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 انسانیت  در ما  کم  شده  است

گیر   افتادگان   چاله   مجازی   !

شــما پیش از این هم با داریوش علیزاده همکاری داشتید و 
در نمایش »لیگ قهرمانان« بار دیگــر اثری را باهم به صحنه 
برده اید. در مــورد این نمایش و همــکاری مجددتان توضیح 

بدهید.
از سال90 باهم آشنا هستیم و سال94 اثر را باهم به جشنواره 
تئاتر فجر فرستادیم و به بخش مســابقه راه یافتیم بعد از آن، 
به واسطه آشنایی من با شهاب حسینی، با لطف و حمایت او در 
بخش سرمایه گذاری نمایش »دریبل« را که داریوش نوشته بود 
به صحنه بردیم بعد از »دریبل« فاصله ای بین همکاری ما ایجاد 
شد و من دو کار دیگر انجام می دادم و آن زمان داریوش علیزاده 
روی این متن کار می کرد و فکر می کنم دو سال است که برای 

نمایشنامه »لیگ قهرمانان« وقت گذاشته است.
در مورد این کــه نمایش »لیگ قهرمانــان«؛ بخش مرحله ای 
توضیح دهید. آیا نمایشنامه، فصل ها و بخش های دیگری دارد 

و ادامه خواهد داشت؟
بله. این متن مجموعه نمایشنامه هایی است که این اجرا، مرحله 
گروهی است و بقیه نمایشنامه یعنی تا بخش نهایی نوشته شده 
است. در واقع »لیگ قهرمانان« نمایشنامه ای سه ساعته بود که 
پنج اپیزود داشت و متاســفانه در کشور ما و سالن های دولتی 
وخصوصی ما نمی شــود اجرای سه ســاعته داشت و همیشه 
گروه های قبلی و بعدی وجود دارند. مــا این اپیزودها را از هم 
جدا کردیم و به پنج نمایشــنامه مجزا تبدیل شد که تم کلی 
همه آن ها خشونت است. این آثار مرحله گروهی، بعد حذفی 
و نیمه نهایــی و فینال دارد. هرچه جلوتــر می رویم می بینیم 

آدم های نمایش خشن تر می شوند.
در مورد ســبک کمدی نمایش »لیگ قهرمانان« بگویید که 
به نوعی کمدی همراه با خشونت اســت. فکر می کنید چقدر 
مخاطبان تئاتری این نوع کمدی را می شناسند و با آن ارتباط 

برقرار می کنند؟
کمدی این نمایش به نوعی کمدی تمیز اســت یعنی کمدی 
موقعیتی که براســاس لحظه شــکل می گیرد. یک چیز مهم 
این که هدف ما از اجرایمان اصال خنداندن تماشــاگر نیست و 
فقط رگه های کمدی دارد. می توان گفت این نوع کمدی تلخ و 
به نوعی گروتسک است. ما کمدی اروتیک نداریم و کاراکترها 
کمدی را ایجاد می کنند و هرچه هست از ماهیت شخصیت ها 

می آید و از نوع کمدی کوچه و بازار نیست.
در شــرایطی که همه می دانیم اهالی تئاتر بایدبه فکر گیشه 
و بازگشت سرمایه  هایشان باشــند و خیلی ها برای این هدف 
از بازیگران چهره و به اصطالح ســلبریتی در نمایش  هایشان 
استفاده می کنند، انتخاب بازیگران شــما که آن ها هم چهره 
هستند برچه اساسی صورت گرفته است؟ آیا شما هم به گیشه 
فکر می کردید یا این بازیگران به کاراکترهای نمایش نزدیک 

بودند؟
هم به گیشــه فکر کرده ایم، هم به نزدیک بــودن بازیگران به 

سعید دشتی و داریوش علیزاده؛ کارگردانان »لیگ قهرمانان« از این نمایش به »صبا« می گویند

نمایش »لیگ قهرمانان« با زبان طنز تلخی انســان امروز را به تصویر کشــیده، انســانی که در 
فضای مجازی غرق شــده و با این که می داند در خطر ســقوط اســت، همچنــان در این دنیای 
دروغین دســت و پا می زند. با ســعید دشــتی کارگردان و داریوش علیزاده نویســنده و یکی 
دیگــر از کارگردانان نمایش گفت وگو داشــتیم تــا از تجربه جدیدشــان به »صبــا« بگویند.

فاطمه رستمی

گفت و گو

کاراکترهای نمایش. همین دوستانی که با حضور سلبریتی ها 
در تئاتر مخالف هســتند اگر روزی یکی از چهره های مشهور 
بپذیرد در کارشان بازی کند خوشحال می شوند. من افرادی را 
می شناسم که تا سال قبل دنبال آوردن خواننده های درجه دو 
و سه در نمایش  هایشان بودند و موفق نشدند حاال که با آن ها 
حرف می زنیم ادعا می کنند که اصال دوســت ندارند چهره در 
نمایش شــان بازی کند! معتقدم باید صادق باشیم. قطعا هر 
هنرمندی همزمان با کیفیت اجرا به گیشــه هم فکر می کند. 
می دانیم که که هنر بی مخاطب هنر نیســت، ادا اســت. کار 
ما تهیه کننده دارد و او طبیعتا به گیشــه فکر می کند. وقتی 
تئاتر دولتی را یکباره خصوصی می کنند و هیچ فکری پشتش 
نیست، مشــکالت زیادی پیش می آید که شاهدش هستیم. 
جواب ســواالت این چنینی پیش مسئوالن است؛ آن هایی که 
فضاهای دولتی را هم به نوعی خصوصی کرده اند و به تئاتری ها 
امکانات خاصی نمی دهند. نکته مهم دیگــر این که بازیگران 
نمایش »لیگ قهرمانان« غیرتئاتری نیســتند که یک دفعه به 
تئاتر بیایند. بهاره رهنما که بیشتر از فیلم سینمایی و سریال 
در تئاتر حضور داشته و از سال80 تا امروز روی صحنه است و 
بیش از پنجاه نمایش داشته و کاندیدای جشن بازیگر هم بوده 
است. سعید زارعی که کال تئاتری است و علی اوجی هم در این 
15سال سابقه تئاتری 9 تئاتر اجرا کرده است، ریحانه پارسا هم 
مثل خیلی از هنرمندان دیگر باالخره باید از یک جایی شروع 
می کرد و نمی توانیم کســی را تحریم کنیم که به تئاتر نیاید! 
تقدسی در این بین وجود ندارد، مقدس فقط خداست. عالوه 
بر همه این توضیحات مالک اصلی مــن در انتخابم نزدیکی 
بازیگرانم به کاراکترهای نمایش بوده است. به نظر من هیچ کس 
جای دیگری را تنگ نکرده است. هوتن شکیبا که سیمرغ برد، 
نوید محمدزاده، بهرام افشاری و... از کجا می آیند؟ این ها همه 
تئاتری هســتند. انرژی منفی به یکدیگر ندهیم و فضا را برای 

کارکردن افراد مستعد باز کنیم.
در خالصه نمایش »لیگ قهرمانــان« هم به فاجعه آمیز بودن 
فضای مجازی امروز اشاره شده است. شما فکر می کنید واقعا 
چقدر فضای مجازی فاجعه است و چطور شد که این سوژه را 

برای اجرا انتخاب کردید؟
از دل همین فن پیج ها و فضای مجازی فاجعه ای به وجود آمده 
که همه می خواهند مشهور شوند. عدم اعتماد به نفس و انتشار 
عکس های دروغین از زندگی های رنگی افکار را به هم ریخته 
است و هر کاری می کنند تا دیده شوند. انگار جهان بینی افراد 
آنقدر کوچک شده اســت که در فضای غیرواقعی از خودشان 
کاراکتری دروغین می سازند درحالی که شاید در محل زندگی 
واقعی شان حتی ذره ای شأن و اعتبار نداشته باشند. اگر ما به 
خودشناسی ایمان داشته باشــیم و باور کنیم خدا به هرکدام 
از ما رنگی داده اســت دیگر وابســته تفکر دیگــران در مورد 
خودمان نیستیم. امروز شــخصیت افراد به تعداد فالوئرهای 

اینستاگرامشان محدود شده اســت. در پی همین دغدغه ها 
بود که سراغ این متن رفتیم و می خواستیم خشونتی را نشان 

بدهیم که از دل فضای مجازی می آید.
اگر تئاتر را رســانه ای ســنتی در مقابل رســانه های مدرن 
بپذیریم، فکر می کنید تئاتر امروز ما چقدر می تواند به عنوان 
ابزار فرهنگ ســاز عمل کند؟ آیا قرار اســت در نمایش شما 

فرهنگ سازی صورت بگیرد؟
فکــر می کنم تئاتــر در کشــور ما آنقــدر قدرت نــدارد که 
فرهنگ سازی کند و فرهنگ ســازی امروز توسط صداوسیما 
انجام می شــود. افرادی که به عنوان فرهنگ ساز حضور دارند 
خیلی نســبت به فرهنگ دغدغه مند نیســتند. فکر می کنم 
تئاتری که به پیام اخالقی و شعار برسد باخته است! تئاتر وظیفه 
دارد موقعیتی انسانی را نمایش دهد و تماشاگر وقتی از سالن 
خارج شد چند دقیقه به آنچه دیده و شنیده فکر کند. همین 
برای تماشاگر برد محسوب می شود. مخاطب از پیام اخالقی 
خوشش نمی آید و جبهه گیری می کند و باید قضاوت را برعهده 

خودش گذاشت.
شما در جشنواره فیلم فجر سال گذشته با فیلم »دیدن این فیلم 
جرم است« حضور داشتید. در مورد نقش خودتان در این فیلم و 

ماجرهای مربوط به اکران آن بگویید.
من این فیلم را خیلی دوســت دارم و با جان و دل بازی کردم 
با این که جهان بینی شــخصیتی که در »دیدن این فیلم جرم 
اســت« بازی کرده ام با من فرق دارد، امــا همه اعضای گروه، 
مدت ها روی آن کار کردنــد. این فیلم خیلــی چیزها را نقد 
می کند و فعال جلــوی نمایش آن را گرفته انــد.  فکر می کنم 
دولتی که حرف از آزادی و تدبیر و امید می زند باید برای نمایش 
فیلم ها راحتی بیشــتر فراهم می کرد. به ما قول نمایش داده 
بودند، اما مدام به تاخیر افتاد و حاال عمــاًل فیلم نمایش داده 
نمی  شــود ضمن این که اصالحیه هایی به فیلم خورده که به 

نظرم به اثر آسیب می زند و کارگردان هم آن را نمی پذیرد.
نکته آخر؟

من از حمید ملکــی، مســعود ســقالطون نیا تهیه کننده و 
امیرحسین انصاری ســرمایه گذارم سپاســگزارم که در این 
شرایط سرمایه خودشان را برای کار فرهنگی خرج می کنند و 

امیدوارم هر روز موفق تر باشد.

در مورد نمایشنامه »لیگ قهرمانان« مرحله گروهی و ادامه دار بودن آن در فصل های بعدی 
بگویید. 

حدود دو ســال روی مجموعه نمایشــنامه هایی کار کــردم که چهار اپیزود داشــت و با 
مشورت هایی که گرفتم متوجه شدم اگر بخواهیم این متن را اجرا ببریم حدود سه ساعت 
می شود پس تصمیم گرفتم هرکدام از این اپیزودها را به نمایشنامه ای مجزا تقسیم کنم، به 
این صورت که اولین نمایشنامه لیگ گروهی، بعد لیگ اصلی، سومی نیمه نهایی و چهارمی 
فینال خواهد بود. به این ترتیب قصه ها را گسترش دادم و شخصیت هایش را بیشتر کردم تا 
به صورت نمایشنامه ای واحد دربیاید. این چهار نمایشنامه از نظر قصه ارتباطی باهم ندارند، 

اما از نظر حال و هوا و محتوا به هم مربوط هستند.
شما به عنوان نویسنده، موضوعات روز جامعه یعنی درگیری آدم ها با فضای مجازی را مورد 
بررسی قرار داده اید. چطور شد که به سمت این ســوژه رفتید و چقدر آسیب ها و تاثیرات 
فضای مجازی روی انســان ها این ایده را به ذهنتان رساند که نمایشنامه »لیگ قهرمانان« 

را بنویسید؟
من هم مثل همه افراد به فضای مجازی زیاد فکر می کنم و اتفاقاتی که در این دنیا می افتد 
خودآگاه و ناخودآگاه روی ما اثر می گذارد. در این نمایش از کلمه فضای مجازی اســتفاده 
نمی کنیم و درواقع فضای خاصی در نظر ما نیست و دنیای مجازی به طور کلی بستری برای 
بیان قصه ماست. درواقع ما می خواستیم شهوت دیده شدن و حرص و طمعی که افراد برای 
مشهور شدن دارند را نشان دهیم. انگار مسابقه ای در حال برگزاری است که چه کسی اول 
می شــود؟ در آثاری که پیرامون تاثیرات فضای مجازی ساخته می شود عموما این اتفاقات 
گوشه ای از داستان هستند درحالی که من می خواستم کل ماجرا در مورد همین فضا باشد.

فکر می کنید بیشتر آسیب هایی که افراد حاضر در فضای مجازی از آن می بینند ناشی از خود 
این فضاست یا این که افراد از این امکان بهره درستی نمی برند؟ آیا شغل شما هم تحت تاثیر 

فضای مجازی قرار گرفته است؟
فضای مجازی مفهومی بسیار کلی اســت. هیچ کدام از افراد گروه ما نمی خواستند بگویند 
فضای مجازی خوب اســت یا بد، اما چه بخواهیم چه نخواهیم این فضا هست و در شغل ما 
که بسیار تاثیر گذاشته است به خصوص از جنبه تبلیغ تولیداتمان. دوست دارم به این ماجرا 
کمی کلی تر فکر کنم و می بینم که هم نسل های من یعنی بچه های دهه هفتادی ساعت های 
زیادی را در این فضا به بطالت می گذراننــد و وقتی با آن ها صحبت می کنم اذعان دارند که 
زمانشان را در این فضا بیهوده هدر می دهند، اما همچنان این کار را می کنند و دقیقا همین 

نکته بود که به من تلنگر زد و دلم خواست این کار را انجام بدهم.
آیا زندگی شما قبل و بعد از شدت یافتن نقش فضای مجازی تحت تاثیر این فضا قرار گرفته 

است؟
زندگی واقعا بعد از رشد فضای مجازی خیلی فرق کرده اســت. من هنوز خودم را با فضای 
مجازی غریبه می دانم و نسبت به هم نسل های خودم چندان با آن راحت نیستم، اما منکر 
این فضا نمی شوم و بیشتر سعی دارم جنبه مثبت آن را در نظر بگیرم. ازطریق فضای مجازی 
بیشتر توانسته ام با دوستانم ارتباط بگیرم و کارم را معرفی کنم و ترجیح می دهم همین جنبه 

از فضای مجازی را دنبال کنم تا خودم راحت تر باشم.

داریوش علیزاده :

هنوز خودم   را  با   فضای   مجازی
 غریبه   می د انم

سعید دشتی  :

تئاتری که   به   شعار   برسد 
باخته    است   !


