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که به آن اعتقاد کامل دارند. درنمایش عقاب همزمانی این مفاهیم 
با شرایط حاضر برایم مهم بود به همین خاطر آن را در اجرای عموم 
با مردم به اشتراک گذاشــتم. در این نمایش من از شرایط سخت 
گرانی، و بدون مسکن بودن اساتید هنری و بیکاری هنرمند گفته و 
درپایان همه این ها را به شرافت و آزادگی انسانی پیوند می زنم. به این 
منظور که حرف دل مخاطب را روی صحنه با بلندترین صدای رسای 
هنری فریاد بزنم. مضمون نمایش عقاب فریاد فروخورده ای بود که 
نیاز داشتم آن را به گوش مردم برسانم، چنانچه من هم مانند بعضی 
هنرمندان در شرایط حاضر حرفی برای گفتن نداشتم سکوت اختیار 

کرده و نظاره گر شرایط بودم. 
ارتباط مخاطبان با نمایش عقاب چگونه بود؟ 

بدون اغراق می گویم که تماشاگرانی داشتم که بعد از تماشای 
این نمایش به من گفتند که با دیدن این نمایش حال شــان خوب 
شده است؛ و این برای من بسیار جذاب بود. چرا که ما در هر شرایطی 
که باشیم شرافت و آزادگی انسانی را نباید پایمال کنیم. آزادگی و 
آزادمردی درس بزرگ عاشورا در قیام امام حسین)ع( است. و این 
مفاهیم تاریخ مصرف ندارند و در هر دوره ای به تناســب باید این 

آموزه های اخالقی را در جامعه به هر وسیله ای نشر دهیم.

آیا در بازبینی اثر و مراحل اخذ مجوز برای اجرا به مشکل 
برخوردید؟ 

خیر، خوشبختانه در بازبینی هیچ مشکلی نداشتیم، حتی کلمه 
یا صحنه ای از این نمایش را حذف و یا اضافه نکردند. اتفاقاً عزیزی که 
معمم هم بودند در هیئت شورای نظارت خیلی از کار استقبال کردند 
و خوشحال بودندکه این مضامین روی صحنه تئاتر گفته می شود. 

توصیه تان برای کسانی که از فعالیت در حوزه نمایش نا 
امید شده اند چیست؟ 

من توصیه ای برای هیچ کس جز خودم ندارم. حتی به همسر و 
دخترم هم نمی توانم توصیه کنم که در جبهه ای که آینده اش معلوم 
نیست بجنگند. هرکس بسته به شرایط خود باید این تصمیم مهم 
را بگیرد. به جای توصیه می توانم آرزو کنم که حال مردم مان خوب 
شود و روزگار بهی داشته باشند. و ملتمسانه از خداوند آنچه را که 

خوب است برای مردم سرزمینم، طلب  کنم. 
نمایش عقاب را به چه کسی تقدیم می کنید؟ 

به کســانی که در راه آزادگی و شــرافت انســانی تالش یا  گام 
برمی دارند، تقدیم می کنم.

امیر حسین انصافی: 
به جای تحریم! باید تئاتری ها را تحسین کرد

از سابقه هنری خود در تئاتر بگوئید؟ 
دو دهه است که به کار هنری مشغول هستم. از ابتدا با فعالیت های 
تئاتری، در ادامه به رادیو رفتم و درحال حاضر در تلویزیون شبکه 
پویا و تهران در بخش کودک برنامه اجرا می کنم. اما بهرحال شروع 
فعالیت و خاستگاه هنری فعالیت هایم در تئاتر است و از کودکی در 
صحنه تئاتر نفس کشــیده ام. تا االن ۳2 اثر هنری در صحنه تئاتر 
اجرا برده ام و در چندین جشنواره و رویداد هنری حضور داشتم که 
ماحصل آن جوایز متعددی از جشنواره فجر، جشنواره تئاتر مریوان، 
جشنواره کودک و نوجوان همدان و جشنواره ماه است. تحصیالتم 
در شاخه ادبیات بوده است به همین خاطر با نویسندگی هم بیگانه 
نیستم. کار بازیگر را به صورت تجربی در محضر اساتیدی همچون 
پدرم جواد انصافی، فروغ مقدم، ناصر یکــه، عبدالرضا اکبری و ... 

آموزش دیده ام.
پس در حال حاضر به صورت هم زمان هم کار تصویر انجام 
می دهید و هم صحنه؟ با این حال تداخلی میان فعالیت در 

این دو رسانه برای تان بوجود نیامده است؟
معموالً پروژه های تصویر تایم های باالتری دارد. مثاًل شاید ۶ الی 
8 ماه درگیر یک کار تصویری شوم اما چون دغدغه اولم کار نمایش 
و تئاتر اســت، از همان ابتدا با تهیه کننده توافق می کنم که اگر به 
اجرای تئاترم خدشه ای وارد نشود در گروه حضور خواهم داشت و 

خوشبختانه می پذیرند.
 با توجه به شرایط این چند ساله که کارکردن در حوزه 
نمایش بسیار سخت و ناشــدنی بوده است، چه شد که بر 

استمرار حضورتان در صحنه تئاتر ثابت قدم بوده اید؟
غریب به 4 سال است که تئاتر در شرایط بحرانی است این دوره به 
قبل از دوران کرونا برمی گردد که تا حال حاضر هم ادامه دارد. در این 
چند سال ما ریزش شدید تماشاگر داشتیم و شرایط بد اقتصادی، 
با وجود مساعدت های انجمن نمایشی که سعی به کمک دارد هم، 
کارگشا نبوده است، به دلیل آنکه، اجرا بردن یک تئاتر مخارج جانبی 
زیادی دارد که در تورم همه چند برابر شــده است؛ در صورتی که 
کمک هزینه های حمایتی هیچ افزایشی نداشته اند. در نتیجه تولید 
یک کار خوب عمال ناشدنی است و بیشتر اجراها با کمترین هزینه ها 
در حالت بلک باکسی و با پرسوناژهای کمتر اجرا می رود. در اصل 
تئاتر رو به زوال است و تنها شکل و شمایل اش را حفظ کرده است. 
از نظر من این خواسته خود کارگزاران تصمیم گیرنده در این حوزه 

هم هست که تئاتر را از بین  ببرند.
مردم چه؟ آن ها هم در زوال این هنر نقش دارند؟

مردمی که در خرید روزمره زندگی خود درمانده اند، بسته خرید 
فرهنگی تئاتر باید اولویت چندم شان باشد؟! هزینه خرید یک بلیط 
نمایش از 80 هزارتومان به باال تخمین زده شده است. خود من هم 
که از همین خانواده هستم برای دیدن اجرای همکاران هنرمندم 

یک خط درمیان حضور پیدا می کنم. 
عدم استقبال مردم با توجه به شرایط اقتصادی قابل قبول 
است اما تحریم تئاتر و تحقیر کار هنرمند از سوی برخی 

افراد را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
به جای تحریم، باید تئاتری ها را تحسین کرد. فعالین عزیز این 
حوزه کسانی هستند که در جبهه فرهنگی، در خط مقدم درحال 
ایستادگی و مقاومت هستند. اما چه فایده. با این شرایط بد اقتصادی 

چند درصد از مردم اولویت شان دیدن تئاتر است؟ بنابراین من به 
عموم مردم حق می دهم و به همین دلیل اســت که تئاتر هنری 
بورژوایی شده و محدود به یک سری مخاطب خاص و قشر هنرمند 
دوست شده است. شاید مردم با توجه به فشارها عکس العمل های 
مناسبی نســبت به هنرمندان در این دوره نداشته باشند، ولی ما 
که همیشه خود را تریبون واگویه کردن مشکالت مردم در صحنه 
می دانیم، در این مسیر ثابت قدم ایم و بیشترین دغدغه ما همدردی 

و همدلی با مردم است.
در طول سال هایی که به فعالیت تئاتر مشغول هستید، 

کدام اجرا برای خودتان راضی کننده تر بوده است؟ 
بیشتر نمایش های که در عرصه نمایش سنتی و آئینی با پدرم 
کار کرده ام بسیار ارزشــمند و لذت بخش بوده است. عالوه بر آن 
اخیرا تئاتری در فضای کودک به صورت تک پرسوناژ داشتم با نام 
»حیات خانه ما« که برگزیده جشنواره بین المللی کودک و نوجوان 
شد، این نمایش به لحاظ سبک اجرایی و پرداخت بسیار پیچیده بود. 
در مدت 50دقیقه اجرا می بایست خودم به تنهایی با انجام تردستی، 
اجرای موسیقی، عروسک گردانی و بازیگری نمایش را پیش می بردم 
که در نهایت برای این نمایش هم جایزه موسیقی و هم جایزه  اول 
نقش مرد را گرفتم، از نظرم این نمایش بسیار پخته و خوب از کار 
درآمد که در مقاطع مختلف زمانی اجراهای متعددی از آن را بر روی 
صحنه بردم این کار محصول سال 1۳۹8 است که از آن سال تا االن 

بی وقفه درحال اجرای آن هستیم. 
بزرگترین مصائبی که فعالین تئاتر با آن دست به گریبان 

هستند درحال حاضر چیست؟ 
مشخصا مشکالت اقتصادی اســت. که مساعدت های حمایتی 
دولت چه در بیمه کردن و صندوق هنرمندان، تا به حال نتوانسته 
پاسخگویی نیازهای اولیه این عزیزان باشد. دوستان فعال در این 
حوزه همچنان در امرار معاش روزمره خود با مشــکالت عدیده ای 
مواجه هستند. در صورتی که در کشورهای پس رفته در همسایگی 
ایران مانند تاجیکستان برای بازیگر تئاتر و فعاالن فرهنگی حقوق 
ثابت تعریف کرده اند. در صورتی که تئاتری های فعال در ایران برای 
امرار معاش به شــغل هایی مانند رانندگی اسنپ، پیک موتوری و 
شاطر شدن در نانوایی روی آورده اند. همین باعث شده است که 50 

درصد از دوستان تئاتری از کار صحنه ای گریزان باشند.
علت ماندن بقیه دوستان در این حوزه چیست؟ 

ایجاز صحنه، اینکــه ما یک کاراکتــر را آرام آرام در درون خود 
پرورش داده و خلق می کنیم و چندین ماه یا چند سال با آن زندگی 
می کنیم، و روی صحنه آن را به نمایش می گذاریم و انرژی مضاعفی 
که در اوج غم و ناراحتی و سختی از مردم می گیریم، صحنه تئاتر 
معجزه ای اســت که بازیگر درحین اجرا تمام مشکالت جسمی و 
روحی خود را برای چند ســاعت در آن کامال فراموش می کند تا 
هنرش را در بهترین شکل در برابر دیدگان مخاطب به اجرا بگذارد. 
صحنه هایی که قطعــا در حافظه ذهنی و عاطفــی مخاطب هم 
تاثیرگذار و مانا است. اما از نظر من این مصادیق زیبا تضمین مانایی 

هنر تئاتر در ایران نیست. 
چه راهکاری را برای حفظ هنر نمایش در ایران پیشنهاد 

می کنید؟ 
راهکاری وجود ندارد، چرا که تصمیم گیری درباره از بین رفتن 
تئاتر اخذ شده است و بیشتر نمایش ها به صورت سفارشی و شمایلی 
درحال فعالیت هستند. کما اینکه راه اندازی سالن های خصوصی در 
سطح شهر به این امید بود که تئاتر مردمی و نه دولتی با حمایت خود 
مردم اداره شــود که درحال حاضر همه آن سالن ها به جز شهرزاد 
بسته شده اند. درصورتی که تاثیر هنر در هر دوره برای فعالیت های 
آگاهی بخش غیرقابل انکار است. آسیب تئاتر امروز هم آماده شدن 
نمایش های است که با چند چهره مطرح و بلیت های گران قیمت 

همان مخاطبان بورژوایی خود را دارند.
از عناصر معنا بخشی که بازی در نمایش عقاب برای تان 

داشته بگوئید؟
تئاترعقاب داستان استادی است که با مرگ هنری خود در شرایط 
امروزی مواجه است. او ابتدا تصمیم می گیرد که با ادامه دادن مسیر 
خود هرچند کالغ وار، در ارتفاع کم و طوالنی مدت کارش را ادامه 
دهد. اما در ادامه با جنگ درونی با خودش، رویه خود را کمافی السابق 
حفظ می کند، یعنی عقابی که در مدت کوتــاه زندگی اش در اوج 
پرواز می کند. این نمایش تلنگری است برای همه ما که در انتخاب 
مسیرهای پیش رو، با تعمق بیشتری گام برداریم. این نمایش دو 
داســتان موازی را هم زمان پیش می برد در روایت اول نقش کالغ 
را دارم و در روایت بعدی  نقش شــاگرد خامی را دارم که تمایل به 

زندگی کالغ وار دارد. 

 مفاهیمـی را بیـان کنیـد کـه بـه آن اعتقـاد داریـد


