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تئاتر

احسانناجیوسحرپرتویکیانازنمايش«خرس»به«صبا»ميگويند

« خرس» يككمدي شريف
زهرا سادات مصطفوی

گفت وگو

نمایشنامه «خرس» اثر آنتوان چخوف از متون محبوب در ایران ،از ٢١مهرماه
روی صحنه رفته و تا2آذرماه در فرهنگســرای نیاوران سالن گوشه بر روی
صحنه اســت .این نمایش به کارگردانی احسان ناجی و سحر پرتویکیان و
بازي حامد شــریفی ،مریم جعفری و پوریا عبدی است« .خرس» داستان
تقابل یک زن و مرد از دو طبقه متفاوت اجتماعی است که برای حفظ منافع
شخصی خود تصمیم میگیرند عاشق یکدیگر شــوند .گروه نمایشی گفته
است این نمایش نگاهی نو به نمایشنامه «خرس» دارد که بازنویسی متن را
احسان ناجی انجام داده است« .خرس» هر شب ساعت ۲۰اجرا میشود .اين
نمایش هر شب بهجز سهشنبهها روی صحنه است و برخالف رویه رایج در
تئاتر ،روزهای شنبه تعطیل نیست .دراين باره گفتوگويي با احسان ناجي و
سحر پرتويكيان كارگردانان اين نمايش داشتهايم كه در ادامه ميخوانيد.

احسان ناجي
ما دغدغههاي اجتماعي را بهصورت كاريكاتور درآورديم
لطفا بفرمایيد چرا از بين نمايشنامههاي متعدد چخوف نمايشنامه «خرس» را براي اجرا انتخاب كرديد؟
من در سالهاي گذشــته نمايش«خرس»را كار كرده بودم ،ضمن اينكه در اين اواخر مشــاور پروژهاي به همين نام بودم كه به
سرانجام نرسيد .طبق پيشنهادات دوستان ازجمله ســحر پرتويكيان روي نمايشنامه «خرس» تمركز كرده و بهدليل آمادگي
پيشين اين اثر را آماده اجرا كرديم .قصدمان از اجرای اين نمايشــنامه اين بود كه كمدي كار كنيم كه بتوان آن را با رويدادهاي
روز جامعه تطابق داد .نمايش«خرس» يك اثري است راجع به مسائل امروز جامعه و اتفاقاتي كه خيلي آن را شاهد هستيم و اين
موضوع به ما اجازه داد كه بيشتر در اين نمايشنامه خود را دخيل كنيم .فضاي اين نمايش يك فضاي روستايي است و شخصيتها
بسيار عريان رفتار ميكنند و هيچ ظاهر عجيبوغريبي از خود نميسازند .ما در نمايش«خرس» توانستيم اين موضوع را به فضاي
اجتماعي امروز گره بزنيم و مخاطب نيز با شخصيت هاي نمايش بسيار خوب كنار آمده به اين دليل كه افرادي از جنس خود را
در طول نمايش مشاهده ميكند.
مسائل اجتماعي و اقتصادي كه در نمايش شاهد آن هستيم تا چه اندازه دغدغه شخصي شماست؟
قطعا اين موضوع دغدغه شخصي من و همه است .ما دغدغههاي اجتماعي را بهصورت كاريكاتور درآورديم و به آنها خنديديم و
تماشاگر به مسئلهاي كه بارها برايش اتفاق افتاده ميخندد و با ديد طنز به آن نگاه ميكند.
كمدي نمايش توانسته موفق باشد و مخاطب را با خود همراه كند؟
ويژگي آثار مهم در ادبيات نمايشي جهان اين است كه مسئلهاي را عنوان ميكنند كه تمام جغرافيای جهان را شامل ميشود مثل
نمايشنامه هملت كه بعد از سالها زنده است و مخاطبان زيادي دارد .اين نمايشنامه هم همين گونه است و مخاطبان بهخوبي آن
را درك و باور ميكنند زيرا مدام با آن در ارتباط هستند.
لطفا يك مقدار از همكاري و كارگرداني مشترك با خانم پرتويكيان بفرماييد.
با اينكه خيلي از پروژههاي مشترك در اين مقوله به سرانجام نرسيدهاند اما ما به دليل همسو بودن افكارمان به اين موضوع دچار
نشديم .ويژگي كار ما اين است كه هركدام در بخش خاصي تخصص داريم و آن بخش مختص به خود ماست؛ وارد بحث و جدل
نميشويم و تنها به پيشرفت هدف كار توجه ميكنيم.
بازيگران نمايش به چه صورت انتخاب شدند؟
زماني كه من نمايشنامه را ميخوانم يا بازنويسي ميكنم خيلي به رفتار بازيگران در آن توجه ميكنم .مسلما فيزيك ،صدا و خيلي
از المانها براي انتخاب بازيگر وجود دارد .ما در اين نمايش بازيگراني را انتخاب كرديم كه از لحاظ ظاهري بسيار با نقش همراه
هستند.
چرا از بازيگران چهره براي بيشتر ديده شدن نمايش استفاده نكرديد؟
اصال مشكلي ندارد كه يك چهره شناختهشده وارد تئاتر شــود اما تخصص در اين زمينه بسيار مهم است .هركسي كه تخصص
داشته باشد ميتواند وارد شود و جاي هيچ اعتراضي هم نيست .براي من كار كردن با چهرهها كمي سخت و انعطاف بدني بازيگران
و همراهي با كارگردان بسيار مهم است.
از اجرا در فرهنگسرای نياوران رضايت داريد؟
ما از اجرا نمايش در فرهنگسرای نياوران بسيار خوشحال هستيم .اين مجموعه مسئوالن بسيار مؤدب و همراهي دارد ،همچنين
مخاطبي كه به اين سالن ميآيد مخاطب فرهيختهاي اســت .اما فضاي نابرابر تبليغاتي مخاطب را به سمت تعداد محدودي از
نمايشها سوق ميدهد .اگر در ميزان بودجهاي كه براي تئاتر تعريف ميشود به گروههاي مستقل توجه بيشتري شود فكر ميكنم
خيلي از قضايا را حل كند.
لطفا يك مقدار درباره طراحي صحنه و لباس بفرماييد.
طراحي صحنه كامال مرتبط به تغييراتي است كه در متن داده شده ،ما يك تغيیر اساسي در شخصيت زن داستان داديم كه كل
نمايش را تحت تاثير خود قرار داده است .فضا خيلي ذهني است و ذهنيات كاراكتر زن را به مخاطب نشان ميدهد و به نوعي اين
طراحي صحنه سورئال است .درباره طراحي لباس هم فضا را به سمت كمدي سوق داديم كه براي مخاطب جذابيت داشته باشد.
اگر نكته يا مسئلهاي بهعنوان سخن پاياني وجود دارد بفرماييد.
در تمام كشورهاي متمدن و پيشرفته كه اثري توليد و به مرحله اجرا ميرسد حداقل يك سال آن نمايش روي صحنه است نهتنها
در يك تماشاخانه بلكه در چندين تماشاخانه .پيشنهاد ميكنم در تغیيرات گوناگوني كه براي تئاتر ايجاد ميشود ،يك اثر نمايشي
در بين تماشاخانههاي شهر و حتي كشور اجرا شود و اين براي اقتصاد گروههاي تئاتري هم ايده مناسبي است.

سحر پرتويكيان
كارگرداني تنها دادن ميزانسن و ايده روي بازي بازيگران نيست
خانم پرتويكيان چطور شد كه شما تصميم گرفتيد اين نمايشنامه را روي صحنه ببريد؟
ما در اين سالهايي كه كار نمايش انجام داديم و تجربه در زمينههاي مختلف آن داريم؛ اما زماني كه قرار است كاري را مستقال روي
صحنه ببريم افراد زيادي به ما كمك نميكنند و اعتمادي نيست .طي همكاري من و احسان ناجي هزينههاي حاصل از كار تماما
خرج خود كار تئاتر يا تصوير ميشد و ما دغدغه مالي زيادي داشتيم .آخرين همكاري من و ناجي در تئاتر در سال 93بود كه من
دستيار كارگردان بودم .بعد از آن ما به سراغ كار تصوير رفتيم و براي همكاري مجدد با دوستان تصميم گرفتيم نمايش «خرس»
را روي صحنه ببريم .اين نمايش دغدغههاي همه ما را در زمينه اقتصادي نشان ميدهد و ديگر اينكه زبان طنز اين نمايشنامه
براي حال بهتر مردم از ديگر انتخابهاي گروه ما بود.
زماني كه يك نمايش توسط دو كارگردان اداره شود به نظر ميرسد كار سختتر است به اين دليل كه هر فرد نظرات مختص به
خود را دارد .تجربه همكاري كارگرداني مشترك شما به چه صورت بود؟
از نظر من كارگرداني تنها دادن ميزانسن و ايده روي بازي بازيگران نيست .هنر كارگردان اين است كه گروه را بيحاشيه و منسجم
كنار هم قرار دهد .زماني كه ما همكاري خود را با يكديگر شروع كرديم نظراتمان بسيار در يك راستا بود ،ايدههاي يكديگر را قبول
داشتيم و هيچ مشكلي باهم نداشتيم و اين باعث تداوم همكاري ما شد.
شما تا چه اندازه به نمايش «خرس» نگاه جدي داريد؛ چه براي اجرا در يك تماشاخانه شاخصتر و چه حضور در جشنوارههاي
بينالمللي؟
همه اين موضوعات اتفاقاتي اســت كه يك كارگردان عالقه دارد براي كارش بيفتد .كار تئاتر رونــد تمرين طوالني دارد ،براي
گروههايي مثل ما بودجهاي در نظر گرفته نشده است .ما سالن هاي ديگر را مد نظر داريم ولي اجاره سالنهاي خصوصي بسيار
باالست .براي حضور نمايش در جشنوارههاي خارجي بايد يك فيلم از نمايش تهيه شــود كه ما موجود داريم و طبق فراخوان
جشنوارهها بايد كار آن را ارسال كنيم.
اگر نكته يا مسئله اي بهعنوان سخن پاياني وجود دارد بفرماييد.
حرف دل تمام گروههاي تئاتري مستقل اين است كه مردم و مسئوالن با خريد بليت از ما حمايت كنند ،اين گروهها از جان و دل
مايه ميگذارند و شايد بازگشت مالي چنداني نداشته باشند ولي عشق آنها به تئاتر بسيار ارزشمند است .براي ما حضور مردم
بسيار ارزشمند و بااهميت است.

