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تئاتر

عليرضا معروفي و ندا قربانيان از نمايش«عقيم» به «صبا» ميگويند

وقتيچهر ه ها هم
دردي از تئا تردرما ن نميكنند

ندا قربانيان:

براي بازي در يك نقش آن را وجب نميكنم

زهراسادات مصطفوی
گفتوگو

«عقیم» عنوان نمایشی است که علیرضا معروفی نویسنده و کارگردان جوان تئاتر به
رشته تحریر درآورده و برای اجرا آماده کرده است .در این نمایش سیدفرزاد تجلی،
ندا قربانیان ،مهناز میرزایی ،علیرضا معروفی و حامد نســاجبخارایی به ايفای نقش
ميپردازند« .عقيم» از 9تا 30آبانماه در ســالن كوچك تئاتر محراب ســاعت19
روي صحنه است .درباره اين نمايش گفتوگويي با عليرضا معروفي؛ كارگردان و ندا
قربانيان؛ بازيگر اين اثر داشتهايم كه در ادامه ميخوانيد.

چرا بازی در نمایش«عقيم» را پذیرفتید؟
من اجراي گذشته اين نمايش را در سالن ماه حوزه هنري ديده بودم .من
براي بازي در يك نقش آن را وجب نميكنم و هميشه سعي ميكنم از اين
زاويه نگاه كنم كه اين شخصيت براي من متفاوت است يا نه .شخصيت
آذر به نظرم متفاوت بود ،آدمي كه كمحرف است اما درونش غوغاست .به
دو دليل اين نقش را پذيرفتم ،يكي عالقه قلبي به شخصيت آذر و ديگري
گروه هورپاك كه هميشه در آن با يكديگر كار ميكنيم .زماني كه متن را
خواندم سعي كردم ويژگيهاي جديدي براي اين شخصيت خلق كنم.
كار بهطور كل يك اثر مينيمال است چه صحنه بازي و چه كارگرداني و
بازيها .من در اين نمايش سعي كردم ناآراميهاي شخصيت آذر را خيلي
كم اما مداوم نشان دهم.
از تجربه همکاری با عليرضا معروفي و سایر بازیگران بفرمایید.
همكاري من و معروفي به سالها قبل بازميگردد و ما بهخوبي روحيات
يكديگر را ميشناسيم .دوستي و سابقه طوالني ما وارد كار شده و روي آن
هم تاثير ميگذارد و نتيجه كار خيلي بهتر ميشود.
از نظر شما شخصيتها در نمايشنام ه بهدرستي شكل گرفته و بهخوبي با
مخاطب ارتباط برقرار ميكنند؟
اين سبك از كارگرداني «معروفي» بهشدت سليقهاي است .به نظر من
مخاطب داســتان را بهخوبي درك و با آن ارتبــاط برقرار ميكند چون
كارگردان تغيیراتي را در متن ايجاد كرده است .مخاطب ما 80درصد با
كار ارتباط برقرار كرده و عدهاي هم با اثر ارتباط برقرار نكردهاند كه ناشي
از سليقه آنان است.
اگر نکته ای هست بهعنوان سخن پایانی بفرمایید.
مشكل بسيار بزرگي براي تئاتريهايي مثل ما وجود دارد و آن اين است
كه شرايط مناسبي در اين فضا نيست .ما سرمايهگذار نداريم و تئاتر شهر
فضاي بسيار سختتري نسبت به سالن محراب دارد .ما از مسئوالن انتظار
حمايت داريم ،نهتنها حمايت مالي بلكه از لحاظ معنوي به ما كمك كنند
و اثر ما را ببينند .ايكاش پشت يكديگر بايستيم و تماشاگر نمايش همه
دوستان تئاتري باشيم .متاسفانه مسئوالن يا دوستان تئاتري بيمهري
ميكنند و حمايت بزرگي از جانب آنها صورت نميگيرد.

عليرضا معروفي:

تئاتر جاي هركسي كه بلد كار باشد است
موضوع نمايشــنامه «عقيم» چطور به ذهن شما رســيد و چرا تصميم
گرفتيد كه آن را روي صحنه ببريد؟
من هميشه احساس ميكنم بخشي از وجودم در دهه 50و 60جا مانده
است .اين دوره برهه بسيار حساسي در تاريخ كشورمان است و من هميشه
دوست داشتم در اين باره بنويسم ولي نه بهطور كليشهاي؛ دوست داشتم
با اثرم مخاطب را به انديشه وادار كنم .ايده اصلي اين نمايشنامه زماني به
ذهن من رسيد كه يكي از دوستانم طرحي از يك فيلمنامه را برايم خواند و
جرقه نوشتن نمايش از آنجا در ذهن من زده شد .داستان اين نمايشنامه
درباره آذر است كه بهدلیل عقیم بودن صادق و بچهدار نشدنش میخواهد
از او جدا شود .صادق مسئله را با خواهرش در میان میگذارد .طوبی پسر
دوسالهای به نام آرش دارد و ناخواسته فرزند دوم خود را به دنیا میآورد.
به دنیا آمدن پسر دوم در شرایطی است که شوهر طوبی در زندان است.
طوبی بهدلیل نداشتن مخارج میخواهد نوزادش را سر راه بگذارد .مصیب
از این موضوع باخبر میشود و به او میگوید بچه را به صادق بدهد تا آذر از
او جدا نشود و بچه او هم زیر دست غریبه بزرگ نشود .صادق هم در عوض
بدهی سنگین شوهر طوبی را میدهد تا از زندان آزاد شود و...
بازيگران نمايش به چه صورت انتخاب شدند؟
ما اعضای يك گروه نمايشي به نام هورپاك هستيم و درواقع تئاتريهاي
كرج در شهر تهران هستيم .سالهاست كه با يكديگر كار ميكنيم و متوني
كه نوشته ميشود براساس بازي اعضا در گروه است و بيشتر درونگروهي
كار ميكنيم تا برونگروهي.
استقبال مخاطبان از نمايش شما چطور بوده است؟
استقبال مخاطبان بسيار ضعيف بوده از اين جهت كه ما زيرساختهاي
مناســبي براي تبليــغ در تئاتر نداريم .چرا يكســري نورچشــمي و
نمايشهايي با مضامين نهچندان جذاب مدام در حال تبليغ است؟ اين
خيلي وحشتناك است كه صداوسيما هيچ اقدامي در زمينه تبليغ تئاتر
نميكند و هيچ مسئوليتي را قبول نميكند .ما با يك شهر 13ميليوني
و با يــك هنر مردمي مواجه هســتيم اين شــوخي نيســت .اميدوارم
زيرساختهاي تبليغاتي براي ما تئاتريها ايجاد بشود.
لطفا مقداري از آهنگسازي نمايش بفرماييد.
آهنگساز كار ما ســينا كووايي اســت كه در اين زمينه بسيار حرفهاي و
خوشذوق است و ســاختار درام را بهخوبي در نمايشنامه ميشناسد .او
يك قطعه براي نمايش «عقيم» ساخت و زماني كه اين قطعه را شنيدم
پي بردم چقدر در زمينه فني و حسي قوي است و آن دقيقا همان چيزي
بود كه من از موسيقي كار انتظار داشتم.
در چند سال اخیر استفاده از چهره های شناختهشده در تئاتر بسیار باب
شده است ،شما چرا در انتخاب بازیگران از چهره شناختهشده استفاده
نکردید؟
من بودن چهرهها در تئاتر را داراي مانع نميدانم ،از نظر من تئاتر جاي
هركسي كه بلد كار باشد است .اما برخي از نمايشها براي فروش بيشتر
از چهرهها استفاده ميكنند كه آنهم ريسك بزرگي محسوب ميشود.
اما حرف اصلي من در اين باره اين اســت كه ديگر چهرهها هم درد تئاتر
را درمان نميكنند .شايد يك سال گذشــته هنوز اين اتفاق نيفتاده بود
ولي امروز فقط تئاتر خوب اســت كه تماشاگر را به ســالن ميبرد البته
بازيرساختهاي درست تبليغاتي.
از اجرا در سالن محراب رضايت داريد؟
سالن محراب سالن بسيار خوبي است .يك زماني جايگاه بزرگان تئاتر در
اين سالن بوده و ســالن محراب تا اين اندازه منزوي نبوده است .ابراهيم
گلهدارزاده در اين چند سال تمام تالش خود را كرد ه است كه اين سالن را
از انزوا خارج كند و نمايشهاي خوبي در اين سالن اجرا برود .من دوست
دارم كارم را با اين ســالنها آغاز كنم كه زماني كه در تئاترشهر نمايشي
روي صحنه ميبرم به بيتجربگي متهم نشوم.
اگر نکته ای هست بهعنوان سخن پایانی بفرمایید.
من دوست دارم تئاتر دولتي كار كنم تا تئاتر خصوصي .از نظر من تئاتر
خصوصي اصال معنايي ندارد و تئاتر خصوصي بهجاي اينكه باري از روي
دوش تئاتر مملكت بردارد يك باري هم به آن اضافه ميكند .از مسئوالن
ميخواهم مسائل مالي را زودتر با اهالي تئاتر رفع كنند .من بهشخصه هيچ
شغلي غير از تئاتر ندارم و با حجم باالي كار ،گاهي خستگي بر تن من و
همكارانم ميماند.

