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تئاتر

ژاله صامتي،معصومه رحماني و مارال فرجاد از نمايش«محبوبهها» به «صبا» ميگويند

زهرا سادات مصطفوي
گفت و گو

ژاله صامتی که در ســال ۹۵نمایش «یــادم تو را فراموش» را در تماشــاخانه
ایرانشهر روي صحنه برده بود ،امسال نمایش «محبوبهها» را روي صحنه برده
است .نمایش «محبوبهها» با هفت پرسوناژ زن به نویسندگی نوشین تبریزی
هر شب بهجز شنبهها در تماشاخانه مهرگان روی صحنه ميرود .بازيگران اين
نمايش عبارتند از :بهناز نازی ،معصومه رحمانی ،مارال فرجاد ،ژاله صامتی ،کتانه
افشارینژاد ،پریسا محمدی و نوشین تبریزی.
«محبوبهها» نمایشی کمدی نیست اما لحظاتی را برای مخاطب در قالب طنز
به تصویر میکشد .این اثر ،نمایشی رئالیستی است که درباره روابط و اتفاقات
اجتماعی و انسانی سخن میگوید.

كمدي« محبوبهها » را جدي بگيريد !

ژاله صامتي:

مارال فرجاد:

دليلحضورقطعيمندراينكارشخصصامتيبود
نمايشــنامه خانم تبريزي و اثري به كارگرداني ژاله صامتي چه
ويژگي بارزي داشت كه شما را ترغيب به بازي دراين كار كرد؟
من اصال به بازي در كار فكر نكرده و نمايشنامه را نخوانده بودم ،تنها
دليل حضور قطعي من در اين كار شخص ژاله صامتي بود .وقتي
كه او با من تماس گرفت با كمال ميل ،بهدليل عالقه قلبي من به
او و بدون داشتن هيچ پسزمينهاي اين كار را پذيرفتم .زماني كه
من با گروه «محبوبهها» كار كردم بسيار انرژي مثبت گرفته و از
صامتي تئاتر را آموختم.
شما در اين چند ســال تئاترهاي بســيار خوبي را كار كردهايد،
مولفههاي انتخاب يك اثر براي بازي شما در اين كارها چيست؟
اولين مولفه ،متن خوب و سپس كارگردان است ،در ادامه ،نقش
هم بايد جذاب باشد .بعضي اوقات متن نقش را دوست داشتم ولي
عالقهاي به همكاري با كارگردان آن كار نداشتهام.
لطفا يــك مقدار از ويژگيهاي شــخصيتي كه نقــش آن را ايفا
ميكنيد بفرماييد.
ما در اين نمايش شاهد شخصيتهايي هستيم كه شايد در ظاهر
مشكلي نداشته باشــند اما از درون مشكالتشان بسيار زياد است
و همه آنها را از روي ظاهرشــان قضاوت ميكنند و روي آنها
برچسب ميزنند .شــخصيت من در اين نمايش همين ويژگي
را دارد .شــايد با ديگران بگويد و بخندد اما وجودش پر از درد و
رنج است.
استقبال مخاطبان از اين نمايش چطور بوده است؟
عالي بوده اســت .اين نمايش هم آموزنده ،هــم خانوادگي و هم
لذتبخش است .در طول اين اجرا هم پيامي به مخاطب منتقل
ميشود و هم حال خوبي از ديدن كار دارد .درخصوص هنرمندان
هم خيلي سخت امكان دارد كه به سالنها بيايند اما زماني كه كار
را ميبينند سري بعد با دوستان يا خانوادهشان دوباره براي ديدن
كار ميآيند.
شــما تا به حال با افرادي دارای ويژگيهايي كه در نمايش وجود
دارد ،برخورد داشتهايد؟
به هر حال من زن هستم و شايد ويژگيهايي از اين زن در وجود
خود من نيز باشد .در جامعه نيز چنين شخصيتهايي وجود دارند
و من ديدهام و از آنها براي ايفای اين نقش وام گرفتهام.

معصومه رحماني:

هيچكس را قضاوت نكردهايم

«محبوبهها» نگاهي انتقادي دارد

ن آن متن كرد؟
نمايشنامه نوشين تبريزي چه ويژگيهاي بارزي داشت كه شما را ترغيب به روي صحنه برد 
ما از ابتدا روي موضوع نمايشنامه با يكديگر اتفاق نظر داشتيم .طرح داستاني را با يكديگر مطرح و طبق آن پيش رفتيم .درواقع اينطور نبود كه نمايشنامه
از قبل نوشته و من آن را روي صحنه ببرم .من ايدههاي ذهنيام را به او گفتم و او براساس ايدههاي من نمايشنامه را نگارش كرد.
نمايشنامه هفت شخصيت زن دارد با ويژگيهاي گوناگون ،شما ترس از اينكه گفته شود يك كار زنانه ضدمرد را روي صحنه بردهايد نداشتيد؟
اين طور نبوده است .ما از پنج نقد درست چهار نظر مثبت داشتهايم و هميشه افراد كجخيال وجود داشتهاند .من هميشه چه در طول نگارش متن و چه
تمرين نمايش سعي داشتهام هيچ قضاوتي نداشتهباشم چه زنانه و چه مردانه و اين ويژگي اصلي نمايش ماست .اين داستان به تماشاگران پيشنهاد ميكند
درباره اين موضوع فكر ،بررسي و اشكاالت خود را رفع كنند .سعي ما اين نيست كه زنان يا مردان را بيگناه يا گناهكار جلوه بدهيم.
شما دراين نمايش به مسئلهاي اجتماعي در قالب طنز پرداختهايد ،چرا تصميم گرفتيد حرفهاي تلخ و گزنده اجتماعي را با زبان طنز در نمايش بازگو كنيد؟
اساسا بهترين حرفها با زبان طنز بازگو ميشود و خاصيت كمدي اين اســت كه با خنده مخاطبان را به فكر وادار كند .من ترجيح ميدهم كاري را روي
صحنه ببرم كه مخاطب را به فكر وادار كند و همچنين حال خوبي نيز داشته باشد .من از اين گونه برقراري ارتباط تماشاگر بسيار راضي و خوشحال هستم.
استقبال مخاطبان از اثر شما چطور بوده است؟
ما تبليغات گستردهاي براي نمايش نداشتهايم و سالن هم باتوجه به داشتن امكانات ولي نسبت به ساير سالنها گمنامتر بوده است .زماني كه من تصميم
گرفتم نمايش«محبوبهها» را در خانه نمايش مهرگان روي صحنه ببرم خيلي از دوستان تذكر دادند كه اجرا در چنين تماشاخانهاي كار خطرناكي است،
اما من از روز اول ميدانستم كه امكان ندارد سالن نمايش من خالي بماند .خداراشكر اين اتفاق نيفتاد و من به تجربه كاري خودم شك نكردم .استقبال
مخاطبان به گونهاي بود كه سالن از شب دوم ديگر صندلي خالي نداشت و تماشاگر ،تماشاگر آورده ،نه تبليغات!
خانم صامتي شما غير از كارگرداني اين نمايش ،ايفاگر نقش يكي از شخصيتها هم هستيد .اين همزماني كارگرداني و بازي براي شما سخت نيست؟ چطور
نمايش و ديگر بازيگران را كنترل ميكنيد؟
بههرحال بازي و كارگرداني در كنار يكديگر كار مشكلي است .من در كار و در حين تمرين صحنهها را تقسيمبندي كردهام به اين دليل كه صحنههاي بازي
من از كل نمايش متمايز اســت و اوايل دوره تمرين هيچ تمريني براي آن در نظر نميگرفتم و در هفته آخر شخصيت من به تمرين در كنار ديگران وارد
شد .بهطور كل من قصد به بازي در كار نداشتم ولي بهدليل اصرار دوستان نقش كوتاهي را براي خودم در نظر گرفتم كه بيشتر از كارگرداني كار لذت ببرم.
موضوع نمايش كه مسئله روز جامعه ما نيز هست ،دغدغه شخصي شما بوده يا عالق ه داشتيد كه بهعنوان يك كارگردان مستقال به اين موضوع بپردازيد؟
من در اين نمايش نه حرف سياسي زدهام و نه سعي دارم كه مشكالت اجتماعي جهان را حل كنم .حتي اگر دو نفر هم به ديدن نمايش ما بيايند و بعد از آن
در رابطه با روابط خود تجديدنظر كنند هم براي من و هم تمامي عوامل كافياست .مشكل اساسي و ديرينه جامعه ما نياموختن است ،اينكه هيچكس به
مردان و زنان ما در رابطه با ارتباطاتشان آموزشي نداده است كه ما از آنها انتظار رعايت شدن داشته باشيم .ما در تالش هستيم كه به مخاطبان خود بگوييم
به جاي استفاده از راهحلهاي غلط فكر كرده و بهترين راه را انتخاب كنيم.
شما با افرادي با چنين ويژگيهايي كه در شخصيتهاي نمايش مشاهده ميكنيم مواجهه يا مطالعاتي داشتهايد؟
نه ،خيلي مستقيم و ملموس در اطراف خودم نبوده است ،اما بهطور كل اين افراد در جامعه بسيار وجود دارند و همانطور كه گفتم اطالعي از اصل روابط
نداشته و نميدانند.
بازيگران نمايش به چه صورت انتخاب شدند؟
بازيگران تقريبا همانهايي بودند كه از قبل به آنها فكر كرده بودم و خيلي خوشحال هستم كه اين گروه شكل گرفته است؛ همدلي و همزباني ميان اعضا،
بسيار به «محبوبهها» كمك كرد و روند نمايش را هم براي ما و هم تماشاگر لذتبخش و روان كرد .اين مسئله بهدليل پشتصحنه روان و يكدست كار است.
از اجرا در تماشاخانه مهرگان رضايت داريد؟
اين سالن نوپا است و احتياج به حمايت ما دارد تا شناخته شود توسط اهالي تئاتر .اگر گروههاي حرفهاي در اين سالن كار نكنند قطعا اين گروه هم متوجه
كاستيها و نواقص خود نميشود .با تمام سختيها احتمالي ترجيح دادم در اين سالن نمايش را روي صحنه ببرم و اين خودش كمكي است به بدنه تئاتر.
درضمن من اطمينان دارم كه اين سالن به يكي از سالنهاي استاندارد تئاتر تبديل ميشود.
اگر نكتهاي هست بهعنوان سخن پاياني بفرمایيد.
به همه دوستان پیشــنهاد ميكنم تئاتر ببينند و از همه نمايشها حمايت كنند .بهطور كل اگر حضور مردم نباشد روي صحنه رفتن ما معنای چنداني
نخواهد داشت.

نمايشنامه خانم تبريزي و اثري به كارگرداني ژاله صامتي چه
ويژگي خاصي داشت كه شما را ترغيب به بازي دراين كار كرد؟
من از قبل صامتي را ميشناختم و با او كار كرده بودم .براي من
مهم بود كه قرار است در چه اتمسفري قرار بگيرم .متن هم از
اين منظر كه زنانه با ويژگيهاي مختلف نگارش شده براي من
جذاب بود؛ اينكه به مسائل زنان بيش از گذشته توجه شده و اين
فرصتي بود براي نگاه بيشتر به خانمها! نوشين تبريزي بهعنوان
نويسنده امتحان خود را پس داده بود و بقیه ماجرا همراه بود با
صامتي كه تجربه گستردهاي در زمينه تئاتر دارد و او با آغوش
باز هر تبادلنظري را پذيرفته و بسيار با يكديگر همراه بوديم.
خانم رحماني نمايش«محبوبهها» سعي دارد چه ديدگاهي به
مخاطب خود نشان دهد؟
«محبوبهها» نگاهي انتقــادي دارد و اصال هيــچ قضاوتي از
طرف نويسنده نسبت به شــخصيتها وجود ندارد .اين افراد
شخصيتهايي هســتند با طرز فكرهايي متفاوت كه هركدام
يكســري نقص دارند و نوع مواجههشان با موضوعات مختلف
متفاوت اســت .اين نمايش نقدهاي اجتماعي دارد نسبت به
جامعه كنوني و مردم؛ مسئلهاي كه اين روزها خيلي پررنگتر
است و در همه روابط ما به چشم ميخورد ،در اين داستان بحث
از تنهايي انسان مدرن است كه به دو نتيجهگيري كلي ميرسد
اول اينكه انتخاب ســريعترين راه كه لزوما درســتترين راه
نيســت و ديگري علمي نگاه كردن به روابط و پيچيدگيهاي
شخصيتي انسانها.
لطفا يك مقدار از ويژگيهاي شــخصيتي كه نقش آن را ايفا
ميكنيد بفرماييد.
نازنين اولين شخصيتياست كه وارد خانه شعله ميشود و در
طول نمايش از خود و گذشتهاش بهمرور ميگويد .اين شخصيت
از طبقه متوسط و عموم جامعه بيرون آمده و طي سالها اتفاقاتي
برايش افتاده و درگير شــرايط گوناگوني شده كه خودش هم
ميتواند مسبب آن باشــد .او در نهايت به نقطهاي ميرسد كه
تالش ميكند نيازهاي مالي و عاطفياش را به بهترين نحوي كه
خودش فكر ميكند حل كند .نازنين گاهی نگاهي خودخواهانه
و يكجانبــهاي دارد كه امكان دارد هر فردي در اين شــرايط
داشته باشد.
ما در«محبوبهها» شاهد اين هستيم كه مسائل اجتماعي با گزند
تلخ اجتماعي اما با زرورق طنز به مخاطب انتقال مييابد .نظرتان
دراين باره و اين شيوه داستانگويي چيست؟
فضاي طنزي كه در نمايش حاكم شده ،دلپذير و قابل باور است.
به هرحال زن هميشه فضايي لطيف و زيبايي دارد كه مجموعه
زناني كه در اين نمايش كنار يكديگر قرار گرفتهاند ،متن تبريزي
و كارگرداني صامتي اين ويژگي را در اين اثر پديد آورده است.
نكته قابل توجه درباره اين نمايش اين است كه بیشتر مخاطبان
تصميم گرفتهاند يك بازنگري در روابط خود داشته باشند.

