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رسالت هنر تئاتر از نظر شما چیست؟ 
هنر برای هنر، و نه هنر برای ســه نقطه! حاال این سه نقطه 
هر چیزی می تواند باشد. ســفر در این وادی همه اش با عشق 
می گذرد، من در زمانی که در نمایش بانوی محبوب من، گالب 
آدینه فعالیت می کردم به من پیشنهاد کار تصویری شد، اما 
رد کردم چرا که دیوانه وار مسحور صحنه تئاتر هستم. صحنه 
اعجابی دارد که می تواند تمام مشکالت روحی و روانی هنرمند 
را تلطیف کند و بهترین رســانه برای  ارتباط موثر با مخاطب 
است. کال در جریان یک اجرا ما شاهد کاتارسیسمی پویا، چه 
در اجراکنندگان و چه در تماشاگران هستیم. من هفت سال 
است که خانواده ام را ندیده ام ، چرا که زندگی، تفریح، وهمه 
نیازهای من با نمایش تغذیه شده است. دلیل اینکه در طول این 
هفت سال از خانواده و آشنایان خود دور مانده ام قطعا ناراحتی 
و یا وجود مشکل نبود، علت اصلی درگیر شدن همه وجود من 
با این هنر است که تمام وقت و فکر من را به خود اختصاص داده 
و من برای این اتفاق عاشقانه داوطلب شده ام. هنری که هیچ 

برگشت مالی و سودمندی هم برای من نداشته است. من کار  
هنری را در ابتدا با موسیقی شروع کردم و به یاد دارم در زمانی 
که در حال تمرین خوانندگی و آموزش سازهای کوبه ای بودم ، 
ساعت ها مقابل مجموعه تئاتر شهر می نشستم و به ستون های 
این مجموعه خیره می شدم و  در دل با خود می گفتم؛ آیا روزی 
می رسد که بتوانم در این مجموعه اجرایی را روی صحنه ببرم؟ و 
در حال حاضر خدا را شاکرم که موفق شدم به آنچه که در ذهن 

و خیالم بعید می رسید، دست پیدا کنم.  
خواسته شما از مدیران ارشــد مجموعه هنرهای نمایشی 

چیست؟ 
در حوزه نمایش، فعالین هنرمند با مشکالت عدیده ای روبرو 
هستند، یکی از بزرگترین آنها، این است که در مراحل انجام 
کسب مجوز اجرا، طوری اعمال نظر و سلیقه می کنند، که با وجود 
مرارت های زیاد، در نهایت آنچه که خواسته قلبی هنرمند است 
به اجرا نمی رسد، حمایت های کمک هزینه ای برای سالن های 
دولتی اتفاق خوبی بود که من بسیار بابت آن سپاسگزارم، در 

ادامه الزم است،  کمک هزینه ای نیز برای نمایش های ارزشمند 
در نظر بگیرند، نمایش هایی که مخاطب دارند اما اجرای آنها 
با توجه به شرایط اقتصادی مردم و هزینه های جانبی مسدود 
می شــود، با حمایت مالی می توانند با فراغ بال بیشتری  به 
ادامه اجرا فکر کنند، جوانان مستعد شناخته نشده ای در این 
حوزه هستند که برای حضور اول شان در صحنه نمایش نیاز به 
حمایت دارند، کسانی که می توانند نمایش در ایران را متحول 
کنند و با خالقیت های نگرشــی جالی دوباره به تئاتر دهند. 
متاســفانه هنر تئاتر ما در حال سرازیری به سمتی است که با 
آوردن چهرهای مشهور و شناخته شده، می خواهد خودش را 
حفظ کند، در حالی که ساختار تئاتر با این مضمون بیگانه است 
و از نظر من نمایشی قابل اعتنا است که کارگردان با هنرمندان 
خود تئاتر و گاها هنرجوهای مســتعد در این رشته، شگفتی 
بیافریند. در ادامه متاسفانه بی عدالتی در ممیزی ها بسیار برای 
ما هنرمندان تازه کار دســت و پاگیر است، مثال اگر بدانند در 
نمایش من چهره شناخته شده ای از سینما و یا تلویزیون حضور 
دارد سخت گیری  ها را کمترمی کنند. این روند باید اصالح شود. 
استقبال از نمایش شبی در طهران را تا االن چگونه ارزیابی 

کردید؟
خوشبختانه این نمایش با استقبال خوبی مواجه شده است. 
حتی در سخت ترین شرایط اجتماعی بلیط های کار فروخته 
شدند و نظرهای خوبی را درسایت تیوال دریافت کرد و از امتیاز 
باالیی برخوردار شد که بسیاربرای ما ارزشمند بود. این نمایش 
تا بحال دو بار روی صحنه به اجرا رفته است، در اجرای صحنه ای 
دوم که در حال حاضر مشغول آن هستیم، تغییرات کاربردی و 
راهبردی الزم اعمال شده است، برای خود من تنها دغدغه در 
طول اجرا هزینه اجاره سالن شهرزاد در هر شب اجرا بوده است، 
به نحوی که هرشب بعد از اجرا به قسمت اداری مجموعه شهرزاد 
می رفتم و تنها می پرسیدم هزینه اجاره سالن از فروش بلیط ها 
تامین شده است یانه ؟ برای اینکه بدهکاری به سالن را دیگر 
نمی توانستم، جبران کنم. اما در نهایت این اجرا برای من و سایر 
بچه های گروه نه تنها سود آوری نداشت بلکه ضرر هم داشت. 
من برای این نمایش در اجرای اول 120 میلیون هزینه کردم که 

تنها 10 میلیون تومان از آن دستگیرم شد.
صحبت شما با مردم در این شرایط چیست؟

اگر دقت کرده باشید در شرایطی که در کشور پیش آمده 
است، بیشترین قشری که دچار آسیب شده است هنرمندان 
هستند. من زمانی که اجرای این اثر را شروع کردم، در سالن 
کناری نمایش خانم گالب آدینه روی صحنه بود و در اجرای قبلی 
همین کار نمایش خانم سیما تیرانداز دوستان کمدی،  اجرا می 
شد حرف من با مردم این است که از هنر هیچ ضرری به جامعه 
نمی رسد چرا که هنر بی خطر ترین و پرکارکردترین نقش را در 
جامعه دارد. هنر تئاتر، مانند کتاب، آگاهی بخش و فرهنگ ساز 
است. مثال هومن سیدی یک فیلم می سازد و بعد از اینکه این 
فیلم به به مصرف مخاطب می رسد، بعد از مدت کوتاهی انعکاس 
اصطالحات کالمی و حتی منش تیپ سازی شخصیت های فیلم 
در جامعه دیده می شود، این ها همه نشان از نفوذ فرهنگ سازی 
هنر فیلم و تئاتر در جامعه است. من در هفته گذشته پیرامون 
اجرای صحنه ای شبی در طهران یک استوری در فضای مجازی 
گذاشتم، که با فحاشی وبرچسب زنی از سوی مردم روبرو شدم، 
یادم هست درشرایطی بودم که از فروش بلیط نمایش ام راضی 
نبودم، و با ضررهای مالی مواجه شده بودم، اما مسائل مالی آنقدر 
به من آسیب نزد که برخورد مردم ناراحتم کرد. من عاشق تئاتر 
و اجرای نمایش هستم و دوری از صحنه را به هر دلیلی تاب نمی 
آورم. شرایط سخت و اینکه معترض به وضعیت موجود هستیم، 
دیگر جزوی از زندگی ما شده است، کار و پیشه هم جزو زندگی 
ماست، چگونه می شود که زندگی را برای زندگی تعطیل کرد، این 
دو مسئله کامال به صورت تفکیک شده و موازی در زندگی همه 
ما وجود دارد، که هنرمند با ابزارهای هنری موجود در دستش، 
می تواند به بهترین شــکل دغدغه های خود را از این دو رویه 
زندگی موازی اش یکــی را در دیگری انعکاس دهد. از نظر من 
سنگر تئاتر و هنر باید حفظ شود، در حال حاضر ما برای حفظ 
صحنه نمایش و هنر مقدس تئاتر در حال جنگیدن هستیم و 
اگر ماهم کنار بکشــیم، مثل آن است که عرصه را خالی کرده 
و عقب نشینی کرده باشیم.در این صحنه جنگ هنرمند میان 
مردم و دســتگاه های نظارت گیر افتاده است و در این شرایط 
هنرمند تنها با عشقی که به این هنر دارد، اعتبار، آبروی خود 
را نیز قربانی کرده و با وجود ضررهای مادی که متوجه اش است 
این سنگر را حفظ می کند. خواهش من از مردم و هنرمندان این 
است که در این مسیر به جای زخم زبان زدن و قضاوت کسانی 
که در این مسیر ثابت قدم مانده اند، در نگرش خود در شناخت 

از رسالت هنر تئاتر و کارکرد آن در جامعه تجدیدنظر کنند.  

هنـر بـرای هنـر، نـه هنـر بـرای سه نقطـه!
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