و بقیــه در بایگانــی رادیــو مانــد
و ســالها بعــد کــه دوســتی
محبــت کــرد و ایــن امــکان
فراهم شــد که در بایگانی رادیو
جســت وجو کنم و جســت وجو
هــم کــردم اما نشــد که نشــد .و
حیــف از آن همــه کار .منهــای
چنــد کار طوالنــی – ســریال
چنــد قســمتی – کــه معمــوالً
ناشــران تــن بــه چــاپ چنیــن
کارهایــی نمیدهنــد – بقیــه را
بــه چــاپ ســپردهام .وایــن  ،به
هر حــال غنیمتی اســت مفید،
بازماندهازقلمزنیهاییجانکاه

که به هدر رفت!
چهتفاوتیاستمیاننمایشنامههایصحنهایبارادیو؟
نمایش صحنهای ،ترکیبی اســت از کالم و تصویر قابل تماشــا
توگوی
توگویــی ،گف 
– والبتــه بــا خصلت دراماتیــک .نه هــر گف 
نمایشــی اســت و نه هر تصویر وحرکتی تصویــر دراماتیک که این
مقوله جای بحث مفصل دارد .با تأکید بر این نکته که البته عناصر
بسیاری نیز دست اندرکارند – موسیقی ،افکت ،صحنه آرایی و....
توگو (وســکوت که در جای خود چه بســا ارزش و اثری
که البته گف 
داشته باشد باالتر و واالتر از هر کالمی)....
امــا نمایــش رادیویــی – صرفنظر از موســیقی وافکت ،اساســاً
متکــی بــه کالم اســت و البته بــه تصاویــر قابل تصــور – ایــن نیز با
خصلــت دراماتیک  -که این مقوله نیز نیــاز به بحث مفصل دارد
توگو نیســت.اما به نظرم اشاره به یک نکته
که در حوصله این گف 
اساســی دیگر ،در این فرصت کوتاه ،بیفایده نخواهد بود .با توجه
بــه خصلت «عام» بــودن مخاطــب رادیو ،این تصــور پیش آمده
اســت کــه نمایش رادیویــی برای ایــن مخاطب «عــام» باید قابل
فهــم و قابــل توجه باشــد .غافل از اینکــه «عام» بــودن– همه گیر
بــودن  -به معنای «عامیانه» بودن نیســت .میتــوان «عام» بود،
اما نه عامیانه .بخصوص در رادیو ،هنر عبور از ســطح و رســیدن به

هن

فر

گی

www.iran-newspaper.com

نیــز ،کار خــود را کرد .برای تحقیــق به محل دانشــکده در – چهارراه
«آب ســردار» – رفتــم .پیرمــردی از پلهها پایین میآمد .پرســیدم
اینجــا دانشــکده تئاتر میشــود؟ تأیید کــرد .گفتم مــن عالقهای به
بازیگــری و کارگردانــی نــدارم .بیشــتر اهل نوشــتنم .گفــت جای تو
همین جا اســت بیا .و آمدم .اتفاقاً در کنکور یک ســؤال اساسی بود.
اینکه «چرا به دانشــکده هنرهای دراماتیک آمدهاید؟ «من نوشتم
به اینجا آمدهام که لیســانس بگیرم (شــاید دروغ هــم نگفته بودم.
ته ذهنم حتماًعشــق به لیســانس هم بوده اســت) بلــه آمدهام که
لیســانس بگیــرم .اگر دانشــکده بنایی هــم بود میآمــدم یا هرچیز
دیگر .چون بنایی هم بلدم وکارهای دیگر .اماخوشحالم که به اینجا
آمدهام .چون تنفسگاهی است که میتوانم بنویسم ونفس بکشم.
به هر حال با درجه بسیار خوب قبول شدم.
یــک نکته جالــب :در آوارگی سیاســی و در کار لوله کشــی ،برای
نخســتین بــار در زندگــی ،گــذارم به دانشــگاه تهــران – دانشــکده
هنرهــای زیبــا افتــاد .بهعنــوان «اوســتا»ی لوله کش .جوشــکاری
ولولهکشی در کف ســالنی که قرار بود مدلهای نیمه برهنه نقاشی
در آنجا بنشــینند .در مســکو «دانشــکده پاتریس لومومبا» را دیده
بــودم ،امــا در اینجــا ،دانشــگاه تهــران را هنــوز ،نه! کار ســخت بود
و ســنگین ،لولهکشــی و جوشــکاری .در کتــاب «روز هفتــم» دارم
ایــن مطلب را« ....آن روز بســیار خســته بــودم و در انتظار فرصتی
و فراغتــی برای لحظه ایســتادن ،یا نشســتن و آفتاب خیــزان را در
افــق دریــا دیــدن و دل بــه زمزمــه جاودانه امــواج ســپردن .زمان
میگذرد وزمانه دیگر میشــود .پوست میاندازم ،پوستینی دیگر
میپوشم .دوم بار ودر حال وهوایی دیگر ،بازهم گذارم به دانشگاه
تهران – همان دانشــکده هنرهای زیبا -میافتد .اما این بار از طنز
روزگار ،نه بهعنوان «اوســتا»ی لوله کش ،بلکه بهعنوان «اســتاد»
این دانشــکده .بازهم زمــان میگذرد .زمان یادهــا و خاطرهها فرا
میرسد ...تا امروز...
پایان
در
وامروز نیز،
معلمی گذاری
دراز»
«روز
ایــن
است از برزخ
ودر پایــان این «راه
آب وآتش .اگر از این
دراز» همچنــان
سو بیفتی غرقهای در
خســتهام وایستاده
آب و اگر از آنسو ،آتش
در همــان نقطــه؛
به جان .چه بگویی که
میدانــگاه جلــوی
دانشــکده هنرهای
نگفته باشی و چگونه
زیبــا ،هنــوز چشــم
نگویی که گفته باشی؟
انتظــار؛ چشــم
در جایی هم گفتهام
انتظــار آن لحظــه؛
 معلمی ریاضتلحظــه فراغــت.
سختی است – و من
ســرانجام میآیــد
بیش از نیم قرن
آیا؟!
ظاهــراً قبل از دانشــگاه
درگیر این ریاضت
تهــران بــه دانشــگاه تبریــز
بودهام .با این همه
رفتید.
خوب زندگی کردهام.
دانشــکده را کــه تمــام
این جرأت را دارم که
کــردم و قبــل از گذرانــدن
بایستم و به پشت
پایان نامه ،چون بیکاربودم
سرم نگاهی بیندازم
و تخصصــی از دانشــکده
دامپزشــکی گرفتــه بــودم،
مــرا بــه «ارض روم» ترکیه
فرستادند برای معاینه گوشــتهایی که از ترکیه به ایران میآمد.
ســال  48به تهران بازگشــتم .رفتم به اداره تئاتر و شدم کارشناس
تئاتــردر تبریز .در کنار ایــن کار ،و با اینکه پایان نامــهام را نگذرانده
بودم ،دانشــکده ادبیات تبریز ،برای تدریس ادبیات دراماتیک در
ســال چهارم مرا دعوت به کار کرد .دو ســال تدریس کــردم .از من
امتحانی گرفتند و قبول شــدم برای عضویت رســمی در دانشــگاه
تبریز – با درجه استاد یاری که «ساواک» اجازه نداد ومن به تهران
برگشــتم و در دانشــکده خودمان معلم شــدم که البتــه در همین
فاصله که در تبریز بودم ،پایان نامهام را نیز گذرانده بودم.
نخستینتئاتریراکهدیدهایدبهخاطرمیآورید؟
«از طبع خارج شــد» کار عبدالحســین نوشــین را در تئاتر سعدی
دیده بودم .البته ،قبل از دانشــکده هنرهــای دراماتیک من ارتباطی
با دنیای تئاتر و نمایشنامهنویســی نداشــتم .آشــنایی من با این دنیا
از دانشــکده شروع شد و نخستین نمایشــنامهام رادرهمان سال اول
دانشکده نوشــتم نمایشــنامه «یاغیها» ونمایشــنامه و فیلمنامه و
کارهای دیگرم از تبریز شروع شد.
روحیهانقالبیگریهمداشتید؟
ایــن را بایــد در خــود ایــن آثــار دیــد .اگــر منظــور از انقــاب،
شــورشهای خیابانــی وجنــگ وجدال و زیــر و رو کــردن دنیا واین

حرفها اســت کــه خب ....نه! نه کار من اســت و نــه انتظار واقعی
از قلم و نمایشــنامه .البته نبرد قلم با ظلم وبیداد ،نه کاری اســت
ســاده و نه کار هر قلم وصاحب قلم .فریاد قلم در عین حال فریاد
تاریــخ اســت و مانــدگار .کار قلــم کارســتانی اســت حیــرت انگیز!
«سیاســت» را ســاده نبینیم .اصالً چرا این «عنوان»؟! به بیهقی –
با حســنک وزیرش – و بــه حافظ با مثالً – صدهزاران گل شــکفت
و بانــگ مرغــش ...و انبــوه غزلهــای درخشــانش ،یــا دیگــران و
دیگران؟ این هنگامه را چه بنامیم؟ سیاست؟!
چهشدکهبهسراغرادیورفتید؟
همان که گفتم! خار دم باد .تصادفاًرادیو به ســراغ من آمد .در
دوران تعطیلی دفتر دانشگاه ،تصادفاًدر جلو دانشگاه – در راسته
کتابفروشــان – دلتنگ و دلخسته – بدون نگاه به در بسته دانشگاه
در گــذر بــودم که «اســماعیل شــنگله» را دیــدم .حــال و احوالی و
ی آی»
پرســیدم که با این کار بیکاری چه میکنی؟ گفت ،در «اف ب 
کار میکنــم .گفتم چه خوب! پــول هم میدهند؟ گفت نه! همین
جــوری کار میکنم .گفتم ،من هم بیکارم .مــرا هم ببر ....حاال این
«اف بیآی» کجا هســت؟ گفت؛ فدراســیون بیکاران ایران»  .کلی
خندیدیم .پرســید؛ تو برای رادیو نمایشنامه مینویسی؟ گفتم ،تا
امروز که نمایشنامه رادیویی ننوشتهام ودرسش را هم نخواندهام.
تــو ،مگــر خــودت مینویســی؟ گفــت نــه! آقــای جعفــری جلوه،
مســئول نمایشنامهنویســی رادیو از من خواسته اســت که برایش
بنویســم .میدانی که کار من نیســت .تو مینویسی؟ گفتم چرا که
نــه! همــان جا زنگ زد ،قرار گذاشــت .فــردا روز رفتم بــه رادیو .کار
نکرده! مشغول شدم و نوشــتم .نزدیک به یکسال ونیم یا دوسال
– درست به یاد ندارم – حدود  80نمایشنامه نوشتم که متأسفانه
هنگامی که با تلخکامی رادیو را ترک کردم قسمت عمده «کارها»
در رادیــو باقی ماند – کپی بیســت وچند کار را در دســت داشــتم –

عمق ،با توجه به روانشناســی و دنیای وسیعترین مخاطب ،کاری
است نه ساده و نه ساخته از هر دست وهر قلم .حافظ ،به یک معنا
«عام» اســت  -همه فهم است  -اما نه «عامیانه» .هر کسی از ظن
خود .....با این دیدگاه نوشــتن برای رادیو کار ســادهای نیســت.....
سادهگیری و سطحی بودن بیماری سخت جانی است .نه فقط در
رادیو که چه بسا ،حتی بر صحنههای ما.
شــما خودتان هم برای نمایشنامهنویسی رادیویی کالسی
برگزارکردید؟
بلــه .امــا کالس مــن رنــگ وبــوی دیگــری داشــت در انتخاب
– برخالف شــیوهای که اینک توسط «سازمان سنجش و گزینش»
دانشــجو اعمال میشــود .مــن در فراخــوان برای انتخاب ،شــرط
تحصیلی ،شــرط ســنی و اطالعات عمومی را حــذف کردم .تأکید
وانتخابــم بــر مبنای داشــتن تجربه ،داشــتن حرفی بــرای گفتن و
توانایــی انتقــال این همــه به مخاطــب بود .هــزار نفــر در انتخاب
کتبــی واولیه شــرکت کردند .عدهای بــرای مصاحبه قبول شــدند
و ســرانجام  30نفــر ســر کالس مــن نشســتند .آنچــه آموختند نه
سادهگیری بود ونه ســطحینگری ولی...خب! حاال؟ دنیارا ببین.
زمانه را بگو!
شــما اعالم کردهاید که برای اجرای کارهــای صحنهایتان
بهدریافتمجوزنیازینیست.چرا؟
اخیراًدوست محترمی ،یکی از نمایشنامههای رادیویی مرا به
صحنــه برد .خودم هم به ایشــان گفته بودم کــه اجرای صحنهای
این «کار» ،ســاده نیســت .مطالبی گفتنــد که کم وبیــش به نظرم
جالــب آمــد و موافقت کــردم .یکی دوبار ســر تمرینهای ایشــان
رفتم ،به تفصیل توضیح دادم و راهنمایی کردم و سرانجام به این
نتیجه رســیدم که توضیحات من کارســاز نیست و تالشم به جایی
نمیرســد .در عین حال دلم هم نمیآمد که به عالقه و دلبستگی
ایشان جواب رد بدهم .دیدم بهترین کار این است که از خودم رفع
مســئولیت کنم .......و در حاشیه و ســرانجام به این نتیجه رسیدم
که چه بهتر که اصوالًاز این مســئولیت و توقع برای همیشــه خودم
را کنــار بکشــم وایــن تصمیــم در عیــن حال مفیــد هم بــود؛ برای
دوســتان شهرستانی که احتماالً ممکن اســت عالقهای به اجرای
نوشــتههای بیقابلیت من داشــته باشــند ونیــاز به مجــوز .گرچه
واقعیت نیزنشــان داده اســت که ظاهراًدر آنســوی دیوار و آنسوی
مــرز خبرهایی هســت ،بــاب طبع و بــاب روز که به مذاق دوســتان
هنرمنــد جهانی – ایرانی ما ،خوشــتر میآید تا بیهــوده گوییهای
آدمی چون من!
تاچهسالیدردانشگاهتدریسمیکردید؟
 14ســال پیش قلبم نافرمانی کرد و مرامجبــور به عمل قلب باز.
 10ســالی ادامه دادم اما دیگر بار ،دوســال پیش کار دســتم داد و مرا
بــه «آنژوپالســتی» گرفتــار کــرد .و ناچار بــه «ترک تحصیــل» .البته
وخوشبختانه هنوز با دوستان دانشجو و َ
نفس گرم آنها در ارتباطم.
این همه ســال معلمی چــه تأثیری در روحیه شــما داشــته
است؟
ی گذاری اســت از برزخ آب وآتش..اگر از این ســو بیفتی
معلم 
غرقــهای در آب و اگــر از آنســو ،آتش به جان .چــه بگویی که نگفته
باشــی و چگونــه نگویــی کــه گفتــه باشــی؟ در جایی هم گفتــهام -
معلمی ریاضت ســختی است – و من بیش از نیم قرن در گیر این
ریاضــت بــودهام .با این همه خــوب زندگی کردهام .ایــن جرأت را
دارم که بایســتم و به پشت ســرم نگاهی بیندازم .اجازه دهید این
گفته را نیز در اینجا تکرار کنم .روزگاری نفس من با نفس جماعت
مــیزد ،امــا در ایــن ســرازیری عمر ،بــا ایــن دل تنگ و پــای لَنگ،
تحمــل همراهــی عصــا را نیز نــدارم ،تلخابــهام را هــم در تنهایی
مینوشــم .تنهــا جایی که همیشــه راحتم کالس اســت و در جمع
دانشــجو .بخــش عمــده عمر من در کالس درس گذشــته اســت.
درکالس هیــچ وقت تلخی نکــردهام ،بچههایم نیز معموالًبا من
تلخ نبودهاند.
انقالببررابطهشمابادانشجویانتانتأثیریهمداشت؟
قبل از انقالب کالسی  25نفره داشتم در همان دانشکده چهار
راه آب ســردار .بــا انقــاب ،تعداد شــاگردانم ناگهــان ریزش کرد.
کالس خلوت شــد .من فکر میکردم که...خب .....اشکالی ندارد؛
درگیرحوادث انقالبیاند .با «فولکس واگنم» از کرج میآمدم .در
گذر از حیاط دانشــکده سالم وعلیکی گذرا میکردم و میگذشتم.
یک ماهی گذشت .دیدم که نه! مثل اینکه خبرهایی هست .روزی
با یکی از بچهها (م -ه) که همیشه رابطهاش با من بسیار خوب بود
– در حــد مرید ومرادی – رو در رو شــدم .پرســیدم که چــرا دیگر به
کالس نمیآیی؟ گفت ...ببخشــید اســتاد ،شــما تودهای هســتید،
مــا چریــک فدایی....گفتم چه ربطــی دارد؟ صرفنظــر از معلمی
و شــاگردی ،مــا بــا هم دوســت هســتیم ...و من ســالها اســت که
«سیاســت» را کنــار گذاشــتهام .به فرض هــم تودهای باشــم – که
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