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نیســتم البتــه – ایــن دیــوار بیگانگــی را چــه کســی بین ما کشــیده
اســت؟ (روی شیشــه ماشــینم هــم نوشــته بودند مــرگ بر حزب
توده!) فکر میکنم در دوران تعطیلی دانشــگاهها بود؛ من ســاکن
گوهردشــت کــرج بــودم .یــک روز داشــتیم ناهــار میخوردیم در
زدند .دیدم همین «دوســت» است .پرســیدم «چه شده است که
یــاد ما کــردی جــوان؟» گفت «در حزب ما انشــعاب شــد .عدهای
اقلیتی شــدند و عــدهای اکثریتی .مــن اکثریتی هســتم که با حزب
توده ائتالف کردهایم «وحاال آمده ام ...گفتم که خوش آمدی! اما
بازهم اشــتباه آمدهای.حاال بیا ناهاری با ما بخور ،آمد .چند سالی
گذشت .یک بار واتفاقاًبازهم سر ناهار بودیم .آوردمش تو .به غذا
خــوردن دعوتش کردم .گفت «جانماز» دارید؟ «جانمازی» به او
دادیم .نمازش را خواند و نشست سر سفره .گفت «نمیپرسی که
چــرا نماز خوانــدم؟» گفتم «به من چه ربطــی دارد؟» گفت «من
مســلمان شــدهام» گفتم «خوب کردی...بد کردی...من چه باید
بگویم»؟! گفت «نمیپرســی کــه چرا»؟ گفتم من چــه کارهام که
بپرســم اصــاً چه حقی دارم که بپرســم ...این دنیای تو اســت ،به
خــودت مربوط اســت .من با تو دوســت بــودم ،هنوز هم دوســت
هستم ودوستت میدارم .حاال ناهارت را بخور ....خالصه گذشت
و رفــت .بعدهــا فهمیدم که طلبه شــده اســت .در قــم در کناریک
مســجد اتاقکــی دارد بــا دنیای خــودش ودرعین حــال درگیری با
گروهــی از طلبههــا .این آدم برای من جالب اســت .راکد نیســت،
توجوگر است .مدعی اســت اگر معمولی بود مثل دیگران،
جســ 
روی همان پلــه اول مانده بود .او هنــوز دارد میگردد و میخواهد
آنچه را که «باید بیابد» هنوز نیافته است .عطار میگوید «مدعیان
توجو گر است.
را پاس دارید »....و این آدم مدعی است .جس 
از کانون نمایشنامه نویسان بگویید که در تأسیس آن نقش
عمدهداشتهاید.
نقش عمــده را که چه عرض کنم .دوســتان محبت کردند ودر
جمع خود مرا بهعنوان مســئول انتخاب کردنــد .با یکی دو ماه کار
جمعی اساسنامهای نوشته شد و در مجمع عمومی به ثبت رسید
و ســرانجام به تأیید دوســتان نمایشــنامه نویس ...در این مجمع،
ضمن عرضه اساسنامه ،من بهعنوان مقدمه چند کلمهای گفتم
کــه َب َ
ــدک نیســت اگرموافــق باشــید در اینجا چنــد کلمــهای از آن
مقدمه را نقل کنم:
یشویم
خوشحالم 
«بهعنــوان عضــوی کوچک
از گروهی کم شمار ،اما براستی
پرشــمار ،خدمــت دوســتان
ســام میگویم....ســام! مــا
تنهاییــم وجمعمــان انــدک،
امــا میتوانیم و باید کــه نه تنها
باشیم ونه اندک .من ،من تنها،
من یکــه ،مــن نوعی دســت به
قلم ،نــه تنها منم ،کــه بلوچم،
کــردم ،ترکــم ،ترکمنــمُ ،لــرم،
ایرانیم .من همه جهانم.از این
دیدگاهودرجهانبیمرزامروز،
گــروه کوچــک ما ،حضــوری دو
گانه دارد ،یا میتواند که داشــته
باشــد .حضور در این سرزمین و
حضور در تمامی زمین؛ حضور
در ایــن زمــان جــاری تقویمــی
وحضور در زمانه تاریخی و فلسفی»....
و چنــد نفــری از جملــه مــن بهعنوان نخســتین هیــأت مدیره
«کانون نمایشنامه نویسان ایران» انتخاب شدیم.
هنوزهمدر«کانون»فعالهستید؟
نه! بعد از چند ماه بوسیدم وکنار کشیدم.
چرا؟
کم َ
کمک دریافتم که نه «کانون نمایشــنامه نویسان» و « خانه
تئاتر» حتی درزیر چتر «خانه خدای هنر» نیز اگر ما چشم برجیب
صاحبخانه داشــته باشــیم وآنها چشــم بر قبولی ،یا مقبولی رفتار
ما و حمایت ،حکایت دیکته باشــد وهدایت ،من کوچک که هیچ،
«بزرگان ما» نیز به پشــیزی نمیارزند واین مقوله ،مقولهای است
ذاتــی و ناگزیــر در این ســوی جهــان ،صرفنظر از حســن نیتهای
احتمالی ،یا قطعی حتی.
کارهــای شــما ظاهــراًرئالیســتی اســت .آیــا این شــیوه را
تأثیرگذارترازمثالًسمبولیسمونمادگراییمیدانید؟
اگرتصور از «رئالیســم» واقعگرایی باشــد  -به صورت معمول-
یعنــی واقعیتی که همه ما ،همــه روزه ،در پیرامون خود میبینیم و
– تماشــا  -میکنیم که هنر نیست .این واقعیت را که همه میبینند

 خواهناخــواه  -و شــب و روز با آن ســرو کار دارند ،بــه معنای هنریچــه لطفــی دارد و چــه تازگی ،چــه راز و رمزی ،چه دریچــهای تازه از
دنیا وچه دعوتی به تفکر ،ســؤال و گرفتاری اندیشــه و کشــف؟! هنر،
عرضه واقعیت نیست – واقعیت معمول  -یعنی آنچه که به رسم
معمول «رئالیســم» نامیده میشود .هنر «توهم واقعیت» است و
در عین حال و حتی بســیار گســتردهتر از این توصیف .یعنی «توهم
واقعیــت» و اگر موضوع هنر مورد بحث ما ،انســان اســت ،انســان
موجودی اســت هم در ســطح وهــم در عین حال ،بســیار پیچیده و
هــزار الیه در عمق .البته میتوان تئاتری داشــت در همین ســطح و
قابــل تماشــا – که این را بــه وفور داریــم  .....-اما ورود بــه آن عرصه
دیگــر ،به آن دنیاهــای هزار الیه «عمیق» ،شــگفت انگیــز ،نادیده،
زیرین و نامشــهود کاری است کارستان ونه کار هر مدعی هنر.از این
منظــر دامنــه هنر ،میتوانــد که به تعــداد هنرمندان واقعی بســیار
گسترده باشــد و هر هنرمندی با شیوه وسبک وسیاق خود تصویری
از آن اعمــاق ،به زمانه خود ،همزمانان خود وحتی فراســوی زمانه
خویش عرضه بدارد در اینجا آنچه که مطرح اســت واساســی ،هنر
مندانــه بودن اثر هنری اســت وهنرمندانه بودن به معنای داشــتن
«تأثیــر هنرمندانــه» ونه وابســته بودن به این ســبک یا آن شــیوه .از
«اَدیــپ » دورســال تــا همــروزگاران خودمــان« ،تنســی ویلیامــز»،
«یوجیــن اونیل» «بکت» «یونســکو» «پینتر» «ژان ژنه» و بســیاری
دیگراز این بزرگواران ،هنرمندانی هســتند راستین و ماندگار گرچه
در شــیوه «کار» کامالً متفــاوت ؛ هنرمندانیاند متفــاوت اما بدعت
گذار ،تفکر انگیز ،عبرت آموز و در عین حال زبان زمانه خود.
آیندهنمایشنامهنویسیایرانراچگونهمیبینید؟
مدتــی پیــش فرصتی فراهم شــد که حــدود 200نمایشــنامه را
بخوانــم و نظــر بدهم .از ایــن مجموعه ،نزدیک به  40نمایشــنامه
مربوط به جشــنواره «کم توانان» (معلوالن) بود .کارهایی که خود
ایــن بزرگــواران نوشــته بودند.ســاده ،بــیادا و بیادعــا ،خودمانی
وصمیمی و البته توقع کار درخشــانی از این دوســتان خود آموخته
و کمتر تئاتر دیده حماقت و جســارت اســت .باید به همین دســت
بــه قلم بردن و نوشــتن دســت مریزاد گفــت – که گفتــم و گفتیم از
بقیه کارها هفت – هشت «کار» نمایشنامه بود و قابل قبول15-10 .
تایی هم لک و لکی کرده بودند ولی خیلی کار میبرد تا نمایشنامه
شــود.تقریباًیکصــد متن هم حاصــل کار دوســتان وعالقهمندانی
بــود ،معصــوم ،عاشــق،
شــوریده و شــیدای نوشــتن
در گردباد
واغلب ،احتماالً دانشجوی
آوارگی،
همین رشــته .اما متأسفانه
فراروبنبست سیاسی
کارهایــی بیگانــه بــا دنیای
اگر دری گشوده
نمایشــنامه نویســی و مــن
دیدهام وارد شدهام
مانــده بــودم و درمانــده،
اما در عین حال و
آزرده و دلتنــگ ،از ایــن
همــه جوان تشــنه وعاشــق
همیشه وهمه جا یک
بــه نوشــتن .در کالسهای
«شاخک» یا «آنتن»
درس دانشــگاهها چــه
راهنما داشتهام؛
میگذرد کــه حاصلش این
اینکه رنج را ،کار
اســت؟! وکیســت وکیاننــد
را
سوز
سخت و طاقت
مسئول و پاسخگوی ،عمر،
بپذیرم اما شریف
نیــرو وعشــقی کــه اینگونه
بمانم
به هــدر رفته اســت وبه هرز
مــیرود همچنــان وهنوز؟!
برگردیــم بــه آن روی دیگر
ســکه ،آن چهل وپنج متن باقی مانده .از چند نمونه «نبش قبر» و
مثالً «اساطیر» که بگذریم بقیه محصول نوعی «بیماری مسری»
است که متأســفانه بخش عمدهای از تئاتر مارا قبضه وآلوده کرده
است .کارهایی فاقد اندیشه ،فرهنگ وحتی سواد متوسط فارسی و
فارسی نویسی .چیزهایی مثالً مدرن .مشتی پرت وپال ،با دستکاری
در آثاربزرگان وصاحب نامان تئاتر اروپا....شکسپیر....مارلو....ژان
ژنه....بوشــنر...به هرحــال  12-10نفــر از این بــزرگان .خواندن این
«شــاهکارهای وارونه» برای من بســیار تلخ بوده است.آنقدر تلخ
که نتوانســتهام تحمل کنم و در زیر متنها اظهار نظرهایی داشتهام
ســخت ناشــیرین .مــن کــه در حــال حاضــر در ایــن اردو بــازار
آشــفته – با آن شــیوه انتخاب دانشــجو وشــیو ههای تدریســی
که محصول آن دهها دانشــجوی تشــنه وعاشــق اما متأسفانه
بیخبر وپیاده اســت و دست درازی ناشــیانه گروهی با جرأت
و وقاحــت تمــام بــه آثــار بــزرگان هنــر کــه متأســفانه ،رســم
جــاری روز شــده اســت و بیشــتر ســالنهای نداشــته تئاتــر به
اینــان تخصیص یافته ،چشــمانداز روشــنی نمیبینــم  -البته
صرفنظــر از تــک وتوکی دســت بــه قلــم ،فرهیختــه ،صاحب
درد وحرف وصاحب قلم ،کاردان و کار آشــنا.
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درباره«خسرو حکیم رابط»

شت من با کدام اَبر...

سید علی مرتضوی فومنی
نمایشنامهنویس

کالس انشــاء
زمســتان هشتادوهشــت اســتِ .
ِ
ســر ِ
هســتم .دارم بــرای بچههــا «ملکــوت» میخوانم
جــان آقای «مــو ّدت» کمکم دارد
و ِج ِّ
ــن افتاده به ِ
در کالس حلــول میکنــد کــه از دانشــگاه تهــران
تمــاس میگیرنــد و دعــوت میشــوم بــه یــک
مالقــات .نمایشــنامهای کــه بــرای یــک جشــنواره
نمایشنامهنویســی فرســتاده بودم ،برگزیده شــده
دیــدن یکی از اعضــای هیأت
اســت و حاال بایــد به
ِ
داوران آن جشنواره در دانشکده هنرهای زیبا بروم
ِ
قرار مالقات دارم
نام نازنینی را که با او ِ
کــه میرومِ .
اتاق اســتادان میگویم .میگوید اســتاد
به ُمنشــی ِ
کنج
بمانم.
منتظــر
باید
و
هســتند
کالس
ســر
هنوز ِ
ِ
آمدن
بــا
نشــینم.
ی
م
لغزانی
صندلــی
روی
اتــاق،
ِ
چند اســتاد ،رفتوآمدها به اتاق بیشتر میشــود
و نگاهــم بــه نــگا ِه ُمنشــی میرســد که بــه صندلی
کناریام اشاره میکندَ .سر میچرخانم و چشم در
جان شیفته،
تن شریف ،با آن ِ
چشــم میشوم با آن ِ
با «خســرو حکیمرابــط» ...لبخند میزنــد .لبخند
میزنم.
میگویــد ،میگویــم ،میگویــم ،میگویــد ،ا ّمــا
شــرم اینکه چنــد دقیقــهای کنارش نشســته بودم
ِ
و نشــناخت ه بود َمــش ،رهایــم نمیکنــد .شــر َمم را
می َ
خواند .میگوید« :این دانشــگاه ،این دانشکده
و ایــن القــاب و عناویــن برایــم غریبهانــد ،هنــوز
حــس همان
حســی که به اینجا دارمِّ ،
آشــناترین ّ
ســال پیش است که برای نخستین بار
پنجاه و چند ِ
کارگــر لولهکــش –
بهعنــوان
ِ
اوستای لولهکش  -گذارم به
اینجا افتاده بود!» ...بعدها
کتــاب خاطرههایــش
در
ِ
میخوانــم کــه م ّدتــی پــس
از کودتــا و آزادیاش از
زنــدان ،کارگــری میکــرده
در همیــن دانشــگاه تهــران؛
در دانشــکده هنرهــای زیبــا
«اینــچ» میکشــیده بــرای
ســالنی کــه قــرار بــود در آن
مدلهای نقاشــی بنشینند و
کف
اینچ ،سیستمی بوده که ِ
ســالن را گرم میکــرده برای
مدل نقاشی...
ِ
برهنگان ِ
کتــاب خاطرههایــش را بــا
ِ
خودم بــه کالسهای انشــاء
میبــرم و بــرای ِج ّنهایــی
کــه در کالسهایــم حلــول
کردهاند ،میخوانم:
«روشــنی چشــمانم! اگــر بــه
جهانی بیمار چشــم گشودی
کــه در آن ،هــر کــس از دو
داغ ،یکــی را باید میداشــت
بــر پیشــانی و هــر کــس از دو
ننگ ،یکــی را بایــد میخرید
بر خود ،تو روشنی چشمانم،
مظلومیــت را انتخــاب کــن و
غارتشــدگی را که این بسیار
شرافتمندانهتر است از ظالم
*
بودن و غارتگر بودن».
*«مــن با کــداماَبــر( »...روز
هفتــم :خاطرههــا) ،خســرو
نمونههایی از آثار منتشر شده
خسرو حکیم رابط
حکیمرابط ،چاپ اول ،نشــر
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