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سید حسین رسولی

زنده یاد اکبر رادی با نوشتن نمایشنامه های 
خود آدم های روســتایی و کارگر، دالل صفت و 
مال اندوز، روشنفکر و آگاه و همچنین آدم های به 
شدت شرور را تصویر کرده است که به زبان کوچه، 
بازار و روزمره حرف می زنند. این شــخصیت ها 
آیینه جامعه ایران در طول پنــج دهه از زندگی 
رادی در ایران هستند. رادی یکی از ارکان اساسی 
»تئاتر رئالیســتی ایرانی« اســت و حتی آثاری 
مینیمالیســتی، تجربه گر و متفاوت نیز مانند 
»خانمچه و مهتابی« و »شب به خیر جناب  کنت« 
را در دوره متأخر نمایشنامه نویســی  خود خلق 
کرده است. موتور محرکه آثار رادی به استثنای 
»باغ شب نمای ما« جامعه معاصر است. او توجه 
ویژه ای به زندگی روزمره مــردم ایران و تجربه 
زیسته خود داشته است و تالش کرده تا بخشی 
از »جامعه اکنون« خود را به تصویر بکشــد. در 
مجموعه آثــار رادی مقاطع مختلفــی از تاریخ 
معاصر ایران چون اشــغال نظامی ایران توسط 
متفقین، اغتشــاش های خیابانــی حزب توده، 
اصالحات ارضی، انقالب ۱۳۵۷، خانه نشــینی 
استادهای دانشــگاه در دوران پس از انقالب و از 
همه مهم تر روابط خانواده ها، طبقات مختلف و 
روشنفکران در طول ۵۰ سال به نمایش درآمده 

است. 

تعهد سیاسی در برابر تعهد مستقل
رضا آشفته مقاله ای درباره اکبر رادی دارد که 
در آن تاکید می کند نمایشــنامه »پلکان« را باید 
یک تراژدی مدرن و امروزی در نظر گرفت، برای 
آنکه در ایــن متن زندگی غمگنانــه عده ای آدم 
بیچاره را می بینیم که در چنبره خودخواهی ها و 
خودمداری های یک آدم نوکیسه و ویرانگر گرفتار 
شــده اند. به نظر می رسد نمایشــنامه »پلکان« 
مورد توجه بیشتر منتقدان ایرانی بوده است ولی 
من فکر می کنم نمایشنامه »از پشت شیشه ها« 
مهم ترین اثر رادی باشــد. آنچه در نمایشــنامه 
»پلکان« شکل به تصویر کشیده می شود به نبرد 
طبقاتی وابسته است و حتی قابل انطباق با مسایل و 
بحران های اقتصادی معاصر است. در روزگار رادی 
عده ای از نوکیســگان جامعه بی آنکه توجهی به 
نابودی فرودستان و کارگران جامعه داشته باشند، 
برای رسیدن به رشــد اقتصادی از هیچ حرکت 
ویرانگرانه ای چشم نمی پوشــیدند. آن سال ها با 
شیوه توسعه اقتصادی ای که در نظر گرفته شده 
بود طبقه ای از افراد نوکیسه و تازه به دوران رسیده 
شــکل گرفت که مثل قارچ در تمام شهرها رشد 
می کردند. با آغاز انقالب ۱۳۵۷  همان نوکیسگان 
سرمایه وطن را به کشورهای دیگر صادر کردند تا در 
خوشی های خود شاهد رنج دیگران باشند. با این 
تفسیر نمی توان رادی را مستقیما یک نویسنده 
وابســته به جریان های چپ و سیاسی آن روزگار 

دانست زیرا او همیشه استقالل خود را حفظ کرده 
است. در آن زمان دیدگاه های متعهدانه آلبر کامو 
و ژان پل سارتر و فانتز فانون در میان روشنفکران 
نفوذ چشــمگیری داشت و نویســندگانی چون 
ماکسیم گورکی هم از ســوی برخی گروه های 
سیاسی تبلیغ می شدند. رادی با نگاهی متعهد، 
مسووالنه و جامعه شناسانه در آثارش همه را نسبت 
به روابط اشتباه و اختالفات طبقاتی آگاه می کرد. او 
در دو نمایشنامه »پلکان« و »صیادان« بیشتر به 
این مساله دامن می زند و دیدگاهی انتقادی نسبت 
به جامعه سرمایه داری با توجه به طغیان کارگران 
برای رســیدن به عدالت اجتماعــی را به تصویر 
می کشد. متاسفانه جای چنین نمایشنامه هایی 
در تئاتر اکنون خالی اســت. زنده یاد محمدعلی 
جمال زاده در نامه ای به اکبر رادی می نویسد: »شما 
که اکبر رادی نویســنده »روزنه آبی« )من یقین 
دارم و حاضرم دستم را بدهم ببرند و شرط ببندم 

که مولی یر هرگز چنین عنوانی به نمایشنامه خود 
نمی داد( و »افول« هستید شخصی با شخصیت و 
با فکر و جوشش هستید و چشم بیننده و قلم تند و 
صریح دارید و بسیاری از چیزهایی را که بسیاری از 
مردم نمی بینند یا درست نمی بینند، ولی باید سعی 
کنید که »ساده تر« باشید«. جالب است که رادی 
نگاه مدرنی به مسئله بسیار مهم تعهد نویسنده 
دارد که در دهه ۱۳۴۰ در بین نویسندگان ایرانی 

مورد بحث بود ولی همیشه مستقل ماند.
از کدام نمایشنامه اکبر رادی برای خواندن 

آغاز کنیم؟
خواندن آثار اکبر رادی برای نویســندگان و 
پژوهشگران تئاتر ایران امری کلیدی است. باید 
بدانیم که کــدام نمایشــنامه های رادی در بین 
روشنفکران و مخاطبان تئاتر با استقبال بیشتری 
روبه رو شدند حتی باید بدانیم گیالن، شهر رشت 
و موقعیت های بومی شمال ایران نقش پررنگی 
در آثار رادی مخصوصــا در عنوان های انتخابی 
نمایشنامه هایش دارد چون »ملودی شهر بارانی« 
و »لبخند با شــکوه آقای گیل«. این مســائل در 
نویسندگی رادی بسیار مهم است زیرا او همواره 
به »انســان ایرانی اکنون« خود توجه دارد. به هر 
حال، مهم ترین نمایشــنامه رادی کاری به اسم 
»از پشت شیشــه ها« )۱۳۴۵( است و مهم ترین 
اجرای آثار رادی هم مربوط به »لبخند با شــکوه 
آقای گیل« )۱۳۵۳( بــه کارگردانی رکن الدین 
خسروی می شود. رادی جزو معدود نویسندگانی 
است که نام او باعث توجه تماشاگران به تئاترهای 
حاضر روی صحنه می شد. اکبر رادی درباره اولین 
نمایشنامه اش می نویسد: »زمستان ۱۳۴۰ من 
نمایشــنامه »روزنه آبی« را برای آخرین مرتبه 
پاکنویس کرده بودم و مدتی بود در هوای انتشار آن 
راسته »شاه آباد« پرسه می زدم که بورس ناشران 
»فربه« تهران بود و با تمام فربهی نمی دانســتند 
نمایشنامه  یک شق عمده ادبیات است که می تواند 
و باید چاپ هم بشــود.« نمایشنامه »روزنه آبی« 
عصیان نسل جوان را علیه حاکمیت فرسوده و یا به 

عبارتی حکومت پدرساالرانه و رو به اضمحالل 
افرادی چون پیربازاری ها را روایت می کرد 

که تنها با حســاب و کتاب به ســراغ 
انسان ها می روند و ارزش برای آنان تنها 
پول است. رادی می گیود: »من »روزنه 
آبی« را به شاملو دادم که نسخه پیشین 
آن را در سال ۳۹ دیده بود و مرا به شاهین 

سرکیسیان هم معرفی کرده 
بود کــه در معنی 
معاصــر کلمــه 

رویای تئاتر ملی در ســر پخته می کرد و در به در 
به دنبال یک نمایشنامه مایه دار ایرانی می گشت. 
شاملو این بار هم دست مرا گرفت و »روزنه آبی« 
را به آل احمد سپرد با این تاکید که به قصد قربت 
بخواند و چنانچه مناسب دید، در کتاب ماه چاپش 
کند.« البته رادی با آل احمد به مشکل می خورد 
زیرا آل احمد تفکرات سیاسی تندی دارد و از رادی 
درخواســت می کند تا تغییراتی در نمایشنامه 
بدهد ولی او نمی پذیرد. رادی نویسنده ای است 
که تعهد و دغدغه را بدون وابســتگی سیاسی به 
نمایش می گذارد و در همین رابطه حسین کیانی، 
اعتقاد دارد: »تئاتر ما مسلخ دغدغه مندان و بهشت 
بی مســأله های مشتری مدار شــده است! کاش 
می دانستم بعد از یک دهه از فقدان رادی اگر او در 
جامه حیات بود، وضعیت امروز را چگونه تحلیل 
می کرد. امروزه ســعی می کنند نیاز و خواستی 
جعلی را به تئاتر وارد کنند و وا اسفا به حال تئاتر 
و درام نویسانی که نه نتها دغدغه مسائل بنیادین 
را از یاد می برند بلکه نیازهای جعلی را جایگزین 
می کنند. من نمی دادم استاد اکبر رادی با مسائل 
سانســور و ممیزی چگونه و چه مقدار مواجهه 
داشتند اما می دانم سانســور دیگر آن نیست که 
ممیزی چشم در چشم شما بدوزد و در حالی که 
نمایش نامه شما را می ســتاید و از ممیزی بودن 
خود اظهار تأسف می کند، از شما بخواهد کلمه ای 
یا صحنه ای یا تمــام نمایشــنامه را دور بریزید. 
اآلن این گونه نیست. سانسور اکنون از پشت میز 
نمایشنامه نویس آغاز می شود؛ درست زمانی که 
طرحی در ذهنش شکل می گیرد.« اکبر رادی از 
همان دوره اول نمایشنامه نویسی خود مخصوصا 
در نمایشنامه »روزنه آبی« با رویکردی رئالیستی 
وارد حیطــه نقد اجتماعی می شــود که دغدغه 
برخی کارگردانــان مطــرح آن دوران هم بوده 
اســت. »روزنه آبی« با تمام قوت و ضعف هایش 
در مســیر پرتالطمی قرار گرفت و حتی سرآخر 
با کارگردانی شــاهین سرکیســیان در انجمن 
ایران-امریکا به نمایش درآمد که مرگ شاهین 
سرکیسیان-یکی از کارگردان های تأثیرگذار تئاتر 
ایرانی- هم حدودا با آغاز این اجرا اتفاق افتاد. آربی 
اُوانســیان-بنیان گذار تئاتر تجربه گرای ایرانی و 
شاگرد و دستیار سرکیســیان- آن را به سرانجام 
رساند. رادی نمایشنامه »افول« را در سال ۱۳۴2 
نوشــته و در ســال ۱۳۴۳ با حمایت مالی گروه 
»طرفه« منتشرش می کند. این موضوع نشان 
می دهد که رادی اعتقادی فراوان به 
چاپ نمایشنامه داشته است که 
در آن دوران در ایران مورد توجه 
نبود و امروز نویســندگانی چون 
محمد چرمشــیر و بهرام بیضایی 
این مسیر را به خوبی پیگری کرده اند  
نمایشنامه »افول« برای نخستین 
بار بــه کارگردانی علی 
نصیریــان در ســال 

۱۳۴۹ در تاالر سنگلج اجرا شد. رادی از ابتدا تالش 
کرد در فضای ایرانی کار کند و به سوی کارگردانانی 
هم جذب شد که به تئاتر ایرانی توجه دارند.»مرگ 
در پاییز« هم نمایشنامه ای اپیزودیک و متشکل 
از سه متن کوتاه و به هم پیوسته است. »محاق«، 
»مسافران« و »مرگ در پاییز« نام این متن هاست 
که »محاق« در ســال ۱۳۴۴ و آن دوی دیگر در 
سال ۱۳۴۵ نوشــته شــده اند. عباس جوانمرد 
آن ســه را با هم در تلویزیون و در سال ۱۳۴۶ به 
صورت تئاتر زنده اجرا کرد. با تمام این احوال، »از 
پشت شیشــه ها« )۱۳۴۵( نمایشنامه کلیدی 
دوران متقدم رادی است این نمایشنامه »از پشت 
شیشه ها« برای اولین بار در نشریه »پیام نوین« 
منتشر می شــود. رادی این بار فضای متفاوتی را 
به تصویر می کشــد و به زندگی روشنفکران نظر 
می اندازد. بهرام بیضایی این متن را برای کار کردن 
پسندید و قول و قرارهایی هم با رادی گذاشت، اما 

کار پیش نرفت. 
رکن الدین خســروی در ســال ۱۳۴8 آن را 
به صحنه آورد و مصطفــی عبداللهی هم پس از 
۴۰ سال دوباره در تابستان سال ۱۳88 خاطره 
این اجــرا را زنده کرد. بیضایــی درباره این متن 
با ارســال نامه ای به رادی می نویسد: »از پشت 
شیشه های بســیار غم انگیز و بسیار قشنگت را 
خواندم و پیش از هر چیز می خواهم صمیمانه بهت 
تبریک بگویم... حرف آخر این که من نمایشنامه 
را خیلی می پسندم، به خاطر عدم طمطراق در 
جمله  بافی هایش و عدم بازی های روشنفکرانه در 
کالم و این که حق مطلب را یک »کل« ادا می کند 
نه هر جمله به تنهایی و به اصرار و با تاکید بسیار و باز 
به نظر من اجرای این نمایش به همان علت اصلی 
که گفتم )کمی تحرک، غیر صحنه ای بودن( بسیار 
سخت است و توفیق یافتن در آن بی نهایت مشکل، 
چه برای بازیگر و چه برای کسی که مسوولیت روی 
صحنه آوردنش را می پذیرد«. البته باید یکی از 
مشکل های اساسی نمایشنامه های رادی را هم 
بگوییم که توجه بیش از حد به کالم داستانی و غیر 
دراماتیک است. این مشکل در بیشتر نویسندگان 
ایرانی اپیدمی است و گاهی به افراط هم می رسد 
تا آنجا که تنها شاهد گفت وگوهایی طوالنی بین 
کاراکترها خواهیم بود و این وضعیت تا اکنون هم 

ادامه پیدا کرده است. 

نگاهی به شیوه نمایشنامه نویسی اکبر رادی

جوانانیعلیهپیرانفرسودهعصیانمیکنند

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

احسان زیورعالم

در میانه بهمن انتشــار نامه ای از سوی وزارت علوم و 
فناوری مبنی بر دعوت از چند شــخصیت برای انتخاب 
دبیر دوره جدید جشــنواره تئاتر دانشــگاهی موجب 
تشکیک و اعتراض میان دانشجویان می شود. در حالی 
که در سه ماه پیش از آن دانشــجویان اقدام به برگزاری 
چندین نشست درون دانشگاهی کرده و تعویق انتخاب 
دبیر – که اساســاً تا آذرماه برگزیده می شــد – فرصتی 
بود برای اصــالح انتخاب دبیر، نامه مذکور آب ســردی 
بود بر پیکره دانشــجویان؛ چرا که نامه از کســانی برای 
انتخاب دبیر دعوت به عمل آورده بود که دانشــجویان با 
حضورشان مخالفت داشــتند. برای مثال حضور شهرام 
کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی برای بسیاری داللت بر 
دخالت شورای نظارت و ارزشیابی و ممیزی آثار جشنواره 
دارد. حواشی شکل گرفته برای چند نمایش دوره 22ام 
این گمانه را مطرح کرده بود کــه وزارت علوم قصد دارد 
ســاختار نظارتی تئاتر حرفه ای را در جشــنواره تئاتر 
دانشگاهی پیاده کند. به عبارتی آخرین سنگر فتح نشده 
ممیزی قرار بود سقوط کند؛ هرچند شهرام کرمی بعدتر 
دخالت اداره کل تحت انقیادش در برگزاری جشــنواره 

تئاتر دانشــگاهی را رد کرد و حضور در آن جلسه را صرفاً 
یک دعوت برشمرد.

شــخصیت های دیگری نیز در جلسه حضور داشتند 
که به زعم بســیاری هیچ ارتباطی با برگزاری جشنواره 
نداشــتند؛ در مقابل نمایندگان برخی دانشــکده های 
تئاتری از جمله نماینده دانشگاه سوره و دانشگاه آزاد - 
که نقش پررنگی در برگزاری جشنواره تئاتر دانشگاهی 
دارند - در این جلســه غایب به شمار می روند. به عبارت 

درست تر از آنان هیچ دعوتی به عمل 
نمی آید و حتی نماینده هیئت علمی 
این دانشــگاه ها نیز در تصمیم گیری 

پیش رو نقشی نخواهند داشت.
جلســه بدون اطالع رسانی قبلی 
و صرفاً به ســبب انتشــار نامه دعوت 
برگزار می شــود. با وجود آنکه اخبار 
ضد و نقیضی درباره انتخــاب دبیر در 

حد شایعات منتشر می شود؛ اما وزارت 
علوم در یک پنهان کاری عجیب هیچ خبر 

رسمی درباره تصمیمات جلسه مذکور اعالم 
نمی کند. همه چیــز از رقابت مجتبی جدی 

و علی محمدی حکایت می کند. دو شــخصیت 
شناخته شده در حوزه تئاتر دانشگاهی و دانشجویی که 

پیش از این نیز در رقابت دانشگاهی، در حوزه اجرا فعالیت 

داشته اند. درمورد دبیری بخش های فرعی جشنواره نیز 
به نظر می آید طبق تحقیقات و شنیده ها علی محمدی 
در جلســه انتخاب دبیر با اختالف یک رأی،  رقابت را به 
مجتبی جدی می بازد تا جدی، به عنوان دبیر دوره جدید 
برگزیده شود؛ اما وزارت علوم با وجود گذشت یک ماه از 
جلســه از اعالم نام دبیر جدید امنتاع می ورزد؛ امتناعی 
که با کرونا و بحرانش و در نتیجه تعطیلی دانشــگاه ها و 
مهمتر از آن تاالر مولوی، محل فعالیت تئاتر دانشگاهی 
هم مسیر می شود تا شاید جشــنواره تئاتر دانشگاهی به 
محاق رود. به خصوص آنکه بــا رخدادهای مذکور همه 
از این می گویند که آیا جشــنواره در اردیبهشت برگزار 

می شــود یا خیر؛ همــان ماهی که بــرای دو دهه زمان 
برگزاری یک رویداد فرهنگی مهم برای دانشجویان تئاتر 
و در نهایت بدنه حرفه ای تئاتر کشــور بوده است. رابطه 
تنگاتنگ جشنواره با اجراهای عمومی و حتی رقابت تئاتر 
فجر، اهمیت جشنواره تئاتر دانشگاهی را دوچندان کرده 
اســت. به نوعی تالش برای موفقیت در جشنواره تئاتر 
دانشگاهی پاداش حضور در بخش حرفه ای تئاتر است. 

همین مسأله قضیه را حاد می کند. 
حال دوشنبه شب گذشــته ســه کانون تئاتری در 
دانشــگاه های هنر، تربیت مدرس و تهران در نامه ای از 
رویداد دیگری خبر داده اند. آنــان در نامه ای خطاب به 
عســگری، مدیر فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اعالم 
می کنند پس از برگزاری جلســه مورخه 2۳ بهمن، قرار 
بر برگزاری جلســه ای در تاریخ 2۴ بهمن برای بررسی 
جزئیات پرپوزال ها می شود. طبق این نامه، مجتبی جدی 
برخالف علی محمدی از ارائه جزئیات و پذیرش رسمیت 
جلســه امتناع می ورزد؛ اما با توجه به رابطه پرپوزال او با 
همکاری کانون ها، این گــروه مجتبی جدی را به عنوان 
دبیر جشنواره به رسمیت نمی شناسد. حاال کانون ها علی 
محمدی را دبیر جشنواره می داند. وضعیت چیزی است 
شبیه ریاست جمهوری افغانســتان. در حالی که وزارت 
علوم مجتبی جدی را به عنوان دبیر به شکل غیررسمی 
پذیرفته اســت - چنانچه در نامه نیز چنین برمی آید - 
کانون ها دیگری را به عنوان دبیر معرفی کرده اند. هنوز 
این وضعیت با واکنش وزارت علوم روبه رو نشده است؛ اما 

چند پرسش را مطرح می کند.

نخست آنکه چرا وزارت علوم به صورت شفاف درباره 
دبیری جشنواره پیش رو و جزئیات آن اطالع رسانی نکرده 
است؟ چرا برای انتخاب دبیر آینده ترکیبی نامتجانس را 
گرد آورده اســت تا نتیجه آن چنین شود؟ چرا از حضور 
برخی دیگر از نمایندگان دانشجویی امتناع ورزیده شده 
است؟ چرا از جلســه 2۴ بهمن تا به امروز خبری منتشر 
نشده است؟ اگر 2۴ بهمن پرپوزال ها بررسی شده است؛ 
چرا پس از 2۵ روز نتیجــه آن در نامه ای به وزارتخانه ای 
نیمه تعطیل ارائه شــده اســت؟ چرا باید شرایط در یک 
موقعیت بحرانی، در تعطیلی دانشــگاه ها و عدم حضور 
دانشــجویان در دانشــگاه اعالم شــود؟ چرا وضعیت 
خبررسانی از دست وزارت علوم خارج شده و اکنون اخبار 

جشنواره از کانال دیگری منتشر می شود؟
آنچه به نظر می رسد وزارت علوم چندان تمایلی نسبت 
به برگزاری جشــنواره تئاتر دانشــگاهی ندارد. شرایط 
انتخاب دبیر نشــان می دهد وزارت علــوم صرفاً تالش 
می کند جشنواره را از سر خود باز کند تا آنکه مسئولیت 
یک جشــنواره را برعهده بگیرد. جنجال های متعدد در 
چند دوره اخیر شرایط را برای وزارت به نحوی پیش برده 
است که تا حد ممکن از اهمیت جشنواره نزد خود کم کند؛ 
این در حالی است که جشنواره برای دانشجویان مهمتر 
و مهمتر می شود. تا آنجا که خواسته عمومی آنان انتخاب 
دبیر توسط مجامع دانشگاهی و بازگشایی تشکل هایی 
چون خانه تئاتر دانشــگاهی اســت؛ اما به نظر می رسد 
خواسته دانشجویان با خواسته وزارت متبوعشان چندان 

تطابق ندارد. همه چیز به یک جدال منتهی می شود.

کرونا و تئاتر دانشگاهی

گزارش

یکی از مشکالت اساسی 
نمایشنامه های رادی توجه بیش 

از حد به کالم داستانی و غیر 
دراماتیک است. این مشکل در 

بیشتر نویسندگان ایرانی اپیدمی 
است و گاهی به افراط هم می رسد 

تا آنجا که تنها شاهد گفت وگوهایی 
طوالنی بین کاراکترها خواهیم بود 

مهم ترین نمایشنامه رادی کاری به 
اسم »از پشت شیشه ها« )۱۳۴۵( 
است و مهم ترین اجرای آثار رادی 

هم مربوط به »لبخند باشکوه 
آقای گیل« )۱۳۵۳( به کارگردانی 

رکن الدین خسروی می شود
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