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تئاتر

عکس :مانی لطفیزاده

توگو با علي اصغر دشتي و آرش وفاداري به بهانه اجراي< متاستاز>؛ نمايشي با موضوع سرطان
گف 

< متاستاز> فراتر از یک تئاتر بود

سيد کامران علمدهي

«متاستاز» در ابتدا عنواني شبيه به اصطالحات التين يا کلمهاي پيچيده با مفهومي گنگ و به لحاظ
ذات واژهاي به نظر ميرسد که با انسانها ارتباطي ندارد .اما متاستاز نزديک تر از آن است که ما حتي
فکرش را ميکنيم .حتي ممکن است همين حاال کنار ما باشد و شايد هم در وجود ما .بيماري مهلکي
که قرنها انسانهاي بيشماري را نابود کرده است .متاستاز به انتقال سلولهاي سرطاني به بافتهاي
ديگر بدن اطالق ميشود .با اين نگاه پرداختن به نمايشي با موضوع سرطان کار دشواري است چراکه
هم پرداختن به خود بيمار اهميت دارد و هم ساير افرادي که با آن بيمار مسير پرتالطم متاستاز را

طي ميکنند .نمايش متاستاز تالشي است براي نمايان کردن همپاياني که همانند يک شمع در کنار
بيماران سرطاني آب ميشوند و ميميرند ،افرادي که شايد کمتر به آنها فکر کردهايم و کمتر آب شدن
شان را ديدهايم ،افرادي که گاهي سرعت نابودي شان از سرعت متاستاز در بيمار سرطاني بيشتر
و بيشتر ميشود .اجراي مجدد نمايش متاستاز به کارگرداني علي اصغر دشتي و تهيهکنندگي آرش
توگويي در خصوص جزئيات اين نمايش داشته باشيم که متن کامل
وفاداري بهانهاي شد تا با آنها گف 
آن را در ادامه ميخوانيد:

نيم نگاهي به نمايش «متاستاز»

عکس :آرزو بیات

آرش وفاداری :امروز که حيطه
هنرهــای نمایشــی را براي
حمايت انتخاب کــردهام از صميم
قلب ميگويم که بســيار مسرورم
چراکه در نخســتين همکاريام در
هنرهاي نمايشــي با پروژهاي کار
کردهام که نگاهش دغدغهشان بود
و بحث فرهنگي و اجتماعي برايشان
در اولويت قرار دارد.

شــعار و تظاهر در کارمان بود يا نــه؟! بايد بگويم
که خلــوص يک گروه تمايز را بــه وجود ميآورد.
به نظرم طرح شــاخصه خيرخواهانه ميتواند رنگي
ميان ســفيد و سياه باشــد که ما هيچگاه سراغش
نرفتهايم.
ëëدليل شما براي حضور در اين کار چه بود؟
وفاداري :بــه واقع فکر من ايــن نبوده که در
کاري حضور پيدا کنــم و پولي را ببازم يا يک کار
خيرخواهانه انجام دهــم و مهري بر روي کارهايم
بزنــم .من به خاطر باور به ايــده و باور به نظر اين
گروه کار را پذيرفتم.
ëëدرست! اما در کشور ما در مورد مقولههاي
ي تا اين قضيه اثبات نشود که نگاه
اينچنين 
شما صرف ًا معنوي و اخالقي بوده ،انگ شعار و
تظاهر را خواهيد خورد و بعد از آن هم گفته
ميشود که مث ً
ال فالن تهيهکننده براي گرفتن
يک رانت يا رسيدن به يک موفقيت از ورود
به نمايشــي درخصوص سرطانيها به عنوان
سکوي پرش استفاده کرده است.
وفاداري :بله .اما من بر اين باور هستم که افراد
را براي دغدغههاي شخصيشان نميتوان زير سؤال
برد.
اگر کسي ميخواهد اسمش در کنار يک شرايط
و موقعيــت خوب قــرار بگيرد چرا کــه نه! من در
رابطه با حمايت از هنرمندان از کودکي و خانوادهام

پروژه متاســتاز نتيجه ورك شاپي اســت كه بر پايه بدن و با رويكرد «عواطف معاصر» كار
خود را شــروع كــرد و در طول تمرينات بتدريج موضوعي كه دغدغه مشــترك دو نفر از
اعضاي گروه بود ،ســمت و ســوي آن را مشخص كرد .در شــب آخر ورك شاپ به تاريخ
ششم آذرماه  ،93همه اعضاي گروه با توجه به موضوع انتخاب شده سرطان و نسبت آن با
فرد نزديك به بيمار مبتال به ســرطان از طريق قطعات اجرايي متكي بر بدن و با بيان يك
تكگويي ،رابطه و تجربه خود را با موضوع ســرطان اطرافيانشان بيان كردند .اين اجرا به
نوعي مستندسازي آن شب و عواطف بيان شده يا شكل گرفته بعد از آن است .عواطفي كه
بتدريج از نمونههاي مثالي(مســتند موجود در تمرين) به كنشي از عواطف معاصر جمعي
بدل شد .در واقع آخرين شب ورك شاپ منبعي شد تا براساس آن و با تمركز بر اطرافيان و
همپاهاي بيماران مبتال به سرطان ،اجراي «متاستاز» شكل بگيرد .با پيش رفتن و پرورش
ايده اجرا ،به دليل قابل تعميم بودن موضوع در ايران اين روزها ،طرح به سمت شكلگيري
فراخواني پيش رفت كه به مرور اجراي تئاتر را بخشي از خود كرد .به ازاي هر بيمار مبتال
به ســرطان ،حداقل سه نفر به شكل مستقيم درگير هستند و از اين سه نفر ،يك نفر تمام
قوا و وقت خود را وقف بيمار ميكند .بر اساس آمار در حال حاضر حدود  400هزار بيمار
مبتال به ســرطان در ايران وجود دارند و اگر براي هر بيمار ســه همپا در نظر بگيريم در
نتيجه حداقل يك ميليون و  200هزار ايراني ،همپاي بيمار مبتال به ســرطان هســتند .با
توجه به افزايش ساالنه 90هزار بيمار مبتال به سرطان در ايران ،ساالنه  270هزار همپا به
جمع همپاهاي بيماران مبتال به ســرطان اضافه ميشود .موضوع طرح متاستاز سه اصل
مهم «بيماري و راههاي پيشگيري»« ،بيمار مبتال» و«خيريه» نيست؛ بلكه يادآوري اصلي
است كه مورد غفلت قرار گرفته است .يكميليون و 200هزارنفر همپاي بيماران مبتال به
سرطان كه زندگي خود را وقف عزيزشان كردهاند.

آموختهام چون ما به طور کلي هميشــه از هنرهاي
تجســمي حمايت کردهايم .از همــان زمان جنگ
کــه حمايت زيــادي از آتليهها و نقاشــان صورت
نميگرفت خانواده ما يکي از حاميان ثابت اين هنر
بود اما امروز که حيطه هنرهای نمایشــی را براي
حمايت انتخاب کردهام از صميم قلب ميگويم که
بسيار مســرورم چرا که در نخستين همکاريام در
هنرهاي نمايشي با پروژهاي کار کردهام که نگاهش
دغدغهشــان بود و بحــث فرهنگــي و اجتماعي
برايشان در اولويت قرار دارد.
ëëيعنــي دغدغه شــخصي در خصوص اين
بيماري نداشتيد؟
وفاداري :چرا من در بيســت ســالگي خودم
سرطان داشتم و حس خانوادهام را هيچگاه فراموش
نميکنم و با اينکه توانســتم با آن بيماري برخورد
کنم اما هميشه آن دغدغه را با پوست و جانم حس
کردهام .اين اتفاق باعث شــد تا هم حرفهاي من
براي اصغر قابل هضم باشــد و هم حرفهاي اصغر
براي من قابل پذيرش و درک.
ëëاين موقعيت آن چيزي اســت که در حال
حاضر به آن رســيدهايد .جرقــه اعتماد و
شکلگيري اين ارتباط چگونه شکل گرفت؟
اص ً
ال چگونه به شخصي مثل علي اصغر دشتي
بهعنوان کارگردان اعتماد کرديد و تصميم به
حمايت مالي از کار گرفتيد؟

وفاداري :من دو مشاور دارم .يکي مشاور کاري
وديگري مشاور حسي.
مشــاور کاريام به من گفت که اگر قرار اســت
يکبار در زندگيام دســت به چنيــن کاري بزنم،
اصغر دشتي همان شخص قابل اعتماد است .مشاور
حســيام هم در رابطه با پذيرش تهيهکنندگي اين
کار گفت اگر دلت ميگويد که اين کار درست است
حتماً آن را انجام بده و همانجا بود که ديدم حسم
درگير دغدغهام شده و دوست دارم بيشتر به مسأله
«همپا» بپردازم.
ëëآقای دشتی! در تئاتر تهيه کننده همراه به
ندرت پيدا ميشود .شما وقتي با تهيه کننده
آشنا شديد صرف ًا به چشم يک تهيهکننده و
حامــي مالي به آن نگاه کرديد يا عنوان يک
همراه و همپا؟
دشتي :واقعيت آن است که ما هيچکدام از اينها
را از ابتدا مشــخص نکرده بوديم .اينگونه نبود که
من آرش وفــاداري را پيدا کنم يا بالعکس .واقعيت
آن اســت که من با يک پــروژهاي روبهرو بودم که
آماده اجرا بود .يک ســال تمرينات را سپري کرده
بوديم و ميدانســتيم که اجراهاي ما بيش از پنج-
شش ماهي به طول ميانجامد.
ëëاگر جــواب تهيهکننده منفــي بود ،اجرا
متوقف ميشــود يا تحت هر شرايطي کار را
اجرا ميکرديد؟

عکس :آرزو بیات

ëëمعموالً درباره برنامهها و آثار خيرخواهانه
و مســائل هنری مرتبط با بيماران ،مبحثي
مثــل ريا ،تظاهر ،شــعار دادن و حتي بيمه
شدن دســتاندرکاران براي کارهاي بعدي،
از ســوی برخی مورد مناقشه قرار ميگيرد.
اگر صراحت ًا بگويم که شــما به خاطر يکي از
آن موارد دســت به کارگرداني چنين کاري
زدهايد ،آيا دليلي براي رد فرضيه من داريد؟
آيا ميتوانيد اثبات کنيد که خلق نمايشــي
مثل «متاستاز» صرف ًا يک دغدغه انساني و
اجتماعي بوده است؟
دشتي :ســؤال سختي اســت! چطور ميتوانم
اثبات کنــم که چنين قصدي نداشــتم؟! به نظرم
اثبــات اين مســأله را کــه من فقط بــه دغدغه و
وظيفهام عمل کردهام بايــد تنها در خود محصول
ديد .به طوري که يک محصول شعار ميدهد ،عمل
ميکنــد يا تأثير ميگذارد .من فکر ميکنم در يک
هنر هرگاهانديشهاي به سمت يکي از موضوعهاي
اجتماعــي حرکت ميکند ،به نوعي تأثير اجتماعي
را مورد هدف قرار داده است .چون شعارها بهاندازه
کافي داده شــده و اگر قرار بوده کــه کاري با آنها
صورت بگيرد ،تاکنون کارهايي با آن مضمون انجام
شــده اســت .به نظر من تأثير از همه چيز مهمتر
است چرا که تأثير براي ما آدمها ماندگار است و آن
را به ديگران و پيرامونمان سرايت ميدهيم.
درخصوص ايــن کار هم ما از همان ابتدا در پي
آن بوديم که چگونــه ميتوانيم کاري کنيم که به
جاي شعار و با تظاهر به قول شما ،تأثيرگذار باشيم
و حتــي به گونهاي تالش کنيم که در غياب اثر هم
تأثيرگذاري حفظ شــود و اميدوارم اين اثر توانسته
باشد در اين مسير موفق عمل کرده باشد و اثباتي
باشد بر اين ادعا که ما به دنبال دغدغهمان بوديم.
ëëوقتي در درون يک خانواده يکي از اعضا
دچار يک بيماري خاص يا صعبالعالج شود
ســاير اعضاي آن خانواده بــه دليل حس
عاطفي و خوني مسأله پيش آمده را به خوبي
درک ميکنند و تا زمان رفع آن ،دغدغهاي
تمام ناشــدني باقي ميماند .در گروه شما تا
چه ميزاني ميتوان اطمينان حاصل کرد که
اعضاي تيم «متاستاز» عمق فاجعه سرطان را
درک کردهاند؟ آيا نزديکان شما يا دوستان
دچار چنين دغدغهاي شــده بوديد يا صرف ًا
يک اتود کالسي بود؟
دشتي :بيارتبــاط به اين موضوع نبودهايم .من
ســه ســال پيش يکي از نزديکانم را از دست دادم
و بــه فاصله دو ســال دايي و خالــهام را به خاطر
سرطان از دســت دادم .من همپاي دايي و خالهام
نبودم اما به چشــم ديدم کــه همپايان آنها چگونه
رنج ميکشــند ،چطور از بين ميروند! نمونه عيني
مادرم بود که بيماري دايي و خالهام تأثير بســياري
بر روح و جسم او گذاشته بود و هر روز همانند يک
شمع آب ميشد.
ëëپس نخستين جرقهها براي آغاز اين پروژه،
بهخاطر تغييرات مکانيسم رفتاري و جسماني
همپايان در شما زده شد.
دشتي :بله من مکانيسم رفتاري مادرم را شاهد
بودم که تحت تأثير خواهر و برادرش چگونه تغيير
ميکرد .در ورک شاپي هم که داشتيم مطلع شدم
دو نفر از اعضا با بيماري سرطان مادرانشان دست
به گريبان هســتند .از اين رو وقتي با دقت بيشتر
رفتارهــاي آنها را آناليز ميکــردم ميديدم که در
فاصله کوتاهي چقدر تحت تأثير شرايط و جو حاکم
در خانوادهشان در حال تغيير هستند.
بعــد از مدتي از شــيما و النــاز از اعضای گروه
خواستيم تا شرايط و روحيات خودشان را برايمان
بازگو کننــد و وقتي اين اتفاق افتــاد فهميدم که
در رابطه با همپايان بيماران ســرطاني بسيار نادان
بوديــم و تا پيش از آن تنهــا فکر ميکرديم که در
موردشان ميدانيم.
ëëخب اين به سبب آن است که همه ما تحت
تأثير خود بيمار و بيماري مهلک سرطان قرار
ميگيريم.
دشتي :دقيقــاً در صورتي که اطرافيان نزديک
به بيمار رنج بســيار زيادي را تحمل ميکنند و ما
ناخواســته به آنها بيتوجهيم .اين نگاه باعث شــد
تا ما به همپا و همپايان بيماران ســرطاني بيش از
پيش دقت و توجه کنيم و بــه همگان بگوييم که
اگر يک بيمار ســرطاني در حال از بين رفتن است
همپاي او نيز در حال نابودي اســت .نقطه عطف ما
در مورد متاســتاز همان شبي بود که شيما و الناز
مــا را آگاه کردند که با وجود آنکــه هر روز آنها را
ميديديم اما شــناخت کاملي از شرايط و وضعيت
پنهان روحي و جسميشان نداشتيم.
ëëبعد از رســيدن به يــک نقطه عطف چه
مســيرهايي را طي کرديد تــا همه جوانب
موضوع را در نظر گرفته باشــيد؟ ظاهراً در
ابتدا تحقيقــات عظيم ميداني را آغاز کرده
بوديد؟
دشــتي :بله .در اين راســتا هم با بسياري از
همپايــان گفتوگو کرديم و ســعي کرديم افرادي
را انتخاب کنيم که از قشــرها ،نســبتها و شرايط
مختلفي باشــند تا به تکرار نرسيم و هم همه ابعاد
مسأله را مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.
ëëجناب آقــای وفاداری!معمــوالً در ايران
تهيهکنندهها بيشــتر به دنبــال کارهاي
عامالمنفعه نيستند و تمايل دارند به سرعت
به سودشان برســند .اما شما متفاوت عمل
کرديــد و حمايــت از کاري را پذيرفتيــد
که شايد هيچ برگشــتي هم به لحاظ مالي
نداشته باشد .آيا شما هم دغدغههايي مشابه
کارگردان اثر داشتهايد يا دليل ديگري شما
را راغب کرد که در اين کار حضور پيدا کنيد؟
وفــاداري :همــان طور کــه اشــاره کرديد
پذيرش اين کار چندين بعد داشــت؛ خيرخواهانه،
مــادي یــا معنوي ولي مــن نگاهــم خيرخواهانه
نبــود و اص ً
ال چنيــن کارهايــي را در زيرمجموعه
اين شــاخصه قــرار نميدهم .فکر ميکنم پاســخ
به ســؤالي که از علي اصغر دشــتي پرسيديد که
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علی اصغر دشتی :من فقط به
دغدغــه و وظيفــهام عمل
کردهام .همــکاري و تعامل با پروژه
«متاســتاز» به گونهاي اســت که
هيچکس نميتواند بدون داشــتن
دغدغه و درک اين مشکل همکاري
کند .به نظر من دغدغه ،آغاز راهي
اســت که باعــث میشــود ما در
پســتهايي که داريم حرکتها و
اعمال حرفهاي داشته باشيم

دشــتي :تحت هر شــرايطي اجــراي کارمان
متوقف نميشــود ،اما بدون ترديد امنيت خاطري
کــه امروز بــا حضور ايــن تهيهکننده بــر کار ما
حاکم شــده ،حکمفرما نبــود .ضمــن اينکه من
بهعنوان کارگردان ميدانســتم که نبود تهيهکننده
ميتوانســت مشکالت و سختيهاي ما را دوچندان
کند و به طــور حتم نيز برد و بازتاب کار به مراتب
تنزل ميکرد.
ëëآيا اين ذهنيت را داشتيد با تهيهکنندهاي
که مذاکره ميکنيد ،مفهــوم و محتواي اثر
دغدغهاش باشد؟
دشتي :همکاري و تعامل با پروژه «متاستاز» به
گونهاي اســت که هيچکس نميتواند بدون داشتن
دغدغه و درک اين مشکل همکاري کند.
بــه نظر من دغدغه ،آغاز راهي اســت که باعث
میشــود ما در پســتهايي که داريــم حرکتها
و اعمــال حرفــهاي داشــته باشــيم .بنابراين به
صراحــت ميگويم از خــودم و آرش (تهيهکننده)
تــا موزيســين و ديزاينر و ...همه در گام نخســت
دغدغه اين موضوع را داشــتند و در گامهاي بعدي
هم توجــه دقيق بــه رفتارهاي حرفــهاي در کار
مرتبطشــان .آرش وفاداري قرار بود شــنبه به من
خبــر بدهد ،اما دغدغه او در اين کار باعث شــد تا
فرداي آن روز  -پنجشــنبه  -تماس بگيرد و اعالم
آمادگي کند.

www.iran-newspaper.com

ëëپيششرط يا شرايطي هم داشت؟
دشتي :بــدون هيچ شرط و شروطي پذيرفت و
همانجا بود که من نفس راحتي کشــيدم .بالفاصله
قرار جلســه حضوري را گذاشــتيم و در آن جلسه
احســاس کردم که درک درســتي از کار داشــته
اســت .بنابراين همانطور که براي ســاير اعضاي
گروه ضرورتي به توضيح بيشــتر نديدم ،براي آرش
وفاداري هم التزامــي نديدم .اين تعامل به صورتي
انجام شــد که در حال حاضر اجراي برنامههايمان
را در سال  95طراحي ميکنيم.
ëëپس مثل بســياري از کارگردانها آرش
وفاداري  -تهيهکننده متاستاز  -را همانند
يک عابربانک نديديد؟
دشــتي :به هيچ عنوان .آرش دغدغهاش را با
حمايت کل گروه نشان داد و من هم با کارگرداني.
ســاير بچهها هم در تخصص خودشــان دغدغه به
بيماران سرطاني و خانوادههايشان را نشان دادند.
همکاري با آثار هنري مرتبط با مسائل بيماريها
و امثالهم ،از جمله برنامههايي است که در وهله اول
به يک حس نــاب و خالص نياز دارد .اگر آن حس
به موقع و درست جواب داد ،در مراحل بعد مباحث
حرفهاي و کاري صورت ميگيرد.
ëëشــما به عنــوان تهيهکننــده نمايش
«متاستاز» در آن  20دقيقه مکالمه تلفني با
علياصغر دشتي به چه مسائلي فکر کرديد؟
طبق صحبتهاي کارگردان قــرار بود روز
شنبه پاســخ خود را در مثبت و منفي بودن
همکاريتان اعالم کنيد .اما به يکباره تصميم
گرفتيد در کمتر از  24ساعت بعد حضورتان
را قطعي کنيد .چرا؟
وفاداري :فردي مثل من به لحاظ کاري و سني
به تجربهاي رســيده که ميتوانــد خودش تصميم
بگيــرد که به دنبال چه اهدافي برود ،حتي ميداند
که با چه افراد و گروههايي ميتواند همکاري کند.
ضمن آنکه در طول دوران کاري ما با شاخصههايي
روبهرو ميشــويم که با آنها ارتباط برقرار ميکنيم.
بعد از اين حالت اگر بخواهيم با شــخص جديدي
ارتباط برقرار کنيــم بالفاصله در همان پنج دقيقه
ابتداي مکالمه بــه دنبال شــاخصههاي موردنظر
ميگرديــم و ايــن توانايــي را داريم کــه اگر آن
شــاخصهها بود ارتباط بيشتر ميشــود و اگر هم
شرايط عکسي حاصل شــد ،سعي ميکنيم ارتباط
توگو با اصغر شــاخصهها
را ادامــه ندهيم .در گف 
در همــان پنج دقيقه اول باعث شــد تا ذهنيتم از
نميدانم به شايد تغيير وضعيت دهد .از طرفي هم
من به فکر اهداف خودم بودم و به اين ميانديشيدم
که آيا بــه آنچه ميخواهم ميرســم .واقعاً اهدافم
آنقدر مهم بود که بيشتر از آنکه به حضور ستارهها
در اين اثر فکر کرده باشــم ،به تأثيرگذاري آن فکر
کردم.
ëëخب اين تفکر نشــان ميدهد که شما از
همان ابتدا تمايل به همکاري داشتهايد ،اما
مردد بوديد .چون اگــر مردد نبوديد ،همان
موقع جواب مثبتتــان را اعالم ميکرديد.
ترديد در کاري مثل «متاســتاز» براي چه
مواردي بود؟
وفاداري :من بايــد برآورد مالــي ميکردم و
ميخواســتم ببينم که آيا قادر بــه پرداخت مبالغ
مشخص شده هســتم يا نه ،ولي غير از اين مسأله
هيچ ترديدي نداشــتم .حتي به خاطر اعتمادي که
به اصغر  -دشتي  -پيدا کردم ،سه روز پس از اعالم
همکاري به سر تمرين رفتم.
ëëبراي نخســتينبار که بــه تمرين رفتيد،
موضوع نمايش تأثير حســي هم روي شما
داشت؟
وفاداري :آنقدر تحت تأثير قرار گرفتم که چهار
بار در همان روز گريســتم .يکي از گريههايم به آن
دليل بود که به کاري خوب و درخور که يک مقوله
انساني را برجسته ميکند ،بله گفتم.
ëëاآلن پنج دقيقه از زمان مکالمه من و شما
گذشته؟
وفاداري :فکر ميکنم .بله.
ëëمن را چگونه ديديد؟!
وفاداري... :
ëëتوي صحبتهايتان تأکيــد کرديد که در
پنج دقيقه نخســت ميتوانيد شاخصهها را
تشخيص دهيد و...
وفاداري :در مورد شما نميتوانم...
(ëëشــوخي کردم) .جناب دشتي در فضاي
حال حاضر اجتماعي ،پرداختن به مقولهاي
مثل سرطان چقدر برايتان ارجحيت داشت؟
دشــتي :اهميت پرداختــن به ايــن مبحث
بــراي من که چند ســالي کار نکرده بودم ،بيش از
يــک تئاتر بــود و يقين بدانيد که اگــر غير از اين
فکر ميکــردم هرگز ســراغ اين اجــرا نميرفتم.
اگــر ميخواســتم در حد قــد و قــواره تئاتر کار
و نــگاه کنــم ،ماننــد بســياري از دوســتان فکر
ميکردم.
ëëيعني به مشکالت انتقاد ميکرديد و...
دشــتي :بله ،البته همانطــوري که پيش از
حضور ما مشــکالت وجود داشــته ،باز هم وجود
دارد و مطمئن باشــيد در آينده هم وجود خواهد
داشــت .البته اين به آن معني نيست که نالهها و
انتقادها بيجاست .اما همين نالهها در يک چرخه
توليد انتقاد و نالهها را مضاعف خواهد کرد و اين
به نفع هر مقولهاي که در کار ميکنيم ،نيســت.
من به شخصه در اين  20سالي که در حوزه تئاتر
فعاليت کردهام ،هيچگاه شــاهد نبودهام که نالهها
و انتقادها براي مدت زمان هرچند کوتاه مسکوت
بماند.
با اين حــال معتقدم که يک کارگردان ميتواند
با انتخاب درست در شرايط و موقعيتهاي مختلف
با نالههــا و انتقادها مقابله کنــد .از اينرو من هم
سعي کردم با اجرای نمايش «متاستاز» دغدغهام را
انتخاب کنم .شايد اگر انتخاب من هم توليد صرف
يک نمايش بود ،حاال ناالنتر و ســوزناکتر از ساير
همکاران با شــما حرف ميزدم ،اما دغدغهام مانع
رسيدن به نالههاي متعارف شد.

