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نقد نمايش «باالخره اين زندگى مال كيه؟» 
دشوارى يك «حق انتخاب»

ــش «باالخره اين زندگى  «تصميم گرفتم زنـده نمونم» چالش نماي
ــتاد دانشگاه و  ــون، اس ــود. هريس مال كيه؟» با اين ديالوگ آغاز مى ش
ــت كه در يك سانحه رانندگى، قطع نخاع شده و از  مجسمه سازى اس
گردن به پايين فلج شده است. او كه ديگر اميدى به بهبودى كامل ندارد، 
ــت خودش به  تصميم مى گيرد روند درمانش را متوقف كند و با خواس
زندگى اش پايان دهد. در مقابلش امرسون، رياست بيمارستان، قرار دارد 
كه تمام تالشش را مى كند تا هريسون به زندگى برگردد و با وضعيت 

دشوارش به زندگى ادامه دهد. 
 «حق انتخاب»، مضمون اساسى روايت است. كشمكش، از خوردن 
ــون نمى خواهد با قرص هاى  ــروع مى شود. هريس يك قرص كوچك ش
خواب آور هوشيارى اش را از دست بدهد، از سوى ديگر دكتر مى خواهد 
با اين قرص ، درد و آالم او را كاهش دهد. هريسون به پرستار مى گويد: 

«قرص را من مى خورم اما تو به آرامش مى رسى.»
قرص، بهانه اى مى شود كه هريسون به وضعيت جارى خود بينديشد. 
هريسون به كرامت و شأن انسان معتقد است. او عاشق زندگى است اما 
حاضر نيست با هروضعى به زندگى ادامه دهد. شخصيت هريسون، آدم 
بذله گويى است كه عاشق زنان است و از هرفرصتى براى شوخى با آنها 
استفاده مى كند. شخصيت هريسون به گونه اى پرداخت شده كه مخاطب 
شوق زندگى را در او ببيند و تصوير يك شخصيت افسرده را نداشته باشد 
و اين خود تقابلى با نظريه پزشك معالجش باشد كه او را افسرده مى داند؛ 
اما وضعيتى كه در آن قرار دارد، چاره اى برايش باقى نگذاشته است. او 
كه روزى منزلت يك استاد دانشگاه را داشت، حال نمى تواند بپذيرد كه 
براى اعمال ابتدايى انسانى نيازمند ترحم و يارى ديگران باشد. در مقابل، 
امرسون به پشتوانه دانش و تخصصش تصميم مى گيرد كه هريسون به 
هرقيمتى زنده بماند؛ حتى اگر مانند يك تكه گوشت، تا پايان زندگى، 
روى تخت بيمارستان باشد. هريسون از امرسون مى خواهد كه به نظر 
او احترام بگذارد اما امرسون معتقد است كه بايد به سوگند پزشكى اش 
ــد و با تمام توان در راستاى حفظ زندگى انسان ها بكوشد. از  وفادار باش
نظر دكتر، هريسون و خودش در مقابل هم نيستند، بلكه هردو فقط يك 

دشمن دارند و آن هم مرگ است. 
اوتانازى يا هومرگ (Euthanasia) در زبان يونانى به معناى «مرگ 
ــود كه فردى بيمارى العالج  ــت و به وضعيتى اطالق مى ش خوب» اس
ــد و براى رهايى از زجر و درد بيمارى، بنا  ــخت داشته  باش ــيار س و بس
ــت خودش به مدد روش هاى پزشكى، در آسايش كامل به  به درخواس
ــرم و  ــى خويش پايان دهد. توقف روند درمان يك بيمار، قطع س زندگ
تغذيه وريدى، قطع اكسيژن، جلوگيرى از تراكافت (دياليز) و جداكردن 
فرد از دستگاه هاى حمايتى ارگان هاى حياتى، همچنين دادن داروهاى 

مسكن با دوز باال از روش هاى اوتانازى به حساب مى آيند. 
مخالفان هومرگ، آن را در تقابل با اخالق مى دانند و بيان مى كنند 
ــت؛ آنها حيات را  ــو جريان زندگى را گرف ــچ وضعيتى نبايد جل در هي
باال ترين ارزش معرفى مى كنند كه بدون آن، ارزش هاى ديگر معنا پيدا 
نمى كنند. موافقان هومرگ، شرافت انسانى و حقوق فردى را ارزش بر تر 
مى دانند و كيفيت حيات را مهم تر از خود آن مى دانند. در اين نمايشنامه، 
ــون از همين منظر به دفاع از خود مى پردازد و اعالم مى كند كه  هريس
نمى خواهد به هر قيمتى زنده بماند. او حتى بيان مى كند تالش دكتر، 

زنده نگه داشتن توهم زندگى است. 

هريسون براى دستيابى به «حق انتخاب» به قانون و دادگاه متوسل 
ــود. وكيلش از قاضى مى خواهد تا در يك جلسه در بيمارستان،  مى ش
وضعيت هريسون را بررسى كند. تمهيد نويسنده براى برگزارى دادگاه 
در اتاق بيمارستان، با حضور عوامل بيمارستان، فرا تر از كاركرد نمايشى 
ــردن مخاطب در موضوع  ــيدن و درگيرك آن، راهى براى به چالش كش
ــت. قاضى سمت تماشاگران نشسته است و انگار تك تك مخاطبان  اس
در صندلى قضاوت اين دادگاه نشسته اند. مخاطبان تمام داليل طرفين 
ــوند و بعد در بزنگاه  ــت خير دو طرف آگاه مى ش ــنوند و به ني را مى ش
تصميم گيرى قرار مى گيرند. قاضى نمايش، راى به نظر هريسون مى دهد 
ــون به آرزويش مى رسد. اين شايد پايانى خوشبينانه براى اين  و هريس
ــد و همه چيز خوب و روبه راه مى شود؛ حتى «جان»، كارگر  روايت باش
ــتان چراغى را كه از ابتداى نمايش خراب بود، تعمير مى كند و  بيمارس

چراغ روشن مى شود؛ بدون آنكه چشمك بزند. 
«جان» در زمره شخصيت هايى از اين روايت است كه از زاويه ديگرى 
به هريسون نگاه و سعى مى كنند به جاى ديد ترحم آميز، از زاويه انسانى 
با او تعامل داشته باشند. جان سعى مى كند محيط بيمارستان را براى 
هريسون قابل تحمل تر كند و مشتاقانه به دنبال پيروزى هريسون در اين 

جدال است. 
ــون و لحن و صداى او، كمك  بازى نويد محمدزاده در نقش هريس
بسيارى به پرداخت اين نقش كرده است؛ نقشى كه بازيگر فقط با صدا 
ــون با  ــك خود مى تواند آن را خلق كند. در مقابل، نقش امرس و ميمي
پرداختى متفاوت كار شده است؛ شخصيتى منطقى كه محكم و شمرده 
ــى رود و تمام اتفاقات را از دريچه علم و تجربه هاى كارى خويش  راه م

مى بيند. 
ــلوار و كراوات سياه تمام بازيگران نمايش در تقابل با لباس  كت وش
سفيد هريسون است و به نوعى ترسيم كننده جدال هريسون با دنياى 
پيرامونش است. جان هم هر وقت فرصت مى كند كتش را در مى آورد و 

با پيراهن سفيد كنار تخت هريسون مى آيد. 
ــورهاى مختلف، هنوز اين  در واقعيت، قوانين و مقررات جارى كش
ــون ها نمى دهند و پايان نمايش، روياى برايان كالرك  اجازه را به هريس
براى اين جدال و رويارويى دشوار است. كالرك از مخاطبانش نمى خواهد 
كه براى هريسون ها، آرزوى مرگ بكنند بلكه از آنها مى خواهد به «حق 
انتخاب» بيمار احترام بگذارند و ارزش و اعتبار تصميم بيمار را بدانند. به 

قول هريسون: 
«قساوت اين نيست كه بگذارن كسى زنده بمونه يا بميره، قساوت در 

اونه كه خق انتخاب را از كسى بگيرن.»

از چشم كارگردان

تما شاخانه

درباره نمايش «صداى آهسته برف»
شكستن امواج

ــكوت است. فرياد بى صدايى است  «صداى آهسته برف»، صداى س
ــود.  كه جغرافياى خودش را ترك مى كند و آرام و تلخ، همه گير مى ش
نمايش، تجربه اى جسور است. طراحى صحنه و طراحى صدا، در تركيبى 
ــازى متمركز و منضبط صادق ملكى و  ــگ با نگاه كارگردان و ب هماهن
پايانى كه بجا و مناسب با آن چيزى است كه اثر جست وجو مى كرده و 
همين تماشاگر را وادار به همراهى اثر مى كند، حتى وقتى كه سالن را 

ترك و سكوت را با خود مى برد. 
ــون كارگردانان بودم،  ــر رمضانى را از زمانى كه نايب رييس كان  جاب
مى شناسم. آن وقت ها هرساله از بين كارگردانان جوان كار اول يا دوم از 
بين كارهاى اجراشده در طول سال، عده اى را منتخب مى كرديم. جابر 
دوسال پشت  سر هم يكى از آنها بود و برخالف عده كمى از همنسالنش، 
متواضع بود و جسارت را با وقاحت اشتباه نگرفته بود و براى هر كارى 
كه مى كرد، زمان مى گذاشت و تكليفش با خودش روشن بود. همين او 

را برايت دلنشين مى كرد. 
ــته برف» انتخاب خوبى براى ديدن و تجربه ديگرى را  «صداى آهس
در سالن تاريك نمايش از سر گذراندن است. بايد ديد جابر در كارهاى 

بعدى اش همين جسارت را دارد يا تن به مماشات مى دهد. 

نگاهى به نمايش «مكاشفات راسكلنيكف»
ذهنى پريشان به دنبال عدالت

ــكلنيكف با آر. جى. ديو در گالرى دوزخ»، نمايشى  ــفات راس «مكاش
ــت برگرفته از داستان «جنايت و مكافات» ولى با روايتى ديگر، كه با   اس
نويسندگى و كارگردانى پيمان مجيدى و تهيه كنندگى (و كارگردانى) 
سابينا شيارى، در تماشاخانه آو (محل بازسازى شده يك حمام قديمى 
با حفظ همان معمارى قديمى)، واقع در خيابان فتحى شقاقى - خيابان 

جوانمهر - ساعت 9 هر شب، اجرا مى شود. 
ــت تا «اكت محور» و به همين  ــتر «متن محور» اس ــفات، بيش مكاش
ــوم آغازينش، ريتم كندى دارد ولى به تدريج كه روايت،  دليل در يك س

اكت محور مى شود، ريتم در اجرا هم مناسب تر مى شود. 
متن نمايش، روايتگر ذهنى هذيان گوست كه به دنبال  عدالت است، 
كاراكتر نمايش با همين ذهنيت، خود را در برزخ شكست و پيروزى قرار 

داده و نهايتا به دوزخ  شكست مى برد. 
ــش در فرم خود، تحت تاثير نوع روايتش، در مثلث «رئال، نماد،  نماي
ــرا دارد، هم از طريق  ــان» قرار مى گيرد، به طورى كه هم فرم  واقع گ بي
ــخن مى گويد و هم با بازى  ــانه ها (گريم، لباس، نور و ميزانسن) س نش
ــتى)، به توضيح و بيان حاالت  و نورپردازى بيان گرايانه (اكسپرسيونيس
درونى كاراكترها و تغييرات آنها مى پردازد، به ويژه زمانى كه شخصيت 
ــايه اش بر ديوار، درونياتش را روايت  اصلى نمايش از طريق حركات س

مى كند. 
ــندگى) و چه  زبان نمايش، چه در روايت و متن (و درواقع در نويس
ــته به  در اجرا (در كارگردانى و بازيگرى) تحت تاثير همان مثلث، توانس
ــبى  برسد به طورى كه روايت را به نفع «زودفهمى»  نوعى پيچيدگى نس
مخاطبش قربانى نمى كند، اما همين پيچيدگى زبانى نسبى در روايت، 
ــود بلكه هرچه به سمت انتهاى  در طول نمايش نه تنها كامل تر نمى ش
ــادگى و خطى شدن روايت سير مى كند و  نمايش مى رود، به سمت س
همين عدم توازن در حفظ پيچيدگى زبان نمايش، باعث شده كه اجرا، 
فاقد ريتمى مناسب باشد. كندبودن يك سوم آغازين نمايش، اوج گرفتن 
ــدن پايان نمايش، نشانه هاى فقدان ريتم مناسب  ميانى آن و خطى ش
در اجراى نمايش  هستند. هرچند به نظر مى رسد كه آسيب ريتميك 

نمايش، با اصالح  متن و نيز با اصالحاتى در اجرا، قابل ترميم است. 
ــى اش، چه در فرم اجرايى اش و چه در  نمايش، چه در متن اقتباس
بازى هاى حرفه اى اش، تالش معتبر و شايسته ا ى  است كه ارزش ديدن 
ــهور، تالش  دارد. به ويژه آنكه تالش براى اقتباس از يك متن ادبى مش
ــود، نمايش را از  ــهم خ ــت كه به س خوبى براى تقويت كردن اثرى ا س
كليشه هاى رايج و گاه عامه پسند تئاتر معاصر، فاصله مى دهد تا به فرمى 

حرفه اى تر و خالق تر تبديل كند. 
هرچند يكى از سخنان جالب شخصيت اصلى نمايش، يكى هم اين 
گفته اوست وقتى كه مى گويد: «هروقت ديدى كارى درست نيست، به 
غريزه ات عمل كن.» اما فراموش هم نبايد كرد كه: با ذهنى پريشان، به 

عدالت نمى توان رسيد. 

روزنه آبى

از سـر شـانس بود يا تقدير؟ هر كدامش بود؛ فرقى نمى كرد. مهم اين 
بود كه يكى از هنرجويان كالس نمايش نويسى «محمد چرمشير» باشم 
كه تابسـتان78 در تاالر محراب برگزار مى شد. آن روزها تازه از محيط 
آكادميك دانشگاه فارغ التحصيل شده بودم و مى خواستم بخت و اقبالم 
را در نوشتن امتحان كنم و آموختم كلمه، مهم ترين ابزار نويسنده است 
و بايد در جهان كلمات نويسـنده جارى شـد. آموختم وقت نوشـتن، 
كلماتم را وزن كنم، آموختم چطور مى شـود داسـتانى را پيش برد و به 
موضوع اشاره مستقيم نكرد، آموختم.... اين آموخته ها بود كه در همه 
اين  سـال ها برايم زندگى در كلمات شـد و شايد همين هاست كه حاال 
برايم نوشتن درباره محمد چرمشير را سخت مى كند؛ نمايشنامه نويسى 
كه در پنجاه وچندسالگى، بيشتر از يك ربع قرن زندگى اش را فقط وفقط 
خوانده و نوشـته و آموزش داده و دست به هيچ كار ديگرى نزده است. 
تالش هايى كه هميشـه با انتقادهاى تندى از سـوى بخشـى از جامعه 
تئاترى همراه بوده است كه نتوانستند پابه پاى محمد چرمشير حركت 
كنند. اما در همه اين سـال ها سكوت  كرده و كمتر زبان حتى به پاسخ 
و گاليه باز كرده اسـت. او همين روزهايى كه برخى نويسندگان جوان 
هم به او و به معلمى اش انتقاد كردند جاى دفاع از خود، تئاترى ها را به 
آرام كردن خانه  شان فراخوانده است و خواسته تا در زمين بازى خودشان 
يا همان صحنه حرف هايشان را بزنند. براى گفت وگو با محمد چرمشير 
بهانه زياد بود اما اين گفت وگو بدون بهانه وقتى هماهنگ شد كه نمايش 
«كسى نيست همه داستان ها را به ياد آورد» به كارگردانى رضا حداد روى 
صحنه بود. وقتى گفت وگو منتشـر مى شود كه اين نمايش روى صحنه 

نيست اما محمد چرمشير همچنان مى نويسد. 

12سـال پيش كه نمايش «كسى نيست همه داستان ها را به ياد  �
آورد» را نوشـتيد خيلى ها از شيوه اجراى  آن ايراد گرفتند و گفتند 
اين شيوه، معمول نيست. اما امسال كه به صحنه رفت انگار شيوه اى 
عادى بود؛ اينكه تعدادى داسـتان جداازهم با يك خط داستانى در 
كنار هم قرار بگيرند. يادم هسـت وقتى اين نمايش به صحنه رفت 
اولين قدم در تجربه كردن چنين فضايى در تئاتر بود. شايد شبيه همه 

تجربه هايى كه در اين سال ها داشتيد. 
ــال1368 با  ــتيم تجربه اى را دنبال مى كرديم كه از س آن زمان داش
ــده بود و بعدها به آن تئاترهاى تجربى گفتند.  گروه تئاتر بازى آغاز ش
نمايش هايى كه اجرايشان در آن دوران نامتعارف بود. ما سعى مى كرديم 
از شكل رسمى تئاتر فاصله بگيريم. فكرهايى داشتيم و داشتيم با تئاتر 
ــنايى پيدا مى كرديم و مى خواستيم آنها را به تئاتر خود  روز جهان آش
ــم و به آزمون بگذاريم. وقتى گروه تئاتر بازى اين راه را آغاز كرد،  بياوري
آرام آرام بچه هاى ديگرى آمدند و اين راه را ادامه دادند. اين دست ما را 
باز گذاشت كه تجربه هاى كمى نامتعارف را نسبت به تئاتر روزمان تجربه 
كنيم. گاهى اوقات مثل هركارى كه اينچنين آغاز مى شود ما هم به دليل 
ــا تفريط برديم. اما امروز كه برمى گردم و  ــى تجربه راه را به افراط ي كم
ــت را...» نگاه مى كنم مى بينم نسلى پيدا شده كه خودش  «كسى نيس

را از تئاتر باال بكشد؛ تئاترى كه ديگر خيلى رسمى و عادتى شده بود. 
دقيقا اين نمايش در مبدايى نوشـته شد كه يك دهه قبل از آن  �

نسل جديد نمايشنامه نويسى به عرصه تئاتر ايران وارد شدند؛ نسلى 
كه در عين ناباورى بعد از دودهه بعد از انقالب به شدت جسارت داشت 
و شـيوه هاى جديد را امتحان مى كرد و تكميل كننده راه استادانش 
بود؛ استادانى مثل بهرام بيضايى، اكبر رادى و... . نكته جالب هم اين 
بود كه در كار هركدام از اينها مى شـد يك عباس نعلبنديان، بهرام 
بيضايى و حتى غالمحسين سـاعدى را پيدا كرد. يكى از اين افراد 
محمد چرمشير بود. از آنجايى كه شما برخالف بقيه هم نسالنتان وارد 
حوزه هاى ديگر نشديد، شاخص ترين نمايشنامه نويس اين جريان به 
حساب مى آييد؛ شايد بتوانيد بهتر به اين سوال پاسخ دهيد كه اين 
نسل از كجا نوشتن را آغاز كرد و چطور به اين فضاهاى متفاوت رسيد 

و در يك جايى متوقف شد؟ 
وقتى ما به تئاتر رسيديم معلمان ما يا نبودند يا امكان دسترسى به 
ــتيم خودمان را به آنها برسانيم و از  آنها نبود. هرچند كه باالخره توانس
ــان استفاده كنيم و تجربيات خودمان را در معرض ديدشان  تجربياتش
ــا از نزديك در كنار ما نبودند.  ــت كه آنه بگذاريم. اما واقعيتش اين اس
نمايشنامه نويسى به دليل فضاى بعد از انقالب شكل خاصى پيدا كرده 
بود. ما چاره اى نداشتيم جز اينكه يا به جريان تئاتر آن روز پايبند باشيم 
يا به قول معروف بازى را به هم بزنيم. واقعيتش اين بود كه به دليل اينكه 
داشتيم دايما از آنچه باقى مانده بود به صورت كتاب، خاطره ، مقاالت و 
ــيده بوديم با اين ساختار  روزنامه ها تغذيه مى كرديم به اين نتيجه رس
ــيم حرف بزنيم. از سوى ديگر ما  تئاتر نمى توانيم درباره آنچه مى انديش
ــتادانمان بگذاريم تا  ــل اينكه بتوانيم تجربياتمان را در اختيار اس به دلي
ــزد كنند مجبور بوديم دايم بنويسيم. به قول  خطاهايمان را به ما گوش
مرحوم استادمحمد ما نسلى شديم كه از راه نوشتن، نوشتن را آموختيم. 
ــتيم. اين سراسيمه نوشتن باالخره آنچه را كه  بى پروا و سراسيمه نوش
ــكل هاى  ــان داد فرم بود. اين را ياد گرفتيم كه ش زودتر از همه چيز نش
گوناگون مى توانند محتواهايى گوناگون را با خودشان حمل كنند. براى 
ــق  همين در دهه60 ما آن همه تالش  كرديم تا فرم هاى مختلف را مش
كنيم. به خاطر اينكه جريان تئاتر آن روزگار را نمى پسنديديم و سعى 
مى كرديم به آن تن ندهيم و از سمت ديگر واقعا در كمبود بوديم و براى 
همين بايد خودمان اشتباه مى كرديم تا اشتباه خودمان را بتوانيم رفع 

كنيم. حجم كارها هم به همين دليل زياد بود. 
در كالس هايى كه با شـما داشتم، يك بار گفتيد زمانى با محمد  �

رحمانيان و حميد امجد قرار گذاشـته بوديد كه هركدام يك شيوه 
تئاتر سنتى را بيازماييد. از دل همين قرار هم سه رويكرد جديد به 
تئاتر ارايه شد؛ چيزى كه به نظر در تئاتر امروز ديگر ديده نمى شود. 
درست است كه شما مى گوييد ارتباطى با استادان نداشتيد، اما نسل 
جديد كه استادانى چون شما را در كنار خودشان داشتند. اما از اين 

تجربيات استفاده نمى كنند. 
ــكال اين بود كه ما به باالدستى هاى خودمان خيلى نگاه كرديم.  اش
ــتى ها الجرم استادان شاخص هم نبودند. فراموش  خيلى از اين باالدس
ــان در دهه60 هرچيزى را كه خوانديم،  نمى كنم من و محمد رحماني
ــعى  ــم. هرچيز را كه به نظرمان جذاب آمد، س ــقش را انجام دادي مش
ــه الگوهايمان بوديم و  ــته ب ــم ادايش را دربياوريم. ما خيلى وابس كردي
ــان را بيرون بياوريم.  تالش مى كرديم آنها را تجربه كنيم و مكانيسمش
تا بعد از آنكه آن را كشف كرديم، كار خودمان را خلق كنيم. اما اتفاقى 
ــى رخ داد،  ــه به نظر من از دهه80 به بعد در زمينه نمايشنامه نويس ك
پيوستن گروه هاى جوانى از استادان به دانشگاه و مطرح كردن اين فكر 
بود كه ما مى توانيم خلق كنيم. بدون اينكه به گذشته نگاه كنيم. اين 
اتفاق به نظرم در حوزه شعر و ادبيات داستانى هم افتاد. گاهى اوقات در 
پايان دهه80 كار به حدى رسيد كه بسيارى از نويسندگان اين ادعا را 
مى كردند كه اگر شما به باالدستى هاى خود نگاه كنيد، آن تازگى نوشته 
خودتان را از دست خواهيد داد و براى همين ما به هيچ عنوان احتياجى 

به خواندن تجربه ديگران نداريم. شايد تفاوتى كه ميان دهه60 با دهه80 
ــبب شد آرام آرام بچه هاى توليد كننده  بود، همين بود؛ موضوعى كه س
ــاخه  - از بازيگرى و نويسندگى تا كارگردانى- آرام آرام به  تئاتر در هرش
ــان داشتند، بيشتر اتكا كنند تا آنچه كه ديگران به عنوان  آنچه خودش
ــينه برايشان به ارث گذاشته بودند. ديگر نيازى نبود تا بدانند  يك پيش
پشت چه كسى ايستاده اند. چون خودشان مبدأ خلق تئاتر بودند و اين 
به گذشته مربوط نمى شد. با اين نگاه خيلى مبارزه شد. امروز هم دارد 

با آن مبارزه مى شود. 
اتفـاق ديگرى هـم افتـاد، آن هم اينكـه همين نسـلى كه ما  �

درباره شـان صحبت كرديم، در اثر عوامل زيادى كه مميزى يكى از 
آنها و فشارهايى كه وارد شده بود، دست به اجراى كارهايى مى زنند 
كه مخاطـب را متعجب مى كنند، مثال محمد رحمانيـان ترانه هاى 
قديمى با محمـد رحمانيان پل تفاوت زيـادى دارد. از حميد امجد 
مدت هاسـت كه نمايشـنامه تازه اى نخوانده ايـم و او در زمينه هاى 
ديگرى فعاليت مى كند. محمد يعقوبى چندين سال است كه متنى 

از خودش را روى صحنه نبرده است. على رضا نادرى همين طور... .
در مورد مميزى بايد نكته اى را بگويم. نسل ما هيچ وقت با مميزى به 
صورت مانع برخورد نكرد. هيچ وقت طرفدارش نبوديم و هميشه سعى 
ــم پس اش بزنيم. يك نكته اى را ياد گرفتيم كه به عنوان هنرمند  كردي
ــزى پيدا كنيم.  ــراى خروج از اين ممي ــت كه راهى ب ــان اين اس كارم
ــكل و  ــيارى از آثار ما ش پيداكردن اين راه براى خروج از مميزى به بس
شمايلى داد كه اين شكل و شمايل منجر به َكَركتر نويسنده ها شد؛ اينكه 
نويسنده چگونه از اين سدها عبور مى كند و چگونه يك كركتر به وجود 
ــى آورد. ما هيچ كدام به مميزى تن نداديم، اما به روش خودمان از آن  م
عبور كرديم. اين به معناى اين است كه مميزى نتوانست در مقابل ما 
دوام بياورد، ما عقبش زديم. يك نكته  ديگر بعدتر اتفاق افتاد كه نبايد از 
نظر دور بداريم و آن هم اين است كه يك نسل هايى در اين ميان آمدند 
ــان را مى خواستند. طبيعى هم بود. براى همين  كه حق وحقوق خودش
ــه وجود آورد. به خوب و بدش اصال  ــداد زيادى هم آمدند كه تنوع ب تع
نگاه نمى كنم. ما در دهه هاى 60 و 70 به دليل محدوديت فضاى تئاتر 
- كه همچنان به شكلى وجود دارد- با تعداد آدم هاى مشخص فعاليت 
مى كرديم. تازه هايى كه به اين محدوده مى پيوستند، انگشت شمار بودند. 

اما در ميان اين كسـانى كه به قول شـما االن وارد فضاى تئاتر  �
مى شوند، هستند كسانى كه نمايشنامه نويس هاى خوبى اند. اما در 
حـد يك يا دو كار خـوب ارايه مى دهند و بعد گم مى شـوند. اما در 
مقابل، كسانى هم هسـتند كه با يك كار قصد دارند ره صدساله را 
بروند؛ كم هم نيسـتند كسـانى كه به هر طريقى براى تئاتر كيسه 
دوختند. اتفاقى كه در ميان اين نويسندگانى كه پيش از اين از آنها 
صحبت كردم، نمى افتد. شما هيچ كدام سعى نداريد از تئاتر منفعتى 

ببريد و تئاتر را براى خودش مى خواهيد. 
فراموش نكنيد وقتى سال گذشته دانشگاهى در اين مملكت 800 
ــجو در ارتباط با اين رشته گرفته يعنى اين 800نفر قرار است در  دانش
بازار كار وارد شوند. ورودشان در بازار كار به معناى گسترده شدن بازار كار 
ــت. عمال ديده شده در 10سال اخير در محدوديت همان 10سال  نيس
اول زندگى مى كنيم. نه سالنى به سالن هايمان اضافه شده است نه اتفاقى 
بر اتفاق هايمان اضافه شده است. اما يك عده جوان آمدند تا ماندگار اين 
رشته شوند. نگاه هيچ كدام اين نيست كه من مى خواهم از اين فضا عبور 
كنم و جاى ديگرى بروم. در نگاه اول همه مى خواهند همين جا باشند. 
ــت كه بيايند و بخواهند خودشان را نشان دهند. دوم  خب طبيعى اس
اينكه روزگارى كه درباره اش صحبت مى كنيم ما پولى در تئاتر نداشتيم. 
چشم انداز مالى وجود نداشت و تئاتر به همين دليل، اتفاقى بود كه ما به 
دلخواهمان انجامش مى داديم. اما در نيمه هاى دهه 80 پول وارد تئاتر 
شد و به تئاترى ها گفتند كه شما مى توانيد با پول تئاتر ارتزاق كنيد و با 
اين پول هرچند اندك مى شود زندگى را هم چرخاند. آن كثرت دانشجو 
ــت، دست به دست  به عالوه اين ماجرا كه بخش مادى اين جريان هس
ــد كه گفتم. در فضاى محدود آدم هاى زيادى  هم دادند و آن چيزى ش
ايستادند. هركدام هم حق دارند در اين محدوده تنفس كنند. طبيعى 
است كه آدم ها به نسبت آن زمان، شاخص نباشند. يعنى فضايى كه در 
دهه 40 افتاد اين بود كه آدم هاى شاخص خيلى زود شناخته شدند و 
عنوان پيدا كردند. در دهه 80 اما اين شاخص ها ديگر وجود ندارند. به 
همين دليل شما تعداد زيادى نمايشنامه نويس مى شناسيد اما هيچ كدام 

را به شاخص بودن نه. اين چيزى بود كه الجرم بايد اتفاق مى افتاد. 
يعنى شما مى گوييد در اين بازه زمانى 10ساله در نمايشنامه نويسى  �

كسى پيدا نشده كه هم تراز مثال خود شما يا محمد رحمانيان باشد 
كه مثال 10سال ديگر در جايگاه شما قرار گيرد؟ 

چنين ادعايى نمى شود كرد، اما يادمان باشد پيمودن اين 10سال به 
معناى اين نيست كه فقط بايد اين 10سال را گذراند. در اين سال ها بايد 

كارهايى را مى كردند. يك نمايشنامه نويس در طول 10سال بايد بنويسد 
ــال  ــد خودش را به دانش روز متصل كند. در اين 10س ــد و باي و بخوان
ــنده امروزى نه زمانش را دارد و نه  بايد تجربه هايى را انجام دهد. نويس

امكاناتش را و نه به عبارتى انگيزه انجام دادنش را. 
ايـن انگيزه نداشـتن نكته مهمى اسـت. چـون در ايـن زمان،  �

دسترسى به تازه هاى تئاتر جهان خيلى ساده تر از دهه60 است كه 
شما آن را آغاز كرديد. شما گاهى مجبور بوديد چرخ را اختراع كنيد 
امـا تئاترى هاى االن به راحتى بـا يك كليك مى توانند جديدترين 

كارهايى كه در دورترين نقاط دنيا هست را ببينند. 
با همه اين امكاناتى كه شما مى گوييد، متاسفانه با تالشى كه ما به 
منبع مى رسيديم امروز همه اطالعات گوش به گوش منتقل مى شود. 
ــت. بچه ها به صورت  ــواد از راه مرجع نيس ــيارى از بچه ها س سواد بس
شنيدارى كارها را ياد گرفته اند و به همين دليل است كه چيزهايى كه 
ياد گرفته اند پر از تناقض و ابهام است؛ يعنى وقتى وارد اينترنت مى شوند، 
ــت كه منابع به راحتى و بى شمار در دسترسشان هست، اما  درست اس
ــتند كه خيلى تند و باعجله نوشته  شده اند و  همان منابع، منابعى هس
ريشه و عمق و گستردگى ندارند. فكر كنيد كسى اين را خوانده و در يك 
نشست رودررو آن را به ديگرى منتقل كرده و ديگرى در يك نشست به 

ديگرى و... براى همين پُر از تناقض شده است. 
جايى گفته بوديد نمايشنامه نويسـان جوان كه خيلى هايشـان  �

شـاگردان شما هسـتند خيلى بى حوصله شـدند. حوصله ندارند 
به دنبال اين بروند كه مثال ببينند گذشته هاى شـان چه كرده اند. در 
نشسـت خبرى « كسـى نيسـت...» هم گفتيد اين كار را آورديد تا 

جوان ها ببينند قبل از آنها چه كرده اند. 
من دوباره برمى گردم به ماجراى آمدن و پيوستن بسيارى از استادان 

كه به نظر من ممكن است سواد خوبى داشته باشند. اما چون از مجراى 
آن چيزى كه من به آن مى گويم معلمى، عبور نكرده اند يك چيزهايى 
را به بخش دانشگاهى آورده اند كه خطرناك است. من وقتى سر كالس 
مى روم به دانشجويان، آن چيزى را كه خودم در حال نوشتنش هستم 
پيشنهاد نمى كنم. دايم مى گويم اين شكل نوشتن حاصل 30 سالى است 
ــتم تالش نمى كنم  ــته ام. وقتى در حال آموزش هس كه من مدام نوش
ــتند، چون وقتى از پله  ــجويانم را ترغيب كنم روى پله  دهم بايس دانش
اول عبور نكرده اند، بى فايده است. اما بسيارى از دوستان من اين كار را با 
هنرجويانشان مى كنند. از آنها مى خواهند يك تا 10 را فراموش كنند و 

به يكباره به سمت پله دهم جهش كنند. 
اين حرف هاى شـما من را ياد خاطره اى از نخستين روز كالس با  �

خود شـما انداخت. شما آن روز از ما خواستيد انشا بنويسيم. براى 
همـه ما خيلى عجيب بود اما بعدها متوجه شـدم كـه اولين درس 
درست نوشـتن را در همان انشانويسى ساده آموختم. وقتى شما از 

ما خواستيد كه كلماتمان را وزن كنيم. 
ــن موضوعى كه دريافت  ــاره كرديد؛ اولي ــان تمرينى كه اش در هم
مى كنيد اين است كه ما آنقدر كلمات مصرف مى كنيم كه گاهى موضوع 
را فراموش مى كنيم. اولين تمرينى كه در كالس انجام مى شود، يادآورى 
اين نكته است كه موضوع چيست؟ امروز اگر بخواهم به خانم ابراهيم زاده 
بگويم مثل من بنويس، من الگوى خودم را به او تحميل كرده ام و او را 
ــيده ام. او در اين  در جايى قرار داده ام كه خودم در آن نبودم، به آن رس
مسير قطعا دانش هايى را اندوخته است. اين دانش ها گاهى اوقات جابه جا 
هستند و گاهى اوقات مرتب نيستند و من موظفم اوال اين دانش ها را در 
كنار هم قرار دهم و بعد بگويم تو اينجا ايستاده اى حاال حركت كن به 
سمت جلو و به آنجايى كه مى خواهى بِِرس. از يك بابت بايد بگويم تو 
نويسنده اى هستى كه به سبك خودت نويسنده هستى و از سوى ديگر 

بايد بگويم آنچه را بلدى دور نينداز؛ فقط مرتب كن. 
چطور به اين شيوه رسيديد؟  �

قطعا من اداى معلم هايم را درآوردم. وقتى من به دانشگاه رفتم اين 
ــيوه معمول دانشگاهى بود كه من در آن درس مى خواندم. از خسرو  ش
حكيم رابط تا محسن يلفانى و ابراهيم  مكى و زنده ياد سياوش كسرايى 
ــى را دنبال نمى كردند.  و محمود دولت آبادى و ديگران غير از اين، روش
ــما در آزمون و خطا بايد راهتان را پيدا  ــه به ما مى گفتند ش آنها هميش
كنيد. تاكيد داشتند تا خطا نكنيد، راهتان را پيدا نمى كنيد. يادم هست 
آقاى حكيم رابط چيزى را مى گفت كه من سر كالسم مى گويم؛ اينكه 
كالس ، كالس آدم هاى زرنگ نيست، كالس آدم هايى است كه زياد خطا 
مى كنند. هرچقدر بيشتر خطا كنيم امكان اينكه آن را تصحيح كنيم 
بيشتر برايمان پديد مى آيد. اين شيوه متاسفانه از دانشگاه هاى ما رخت 
بربسته و بيشتر ما با معلمانى برخورد مى كنيم كه همه چيز را فرمول 
مى كنند و به بچه ها اجازه نمى دهند در اين فرمول ها آزمون وخطاهاى 

خودشان را انجام دهند. 
از اسـتادانتان گفتيد من ياد همكالس هاى شما افتادم. مى دانم  �

كه پيش از انقالب فرهنگى وارد دانشـگاه شديد و همكالس عباس 
معروفى و اصغر عبداللهى بوديد. 

من از سال58 وارد دانشگاه  هنرهاى دراماتيك شدم و همكالسى هاى 
ــتر از اينها بودند. عباس معروفى و اصغر عبداللهى كه  سرشناسم بيش
افتخار مى كنم در كنارشان نشستم و سيدعلى صالحى، على موذنى و 
خيلى كسانى كه االن در خاطرم نيستند. ما يك جمع 29نفره بوديم و 

تا اين زمان دوستان بسيار خوبى براى هم مانده ايم. 
جايى خواندم شما در زمان انقالب فرهنگى و بسته شدن دانشگاه  �

در قهوه خانه اى دور هم جمع مى شـديد و با وجود مشـكالت مالى 
درباره هنر بحث مى كرديد. 

ــه اين را ياد كرده ام. عباس معروفى وقتى قصه مى نوشت و  هميش

ــتم كه نوبل مى بََرد. اين يعنى كه  مى خواند به ما مى گفت قصه اى نوش
ــتن براى ما جدى بود. نه اينكه عباس واقعا نوبل مى بََرد، هر چند  نوش
ــه آرزويمان اين بود. در آن فضاى تنگى كه بدون استاد و منابع  هميش
مانده بوديم درست فكر مى كرديم كه جز اتكا به خودمان چاره اى نداريم. 
من بايد از عباس ياد مى گرفتم، عباس بايد از اصغر ياد مى گرفت و اصغر 

بايد به ما چيزهاى زيادى ياد مى داد. 
اينها را هم در همان نشسـت هايى كه دور هم جمع مى شـديد  �

مشق مى كرديد؟ 
بله. من صفحات اول رمان بزرگ عباس معروفى، سمفونى مردگان، 
ــنيدم. بسيارى از قصه هاى اصغر عبداللهى را آنجا خواندم.  را همانجا ش
بسيارى از شعرهاى كامران بزرگ نيا را در همانجا شنيدم. مى خواستيم 
به همديگر كمك كنيم. وقتى پيش بچه ها مى آمدم، نمى توانستم برگردم 
و بگويم ديروز گرفتار بودم و چيزى ننوشتم. بايد چيز تازه اى مى آوردم 

چون آنها هم چيزهاى تازه اى آورده بودند. 
اين دليل خوبى است كه بفهميم شما چرا اين قدر كار مى كنيد.  �

ــه گفتم كه وقتى به ورودى ام نگاه مى كنم نسبتى با  اين را هميش
ــتم و نه  ــد. كار ديگرى ندارم. نه مديركل جايى هس خروجيم بايد باش
هيچ پست ديگرى دارم. روز كه بلند مى شوم مجبورم بخوانم و بنويسم. 

يكسـرى افسـانه ها و شـايد هم واقعيت هايى كه درباره محمد  �
چرمشير اسـت از همين نگاه منشعب مى شود. رضا كيانيان جايى 
گفته بود: شـما 364 نمايشـنامه در سال مى نويسيد كه البته كمى 
اغراق است. اما به هرحال نمايشنامه نويس پركارى هستيد. اما اتفاقى 
اين ميان مى افتد كه شايد باعث شده برخى منتقدان نقد كنند. يادم 
هست در گفت وگوى قبلى كه داشتيم. گفتيد ما هميشه در ادبيات 
ايران در فاصله صفر تا صد ايستاده ايم، حد وسطى وجود ندارد. اما 
به هرحال يك استانداردى وجود دارد كه محمد چرمشير را متمايز 
از سـاير نويسندگان كرده است. اما اين سخت گير نبودن شما براى 
اينكـه چه كسـى كار را به صحنه مى برد كه انتقادهايى را به شـما 

مى كنند را بى دليل نمى دانند. 
واقعيت اين است كه من در اين سال ها از اين نوع رفتارم عايدى بدى 
نگرفته ام. اين را مى فهمم كه كارگردانى مى تواند كارى را بد اجرا كند. اما 
از اين سمت هم نگاه مى كنم؛ در همه سال هايى كه كار كردم با آدم هايى 
كار كردم كه بعدا اتفاقات خوبى برايشان افتاده است. با شهره لرستانى 
كار كردم؛ با سيروس كهورى نژاد كار كردم. اينها دانشجويانى بودند كه 

بعدها توانستند راه خودشان را در اين مجرا باز كنند. 
چند وقت پيش با محمد يعقوبى صحبت مى كردم و او گفت كه  �

بعضى از كارهاى نغمه ثمينى اين استعداد را دارد كه بد خوانده شود 
و آن گونه كه قدرت نمايشـنامه است اجرا نشود. من اين را در مورد 
كارهاى شـما هم مى بينم. اين را قبول دارم كه به قدرت كارگردانى 
هم مربوط است، اما فقط كارگردانى مثل على رفيعى «در مصر برف 
نمى بارد» را بسيار درخشان اجرا مى كند. يا آتيال پسيانى حشمت و 
بسيارى از متن هايى را كه شما در كنار گروه بازى نوشتيد به خوبى 
به روى صحنه مـى آورد. يا متنى چون مكبت با فرهاد مهندس پور 
آنطور شاهكار مى شـود. اما درمقابل كارهايى را از شما روى صحنه 
مى بينيم كه وقتى كار اجرا مى شود خوب نيست در حالى كه متن، 

متن خوبى است. 
براى من نمايشنامه نويسى و تئاتر پيشنهاد است. اين پيشنهاد را با 
پيشنهادهاى ديگرى همراه مى كنم و كار اجرا مى شود. براى همين كارها 
را نه ضعيف مى دانم و نه بد؛ يك خوانش مى بينم. مى توانيم با مجموعه 
ــب كرده ايم با اين خوانش يا پيشنهاد برخورد كنيم و  ــى كه كس دانش
بگوييم اين پيشنهاد، پيشنهاد چندان جالبى نيست. اين پيشنهاد خيلى 
هم تازه نيست. اما آنچه در فرآيند اتفاق مى افتد اين است كه ما هميشه 
به تئاتر شبيه يك پيشنهاد نگاه مى كنيم، اين يكى از علت هايى است 
كه اين روزها اين قدر تخاصم داريم. شايد به دليل اينكه به قول معروف 
ــت اما جدى به عنوان  ماجرا را خيلى جدى مى گيريم. ماجرا جدى هس
يك پيشنهاد است. اگر خانم ابراهيم زاده كارى را اجرا مى كند ما را صدا 
مى كند كه بياييد آن را ببينيد. اين پيشنهاد من است. اين چيزى است 
كه مى شود درباره اش حرف زد. ما اين كار را نمى كنيم. ما شما را يكسره 

منكوب مى كنيم بدون اينكه راجع به پيشنهادتان حرف بزنيم. 
اين پيشنهاد از سوى كارگردان هم مى آيد؟  �

من پيشنهادى دارم كه به پيشنهاد كارگردان و گروه اجرايى اضافه 
مى كنم. براى همين ما مى توانيم درباره اش حرف بزنيم. االن موضوع به 
اينجا رسيده كه من اگر كارى را به روى صحنه مى برم ديگران بايد به 
من يا 20 بدهند يا صفر يا در نهايت 10. من هيچ وقت تئاتر را اينگونه 

نديده ام. تئاتر پيش از انقالب هم اين نبوده است. 
ما پارسال دو خوانش همزمان از هملت ديديم كه هر دو هم خوب  �

اجرا شـد. هم هملت رضا گوران و هم هملت شاهزاده اندوه محمد 
عاقبتـى. اما اين اتفاق جزو اسـتثناها بود. هميشـه درباره كارهاى 

شما اين اتفاق رخ نمى دهد. اين پيشنهادها از سوى شما مى آيد اما 
پيشنهاد دوم در كنارش نمى نشيند. 

من مى گويم آن پيشنهاد رضا گوران و آنچه از سوى محمد عاقبتى 
روى صحنه رفته اتفاقا پيشنهادهايى است كه براى تئاتر ما جالب هستند 
و آن را مى پذيرند. پيشنهادهايى كه براى اهالى تئاتر ما جالب نيستند 
ــوند. اما اين پروسه امتيازدادن براى ما مقوله  قطعا كنار گذاشته مى ش

خطرناكى است. 
اين همان نكته اى است كه در گفت وگوى قبلى كه با شما داشتم،  �

گفتيد ما در بين صفر و صد ايستاده ايم. 
ــا. يا صفر مى خواهيم بدهيم يا صد. تئاتر هيچ وقت اين جورى  قطع
ــت. ِكى  ــوده. براى همين امروز يك تراز غلطى در حال رخ دادن اس نب
ــاگر مساوى با صحت اجرا بود؟ فرمولى كه  در تئاتر اين مملكت تماش
ــى و اندى سال بسيارى از  ــت. من در طى اين س امروز اتفاق افتاده اس
كارهاى خوب را ديده ام كه تماشاگران چندانى نداشته. بسيار كارهاى 
بد هم ديده ام كه اتفاقا تماشاگر زيادى داشته. اما آنهايى كه ماندند اتفاقا 

همان ها بوده اند. 
بخشـى از اين ماجرا شـايد به ذهن مطلق گراى بسـيارى از ما  �

برمى گردد كه فكر مى كنيم يك نفر مثال بايد خوب مطلق باشد. 
نمى توانيم. 

اما از نظر ما محمد چرمشـير، نويسنده اى است كه در دهه 70 و  �
80 كارهاى درخشانى چون «در مصر برف نمى بارد» و «دير راهبان» را 

نوشته، االن نمى تواند و نبايد متن «ردپاى صورتى» را بنويسد. 
مى توانم با قاطعيت به شما بگويم كه االن افسانه هايى كه راجع به اين 
ــان رخ نداده است. همين «دير  تئاترها شنيده مى شود در زمان خودش
راهبان» و «روز رستاخيز» و «مكبت»ى كه شما از آن صحبت كرديد اساسا 
در زمان خودشان مورد استقبال قرار نگرفتند. اما تاثيرات خود را در دهه 
بعد از خودشان نشان دادند. «در مصر برف نمى بارد» كه االن به عنوان يكى 
ــاخص ها نام برديد در زمان اجرا نيمى از سالن اجرايش را از دست  از ش
داده بود. از منظر امروز وقتى به گذشته نگاه مى كنيم همه چيز عالى است. 
اما از منظر روز خودش نگاه مى كنيم محمد چرمشيرى پيدا مى شود كه 
در دوره خودش قدر نديده است. در همه سال هاى دهه60 فحش خورده. 
من در همه سال هاى دهه70 فحش خوردم. در دهه 80 فحش خوردم. 
ــتم در سال 70  ــال 60 نوش امروز هم دارم فحش مى خورم. آنچه در س
گفتند چقدر خوب بود. آنچه در سال70 نوشتم در دهه 80 مورد توجه 
ــرار گرفت. اين نگاه از امروز به ديروز ما را به اين ورطه غريب انداخته  ق
ــت. واال در زمان خودش كم به فرهاد مهندس پور بد و بيراه نگفتند.  اس
«روز رستاخيز» در زمان خودش آنچنان اقبالى نداشت. اما تاثيراتش در 
ــان داد. من همانقدر كه «دير راهبان» را يك  دهه هاى بعد خودش را نش
پيشنهاد از جانب خودم و فرهاد مهندس پور مى ديديم هر ايكس ديگرى 
را هم همين قدر پيشنهاد مى بينيم. نمى دانم آنچه امروز ما مى گوييم بد، 
آيا فردا هم به اين بدى كه امروز مى گوييم هست يا نه؟ در ضمن در مورد 
نمايش «ردپاى صورتى» من هيچ نقشى در نوشته يا اجراى آن نداشته ام. 

و اينكه انگيزه شـما بعد از 10 سـال براى اجراى نمايش «كسـى  �
نيسـت همه داستان ها را به ياد آورد» همين بود كه آن افسانه هايى 
كه وجود دارد را مرور كنيد و آنچه را در زمان خودش ديده نشد حاال 

بعد از سال ها بار ديگر پيشنهاد كنيد. 
دقيقا. همين نمايش در دوره خودش با نقدهاى بسيار تندى مواجه 
ــده است. خيلى ها گفتند اين كارهاى عجق وجق چيست؟ اما امروز  ش
به عنوان كارى كه خوب و معقول بوده به آن نگاه مى كنيم. اين چيزى 
است كه من مى گويم همه اينها يك پيشنهاد است. بچه هايى كه با من 
كار كردند اين را خوب مى دانند كه اگر زورم به چيزى نرسد آن كار را 
انجام نمى دهم، براى همين مى گويم يك پيشنهاد است. كارهاى زيادى 
را دوست دارم كه تبديل به نمايش شوند، اما االن در همين لحظه زورم 

ــان نمى رسد. وقتى زورم برسد به عنوان تجربه و پيشنهاد به  به انجامش
ــه تئاتر اين مملكت گزارش حالم  تئاتر مملكت معرفى مى كنم. من ب

را مى دهم. 
امـا قبول داريد كه اين گزارش حال گاهى وقت ها خيلى گزارش  �

خوبى اسـت و گاهى وقت ها خوب نيست. نمى خوام خيلى با متر و 
معيار خاصى اين را بسـنجم. اما شما پيشنهادهاى بسيار خوبى در 
بازنويسـى ها و اقتباس هايتان به تئاتر ما داديد. شـايد در آن زمان 
ديده نشـد اما االن به عنوان مرجع ما هستند و انگار اين اقتباس ها 

همان چيزى است كه تئاتر ما كم داشته است. 
ــم و اينها را  ــوم اگر روزى برگردي ــحال مى ش هنوز مى گويم خوش
ارزش گذارى كنيم و كارنامه من نمره خوبى گرفته باشد. اما اين را هم 
ــنده با همين كارنامه نويسنده است. در حقيقت  مى دانم كه يك نويس
من مى دانم در درسى، ضعيف تر از درس ديگر باشم اما در مجموع مرا 

نويسنده به حساب مى آورند. 
و همين كارنامه است كه باعث شده تا محمد چرمشير وارد هيچ  �

حوزه ديگرى جز نمايشنامه نويسـى نشود؟ در محافل تئاترى شما 
به جامع االطراف بودن معروف هستيد. با اين همه در اين مورد فقط 
نمايشـنامه نويس باقى مانديد؛ درحالى كه خيلى از نمايشنامه هاى 
شـما ظرفيت بيشـترى براى داستان شـدن دارد تـا از اين فضاى 
بسـته نمايشنامه نويسـى خارج شـود. چرا اين همه اصـرار داريد 

نمايشنامه نويس باقى بمانيد؟ 
من از سال62 اين تصميم را با خودم گرفتم كه در حوزه اى كار كنم 
كه توانايى اش را دارم. تا قبل از آن مانند همه دانشجويان اين مملكت 
10 تا كار را به عنوان مشق كردن با هم انجام مى دادم. اما يك جايى به 
اين رسيدم كه در كدام يكى مى توانم موفق باشم؟ خوب انتخاب خودم را 
كردم. امروز ديگر بعد از سى سال واندى نمى توانم جور ديگرى نگاه كنم. 
يك ظرف دارم كه برايم تئاتر است و اتفاقا به جاى آنكه يك چيزى را 
در ظرف هاى مختلف بريزم، تالش مى كنم همه را در يك ظرف بريزم. 
شايد بازخوانى  ها اساسا با همين ايده آغاز شد. زمانى سر كالس مى رفتم 
ــتن نداريم. درحالى كه حجم  ــجويان مى گفتند سوژه براى نوش و دانش
زيادى ادبيات داستانى پشت سرمان بود كه مى توانست در تئاتر سرريز 
ــود. اما اينكه چگونه آن را با نگاه تئاتر ببينند چيزى بود كه من هم  ش
شروع به تمرين كردنش كردم. در بسياريش موفق بودم و در بسياريش 
موفق نبودم. اما اين يعنى من ظرفى دارم كه مى خواهم همه چيز را در 
ــعر را هم در اين ظرف مى ريزم. سينما و ادبيات را هم  آن بريزم. من ش

در همين ظرف مى ريزم. اينها چيزهايى هستند كه ورودى ام هستند. 
اتفاقا يكى از افسانه هاى تا حدودى واقعى درباره شما همين است  �

كه هر كتابى را كه در حوزه ادبيات منتشر مى شود مى خوانيد. 
اينكه واقعا افسانه است. تالشم را مى كنم. 

البته يادم هسـت در اولين برخوردى كه با شما داشتم قرار بود  �
براى ورود به كالس، تست بدهم. شما از من درباره آخرين كتابى كه 
خوانده بودم پرسيديد. در آن زمان «بازگشت به درخونگاه» اسماعيل 
فصيح و همزمان جزيره سرگردانى سيمين دانشور منتشر شده بود. 
من داشتم جزيره سرگردانى را مى خواندم. كتاب فصيح را گفتم و با 
خودم گفتم حتما نخوانده ايد. درسـت در جايى مچم را گرفتيد كه 
فهميدم چقدر دقيق تر از من آن را خوانديد. اين البته اين درس را به 
من آموخت كه وقتى كتابى را مى خوانم در جهان داستان زندگى كنم 
و البته اينكه اين اتفاقا افسانه نيست. به قول حسن معجونى محمد 
چرمشير با يك دست كتاب مى خواند و با دست ديگر مى نويسد. يا 

اينكه مى گويند شما فيلم زياد مى بينيد. 
ــد. اينها را مصالح كارم فرض  ــم را مى كنم كه اين اتفاق بيافت تالش
ــه مى گويند هر  ــت ك ــنده ها هس مى كنم. يك ضرب المثل بين نويس
صفحه اى كه مى نويسيم حاصل 10صفحه كاغذى است كه خوانده ايم. 
من اين را خيلى باور دارم. دوست ندارم روزى بگويم چيزى را نمى دانم 
و كسى به من بگويد چطور نمى دانى. اين عطش من براى دانستن است. 

خيلى ها به فضولى تعبيرش مى كنند اما اشكالى ندارد. 
اين خواندن در زبان جهان نمايش هايتان خيلى تاثير داشته است  �

و اين زبان شسـته رفته اى كه در كارهايتان مى بينيم انگار ناشى از 
همين خواندن هاست. اين وسواس را از نوشته هاى بسيار عميقى مثل 
خون براى اسـتيك تا ديالوگ هاى آدم هاى حاشيه اى نمايشى مثل 

شيش و بش مى بينيم. 
ــش مربوط به خواندن است، بخش ديگرش خير. يكى از  يك بخش
ــان دارم و دايم تذكر مى دهم اين  ــى كه من به بچه هاى خودم گله هاي
ــان در ارتباط نيستند. به آنها مى گويم شما  ــت كه با جامعه خودش اس
جزيره هاى كوچكى را درست كرده ايد كه در آنها جز خودتان و دوستان 
نزديك كس ديگرى نيست. در اجتماع خودشان در حال گشتن نيستند. 
االن بچه ها در تاكسى و اتوبوس و مترو دايما چيزى در گوششان است 

ــان و َكَركترها و روابط  ــت و برخوردش و به ديالوگ هاى مردم، به نشس
ــه برگرديد نگاه كنيد و  ــن تذكر را مى دهم ك ــگاه نمى كنند. دايم اي ن
ــتند.  ــار ذهنى تان را پركنيد از اين َكَركترهايى كه در اطرافتان هس انب
ــد و در  ــت كه مى گويم در آموزش ما دايما تاكيد مى ش اين چيزى اس
آموزش هاى امروزى دايما پس زده مى شود. ما آموختيم كه يك نويسنده 
احتياج دارد كه نگاهش را به اجتماعش وسعت دهد و زبان هاى مختلف 

را ياد بگيرد و روابط متفاوت را ببيند. 
در ايـن چند وقـت اخير حمله هـاى زيادى به سـمت برخى از  �

نويسندگان صاحب سبك به خصوص خود شما مى شود. اين درست 
اسـت كه خيلى ها دلشان مى خواهد محمد چرمشـير در باالترين 
سطح كارى خودش باشد در استانداردى كه آنها از اين باالترين در 
ذهن دارند. اما برخى هم حمالت غيرمنصفانه اى مى كنند. تا جايى كه 
مى دانم حاصل سى واندى سال نوشتن براى محمد چرمشير جز اين 
هجمه ها و بيمارى چيز ديگرى نداشته  است. مى دانم كه نمايشنامه ها 
را هنوز به شيوه قديم با خودكار و مداد روى كاغذ مى نويسيد و كار 
مداوم مشـكالتى را براى دست هايتان به وجود آورده و اينكه حتى 
گفته مى شود دكترها خواستند كه كمتر قلم به دست بگيريد. اين 
براى بخشى از ماها جاى تاسف دارد كه نويسنده اى كه سالمتى اش 

را براى نوشتن گذاشته با اين همه هجمه روبه رو شود. 
ــاورده كه با ارعاب  ــا را هيچ كس با پس گردنى و ارعاب به تئاتر ني م
ــنامه هم  ــنامه نيامديم و با بخش بخواهد از تئاتر بيرون كند. ما با بخش
ــعى كرديم براى  ــت كه س نخواهيم رفت. اين جا در حقيقت خانه ماس
ــاختنش آنچه را در توانمان هست انجام دهيم. جاهايى موفق بوديم  س
و جاهايى هم موفق نبوديم. جاهايى هم زديم و خانه را خراب تر كرديم. 
پس اينكه كسى ما را از اين خانه براند رخ نخواهد داد. از سوى ديگر به 

هر حال روزى براى هر نويسنده اى روز وداع كردن فرا مى رسد. شايد در 
ــت كه نويسنده اى رسما اعالم كند كه  جامعه اين اتفاق كمتر افتاده اس
ــت ديگر ننويسد. براى اينكه هميشه تئاتر ايران تك ستاره هايى  قرار اس
ــته كه آنها مجبور بودند تا آخر خط ادامه دهند. اما امروز با حضور  داش
ــترده اى كه در تئاتر اين مملكت هست ما آرام  جوان ها و اين طيف گس
آرام مى توانيم جايمان را به ديگران بدهيم. اين جوان ها مى آيند و جاى 
خودشان را پيدا مى كنند. ايرادى هم ندارد كه روزى ما اعالم بازنشستگى 
كنيم. اتفاقا گذاشتن اين سنت شايد بد هم نباشد. راستش را بخواهيد 
من هيچ وقت در همه اين هجمه هايى كه مى گوييد اين جوانان را مقصر 
ندانستم. اگر تقصيرى وجود دارد به خاطر اين است كه كمى جاه طلب 
هستند. من اين را بد نمى دانم. ماجرا را در سوءاستفاده از جوان ها مى دانم. 
كسانى كه جايى پيدا نكردند و تالش مى كنند با حذف ديگران جاى خود 
را پيدا كنند. آدم هايى كه مى خواهند فضا را با حذف ديگران خلوت كنند. 

 به همين دليل است كه اين روزها محمد چرمشير دغدغه اين را  �
دارد كه جامعه تئاترى را به آرامش و آشتى دعوت كند، در حالى كه 

مى بينيم جوان ترها چطور حرمت بزرگان تئاتر را مى شكنند. 
ــت. در آن دوره  هم كه ما جوانانى  اين موضوع مربوط به امروز نيس
ــن اتفاق رخ داد؛ يعنى هر وقت  ــتن بوديم اي بوديم كه تازه در حال نوش
ــرايط به سمتى مى رود كه متن مهم تر از حاشيه ها مى شود بالفاصله  ش
ــانى را مى بينيم كه فضا را مغشوش مى كنند. آن دوره كه ما  ردپاى كس
ــت. براى همين  جوان بوديم هم اين اتفاق را ديده ايم. االن هم همان اس
است كه من از دوستان مى خواهم كه به سمت حاشيه ها نروند. هروقت ما 
در زمين خودمان بازى كرديم اتفاقات خوبى براى تئاتر ايران افتاده  است. 
هروقت كه در حاشيه ها بازى كرديم تئاتر باخته است. اين آدم هايى كه 
ــتند. امروز من بچه ها را دعوت مى كنم كه يك  هياهو مى كنند كم نيس
زنجيره انسانى تشكيل دهيم تا محدوده زمين بازى خودمان را مشخص 
كنيم. اينگونه است كه هر كسى براساس سعى و كوشش ديده مى شود. 
هروقت كه زمين آشفته بوده كسانى سود بردند كه هيچ چيزى براى تئاتر 
ايران به عنوان دستاورد نياورده اند. آنهايى كه از ترس غلط نوشتن ديكته 
نمى نويسند. هميشه آنها بودند كه داد زدند كه نمره ما 20 است و شما 
ــت. من وقتى رفتم ترانه هاى محلى محمد رحمانيان  نمر هايتان كم اس
ــته  باشم. به  ــت نداش را ديدم به خودم گفتم كه مى توانم اين كار را دوس
 خودم گفتم مى توانم فكر كنم اين كار با كارى كه من 30سال از محمد 
ــد. اما يك چيزى را هيچ  ديدم، در مضمون و فرم، مى  تواند متفاوت باش
ــتاده باشم نمى توانم فراموش كنم. آنقدر اين  وقت در هر مقامى كه ايس
نمايش آموختنى دارد كه من حتى اگر دوستش هم نداشته باشم مى توانم 
بياموزم. آنكه خارج از زمين بازى مى كند با محمد رحمانيان اين رفتار را 
مى كند كه او نبايد باشد. اگر در زمين بازى مى كرديم، مى گفتيم ترانه هاى 
ــت نداريم اما از رحمانيان مى آموزيم. نوع ديالوگ نويسى  محلى را دوس
محمد رحمانيان كه در طرفه العينى تو را به خنده مى اندازد و در لحظه بعد 

بغض به گلويت مى آورد حاصل سى و اندى سال كار مدام اوست. 
يا ريزبينى هـا و اطالعاتى كه در طـول كار به مخاطب مى دهد؛  �

مثال از خنياگران خراسان تا ختنه زنان را در ترانه هاى محلى نشان 
مى دهد. 

اينكه در مورد هر چيزى پژوهش مى كند. كارى كه ما بلد نيستيم 
انجام دهيم. مى گويم كسى كه دارد فحش مى دهد به محمد رحمانيان 
فحش نمى دهد زمين بازى را تغيير مى دهد. مى گويم نبايد در اين دام 

بيفتيم . 
اما در همين زمان است كه ما شاهديم مثال نويسنده توانايى مثل  �

حميد امجد مثال بيشتر از 10سال است كه از تئاتر قهر كرده است. اين 
اتقاق براى نمايشنامه نويسان ديگر هم مى افتد؛ اين يعنى خالى كردن 

عرصه براى همين آدم هايى كه بازى را وارد حاشيه مى كنند. 
واقعيت اين است كه وقتى حميد امجد از تئاتر مملكت بيرون مى رود 
ــحال نمى شويم. شروع به صحبت كردن و التماس كردن به  ما كه خوش
او مى كنيم تا براى تئاتر اين مملكت بنويسد. ما داريم تالش مى كنيم 
ــانى كه در اين تالش ها  ــه تئاتر را برگردانيم به جايگاه بازى. آن كس ك
ــيه مى برند. در مورد حميد امجد  ــكنى مى كنند بازى را به حاش كارش
ــتان  حتما اين اتفاق افتاد. وقتى تصميم گرفت تئاتر را ترك كند دوس
و آشنايانش او را دعوت كردند براى نوشتن، اما آنها كه ترسيدند شروع 
ــت كه محمد يعقوبى به  ــت اس به پس زدن كردند. اگر اين حرف درس
ــد ما بايد به عنوان كسانى كه در اين حوزه هستيم  هر دليلى نمى نويس
و كارش را دوست داريم و از او آموخته ايم از او دعوت كنيم به نوشتن. 
آن كسانى كه با محمد يعقوبى َكل َكل مى كنند و او را تخريب مى كنند، 
كسانى هستند كه دلشان نمى خواهد او كار كند. براى همين است كه 
مى گويم از حاشيه به متن بيايم. ما گالدياتور نيستيم كه سر همديگر را 
ببريم. آدم هايى هستيم كه كار مى كنيم و كار هر كسى كه بهتر باشد 
بيشتر برايش دست مى زنيم. اين طبيعى است. بزرگى مى گفت بعضى ها 
ــده اند. وقتى  ــوند اما هيچ وقت نمى فهمند پياده ش از قطار پياده مى ش

بفهميم پياده شده ايم آن وقت بازنشسته شدن غيرمعمول نمى شود. 
هميشـه دوست داشتم بدانم نمايشنامه نويسى كه شما دوست  �

داشـتيد و الگوى شما براى نوشتن بوده چه كسى بوده است. چون 
شما يكى از معدود نويسندگانى هستيد كه واقعا نمى شود از خالل 
نوشته هايتان فهميد الگوى كاريتان چه كسى است. رد پاى پينتر و 
ممت را مى شود ديد و غالمحسين ساعدى. حتى مى شود تاثير بهرام 

بيضايى را در نوشته هايتان پيدا كرد... . 
ــت دارم. امروز در  اين را به عنوان ادا نمى گويم اما همه اينها را دوس
ــالگى قرار دارم وقتى نمايشنامه مى خوانم شب به اندازه دو سه  54 س
صفحه ادايش را درمى آورم. اين كار را مى كنم براى اينكه مكانيزم درونى 
ــنامه چه مى گذرد. از  ــف كنم. تا ببينم داخل آن نمايش نمايش را كش
پينتر تا مك دونا و تنسى ويليامز و شكسپير بايد مكانيزمشان را كشف 
كنم. براى همين از همه شان آموخته ام. گاهى هم نياموختم براى اينكه 
نتوانستم مكانيزمشان را كشف كنم. مى توانم اين را بگويم كه خواندن را 
خيلى دوست دارم. سبزى هم كه مى خرم كاغذى را كه به دور سبزى 
ــور  ــت دارم. آنقدر كه بروش مى پيچند مى خوانم. دايما خواندن را دوس
ــورى نمى روم. خواندن  ــع مى كنم و مى خوانم به غذاخ غذاخورى جم
ــت دارم. وقتى  ــت دارم و بازى كردن با كلمات را دوس و كلمات را دوس
ــد شروع به ساختن يك سرى جمله مى كنم.  دستم به جايى نمى رس
براى همين است كه در همان نشست اول كالس، همان طور كه اشاره 
كردى ارزش كلمات را به بچه ها يادآورى مى كنم. براى اينكه ابزار ديگرى 

جز كلمات نداريم. 
يكى ديگـر از موضوعاتى كه درباره شـما مى گويند حافظه تان  �

است. شما حافظه خوبى داريد. يادم هست بعد از سال ها كه شما را 
بعد از دوره كالس ها ديديم من را شناختيد؛ نه يك شناخت نمايشى 

با كدهاى آشنا. 
شايد به اين دليل است كه از 20سالگى معلم بوده ام. دايما معلمى 
ــت كه  ــى كه معلمى به آدم مى آموزد اين اس ــرده ام. يكى از كارهاي ك
ــوى ميز نشسته اند را جلب كنى  ــانى كه آن س براى اينكه اعتماد كس
بايد بشناسيشان؛ يعنى وقتى تو آن طرف ميز نشسستى، وقتى با اسم 
كوچك صدايشان بزنى متوجه مى شوند كه به آنها اعتماد دارى. همين به 
آنها اعتماد به نفس اوليه اى مى دهد. به همين دليل ياد گرفتم چيزهايى 
را به ذهن بسپارم كه اين اعتمادبه نفس را به وجود مى آورد؛ اين مى تواند 

نام ها باشد، مى تواند تكه اى از يك نمايشنامه باشد يا شايد خاطره اى. 

نسل ما هيچ وقت با مميزى به صورت مانع برخورد 
نكرد. هيچ وقت طرفدارش نبوديم و هميشه سعى كرديم 

پس اش بزنيم. يك نكته اى را ياد گرفتيم كه به عنوان 
هنرمند كارمان اين است كه راهى براى خروج از اين 

مميزى پيدا كنيم. پيداكردن اين راه براى خروج از مميزى 
به بسيارى از آثار ما شكل و شمايلى داد كه اين شكل و 

شمايل منجر به َكَركتر نويسنده ها شد.

ما را هيچ كس با پس گردنى و ارعاب به تئاتر نياورده كه با 
ارعاب بخواهد از تئاتر بيرون كند. ما با بخشنامه نيامديم 
و با بخشنامه هم نخواهيم رفت. اينجا در حقيقت خانه 
ماست كه سعى كرديم براى ساختنش آنچه در توانمان 
هست را انجام دهيم. جاهايى موفق بوديم و جاهايى هم 
موفق نبوديم. جاهايى هم زديم و خانه را خراب تر كرديم. 

پس اينكه كسى ما را از اين خانه براند رخ نخواهد داد

 فرزانه ابراهيم زاده

 رضا گوران

 محسن خيمه دوز

محمد چرمشير از نمايشنامه نويسى مى گويد

سعيد احمدى پويابا بخشنامه نيامديم كه با بخشنامه برويم
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