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«حزب دموکرات» به ائتالف رســانده وبــه همین اعتبار از آن پس،
اورا بهجای «حکیم الهی» « ،حکیم رابط » نامیدهاند .و از شکست
آزادیخواهــان میگفت .و دســت و پــا وتکه پارههای بــدن آنانی که
به دم توپ بســته بودند  -وافتاده در پشــت بامهای شــهر -و از پدر
کــه از دم تــوپ گریخته وبــه هند رفته و بعــد از چند ســال ،دیگر بار
بــه خانه بازگشــته بود .مادر زنــی مغرور بود .در غیبــت پدرقابلمه
خالی از گوشــت وپر از آب را بر منقل میگذاشــت و در پاســخ پدر یا
مادر بزرگ که میپرســیدند «رضوان! ناهار چه داری؟» میگفت
«آبگوشــت» .در غیبــت پــدر کتابهــای کتابخانه پدرخــرج خانه
شــد .مــادر ،در عین کــم ســوادی – نمیدانــم چگونه – امــا حافظ
حافــظ بــود .عــاوه بر حافــظ ،شــعر بســیار در حافظه داشــت .در
فقــدان پــدر و در ســنین میانســالی اصرار داشــتیم که تنهــا نماند.
کســی را نمیپســندید .میگفت «ننه! گلی خواهم که در سایهاش
نشــینم .....وگرنــه ســایه دیوار بســیار!» اگر کســی او را مــیآزرد و ما
معتــرض بودیم میگفت «ننه! ولش کــن! هرکس به قدر خویش
گرفتار محنت است» .در وصیت نامهاش نوشته بود «بر سنگ من
بنویسید ،در اینجا زنی خفته است که حقیقت را دوست میداشت
و بنویسید.....زســودای جهــان رســتیم و رفتیم.....کتــاب زندگــی
بســتیم و رفتیــم  .و من با کمک خواهرکم نوشــتیم واین ســنگ بر
ســینه آن پهلوان پیر ،در آن بهشــت دلتنگ سنگینی میکند هنوز.
بگذریم....از دلتنگی نگوییم.
در خاطراتتان از پیوســتن و دل بســتن به مقوله سیاست
سخنگفتهاید.
بله....شــیراز بــود و عالم نوجوانی و شــور و شــیدایی .و جایی ،یا
کاری نبود برای پاســخ به این حال و هوا جز «کلوپ حزب توده» که
غلغله بود از جوانانی چون من و میز پینگ پنگ و جلســات تفسیر
خبــر و گردشهای دســتهجمعی با چاشــنی سیاســت و دیگر تنها
نبودیــم! دلخوشــی قطرهای که به دریا پیوســته اســت! در کنار این
ماجرا دانشسرای تربیت معلم را گذراندم معلم شدم در کازرون.
و بعد در شیراز .تا رسیدیم به سال1332و مقوله «جشنواره جهانی
جوانان دموکرات» و من انتخاب شــدم بهعنــوان نماینده جوانان
فــارس برای رفتن بــه «رومانی»  -بخارســت – و پیوســتن به انبوه
جوانان از  21کشــور جهان .دلم میخواهــد چند خط از خاطراتم را
در ابتدای راه رفتن به جشنواره برایتان بخوانم.
خوشحالمیشویم.
در راه جشــنواره ،بــه جلفای ایران میرســیم (البته بــا اتوبوس
میرفتیم تا گرجستان و از آنجا باکشتی تا بخارست)....بله به جلفا
میریســم .در دفتر خاطراتم مینویســم «مردمی که از وطن خود
جــدا ماندهاند .زنهای روســی آنســوی «ارس» فرش میشــویند
و زنهــای ایرانــی اینســوی «ارس » ظــرف .ظــرف و فــرش بیگانه
نیســتند .هر ظرفــی کنار هر فرشــی .اما زنهــای روس کنار زنهای
ایــران؟! نــه! این دیگر نمیشــود .زن کــه ظرف نیســت .از روی پل
مشــترک میگذریــم .نگهبانــان روس که بــرای من دیگــر ،آنها نه
نگهباننــد و نــه روس؛ «رفیق»انــد «تاواریش» .میزنــم به پهلوی
یکــی از اینهــا «چطــوری رفیــق؟»« .تاواریــش» رفیــق که نیســت.
هیچ! ســنگ است .سنگ سنگ! من آمدهام؛ با عشق آمدهام «داز
درســتوی»(یعنی ســام) نه! سنگ سنگ! نخســتین سنگی که در
راهم سبز میشود روی پل «ارس» .به گرجستان میرسیم و «بندر
باتوم» و کشتی مســافربری پطرکبیر وگذر و اقامت در بنادر حاشیه
در یــای ســیاه تا کنســتانزا -نخســتین بنــدر رومانــی – و ماجراهای
جشنواره که بگذریم.
ازآنسفرچهدرذهنتانمانده؟
بسیار زیاد .که اغلب آنها را در کتاب «روز هفتم» (خاطرههایم)
در حــد مجــاز و ممکــن ،نوشــتهام .در آمیختــن با انبــوه جوانانی -
نــه مثل خــودت و با دنیــای بســته ومنزه طلبانــه تو ،بلکــه برآمده
و برخاســته از دنیایــی «آزاد» بــا آن معناهــای خــاص .البتــه بــه
گروههایــی نزدیک به حال و هوای خودمــان – مثالً جوانان عراقی
و ....مأنوستــر بودیــم .به یاد دارم بــه هنگام بدرود با دل آشــناها
به ایســتگاه قطــار میرفتم و قطــار کــه راه میافتاد ،آن دوســتان و
آشــنایان چند روزه ،ســر بیــرون از پنجره قطار با تکان دادن دســت
به رســم بــدرود و من بــا دویدن بــه دنبال قطار تــا آنجا کــه قطار از
چشــمانداز من محو میشــد ....چه حال و هوایی بــود! به ایران که
برگشــتم تا مدتها نســبت به فضای قطار و بدرقــه وبدرقهکنندگان
حالتــی نوســتالژیک داشــتم .بــه هنــگام دلتنگــی بــه «راهآهــن»
میرفتم و ســبک میشدم....تا روزگاری که ســاختار و حال و هوای
ایســتگاه قطار تغییر اساسی کرد و دیگر پاســخگوی دنیای دلتنگ
من نبود ودیگر نرفتم.
کیوچگونهازسفربرگشتید؟
در رومانــی بودیــم کــه کودتــا شــد – کودتــای 28مــرداد بر ضد
مصــدق – یادم رفت بگویم که از رومانی رفتیم به لهســتان .هفت

نفــر بودیم .بهعنوان نماینده دانشــجویان ایــران در کنگره جهانی
دانشجویان .و بعد از کنگره ،با قطار برگشتیم به مسکو.
مسکوراچگونهدیدید؟
شــهری بود تمیز .گدا در شــهر ندیدم .اما کســانی کم نبودند که
از من تقاضای ســیگار میکردند .متروی مســکو بســیار زیبا است و
تمیز .در مســکو ،در «بالشــوی تئاتر» باله «دریاچه قــو» را دیدیم و
«فواره باغچه ســرای را» ویک فیلم سه ُبعدی و دانشگاه «پاتریس
لومومبــا» و تعدادی مــوزه و .....خبرهــای بدی از ایران میرســید.
روسها از ما خواستند که بمانیم «هم کار هست و هم امکان ادامه
تحصیــل» من نخواســتم.....ما نخواســتیم .در رومانی و لهســتان
مقداری–حتینهکم–پولتوجیبیبهمادادندکهمنهمهراکتاب
خریــده بودم .یک چمدان کتاب والبته بــا دفترچه خاطراتم که در
طول ســفر نوشــته بودم همه را در «هتل مســکوا» جا گذاشــتم.....
بــه هــر حــال نماندیــم و چه خــوب هــم! تاریخ نشــان داد کــه اکثر
پناهندگان به روسیه ،یا در سازمان «کا.گ.ب» به کار گرفته شدند،
یا به ســیبری و کار اجباری رفتند و اغلب تلف شــدند و تک و توکی –
یکی از آنان را که من شــنیدم – ســتوان یا ســروان قبادی – که زیر بار
نرفته بود به ایران فرستادند وبه شاه تحویل دادند و شاه هم اورا به
جوخــه اعدام تحویل داد .ومن این دق بر دلم بود تا ســرانجام این
قصه –  -قصه نا جوانمردی این نارفیقان را  -فیلمنامهای نوشــتم
که چاپ هم شــد – ارض موعود – به هرحال با کشــتی باری روســی
بــه بندر انزلــی و از زندان بنــدر انزلی به زندان موقت شــهربانی در
تهــران و چند ماهی در زندان و محاکمه به وســیله دادگاه نظامی –
دادگاهی که اغلب بازپرسان وقاضیانش عضو نفوذی حزب بودند
در ارتش – وپرونده ما را ماســتمالی کردند وبه آزادی رســیدیم اما
من چون «ســابقه دار» بودم (سابقه جشنواره را نظامیان دادگاه از
بین برده بودند) ولی ســابقه فعالیت سیاســی در شــیراز را ساواک

در دست داشــت و من به ناچار
قیــد معلمــی را زدم .در تهران
مانــدم بــا اســمهای مختلــف
و دوران فــرار ،آوارگــی وعبــور
از طوفانهــای آب و آتــش –
قســمت عمــده کتــاب «روز
هفتــم» خاطرههــای همیــن
دوران است.
هنــوزوهمچنــانفعال
بودیددرسیاست؟
نــه! کار سیاســی را کنــار
گذاشــته بــودم .ازعالقــه و
دلبســتگی بــه آن گــروه خــاص
سیاســی نــه فقــط بریــده بلکــه
به بیزاری رســیده بــودم  .ولی در ذهنم ته مانده رســوبات کم رنگ
نوعــی نــگاه و خشــک مغــزی سیاســی همچنــان آزارم مــیداد...
آوارگی ،کارســخت و جســمی  -فکری ،تجربههای بسیار ملموس
و «غیــر کتابــی» آمیختن با زندگــی حقیقی – و نه نــگاه و نظر از باال
و روشــنفکرانه و باســمهای به زندگی و زمانه تا رســیدن به جایی که
یک تلنگر کوتاه این ته مانده نیمه جان جمود را نیز شست و باخود
برد .رهایی!
واینتلنگر؟
شــرکتی ســاختمانی بــود به نــام «شــرکت نویــد» کــه معموالً
کارهای شــهربانی را انجام مــیداد .من تنها را به کاری فرســتادند
نیمه کاره – کار لوله کشــی چدن در زیر سقف – که بسیار سخت بود
و ســنگین .محل کار ،جایی بود نزدیک توپخانه سابق ،پشت بانک
ســپه امروزین .یک روز متوجه شــدم که از این ساختمان راه پلهای
به زیر هســت .از ســر کنجکاوی رفتم پایین....آه! دیدم اینجا همان
زندان موقت شهربانی اســت که خودم در آن زندانی کشیده بودم
چــه سرنوشــتی! خیلی تلخ شــدم؛ من زندانــی اینک زندانســاز؟!
اوایــل خیابان ناصرخســرو کافهای بــود به نام «کافــه کرامت» دیر
وقت بعد از ظهر به کافه رفتم.غذایی خوردم ،دلتنگ و پاکشان ،با
لباس کار چرب وچیلی «بیلرسود» و دستهای قرمز از سرنج ،راه

افتادم به طرف محل کار .ســر خیابان ناصر خسرو روزنامه فروشی
بساط گســترده بود .مجلهای باقطع کوچک چاپ میشد با عنوان
«آشــنا» .آشنایی خریدم و در راه تورقی کردم .بر خوردم به شعری
– شــعری که به تکرار و در مناســبتهای مختلف  ،در «روز هفتم»
و مصاحبههــای دیگرگفتــهام و بــاز گفتــه .فقط مطلــع آن را تکرار
میکنم .اگر مایل بودید در کتاب خاطرههایم میتوانید بخوانید:
زندگیناچیزاستاگرچنانازدلهرههاسرشارباشد
که ما را برای ایستادن ونگریستن مجالی به جای نماند....
مجالی نباشــد تا در جنــگل درنگی کنیم وبنگریم که راســو
گردوهایشراکجادرمیانهعلفهاپنهانمیسازد....
در آن بعــد از ظهــر تلــخ ،یکبــاره دگرگــون شــدم .تصمیــم
گرفتــم کــه بــه خویشــتن خویــش برگــردم .از آوارگــی بگریــزم.
عینــک سیاســت را دور بینــدازم .با چشــم خودم به انســان و به
زندگــی نــگاه کنــم .انســانیتر ،فلســفی تــر ،دلــداده ودلبســته،
عاشق نه جنگاور و دشمن خو.
امادیدسیاسیتاندرنوشتههاباقیماند؟
من تا این ســال – سال  -43نوشته رسمی به نام کتاب نداشتم.
ســالها قبــل ،در دوران دبیرســتان ،در شــیراز ،روزنامــهای در
میآوردیــم به نــام «دانش آمــوز» کار آن روزنامــه را بهطور عمده
مــن به عهــده داشــتم ...درهمین ســال  43به دانشــکده هنرهای
دراماتیک رفتم و در سال دوم دانشکده بهعنوان نخستین تجربه از
این دست ،نمایشنامه «یاغی ها» را نوشتم و تا همین دوسال پیش
از چــاپ آن پرهیز داشــتم .اما به دلیل وجود ُجرثومه ،یا نطفه ســه
نوع تفکر که در این نمایشنامه مستتر است .و در عین حال بهعنوان
نقــدی از ذهنیت نهفته خــودم ومطرح در این متــن – وبا توجه به
مقولــه «خمــر ســرخ» و «طالبــان» و تفکراتــی از ایــن دســت بهتر
دانســتم که چاپش کنــم ...البته ،اگر اشــتباه نکنــم در آن زمان دور
«خمــر» و «طالبــان» و این
شــیوه از تفکــر وعمل وجود
کارهایی که
نداشــت .ولــی در الیههای
خود این
زیریــن ذهــن ،شــخصیتی
بزرگواران نوشته
داشــتم بــا ذهنیتــی حتــی
بودند.ساده ،بیادا و
نزدیــک بــه «داعــش» کــه
بیادعا ،خودمانی
مــورد قبــول مــن نبــود .و
توقع
وصمیمی و البته
شــخصیتی دیگــر معتقــد
کار درخشانی از این
بــه «تســامح و تســاهل» و
شــخصیت ســومی از آن
دوستان خود آموخته
گــروه کــه نمیجنبنــد و بــه
و کمتر تئاتر دیده
انتظــار ایننــد کــه دســتی از
حماقت و جسارت
غیب ،یــا از دور بیاید وبرای
همین
است .باید به
آنهــا کاری بکنــد .در این کار
و
بردن
قلم
دست به
دل مــن وهمســانی مــن با
مریزاد
دست
نوشتن
«گلو» بود همان شخصیت
اهل «تسامح» .میخواهم
گفت – که گفتم و
بگویــم اگــر هنــوز چیــزی از
گفتیم از بقیه کارها
«سیاست» در کار من بوده،
هفت – هشت «کار»
یــا حتــی هنــوز هــم وجــود
نمایشنامه بود و قابل
داشــته باشــد؛ مایههــای
قبول
شــریف انســانی اســت.
عرضــه چهــره ناشــریف
بیداد است .حتی یک کلمه
در مجیــز بیداد ...نه! هرچه پیش و پیشــتر آمدهام ،ســتیز با ظلم و
بیداد و نزدیکی با زبان بیزبانان زمانه بیشتر شده است .رنج البته
پســندیده نیســت ،اما درک رنج دیگران بزرگترین فضیلت آدمی
اســت .فروتنانه بگویم .مــن تصویرپرداز همین رنج ســخت جان
دیر سال و دیر پایم.
چه انگیزهای باعث شد که به دانشــکده هنرهای درماتیک
بروید.؟
نمیدانــم .در طوفــان حــوادث ،هرجا کــه رفتهام ،باد مــرا برده
اســت ،در گردباد آوارگی ،فراروبنبســت سیاســی اگر دری گشــوده
دیــدهام وارد شــدهام امــا در عیــن حــال و همیشــه وهمــه جــا یک
«شــاخک» یا «آنتــن» راهنما داشــتهام؛ اینکه رنج را ،کار ســخت و
طاقــت ســوز را بپذیرم اما شــریف بمانم .کار گل ،شــاگرد شــوفری،
لوله کشی ،کار در اعماق چاههای نیمه عمیق در شمیرانات تهران
و ...گذراندن یک دوره کوتاه دامپزشــکی در دانشکده دامپزشکی –
که شــاگرد اول کالس هم شــدم و گلــدان نقره جایــزهاش را هنوزدر
پستوی خانهام دارم .تا آن روز تلخ وآن شعر ....که به خود آمدم و به
خودمرسیدموتصادفاًآگهیتأسیسدانشکدههنرهایدراماتیک
را دیدم – که اگر ندیده بودم ،قطعاًاین منی که امروز هستم نبودم.
البته در آن سوی این تصادف – دیدن آگهی – آن «شاخک» راهنما

