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نمایش را از کجا شروع کردید؟
از سال 1393 در زمینه تئاتر ونمایش کار کرده ام و با حضور 
در موسسه ها وبعد دانشگاه ازنمایشنامه های دانشجویی شروع 
کردم، اما استارت اصلی تئاتر برایم با نمایش بانوی محبوب به 
کارگردانی خانم گالب آدینه کلیــد خورد، در این نمایش من 
به عنوان بازیگر ایفای نقش کردم این نمایش در ســال 1398 
خورد و تا سال 1400 طول کشــید. برای همین معتقدم من در 
هنر تئاتر هر چه دارم از هنرمند پیشکسوت، گالب آدینه است، 
ایشان بسیار با دقت و دلسوزانه با هنرجوها و هنرمندان ازجز 
به جز شکل گرفتن شخصیت تا اجرا دلسوزانه همراه می شوند. 
به این شکل شــما در ابتدا تئاتر را  به صورت آکادمیک و 
دانشگاهی فرا گرفته و سپس با کار تجربی با بزرگان تئاتر ایران 

این آموزش را تکمیل کرده اید. 
بله حدود نه سال هم طول کشید که اولین کار نمایشی خود را 

با عنوان شبی در تهران در سالن برای اجرا آماده کنم.
چه شــد که برای این کار به ســراغ متون نمایشی استاد 

چرمشیر رفته اید؟
ابتدا عالقه بسیار زیادم به چرمشیر و نوع قلم او در نگارش 
نمایشنامه بوده است، عالوه بر آن، نمایشنامه شبی در طهران، 
با داشتن یک بستر تاریخی رگه های از کمدی هم با خود دارد، 
و بعد از این هم امید دارم برای اجرای بعدی نمایشنامه دیگری 
از محمدچرمشیر به نام شش و بش، را برای اجرای صحنه ای 

آماده کنم.
منحصرا نمایشنامه شبی درطهران برای شما به عنوان یک 
کارگردان چه جاذبه ای داشته و چه دغدغه ای از شما را حل 

کرده است؟
وقایع این نمایشنامه مربوط به سال 1320است، از جذابیت 
های این نمایشنامه برای من سفر در تاریخ و بازگشت به گذشته 
دور تهران بود، چرا که تاریخ همیشــه عالوه بر جذابیت های 
نوستالوژیک، بار معنایی و محتوایی یک جامعه را چه ازلحاظ 
تاریخی و سیاسی در مقایسه با اکنون و اینجا به چالش می کشد، 
وپیامی را از رهگذر تاریخ به مردم می رساند، دوره زمانی این 
نمایش مقارن است با اتفاقات سیاسی سال 1320 بعد از جنگ 
جهانی دوم، و در ایران زمانی است که ولیعهد به جانشینی از 
پدرش رضا شاه، بر مسند قدرت در ایران می نشیند، که همین 
جابه جایی قدرت باعث یک سری تغییرات و تضادها در جامعه 
و اجتماع مردمی شده اســت. در این نمایشنامه مخاطب با 
چالش هایی از همین دست مواجه می شود. این نمایشنامه دارای 
کاراکترهای نمادین اســت مانند کاراکتر دراکوال که نمادی از 
انگلیس و در شمایل دراکوالی خونخوار به نمایش درآمده است و 
کاراکتر سیندرال که نماد صلح است، که در هرج و مرج و بلبشوی 
آن دوره همچنان داوطلب در رویه های صلح آمیز است. او در این 
رویکرد با هیچ کس جنگ ندارد، حتی با دراکوال که خون آشان 
است. به این شکل هر کدام از شخصیت ها و کاراکترهای این 
نمایشنامه نماد و المان از یک گروه اجتماعی هستند که همین 
برای من بسیار قابل توجه بود. در مهم ترین صحنه این نمایش 
شخصیتی به نام سکینه که نمادی از مردم عوام جامعه است در 
مکالمه ای تلفنی با ولیعهد صحبت می کند. در همین صحنه 
تناقض سادگی مردم در مقابل فساد و استبداد حکومت دوران 
1320 نمایان می شود. مهم ترین مسئله در اجرای این نمایش 

برای بنده این بود که مخاطب با پیام این کار که در گذشته چه 
بوده ایم و چه دوران های را پشت سر گذاشتیم و به کجا رسیدیم 

را درک کند.
چه زمانی را برای آماده شدن این اجرا صرف کردید؟

حدود پنج ماه بــا 9 بازیگر تمرین کردیــم، در میانه راه 
ریزش های از تغییر بازیگرو... هم داشتیم، البته خوشبختانه 
با وجود فشارهای که از اطراف بر من و گروهم تحمیل شد، هیچ 
کدام از بازیگران و عوامل نمایش شبی درطهران نه تنها انصراف 
ندادند، بلکه برای روشن نگاه داشتن چراغ تئاتر در ایران ثابت 
قدم تر به مســیر خود ادامه دادند. در حالی که گروه و عوامل 
نمایش من، خودشان در میان همان مردمی بودند که نسبت به 

شرایط سخت اجتماعی معترض هستند. 
با توجه به اینکه از محمد چرمشــیر برای اجرای صحنه ای 
شــبی در طهران مجوز گرفته اید ، آیا از کمک های ایشان در 

شکل گرفتن اثر استفاده کردید؟
خیر، خوشبختانه خود متن به قدری منسجم، قوی وگویا بود 

که نیاز به توضیح خالق اثر احساس نشد. با این حال، دو بار هم 
در مرحله تقسیم نقش، به دیدن ایشان رفتیم و برای تغییرات 
جزئی از ایشان تائید گرفتیم. محمد چرمشیر همدالنه به ما در 
این مسیر کمک کرد و هیچ هزینه ای هم بابت اجرا از گروه ما 

نخواستند.
آیا اجرای صحنه ای نمایش شبی در طهران در مرحله کسب 

مجوز اجرا، با ممیزی از سوی دستگاه های نظارت مواجه شد؟ 
فقط یک دیالوگ را حذف کردند، البته اگر بخواهم صادقانه 
بگویم، برای من وجود این دیالوگ مهم بود، اما به هر حال خللی 

در ریتم و معنای کلی اثر ایجاد نکرد. 
سبک و سیاق اجرایی تان درنمایش شبی در طهران چگونه 

بود؟ 
بر اساس همان مولفه های نمایشی طهران قدیم کارکردم، اما 
سبک و لحن دیالوگ پردازی را امروزی کردم، برای موسیقی 
آغاز کار، خودم خوانندگی کردم و تالشــم بر این بود که این 

نمایش به صورت اصیل و دست نخورده اجرا شود.

هنـر بـرای هنـر، نـه هنـر بـرای سه نقطـه!
فرهومند ناظریان- نمایش شبی در طهران این شب ها در پردیس شهرزاد تهران به روی صحنه می رود، این نمایش 
به کارگردانی شایان مستوفی است که در این تجربه کارگردانی حرفه ای اش به سراغ نمایشنامه ای از محمد چرمشیر 
رفته است. تهیه کنندگان این نمایش به تهیه کنندگی مشترک سمیرا کریمی و حسین عابدین آماده شده و بازیگران 
آن؛ میترا  اکبری،مهرزاد  نیکنام،ابوالفضل  حضرتی،نیلوفر  ذوالفقاری،شایان  مستوفی، سارا  سیرتی،کارمانیا میراحمدی،کوروش 
 محمدرضا،طاها نوری هستند، داستان این نمایش در بحبوحه جنگ جهانی دوم می گذرد و در یک اداره شهربانی اتفاق می افتد، در 
شبی که تهران به دلیل حضور نیروهای متفقین دچار هرج و مرج وآشفتگی شده و از آن سو سران کشورهای دیگر که درگیر جنگ 
هم هستند، برای آینده سیاسی ایران تصمیم گیری می کنند، در همین حال تعدادی مظنون به اداره شهربانی آورده می شود که  
برخی از آنان اتباع خارجی هستند، این نمایش با بهره گیری از سبک کمدی، و با نگاهی به تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران در دهه 
20 شمسی با فرهنگ کوچه و بازار آن زمان، سعی دربازسازی، موقعیت و شرایط تهران قدیم را دارد. خبرنگار صبا درباره این نمایش 

با شایان مستوفی کارگردان شبی در طهران به گفتگو نشسته است.

گفت و گو

فرهومند ناظریان


