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تئاتر

اميرعلي نبويان از نمايش«تناسخ 3تا35تومن» به «صبا» ميگويد

ميخواستيم با مرگ شوخيكنيم!
زهرا سادات مصطفوی

گفت و گو

نمایش« تناســخ  3تا ۳۵تومن» به کارگردانــی امیرعلی نبویان و بازی هومــن حاجعبداللهی و بهار نوروزپــور پس از اجرای
عموم خود حال در چند سانس نیز در جشــنواره تئاتر فجر در بخش مســابقه تئاتر ايران 2مورد اســتقبال عموم قرار گرفته
اســت .نمایش ،درکل دو بازیگر دارد که در سه پرده مرگ هشــتگرد ،گاواستوری وهانی بیســبال روایت میشود .کاراکترها
شخصیتهای متفاوتی از انســان تا حیوان را بازی میکنند .موضوع اصلی مرگ و نحوه مرگ اســت و در قالبی طنز دستمایه
نویسنده و کارگردان قرار گرفته است .نکته دیگر نیز در این نمایش توجه به تناسخ است که در قالب یک شرکت تناسخگستران
شرق با مسئولیت محدود ارواحی را که تمایل دارند به هر شــکلی دوباره به دنیا برگردند را بازمیگرداند و این چرخه ادامه پیدا
میکند ،اما نحوه قرار گرفتن مجددشان در دنیا به چگونگی زیستشــان روی زمین نیز مرتبط است و همه اینها بهنوعی در
قالب شوخی و طنز پرداخته شده اســت .این نمایش ،دیالوگمحور است؛ بهطوریکه تمرکز حاجیعبداللهی بر تعریف قصهها
در قالب دیالوگ اســت و ماجرای نوع زیســت و مرگش روی زمین را با دیالوگ البته نه بهصورت صرف ،بلکه با حرکات بدنی
نیز به جمع نشان میدهد؛ بنابراین همه جمالت دیالوگها کلیدی هســتند .به بهانه حضور اين اثر در سيوهفتمين جشنواره
تئاتر فجر در بخش مســابقه تئاتر ايران 2گفتوگويي با اميرعلي نبويان كارگردان اين اثر داشــتهايم كه در ادامه ميخوانيد.

يك مقدار از ويژگي كلي نمايشــنامه بفرمایيد و
اينكه ما در اين نمايش شاهد چه دغدغههاي فكري
از سمت شما بهعنوان نويسنده و كارگردان هستيم؟
من دغدغههاي فكريام را با اجراي اين نمايش به تصوير
كشــيدهام و از نظرم توضيح درباره آن چيز خوشايندي
نيســت .مخاطبان نمايش را ديدهاند و آنها بايد در اين
مورد نظر بدهند.
بهطور كل نمايش «تناسخ  3تا 35تومن» سعي دارد
چه ديدگاه مشخصي را به مخاطب خود نشان بدهد؟
ما ميخواستيم با مرگ شــوخي كنيم! و سعي كرديم از
تكنيك قياس بهره ببريم كه دو گونه مرگ چطور با يكديگر
مقايسه ميشــوند ،براي ارتباط اين دو ،از تناسخ استفاده
كرديم .اين طور به داســتان نگاه كرديــم كه يك روح دو
زندگي را تجربه كند و به دو شيوه متفاوت بميرد .اين دو
مبناي محتوايي اين نمايش را شكل داد .اصل داستان به
چهكسي و چه چيزي مردن ،ميپردازد.
لطفا يك مقدار از تجربه كارگرداني خود در زمينه
تئاتر بفرمایيد.
من هيچوقت به ســمت متني كه خودم ننوشــتهام براي
كارگرداني نميروم و در چند تجربهاي كه داشتهايم تنها
آثار خودم را روي صحنه بردهام .در اين نمايش احتياج به
يك فضاي وهمانگيز داشتيم كه بتوانيم در آن خيال كنيم.
پس يك شركتي را در نظر گرفتيم و نام «تناسخگستران
شــرق» را براي آن انتخاب كرديم كه وظيفه آن معرفي
قالبهاي گوناگون براي ارواح است بهدليل حلول در مشرق
زمين! پس ما احتياج به المانهاي صدا و تصوير داشتيم تا
بتوانيم وهم و خيال را بهدرستي به تصوير بكشيم .صحنه
ما دو ديوار دارد ،كه يكي از آنها جادويي است كه گاهي
جزئي از دكور و گاهي جزئــي از روايت بازيگري كه نحوه
مرگش را تشريح ميكند ميشود .به همين ترتيب صداها
نيز جزئي از اين خيالپردازي هستند و بازيگر با آن صداها
بازي دارد گويي كه بخشــي از روايت اوســت و به نوعي
فالشبكي از موضوعي اســت كه او براي مخاطب روايت
ميكند .طراحي صحنه و لباس كار توسط بهار نوروزيپور
طراحي شد.
امكان دارد يــك مقدار از انتخــاب بازيگران اثر
بفرماييد.
مهمترين ويژگي كه درباره بهار نوروزيپور وجود داشت
اين مسئله بود كه من شناخت كافي از او داشتم و او نيز از
ابتدا در جريان جزئيات نگارش نمايشنامه بود .ما در اين
نمايش با مدير يك شركت روبهرو هســتيم .نوروزيپور

باتوجه به سابقه و شــناختي كه در زمينه مديريت داشته
به خوبي از عهده اين نقش برآمد .هومنحاجيعبداللهي
نيز بازيگر متمركز و بداههپردازي است اما در اين كار جايي
براي بداههپردازي در ديالوگ نداشتيم و از خالقيت او در
ميزانسنها اســتفاده كرديم .برخي از موضوعات را من به
او گفتم و گاهي حاجيعبداللهي پيشــنهاداتي را عنوان
ميكرد .بعضا پيش ميآمدكــه پيشزمينهفكري كه من
از قسمتي از متن داشتم ناديده گرفته و ايدههاي جديدي
جايگزين آن ميشد25 .تا 30روز تمرين داشتيم و در طي
آن شكل نهايي متن شكل گرفت.
شما براي اولين بار است كه حضور در جشنواره تئاتر
فجر را تجربه ميكنيد .از نظر شما نمايش«تناسخ
3تا 35تومن» توانسته در جشنواره امسال موفق
باشد ،پيش بيني خود شما در اينباره چيست؟
در جشنواره چندين اثر توســط داوران با يكديگر مقايسه
ميشــود .پس تنها با ديــدن يك اثر مســتقل نميتوان
پيشبيني از توفيق يا عدم توفيق نمايش داشت .من درباره
آثار ديگر اطالعات دقيقي ندارم به ويژه آثاري كه اجراي
عموم در تهران نداشتهاند .به همين سبب نميتوانم در اين
باره اظهارنظري داشته باشم .هميشه معرفي كانديدا و برنده
جوايز در مقايسه همه آثار شكل ميگيرد ،بنابراين بهدليل
اطالعاتي كه ندارم نميتوانم حرفي بزنم و حرف زدن با اين
شرايط نيز كار درستي نخواهد بود.
در جشنواره امسال شاهد حضور جوانان هستيم،
از نظر شما حضور يا كسب جوايز از اين جشنواره
كه اتفاق بزرگي در زمينه تئاتر كشور است ميتواند
نقطه عطفي در كارنامه كاري آنها باشد؟
من ميتوانم درباره خودم پاسخ دهم .راستش را بخواهيد
براي من تفاوتي ندارد .من نه با كســب جايزه به بهترين
جايگاه كاري خودم ميرسم و نه با عدم دريافت آن اميدم را
از دست ميدهم .فكر ميكنم يك خوشحالي يا غ م زودگذر
است كه مدتي با ما همراه است و بعد از آن فراموش ميشود.
اين نظر شخصي من است ولي ديگران بايد خودشان اين
سوال را پاسخ دهند!
اگر نكته يا مسئلهاي در رابطه با جشنواره تئاتر فجر
وجود دارد بهعنوان سخن پاياني بفرمایيد.
من تشــكر ميكنم از هيات انتخاب كه اثر مــا را در اين
جشنواره پذيرفتند و از هيات داوران كه قدم رنجه كردند
و به تماشاي نمايش ما نشســتند .همچنين متشكرم از
افرادي كه در اجراي عموم در تير و مرداد سالي كه پشتسر
گذاشتیم با ما همراه بودند.

