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حسین کشفی اصل؛ کارگردان و بازیگر نمایش »افرای ژاپنی« در گفت  وگو با »صبا«:

»افرای ژاپنی« عنوان نمایشــی به نویســندگی مسعود هاشــمی نژاد و کارگردانی 
حســین  کشــفی اصل اســت و از 26شــهریور تا 25مهرماه در تئاتــر »هامون« 
به صحنه مــی رود. بازیگران این نمایــش را حمید رحیمــی، زری کریمی، کیمیا 
جواهری، فرزاد برهمن، تینا هاشــمی و حســین کشفی اصل تشــکیل می دهند. 
این نمایــش در ژانــر اجتماعی-کمدی بــوده و در خالصه آن آمده اســت: تقابل 
دو زوج در یک شب نشــینی بی ســر و ته که منجر به افشــای رازهــای بین آن ها 
می شــود. »افرای ژاپنی« یکــی از انــواع درخت افرا اســت. به بهانه اجــرای این 
نمایش با حســین  کشــفی اصل گفت وگویی انجام دادیم که در ادامــه می خوانید.

دالرام صادقی

گفت و گو

بزرگ     ترین   نمایش ها   هم
مخالفان  خود   را   دارند

زمانی که نمایشنامه »افرای ژاپنی« را خواندید، چه 
ویژگی هایی را دارا بود که شــما را بــرای اجرای آن 

جذب کرد؟
هنگامی کــه تصمیم بگیــرم نمایشــی را بازی و 
کارگردانی کنــم، در وهله اول باید متن را دوســت 
داشته باشــم. هر فردی تفکرات شخصی خودش را 
دارد و ممکن است با آثار هنری به دنبال ویژگی هایی 
باشــد که در ذهن خودش اســت. متــن »افرای 
ژاپنی« برگرفته از نمایشــنامه  «سه روایت« به قلم 
خانم یاسمینا رضا است. یاســمینا رضا نویسنده و 
نمایشنامه نویس جهانی است و آثارش بارها و بارها در 
سطح جهان کار شده است؛ درنتیجه متن های ایشان 
قابلیت بسیار باالیی دارند. نمایشنامه »سه روایت« 
بارها در ایران به اجرا رفته اما هیچ زمانی توفیق الزم را 
توسط گروه های دانشجویی و حرفه ای کسب نکرده 
است. همه کسانی که در تئاتر فعالیت دارند نیز در این 
موضوع اتفاق نظر دارند، توفیقی که نمایشنامه های 
مانند »خدای کشــتار« یا »هنر« و... در اجرا کسب 
کردند »ســه روایت« نتوانسته جامه عمل بپوشاند. 
یک سوم ابتدایی متن »افرای ژاپنی«، به طور دقیق 
و کامل برگرفته از نمایشنامه »سه روایت« است اما 
دوسوم بقیه زاییده ذهن مسعود هاشمی نژاد هست. 
ممکن است نمایشنامه »سه روایت« برای تماشاگر 
ایرانی جذاب نباشــد زیرای بــرای مخاطب ایرانی 
نوشته نشده اســت اما متن »افرای ژاپنی« به دلیل 
نوع دیالوگ نویسی، ارتباطات بین کاراکترها و اتفاقی 
که در متن رخ می دهد، برای تماشاگر ایرانی کامال 
دلچسب است. متون خانم یاســمینا رضا را دوست 
دارم و تمام کارهایی که از ایشان اجرا رفته را دیده ام 
و همیشه دوست داشتم نمایشنامه ای از ایشان را کار 
کنم. نمایشــنامه های »خدای کشتار« و »هنر« در 
این سال ها بارها اجرا شده است درنتیجه ترجیحم 
بر آن بود که طرحی جدید از نمایشنامه ایشان کار 
کنم. با توجه به این مدتی که نمایش اجرا رفته است، 
عقیده خودم را در رابطه با انتخاب نمایشنامه درست 

می بینم. 
می توان گفت محوریت نمایش »افرای ژاپنی« دروغ 
است. ما نمایش هایی که به مســئله دروغ بپردازد، 
بسیار داشته ایم. در این  نمایش از چه دیدگاهی به این 
مسئله پرداختید که وجه تمایزی با سایر نمایش هایی 

باشد که به این موضوع پرداخته اند؟ 
در سال های اخیر متونی را داشته ایم که دروغ های 
بین همســران، آدم های که باهم درارتباط هستند 
و سال هاســت با دروغ زندگی می کنند و... را روایت 
کرده اند. در چند دقیقه آخر نمایش »افرای ژاپنی«، 
دروغ های فراوانی بین کاراکترها آشــکار می شود، 
به طوری که بازیگران از شدت تاسف با حالت گریه 
دیالوگ می گویند و تماشاگران به وضعیت موجود 

می خندند و با خودشان می گویند مگر می شود این 
همه دروغ گفت. خیلی از متونــی که در این زمینه 
کار شده اند غیرایرانی هستند اما »افرای ژاپنی« برای 
مخاطب ایرانی است. »افرای ژاپنی« یکی از معدود 
دفعاتی اســت که با موضوع دروغ از متنی ایرانی به 
صحنه مــی رود. از نظر من تمام زوج هــای ایرانی و 
حتی کســانی که سالیان سال اســت باهم دوست 
هســتند، باید این نمایش را ببینند زیرا یک سری 
روابط و گره ها را مشــاهده می کنند که شاید برخی 
از آن را تجربه کرده باشــند و با این موضوع آشنایی 

داشته باشند.
نام هر اثری، معرف همان اثر است. زمانی که مخاطب 
نام »افرای ژاپنی« را می شنود کنجکاو می شود که 

دلیل انتخاب این اسم برای نمایش چیست؟ 
اســم را نمایشــنامه نویس انتخاب کرده است. در 
»افرای ژاپنی« یــک زوج میزبان و یک زوج مهمان 
داریم. قرار است زوج ها شب نشینی داشته باشند که 
به شب نشینی عبث و بیهوده تبدیل می شود و تا مرز 
تباهی آن زوج ها پیش می رود. در صحنه یک گلدان 
افرای ژاپنی داریم، زوج میزبان نمایش اعتقاد دارند 
که افرای ژاپنی باعث خوشبختی آن ها می شود و هر 
زمان که دعوایی بین شان پیش می آید این گیاه بحث 

و جدل را از بین ما دور می کند . 
با توجه به این که سال ها تجربه بازیگری و کارگردانی 
دارید؛ آیا به مقوله بداهه گویی اعتقاد دارید و دست 

بازیگر را برای بداهه در صحنه باز می گذارید؟
من از ســال۷۸ به عنوان بازیگر وارد تئاتر شــدم و 
هفت اثر را کارگردانی کرده ام اما همیشــه خودم را 
بازیگر می دانم. ادعایی درباره کارگردانی نداشــتم. 
کارگردانی من براساس داشته های من است. از نگاه 
من اگر متن کار خودش را درست  انجام داده باشد، 
نیازی به بداهه پردازی نیست. در متن های مسعود 
هاشمی نژاد برای تک تک دیالوگ ها فکر شده است  
اما به بازیگر اجازه می دهد که در حد کلمه یا ری اکشن 
بداهه داشته باشــد. آدمی نیستم که به این موضوع 
ایراد بگیرم و دست بازیگر را ببندم حتی فضاهایی در 
متن بود که با نویسنده صحبت کردم که دیالوگ یک 
قسمت حذف شود چون ریتم در آن لحظه مهم تر و 
درســت تر اتفاق خواهد افتاد. اگر بازیگرانی هم نظر 
بدهند تا دیالوگی اضافه شود، قطعا با مشورت انجام 
می شــود. از نظر من به قدری متــن و دیالوگ های 
»افرای ژاپنی« درست نوشته شده است که هیچ کدام 

از ما احساس نیاز به بداهه نمی کنیم.
در این مدت که  نمایــش به اجرا رفته اســت، چه 

بازخوردهایی از مخاطبان دریافت کرده اید؟
تبلیغات نمایش در فضای مجازی، صفحات شخصی 
هنرمندان و ســایت تیوال انجام می گیرد. ســایت 
تیوال از جهتی بسیار مهم است زیرا نظرات کاربران 
بی تعارف در آن جا نوشــته می شــود. بازخوردی 
که در این دو هفتــه اخیر گرفتیم بســیار خوب و 
درجه یک بوده اســت. به جــرأت می توانم بگویم 
۸۰درصد مخاطبان راضی بودند و شــاید 2۰درصد 
رضایت ندارند کمااین که آن 2۰درصد هم برای من 
قابل احترام هستند. برای یک نمایش باید مخالفانی 
وجود داشته باشند، عقیده دارم بزرگ ترین نمایش ها 
هم مخالفان خود را دارند چون آدم ها دارای سالیق 

متفاوتی هستند. 
سخن آخر؟ 

امیدوارم در این مملکت تئاتر مانند خوراک شــود. 
حمایت از آثار هنری غذایی است که به روح خودمان 
می دهیم. »افرای ژاپنی« شــامل بازیگران و عوامل 
ریشه دار تئاتر است و هیچ ارگان و نهادی از ما حمایت 
نکردند. برای وجــود تک تک عوامل خدا را شــکر 

می کنم.


