
تئاتر
سه شنبه اول مرداد 1398/ شماره 1159

تنهاییانسانمعاصررامیبلعد
شما در این برهه زمانی که بزرگ ترین دغدغه انسان امروزی، مسئله  شادی اسدپورو فرزین محدث درگفت وگو با »صبا« :

تنهایی و هراس و ترس از تنها شدن است، سراغ این موضوع رفتید. 
آیا همین اســتنباطی که ما از اجتماع و زندگی روزمره مان داریم 

باعث شد این ایده به ذهن شما برسد؟
 بله. یکی از دغدغه های اصلی خودم مسئله تنهایی انسان در عصر 
مدرن و جهان هراس انگیز پیرامونش است. در کار قبلی ام به این 
موضوع در شمایل دیگری نیز پرداخته بودم و در »این یک اعتراف 
است« این موضوع را در یک فضای دیگری همراه با فقر آورده ام که 
این تنهایی را هراس انگیز تر و بیشتر می کند. این که آدم ها چطور 
در عین باهم بودن تنها هستند و شاید هیچ معنایی را به  هم منتقل 
نمی کنند. ما احساس می کنیم اطرافمان دوست و آشنا وجود دارد، 
ولی به شدت احساس تنهایی می کنیم. نمایش »این یک اعتراف 
است« موضوع کامال انسانی دارد و به مسئله انسان در زمان حاضر 

می پردازد.
شما می توانســتی موضوع تنهایی را در قالب های دیگری به کار 
ببرید، اما مونولوگ را که یکی از جذاب ترین گونه های اجراســت، 
انتخاب کردید. چقدر مونولوگ که تنها بودن بازیگر روی صحنه را 
القا می کند با موضوع نمایش سنخیت دارد؟ چقدر ایده تان شما را 

به این فرم رسانده است؟
زمانی که به تنهایی می پردازم، الزم اســت هراس در مفهوم کلی 
نمایش وجود داشــته باشــد و وقتی مخاطب فقط یک بازیگر را 
روی صحنه می بیند و با توجه بــه طراحی صحنه حس می کنیم 
که کاراکتر در فضا حبس شده است. این تنهایی به خاطر تمام این 
عناصر هراس انگیز تر می شود و نمود بیشتری پیدا می کند. مونولوگ 
به طور کلی سخت است و این سختی برای بازیگر و کارگردان وجود 
دارد. به این دلیل که زمانی که ما دو بازیگر و یا بیشــتر در صحنه 
داریم می توانند در خیلی از موارد یکدیگر را پوشــش دهند. من 
به عنوان کارگردان می توانم تصاویری که می خواهم بســازم مثال 
دو بازیگر دیگر هم داشته باشم، ولی این جا سختی کار این است 
که فقط یک بازیگــر دارم و حاال با این یــک بازیگر چه تصاویری 
می خواهم ایجاد کنم و چه ترکیب بندی هایی می توانم داشته باشم. 
برای بازیگر هم به همین اندازه سخت است به این دلیل که او یک 
بازیگر روی صحنه است ضمن این که 
در این نمایش میزانســن ها 
خیلی ریاضی وار است. 
هر حرکتی شماره 

خاص خو را دارد فقط کافی است فرزین محدث لحظه ای یک گامی 
را اشتباه بردارد، آن وقت تمام نقشه های میزانسن به هم می ریزد. در 
این کار همه  عناصر دست به دست هم دادند و نظمی را ایجاد کردند 

که این نظم و ترتیب در شخصیت پردازی کاراکتر هم وجود دارد.
در نمایش غیر از فضای حمام، صحنه دیگری در نمایش نمی بینیم. 
حمام جایی است که ما اصوال تنها در این مکان حضور داریم. انتخاب 
این فضا برای روایت قصه به چه دلیل انتخاب شــده و آیا از روی 

همین ایده بوده است؟
قبل از شــروع به نگارش فقط یک ایده بود کــه با فرزین محدث 
مطرح کردم و او هم استقبال کرد. وقتی شروع به نگارش کردم در 
10دقیقه اول نمایش فضای حمام هنوز شکل نگرفته بود. جلوتر 
که رفتم احساس کردم دلم می خواهد این آدم در فضایی باشد که 
وقتی تماشاگر نمایش را نگاه می کند بگوید برای من هم این اتفاق 
می افتد، من هم این خلوت را دارم، من هــم در این فضا به خودم 
رجوع می کنم. ما آدم ها معموال در حمام و دستشویی یک فضای 
خصوصی تری داریم و انتخاب فضای حمام به همین دلیل بوده که 
می خواستم نشان بدهم که این آدم سالیان سال در چهل سالی که 
زندگی کرده از یک بازه ای به بعد حمام مکانی بوده که در آن تفکر 
می کرده است؛ در حمام عاشق شده، صدا شنیده، خاطرات خودش 
را مرور کرده و همــه این ها در آن فضای خلــوت اتفاق می افتد. 
نمی خواستم نشان دادن این وضعیت تنهایی فقط به واسطه  دیالوگ 
باشد بلکه می خواستم با اتمسفر کار هم همراهش کنم. درنتیجه 

انتخاب فضای حمام هم کامال تعمدی بوده است. 
اسم هر اثری مهم اســت و ما می دانیم که ممکن است برآمده از 
کاراکتر ها، خالصه نمایش و یا موارد دیگری باشــد. بزرگ ترین 

اعترافی که در این نمایش صورت می گیرد چیست؟
این شــخصیت در بازه زمانی که او را در حمام می بینیم مسائلی 
را مطرح می کند که عنوان کردن آن ها مثل یک اعتراف اســت. 
به  نظرم ترسناک ترین و هولناک ترین بخش، آن جایی است که این 
شخصیت درباره تصمیم خودش درباره خودکشی حرف می زند و 
دالیلش را عنوان می کند. خودکشــی  که در مسیرش زجر وجود 
دارد و این آدم خودش دچار یک آشفتگی ذهنی است و انتخاب نوع 
خودکشی این فرد هم در مسیر شخصیت سازی این فرد است. در 
تمام مدت این آدم در حال اعتراف کردن است و به همین دلیل اسم 

این نمایش را »این یک اعتراف است« انتخاب کردم.
ما با شخصیتی در نمایش روبه رو هستیم که حالت مالیخولیایی دارد 
و به  نظر می رسد که دچار درگیری هایی با شخصیت خودش است. 
حاال که این کاراکتر خودش را به جای دیگران می گذارد، مخاطب 
چقدر می  تواند خودش را جای آن بگذارد یا اصال می تواند این کار 

را انجام دهد؟
 قطعا دلم نمی خواســت کــه کاراکتر نمایش شــخصیت های 
زندگی اش بازی کند یعنــی کامال تعمدی از ابتــدا این موضوع 
مدیریت شــده بود. من به عنوان کارگردان، همیشــه هدفم این 
بوده اســت که در کارهایم بتوانم دغدغه ای که دارم را با 
تماشاگرم به اشــتراک بگذارم. شهرام زرگر که یکی 
از اســتاد های خیلی خوب من هستند زمان اجرا 
کنار من بودند و من می فهمیــدم او لحظاتی 
گریه و یا می خندیدند و من آن قدر احساساتی 
شــده بودم که پابه  پای او گریه می کردم. 
امیدوارم نمایش توانسته باشد مخاطب 
را با خودش 

همراه 
کند.

در نمایش چندین بار این دیالوگ تکرار می شود که من از تنهایی 
می ترسم. به نظر شما تنها شدن واقعا ترسناک است؟ به نظر شما 

کدام وجه تنهایی باعث ترس می شود؟
تنها شــدن در مقطعی از زندگی ترســناک می شود که احساس 
می کنی هیچ کس صدای تو را نمی شــنود و نمی بیند. زمانی که 
دل کســی برایت نمی لرزد شرایط واقعا ترســناک می شود. من 
فکر می کنم تنهایی دو وجه دارد؛ زمانی که آدم های اطرافت را از 
دست داده ای و کسی کنارت نیست و وجه دیگر موقعی است که 
آدم ها کنار تو هستند، اما حضورشــان روحی نیست و تو را تأمین 
نمی کنند و این خیلی ترسناک تر است. ما در ادیان هم بحث تنهایی 
را شنیده ایم مثال حضرت علی)ع( با این که همه یارانش در کنارش 
بودند از تنهایی با چاه درد و دل می کرد. تنهایی باعث می شــود 
انسان تصمیم های عجیبی بگیرد. در تاریخ ادبیات صادق هدایت و 
تنهایی ای که حس می کند او را به جایی می رساند که دیگر وجود 

نداشته باشد.
ما می توانســتیم مضمون تنهایی را در هر فــرم دیگری ببینیم 
درحالی که »این یک اعتراف است« به صورت مونولوگ اجرا می شود 
و مونولوگ تنهایی بازیگر روی صحنه را بیشتر القاء می کند. نظر 
شما به عنوان بازیگر در مورد این سبک اجرایی برای موضوع تنهایی 

چیست؟
به نکتــه خیلی درســتی اشــاره کردیــد و همــه می دانیم که 
مونولوگ یک بازیگر دارد و وقتی چند بازیگر روی صحنه باشــند 
تنهایی دیگر چندان بــرای مخاطب ملموس نیســت. وقتی در 
»این یک اعتراف است« بازیگر تنها در چهارخانه های کاشی حمام 
روی صحنه می رود بیشتر می فهمیم که او حقیقتا تنهاست. فکر 
می کنم به عنوان بازیگر باید روانم را درگیر نقش کنم تا لحظه لحظه 
آن را بفهمم. اصال نمی گویم با نقش زندگی می کنم. وقتی نمایش 
به آخر می رسد من فرزین محدث هستم و همه چیز تمام می شود. 
وقتی روان بازیگر دچار نقش شد، بدن و بیانش هم با نقش همسو 
می شود. میزانســن های نمایش ریاضی وار است و رنگ سفید آن 
می تواند تمرکزم را به هم بزند ضمن این که خیس و سر هستند پس 
باید روی صحنه  تنهای تنها و متمرکز باشم. من باید امروز نقشم را 
طوری بازی کنم که شاگردهایم فکر نکنند آن چه آموزش می دهم 

را بلد نیستم.
شما در نمایش »استیو جابز« تجربه شــبیه به این اجرا داشتید. 
خودتان وجه تمایز کاراکتری که در »این یک اعتراف اســت« را 

نسبت به »استیوجابز« چه می دانید؟
من در »اســتیوجابز« چنددقیقه ای خروج داشتم و می توانستم 

نفســی بکشــم و بدنم را آرام کنم و آبی بخورم، اما در »این یک 
اعتراف اســت« همان طور که گفتید هیچ خروجی نیست و فرم 
بدنم در لحظه و مقابل مخاطب تغییر می کند. فشــار روحی این 
نقش از »استیو جابز« بیشتر است. اصوالً فکر می کنم نقشی که 
در »این یک اعتراف اســت« بازی می کنم ترسناک است و وقتی 
شادی اسدپور متن را می نوشت و به مرور می خواندم حس بسیار 
عجیبی پیدا می کردم و روزی که قرار شــد نمایش را اجرا ببریم 
اسدپور گفت نباید شبیه مونولوگ های دیگر باشیم و برای رسیدن 
به این هدف باید فضای دیگری ایجاد می کردیم. این اجرا به نظرم 
خیلی نفس گیر و سخت است. شاید این آخرین بازی من در تئاتر 
باشد و این را برای اولین بار به شــما می گویم. بعد از این نمایش 
من باید دوباره پر شوم و بیان دیگری پیدا کنم. در »استیو جابز« 
من 10 بیان تازه داشتم و در این کار هم پنج بیان جدید دارم. بعد 
از این کار، فکر می کنم راحت نیســت که نمایشی را بپذیرم. من 
خستگی هایی هم دارم که به سادگی نمی توانم بیانش کنم. نمایش 
»این یک اعتراف اســت« مانیفســت تنهایی من است و لزومی 
نمی بینم سر کار دیگری بروم. من با هیجان و شور حرف نمی زنم و 
به آنچه می گویم باور دارم و بعد از این نمایش شاید تا مدت ها سر 
کار تئاتر نروم. ادعایی ندارم، اما در چهل سالگی مونولوگی بازی 
کردم که الزم بود نفس کم نیاورم و همه چیز را به پخته ترین شکل 

نشان بدهم. 
همه می گویند چهل ســالگی دوره بلوغ دوباره انسان است. بازی 
کاراکتری که همین سن و ســال را دارد برای فرزین محدث که 

به تازگی چهل ساله شده چه حس و حالی داشت؟
آدم ها در چهل ســالگی انتخاب های بزرگ زندگــی اش را انجام 
می دهد. این انتخاب ها می تواند مربوط به زندگی شخصی و کاری 
باشد. قبل از رسیدن به این ســن حس می کردم با بحران روبه رو 
می شوم، اما می بینم بحرانی ندارم. این سن برای حرفه ام خیلی مهم 
است و حاال می توانم بگویم تا این سن و با این شرایط، همه توانم را 
در دنیای بازیگری صرف کرده ام. گاهی دوست دارم بنشینم و به 

این راه نگاه کنم.
همان طور که از اسم نمایش مشخص است ما با یک اعتراف روبه رو 
هستیم. فکر می کنید بزرگ ترین اعترافی که توسط شخصیت روی 

صحنه صورت می گیرد چیست؟
بزرگ ترین اعتراف، اعتراف به خستگی است. این آدم واقعا خسته 
شده است. ما یک جاهایی از زندگی فکر می کنیم باید به خودمان 
پایان بدهیم. من اسمش را خودکشــی نمی گذارم و فکر می کنم 

این کار یعنی جایی تصمیم می گیری خودت را از دیگران بگیری.

شادی اسدپور  :

مونولوگ یکی از جذاب ترین 
گونه های اجراست

فرزین محدث  :

باید روانم را درگیر نقش کنم

تنهایی، درد بی درمان انسان معاصر است؛ دردی 
که موضوع نمایش »این یک اعتراف اســت« به 
کارگردانی شادی اسدی پور شده است. فرزین 
محدث در چهل سالگی کاراکتری چهل ساله را 
روی صحنه آورده که از ابتــدا تا انتهای نمایش 
از درد تنهایی به خود می پیچیــد و ما با دیدن 
او و شــنیدن حرف هایش خوب می فهمیم چه 
می گوید و به سادگی همراهش می شویم. در این 
شماره از روزنامه »صبا« با فرزین محدث و شادی 
اســدی پور گفت وگویی داشتیم که می خوانید.

فاطمه رستمی

گفت  و گو


