
تئاتر
شنبه 20 مهر 1398/ شماره 1205

نمایش »زیبا« به کارگردانی خشایار خلیل خانی اقتباسی از نمایشنامه »زیبا« اثر یون فوسه است. محمد حامد این نمایشنامه را ترجمه کرده و 
لیال حکمت نیا دراماتورژی آن را برعهده داشته است. بازیگران این نمایش عبارتند از: پانته آ قدیریان، آریا تحویلدار، مسعود انتظاری، محمدرضا 
هاشمی، هلن نقی لو و آرمیتا فروزنده. در خالصه این نمایش آمده است: خانواده ای برای گذراندن تعطیالت تابستان به دهکده کودکی پدر 
می روند و در آن جا با افراد دهکده مواجه می شــوند. مادر خانواده متوجه اسراری از گذشته می شــود... این نمایش از سوم مهرماه در سالن 
استاد انتظامی به اجرا می رود. مسعود انتظاری فارق التحصیل رشته بازیگری از موسسه کارنامه در سال 87 یکی از بازیگران نمایش »زیبا« 
است. او سابقه حضور در تاتر »داستان یک پلکان« به کارگردانی رضا گوران سال 88  و تاتر »یک صبح ناگهان« به کارگردانی حسین پاکدل 
سال ۹۳ را دارد.  به بهانه اجرای نمایش »زیبا« با مســعود انتظاری یکی از بازیگران این اثر مصاحبه ای انجام داده  ایم که در ادامه می خوانید.

دالرام صادقی

گفت و گو

حجاب  میان آدم ها  و  زندگی  !

نمایش »زیبا« روایت احواالت درونی انسان است؛ از 
نقشی که در این نمایش ایفا می کنید توضیح دهید.

در نمایش »زیبا« نقش یک مرد 45 ســاله را بازی 
می کنم که از زندگی زناشــویی خسته شده و پس 
از 15سال به روستای خودشــان بازمی گردد. در آن 
روستا دوســت قدیمی اش را می بیند که با یکدیگر 
خاطرات فراوانی در گذشته داشتند. مخاطب، کنجکاو 
رابطه این دو رفیق می شود و در پی کنکاش آن است. 
قصه پی روابط آدم ها و پنهــان کاری می گذرد؛ که 
چرا انسان ها احساسات و عواطف خودشان را پنهان 
می کنند و همین پنهان کاری، باعث سســت شدن 

روابط عاطفی خانواده ها می شود.
نقشــی که در »زیبا« ایفا می کنید از لحاظ ســن و 
موقعیت اجتماعی  از شخص واقعی خودتان بسیار دور 

است؛ چطور با این کاراکتر ارتباط برقرار می کنید؟
نمایش »زیبا« به صورت مینیمال است و ما از لحاظ 
لباس و گریم نمی توانستیم روی خودمان مانور دهیم 
و بیشــتر پردازش ها مانند بیان، بدن، حالت صورت 
و... درونی بود. سعی کردم کاراکتری را که فرزندی 
14 ساله دارد و از زندگی زناشویی اش خسته شده را 
درک کنم و رجوع کنم به درون آن کاراکتر که بتوانم 
به نقش نزدیک شــوم، درنتیجه بازی ها درونی بوده 
است. برای کارهای مینیمال باید از لحاظ درونی کار 
کرد. موضوع جالب این که در سریال »از سرنوشت« 
به کارگردانی محمدرضا خردمندان قرار است ایفای 
نقش کنم که نقش جوان 24 ساله را دارم. تفاوت این 
نقش ها در این بازه زمانی برای خودم نیز جالب بود که 
دو نقش کامال متفاوت را از هر لحاظی در یک زمان 

بازی می کنم.
 از نظر شــما که بازیگر نمایش »زیبا« هستید، فکر 
می کنید این نمایش چقدر توانسته در زمینه القای 

پیامش به مخاطب، موفق عمل کند؟
در تمرینات هم دغدغه این را داشــتیم که مخاطب 
قرار است متوجه چه پیامی شــود. در جامعه ای که 
امروزه در آن زیســت می کنیم و روابطی که داریم 
انگار حجابی میان ما آدم ها و زندگــی وجود دارد و 
اجازه نمی دهد که حرف مــان را بزنیم. این موضوع 
در جامعه ما ملموس اســت و حداقــل کاری که ما 
در نمایش »زیبا« انجام می دهیم این اســت که به 
مخاطب می گوییم پنهان کاری و بیان نکردن عواطف 
و احساسات، باعث ایجاد سوءتفاهم و از هم دور شدن 
آدم ها می شــود. با توجه به مدت زمانی که تمرین 
کردیم و برای این نمایش تالش کردیم تا حرف مان را 
به ساده ترین شکل ممکن به مخاطب بزنیم درنتیجه 

فکر می کنم تاکنون موفق بوده ایم.
باتوجه به این که نمایش »زیبا« اقتباس شده از یک 
نمایشنامه غیرایرانی است؛ چقدر سعی کردید تا آن 
را برای مخاطب ایرانی به نمایش دربیاورید و از چه 
عناصری استفاده کردید تا تماشاگر فهم درستی از 

موضوع و نمایش پیدا کند؟
نمایشــنامه »زیبا« اثر یون فوسه است؛ ما در حدود 
۹0درصد سعی کردیم شکل نمایشــنامه اصلی را 
حفظ کنیم اما در بخش هایی که با دراماتورژی صورت 
گرفت آن را برای مخاطب ایرانی قابل فهم کردیم تا 
به فرهنگ خودمان نیز نزدیک تر باشــد. به هرحال 
نمایشنامه »زیبا« به موضوعی می پردازد که در همه 
جا مطرح اســت و فقط مخصوص سرزمین خاصی 

نیست. 
طراحی صحنه و طراحی لباس و گریم، چقدر توانست 

به شما در روایت کردن خط اصلی قصه کمک کند؟
خانم جوادی طراح صحنه و لبــاس نمایش بودند و 
طراحی نور را آقای خضرایی انجام دادند که بســیار 
در فضاسازی ما و القای حس پنهان کاری به مخاطب 
کمک کرد. طراحی صحنه نمایش به گونه ای است که 
انگار کاراکترها در خانه ای نیمه کاره هستند. زمانی که 
مخاطب تصمیم می گیرد تا نمایشی را ببیند قرار بر 
این نیست که فقط بازی خوبی را مشاهده کند بلکه 
طراحی لباس، طراحی صحنه و گریم کمک می کند 
تا تماشاگر اتفاقاتی که روی صحنه در حال رخ دادن 

اســت را زودتر و بهتر متوجه شود. با این که طراحی 
گریم ما مینیمال بود اما کمک کرد تا به نقش هایمان 

نزدیک شویم. 
یکی از نکات قابل توجه نمایــش »زیبا«، همکاری 
جهانگیر الماسی به عنوان مشاور پروژه این نمایش 
است؛ ایشــان چقدر همراه این نمایش و راهنمای 

پروژه و شما بودند؟
متاسفانه ما بازیگران به صورت حضوری نتوانستیم 
با ایشان همراه باشیم و مشاوره های ایشان در رابطه 
با کارگردان بوده است درنتیجه خیلی در جریان این 

موضوع نیستم.
شاید از مسائل مهم که در زمینه تئاتر مطرح است، 
مسئله تبلیغات باشد که برخالف سینما، نمی تواند 
تیزرهای گســترده و تبیلغات شهری زیادی داشته 
باشــد و تنها راه ارتباطی، تبلیغات از طریق فضای 
مجازی است. آن طور که دیده می شود نمایش »زیبا« 
در فضای مجازی تبلیغ می شود. از نظر شما تبلیغات 

چقدر می تواند به دیده شدن نمایش کمک کند؟
تبلیغات صددرصد مهم است. من نزدیک به 12سال 
اســت که در تئاتر فعالیت می کنــم و اگر تبلیغاتی 
در فضای مجازی صــورت می گیرد از طرف خانواده 
تئاتر است که در این سال ها همدیگر را شناخته ایم، 
درنتیجه هر اندازه که در جهان تئاتر همراه و دوست 
داشته باشــی، کاری که انجام می دهی نیز به همان 

صورت تبلیغ می شود.
در این چند شــبی که نمایش اجرا شده، بازخوردها 

چطور بوده است؟
اولین کاری که در تئاتر انجام دادم سال88 با عنوان 
نمایش »واوها و ویرگول ها« به کارگردانی صابر ابر بود. 
در آن زمان نزدیک به یک ســال به صورت کارگاهی 
کار کردیم تا نمایش مان یــک ماه به اجرا رود؛ یعنی 
از همان موقع هم سختی وجود داشت و نگاه ما فقط 
به تماشــاگر بوده که چه بازخوردی بعد از یک سال 
تمرین خواهیم داشت. بازخوردهای خوبی دریافت 
کردیم و این موضوع در سالیان بعد هم برای من در 
نمایش هایی که ایفای نقش می کردم، اتفاق می افتاد. 
می توان گفت پیدایش سالن های خصوصی در این 
سال ها هم خوب اســت و هم بد! با وجود سالن های 
خصوصی خیلی از گرو ه ها می توانند نمایش خود را در 
آن جا اجرا کنند و توانایی های خودشان را نشان دهند 
که این نکته مثبت آن است اما مشکلی که به وجود 
می آورد کیفیت کار اســت؛ یعنی هر کسی می تواند 
مبلغــی را پرداخت کند حتی اگر اثــر فاقد کیفیت 
باشد در این ســالن های خصوصی آن را اجرا ببرد. 
مخاطب عام که آن نمایش را می بیند، از تئاتر به دلیل 
عدم کیفیت اثر فاصله می گیرد و دیگر به تماشــای 
نمایش های خوب نمی رود. این مشکالت باعث شده 

تا دریافت ما از بازخورد تماشاگر سخت شود.
در صحبت هایتان به ســریال »از سرنوشت« اشاره 
داشــتید؛ درباره نقشــی که در این ســریال دارید 

توضیحی بدهید.
سریال »از سرنوشت« سه فصل دارد که من در فصل 
سوم به ســریال اضافه می شوم. »از سرنوشت« قصه 
چهار کودک پرورشــگاهی است که مخاطب بزرگ 
شدن و قصه زندگی هر کدام آن ها را در طی این سه 
فصل می بیند. فصل دوم، نوجوانــی آن ها را روایت 
می کند. کاراکتری که بازی می کنم به اســم »رضا« 
است که مشــکالتی در طی داستان برایش به وجود 

می آید و مخاطب را درگیر می کند.
سخن آخر؟

از خشــایار خلیل خانی، کارگردان نمایش متشکرم 
که بسیار برای این نمایش زحمت کشید، تحت فشار 
بود، تمام این فشارها را به جان خرید تا نمایش اجرا 
شود. از کیومرث مرادی مشاور هنری نمایش »زیبا« 
هم ممنونم که بسیار زحمت کشید، هوای عوامل را 
داشت و نکات خیلی ریزی در زمان هایی که ما تحت 
فشار بودیم گوشــزد می کرد. از تمام بازیگران کار و 

عوامل هم تشکر می کنم. 
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مسعود انتظاری؛ از بازی در نمایش »زیبا« به »صبا« می گوید


