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ایده  اولیه  این کار به  نوعی از نمایشنامه  چهارصندوق استاد بهرام 
بیضایی برداشت شده است.

مترس ها همان طور که از اسمش پیدا است، تعدادی مترسک اند که 
نگهبان یک مزرعه هستند و وظیفه  نگهبانی از مزرعه را دارند. هجوم 
کالغ ها به مزرعه زیاد و زیادتر می شود. برای اینکه بتوانند مزرعه را 
در مقابل این دشمن حفظ و حراست کنند، با تمام وجود رو در روی 
آن ها می ایستند، اما همه جای شان زخمی شده و توان مقابله را ندارند. 
می نشینند و جمعی فکر می کنند تا راهکاری بیابند. در جمع بندی 
تصمیم می گیرند که یک مترسک بسازند تا تمام ضعف های خودشان 
را پوشش بدهد و به نوعی کامل باشد. مترســکی که دارای اندیشه 
باشد، باهوش باشد، قدرتمند باشد و ... . مترسک ساخته شده شروع به 
کمک کردن به آن ها می کند و درنهایت کالغ ها را شکست می دهند، 
اما متوجه می شوند دشــمن کالغ های در آسمان نبودند و ملخ های 

روی زمین بودند.
اثر شما سویه های قوی ای از نقد اجتماعی را با خود به همراه 
دارد، در نمایشنامه مباحث و نقاط مهمی که برای شما مهم 

بودند تا به آن ها اشاره شود، کدام ها هستند؟
اینکه اگر ما همگی مان فکرهای مان را روی هم بریزیم این اتفاقات 
و مسائل به وجود نمی آید. ما همگی می توانیم کنار یکدیگر باشیم و 
مسائل مملکت خودمان را خودمان حل کنیم و کس دیگری از جای 
دیگری نیاید برای ما دیکته کند که راه و چاه شما این است یا نیست. 
وقتی همه ی اقشار جامعه دست به دست هم بدهند و وارد گود شوند 
می توانیم خیلی از مسائل را حل کرده و ریشه کن کنیم. فقط به شرط 
اینکه هرکس راه خودش را نرود. همان طور که در نمایش هم دیدید، 
قبل از اینکه به این فکر برسند که جمع شوند و با تصمیم جمعی به 
یک راه حل برسند، هرکدام داشتند ساز خودشان را می زدند و درواقع 
بی خودی زور می زدند. یکی مغرب می رفت و یکی مشرق، تا درنهایت 

جمع شدند و یک مرکز را تشکیل دادند. 

دلیل اینکه کار را کارگردانی مشترک کردید و به تنهایی کار 
را جلو نبردید چه بود؟

در درجه  اول رفاقت چند ســاله اســت. بعد از آن دغدغه  فکری 
مشترک. من در این ســال هایی که کار می کنم ســعی کرده ام که 
هرکس هم فکر و هم دغدغه خودم پیــدا می کنم با او کار کنم و کنار 
خودم داشته باشم و اســتفاده کنم. چون این طور راحت تر هستم و 
کارها هم بهتر و قوی تر جلو خواهد رفت. کاًل تک روی را نمی پسندم.

وجود بخش نمایش خیابانی در جشنواره، برای اهالی این 
سبک نمایشی مفید است؟

نمایش خیابانی یعنی نمایش اعتراضــی. نمایش خیابانی ای که 
در آن اعتراض نباشد بی مفهوم است. اساســاً می گویم اگر نمایشی 
خالی از این شکل پرداخت اســت، اصاًل در خیابان چه می کند؟ ما 
آدم هایی نیســتیم که برویم جاهای دیگر حرف بزنیم. ما هنرمندیم 
و باید نقد و اعتراض مان را به واسطه  و در هنرمان انجام دهیم. اتفاقاً 
من فکر می کردم امسال و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه اثر ما رد 
شده و وارد جشنواره نشود. اما برایم عجیب بود نه تنها راه پیدا کرد، 
بلکه از باب ممیزی هم متفاوت تر از سال های پیش بود و کار ما هیچ 
ممیزی ای هم نخورد. این درحالی است که من خودم با تجربه ای که 
از حضور چندین ساله در جشنواره داشــتم، فکر می کردم که فالن 
قســمت را گیر می دهند و یا برمی دارند. اما چنین نشد. و این یعنی 
هنرمند عزیز راه باز است. راه برای نقد و اعتراض باز است و می توانید 
بیایید با هنرتان حرف تان را بزنید. اصاًل کار ما همین است. ما باید با 
هنر نقد و اعتراض کنیم و مشکالت را بلد کرده و نشان دهیم. بعد از 
آن دیگر حل کردن و اصالح به  دست مدیران و مسئولین است و آن ها 

باید پیگیر باشند.
نظر شما درباره این دوره از جشنواره چیست؟

اینجا قله  تئاتر ایران اســت. ویترینی است که هرکسی می آید تا 
ببیند تئاتر خیابانی به چه معنا است و سطح و لول این سبک در ایران 

چقدر است. اما متأسفانه کارهایی که تا اینجا دیده ام ناراحتم کرده و 
سطح آثار تا به اینجا خیلی خوب نبوده است. امیدوارم اجراهای بعد 

کمی امیدوارمان کند. 
آثار جشنواره باید در حد جشنواره باشند و با کیفیت ارائه شوند. باید 
آثاری راه یابند که از پس عرق ریزی و تالش بسیار خارج شده باشند 
امیدوارم این حرف مرا بنویسید؛ این جشنواره  فجر برای شما نیست؛ 
مال شخص نیست؛ این جشنواره برای تمام زحمت کشان و دل سوزان 
واقعی عرصه  تئاتر در سراسر کشور است و نه فقط برای شما. باور کنید 
این مسائل برای جشنواره خوب نیست و درواقع به خود جشنواره و 

اعتبار آن ضربه زده و خدشه وارد می کند.

علیرضا شمسی: 
زندگی ما با تئاتر و هنر نمی گذرد

همکاری شما و آقای شکیبا از کجا شکل گرفت؟
در کنار آقای شکیبا کارگردانی اثر را برعهده دارم. سال ۹۹ با آقای 
شکیبا آشنا شدم. آن سال یک کار داشتیم که با آن در جشنواره های 
مقاومت و فجر هم شــرکت کردیم و کاندید چند بخش شــدیم و 
درنهایت آقای شکیبا هم جایزه گرفتند. همان سال متوجه شدیم که 

ایده های ذهنی مان خیلی به هم نزدیک است.
برای به اجرا درآوردن این کار چند ماه زمان گذاشته شده 

است؟
حدود ۸ ماه. شــاید باور نکنید اما این حقیقت است. برای همین 

است که آقای شکیبا کمی گله مندند.
ما برای این کار زمان و انرژی گذاشــته ایم. هزینه های مختلفی 
کردیم. طراحی لباس مان سه بار تغییر کرد. طراحی فضای ما چهار بار 
تغییر کرد. آن قدر تالش و زمان گذاشتیم تا به اینجایی که می بینید 

رسیدیم.
طراحی های حرکت را چه کسی انجام داد؟

همه  کسانی که با آقای شــکیبا کار می کنند، می دانند که ایشان 
طراحی حرکت را خودشان کار می کنند.

طراحی لباس ها هم با آقای شکیبا بود و یا مشترکًا به این 
طراحی رسیدید؟

طراحی لباس کاماًل یــک نظر مشــترک بود و بعــد از چندبار 
چکش زدن به این نتیجه رسیدیم. اما من الزم  می دانم یک مسئله را 
اشاره کنم. در طراحی نهایی یعنی آنچه که شما اآلن دیدید، در رنگ 
لباس هایی که در آخر همگی به تن آقای مرکز)نام کارکتر نمایش( 
می روند هدف ما رنگین کمان بود؛ توضیح ایــن طراحی این بود که 
وقتی در مزرعه باران می آید، رنگین کمان شکل می گیرد و شادی و 
طراوت جاری می شــود و جوانه ها بیرون می زنند و ... . که درواقع در 
نمایش وقتی همه لباس ها به آقای مرکز می رسد این طراحی و معنای 
رنگین کمان شکل می گیرد. اما متأسفانه طراحی که قرار بود این کار 
را انجام بدهد خیلی غیر حرفه ای عمل کرد و در آخر هم دو شب پیش 

لباس ها را به ما رساند و ما زمانی برای تغییر نداشتیم.
اشعاری که بازیگران می خواندند از ابتدا همین ها بود و یا در 

طول تمرین ها تغییر کرده است؟
متن ها همین ها بود. اما موزیک ها بعضی ها همین  بوده و بعضی هم 
تغییر کرده است. مثاًل جاهایی بود که موزیک داشت اما اآلن این طور 
نیست؛ چون به نتیجه رسیدیم که از آواهای خود بازیگران استفاده 

کنیم.
بودن جشنواره ها را برای نمایش خیابانی مفید می دانید 

یا خیر؟
من به شــخصه آن قدری که در جشنواره ها ضرر می بینم، منفعت 
نمی بینم. برای این حرف دلیل هم دارم. یک اینکه جشنواره ای مثل 
فجر ویترین تئاتر کشور است و باید کارهای قوی و استاندارد در آن به 
نمایش درآید، درصورتی که در چند سال اخیر اکثر کارها ضعیف بوده 
و به واسطه  رابطه ها وارد جشنواره شده اند و این مسئله، هم به ما و هم 
به جشنواره ضربه می زند و بعد هزینه ای که گروه ها می کنند با آنچه 
جشنواره به آن ها می پردازد فاصله دارد. مثاًل شما از جشواره فالن قدر 

می گیرید درحالی که دو برابر آن را خرج کرده اید.
ضمن اینکه الاقل اگر این طور بود که جشنواره ها تمهیدی داشتند 
تا بعد از پایان جشنواره از آثار شرکت کننده حمایت می شد که اجرای 

عموم بروند، باز کور سوی امیدی بود. اما خب این هم نیست.
وضعیت معیشــتی فعاالن هنر نمایش خیابانی را چطور 

می دانید؟
خود من به عنــوان کارگردان تئاتر برای امرار معاش اســنپ کار 
می کنم، و تا دو روز قبل از آمدن به جشــنواره درحال کار در اسنپ 
بودم. هزینه  زندگی ما با تئاتر و هنر نمی گذرد و این واقعاً جای تأسف 

دارد.

تئاتـرخیابانـی
یعنـینمایـشاعتـراض


