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"باید روزی بدون اکبر رادی شروع نشود
که شد" ()1
میتوانیم نمایشنامهه��ای اکبر رادی را
بپسندیم یا نپسندیم؛ یا الاقل فقط تعدادیشان
را بپس��ندیم .اما شکی نیست که باید او را در
جرگهی بزرگانی به شمار آوریم که دهههای
چهل و پنجاه را به دهههای شکوهمند هنر و
ادبیات ایران تبدی��ل کردند .از آن پس هم تا
امروز همچنان نامش��ان بزرگتر و درخشانتر
از بسیار کسان اس��ت ،که محصول دهههای
بعدیان��د .گو ای��ن که اکب��ر رادی تا همین
اواخر عمرش هم مینوشت و البته بر خالف
بعضی دیگر از این ب��زرگان طراوت قلمش
فروکش نکرد و نخش��کید .اگر چه رادی نه
جزو آن دسته کسانی بود که شاهکارهایشان
را در جوانی خلق کرده باشند و بعد رفته رفته
نبوغش��ان افول کند و نه از جمله هنرمندانی
که محص��والت دورههای کهنسالیش��ان به
سبب تجربهورزیها و ممارستهای گذشته
بتواند شاهکار به ش��مار رود .بلکه آثار او را
در یک نگاه کل��ی دارای روند ثابتی میبینیم
که همیش��ه نمودار کمافت و خیزی را رسم
میکند و البته رو به پیش بوده اس��ت .با این
حال وس��عت معلوم��ات و درک عمیق او را
از دنی��ای پیرامونش نه تنه��ا در آثارش بلکه
در گفتار خودش باید جس��ت .از این جمله
نباید چنین پنداش��ت که خالقی��ت و دانش
او را در آثارش نمیت��وان یافت ،بلکه رادی

را باید ج��زو هنرمندانی برش��مرد که خیلی
خوب ح��رف میزنند و مصاحب��ه میکنند.
و از ای��ن رهگ��ذر بر آثارش ه��م پرتوهای
هدایتگر و مشکل گش��ایی میافکند که به
مدد خوانن��دهگان میآی��د .گفتگوی مفصل
مه��دی مظفری س��اوجی با اکب��ر رادی که
در کتابی با  434صفحه توس��ط انتش��ارات
مروارید منتشر ش��ده در واقع دای رةالمعارفی
اس��ت ش��خصی از اکبر رادی ،اندیشههایش
و طرز تلق��ی او از هنر و ادبیات و اجتماعی
که در آن زیس��ته اس��ت" .پشت صحنه آبی"
که س��ال گذشته منتشر شد اس��م با مسما و
جالبی ه��م دارد ،چون در واق��ع روی دیگر
مجموعهی "روی صحنه آبی" اس��ت که در
چهار مجل��د در برگیرن��ده دورهی آثار اکبر
رادی است .این بار ما نه با اثر که با موثر سر
و کار داریم .دیگر نه با زبان ارثیهی ایرانی و
لبخند باشکوه آقای گیل که با زبان مکالمات
رادی مواجهایم .گفتگوی س��اده و بيتعارفی
که در آن مظفری س��اوجی درباره همه چیز
میپرس��د و رادی از همه چی��ز میگوید .از
تئاتر و صحنه و نمایشنامه نویس��ی گرفته تا
داستان و ش��عر و سینما .از شاملو و ساعدی
و آل احم��د همانقدر ح��رف میزند که از
بیضایی و ذبیح بهروز و عبدالحسین نوشین.
از طنز ،موقعیت ،تکنیک ،سانسور ،خالقیت،
عناصر نمایشنامه و داستان و  ...از همه چیز.
سیاس��ت و اجتماع و تاری��خ هم از نظر دور
نمیمان��د و در همه زمینهها ه��م با رادیای

جدی و عمیق روبهرو میشوی و درمییابی
که درباره تمام این مباحث چهقدر اندیشیده
ت
اس��ت .ش��اید به طول عمر شصت و هش 
س��الهاش .کتاب پش��ت صحنه آب��ی از چند
نظر برایم جالب و تاملبرانگیز بود .نخس��ت
رادیای را مینمایاند با وسعت دیدی سخت
عجیب و مش��تمل .رادی همانقدر راجع به
تئاتر صحبت میکند که درباره ادبیات (بلکه
بیشتر) شاید هم به همین دلیل است که وقتی
به نمایه اشخاص و اسامی خاص پایان کتاب
رج��وع میکنی برخالف انتظارت اس��مهای
ادبی بیش��تر به چش��مت میخورد تا اسامی
نمایشنامه نویسان و کارگردانها .هدایت و
ب��وف کور از نظر تعداد در راس اس��امی نام
برده ش��دهاند ،شاملو و س��اعدی و آل احمد
و چوب��ک هم آمار زی��ادی دارند و تازه بعد
از اینه��ا بیضای��ی و چخوف و شکس��پیر.
نمیدانم نمایشنامهنویسان جوانتر امروزی
ه��م میتوانند مثل رادی درب��اره جریانهای
ادبی اینچنین موضع بگیرند و حرف بزنند؟
نمیدانم کدامش��ان را ن��ام ببرم که از هدایت
داستاننویس به خوبی رادی بدانند یا بتوانند
شعر و اندیشه ش��املو یا چوبک و آل احمد
را حالجی کنند .الاقل س��اعدی را بیش��تر و
بهتر بشناس��ند تا بکت و تئات��ر ابزورد را! اما
بياغراق همه اینها را در کالم رادی مجتمع
میبین��ی و همین اس��ت که به کتاب پش��ت
صحن��ه آبی عمق میبخش��د .رادی در زمینه
ادبیات همان قدر متکی به نفس حرف میزند

که در زمینه نمایشنامه نویسی و تئاتر" :البته
این هم مد نظرمان باش��د ک��ه جریان ادبیات
معاصر ما در حوزهی داس��تان و رمان و بعد
نمایشنامه و در آخر شعر به نوعی از هدایت
سرچش��مه می گیرد ،نه از جمالزاده و بزرگ
عل��وی .کل ادبیات امروز ما چ��ه از نظر نثر
و چ��ه طرز نگاه به جهان و حتی س��اختار و
تکنیک ،مستقیم یا غیر مستقیم زیر سیطرهی
هدایت ق��رار دارد ".ص  .89از این دس��ت

اظهار نظرها در گفتار رادی کم نیست .جالب
آنکه رادی به ه��ر کس نظر میکند صرفا او
را در حیطهی کاریاش مثال داستاننویسی یا
نمایشنامهنویسی نمیبیند .بلکه به اشخاص
ب��ه مثابه موجوداتی ذواالط��راف مینگرد که
تمام ابعادش��ان ش��ایان توجه است .مثال اگر
از ساعدی نویس��نده حرف میزند ،ساعدی
پزش��ک را فرام��وش نمیکند .غالمحس��ین
س��اعدی به مثابه فردی سیاسی و تحت تاثیر
جالل آل احمد هم جزیی از شناخت رادی از
اوست .در کالم او تنها با شاملوی شاعر مواجه
نیستیم ،بلکه شاملو انسانی است ذواالطراف
که شاعریاش در کنار مترجمی ،نویسندهگی
کتاب کوچه ،مقاله و نقدنویسی و در نهایت
شخصیت فردی و سلوک شخصیاش مورد
بررسی قرار میگیرد.
از دیگر ن��کات قابل توج��ه و تامل در
گفتگوی مظفری س��اوجی با مرحوم رادی،
جهانبین��ی و تمرک��ز او بر تعاریف اس��ت.
م��ی دانیم که این دو نکته از یکدیگر جدایی
ناپذیرن��د .یعن��ی یک جهانبینی منس��جم و
طبقهبندی ش��ده ،الجرم در ح��وزه تعاریف
حرفهای بس��یاری برای گفتن دارد .از این
روس��ت که معتقدم یکی از مش��کالت نسل
امروز نویسندهگان و هنرمندان این مرز و بوم
فقدان تعریف اس��ت که از فقدان جهانبینی
نش��ات میگی��رد .از الب��هالی حرفه��ای
اکب��ر رادی نگاه خاص او ب��ه دنیا به وضوح
پیداست .این نگاه خاص به واقع در وهلهی
نخس��ت دربرگیرنده تعاریف است .تعاریفی
ک��ه در یک سیس��تم ایدئولوژی��ک به خوبی
یکدیگر را پوشش می دهند و کامل میکنند.
به ط��ور مثال رادی در جای��ی از گفتگویش
نویسنده را ذاتا "هنرمندی معترض" میخواند
(ص  ) 44ک��ه کالمش باید زهردار باش��د و
نی��ش بزند اما وقتی به مقوله تعهد میرس��د
میگوید" :من به بس��یاری از نویسندهگان که

میکوش��ند هنرش��ان را نوعی هنر متعهد یا
ملتزم نش��ان دهند اعتقادی ندارم ".ص 223

و خوانن��ده را در برزخ��ی ق��رار میدهد با
این پرس��ش که آیا "اعت��راض" خود "تعهد"

نیس��ت؟ اما با نگاهی ژرف جواب این سوال

را رادی در ج��ای جای کتاب می دهد" :من
معتقدم تعه��د در ذات هر هنر اصیلی وجود
دارد هیچ احتیاجی نیست که ما اعتقاد داشته
باشیم یا نداشته باشیم .ص  224و چند سطر
بع��د توضیح میدهد که" :بنابراین من به یک
تعهد اعتقاد دارم و آن تعهد به عناصر کار ،به
مهندسی کار است ،نه تعهد به انسان مظلوم".
و باز چند سطر بعد میخوانیم" :به یک معنی
اثر هنری اصیل در ذات خودش همیشه یک
رویکرد بدبینانه دارد ".و در نهایت در صفحه
بعد میگوید" :انس��ان خوشبخت سرنوشتی
ندارد ،این شوربختیهاست که کشش ایجاد
میکند و منجر به تراژدی میشود .انسانی که
خوش��بخت است اصال فراز و فرودی ندارد،
جاذبه و مسالهای ندارد ".ص 225

در چارچوب فکری رادی اینها مستقیما
به هم ربط دارن��د .در واقع "اعتراض" روی
دیگر تراژدی" است و تراژدی موتور محرک
اثر هنری .درست از همین نقطه است که این
حرفهای او بهتر فهمیده میشود" :جامعهای

که به طور نس��بی در یک سالمت فرهنگی،
اقتصادی ،سیاسی و به طور کلی در یک ثبات
و امنیت به سر میبرد ،به صورت طبیعی یک
مق��دار به تفننهای از این دس��ت میپردازد.
یعنی وقتی مس��ایل زیربنایی حل میش��ود،
کمی ه��م به رفتاره��ای آدمی میپ��ردازد...
ام��ا در جامعه ناپایدار ک��ه اوضاع و احوالش
تشنجزاس��ت و در آن تنش اجتماعی وجود
دارد و تشتت و ناامنی هست ،طبیعی است که
هنر در قعر مسایل اجتماعی شکل میگیرد و
نمیتواند به تضادها و تناقضها و تشنجها و
اضطرابهای اجتماعی بيتفاوت باشد ".ص
 128و سرآخر نتیجهای که مخاطب میتواند
از تم��ام این حرفها بگی��رد همین جمالت
رادی اس��ت که" :من ب��ه نوعی تعهد طبیعی،

یعنی آنچه در ذات هنر هست اعتقاد دارم"...

یعنی اصال الزم نیس��ت بیانیه ای صادر بکند
هنرمند همیش��ه با قلم و ن��گاه خودش میل
به ی��ک جهان پاک توام ب��ا عدالت و آزادی
دارد ،ک��ه البت��ه این میل یک می��ل غریزی و
ذاتی اس��ت .ص  .129ای��ن رابطه دیالکتیک
را در ج��ای جای صحبتهای رادی میتوان
یافت و نش��ان داد .و البته شاید همین است
که باعث میش��ود علیرغم تن��وع آثار رادی
در مضامین ،ش��اهد فراز و فرودهای غریب
در آثارش نباش��یم .و باز شاید به همین دلیل
است که وقتی "هملت با ساالد فصل" او سال
گذشته در تئاتر س��نگلج اجرا میشود ،هیچ
مخاطبی نمیتواند از مناس��بت متنی که سی

از البهالی حرفهای اکبر
رادی ن��گاه خ��اص او ب��ه
دنی��ا به وضوح پیداس��ت.
این نگاه خاص به واقع در
وهلهینخستدربرگیرنده
تعاریف است .تعاریفی که
دریکسیستمایدئولوژیک
به خوبی یکدیگر را پوشش
می دهند و کامل میکنند.

سال پیش نوشته شده با ش��رایط امروز فرار
کند و لحظهای به آن نیندیشد.
حیف��م میآید این مقال��ه را پایان ببرم و
از نظر اکبر رادی درباره آزادی چشم بپوشم:

"اگ��ر م��ا بخواهی��م آزادی را وارد عرصهی
فرهنگ بکنیم ،ممکن اس��ت عدهای بگویند
آزادی در حوزهی بی��ان و قلم هرگز بر ضد
خ��ودش عمل نخواهد کرد ،در حالی که این
گونه نیس��ت .برای مثال اگر ما این آزادی را
هم بيقید و ش��رط بدانیم ،قل��م میتواند در
عرص��ه منازعات بزرگ جهانی در رابطهی با
ملتها و دولتهایی که ما را سالها زیر سلطه
اس��تثمار قرار دادهاند ،به نفع آنها بنویس��د.
به همین دلی��ل من معتقدم ای��ن آزادی باید
تعریف شود ".ص  22و اندکی بعد صحبتش
را اینگون��ه تکمیل میکند که" :منظور من از
بیان این مثالها این اس��ت ک��ه بگویم وقتی
ما آن آزادیها را در قلم پیدا کنیم ،ش��اهکار
نمیسازیم .اتفاقا شاهکارهای بزرگ جهان از
س��وفوکل بگیرید تا االن لحظههای اوجشان
آن جایی بوده که پای ممیزی به میان آمده ،که
ناگه��ان این نیروی خالقه به گونهای راهیابی
ک��رده و اوج گرفته تا روزنهای پیدا کند و از
ای��ن تنگنا برهد ".هم��ان صفحه و ص 213
اما با تمام این حرفها رادی هرگز از حذف
آزادی حمایت نمیکند" :البته این صحبتهای
من در تایید سانس��ور نیست ،اما از آن طرف
با کس��انی که برای آزادی بيقید و شرط هم
فریاد میزنند ،موافق نیستم ".ص 212
.1روز دلتنگی ،مسعود کیمیایی ،روزنامه اعتماد ،شماره
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قله نشین تئاتر هویت

شكرخدا گودرزي در عرصهي تئاتر معاصر نامي بسيار آشناست.
او دل بس��ته تاريخ سرزمين پدري اس��ت چنان كه بيشتر نمايشنامههايش و
در واق��ع همهي آنها رن��گ و بوي تاريخي دارند نماي��ش «بهرام چوبينه» كه
در بهم��ن ماه  1388در مجموعه تئاتر ش��هر به صحنه رفت ،آخرين كار او در
مقام كارگردان بود .گودرزي متولد  1339و فوق ليس��انس كارگرداني تئاتر از
دانش��گاه تربيت مدرس است .او از سال  1373تا  1388حدود بيست نمايش
را كارگرداني كرده ،و در بيش از بيس��ت نمايش ديگر به عنوان بازيگر حضور
داش��ته .گوردزي ش��عر هم ميگويد و در عرصه ه��ای مختلف فرهنگي فعاليت
جدي دارد .او سرپرس��ت گروه ،نمايش«پيوند» اس��ت كه تمركز آن بر اجراي
متون ايراني و توليد نمايش��نامههاي ايراني است و عجيب نيست كه گودرزي با
چنين عالقهاي به فرهنگ و هنر كش��ورش مدير عامل بنياد تازه شكل گرفتهي
اكبر رادي باشد ،نويسندهاي كه نمايشنامههايش سراسر عشق به ايران و عناصر
بومي ايران بود.
با گودرزي قرار گفتگو داش��تيم اما وقتي س��خن گفتن را ش��روع كرد با چنان
عشق و انسجامي دربارهي رادي حرف ميزد ،كه دريغمان آمد كالمش را حتي
به پرسشي قطع كنيم و نتيجه اين شد كه می خوانید:

30

من همواره بر لزوم تدريس و بازشناخت
آثار رادي تأكيد كردهام ،آثار رادي از جنبههاي
مختلف زبانشناسي ،ريخت شناسي ،تحليل
ش��خصيت و تا جامعه شناس��ي و بررسي
تاريخ معاصر و روانشناسي افراد قابل تحليل
و بررس��ي اس��ت و اين تحليله��ا بايد در
دانش��گاهها تدريس شود .قهرمانهاي رادي
از بطن زندهگي مردم بر خاس��تهاند چون و
او ميداند آدمها چه طور زندهگي ميكنند ،
چه طور عاش��ق ميشوند و چه تعامالتي با
هم دارند .اينها در دانشگاهها كار نشده ،اگر
در دانشگاههاي ما در زمينهي آثار رادي كار
تحليل��ي جدي صورت گرفته بود ،ما امروز
در زمينهي نمايش��نامه نويس��ي واقع ًا دست
پرتري داش��تيم .وقتي بيشترين حد آشنايي
دانش��جو و اهل فكر ما با آثاري باش��د كه
ريش��هي آن متعلق به ما نيست و به راحتي
ميشود هر تعبير و تغييري را بر آنها هموار
كرد نياز به كار فكري جدي در آنها نيست.
ام��ا اگر اثري كه ريش��هاش متعلق به همين

جاست آدمها و شخصيتهايش برگرفته از
آدمهاي اطراف ما هستند را مبنای شناخت
قرار دادیم الزم است كه كار روانشناختي و
جامعه شناسي جدي در مورد آن انجام شود.
در اثري كه اس��اس رئال ندارد هر تفسيري
جايز است ،اما در كار رئال اين امكان وجود
ندارد چون قاعدهمند اس��ت و بايد باورش
كرد آن هم رئاليس��تي كه رنگ و بوي بومي
دارد و اين لزوم در آثار رادي وجود دارد.
حکایت ش��کاف نس��لها در روزنه

آبی
ت
در نمایشنامه روزنه آبی يك شخصي 
بازاري يعني پيل آقا هس��ت كه نماد طيف
س��نتي جامعه اس��ت در صحنهاي گذش��ته
خ��ودش و حضورش در بط��ن حوادث و
رويدادها تعريف ميكند.
در اي��ن صحنه «پيل آقا» را در موقعيتي
ميبينيم كه دكمههاي پيراهن يقه گردش را
بس��ته و عبايش را ه��م روي دوش انداخته

و در حال صحبت با «همسرش» «خانومي»
است و ميگويد« :برات كاله و كفش گرجي
خريده بودم با دستكش سفيد ،من هم ديگه
نيم تنه و جليقه ميپوشيدم»...
«عصره��اي جمع��ه يادته ،با درش��كه
ميزديم باغ ساالر و زير درختهاي شمشاد
قدم ميزديم يك عكس هم روي س��بزهها
انداختيم با همين كاله و دستكش سفيد اي
 ..ي  ......دوران خوش گذش��ته ،بعد جنگ
شد و من سبيل هيتلري گذاشتم  ...و با گل
اخري نام هفت ،ش��هر قفقاز را روي پرچم
سه رنگ نوشتم و نوش��تم يا مرگ يا هفده
شهر  ...و نزديك بود به نمايندهگي از صنف
سماك رش��ت عضو هيئت مديرهي انجمن
ش��هر بشم كه هيتلر با ته خورد زمين و منم
معطل نكردم فوري سبيلم رو زدم و »...
در اي��ن ج��ا ميبيني��م كه ب��ه محض
كوچكترين تغيير در جامع��ه بالفاصله اين
آدم رن��گ عوض ميكن��د و توجه كنيد كه
روزنهي آبي اولين اثر رادي اس��ت .و هنوز

رادي جوان است.
پي��ل آقاي او آدمي اس��ت ب��ر آمده از
جامعهی بعد از كودتا و حاال روش��نفكران
اين نمايشنامه كي هستند ،انوش و همايون
و احسان ،احسان پسر پيل آقاست و انوش
همسايهی پيل آقاست .در اين شخصيتها
ما سير روشنفكري را ميبينيم ،آدمهايي كه
به هيچ رس��يدهاند را ميبينيم  ،آدمهايي كه
پدران خود را نقد ميكنند ميبينيم آدمهايي
كه هي��چ كدام جايگاه پدران را قبول ندارند
و حتي ث��روت پدران را ه��م نميخواهند.
آدمه��اي او آن قدر ملموس هس��تند و در
اط��راف م��ا نمونههاي دس��ت يافتني آنها
بس��یار ديده ميش��وند .در بع��د از انقالب
هم ش��ما در شب روي سنگفرش خيس ....
آقاي مجلس��ي را ميبينيد كه استاد دانشگاه
اس��ت و در اوايل انقالب او را از دانش��گاه
اخ��راج ميكنند و پس از مدتي دوباره او را
ب��ه كار دعوت ميكنن��د ميگويد :چه طور
ش��د آن زمان كه من ميخواس��تم تدريس
كنم گفتند نه! حاال بعد از چند س��ال به من
اجازهي تدريس ميدهيد ،چرا؟ و ما چه قدر
آدمهاي��ي از اين دس��ت را در آن دوران در
كنار خودمان دیديم؟
رادي آينه جامعهي ايران
اگر در مورد آثار رادي صحبت ش��ود،
جوان ما ديگر مقهور نمايشنامههاي خارجي
نيس��ت .من مخالف اجرا ،تدريس و توجه

ب��ه نمايشنامهه��اي خارجي نيس��تم چون
نمايشنامهنويسي اصوالً از دنياي غرب به ما
رس��يده ،خود رادي ه��م تحت تأثير فضاي
فكري چخوف و ايبسن است (هر چند كه
نزديكي بيشتري به چخوف به علت شرايط
خاص فرهنگي اقليمي و تاريخي دارد) ولي
ميبينيم كه رادي «تئاتر هويت» مينويس��د.
اي��ن تئاتر ريش��ه در فرهن��گ تاريخي اين
سرزمين دارد عليالخصوص از سال 1332
ب��ه بعد .ما در اين آثار همهي عناصر جامعه
اين دوران را ميبينيم عناصري مثل خانواده
و س��ير تغيير آن در اين بس��تر را به وضوح
ميبينيم .مثال "احسان" در روزنه آبی ،وقتي
بعد از سه سال به ايران بر ميگردد مادرش
به او ميگويد تو خيلي عوض شده اي و آن
پسري نيستي كه سه سال پيش رفت خارج
و احس��ان ميگويد« :نميدانم يا خدا درون
من بيدار شده و يا هيواليي كه من نميدانم
چيست» و مادر وحشت ميكند و ميگويد:
«پس بابات راس��ت ميگفت خدا نگذرد از
اين همس��ايهي بغلي كه كل��هي تو را پر از
اين حرفها كرد » و به انوش پسر همسايه
ميگويد :خدا از شما نگذرد كه خانوادهي ما
را نابود كرديد» اين را ش��ما از دهان احسان
ميشنويد كه چيزي از درون آدمي مثل يك
هيوال سر بر ميدارد اين هيوال آن شناخت و
انرژي تغيير دهندهاي است كه درون انسان
بيدار ميشود.
رادی و تاریخ معاصر
در نمايش "از پشت شيشهها" نويسندهاي
را داري��م كه یک پايش را كوس��ه خورده و
لا نميتواند از خانه بي��رون برود .يك
اص� ً
نماد كام ً
ال روش��ن و اشاره به اين كه بعد از
سال  1332چه كسي ميتوانست از خودش
ي داخلياش بي��رون برود .جايگاه
و زندهگ 
روش��نفكر در بيرون از خودش و خانهاش
كجا بود؟ همه درها از پيش بسته شدهاند و
هيچ قدمي نميتواند بردارد .انگار كه كوسه
پاي��ش را خورده كنار اين خرده آدمهايي را
ميبينيد كه حتي اسمشان را عوض ميكنند
و اين يعني نوعي از دگرديسي در حال رخ
دادن اس��ت و رادی نبض این دگردیسی را
حس میکن��د و به خوانندهی آثارش منتقل
میکند و اينهاس��ت كه ميت��وان گفت از
طريق ش��ناخت و مطالعهي دقيق آثار رادي
شما ميتوانيد تاريخ معاصر ايران را در يابيد
مث� ً
لا در پلكان آدمي مثل «بلبل» چه طور از
صفر به همه چيز ميرس��د و ميشود بساز
و بفروش درجهي يك ش��هر .روند حركت

من به جرأت و با تمام احترام و
تكريمي كه براي بهرام بيضايي،
غالمحسين ساعدي و اسماعيل
خلج قايلم ،ميگويم ش��اخص
ترين درام نويس معاصر ما اكبر
رادي اس��ت .او بر قله نشس��ته
اگر ما بخواهيم توان ،ظرفيت و
پتانسيلي را كه در زمينهي درام
داريم ارزيابي كنيم بايد از رادي
شروع كنيم چون تا قبل از رادي
مادرام نويس جدي نداشتيم.
او از دزديدن گاو ميرزا ش��روع ميش��ود تا
ميرسد به جايي كه يك مقاطعه كار بزرگ
ميشود ،اگر رنگي از رابطهاش با زنها هم
در داستان هس��ت جز اين نيست كه زنها
برايش پلكاني بشوند كه صعود كند و جلوتر
ب��رود و هيچ چيز ديگر نيس��ت زن هنوز و
همچنان براي بلبل و امثال او ابزار است ،اين
باور رادي نيس��ت ،ولي آدمهايي مثل بلبل
جز اين فكر نميكنند ،بنابراين اين ويژهگي
جزو ،شخصيت او گذاشته ميشود .شما چند
زن فوق العاده در آثار رادي ميبينيد از جمله
زن نمايشنامهي "منجي در صبح نمناك" او
زني اس��ت كه منتهاي آرزوي رادي است،
كسي است كه رادي كتابش را به او ميدهد
و ميگويد تو بايد اين را ببري.
خلق شخصيت در آثار رادي
روانشناس��ي آدمه��ا و رون��د پيدايش
اعتقاداتش��ان را در آث��ار رادي ب��ه وضوح
ميت��وان ديد .اين جور نيس��ت ك��ه اينها
ي��ك دفعه مثل اين س��ريالهاي تلويزيوني
يكباره به وجود آمده باشند .مث ً
ال در روزنهی
آبي علت دش��مني پيل آقا با پدر انوش كه
همسايهي اوست ،از زبان خودش اين طور
نقل ميشود كه :سالها پيش وقتي من لباس
نداش��تم درش��كهي پدر انوش رد ميشد و
س��راپاي مرا خيس كرد» و از آن زمان او از
اين همسايه متنفر ميشود .حاال وقتي انوش
آمده خواس��تگاري دختر پي��ل آقا و پيل آقا
ميگويد من دخترم را ميفروش��م از س��ه
سكه تا يك ميليون سكه ،حاال در اين بازار
معامالت و مناس��بات در پاسخ دختر كه به
انوش ميگويد به نظرت نميش��ود با پدرم
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كن��ار بياييم ميگويد« :بين من و پدرت يك
دره فاصله اس��ت كه اين حفره را هيچ چيز
پ��ر نميكند» اين حفره ،حفرهاي اس��ت كه
در همان دوره «هوش��ي مينه» رهبر مبارزان
ويتن��ام هم از آن ياد ميكند و ميگويد «بين
ما و آ ن جامعهاي كه قرار است بسازيم يك
حفرهي بزرگ وجود دارد كه با اجساد ما پر
ميش��ود» .هر چند كه رادي تحت تأثير اين
افكار سياس��ي نبود ،ولي به هر حال مطالعه
ميكرد و در جريان رويدادهاي اطرافش بود
و اين رويدادها آرام آرام خودش را در قالب
نمايش��نامههاي او اين طور نش��ان ميدهد
و اي��ن عقيده بدون اگزجره ش��دن و بدون
ناهمخواني با فرهنگ ما از دهان روش��نفكر
جامعهي ما بيرون ميآيد.
و حاال  ....بنياد رادي
ارج گذاش��تن به يك نويسندهي بزرگ
معاصر اين نيس��ت كه يك ساختمان به نام
او كني��م ،نه .بايد داش��تههاي او در زمينهي
فرهن��گ و ادبيات در دانش��گاهها به بچهها
تدريس شود.
در واق��ع هدف اصلي از تش��كيل بنياد
رادي بازشناخت انديشههاي رادي است و
من فكر ميكنم اولين گام بازخواني و تحليل

ما بايد به اين نتيجه برسيم
كه ميراث فرهنگي ما فقط
بناهاي باستاني نيستند .بلكه
ميراث معن��وي ما آدمهايي
هستند كه فكر ميكنند چه
آنه��ا كه امروز هس��تند و
چه آنها كه ديگر نيس��تند
م��ا بايد آنها را حفظ كنيم
و ب��راي حفظ انديشهش��ان
بسترسازيكنيم.

آث��ار رادي و مكث روي آنهاس��ت طوري
كه ت��ك تك كلم��ات را بيرون بكش��يم و
رابطهي افقي و عمودي آن و ساختار بيروني
و محتوايي آن را اس��تخراج كنيم و ببينيم ما
كجا هس��تيم چون تا اين مس��ئله را متوجه
نشويم ،به نظرم اين تحليل ناقص است .من
به ج��رأت و با تمام احت��رام و تكريمي كه
براي بهرام بيضايي ،غالمحس��ين ساعدي و
اسماعيل خلج قايلم ،ميگويم شاخص ترين
درام نويس معاصر ما اكبر رادي است .او بر
قله نشس��ته اگر ما بخواهيم توان ،ظرفيت و
پتانسيلي را كه در زمينهي درام داريم ارزيابي
كنيم بايد از رادي شروع كنيم چون تا قبل از
رادي مادرام نويس جدي نداشتيم.
خيليها ميگويند اين بنياد بدون مكان
و امكانات چه طور ميخواهد كار كند و چه
كار ميخواهد بكند.
اما م��ن معتقدم باي��د آرام آرام كاركرد
بايد با مديران گروههاي دانشگاهها صحبت
كرد و پايان نامهها را س��مت و س��و داد به
طرف بررسي و كار در مورد آثار رادي .در
كار فرهنگي ح��رف اول را صبر و حوصله
ميزند .بايد به قول چينيها مثل آب باشيم
آب ب��ا نرمي كامل س��نگ خارا را س��وراخ
ميكن��د .حرك��ت فرهنگي ه��م همينطور
است همين كه شما به عنوان فعال عرصهي
ارتباطي به اين صرافت ميافتيد كه ش��ماره
ويژهاي براي رادي منتش��ر كنيد يعني تأثير
خودش را گذاشته.
ما بايد به اين نتيجه برس��يم كه ميراث
فرهنگي ما فقط بناهاي باستاني نيستند .بلكه
مي��راث معنوي ما آدمهايي هس��تند كه فكر
ميكنن��د چه آنها كه امروز هس��تند و چه
آنها كه ديگر نيس��تند ما بايد آنها را حفظ
كنيم و براي حفظ انديشهش��ان بسترسازي
كنيم .در اين بنياد ما پول نداريم اما آدمهايي
هستند كه قدر رادي را در جامعهی فرهنگي
ما ميدانند و اين با س��رمايه «بنياد فورد» در
آمريكا برابري ميكند .هنر و فرهنگ همين
طور اس��ت .حتي در قرون وسطي ميبينيد

كه اگر حمايت اش��رافيت نبود ،هنرمندان به
هيچ جا نميرسيدند ،اما ما اين اشرافيت را
هم نداريم يك ع��ده آدمهايي در جامعه ما
هميش��ه كه يك شبه ره صد ساله رفتهاند و
اصل و نس��بي ندارند كه هزينه كردن براي
فرهن��گ و هنر برايش��ان افتخار باش��د .در
غرب آن اش��رافيتي كه صحبتش را ميكنيم
ميخواهد با حمايت از هنرمند و نويس��نده
كلكسيون افتخاراتش را كامل كند ،چون اين
حمايت خودش در جامعه افتخار محسوب
ميش��ود ولي اين ج��ا اين را ه��م نداريم،
ثروتمند اينجايي ب��ا هنر و فرهنگ قرابتي
ندارد و همين است كه ما شاهد رشد «بلبل»
ها در جامعه مان هستيم ،آنها وقتي حرف
ميزنند از رنجي كه طي س��الها كشيدهاند
ك��ه از هيچ به همه چيز برس��ند ميگويند،
ولي از آن ريش��ه فك��ري و فرهنگي كه در
درونش��ان هست و باعث شده حق بسياري
را ناحق كنن��د كه فقط يك پله باالتر بروند
هي��چ نميگويند .خب پر واضح اس��ت كه
چنين آدمي اهميت فرهنگ و ادبيات و هنر
را نميشناسد كه از آن حمايت كند.
در آثاري رادي ش��ما ميبينيد كه اتفاق ًا
ش��خصيت ماكياول واقعي در وجود كساني
است كه آرامتر و به ظاهر موجهترند ،اينها
آنارشيستهاي واقعياند.
اص� ً
لا ما بايد از خودمان بپرس��يم چرا
در زمين��هي ادبيات و فرهن��گ كار ميكنيم
اول بايد به اين نتيجه برسيم كه قرار نيست
همهي ما نقطهي صفر حركت باشيم و بايد
دنبالهي كاره��اي انجام ش��ده را بگيريم و
كار كني��م و اين يعني بايد يك قدم به عقب
برگرديم به دانس��تههايمان توجه كنيم و آن
ها را تحليل كني��م .نقطه آغاز در اين بحث
خيلي هم قديمي نيس��ت كمتر از صد سال
است .ما ميتوانيم از رادي شروع كنيم كه از
ما خيلي دور نيست ،هنوز چند سال نيست
از بين ما رفته و يكي از بهترين نقاط شروع
گفتگو در روند نمايشنامه نويسي ما بررسي
آثار رادي است.

فرامرز طالبی

قسم به آبروي   كلمه...
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یـــــــاد دوست

در آس��تانهي س��ال تولد اكب��ر رادي
ايستادهايم.
بعد از مرگ رادي ،دلمان خوش است
كه به هر بهانهاي – و اين بار به بهانه سال
روز تولدش 10 ،دی ماه – ياد او را گرامي
بداريم و به عب��ارت ديگر به اين بهانه به
خود بگوييم اين راد مردِ روشن ضمير كه
بيش از چهل س��ال قلم به ني ني چش��م
خود زده اس��ت و همه روزه در آن اتاقك
ِ
كوچك سردِ س��ردٍِ خانهاش در زمستان و
گرمِ گرم در تابستان روي ميز قوز ميكرد
و در خلوت خ��ود ،در عرق ريزان روح،
هر چن��د صباحي دفتري ت��ازه روي ميز
ميگذاشت ،همچنان نزد ماست.
او رفت��ه اس��ت ول��ي م��ا ماندهايم با
مجموعهاي گرانسنگ از او .ميراثي كه فقط
آثار مكتوب نيست شيوهي كار و زندگي،
س��لوك ب��ا ديگران ،ن��ه گفتن ب��ه ارباب
بيمروت دنيا ،زندگي منزه و  ....بخشهايي
از شخصيت رادي اس��ت .اگر بر اين قلم
اعتراض ش��ود كه منزه بودن چه ربطي به
آث��ار مكتوب رادي دارد آنگاه ميگويم در
سرزمين ما ،سرزمين قصهها و افسانهها و
شاهنامه ،منزه بودن بخت بزرگي است كه
بر شانهي هر كس نمينشيند ،آنگونه كه بر
شانهي رادي نشست.
او رفت��ه اس��ت و ما ماندهاي��م با آثار
گرانسنگ او.
در آس��تانهي س��ال تولد اكب��ر رادي
ايستادهايم.
رادي و هم نسالن او در دههي چهل
ش��كل گرفتند و آرام آرام ش��كفته شدند.
ش��رايط تاريخي و س��از و كار زمانه ،آنان
را در براب��ر دوران تاريخ��ي جديدي قرار
داده بود؟
مدرنيسم و س��تيز با سنت ،مدرنيسم
از درون و بيرون .س��رآغاز اين دوره آغاز
جنب��ش مش��روطيت ب��ود .دورهي قانون
خواهي و حكومت قانون .و به رس��ميت
ش��ناختن حقوق ش��هروندي .در كنار اين
جنبش  -حكومت قانوني – از همان آغاز
جنبشي به حركت درآمد كه در جستجوي
عدال��ت ب��ود و عدال��ت را عي��ن قانون
ميدانست و رادي به گواهي تمام آثارش
همواره در جنگ با اهريمن بيعدالتي بود.
فقط كافي است تسلطي بر آثار رادي داشته
باشي ،از روزنهي آبي تا آخرين اثرش ،رد
پاي عدالت را در اين آثار باز ميشناسي .از
اين رو در هر كجاي دنيا ،بيعدالتي وجود
داش��ته باشد ،آثار رادي حرفي براي گفتن

دارد« .آق��ا ،م��ن كه به آبروي كلمه قس��م
خوردهام ،و من كه از دريچه ،ش��عر ،نور،
كبله آقا و تكهاي از آسمان آبي را ميبينم،
درام را خلق عش��ق ،عدالت و روش��نايي
ميدان��م و ثبت هر كلمه را تيري صاف به
قلب آن غول بدش��گون ،كه تا س��ايه اين
غ��ول روي زمين افتاده ،جهان در آثار من
پلشت ،سنگواره ،بيعدالت است اما پوچ
نيست .پس مينويس��م نه براي آن كه در
سايه مرگبار غول غوطه ور شوم ،بلكه به
نيت آن كه روح مبت�لا به غول را در آب
ش��فابخش صحنه بشويم (شناختنامه ،ص
)45-44
رادي نگاه ويژهاي به تئاتر دارد .رادي
كه به آبروي كلمه قس��م خورده بود اندام
واژهه��ا را ميش��ناخت و كالم او روي
صحن��ه ،زباني فاخر بود ،زباني مهندس��ي
ش��ده ،تراش خورده و نغز .نگاه رادي به
تئاتر ،نگاهي اس��ت دست نخورده و بكر،
اين نگاه در اين دو سه دهه هيچ گاه مورد
نقد و بررسي قرار نگرفته است.
او تئاتر را صحنهي مقدس ميدانست.
از اي��ن رو از تئات��ر هويت حرف ميزند.
او در اي��ن ب��اره ميگويد :تئات��ر هويت
«كلم��هاي اس��ت كه اي��ن روزه��ا كمي
پژم��ردهاش كردهان��د .با اين وج��ود تاتر
هويت يك تاتر فرم نيست .ارجاع صحنه
ب��ه كاخهاي فرو ريخته و تاريخ نيس��ت.
ترجمه ي��ا تبديل متنهاي كهن نيس��ت.
ميتينگ ادبي اردوگاههاي ش��رق و غرب
نيس��ت ...در انتخاب تم س��راغ مدلهاي
وارداتي نميرود .اما تاتر هويت ما جز به
سازههاي ملي ،زبان خاردارِ معاصر و قلب
و مغز جهاني بنا نميشود ،حتي در اروپاي
پيش��رفته كه درام هستي شناس��ان ه آتني،
تاتر واقعگراي ژرمني و انواع نمايشهاي
سنتي را پس پشت خود داشته ،با اين همه
درامنويسان مدرني از ايبسن و استريندبرگ
و پيراندلو تا برش��ت و فريش و دورنمات
از آن سركشيده ،به هر عبارت سكه عصر
خود را ب��ه دنيا زدهان��د (آن گاه گاهي به
تاري��خ و افس��انه و اس��طوره هم س��رك
ميكشند) .تاتر هويت به معناي همه جانبة
يك تئاتر معاصر است كه حافظه تاريخي
دارد (گذش��ته و آينده) سفارش اجتماعي
ميگيرد بر مناطق عفوني تأثير ويرانگرانه
ميكند .به زبان و انديشه عاطفه دراماتيك
ميبخش��د .رويت هالل ش��عر اس��ت و
چكامه عاشقانهاي دارد ...احكام ارسطويي
ديگر قوه انتظامي بر ش��قاوتهاي صحنه

م��ن ك��ه به آب��روي كلمه قس��م
خوردهام ،و من كه از دريچه ،شعر،
نور ،كبله آقا و تكهاي از آس��مان
آبي را ميبينم ،درام را خلق عشق،
عدالت و روشنايي ميدانم و ثبت
هر كلمه را تيري صاف به قلب آن
غول بدشگون ،كه تا سايه اين غول
روي زمين افت��اده ،جهان در آثار
من پلش��ت ،س��نگواره ،بيعدالت
است اما پوچ نيست.
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ندارد ،با فرماليزه كردن نقشها و عايقبندي
رابطهها به جنگ آداب بورژوايي ميروند و
( ....مكالمات ،ص .)146 – 141
در آستانه سال تولد رادي ايستادهايم.
رادي هي��چ گاه اهل پز نبود ،از اين رو
خلوتي دلنشين داشت و در آن اتاق كوچك،
دنيايي را در چنگ خود .از اين رو نشريات
زمان��هي او از روز ش��مار زندگي و آثارش
بيخبر بودند ش��ايد خبر نوش��تههاي او در
مطبوعات بس��يار كمتر از يك هنر پيش��هي
دس��ت پنجم سينما و تلويزيون باشد .با اين
حال اين م��رد غريب در وط��ن ،زماني كه
بيمار ش��د و به بيمارس��تان رفت تا آن روز
آخ��ر ،مطبوعات ك��ه روزگار ديگري يافته
بودن��د ب��ر مظلوميت او صحه گذاش��تند و
دس��ت از سر او برنداش��تند و به جا ،اخبار
جس��ماني او را مينوش��تند و وقتي او تمام
كرد ،درِ بيمارستا ِن  ......روي پاشنه چرخيد
و نويس��ندگان و بازيگران و كارگردانها و
 ...هم��ه به بيمارس��تان آمدند .عجب آن كه
در بيمارستان مردم وقتي چهرههاي سينمايي
و تلويزيوني را ميديدند ،ميپرس��يدند چه
كسي مرده است كه اين همه هنرمند به اينجا
آمدهاند ،وقتي ميگفت��ي اكبر رادي ،هاج و
واج ميماندند .اين اس��م را نش��نيده بودند.
تصويري هم از او در ذهنشان حك نشده بود
و مرتب سوال ميكردند كه بود اكبر رادي؟
چه جوابي ميتوانستي به آنها بدهي .هيچ.
در تشييع جنازه رادي در تاالر وحدت وضع
ولي به گونهاي ديگر بود .جمعيت انبوه آمده
بودند و جوانان تاج گلي بودند بر س��ر اين
جمعيت و اين جمعيت همانطور به بهشت

زهرا رفت،غمين ،پرسشگر و خاموش.
مطبوعات آن روزها سنگ تمام گذاشتند.
در بهشت زهرا سرضرب روزنامهاي – ويژه
نام��هي اكبر رادي را چاپ ك��رده بود و در
تاالر وحدت و بهش��ت زهرا توسط جواني
– جوانان��ي؟  -آن را پخ��ش ك��رده بود .و
اي��ن اتفاق نادري ب��ود در مطبوعات ايران.
روزنامههاي «يدگ» ف��وق العاده معموالً به
مناسبتهايي فقط براي اهل سياست چاپ
ميش��د ،نه اهل قلم ،بسياري از بزرگان هنر
اهل اين سرزمين دربارهي رادي نوشتند و از
دس��ت دادنش را عزايي برشمردند .در ميان
اين سوگ نوشتهها يادداشتي از جواد مجابي
بود با عنوان «نامه به اكبر رادي» ميدانستيم
پايان قصه چيس��ت .اين يادداشت كه بسيار
كوتاه نيز هس��ت ،س��وگنامه ب��راي تمامي
كساني است كه «اهل سرزمين خود هستند»
اهل سرزمين خود بودن.

"ع��ادت نكرديم كه گريههامان را پنهان

كنيم و خندههام��ان را ،در حجرههاي نهان
روح خ��ود را بر س��ر اين بازار بي س��ود و
زيان ،در آثارمان درگشوديم ،تو و ساعدي و
بيضايي با نمايشنامههايتان و ديگران با هنرها
و روايتهاي گستاخ پر صداقتشان.
تو كوتاه نيامدي هيچ گاه و به ناچار دق
مرگ ش��دي از دردهاي گفت��ه و ناگفتهات.
م��ا كوتاه نميآييم چون هدايت و نيما و تو
كوتاه نيامديد .اين يك تصميم فردي نيست،
يك ميراث ملي اس��ت .ميراث فرهنگ اين
سرزمين كه كوتاه نميآيد در برابر جهالت و
تهاجم و ستمكاري "...
رشت –  30شهريور – 1389

 -1ي��ك نفر جغل��ه را ديدم توي معرك�� ه ميگفت:
«سفارش اجتماعي» همان «پوپوالريته» و از شيوههاي كسب
وجاهت ملي است ...ص 1ژ
 -2وام گرفت��ه از نوش��تهها و گفتههاي س��يد محمد
بهشتي

از ترانههاي كياه تا شريان ماه

ش��ريان م��اه عن��وان اولي��ن مجموعه ش��عر تيرداد
همپارتيان اس��ت .ش��اعر جواني كه نخستين مجموعهی
شعرش را با عنوان ترانههاي گياه در سال  87چاپ كرد
و دومي را يكسال بعد.
تيرداد ش��اعري تصويرگراس��ت و اين ويژهگي در
دومين مجموعهاش بيشتر خود را نشان ميدهد.

خاكس��تر و عكس  /شمع و س��ايه گربهاي ولگرد /
ميزي خالي  /و خدايان كه ميخندند  /و تو نيس��تي  /و
ميبيني كه نيستي.

تيرداد هم مثل بسياري از شاعران هم نسالش ،اما نه
در حد افراط ،گاه درگير بازيهاي زبان ميشود و از اين
بازي شعر ميآفريند و اين ميتواند آغاز خجستهاي باشد
براي شاعرانهگيهاي تيرداد در مجموعهاي ديگر.

از ال به الي كتابها

«در ،با بيتويي»! عنوان نخس��تين مجموعه
ش��عر سيد علي كاشفي خوانساري است كه در
زمستان  87منتش��ر شد .و اين شعرها چنان كه
از تاريخ نوش��ته شده در س��رآغاز مجموعه بر
ميآيد ،س��رودههاي همان سال  87شاعر است
كه نش��ان از پ��ركاري او دارد و اين پركاري با
چاپ دو مجموعه شعر ديگر يكي به نام «آن كه
رفت آن كه نيامد» در بهار سال  88و ديگري با
عنوان «الالييهاي اللياليي» كه در تابس��تان 88
منتشر شده تاييد ميشود.
س��يد علي كاشفي در شعر بيش��تر درگير
بازيهاي زباني و به نوعي هنجار ش��كنيهاي
واژگاني اس��ت كه گاه خوانش و درك شعرها
را دشوار ميكند.
سيد علي كاشفي خوانساري دستي نيز در
ادبيات كودك دارد و از جمله كارهايش در اين
زمينه «كتاب شاهنامههاي كودكانه» است كه در واقع تالشي است براي جمع آوري فهرست
كتابهايي كه با الهام از داس��تانهاي ش��اهنامه براي كودكان نوشته شده و خوانساري اين
مجموعه را با همكاري آرزو انواري تدوين كرده است و ناشر آن انتشارات «حوا» ست.

مجموعهي شعر سميرا نوروزي
ناشر :فراديد
قيمت 2000 :تومان
در حالتي مسخ تر از ديشب
در پشت اين شهر بيروح تر از خودم
زميني سرد است و بيشكل
نبض زندهگي نميزند
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کتـــابخانه

«بينام» عنوان يك مجموعه ش��عر
 270صفحهاي از ش��عرهاي سيد محمد
س��ادات اخوي اس��ت .ش��عرهاي اين
مجموع��ه در قالبهاي كالس��يك و به
ش��كل رباع��ي ،دوبيتي ،غ��زل ،قصيده
سروده شده است.
تمام��ي ش��عرهاي س��ادات اخوي
درونماي��هاي مذهبي دارند و بيش��تر در
مورد بخشهايي از زندگي پيامبران ،ائمه
اطهار و امامان ش��يعه است و ساختاري
روايي دارد.
اين مجموعه را هم انتش��ارات حوا
منتشر كرده است.

تولدم را تنهايم

سرنخ

مجموعه شعر شيما موسوي
ناشر :پژواك كيوان
قيمت 3500 :تومان

