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خسرو حکیم رابط :در طوفان حوادث ،هرجا که رفتهام ،باد مرا برده است
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شــکوه مقیمی-حمیدرضا محمدی /مرد «بینقاب» میگوید  86زمســتان طوالنی استخوانســوز را پشــت ســر
گذاشته ،با بهارانی بیباران و زودگذر .حسرت ناَرنجستانهای آغشته به عطر «بهار» رنجش را افزون و دلش را خون
کرده اســت .میگویند «عسل»هایش «تلخ» اســت ،او هم که در تندباد حوادث ،سمن و نسترنش به خاک خفتهاند
پاســخ میگوید که شــهدش را از گرده ناشــیرین خرزهره گرفته و این اســت راز تلخکامی و تلخی جان اثرش .خسرو
حکیمرابــط ،کهنمردی خوشســخن و پیر کلمات و قصههایی اســت که باورشــان خودباوری عمیــق و گریزناپذیر
میخواهــد .او بــا گلبانــگ حافظیه شــیراز دیده به جهــان گشــود ،از دشــواری زندگی ســربرآورد و بــه ذات و همت،
خســرو خوبان شــد و در طول نیمقرن هزاران صفحه نمایشــنامه و فیلمنامه آفریــد .حکیمرابط در ســال  ،79کانون
نمایشنامهنویســانایرانراتأســیسکردودرسرمقالهنخستینبروشورشنوشــت«:قبیلهایدیگراز«ما»ییدیگر،
قدم به میدان گذاشــت ،نه به «وصف» آدم که به «خلق» آدم .در ظاهر پراکنده بودهایم و به عزلت نشســته و اگرچه
«عزلتنشســته را به تماشا «نه» حاجت است» با این همه ،باز هم با هزار چشم خونپاال ،نگریستهایم ،گریستهایم،
زبان گشــوده و نوشــتهایم و تاوانش را نیز پرداختهایم»(.کتاب بینقاب ،ص  )153زبانش شــاعرانه و قوامیافتهاش
بیانگر خوی سرکش و دادخواه اوست .او که هیچگاه کبوتر ایمانش به آدمیت را پر نچید ،هنگامی که از بلوغ فرهنگی
و رفتار جمعی کانون ناامید شــد ،در بهمن  79استعفایش را از کانون اعالم کرد و معلمی و نوشتن را بر کارهای صنفی
ارجح دانســت و با این ســخن کانون را بدرود گفت« :پریشان شــود گل ز باد سحر ،نه هیزم که نشــکافدش جز تبر» و
اذعان داشت که دوران «هیزمیت» آدمی به سر آمده است( .بینقاب ،ص )161
آثاراودرسهمجموعه«منباکدامابر»...درسهبخشفیلمنامه،نمایشنامه(صحنهایورادیویی)وخاطراتتاکنون
منتشر شده اســت و بزودی دیگر آثارش به شکلی کاملتر در پنج جلد ،توسط نشــر روزبهان چاپ میشود .همچنین
اثر صوتی «خاطرات» او با صدایی دلنشین به همراه موسیقی فرزندش ،آزاد حکیمرابط بزودی منتشر خواهد شد.
بــه بهانه آغاز ســال نــو و در آســتانه هشــتادوهفتمین بهــار زندگانی خســرو حکیمرابط ،در چاشــتگاهی زمســتانی،
میهمــان مهربانی او و بانوی آهوانهاش شــدیم ،او دســت ما را گرفت ،از پشــت بازار حاجی شــیراز بــه جلفا و بنادر
ســیاه برد و در انزلی پــای دلمان را سســت کــرد .از زیرزمینی نمــور آواز آزادی را برایمــان نجوا کــرد و در دلتنگیهای
مــدام جمعهگونــهاش خیالمان ر ا تر کــرد .حکیمرابط که از نخســتین نمایشنامهنویســان این ســرزمین اســت ،به
مانند هفتدهه عمر واالیش ،در آن چندســاعت نیز مهر معلمی بر جان ما پاشــید و مجلس رســمی گفتوگویمان
را طراوتی شــیرازواره بخشــید .عمرش دراز باد و سرش ســامت .در ادامه ،این گفتوگوی شــیرین را میخوانید که
ذرهای است از شیره فرهادوارگی سالیانش.

شــیراز....ومحیطخانهپدریتاندرزندگیشــماچهتأثیری
داشتهاست؟
آه! شــیراز ...شــیراز ...غروب دلگشــا وصبح غمگین ......عجب
آب و هوایی داره شیراز
بله ...غروب دلگشــا و صبح غمگین! سعدی و سعدیه ،حافظ
و حافظیه .....در دوران کودکی ما در شــیراز ،تنها برج موجود «برج
ارگکریمخانی»بود،قبراقوسرپا،نهیلهدادهوفرونشستهدریک
ســو چون امروز .و رشــک بهشت بود و قصرالدشــت و ....همه دار و
درخت و باغ و باغچه و کوچه باغهای باصفا! ونه اینهمه برج و این
النههای تو در توی بیآســمان وخانه کوچک پدری ما ،پشــت بازار
حاجی این سوی «شــاه چراغ» که درعالم کودکانه و بازیگوشانه ،از
پشت بامش تا دروازه قرآن در شمال شهر ،بام به بام میدویدیم،
انبــوه کبوتران «کفتــر بازان» را میپراندیم و میآشــفتیم وخیابان
زند هنوزبازار وکیل را دوپاره نکرده و راه بام نوردی ما را نبریده بود.
بگذریــم .ما ،پدرمان را کمتر دیدیم .بیشــتر با مــادر بودیم وتحت
تأثیر او ..من  10-11ســاله بودم؛ زمانه ،زمانــه جنگ بود و قحطی -
قحطی نان و بســیاری چیزهای دیگر .راســت ،یــا دروغ ،میگفتند
که هســته خرما را آرد میکنند و نــان میپزند ،وهمین نان را هم در
کوچههــا از هم میقاپند .زمانــه تلخی بود که البتــه ،در اواخر دوره
رضا شــاه اوضاع کمی بهتر شد .پدر رفته بود زغال تقسیم کند بین
مردم و ُمرد....از تیفوس.
وشماماندیدومادر؟
بلــه .من و بــرادر و دو خواهر .مادر از ماجراهــای قبل از تولد من
«قصــه» میگفــت .از هجوم انگلیســیان بــه جنوب ،و جــدال بین
مســتبدان و آزادیخواهــان شــیراز .از دلیــران تنگســتان وکل خطه
جنــوب .از حــزب دموکرات شــیراز در یک ســو و نوکــران انگلیس –
وابســتگان به قوام در دیگر ســو و از پدر بزرگ میگفــت ،از  -احمد
حکیم الهی – که در مکتب ســید جمال الدین اســد آبادی آموزش
دیــده بــود .مــردی بــود معمــم و یکــی از رهبــران برجســته حزب
دموکرات .کســی که در شــیراز «جمعیت حافظان اســتقالل» را با
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