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گفت و گو

مصطفی کزازی - در چهل و یکمین جشنواره ی مصطفی کزازی
تئاتر فجر، ســی و یک اثر برای اجرا انتخاب 
شده اند. گروه های نمایشی که اجراهای خود 
را از روز شــنبه اول بهمن ماه مقابل تــاالر وحدت در پهنه 
رودکی آغاز کرده اند و نمایش ها را برای عموم مردم و با حضور 
خبرنگاران و عکاسان اجرا می کنند. به این بهانه خبرنگار صبا 
با حشمت اهلل زارعی کارگردان نمایش خیابانی »راه بی پایان« 
از اراک، احمد جوالیی نویســنده و حسن سبحانی مینابی 
کارگردان نمایش خیابانی »شوشی و انگشتر« از میناب، سامان 
شکیبا نویســنده و کارگردان و علیرضا شمسی، کارگردان 
نمایش خیابانی »مترس ها« از شــهر فالورجان، که در سه 
دسته بندی متفاوت قرار می گیرند، به گفت وگو نشسته است 

که در ادامه می خوانید.

حشمت اهلل زارعی:
باید نمایش خیابانی را قوی تر کنیم

ایده  اولیه  نمایشنامه از کجا آمد و چرا برای شما جالب بود؟
کتابی درباره  سردار سلیمانی خواندم که در آن متوجه شدم ایشان 
در جوانی ورزش باســتانی هم کار می کردنــد. از طرف دیگر دغدغه 
داشــتم درباره  رانندگان لودر زمان جنگ هم اثری بسازم؛ چون باور 
دارم این سنگرسازان بی سنگر مانند دیگر رزمندگان از جان و دل مایه 
گذاشته اند، اما کمتر به آن ها پرداخته شده است. از تلفیق این دغدغه و 

آن نکته درباره  حاج قاسم، ایده  اولیه  نمایش بیرون آمد.
چه شد که تصمیم گرفتید اثر را به جشنواره ارائه کنید؟

به هرحال هرکسی، دوست دارد اثرش در یک چشم انداز بزرگ تر 
دیده شــود و همگی دغدغه داریم که اثرمان را در چنین آوردگاهی 

ارائه بدهیم.
وجود بخش نمایش خیابانی در جشنواره، برای اهالی این 

سبک نمایشی مفید است؟
صددرصد. من خودم کســی بودم که کار صحنه ای می کردم، اما 
بعد از آشــنایی با نمایش خیابانی، حدود 1۸ سال است که کارهای 
خیابانی ام بیشتر از کارهای صحنه ای شده است. کار خیابانی را خیلی 
بیشتر دوست دارم، مخاطب کنار شماست و انرژی ای که از او می گیرید 

به خود شما هم منتقل می شود و این خیلی لذت بخش است.
چه شد که تصمیم گرفتید این کار صحنه ای نباشد و خیابانی 

اجرا شود؟
در نگاه اولیه این کار را صحنه ای دیده بودم. یک کار تک پرسوناژ 
نوشــته بودم. طوری که جانباز کاًل روی یک تخت دراز کشیده بود و 
نمی توانست حرکت کند و همه چیز در ذهنش می گذشت.اما بعد از 
صحبت با دوستان، به این جمع بندی رسیدم که فضای خیابانی خیلی 
بهتر است. ویلچری که می شود او را در خیابان حرکت داد و با مخاطب 

مستقیم و رودررو مواجه شد.
دلیل انتخاب استفاده از موسیقی زنده در اثرتان چه بود؟

نشان دادن زندگی دو برادر با دو خط فکری متفاوت درکنار یکدیگر. 
برادر کوچک تر فضای ذهنی و عقایدش کمی با برادر بزرگ تر که جانباز 
است متفاوت است، اما برادر بزرگ تر او را انکار یا رد نمی کند و بر این 

باور است که او هم می تواند خودش مسیر و راه خودش را پیدا کند. 
بازیگر مقابل شما چند کارکتر را بازی می کرد، برای این دلیل 
خاصی داشتید یا صرفًا محدودیت نمایش خیابانی باعث این 

انتخاب شد؟
خیر. دلیل داشتیم. آن شخصیت وارد بازی می شود و درواقع برای 
برادر کوچک تر و جاهایی خود جانباز بازی می کند تا بتواند جانباز را از 

آن شرایط روحی نامناسبی که دارد خارج کند.
وضعیت معیشــتی فعاالن هنر نمایش خیابانی را چطور 

می بینید؟
چه بگویم. از دید من بچه های تئاتر خیابانی می توانند پرچم دار تئاتر 
صحنه ای هم باشند. اما متأســفانه برای این سبک از تئاتر اصاًل هیچ 
جایی تعریف نشده است. این کار هیچ درآمدی ندارد، هیچ درآمدی. 
من فکر می کنم اگر قرار اســت که تئاتر ما پیشــرفت کند و خودش 

درآمدزا باشد، باید نمایش خیابانی را قوی تر کنیم.

احمد جوالیی:
این نمایش روایتی از شنیده ها و دیده ها است

این اثر در چه دسته بندی ای قرار دارد؟
ما در نمایش های ایرانی دسته بندی های مختلفی داریم، مثل تشفا، 

حیوان ابزاری، فلکلور، نمایش روایت و ... .
این اثر یک اثر نمایش روایت است. در این کار ماجرا این است که یک 
پیرمرد و پیرزن در مزرعه شان هستند و شوشی ها که افرادی پلشت 

و نادرست هستند در فرصتی که اتفاق می افتد از این پیرمرد و پیرزن 
یک انگشتر و یک شمشیر و یک کتاب می دزدند. نوه  خانواده متوجه 
مسئله می شــود و می رود درب هم خانه ها گلک می زند؛ گلک یک 
ماده ای است که ضد چشم زخم است. وقتی پسر این کار را می کند، 
اهالی از او می پرسند چه می خواهی و او توضیح می دهد که برای پس 
گرفتن وسایل پدربزرگ و مادربزرگش به کمک نیاز دارد. اهالی قبول 
می کنند و به کمک او می روند. با اتحاد اهالی شوشی ها گرفتار شده و 
وسایل پس گرفته می شوند. در آخر فرشته می آید و »شمشیر« مظهری 
از ایمان، قدرت، پایداری، »کتاب« مظهــری از دانایی و باور مردم، و 
»انگشتر« مظهری از زاد و ولد را به مادربزرگ برمی گرداند و همگی 

دوباره خوشحال می شوند.
نمایشنامه اقتباسی است؟

خیر. ما چون از اهالی جنوب هستیم این قصه ها از بچگی در گوش 
ما بوده و هست. قصه  از پری ها بگیرید تا همین شوشی ها که اآلن هم 
تقریباً در تمام عروسی های ما حضور دارند و به عنوان مظهری از بدی ها 
نمایش داده می شوند. این نمایش روایت من از شنیده ها و دیده های 

خودم است.
حضور در جشنواره فجر را چطور ارزیابی می کنید؟

جشنواره تئاتر فجر ویترین یک سال فعالیت هنرمندانی است که 
زحمت کشیده اند. به هرحال بزرگترین و مهم ترین جشنواره  کشور 

است و حضور در آن دغدغه  خیلی ها است.

حسن سبحانی:
شهرستان میناب سالن نمایش ندارد

نمایش شوشی و انگشتر در دسته بندی آئینی سنتی قرار 
می گیرد؟

بله. نمایش شوشی و انگشتر یک نمایش آئینی سنتی است که بحث 
پایداری و مقاومت را هم درخود جای داده است.

کمی درباره  شکل کارگردانی و انتخاب میزانسن های تان 
بگویید؟

در شیوه  کارگردانی سعی شده برای خلق یک میزانسن آئینی، از 
آئین های منطقه  جنوب استفاده شود؛ آئین های شوشی، رحمانی و 
سورنا که هر سه برای هرمزگان و شهرهای قشم و میناب هستند. البته 

لباس ها و طراحی لباس هم از این قاعده مستثنا نبوده است.
وجود بخش نمایش خیابانی در جشنواره، برای اهالی این 

سبک نمایشی مفید است؟
جشــنواره، خصوصاً برای شهرســتان هایی مثل میناب که هنوز 
سالن نمایش ندارد هم از لحاظ آموزشی و هم از بابت تبادل فرهنگ 
و همچنین نشــان دادن توانایــی بچه های هرمــزگان و البته همه  

شهرستان ها خیلی مفید است.
اوضاع نمایش خیابانی را به صورت کلی چطور می دانید؟

من فکر می کنم رو به پیشرفت اســت. قدیم مردم نمی دانستند 
نمایش خیابانی چیست، اما اآلن رشد کرده و کمی جا افتاده است و 
به اندازه ای مخاطب هم دارد. خیلی کم اما فکر می کنم که پیشرفت 
حاصل شده است. نمایش خیابانی اساســاً یک نمایش اعتراضی و یا 
آگاهی بخش است. اگر کار در این عرصه را بیشتر کنیم و جدی بگیریم 

برای جامعه بسیار مفید خواهد بود.
وضعیت معیشــتی فعاالن هنر نمایش خیابانی را چطور 

می دانید؟
افتضاح است. کرونا و بعد اآلن هم که انگار اختالف نظر هست که 

کاًل تئاتر باشد یا نباشد. 

سامان شکیبا:
نمایشی که اعتراض ندارد در خیابان چه می کند؟!

ایده ی اولیه  نمایشنامه از کجا آمد و چرا برای شما جالب 
بود؟

تئاتـرخیابانـی
یعنـینمایـشاعتـراض


