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سخن نویسنده
از روزگاری که خود را یافتم ،خویشتن را در مسیری دیدم ناآشنا که افقی
ناپیدا داشت .جذبهی بیبدیل آن مرا مجذوب میکرد و مرا به ماورای
ناشناختهاش فرا میخواند .این چشمانداز ،بارقهی شوقی وصفناپذیر
را در من برانگیخت که شیفتگیاش هنوز ادامه دارد.
تئاتر،این اقیانوس پهناور و بی کرانه ،این وادی بی همتای هنر
که یک عمر تورا آنچنان سرگردان میکند که همچون کرمی در پیلۀ
خود میپیچی و سرانجام یا آنقدر دگرگون و آزاد میشوی که هرقدر در
سیطرهی الیتناهی آن سیر کنی به جایی نمیرسی و یا برای همیشه در
آن وادی به دنبال چیزی که نمیدانی چیست میگردی و میگردی و
میگردی...
آری آن ذهنیت آرام آرام برایت پیلهای میگردد ،پیلهای که تار
و پودش همه بر عشق است و اندوختهای جز عشق ندارد .جامهای
میگردد پرنقش و نگار و چشم نواز که بر جانت مینشیند.
این ردای الوان را که با عشق بافتهای خوشحال باش که کاری هوده
کردهای ،سعادتمند باش که این بارقه دل و جانت را با هم میپوشاند.
این زمان هنوز نمیدانم که در آن روزگاران ،جذبهی صحنه مرا به
سوی خود خواند یا برحسب اتفاق به سویش رفتم؛ فقط میدانم چنان
شور عمیقی در من برانگیخت که بیپروا مأوای همیشگی من شد.
صحنه جایی شد که زندگی را دوباره به من آموخت و من هر روز
عـبـــاس
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در آن بازیگر دیگری می شوم و نمیدانم من در صحنه بازی میکنم یا
صحنه در من ؟!
به مرور و به تجربه دانسته ام که به این وادی غریب اگر پا گذاشتی
بدان که به راهی شدهای که نمیدانی سرمنزلی دارد یا نه؟! تو به
سفری ناشناخته قدم گذاشتهای که باید بدانی که توشهای جز عشق
و پشتوانهای جز پشتکار و استعدادهایت نخواهی داشت! همسفرانی
خواهی داشت که گاه آنقدر شبیه و یاورند که تصور میکنی هرگز ادامهی
سفر بی همراهی آنان برایت ممکن نیست و یا ناگهان به کلی بیگانه  ،با
تو  ،با خود و حتی با هنر آنقدر غریبه که نمی شناسی شان پس ناگزیر به
رفتن بدون آنها رضایت میدهی ـ ـ آنگاه تو هستی و تنهایی و راهی بی
پایان  ،تو میروی و آنان تنها رفیق نیمه راهت بودهاند.
صحنه به من آموخت چگونه باید روحی بزرگ و وسیع داشته باشی.
روح باید آنقدر بزرگ باشد که در آن وانفساهای بی یاوری و تنگناهای
شک و تردید به توی تنها کمک کند ،چون در آن غربت تنهایی  ،به
تنها چیزی که نمیاندیشی خودت است ،درهمان لحظات وانفسا باید
بدانیم همان صحنه آنقدر بیرحم میشود باورنکردنی.گاه زرق و برق و
رنگ و لعابهای شبه هنری اش به گونهای تو را میفریبد که دیگر تو نه
آن بارقه  ،که خودت را هم نخواهی شناخت.
این وادی بی همتای بی رقیب را چه بنامم  ،که شایستهی آن
باشد .اما به هر روی ایمان دارم اصالت هنر میتواند تو را جال دهد و
جان و روحت را بنوازد این وظیفه بزرگ را هنر به دوش میکشد تا تورا
به کمال و غایت انسانی برساند ،تا بدان پایه که حق توست و سزاوار آن
هستی ،اینها جملگی هست و خواهدبود اگر تو به اصالت آن دست
یافته باشی وگرنه هیچ.
12
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این همان اعجاز هنرمندانهی ذات هنر است ،همان افسونی که
تو را از وسوسههای لگام گسیخته و تحکمهای بی هویت خود رها
میکند و بی امان با لرزشهای « سازشکارانه» تو میجنگد ـ ـ میجنگد
و بی امان تر ستونهای مستحکم خودخواهی و خودبینی را در
وجودت فرو میریزد.
به خود رسیدن ،خود را یافتن و خویش را دیدن رسالت ازلی هنر
است .و «هنر نمایش» گاه بیشتر از اینها مسئولیت بر دوش دارد .این
شاخه از هنر یعنی « هنر نمایش» هر روز جامهای دیگر بر تو میپوشاند
و بر چهرهات زنگار و نقشی دیگر مینگارد.
ً
و تو الزاما خود را به زمین و زمان میزنی تا در صحنه همان باشی
که میخواهی تماشاگرانت ببینند ــ .این نه آسان  ،که گاه محال است.
تو هر روز و چه بسا بارها ،در این صحنهی بی ترحم زندگی قضاوت
میشوی و گاه و بیگاه بی آنکه آ گاه باشی میهمان سالخان هنر خواهی
شد ــــ هنرمند نمایانی که جیره خواران «پدرخوانده»های هنر هستند ـ ـ
اقلیم هنر هم این روزها مافیای خودش را دارد .
در این عرصهی پرتعارض اگر هنر تو اصیل و بی غل و غش باشد،
ناگهـان بـال هایـش چـون همـای گشـوده خواهـد شـد و تـورا میرهانـد ـ ـ
و اگـر زنـگاری از غـل و غـش داشـته باشـی ،آن خـود مهلکـهای میگـردد
سـهم و تـو را در خـود میبلعـد ـ ـ ـ آن چنـان کـه از تـو خاکسـتری نیـز
بر جای نمیماند.
حال این انتخاب توست که هنرمند راستین و استوار بر پاهای
پویا و رونده خودت باشی و نجیب ـ ـ یا شبه هنرمندی با رنگ و لعاب
فریبنده و بی نجابت ــــ و فرصت طلب ـ ـ که هیهات ؛ هیچ یک از این
داشتهها ،عزت و احترام برای اهل هنر نمیآورد و در خور او نیست.
عـبـــاس
جوانمرد

13

هنرمند واقعیَ ،دله و سودجو و فرصت طلب نیست  .....مناعت طبع
واالی او جای هیچ نیازی را در طبع او نمیگشاید .
جز اینها اگر باشی غریبهای ـ ـ پا به این خانه نگذار که خانه
خانهی تو نیست.
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دیدار نخست
در سالهای  1333 - 35هیچ نقطهی روشنی در فضای نمایشی ایران
وجود نداشت ،عدهای از فارغالتحصیالن هنرستان هنرپیشگی برای
پیدا کردن راه و هدفی تازه در زمینهی کار نمایشی گرد هم آمدند .آنها
به تئاتر موردنظرشان در آن حال و هوا نه تنها به عنوان یک کار بلکه به
عنوان حرفهای که بشود در آن نفس کشید عشق و عالقهی بسیار نشان
میدادند چرا که آن روزهای تلخ بعد از  ۲۸مرداد ،روزهای خوشی نبودند
و در واقع نسل جوان داشت صبورانه ضربات سرکوب را تحمل میکرد از
اینرو دم برآوردن در حرفهای که تنفس تنها متاع بازارش است مبرمترین
کار اهل نمایش بود .باید برحسب نیاز ،حرکتی بهوجود میآمد و این دم

سیدعلی نصر
()1340-1270
دولتمـرد ،نمایشـنامهنویس،
نویسنــده،مترجـــم ،کارگــردان
پرکار تئاتـــــر ،مؤســـــس گـ ــروه
کمـــــدی ایــــــــران در  ۱۳۰۴و
هنرستــــان هنرپیشگی در سال
 ۱۳۱۸شمســـــی.

و بازدم آغاز میشد و کجا بهتر از عرصهی تئاتر؟
آن زمان در تهران و شاید در ایران دو نوع تئاتر وجود داشت :نخست
تئاترهای معروف به تئاتر اللهزاری با بافت و َج َنمی عامهپسند ،با
محتوایی بازاری و باب روز ،و دوم تئاترهای نوع اروپایی که شستهرفتهترین
آنها بازماندهی تئاتری بود که مرحوم نوشین ،با زحمت و بردباری روی
خرابههای تئاتر «پرورش افکار» مرحوم نصر و همکارانش بنا نهاده بود ـ ـ ـ
میگوییم بازماندهی تئاتر مرحوم نوشین ،چون «تئاتر سعدی» منتسب
به نوشین را اجامر حکومتی مثل امیر موبور و قدارهکشهای سومکائی و
اوباش «حزب زحمتکشان» بقائی در جریان «نهضت فرهنگی»  ۲۸مرداد
عـبـــاس
جوانمرد
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عبدالحسیننوشین
()1350-1285
نمایشنامهنویـــس ،کــارگـ ــردان
تئاتـر و شـاهنامهپژوه .در تئاتـر
ایران تأثیر چشـمگیری داشت و
نسلیاز اهلتئاترراپرورشداد.

به آتش کشیده بودند 1و از فعالینِ درایرانماندهی تئاتر سعدی جز گروه
منتسب به محمدعلی جعفری که صادقانه میخواستند کپی نوشین
بشوند و کسی نمانده بود .تازه خود تئاتر نوشین با همهی شستهرفتهگی
و حیثیت واال و برجستهای که به دست آورده بود ،از لحاظ شیوهی کار
و اسلوب اجرا با گذشت سالها دیگر نمیتوانست تازگی خود را حفظ
کرده و در جایگاه آرمانی نسل جوان باقی بماند .درست است که کار
محمد علی جعفری
()1365-1304
فارغالتـحـصـیــل هنـ ــرست ـ ــان
هنرپیشـگی تهـران و هنرسـتان
صنعتـی .بازیگـری را از 1322
بـا بـازی در نمایـش «مـادام
دوكاملیـا» آغـاز کـرد و بعدهـا
وارد سـینما شـد.

نوشین در زمینهی رعایت اصول اخالقی و انضباط حرفهای و حفظ
تشخص و حرمت تئاتر و دقت در هماهنگ کردن شیوهی اختصاصی
او تا سالها تازگی و بداعت خود را حفظ کرده بود ،اما عدم تحرک و
ناپویایی گروه منتسب به او و عدم حضور مستقیم وی به علت محبوس
بودن و همچنین وجود جریانهای تند سیاسی از یک طرف و برقراری
ارتباط مستقیم اهل نمایش بهویژه جوانها با خارج از کشور و چاپ و
ً
ترجمهی اتفاقات و مسائل نوین تئاتری از طرف دیگر طبعا دریچههای
جدیدی را به روی عالقهمندان جوان و نوخاسته گشوده بود.
کار نوشین بیتردید از لحاظ کیفیت و شیوهی اجرا به عنوان
نقطهی عطف و مرحلهی گذار در تئاتر جدید ایران قابل توجه بود و

 .1لهیــب ایــن بالهــت و کینهی
کور در همان روز و همان ساعت
بــه آن ســوی خیابــان شــاهآباد
[اســتقالل فعلــی] بــه کوچ ـهی
ســید هاشــم ،بــه معتبرتریــن
باشــگاه ورزشــی ایران ،باشــگاه
«نیرو و راســتی» نیز کشــیده شد
کــه تنهــا یــک نگهبــان داشــت:
منیــر مهــران بانــوی فرهیختهی
ورزش ایران که دربارهی او بیشتر
خواهم نوشت.

نیاز به بررسی گستردهتر دارد که نگارنده در جایی دیگر به آن پرداخته
است ــــــــ اما در این مبحث که پیدایی گروه هنر ملی مدنظر است شاید
کوتاه و گزید ه اشارهای به فعالیت او فیالحال منظور ما را برآورده کند.
بنابراین به اختصار باید گفت نوشین در کار خود از حیث محتوا،
تمایل به طرح مسائل و معضالت اجتماعی داشت .اما آن مشکالت را
ً
در قالب نمایشنامههای تقریبا قدیم جستوجو میکرد نه در آثار پیشرو
و جدید .و از لحاظ فرم اجرایی به اسلوب تلفیقی ویژهی خود معتقد
16
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ً
بود ــــــــ اسلوبی که نه کال بر اساس تکنیک روانی و گذار به ناخودآ گاه یا
«سیستم» بود و نه مبتنی بر آفرینش آ گاهانه و تبدیل طبیعت زندگی به
تئاتر دیداری.

1

نوشین به علت کمبود افراد آ گاه و فعال ،ناچار در محدودهی
ً
عرصه و عرضهی آفرینش فردی خود گرفتار بود؛ و طبعا نمیتوانست
در پهنهی کار خالقهی جمعی و نوآور یهای مطرح جهانی فعالیت
ً
گستردهای داشته باشد ،و این در حالی بود که فعاالن جوان الزاما در
فصل و زمان جدید به یک تئاتر نو نیاز مبرم داشتند.
تئاتر سرکوفتهی قدیم نمیتوانست پاسخگوی نیازهای فعالین
جوان و سربرکشیدهای باشد که در جریان تالطمات سیاسی مجروح و
تحقیر شده بودند .زندگی رایج آن زمان که سکوت و سکون و اندوه را
در تکرار و دلمردگی تجربه میکرد ،به حرکت و چرخشی نیاز داشت و
این حرکت میتوانست و باید مثل هرجای دیگر در خانوادهی فرهنگ
و هنر اتفاق بیفتد ــــــــ اما چگونه؟ با چه مصالح و امکاناتی؟ اینها به
درستی معلوم نبود.
از نیمهی دههی  ۱۳۳۰اهل ادب و هنر بیهیچ قرار قبلی هریک
در عرصهی کار خود فقط برحسب نیاز به کاری مشغول شدند ،زیرا
آن سکون و سکوت و دلمردگی باید بههم میخورد .جماعت اهل
نمایش بهویژه ما جوانترها که بخش عمدهای از آن جماعت را تشکیل
میدادیم در حیطهی کار خود بیآنکه بدانیم چگونه باید عمل کنیم،
به کار و تجربیاتی غیرمعمول پرداختیم و غرض اصلیمان متالطم
ساختن ماندآب بیخاصیتی بود که به جای طراوت و شادابی میرفت
که با ولنگاری «عملهجات طرب» به گندابی فاسد و خطرناک تبدیل
عـبـــاس
جوانمرد
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 .1دو ًشــیوهی شاخص و مطرح
روز جهان
و ضمنــا در
ِ
تقابــل آن ِ
تئاتر در اروپا.

شود .حکومت هنوز فرصت نکرده بود «پرورش افکار» جدیدی برپا کند
ً
و ترجیحا به این ولنگاری شبهههنری میدان و امکان عمل میداد
چون همیشه در نهان معتقد بود که «تئاتر هنر چموشی است» 1و باید
انجمن اخوت
مؤسس آن علیخان ظهیرالدوله،
دولتمرد دورهی قاجار بود
که با شروع جنبش مشروطه
با همسرش فروغالدوله به
آزادیخواهان پیوست.

چهارچشمی مواظبش بود و گاه از تاریخ هنر جهان و از حوادث هنری
داخل کشور هم مثال میآوردند که نمونهی بارزشان در ایران تئاتر
سعدی و مقدم بر آن« ،انجمن اخوت» (ظهیرالدوله) و در عرصهی
جهانی مولیر و شکسپیر و مهمتر از اینها گوگول بود .اما نامی از مایرهولد
و پیسکاتور و برشت و مایاکوفسکی و آیزنشتاین را بر زبان نمیآوردند
ن ایشان
دشمن دشم 
یا نمیشناختند؛ یا میشناختند اما چون آنها
ِ

بودند نظراتشان را بد نمیدانستند.

ما آنموقع بهدرستی نمیدانستیم چرا با این روال سر سازگاری
نداشتیم ،اما بعدها در جریان تجربه و آ گاهی به تدریج دلیل این امر را
بیژن مفید ()1363-1314
نمایشـنامهنویس و تران هسـرای
ایرانـی کـه موسـیقی و نقاشـی
میدانست و در آثارش گفتگوهای
ریتمیـک ،آواز و تران ههـای زیبـا
فـراوان اسـت« .شـهر قصـه»
معروفترین اثر اوست.

فهمیدیم و در اینجا به تشریح کم و کیف آن خواهم پرداخت.
در آن زمان ما در تئاتر دنبال چیزی میگشتیم که بهدرستی
نمیدانستیم چیست؛ فقط این را میدانستیم که آنچه بهعنوان تئاتر
در جریان بود ،آن نبود که ما میخواستیم .ما تشنهی آن بودیم که بفهمیم
و برای این فهم و آ گاهی به هر دری میزدیم.
در آن روزگار میان ما فقط بیژن مفید ـ ـ ـ ـ آن عزیز نازنین ـ ـ ـ ـ بود که
زبان انگلیسی خوب میدانست و به منابع خارجی دسترسی داشت و
ما از طریق او به منابع و آخرین اتفاقات و اطالعات هنری دسترسی پیدا

 .1تلقــی و تکیــه کالم دکتــر
نامــدار یکــی از مســئوالن
عمــدهی دســتگاه حکومتی که
خود مدرس تئاتر بود.

میکردیم .دوستان از کشورهای دیگر مجالت و روزنامهها و کتابهای
مربوط را میفرستادند و او با عالقه ترجمه میکرد و ما با اشتیاق
میخواندیم .گزافه نیست اگر بگویم در آنموقع در زمینهی تئاتر چیزی
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نمانده بود که ما نخوانده باشیم ـ ـ ـ ـ چاپشدهها ،دستنویسها،
پلیکپیشدهها؛ اما کفایت نمیکرد.
در همین روزها بود که شنیدیم پیرمردی در آپارتمان کوچک خود،
یک محفل کوچک تئاتری به راه انداخته و مشغول کار است .این برای
ما بسیار وسوسهانگیز بود ،بعدها فهمیدیم که جمع کوچک ما برای
پیرمرد بیشتر وسوسهانگیز بوده است .چون یکیک ما را با استفاده از
ارتباطی که با یکدیگر داشتیم با همان زبان شکستهبستهی نیمهفارسی
ُ
نیمهارمنی اما بهشدت مهربانانهاش قر زد.

فهیمه راستکار ()1391-1311
هنرمنـــد برجستـــــه کــ ــارهای
نمایشی.
دوبلور وبازیگرتلویزیونوتئاتر.
همسرنجفدریابندریبود.

تا آنجا که بهیاد دارم اولین صید فهیمه راستکار بود که خود
طعمهای شد برای صید یکیک ما در آن آبگیر کوچک ـ ـ و فهیمه با
رفتار دلنشینی که داشت یکیک ما را به آبگیر پیرمرد کشید :علی
نصیریان ،جمشید الیق ،اسماعیل داورفر ،عباس جوانمرد ،جعفر والی،
هوشنگ لطیفپور ،هوشنگ ملکی ،محمود نوذری ،سودی ،شیرین
نفیسی ،بعدها خجستهکیا ،صدر امینی ،حاجی طرخانی.
آن پیرمرد مهربان شاهین َسرکیسیان بود .منزل او آپارتمانی بود
در طبقهی سوم یک ساختمان قدیمی در تقاطع خیابان بهجتآباد
ً
[حافظ فعلی] و خیابان رشت تقریبا روبهروی حظیرةالقدس بهاییها
که دست تقدیر چند سال بعد من و آن پیرمرد را به آنجا کشید ـ ـ البته
نه چون مؤمنان برای ادای فرایض مذهبی بلکه همچون آشوبگران برای
بازجویی و ضربوشتم و سپس رفتن به زندان حکومت نظامی که در
جای خود به آن اشاره خواهم کرد.
در آن خالء فرهنگی ــــ هنری [بیشتر در زمینهی تئاتر] ما با
دانستهها و خواندهها و شنیدههای در واقع اندکمان پر از باد و بروت
بودیم .باورمان شده بود که آنچه در زمینهی نمایش و در عرصهی
عـبـــاس
جوانمرد
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شاهین سرکیسیان
()1345-1289
صاح ــب نظـ ـ ـ ـ ــر و کارشنــــاس
برجسـتۀ تئاتـر و بیتردیـد یکـی
از پای هگـذاران تئاتـر نویـن ایـران.
او مـردی ارمنـی تبـار بـود کـه
نهـای خارجـی
ده ههـا بـا زبا 
کـه میدانسـت ناقـل و مفسـر
پیشـرفتهترین اتفاقـات و اخبـار
جهـان بـه سـه نسـل از فعـاالن
تئاتری ایران بود.

حظیرةالقدس
عبادتـگاه مخصـوص بهائیـان
کـه کاخـی عظیـم و باشـکوه بـا
معماری قاجاریه بود.

تئاتر تا به حال به وقوع پیوسته همگی به نوعی دچار کاستی و گاه
انحراف بوده و بر ذمهی ما جوانان پرشور و مشتاق است که با فکر
نوین و دستهای خالق خود طرحی نو بریزیم و متاعی درخور زمانه
به تماشا گر عرضه کنیم.
این قبیل رؤیاها خاصیت و خصلت دورهی جوانی است و ما
دل مشتاق و نوجو و پایی دونده دارد؛
آن روزها جوان بودیم .جوانِ ،
همهی وجودش تشنهی آ گاهی و کشف و مشاهدهی راز و رمز است؛
وقتی که به چیزهایی میرسد و میبیند و میخواند ،خیال میکند
که دیگر دانای کل است و بسیار میداند ،اما بعدها که افتوخیزها و
سر به سنگ خوردنها ،تحقیرها و ناکامیها را تجربه کرد آرامآرام تفکر
و تعمق پای دوندهاش را رونده میکند و او را ـ ـ ـ ـ اگر اهل راه باشد ـ ـ از
آرام تعمق و درایت و انصاف
حوزهی «احساس و تخیل» به قلمرو ِ
میاندازد .آنگاه در این اقلیم گسترده و بیکران خواهد دانست که کم
میداند؛ خواهد دانست که هدف رفتن است و رفتن ،و هر دستاوردی
عاشق
خود عشق است ـ ـ و هنر،
را پایان کار ندانستن؛ و این دیگر ِ
ِ
رهجو میخواهد نه شیدای مغرور .و ما آن روزها شیدا و شیفتهی
مغرور تئاتر بودیم ،بیآنکه آن حس مقدس را تجربه کرده باشیم.
خواندهها و شنیدهها و حتی آرمانهای ما در حد یک احساس خام
بود نه یک ادراک متعالی.
با چنین بضاعتی ما به خانهی آن پیرمرد عاشق راه یافتیم .پیرمرد
با آمدن ما انگار جان تازهای گرفته بود و برای جلب اطمینان ما با همان
لهجهی غلیظ ارمنی میخواست در همان روزهای نخست همهی
معلومات خود را بیرون بریزد .اما همین شتاب مشتاقانه به زیان او
تمام شد و این سؤال بهظاهر اساسی را به جان ما انداخت که پیرمرد
20

دی ــدار با
خویــش

با این لهجهی غلیظ ارمنی ،و فارسیی که نمیداند چگونه میخواهد
نمایشنامهای را به فارسی کار کند و به روی صحنه ببرد.
اما او پیش از هر کار دیگر میخواست جمع ما و خودش دربارهی
تئاتر جدید اگر نه به یک دیدگاه مشترک دستکم به یک تلقی و اعتقاد
نزدیک بههم برسیم ،بنابراین بیآنکه بر زبان بیاورد ـ ـ و شاید برای رفع
ً
شبهه و تردید ما ــــ مطالبی را که قبال دربارهی برخی از نظرات و عقاید
بزرگان تئاتر معاصر ترجمه کرده بود در اختیار ما میگذاشت.
او با دو سه زبان خارجی که کم و بیش میدانست 1متون و نظرات
پیشروان تئاتر جهان را با کمک بعضی از ما به فارسی برمیگرداند ،تایپ

ژولینگرین
()1998-1900
داستاننویسونمایشنامهنویس
آمریکاییفرانسویاالصل.

میکرد و در اختیار جمع میگذاشت و ما با استفاده از آنها ضمن
پیشرو دنیا ،آرامآرام با مشکالت اجرایی تئاتر ایران بیشتر
آشنایی با تئاتر
ِ

آشنا میشدیم.
ً
بعد از تقریبا پنج شش ماه ،وقتی که احساس کردیم به اندازهی
کافی با شیوهها و نظرات گوناگون تئاتر جدید آشنا شدهایم دیگر موقع
آن رسیده بود که عالوه بر کار تئوریک به کار عملی هم بپردازیم ،یا به
عبارت درستتر کار تئوریک را با کار عملی همراه کنیم.
نمایشنامهی جنوب ( )Sudeنوشتهی ژولین گرین نمایشنامهی
محبوب سرکیسیان بود که از مدتها قبل انتخاب کرده بود .او
معتقد بود که در هر صحنه و حتی هر صفحهی آن ،عقاید و نظرات
متفاوت نوین متجلی و آشکار است .او به خاطر نداشتن بازیگر
تئاتر
ِ
ِ

به اندازهی کافی فقط برای انجام یک کار تجربی ،سه ماهی بود که
صحنههای دونفرهی آن را تمرین میکرد؛ این بود که خودبهخود پای ما
نیز به  Sudeکشیده شد.
تمرین نمایشنامهی  Sudeبا توضیحات نهچندان واضح پیرمرد
عـبـــاس
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 .1فرانسه را خوب میدانست.
روسی را نیمه و آلمانی را کم.

دربارهی نقطهنظرهای اساسی نمایشنامه و بیشتر دربارهی نحوهی اجرا
و بازی و ایجاد ارتباط درونی آغاز شد .اما این توصیهها و القاءهای
نامشخص و غیرشفاف بهدرستی جان نمیگرفت و گاه حتی لحظاتی
از تمرینها را به نمایش زنده تبدیل نمیکرد.
القاء روح و ارتباط درونی آدمهای
جوش و جالهای پیرمرد در مورد ِ
بازی حتی با رعایت عناصر توصیه شده در سیستم و تکنیک روانی
نتوانست پیکر بیجان  Sudeرا جانی تازه ببخشد و راه بیندازد.
مسأله چه بود و اشکال در کجا بود؟ چرا نمایشنامهی جنوب با تمام
کوششهای صمیمانهی بازیگران و داللتهای کارگردان از زمین
برنمیخواست؟ آیا نویسنده به اندازهی کافی ذوق و بضاعت و مهارت
در تحریر آن بهکار نبرده و اصول درامنویسی جدید را رعایت نکرده
بود؟ آیا پیرمرد در ادراک ایدههای اساسی نمایشنامه لنگ میزند و
َ
الجرم در تفهیم آن عاجز است؟ آیا ترجمه شسته و درست و ُم َنقح
نیست؟ یا شاید صحنههای طوالنی و دیالوگهای بلند و بیتحرک
و یا عدم آ کسیون دراماتیک به معنای اخص آن موجب این رکود و
رخوت و مردگی است؟ در این صورت چرا این نمایشنامه اینقدر
مطرح و سرزبانهاست؟ آیا ما دچار سستی و کمکاری و کجفهمی
هستیم؟ عالقه و جستوجو و کار ما روی نقش کافی نیست؟ آیا به
پیرمرد به قدر کافی اعتماد نداریم؟ ب ه خودمان چهطور؟ به جوهر درام
و آدمهای بازی در خارج از اوقات تمرین به اندازهی الزم میاندیشیم؟
دلمان به راستی صاف و پاک و روشن و بیغش است؟ رشک و ریا
و خودخواهی در آن راه ندارد؟ ُ«رل بزرگه» وسوسهمان نمیکند؟ اگر
اینها نیست پس چرا اینقدر بهانهجویی میکنیم؟ ـ ـ هرکدام به
نوعی .آیا این سلطهجویی یا شروع یک خودمحوربینی نیست که ما
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را آزار میدهد؟ وای که این افکار احمقانه و غیرهنری چیست که به
مغزمان راه یافته؟
اینها و دهها سؤال و جواب دیگر در مغزمان جان میگرفت و پارهای
از آنها بارها مکرر میشد اما در تکرار این سؤالها در ذهن سرکشمان
آنها که مخاطبشان خودمان بودیم آرامآرام کمرنگ و کمرنگتر و بعد
حذف میشد و آنچه دست آخر میماند پیرمرد بود با لهجهی ارمنی
و ناتوانیاش در زبان فارسی .خوب دیگر مقصر اصلی پیدا شده بود.
پس تمام چیزهای دیگر درست و بیعیب بودند یا دستکم ُم ِخ ِل روند
تکاملی نمایش نمیشدند.
کار تمرین نمایش لنگانلنگان پیش میرفت و ما برای سرپا نگاه
داشتن آن بهراستی دستوپا میزدیم ،اما او حتی در هر تمرین روخوانی
ً
حظ اجرای کامل و بینقص را میبرد ـ ـ حظ و شعف او واقعا رشکانگیز
بود .او آنچه را که باید میشد میدید ،نه آنچه را که بود ،زیرا بیشتر در
خیال خود زندگی میکرد و ما که آن روزها رئالیستهای دوآتشهای بودیم
غیر از لهجهی غلیظ ارمنی و فارسی شکستهبستهی او ضعف دیگری در
او کشف کردیم و آن خیالبافی بیحدوحصر بود .رؤیاهای او در مورد اجرای
نمایش ،سکوت نفسگیر تماشاگر ،ارتباط پنهان و آشکار آدمهای بازی
و گاه تئاتر آینده و حتی ساختمان تئاتر و متصدیان کنترل و راهنماهای
اونیفورم پوشیدهی بسیار مؤدب و تمیز ،با دستکشهای سفید ـ ـ یا بهقول
او «تئاتر ایدهآل ـ ـ تئاتر با حروف درشت» ـ ـ چنان او را سرمست میکرد که
متوجه نگاهها و لبخندهای مشکوک ما نمیشد .اما باالخره روزی متوجه
شد و فردایش دیدیم که یک دفترچه یادداشت «ایرانبار» 1را که قطع بیاضی
داشت با خود سر تمرین آورد و بیمقدمه شروع به خواندن کرد ـ ـ ترجمهی
مطلبی بود از گوردون کریگ که عنوان آن این بود :شکار خیال.
عـبـــاس
جوانمرد
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 .1ایران بار یک شرکت حملونقل
بینالمللی بود که سرکیسیان در
آنجا«ترجمه»میکرد.

هیچکدام از ما گوردون کریگ را بهدرستی نمیشناختیم ،فقط
میدانستیم که او یک کارگردان و طراح و نظریهپرداز انگلیسی است،
همین و بس .اما اینکه نقطهنظرهایش چیست و چه عقایدی در مورد
تئاتر جدید اروپا و جهان دارد هیچ نمیدانستیم .بعدها که ترجمهی
این یادداشتها ادامه پیدا کرد متوجه شدیم که خود پیرمرد هم با
عقاید کلی گوردون کریگ چندان آشنا نبود اما چون خود را در جمع
ناباور ما تنها دیده بود خواسته بود پشتوانهای صاحبنام به میان بیاورد،
تا از ذهن و زبان او بگوید که خیالها و رؤیاهای خودش دربارهی تئاتر،
سادهلوحانه و یا سزاوار ریشخند پنهانی نیستند ...چه ساده و بیریا و
بیغش بود این پیرمرد.
ترجمهی فارسی ـ ارمنی نارسا و گنگ مطلب گوردون کریگ این
حسن را داشت که در ما این وسوسه را برانگیخت که بهدرستی بدانیم
آقای کریگ در مورد خیال و ارتباط آن با بازیگر چه میخواهد بگوید.
همان شب بیاض پیرمرد را به خانه بردم و تا دیرهنگام با هزار
تمهید ،و با حدس گمان در حد امکان آن را از لحاظ فارسی منقح
کردم .در پایان کار وسوسهام به اشتیاق بدل شده بود و این خود
دریچهای گشود که بتوانم از میان آن نوشتهها طرح گنگی از عقاید و
افکار و تلقی پیرمرد از تخیل و رؤیا را ببینم .این ترجمهی ناقص و نارسا
کار دیگری هم کرد و آن این بود که باعث شد بدانم جز تئاتر واقعگرا تئاتر
دیگری با مصالح و اسلوب متفاوت نیز هست که اگر به جهاتی کارسازتر
ً
از تئاتر واقعگرا نباشد حتما کماعتبارتر از آن نیست .همین اندیشه بود
که سالها بعد مرا وادار کرد بهطور جدی نمایشهای متفاوت در شرق
و غرب را مورد بررسی و مداقه قرار بدهم .و باز همین اندیشه بود که ده
من پایبند و حتی
سال بعد پایه و مایهی تحول عظیمی در من شد و ِ
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متعصب به واقعگرایی را به تجربهی کارهای غیرواقعگرا کشاند و به
ارزشهای تکنیکی بسیار برجست ه و وسیع و مستقل نمایشهای سنتی
خودمان بیشتر واقف کرد .اعتراف میکنم که مفتاح این تحقیقات و
تجربیات همان ترجمهی دستوپا شکستهی سرکیسیان بود .او بود
که با احساس و عواطف عمیق طبیعی و غریزیاش همچون توسنی
بیقرار در دشت گستردهی هنر ،آزاد و بیغرض میچمید و هرگاه که
نیازمند میشد از چشمهساری مینوشید .برای او چه فرقی داشت که
این چشمهسار متعلق به کریگ باشد یا استانیسالوسکی .دولن یا آرتو؟
نمیدانم طلبههای امروز نمایش ،آنهایی که این نوشته را میخوانند
و به حضور آتی خودشان در تئاتر میاندیشند دربارهی این خاطرات
و حوادث و تجربههای ما چه فکر میکنند؟ شاید چون پیرمردی مثل
شاهین ــــ به آن اندازه عاشق و شیفته ـ ـ را در جمع خود ندارند نتوانند به
راحتی قضاوت کنند اما خوب است یکی مثل او را با همان صداقت
و شیفتگی و محبت اما بیپروا ،در «خیال» خود بسازند و در کنار خود
بنشانند .اگر موفق شدند ،باید بدانند دو نفر را سپاسگزار خود کردهاند :اول
مرا بهخاطر اینکه توانستهام دستکم طرح کمرنگی از آن آدم صمیمی را
تا اینجا ترسیم کنم؛ و دوم آن پیرمرد را که مدتها با هزار تقال میخواست
ارزش و اهمیت تخیل و رؤیا را برای ما روشن کند و نمیتوانست ـ ـ اما
اینک با یادآوری روح کوشندهاش شاید برای شما بتواند.
ما کمتجربه و کمبضاعت و عجول و نابردبار بودیم یا او؟ یا هردو؟
زود قضاوت نکنید دوستان من ،چون اطالعاتتان دربارهی ما و آن
مرد نازنین بسیار اندک است .ما هم آنموقع که با اطالعات و قراین و
دالیل و شواهدمان دربارهی او و نمایشنامهی  Sudeقضاوت کردیم و به
ل ما بر پایهی
نتیجهگیری رسیدیم اشتباه کردیم .در آن زمان مال ک عم 
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استانیسالوسکی
()1938-1836
بازیگـر و مدیـر تئاتـر روس و
مبدع بازیگری سیستم .گرچه
دسـتاوردهای او بـه عنـوان
بازیگـر و کارگـردان بـزرگ بـوده
ولـی مهمتریـن کار پرتـوی
اسـت کـه بـر فنـون بازیگـری
افکندهاست.

درک ما از تئور یهای «سیستم» استانیسالوسکی بود و انطباق آن با کار
از طریق تکنیک روانی و شرایط موجود.
نتیجهگیری ما این بود که بعد از یک بحث طوالنی و پرکشمکش
اکثریت قریب به اتفاق ما اعالم کردیم ادامهی تمرین  Sudeبنا به دالیل
یوجین اونیل()1953-1888
نمایشـنامهنویس برجستهی
آمریکایـی و برندهی جایزهی
ادبی نوبل.

مختلف میسر نیست و باید فکر دیگری کرد .پیرمرد تنها بود و من
چشمهایش را از زیر عینک ضخیم دیدم که نمناک شد.
بعد از  Sudeنمایشنامهی مار گریست نوشتهی آرمان ساال کرو را که
یک تکپردهای سهلالحصولتر بود برداشتیم و شروع به کار کردیم .دو
ماهی گذشت و علیالظاهر کار آماده شده و قابل اجرا بود اما روزی باز
کار آماده را سبک سنگین کردیم و دیدیم
به حسابرسی نشستیم و آن ِ
ً
واقعا آنچه آماده شده با انتظارات و هدف ما و درک کلی ما از «سیستم»
تطبیق نمیکند .ناچار آن کار آمادهی اجرا را نیز کنار گذاشتیم.

تنسی ویلیامز ()1983-1911
نویسـنده مشـهور آمریکایـی
و یکـ ــی از تـأثی ـ ـ ــرگذارتری ـ ـ ــن
نویسـندگان معاصر در ادبیات
آمریـکا .مشـهورترین اثـرش
گربه روی شیروانی داغ است.

از مدتها پیش بیژن مفید آن یار بیهمتا به اصرار ما روی ترجمهی All

( my Sonsهمهی پسرانم) آرتور میلر کار میکرد .این اثر از جنبههای
مختلف برای جمع ما جالب و گیرا بود :تم ضدجنگ و ایدهی انسانی
آن ،کشمکش دراماتیک و قابل لمس آن ،نقشهای جمعوجور و کم
و بیش قابل انطباق آن با افراد گروه ،و همچنین نام پرآوازهی آرتور میلر
به عنوان یک نویسندهی پیشرو و مترقی .این نمایشنامه و ترجمهی
آن برای ما حسن دیگری هم داشت .بیژن خود نویسنده بود و اهل
نمایش ،در نتیجه دیالوگها شستهورفته و بهقول اهل کار «سینک» بود
و خوب در دهان میگشت .بهمحض اینکه کار ترجمه پایان گرفت،
با اشتیاق دور میز نشستیم و تحلیل و بررسی آن را آغاز کردیم .برای
رسیدن به تحلیل درستتر از این اثر به آثار دیگر میلر و از این طریق
ً
به آثار درامنویسان تقریبا معاصر او مثل یوجین اونیل ،تنسی ویلیامز،
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کلیفورد اوردتس و دیگران رجوع کردیم .هرچه تمرینها و بررسیها
ً
پیشتر میرفت ذوق و شوق ما بیشتر میشد .تقریبا برای همهی رلها
بازیگر داشتیم و دیگر مجبور نبودیم صحنههای بهخصوصی را به علت
عدم وجود بازیگر مناسب بارها و بارها تمرین کنیم ـ ـ تمرینهایی که به
علت تکرار نابهجا تازگی و شادابی «نقش» را از بین میبرد .تکرار نابهجا
ً
ــــ که تقریبا مرسوم است ــ ـ سیر زنده و تدریجی نفوذ به زوایای روح و روان
کاراکتر را متوقف میکند؛ در یک جمله تکرار نابهجا و بیمورد دشمن
لحظهی شکوهمند آفرینش است .چرا؟ چون تکرار بیجا و بیهدف
ً
مسیر طبیعی تغییرات مداوم ّ
کمی را که قاعدتا باید به یک جهش کیفی

کلیفورداودتس()1963-1906
نمایشـنامه و فیلمنامهنویـس،
کارگردان و بازیگر آمریکایی.
دختردهاتیازنمایشنامههای
مشهور اوست

ــــ یعنی لحظهی آفرینش ــــ بینجامد از مجرای طبیعی و اصلی منحرف
میکند و یا دستکم این مجرا را میبندد.
میدانیم که یک بازیگر خوب و توانا در حیطهی کار ـ ـ حتی در زندگی
روزمره ــــ بیآنکه خود را مجبور کند باید صداقت ،سادگی ،بیریایی
و باور یک کودک را داشته باشد .کودک به هر آنچه به چنگش
میافتد و هر آنچه میبیند باور دارد ،با آن ور میرود ،زیرورویش
میکند و آن چیز را تجربه میکند ،اگر آن چیز تغییر نکند ،متعالی
چیز یکنواخت خسته میشود ،کنارش میاندازد و
نشود ،بچه از آن ِ
بهدنبال چیز دیگری میرود .این برترین و زیباترین خصیصهی یک
هنرمند است که به آنچه میرسد و میبیند باور داشته باشد ـ ـ مثل
یک کودک پاک ،بیکینه و ناآلوده ،اما جستوجوگر .موجودی که با
میلی سیریناپذیر میخواهد ببیند ،بفهمد و تجربه کند و من و شما
که روزی خود کودک بودهایم و اینک شاهد احوال و بازی این کودک
هستیم ،زیباترین و مقدسترین بازی زندگی را میبینیم؛ و مگر ما خود
بازیگران این سرای سپنجی نیستیم؟ 1پس همانطور که «حرکت و
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 .1ما لعبتکانیم و فلک لعبتباز/
از روی حقیقتــی نــه از روی
مجــاز //یکچند در این بســاط
بازی کردیــم /رفتیم به صندوق
عدم یکیک باز ــ خیام.

تغییر» اساس زندگی است تئاتر نیز از این قاعده مستثنا نیست.
آن روزها ،نمایشنامهی همهی پسرانم برای ما تازگی داشت
ً
و بعد از مدتها هم از آن خسته و دلزده نشدیم .هریک تقریبا ُرل
دلخواهمان را داشتیم و با دلبستگی و اشتیاق به دنبال یافتن
ویژگیهای ُرل به ایندر و آندر میزدیم .شنیده و خوانده بودیم که
برای رسیدن به ویژگیهای یک نقش باید بررسی و مطالعه کرد .باید
نقش و کاراکتر را در بستر آفرینش آن از لحاظ اجتماعی و اقتصادی
ً
و روانشناسی عمیقا مورد بررسی و تحلیل قرار داد .منابعمان
کتابهای تاریخ اجتماعی ـ سیاسی ،رمانها و نمایشنامههای
نویسندگان معاصر دورهی مورد نظر آرتور میلر بود .تا آنجا که دسترسی
داشتیم خواندیم و به یکدیگر منتقل کردیم یعنی هرکس خواندهها و
دانستههای خود را که از منابع مختلف بهدست آورده بود برای گروه
مطرح کرد و برداشتهای او با جرح و تعدیل و اصالح پذیرفته شد.
اینها بررسیهای ذهنی و حاصل مطالعهی منابع مکتوب بود.
حال باید این نقشها ،این فرهنگ ،این جامعه را بهطور عینی مورد
مطالعه قرار میدادیم .باید اعمال و رفتار نقشها را در حوزهی پرورشی و
مناسبات فرهنگی آنها میدیدیم ،میفهمیدیم و حس میکردیم چون
بدون درک این مناسبات بازسازی چنان فضایی مقدور نبود.
ً
رفتن به امریکا یا حتی جایی تقریبا مشابه اما نزدیکتر مثل اروپا
در آن زمان برای هیچکدام از ما مقدور نبود .بنا بر این وقتی دیدیم
هیچکدام قادر نیستیم برای مشاهده و بررسی به خارج از کشور سفر
کنیم به این نتیجه رسیدیم که مشاهدهی فیلمها بهویژه فیلمهای
نزدیک به موضوع نمایشنامه میتواند منبع ارزنده و مستندی برای
28

دی ــدار با
خویــش

منظور ما باشد .با جدیت و عالقهی بسیار ـ ـ و گاه برای اینکه خود
را مطلعتر نشان دهیم َپ َسلهی یکدیگر ـ ـ به دیدن فیلمها میرفتیم و
گمان میکردیم که با بافت اجتماعی و مناسبات زیربنایی آن اقلیمها
کمکمک آشنا شدهایم غافل از آنکه این شیوه نه تنها کارساز نبود بلکه
گاه میتوانست گمراهکننده و نامربوط باشد.
ً
در اغلب فیلمها برای جلبتوجه تماشاگر سینما ـ ـ که معموال
عامیتر و آسانپذیرتر از تماشاگر تئاتر است ـ ـ کارگردانها ،رفتار
و سکنات و همچنین مطالبی جالب و خوشآیند اما غیرواقعی
را در فیلم میگنجانند که بهکلی مغایر با واقعیات زندگی و رفتار
عادی است و این کار بهقول معروف از َع َرضیات رایج هالیوودی به
حساب میآید.
شاید بد نباشد برای کمک به فهم منظورم حادثهای را بازگو کنم.
میان ما ــــ در دورهای که جمع ما وسیع بود و تشکیل شده بود از نقاش
و شاعر و نویسنده و معمار و فیلمساز ـ ـ دوستی بود بهنام بیوک ،که
اگرچه هنر شاخصی نداشت اما بهخاطر نشست و برخاست با
هنرمندان نامآور ،صاحبنظر و هنرسنجی ممتاز بود .خصوصیت
برجستهی دیگری هم داشت ،و آن اینکه رازدار و مشکلگشای
همهی دوستان بود .او بهخاطر این اخالق و رفتار بسیار صمیمانهاش
مورد مهر و عالقهی همه بهویژه سهراب [سپهری] بود .یادش بهخیر
بیژن هم او را بسیار دوست میداشت .بیوک چهار پنج سالی از ما
بزرگتر بود و گاه تجربیات او الگوی خوب و گویایی برای ما میشد.
حقیقت این است که حتی اقامت در غرب هم ما را به درک
واقعی و کامل رفتار و مناسبات پیچیدهی آنها نمیرساند .من
حدود بیست سال از بهترین و پختهترین دوران زندگیام را خواسته
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