گفت و گو با کارگردان
پسنسبتبهموضوعهایاجتماعیحساسهستید؟
تبعیض طبقاتی باعث این شده است که طبقه محروم هیچ تکانی
نخورند و مجبور شدهاند به سمت خالف و جرم بروند .به نظرم طبقه
محروم به راحتی محکوم به انجام جرم شده است .شاید دغدغه
اجتماعی برای خیلیها مهم نباشد ولی اجرای ما دیده شد .مردم
آمدند و دیدند اما منتقدان و اهالی رسانه نیامدند .محرومان خیلی
مشکل دارند ولی انگار نباید حرفی بزنند .من دیدم یکی از مسئوالن
گفت که اگر کسی مشکل مالی دارد تقصیر خودش است .این حرفها
یعنی چه؟ برخی از مردم به جایی رسیدهاند که خجالت میکشند
حرف بزنند و بگویند مشکل دارند .تئاتر من اعتراضی است .من
دیدم که خیلی از بچههای باالی شهر تیشرتهایی میپوشند که
روی آن عکس ارنستو چگوارا چسبیده و واقعاً برایم عجیب است.
انگار همه چیز مصرفی شده است .نماد ضد سرمایهداری هم تبدیل
به کاال شده است .تئاتر نباید کاال بشود بلکه باید صدای طبقات
محروم باشد .البته با ممیزی هم دست و پنجه نرم کردیم .به من
گفتند که شخصیتهای نمایش خیلی واقعی هستند و حتی گفتند
چرا حرفهای عامیانه میزنند و فحش میدهند .من هم گفتم این
زندگی ماست و روی صحنه هم باید واقعیت را نشان بدهیم .خود
من هم خیلی از مواقع از حرفهای عامیانه و فحش استفاده میکنم.
چرا روی صحنه نباید واقعیت را نشان بدهیم؟ چرا همه چیز روی
صحنه تصنعی میشود؟ من میخواهم دغدغه اجتماعی خودم
را به صورت رئالیستی نشان بدهم .فحش تنها سالح آدمی است.
شما وقتی هیچ زوری نداشته باشید فحش میدهید .خیلی از مردم
هم فحش میدهند و در خیابان هم شاهد فحش هستیم ولی چرا
روی صحنه تئاتر ممنوع شده است؟ چرا شورای نظارت سالنهای
خصوصی را نظارت میکند مگر خصوصی نیستند؟ من فکر میکنم
قوانین ما روشن نیستند .من امیدوارم مواظب آدمها باشیم و هوای
مردم را داشته باشیم.
شرایطاجراراچگونهدیدید؟
سالن مولوی خیلی خوب است .ما از شهرستان آمدیم ولی سالن پر
شد و خدا را شکر میکنم .من خیلی خواهش کردم که تماشاگران
پشت در را هم راه بدهند ولی نشد .من اولین بار بود که نمایشی
 ۱۲۰دقیقهای اجرا کردم .چالش سخت و ترسناکی بود .احساس کردم
کارم باید اینگونه پیش برود .البته خیلیها از کار تعریف کردند ولی
شاید تعارف کرده باشند .من از جایزه گرفتن لذت نمیبرم چون قبالً
هم گرفتم ولی فایدهای نداشت.

مهم نبود که بچه شهرستان هستید یا خیر؟! و اینکه اصالً مهم نبود
چهره هستید یا نه؟! کسی نمیپرسید آیا پول دارید یا نه؟! آن زمان
از تمام گروههای شهرستانی حمایت میکردند .افرادی مثل سید
محمد مساوات و رضا ثروتی هم از جشنواره مشهور شدند .خیلیها
در گوش ما خواندند که به شهرستان خودتان برگردید ولی هیچ
امکاناتی در آنجا نیست و هیچ چیزی برای تئاتر وجود ندارد .همه
امکانات در شهر تهران جمع شده است و همه چیز اینجاست .من
در جشنوارهای بودم که جایزه گرفتم و کسی که در پشت صحنه بود
در شهر تهران ساکن شد و اآلن داور اجراهای خود من شده است.
من اعتقاد دارم که جایزه مالک نیست ولی اگر جایزه باشد که من
از همه بیشتر گرفتهام ولی کسی به من اجرای عموم نمیدهد.
دو سال پیش جایزه بخش بینالملل جشنواره تئاتر فجر را گرفتم
ولی هیچ کدام از سالنهای دولتی به من اجرا ندادند! میدانید
چرا؟ چون شهرستانی هستم .سالنهای خصوصی هم که فقط
پولی هستند .جالب است که یک تهیهکننده تهرانی آمد و گفت
اجرا میخواهد و در عرض چند روز تئاترشهر را گرفت! چگونه
میشود به این راحتی تئاترشهر را گرفت ولی من که خودم جایزه
داشتم و کلی تئاتر کار کردم جوابی نگرفتم .ما نشد اجرا برویم .من
آدمی احساساتی هستم و قبول نکردم بازیگران عادی اجرا را کنار
بگذارم و چهره و سلبریتی بیاورم .چرا منتقدان به دیدن کارهای ما
نمیآیند .خود شما هم به تماشای کار ما نمیآیید .چرا اهالی رسانه
به بچههای شهرستان توجه ندارند؟ همه رسانه شده است تهران و
اهالیتهران.
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بهنظرمهمین کهشمادغدغهاجتماعیدراجرایتئاترداریدخیلی
خوباستونصفبیشترراهرارفتهاید.منمدتهاستکهتقریباًهر
شببهتئاترمیرومولیاغلببانمایشهایفرمالیستیوبیمعنا
مواجهمیشوم.
تئاتر برای من زدن حرف طبقه محروم است .تئاتر برای من از
جامعه دور نیست .شما اگر یک بقال خوب باشید و با مردم رابطه
خوبی داشته باشید راه درست را رفتهاید و شاید بقالها از هنرمندان
بهتر باشند .اآلن اگر تئاتر را ببندید چیز خاصی از دست نمیدهید
چون برای مردم مهم نیست .من اصالً اعتقاد ندارم هنرمندان تافته
جدا بافته هستند .من نماینده پیرمردی ساده و فرودست در شهر
کوهدشت هستم .من صدای این افراد هستم چون محل زندگی آنها
روی نقشه هم نیست .خیلی از مردم محروم تریبونی ندارند .به نظرم
باید حرف این افراد باشیم.

بهنظرمآنهاییکهبهدیدنتئاترهایاجتماعینمیرونددرحقتئاتر
ظلمکردهاندچوناینهنرفقطبهسرگرمینمیپردازدوبهاندیشههم
توجهویژهدارد.خیلیازهنرمندانشهرستانیازطبقاتفرودست
هستندوبهجشنوارهتئاترفجرآمدندتادیدهبشوندووظیفهماستکهاز
شماحمایتکنیم.
صادقانه به شما میگویم من هنوز معروف نشدم ولی خیلی از
هنرمندان تئاتر معروف شدهاند اما به مردم توجهی ندارند .من
به یک تهیهکننده تئاتر گفتم بیاید به من کمک کند و سالنی برایم
بگیرد چون آنها شناخته شده هستند ولی کسی کاری برایم نکرد .چرا
سالنها به افراد مشهور توجه دارند و به ما ندارند؟ این کارها باعث
شده است که تئاتر ما پیشرفت نکند .از تلویزیون آمدند و از نمایش
ما فیلم گرفتند ولی چون به طبقات محروم پرداختیم این فیلم را
نشان ندادند .من که ندیدم نشان بدهند و خود کارگردان برنامه گفت
نمایش شما قابل پخش نیست ولی اگر یک هنرمند مشهور بود حتماً
قابل پخش میشد .برخی از هنرمندان هستند که پیگیر ما هستند.
نوید محمدزاده خیلی به من کمک کرده است و درباره پروژههای
بسیاری به من خبر میدهد ولی چون در شهرستان هستم امکان
فعالیت ندارم .یک هنرمندی سالن اصلی تئاترشهر را گرفته و بعد
دیگران را تشویق کرده است که به جشنواره نروید .چرا او سالن اصلی
را میگیرد ولی من نه؟ یکی دیگر کارش به جشنواره نرسیده است
بعد گفته که نباید هنرمندان به جشنواره بیایند .این آدمها فقط به
فکرخودشانهستند.
اگرسیاستگذارجشنوارهبودیدچهکارهاییمیکردید؟
به نظرم باید اهداف جشنواره مشخص بشود .این جشنواره در زمانی
خیلی تأثیر داشت چون از امیررضا کوهستانی تا نادر برهانی مرند و
کوروش نریمانی در جشنواره تئاتر فجر مشهور شدند و به جاهای باالتر
رفتند ولی من دو سال پیش در این جشنواره جایزه گرفتم و کسی به
من توجهی نکرد .حتی یک سالن دولتی هم به من ندادند تا اجرا
بروم .تئاتر تنها راه دیده شدن ما است و این جشنواره هم تنها جا
برای اعتبار ماست .اگر دو تا منتقد و رسانه کار ما را در فجر ببینند ما
میتوانیم پیشرفت کنیم .یک نگاهی در تهران جا افتاده که میگویند
به شهر خودتان بروید .شهر کوهدشت سالن ندارد اگر هم بود خیلی از
مردم پول دیدن تئاتر ندارند .اگر هم بخواهیم به تهران بیاییم و تئاتر
ببینیم باید  ۴۰۰هزار تومان خرج کنیم .خیلی از تئاترها هم ربطی به
زندگی من ندارند چون به شکم آدمها کار دارند و به اندیشه ما کاری
ندارند .باید کاری کنیم جوانان شهرستانی در جشنواره تئاتر فجر دیده
بشوند و اجرای عموم بگیرند .چرا من اجرای عموم نگرفتم؟ من
خیلی ناراحت هستم .بازیگران من زحمت کشیدند ولی دیده نشدند.
تنها یک منتقد در جشنواره تئاتر فجر امسال درباره کار ما نوشت ولی
برخی از کارهای تهرانی کلی نقد داشتند.
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