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این سالها مخاطب در تئاتر هم شاهد بازی نازل بازیگران تلویزیون
آن واحد در سه یا
بوده است که طبیعی است .مگر بازیگری که در ِ
چهار پروژه سینمایی و تلویزیونی کار میکند نابغه است که بتواند
این پرسوناژها را از هم تفکیک کند یا عمیق درک کند و با قدرت اجرا
کند؟! حتی درباره نوابغ هم این امر ممکن نیست؛ باید پروژهای به
پایان برسد و پروژه دیگر مطرح شود و بازیگر به آن بپردازد؛ در نقش
غور بکند و یک سفر درونی داشته باشد

گفتوگوبا میکائیل شهرستانی  ،بازیگر و کارگردان تئاتر

ناقوس عزای تئاترجدی ایران
به صدا در آمده است
عکس :ایران تئاتر

فاطمه فالح
خبرنگار

میکائیل شهرســتانی از 1361تاکنــون در تئاتر ،رادیو ،ســینما و تلویزیون بهعنــوان بازیگر،
کارگــردانومدرسفعالیتمیکند.او با بازیدر نمایشهاییمانند ســرود ســرخ برادری؛
پرومته در زنجیر؛ دایی وانیا؛ مویه جم؛ آرش؛ ســحوری؛ مریم و مرداویج؛ آخر بازی؛ ازدواج
آقای میسیسیپی؛ سانتاکروز؛ خوش درخشیده است .این روزها با نمایش «آوازهخوان
خیابانهایمنهتن»بهعنوانبازیگر-کارگردانبهرویصحنهتئاتربازگشتهاست.باتوجه
بهنگاهوتجاربشگفتوگویی بااوانجامشدهاستکهدرادامهمیخوانید.
 ëëشــما دغدغههــای تئاتــری زیــادی داریــدکه
بــا نمایــش آوازهخــوان خیابانهــای منهتن
خواســتید بدون هیچ بیانیه و شــعارزدگی و به
هنریترین شکل ممکن آن را بیان کنید .یعنی
زنگ خطر پدیده سلبریتیسازی و تئاتر تجاری
برای شــما هم به صدا درآمده است .آیا به نظر
شــما ناقوس عــزای تئاتر جــدی در ایــران دارد
نواخته میشود و آیا بزودی ممکن است تئاتر
جدیبهحاشیهراندهشود؟
مــن واهمــهای نــدارم کــه پای هنرپیشــگان
ســینما و تلویزیون به تئاتر باز شــود اما اینکه
شیوه برخورد با آنها از جهت مالی و معنوی
غیرعــادی و ناعادالنــه باشــد ،بیتردیــد بــا
آن مخالفــت میکنــم .ایــن مســأله تــوازن
دســتمزدها و توقعات هنرپیشــهها را تغییر
داده اســت .این اتفاق در سینما هم رخ داده
اســت؛ بــا پرداخــت دســتمزدهای آنچنانی

بــه برخی چهرهها که گیشــه دارنــد و ضامن
مناســبی برای برگرداندن ســرمایه هســتند،
تولیــد آثــار بــه این شــیوه موجــب ابتــذال و
ســخیف کــردن ســایق مــردم میشــود .ما
همانطــور کــه تئاتــر مســتقل و صاحــب
اندیشــه و جریانســاز داریــم در ســینما هم
آثــار کارگردانهایــی نظیــر آقــای فرهــادی
و در ســالهای قبلتــر اســتادانی ماننــد
مهرجویی ،تقوایی و بیضایی را داریم .تولید
آثــار ســخیف جلــوی تولید آثــار برجســته و
متفاوت را میگیرد؛ چون دیگر آثار برجسته
بــازاری نــدارد و ذائقه مخاطــب تغییر کرده
اســت .تهیهکننــده و ســرمایهگذار هم دیگر
زیر بار پروژههای ســنگین بــا بزرگان نخواهد
رفــت؛ چراکــه وقتــی میتواند با حضــور دو
چهــره تضمیــن کننــده ،کار را برگــزار کند به
ســراغ فیلمنامــه پیچیــده و وســواسهای

یــک کارگــردان خوشفکــر نخواهــد رفــت.
ایــن ســالها مخاطــب در تئاتــر هم شــاهد
بازی نازل بازیگران تلویزیون بوده اســت که
آن واحد
طبیعی اســت .مگر بازیگری که در ِ
در سه یا چهار پروژه سینمایی و تلویزیونی کار
میکند نابغه است که بتواند این پرسوناژها
را از هــم تفکیک کنــد یا عمیق درک کند و با
قدرت اجرا کند؟! حتی درباره نوابغ هم این
امــر ممکن نیســت؛ باید پــروژهای بــه پایان
برســد و پــروژه دیگر مطرح شــود و بازیگر به
آن بپــردازد؛ در نقــش غور بکند و یک ســفر
درونی داشــته باشد .اســم بازی همزمان در
چند پروژه تکنیک نیست بلکه سوءاستفاده
از یکســری مهارتهــا و کاله ســر مخاطب
گذاشــتن اســت .اگــر ایــن رونــد ادامــه پیــدا
بکنــد باید بگوییم ناقوس عــزای تئاتر ایران
بــه شــکل جدی بــه صــدا درآمــده و ممکن
اســت در کمتر از یک دهه دیگر تئاتر جدی،
جریانساز ،اندیشهورز و تفکربرانگیز نداشته
باشیم .تئاتر آوازهخوان خیابانهای منهتن
غلط فرهنگی
با این نوع تفکر و سیاستگذاری ِ
مقابلهمیکند.
ëëخود شــما هــم بــه نوعــی سوپراســتار تئاتر
بودهاید .اســم و رسم شــما با سلبریتیهایی که

به تئاتر ورود کردهاند و تئاتر را به سمت تجاری
شدنبردهاند،چهتفاوتیدارد؟
میکائیــل شهرســتانی بــدون هیــچ ادعــای
گزافــی متعلق به صحنه اســت و سوپراســتار
صحنه اســت .وقتی این جملــه از طرف خو ِد
من اعالم میشــود ممکن اســت برخی آن را
خودخواهانــه تلقی بکننــد اما اگر بــه رزومه و
عقبهاینهنرپیشهدقتکنندمتوجهمیشوند
ادعــای گزافی نیســت .میکائیل شهرســتانی
سوپراستار
شاید در تئاتر سوپراســتار باشد .اما
ِ
تئاتر و ســینما متفاوت اســت .در تئاتر مرارت
و تمرینهای طاقت فرســا کشــیده میشــود.
تئاتــر آوازهخــوان خیابانهــای منهتــن در
در ِ
نمایــش تکنفــره ،ده نقش متفــاوت را
یک
ِ
بازی میکنم که محال است این اتفاق با یک
سوپراستاروسلبریتیسینمارخبدهد.امتحان
آن خیلی ســاده است .خیلی وقت پیش یکی
از معروفتریــن بازیگــران ســینما وارد عرصه
تئاتر شد اما بعد از چند شب متوجه شد که در
تئاتــر جایی ندارد .این اتفــاق در رادیو و دوبله
هم رخ داده است .محال است یک هنرپیشه
بدون آنکه دائم تمرین کند و خودش را بهروز
کنــد ،در تئاتر جایگاه حقیقی خــودش را پیدا
کند .بازیگری که تحصیالت آکادمیک داشته

درســت کارگــردان قرار
هدایت
باشــد و تحت
ِ
ِ
بگیرد ،به شــرط آنکه سالم زندگی و رفتار کند
و بیندیشد و آلوده نشــود ،میتواند سالها در
تئاتربدرخشد.
 ëëشــما در تجربــه کاریتــان ســه مونــودرا ِم
مونولوگمحــور را اجــرا کردهاید که شــاخص
بودهاند و نشــانه توانمنــدی شــما در این گونه
اجراها هستند .پروسهای که یک متن تکنفره
و مونولوگمحور در اجــرا طی میکند .برای ما
توضیحبدهید.
در مونولــوگ شــما تنها هســتید .شــاید تنها
کمک هنرپیشه در صحنه ،ابزارها ،آکسسوار،
ابزار دیگر ،فضاســازی
گریــم و لباس اســتِ .
اســت یــا آنچــه پیتــر بــروک فضــای خالــی
مینامــد؛ و بازیگــر بــا کمــک روان و فیزیک
مناســب ،اجســام پیرامــون خــود را زنــده
میکنــد .در نمایش آوازهخــوان خیابانهای
منهتن هم ابزارهایی وجود دارد؛ برای مثال
در اپیــزود ژولیــوس ســزار و تکگویــی مارک
آنتونــی ،مانکنــی هســت کــه توســط خانــم
فرخندهنــژاد طراحــی شــده اســت .مانکــن
به ظاهر جســد ســزار و ردای خونین اوســت
کــه بــه مخاطــب کمــک میکنــد که فضــا را
دریابــد .در گفتوگــوی هملــت هــم فضای

در گفتوگوی «ایران» با مسعود دلخواه ،کارگردان ،بازیگر و مدرس تئاتر مطرح شد:

در دوران رکود هنری به سر میبریم

استقبال کارگردانها
 ëëچرا در چند سال اخیر
ِ
از متــن ایرانــی کــم اســت؟ مگــر متــون
خــوب و شــاخص ایرانــی کــم داریــم؟ حتی
نمایشنامهنویســان ترجیــح میدهند هنگام
نوشــتن یــک متن بــه ســراغ شــخصیتها
و فضاهــای غیِرایرانــی برونــد؟ ریشــه ایــن
ایرانیگریزیوغربگراییچیست؟
چنــد عامــل وجــود دارد .اوالً بلــه ،متــون
شــاخص ایرانی خیلی کــم داریم .ما قدمت
طوالنی در شــعر و ادبیات داریم .در ســطح
جهان شــاعرانی مانند حافظ ،خیام و موالنا
داریــم امــا در نمایشنامهنویســی نوجــوان
نویســان ایرانــی
هســتیم .تعــداد نمایشنامه
ِ
زنــد ه که آثــار قابلترجمه دارنــد ،خیلی کم
اســت .نمایشــنامهنویس خــوب داشــتیم و
داریم اما تعداد نمایشنامهنویسان شاخص
و معتبــر انگشتشــمار هســتند .بیشــتر
جوان بعــد از انقالب در
نمایشنامهنویســان ِ
بنیانهــای نظــری مشــخص ،دیدگاههــای
فلســفی قابــل درک و جهانبینــی مشــکل

دارنــد .نمیتــوان یــک اندیشــه منســجم،
دیــدگاه و رویکــرد بــه هســتی و جهانبینــی
آثار یک نویســنده دید.
مشــترک در مجموع ِ
در صورتــی کــه وقتی شــما آثار آرتــور میلر و
دیگــر نمایشنامهنویســان امریکایــی ماننــد
یوجیــن اونیل ،تنســی ویلیامــز ،ادوارد آلبی
را میخوانید ،همگی یک دیدگاه مشــخص
نســبت به انســان و جایگاه انســان در هستی
یــا رویکــر ِد مشــخص سیاســی و اجتماعــی
نویسان روس
دارند .قویتر از آنها نمایشنامه
ِ
و اروپایــی هســتند .بــه جــز قدیمیترهایــی
مانند چخوف و ایبســن ،نمایشنامهنویسانی
مانند بکت ،یونســکو ،پینتر ،هاینر مولر ،یون
فوســه ،دیویــد ممــت ،ســم شــپارد ،آدامــو،
پیراندللــو ،ژان ژنــه ،ژان آنــوی ،برشــت...
جهانــی شــدند؛ چــون دارای بنیانهــای
فکری-فلســفی و دیدگاههــای اجتماعــی و
سیاســی مشخص هســتند .میتوانید ردپای
ایــن دیــدگاه و جهانبینــی را در تــک تــک
آثار آنهــا دنبال کنید .در ایــران به جز تعداد

عکس :ایران تئاتر

مسعود دلخواه کارگردان ،بازیگر ،مدرس ،دراماتورژ و پژوهشگر تئاتر و عضو هیأت
علمی دانشگاه تربیت مدرس از ســال  ۱۳۸۲تا امروز است .او دکترای تئاتر و فیلم
بــا تأکید بــر کارگردانی و مطالعات اجــرا از دانشــگاه کانزاس امریــکا ( )1997دارد.
مسعود دلخواه کارگردانی بیش از سی نمایش در امریکا و ایران از جمله کارگردانی
آثاری از شکســپیر ،اوریپید ،چخوف ،برشــت ،بوشــنر ،آلبی ،یونســکو ،پینتر ،کامو،
اکبــر رادی ،محمد ابراهیمیــان و ...را در کارنامــه کاریاش دارد .او بهعنوان بازیگر
در بیش از ســی تئاتر صحنهای در امریکا و ایران ،از جمله «گوشهنشــینان آلتونا» و
«استثناء و قاعده» به کارگردانی رکنالدین خسروی و دهها نمایش دیگر در ایران و
امریکا و همچنین در چندین تلهتئاتر و ســریال تلویزیونی بازی کرده است .مسعود
دلخواه جوایز و افتخارات هنری بســیاری کســب کرده اســت که یکی از موارد اخیر
آن جایزه ویژه هیأت داوران جشــنواره بینالمللی تئاتر فجــر به خاطر دراماتورژی
نمایش مفیستو ( )1396است .از دیگر فعالیتهای هنری او میتوان به این موارد
اشاره کرد :بنیانگذار آموزش عملی «بازیگری متد» در دانشگاهها و آموزشگاههای
بازیگری ایران؛ برگزاری دهها کارگاه بازیگری و کارگردانی در امریکا ،آلمان و اغلب
اســتانهای ایران؛ داوری جشــنوارههای متعدد تئاتر از جمله جشنواره بینالمللی
تئاتر فجر ،جشــنواره بینالمللی تئاتر دانشــگاهی ،جشــنواره تئاتر بانوان؛ تألیف و
چــاپ مقــاالت متعدد در رابطه با گروتفســکی ،بازیگــری متد ،تئاتر پســت مدرن و
موضوعات دیگر در تئاتــر .با او درباره نیازها و مســائل روز تئاتر گفتوگویی انجام
داده ایم که میخوانید.

معــدودی نمایشــنامهنویس ماننــد بهــرام
بیضایی ،غالمحســین ســاعدی ،اکبــر رادی،
عبــاس نعلبندیــان ،بیــژن مفیــد ،بهمــن
فرســی ،اســماعیل خلــج و چنــد نفــر دیگر،
مشکل دیدگاه وجود دارد .شاید دیدگاههای
نمایشنامهنویســان میانســال و جوانتــر
مــا (بــه جــز تعــداد معــدودی کــه میتوان
نــام بــرد) هنــوز کامــل و پخته نشــده باشــد.
ضعــف دیگر جهانشــمول نبودن
مشــکل و
ِ
بســیاری از نمایشــنامهها اســت .بســیاری از
آثار بهدلیل بیش از حد محلی شــدن ،ورای
آموزش
غیرقابل اجرا میشــود .ما در
مرزها
ِ
ِ
نمایشنامهنویسی در دانشگاهها دچار کاستی
نویسان خوب
هستیم .بسیاری از نمایشنامه
ِ
بــه تکنیکهــای نمایشنامهنویســی تســلط
ندارند ،در حالی کــه ایدههای فوقالعادهای
دارنــد .اغلــب نمایشنامهنویســان به همت
خودشــان توانســتهاند جایگاهی پیــدا کنند.
این ضعفهــا باعــث میشــود کارگردانها
به ســراغ متون شــاخص و قویتــر در جهان
بروند .من بهعنــوان یک کارگردان اگر ببینم
متنــی حــرف جامعــه مــن را بهتــر میزند،
حتــی اگر یک غیرایرانی آن را نوشــته باشــد
آن را به یــک متن ایرانی بیگانه با اجتماعم
ترجیح میدهــم .من این را تجربــه کردهام
که نمایشــنامه مفیســتو اثر آرین منوشــکین
بیشــتر بــا تماشــاگرها ارتبــاط برقــرار کــرده
است .ضمن اینکه باید کارگردان در انتخاب
متــن آزاد باشــد ،بایــد آمــوزش تکنیکــی
نمایشنامهنویســی را جــدی بگیریــم .بایــد
هــر دو شــیوه بــه مــوازات هــم وجود داشــته
باشــد؛ ترجمههای درســت از متون خارجی
را تشــویق کنیــم تــا از آنهــا یــاد بگیریــم ،به
اســتانداردهای جهانــی و تکنیکهــای
پیشــرفته در نمایشنامهنویســی پی ببریم .از
طرفی نمایشنامهنویســان مستعد را تشویق
و حمایــت کنیــم که بیشــتر بنویســند .کمتر
سفارشــی بنویســند و تماشــاگر ایرانی با این
همه دغدغه اجتماعی بتواند با متن ارتباط
برقرار کند.

 ëëدهه هفتاد هم در شعر و داستان هم در تئاتر
و سینما شکوفایی در محتوا و ساختار به چشم
میآمد؛ از فرم و ساختار تا موضوع و مفاهیم،
حرکتی خالق و جســور و نوگرا دیده میشــد.
اما یکباره در دهه هشــتاد دوباره تئاتر و ادبیات
پوپوالر حکمفرما شد .بهعنوان یک مدرس و
یک کارگردان ،علت را چه میبینید؟
جریانهــای ادبــی بــه دالیــل اجتماعــی،
سیاسی و تاریخی دارای افتوخیز هستند.
گاهی جریان جدیدی تحت تأثیر جریانات
غیرمحلــی و بیگانــه یــا گاهــی تحــت تأثیر
حرکتهــای سیاســی و اجتماعــی ایجــاد
میشــود .اگــر ایــن نوآوریهــا ،مطلــوب
هنرمنــدان دیگــر هــم بــه آن
واقــع شــود،
ِ
میپیوندنــد و بــه یــک جریــان تبدیــل
میشود .گاهی هم این اتفاق رخ نمیدهد
و یــک رکود حکمفرما میشــود؛ همانطور
که از نظر من ،ما در یک دوران رکود هنری
بــه ســر میبریــم .علــت اینکــه تئاترهــای
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پاپیــوالر و در ســطح عام زیاد شــده اســت،
اهمیــت نــدادن بــه قشــر فرهیخته اســت.
تماشــاگران تئاتر در همه جای دنیا ،بخش
باسواد جامعه هستند .البته تئاتر باید برای
همه باشــد اما همــه تئاترها بــرای همگان
نیســت .هر قشــر و طبقــهای میتواند تئاتر
مــورد عالقــه خــودش را داشــته باشــد.
همیــن االن هــم تنــوع ســلیقه در تئاتــر
مــا دیــده میشــود امــا ســلیقهها اغلب به
ســمت نگاه ســطحی بــه تئاتــر اجتماعی،
تجارتزدگی و گیشــه محوری رفته اســت.
گاهــی فرمالیســم افراطــی در نمایشهــا
هست که چندان رابطهای با جامعه ندارد
و حتی ممکن اســت چیزی برای فهم هم
نداشــته باشــد .دولت ،هنرمند ،مخاطب و
مردم در سمت و ســو دادن به جریانهای
هنری نقش دارنــد .نهادهای دولتی نقش
بسزایی در شکل دادن به سلیقه فرهنگی و
نیازهای هنری جامعه و مردم دارند.

گورستان تداعی شده است .طراحی صحنه
هــم رئالیســتی اســت .در اجــرای مونولوگ
برای بازیگر هیچ فریادرســی نیست .بازیگر
نبایــد خطــا کنــد و تمرکــزش را از دســت
تئاتــر تکگویی که بــه تئاتر فیگور
بدهــد .در ِ
معروفتر است ،بازیگر باید با چاالکی لحن،
تواناییهــای فیزیکی ،ذهنی ،بیانی و صوتی
شــخصیتهای متنــوع را بیافرینــد .بازیگــر
بایــد خــودش را کارگردانــی کنــد .کارگردان
در اینگونه کارها فقــط ایده و طرحهای کلی
را بــه بازیگر میدهد .بازیگر باید قادر باشــد
تماشاچی را با خود تا انتها همراه کند.
ëëبــا توجــه بــه اینکــه نمایــش آوازهخــوان
خیابانهــای منهتــن بــر اســاس طرحــی از
شماست ،نوشتن متن از یک طرحواره تا یک
نمایشــنامه قابلاجرا و خواندنی نیازمند چه
چیزهاییاست؟
ایــن هجــوم بیجهت بــه تئاتــر کــه ناامنی و
بیعدالتــی را ایجــاد کــرده اســت ،بیشــتر از
سوی سیاســتگذاران فرهنگی ،آگاهانه اتفاق
افتاده اســت و باعث دغدغه من شده است.
به نظرم رســید طرح را برای تکمیل به کسی
بســپارم .تمــام تکگوییهــای شکســپیر بــه
انتخاب من بوده به جز کالدیوس در هملت
کــه به تکگویی بودن یا نبودن هملت تغییر
داده شده است .نام ژاک مرمه هم از کنار هم
گذاشــتن اول نام شخصیتهای شکسپیر در
این نمایش ســاخته شــده اســت .برای مثال
«ژ» همــان ژولیوس ســزار اســت .قصهای که
من برای شــخصیت ژاک داشتم با پرداخت
و ریزهکاریهای آقای نیما مهر و بعد از بارها
بازنویسی خلق شد.
ëëخیلــی از منتقــدان معتقدنــد ســحوری
بهترین کار شما بوده است .دوست دارم خوِد
میکائیل شهرســتانی دربــاره اینکه ســحوری
بهترینکارشبودهاستیاخیرصحبتکند.
نه .من اعتقاد ندارم ســحوری تنها یا بهترین
کار مــن بوده .پیش از ســحوری نمایش مویه
جم را بهصــورت تکنفره بازی کــردم .مویه
جــم ،زبانــی بســیار غامــض دارد و از جهــت
روایــی بــودن بســیار دشــوارتر از ســحوری
بــود .ســحوری از جهــت زمانــی و زبانــی بــه
مــا نزدیکتــر بود و ســوژه بهروزتری داشــت.

کارهای بســیار ســنگین دیگری هم داشــتم؛
مانند :ازدواج آقای میسیسیپی کار زندهیاد
اســتاد ســمندریان ،نمایــش آخــر بــازی بــه
کارگردانی اســتاد پروانه مژده و ســانتاکروز به
کارگردانــی زنــده یاد خانم هما روســتا؛ اینها
فرازهای مهم زندگی حرفهای من است .من
سطح سحوری یا کمی بهتر از آن
کارهایی در ِ
هم داشــتهام؛ برای مثال آرش ،نوشته استاد
بهرامبیضایی.
 ëëدر بیشتر مواقع طرح و ایدههای نامتعارف و
گاهمبهمراتئاترتجربیمینامند،تئاترتجربی
از نظــرشــما چــه تعریفــی دارد؟ وقرار اســت
خروجیاشچهباشد؟
سالهاســت کــه دارم بــا هنرجویانم بــه این
نــوع تئاتر میپردازم .اگــر به معنای کارگاهی
بگیریم یک پروســه مفصلی اســت کــه با هر
گــروه و بازیگــری اتفــاق نمیافتــد .هــر ایــده
نامتعارفــی تئاتــر تجربی نیســت بلکــه باید
بتوانــد ارتبــاط بگیــرد و بتوانــد فهمــی برای
مخاطــب ایجاد کند .ایدههــای نپخته و دائم
خطــا کردن بــه معنای تئاتر تجربی نیســت.
دوران دانشــجویی عرصه آزمون و خطاست
اما در دوران حرفهای جایی برای خطا نیست.
مخاطــب و تئاتر حــق دارد بیرحمانــه کار را
قضاوتکند.
 ëëتجربــه و دانــش خوبــی را کــه داریــد غیر از
کارگاههایبازیگری،باچهمکانیزمهایدیگری
میتوانبهنسلجوانتئاتریمنتقلکرد؟این
ســؤال را به این علت میپرسم که معتقدم در
انتقــال دانــش و تجربیات دچار فقر و مشــکل
هستیم.
شانزده ســال اســت که در یک پروسه عملی
یکســاله یا طوالنیتــر به گروههــای مختلف،
آموزش میدهم .از الفبای کار شروع میکنم
که بیان و بدن اســت .در انتهــای دوره اجرای
کار صحنــهای بهصــورت عملــی اجــرا
یــک ِ
میشــود .نتیجــه کار بــرای خــودم لذتبخش
بــوده .چــون بــه دانشــجویی کــه تصــوری از
بازیگری نداشته یا با سوداگری وارد کار شده،
جهت ذهنی داده است .خیلیها از این روش
تقلیــد کردهاند که پســندیده اســت .اما اینکه
فقط از هنرجو در بکگراند نمایشی استفاده
کنند درست نیست.

 ëëبه نظرم تئاتر اجتماعــی در ایران ،چندان
درست تعریف نشده اســت! از کار مضحکه
و طنز ،تا کاری با شــعارهای سیاســی ،تا متنی
شــهری ،همــه و همه نــام اجتماعی بــر خود
یگذارند.
م 
بلــه ،فــرض شــما درســت اســت .تعاریف
بــه علــت کمبود پژوهــش ناقــص و ناپخته
هستند .ما یک پژوهشکده تئاتری در سطح
کشور نداریم .مخاطبشناسی و نیازسنجی
اقشــار مختلف [از دبستان تا دانشگاه ،زنان
خانــهدار ،کارگرها ،کارمنــدان ،فرهیختگان
و روشــنفکران] میتوانــد بخــش مهمــی از
ایــن پژوهش باشــد .ایــن نیازســنجی اتفاق
نیفتاده اســت و نمیافتد؛ چون ما احساس
نمیکنیــم کــه چنیــن نیــازی را داریــم .مــا
جایگاهــی بــرای هنــر در آموزشهــای
دبیرســتانی و دانشــگاهی نداریــم .بنابراین
طبیعــی اســت که نتوانیــم تئاتــر اجتماعی
را درســت تعریف کنیم .آگوســتو بوال دهها
نــوع تئاتــر اجتماعــی را سروســامان داد .ما
کتابهــای او را میخوانیــم اما هنوز مفهوم
تئاتــر اجتماعــی را درک نمیکنیــم .مــا در
تئاتــر از نظــر تئوری ضعیف هســتیم؛ چون
مطالعــه نداریــم و زمینــه آن هــم آمــاده
نیســت .حتی مقالهنویســی در دانشــگاهها
موردنیاز جامعــه متفاوت
با نــوع پژوهــش
ِ
اســت .مــا نیاز به آرشــیو و پژوهشــکده تئاتر
تعاریــف مــا از تئاتــر
داریــم و بــدون آن
ِ
اجتماعــی ،تئاتــر کــودک و نوجــوان و تئاتــر
معاصر ناقص خواهد بود.
 ëëشما چه مقدار خودتان را در نمایش دارای
گاردونگاهاجتماعیمیبینید؟
هیــچ اهمیتــی نــدارد که مــن در پاســخ به
این پرســش چه بگویم .پاســخ باید با آثارم
محک زده شــود .در نتیجه پاســخ به چنین
ســؤالی را درباره هر هنرمنــدی به منتقدین
واگذار میکنم .اما بیشک به طور مستقیم
و غیرمستقیم در آثارم نگاه اجتماعی وجود
دارد.
 ëëتجارتپیشــگی در تئاتــر ایــن روزهــا ،یک
ســم و سد شــده اســت .موجی عظیم از این
نوع نمایشهــا راه افتاده و مردم را با خودش
میبرد .شــما هم مثــل برخــی کارگردانها از
این وضعیت نگران و مشوشهستید؟
بلــه .ایــن ســیل نــه فقــط افــراد خــام را با
خــودش میبــرد بلکــه افــراد باوجهــه هم

بــا این ســیل خروشــان همــراه میشــوند.
من موافق نیســتم تجارت ،مســأله کیفیت
هنــری و فرهنگمحــوری یــک اثــر تئاتری
را تحتالشــعاع قــرار بدهــد .در هیچکدام
از کارهایــم گیشــه و درآمدزایــی حرف اول
را نــزده و نخواهــد زد .همــه گونــه تئاتــری
باید وجود داشــته باشــد .اما اگر حمایتها
از تئاتــر فاخــر و فرهنگــی برداشــته شــود
و بودجههــا صــرف تئاتــر تجــاری شــود
قابلقبول نیست.
 ëëتجربه ســالها تدریس را داریــد ،خروجی
دانشــگاهها چه چیزی اســت؟ فقط انبوهی
فارغالتحصیــل تئاتــر در گرایشهای ادبیات
نمایشی ،بازیگری ،کارگردانی...؟ قبول دارید
کــه هدفمنــدی در دانشــگاهها بــرای بــه ثمر
رسیدنفارغالتحصیالنوجودندارد؟
ِ
شــما بــا ایــن ســؤال نمــک بــه زخــم کهنــه
میپاشــید .من احســاس درد میکنم وقتی
میخواهــم به چنین ســؤالی پاســخ بدهم.
خروجــی دانشــگاهها در ادبیــات نمایشــی،
کارگردانــی ،بازیگــری یــا طراحــی صحنــه
کیفیت ندارد؛ فقــط از نظر کمیتی خروجی
خوبــی داریم .یکــی از لطمات شــدیدی که
بــه تئاتــر وارد شــده ،گزینــش بیــش از حــد
دانشــجو حتــی در مقطع کارشناســی ارشــد
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دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته
میشود تا یک نیروی حرفهای تربیت شود.
مــا تعداد زیــادی فارغالتحصیل بیــکار و در
نتیجه افســرده تحویــل جامعــه میدهیم.
کســانی که این تعداد باال در گزینش را تأیید
میکنند ،هیچ بویی از احســاس مســئولیت
در حــوزه فرهنــگ و هنــر نبردهانــد و شــاید
تخصصــی در ایــن زمینه نداشــتهاند .با این
گزینش بیش از حد دانشــجو ،بخصوص در
ِ
دانشــگاههای غیر دولتی ،میتوانیم ساالنه
هزار بازیگر ،کارگردان و نمایشنامهنویس به
دیگر کشورها صادر کنیم!
 ëëســؤال آخــرم کمــی عجیــب اســت امــا
میخواهــم بدانــم مســعود دلخــواه از چــه
چیزی در ایــن جهان بیش از همه رنج روحی
میکشد؟
ســه چیــز .دروغ؛ خیانــت به هر شــکل ،چه
در روابط دوســتانه ،چه در روابط زناشویی و
حرمت
زیر پا گذاشتن
ِ
چه خیانت به کشــور؛ ِ
انسانی به هر شکلش من را رنج میدهد.

