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هرمان کارل هسه

هسه در رمان «گرترود» بخشی از سرگذشت خودش را روایت میکند و همچنین آن شــناخت فلسفیرا که از مسئله تنهایی پیدا کرده ،از زبان یک موسیقیدان و در قالب
اعترافاتش شرح میدهد .هسه  4سال بعد «رسهالده» را مینویسد و این بار از زبان یک نقاش و در غالب اعترافات او داستانش را روایت میکند .او در این رمان ضمن تحلیل
مبانی فلسفه آسیایی ،اشتیاقش را به یافتن روشی به منظور حل بحران جوامع بشری نشان میدهد.

دربارهمترسکها

درشبوعروسکها

دو نمایشنامه از بهرام بیضایی نوشته اکبر رادی
مترسکها در شــب کابوسی است که به شــیوه فرنگی و با استفاده از
تکنیک صحنه؛ بازی نور ،کوبیدن تشت ،ســکوت و آنگاه صدای یک
گلوله زمان فاجعه را در مینوردد و ســپس محاکمه با تحلیل سبکی
آغاز میشــود ،اما عظمت فاجعه در چیست؟ دست بیگناهی ماشه را
چکانده و زندگی انسانی را بریده اســت .حسینعلی قهرمان نیم بند و
پاسبان منطقه مشکوک شالیزار ،در یک نیمه شب تابستان ،در رؤیای
دور معشوقه ،چشم بر هم گذاشته و «یهو چیزی دیدم .یه سیاهی داشت
تکون میخورد .من این سیاهی رو دیدم یه گراز بود».
در گرگ و میش بامداد برادر معشوقه را به جای گراز با گلوله میزند .در
لحظههای استثنایی و برجستهای که زندگی مردمان این نمایشنامه را
در میان گرفته ،حکومت جبر و تصادف بیداد میکند .ظاهرا ًفرآوردههای
صحنه رک و صریحند .واقعاً با یک رئالیسم تند اجرا میشود .طوری که
برای دریافت مطلب باید از مشاهده مستقیم مدد گرفت در حالی که
تخیل خوابیده است فقط گاه گاه از تصاویر صوتی برای برانگیختن تخیل
و تحریک احساس و در نتیجه انتقال سریع صحنه استفاده شده است .با
این همه به نظر میرسد رمز دقیقی در فعلیت حادثه و عناصر کشمکش
موجود است« :ده ساله جلوی من یه گراز یا خیال یه گراز وایساده تو این
فکرم که ماها فقط یه مترسک بودیم».
در اینجا با آدمهــای وقزده و بیارادهای روبهرو هســتیم که نه تنها
قدرت نبرد با سرنوشت خودشان را ندارند بلکه حتی یارای آن را ندارند
که از چنــگ آن بگریزند .این همان قوای رهبری کوری اســت که در
تراژدیهای باستان توســط ارباب انواع بر انسان حکم میرانده است.
حسینعلی بعد از چنین جنایت تقدیری نابخودی ،با وظیفهای سنگین
پا به صحنه میگذارد و با رنگ و روی تاســیده و حرکات غیرعادی ،در
همان گفتارهای نخستین خودش را لو میدهد .وی بیآنکه آلوده شده
باشد قاتل قلمداد شده است .یعنی فتوای ده بر این است .بیگناهی او
مد نظر نیست .عمده نفس فعلی است که از او سر زده است و محاصره
چند جانبه چنین اتهام غیرانسانی است که برای یک لحظه هم شده به
وجدان زخمگین او مجال تجلی نمیدهد تا به یک دلیل مرسوم روانی
گرهی باز کند و فاجعه را پیش براند .او فقط قادر است با حقارت هرچه
بیشتر در برابر نیشخند تقدیر زانو بزند در حالی که کام ً
ال شاعر و آگاه بر
بیگناهی خویش است .آنجا که میخواهد نعش گندیده غربت و بیگانگی
انسان را برانگیزد-هرچند که در روال او نیست-چنین معنایی اراده شده
است« :حتی تو که پدر منی حتی تو ام باور نکردی ...مثل یه غریبه»...
حسینعلی میکوشد برای دایی قهوهچی خود ثابت کند که معصوم است
و در این ماجرا به کلی بیاختیار بوده .امامدار کی هست که علی رغم او بر
جنایتش صحه میگذارد و آن ،تفنگ حسن موسایی حسینعلی است که
لحظه ارتکاب بر اثر یک خلجان روانی ،در محل واقعه جا گذاشته .تفنگی
که همه ده آن را به نام او میشناسد .همین کار را خراب کرده و ریش به
دست داده .خاصه اینکه میان خانواده قاتل و مقتول بر سر آب و ملک
اختالف ده سالهای وجود دارد .مضافاً بر اینکه حسینعلی یک روز جلوی
جمع قسم خورده بود که نورا( ...مقتول) را خواهد کشت .اینها مدارک
سمعی بصری دست اولی است که پرونده این قتل را تکمیل میکند .اما
حسینعلی یک چند برگه ضعیف دفاعی مبنی بر بیگناهی خود دارد.
عشقی که به زری ،خواهر نورا ...داشته و نیز اینکه به خاطر چنین عشقی
پدرش را مجبور کرده بود که از حق خودش بر سر آب و ملک بگذرد« :من
نمیخواستم نورا ...رو بکشم .من قرار بود واسش یه گاو برفسم ».اما نعره او
از توی چاه است .در گوشها نمیپیچد .در اینجا اگر چه روابط فرعی افراد
محفوظ مانده و حتی از کیفیت محیط و ترکیب عناصر صحنه با انضباط
دقیق دراماتیک زمینهسازی شده باز نمایشنامه شکل ناقص کالسیک
خود را حفظ کرده و نقل محــوری دارد .گرچه به مفهوم ویژه ،قهرمان
نمایشنامه نورا ...است که بیرون صحنه زندگی را از دست داده و اکنون یاد
او وجود ثانی اوست که بر صحنه سایه انداخته و داستان را پیش میبرد اما
هسته مرکزی ماجرا حسینعلی است که قبل از آنکه روی صحنه نقش
بازی کند پر پر میزند .او سنگینی مسئولیت خود را احساس میکند و
میداند که یکی از مشکلترین و مردافکنترین نقشهای دراماتیک را
به عهده او گذاردهاند اما چه کند که زانویش میلرزد .او در این خاک نه
بینشی نافذ در زیر و بم دقایق روان انسان و نه دست کم الگویی شفاف
از نیاکان داشته ،این است که رفتار به سر گیجه میماند .گفتار ،زاینده
نیست و بحران صحنه-با وجود عوامل تقویتی-القا نمیشود .در تاریخ
تئاتر تنها شکسپیر بود که نقاشی سیمای جنایت را به حد مینیاتور رساند
و تک خالی به نام «مکبث» را به زمین زد .آن هم دلیل تاریخی داشت.
اینکه ادبیات دوره الیزابت به حد اشــباع از تئاتر جنایی یونان باستان
برخوردار بود ،به انضمام سنتی که داشــت و گرایشی به فردیت و شور
قهرمانی .ولی امروز با ارزشهای مسخ شده ما چه داریم؟ میراث نبوده ما
کجاست؟ مازیار؟ توپ الستیکی؟ در چنین شرایط منجمدی است که
حسینعلی روی صحنه مانده .اص ً
ال روی صحنه مانده است .هاملت مآبانه
مردد است و نمیداند خودش را چطور ضبط کند .گاه آگاهی و نظارت
بر جوهر احساس او سایه میزند و صحنه را به قانون بدل میکند گاه از
دستگاه خارج میشود و میخواهد صحبت گنده بکند« :من نمیخوام از
یاد همه برم .نمیخوام ردم گم بشه ».که خیلی هم جا نیافتاده و بیزمینه
است و با برداشتی که از شخصیت او شــده نمیخواند .اما اگر تردیدی
در میان است که اشارهای به آن شــد نه به خاطر عمق و ابهام مسئله و
منطق حادثه بلکه صرفاً برای این است که در حق او اهمال شده .دادرس
میخواهد ،میخواهد خودش را نجات دهد .اما یک قوه قادر رهبری برای
اجرای عدالت صحنه نبوده به این جهت ضعیف و بیمقدار جلوه میکند.
هاشم آقا پدرش عقیده دارد که حسینعلی یک سالی ده را ترک کند و
به این طریق سرپوشی روی این جنایت ناخواسته بگذارد« :بعد یه سال
به کوری چشم همهشون بر میگردی» و ظاهرا ً چنین عقیده سستی یا
به تحمیل یا به تلقین پذیرفته میشود ولی اگر مردم ده برگههایی به
اطمینان تفنگ حسن موسایی و آن چیزهای دیگر دارند (در برابر عشق
دزدکی حسینعلی به خواهر مقتول که هرگاه اینقدر دزدکی نمیبود باز
محل قضاوتی میگذاشت) و اگر شعور جمع ،درده متعصب و صمیمی
جریحهدار شده ،یک سال لمحهای است و هرگز قادر نیست روی این
جنایت سرپوش بگذارد و اگر هم در پایان نمایشنامه آن شوفر رهگذر که
مثل چاشنی مثل ژوکر ،جزء الینفک اینگونه صحنههاست اینقدر از روی
تعمد تأخیر نمیکرد نجات حسینعلی مایه نگرانی و باورنکردنی بود زیرا
ارزش سرنوشت سه گانهای که در انتظار اوست برای ما همارز و یکسان
است .این است که بعد از کشته شدنش صدای بوق نجات کامیون این
نوشداروی پس از مرگ آنطورکه سیر بیتناسب نمایشنامه طلبیده است
تکان دهنده نیست چرا؟ برای اینکه اگر هم نجات مییافت یا تسلیم
میشد باز سرنوشتی معادل این یک داشت و آینده خوبی در انتظار او
نبود وانگهی عملیات قهرمانی حسینعلی در پایان نمایشنامه کمیمبهم
به نظر میرسد ،حرکت بیخودانه و بیمقدمه انفعالی که البته در ابتدای

در شــماره  6مجله آرش در خرداد  1342یک اتفاق
جالب افتاده است .اتفاقی که شاید آن روزها آنقدرها
به چشــم نمیآمد ولی با گذشت نزدیک به  50سال
از جالبتوجهترین رویدادهای نشــریات فرهنگی
به حساب خواهند آمد .هر یک از دو اسطوره بزرگ
دنیای نمایش این روزها که یکی چند سالی است روی
در نقاب خاک کشیده -نمایشنامه آن دیگری را نقد
کرده
است.
اکبر رادی درباره
بیضایی و بهرام بیضایی درباره رادی .زبان و نگاه
نقد
هر
دو
آموزنده
و
بسیار
زنده
است که در نگاه ما ارزش بازنشر مجدد داشت

ماجرا تحملپذیر بود .اما اگر نه به سبب قوت گشایش و استحکام نتیجه،
دست کم در طول ماجرا ،حالت انفعالی ذهن فروکش کرده و جای آن را
قوای تجربی گرفته است به این مناسبت فرار او به سوی زری همچون
رعشهای در ساختمان نمایشنامه جلوه میکند .موافق این دو اصل ،پایان
لغزیده است پایان که عرصه هنرنمایی نویسنده است .از طرفی در تحول
داستان نمایشنامه عامل مرکزی جدل سر به نیست شده و تنها سایه
پدر نورا ...است که میتواند در جبهه خارجی صحنه سنگر بگیرد و اوج
حقیقی تراژدی را به وجود بیاورد که آن هم خیلی ضعیف است .معارضه
یک جانبه است ،کند و بیکشش است.
فقط عشق حسینعلی به زری اهرم ظریف و شکنندهای است که توانسته
این معارضه یک جانبه را موفق نــگاه دارد که به خاطر همین ظرافت
و شــکنندگی نباید زیاد به آن تکیه کرد .با وجود این اگر این هم نبود
نمایشنامه به کلی پاشیده میشد.
اینجا شخصیت یکی از افراد نمایشنامه مشکوک به نظر میرسد .یدا،...
این سؤال پیش میآید که هرگاه اعالن خبر کشته شدن نورا ...به او محول
نشــده بود وجود مزاحمش با آن حرکات ساختگی چه ثمری داشت؟
هرچند غیر از این معامله یونجهای با راننده رهگذر دارد و به طور ضمنی
وجود او را هم توجیه میکند ،باز یدا ...در این نمایشنامه تنها کسی است
که تالش کرده تیپ به وجود بیاورد .شاید این هم برای آنکه بیش از حد
خود روی صحنه معلق مانده .شاید برای آنکه به جز اعالن چنین خبری
ی در طرح اصلی نمایشنامه برای او منظور نشده و میخواهد
وظیفه مهم 
خأل چنین وظیفهای را با نوشیدن دم به دم آب از کاسه (و این به تنهایی
نمیتواند احساس فصل را زنده کند اگر چنین قصدی در میان بوده) و
جملههایی از این قبیل« :خودت از من بهتر میدونی برادر من» و «خودتو
به کوچه علی چپ نزن برادر من» پر کند .مخصوصاً وقوع یک قتل که
گره داستان نمایشنامه است آن هم در یک ده باید اتمسفر فوقالعادهای
را تضمین کند که حتی آدمیداللباب چون او را تحت تأثیر بگیرد .به
خصوص که با وجود خونسردی کمیلوسش میدانیم که روی صحنه
جز یک نقش ندارد و آن خبر قتل نورا ...است و با این موقعیت البته تحمل
اینکه یدا ...به محض ورود از خرکچی و سیفی و کامیون و باد گرم و قوره
پنبه صحبت کند دشوار است.
و اینکه« :راستی یه چیزی ،خبر دارین؟ (آب میخورد) نورا ...رو کشتن».
در حالی که میداند قاتل روبهروی او ایستاده .پر واضح است که اگر هم
بیمقدمه دم از قتل میزد ضایعات دیگری به بار میآورد .یکی اینکه
رشته ماجرا خیلی یکنواخت و در نتیجه احساس صحنه خشک و مقاوم
میشد دیگر اینکه زمینه دیالوگ دست دومیاز بین میرفت که طی
آن شخصیت خارجی او و راننده معرفی میشود ولی درحال حاضر چنین
تعمدی را به هیچ وجه از ناحیه یدا ...نمیشود تفسیر کرد .خیلی ولنگ
و باز است اص ً
ال پرداخت این صحنه بر موازین روانشناسی تئاتر منطق
نیست و نارسایی وارفتگی آن هنگام اجرا و در وجود بازیچی برجستگی
بیشتری خواهد داشت .خاصه اینکه حسینعلی بالفاصله( :یکه میخورد
و به شتاب بلند شده ،میایستد) چرا؟ آیا برای اینکه نمیدانسته مقتول
نورا ...بوده؟ که خود در صفحات بعد اقرار میکند« :رفتم جلو اما این گراز
نبود نورا ...بود ».آیا انتظار نداشته ماجرا به این زودی روی دایره بیافتد
یا اینکه نمیخواسته فاجعه به اسم او تمام بشود؟ البته با جا گذاردن
مدرکی به قوت تفنگ حسن موسایی خودش مخلص کالم ،این حرکت
انگیزهای ندارد و دیالوگ سالم نیست.
ولی بیان مترسکها در شــب روی هم با صیقل خاصی که دارد روان و
قابل اجراست .نیازی به پرداخت ثانوی نیســت تا در دهن بگردد .ولی
گاه در جانشانی کلمات شکسته و آرایش عبارات مقلوب افراط میشود.
همین وسواس محسوس در آوردن حروف تعلیقی و زوائد گفتاری است
که شکافی میان فضای داستان نمایشنامه-که باید دهی در حدود یک
شالیزار بوده باشد (مث ً
ال حوالی گیالن یا مازندران یا اصفهان)-و افراد صحنه
به وجود میآورد .آدمها با اینکه سعی میکنند فضای صحنه را دریابند
باز احساس محیط نمیشود .زبان صحنه قبل از اینکه زبان فارسی بوده
باشد زبان تهرانی است ،زبان کوچه است« :اولش دیدم که حالت خوش
نیست دستپاچهای گفتم چیزیته؟ گفتی نه .مرد حسابی معلوم شد چه
خبره دیگه ».در این نمایشنامه قدم به قدم صحبت مزرعه برنج و گراز و
مایتعلق است-و گرچه مکان واقعه تصریح نشده-باز اگر حدت کنیم از
افرا و آبیک و اصوالً از حوالی تهران نمیتوانیم جلوتر برویم .شاید «گراز»
که با مفهوم ســمبولیک خود ،مدار اندیشه نمایشنامه بوده برای اینکه
در یک قالب هنری عرضه بشــود وجود شالیزار را-بدون شناسایی همه
طرفه موضعی-ایجاب میکرده .مخصوصاً که اگر نگوییم در همه نقاط
روستانشین ایران الاقل در نواحی برنجکار ،برای برداشتن جنازه ،سنج
نمیزنند .البته ذکر این نکته نمیتواند در صداقت نمایشنامه خدشه وارد
کند .چرا که نویسنده محقق یا جامعهشناس یا فیلمبردار نیست تا اثری
مستند و کالسیک به وجود بیاورد (هرچند الزم است برای ترکیب مواد
اولیه ذهن ،دید تحقیقی و جامعهشناسی و فیلمبرداری و یک دانش کلی
از دیگر علوم نظری داشته باشد) اصوالً ناتورالیسم محض انحطاط هنر
به سوی یک مشاهده علمیاست .زیرا که واقعیات به فراخور ساختمان
منطقی و روانی هنرمند از صافی ذهن میگذرند و به مدرکات حسی بدل
میشوند .این همان مواد مجرد خام است که به صورت بازتاب شکسته
حقایق عینی از اندیشه هنرمند میتراود .شک نیست که زدن سنج هنگام
بردن جنازه نورا ...تنها به خاطر نمودن فولکلور محل واقعه نبوده چرا که
این در خورد یک مونوگرافی (تکنگاری) روستایی است تا یک نمایشنامه،
بلکه بیشتر یک جور قلقلک عاطفی بوده است و تردستی و تزئین.
اما عروسکها یک ضربان فلسفی خفیف است در مایههای تمثیل .یک
پرسپکتیو انتزاعی است به درون لحظههای گمشده .قهرمان قرنهای
دور از جستجوی جایگاه مفقود ،پایآبله و ســر گردان بازگشته و در

یک فضای خالی و باز و در یک چهار چوبه اتفاقی از اعماق ویران خود
حدیث نفس میکند .زمان او زمان افراســیاب و اگمنت و دیار او دیار
اساطیر و سرود او حماسه نیست .این زمان حماسه شکسته است .این
زمان قهرمان مرده است .اگرچه رئالیسم در عروسکها اجرا نمیشود
بر فضای آن حکومت میکند در فضای تبآلود عروســکها واقعیت
مجروح از پشت منشور نگینی به ما خیره شده است .نمایش عروسکی به
علت فقدان میمیک و القای حالت ،ناگزیر بر قلمرو محصوری در صحنه
دارد و به جبران این تنگدستی از ابعاد عینی و ملموس صحنه گریخته
و به دستگاه تمثیل یا نوعی سوررئالیسم شــاعرانه پناه برده تا به یاری
قالبهای دینامیک موضوعی حصار تخیل ما را فرو ریزد و پایگاهی بر
فراز قراردادها بسازد .در عروسکها نیز چنین تالشی به چشم میخورد.
عروسکها استعارهای عریان از نبردهای نژاد آدمیاست در راه عشق و
ایمان که سرانجام مغلوب میشود .هشدار است .تازیانهای است بر گرده
آن کسان که در زندگی هدفی جز تماشاگری نداشتهاند .مردمیکه به
خیمهشب بازی عروســکها آمدهاند تا مرگ غمانگیز پهلوان را تماشا
کنند .پهلوان کیست؟ وی مرد تلخکامیاست که سالها و بلکه قرنها با
دیو بدیها و پستیها جنگیده ،زمانی اسباب شادمانی مردم بیرون گود
را فراهم آورده و گاهی آنها را از هراس رهانیده است .اکنون با اندوهی
عمیق ،قلبی فشرده شاهد سقوط شــوکت خویش است .پهلوان ،مرد
کارآمدی است .درهای بسته بیشماری گشوده ،پیکارها کرده و از فراز
افتخارات کوچک انسانی گذاشته است .ولی تاریخ ،پهلوانان را از نیکی
سرشته ،ناگزیر پیکار آنان جز در راه استقرار احکام عالی بشری نبوده و
پهلوان عروسکها نیز از کلیه این نبردها رو سپید باز گشته است .اما به
ناگاه یک چیز دردناک یک خوره آرام در سکون عاطفی او راه زده و او را
از رهروی باز داشته .انگیزه این واخوردگی و تزلزل ایمان ،یک آگاهی
عمیق است و اینکه تاکنون جز ابلهی نبوده که بر قله شوکت ،سینهاش
را ســپر بالهای آن مردمان بیرون گود کرده در حالی که تنهاترین و
بیچارهترین مردمان بوده است و اینجاســت که خستگی و بیهودگی
تالش اجداد-که سالیان در یک جای تن او ریشه داشته-همسان گیاه
خودرو در اعماق روان تاریک او مجال رشد مییابد و او را از پا در میآورد.

او میداند که معادله نبرد انسان همیشه یک جانبه بوده و همواره ظلمت
دستیافته و خوبها این قربانیان خوش نژاد ،به مسلخ رفتهاند .به دنبال
این نظاره دردناک بر جســتجوها و دوندگیهای عبث است که به قهر
میســراید« :زیراندازم زمین بوده ،رواندازم آسمون .هی زدم به دشت
بیامون .هی رفتم و نرسیدم .هی رسیدم و نفهمدیم .هی گفتم اون دورا
یه کوهه .پای کوه یه چشمه ،پای چشمه یه سبزه بود اما خالی بود ».او
دیگر باوری به هلهله مردم ندارد و دیگر نمیخواهد در پهنه نبردها در راه
امنیت سرزمین همچون گالدیاتورهای رومیاز جسم و جان خود مایه
بگذارد تا آن مردمان وجد و سرور کنند« :من دیگه نمیتونم تماشاچیا
رو سرگرم بکنم ».در صورتی که میداند در واپسین نبرد ،خون زیبایش
به زمین خواهد ریخت .در ســرزمینی که خدایش از قلبهای یخین
گریخته و دریغ که شرافت و ایمان و بشریت-این اشیای عتیق موزههای
اخالق-کلمات ساقط و لوس و احمقانهای است.
مرشــد نمایش هر چند «از راه خوشــحالی مردم نــان میخورد» با
برگردانهای زیرکانهای این قلبهای یخین را به افسانه حیات قهرمان
معطوف میکند و عدول و کنارهگیری او را یک جور عشوه نمکین جلوه
میدهد و تماشاچیان هم به حساب نقش او میگذارند.
بیان این نمایش عروسکی به تناسب معنی دارای قالبی آهنگین و گاه
مقفی است .جملهها و عبارات خاصه در گفتار پهلوان ،رقت شعری دارد.
لطیف و عمیق است .در ســیر تدریجی نمایش مضمون مضاعفی نیز
آشکار میشود .پهلوان که از پیکار با دیو دنیای خارج سرخورده و بنیهای
در خود نمیبیند اکنون بر سر آن است که چرک روح و دیو درون خودش
را نابود کند .چرکی که درون همه انسانها حتی خود پهلوان را تباه کرده
است پس در پایان به عنوان استغفار باید با دیو درون جنگید و او را مغلوب
کرد .اینجاست که جدال آخرین شهید میشود درحالی که دو نوخاسته
و یک سیاه در عزای او نشستهاند .در واقع این تنها سیاه ندیم ده ساله
پهلوان است که در عزای او به حقیقت اشک میریزد .سیاه این مسخره
دیار .چرا که یکی از نوخاستگان به همین زودی سودای پهلوانی دارد و
شمشیر سنگین پهلوان را به دوش گرفته تا بیرق او را افراشته نگاه دارد
اما سیاه ،که همواره دلقک شهر بوده ،جز یک مشت خنده خونین چیزی
نبوده ،در سوگ سرور خود چه باید بکند؟
مرشد :و تو هم حتماً باید بخندی.
سیاه :چرا؟
مرشد :چون تو مسخره این شهری یه سیاهی.
سیاه :من نمیخوام سیاه باشم.
ولی باش زیرا که قرن ما به تعبیر دو پهلوی کلمه قرن سیاه است وای
کاش میتوانستی به جای آن اولی ،شمشــیر آخته پهلوان را به دوش
بگیری و بیرق او را افراشــته نگاه داری .ای کاش آنها تو را هم به بازی
میگرفتند .این عادالنهتر بود.
اسفند -1341اکبر رادی
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نمایشنامه در سه پرده نوشته اکبر رادی 1341
نو شته بهر ا م بیضا یی
نمایشنامه روزنه آبی در ســه پرده ظاهرا ً مسئله معارضه یا
منازعه نســلها را مطرحمیکند ولی به نظرمیرســد که
نویسنده شاید ندانسته بیشتر سرگشتگی نسل نو را ترسیم
کرده است تا معارضه دو نســل نو و کهن را به هر حال این
نمایشنامه هر دو جهت را دارد و هر بارمیتواند از یکی از این
دو جهت بررسی شود.
اول برویم ســر محور (تم) ،خود خواسته نمایش که حرف
کهنهای اســت .این ماجرای کشمکش و برخورد دو نسل و
اینجا هم نمایش آن بر پایهای محکم و جدی استوار نیست.
ضعیف است و قانع نمیکند .شاید به علت به اسمهای بودن
چند تا از آدمهای بازی اســت خصوصاً پیر بازاری که یک
رکن اصلی است و یکی از دو طرف قضیه فقط و فقط اوست
و قضیه این است:
در رشت مردی بازمانده از افتخارات و طمطراق دوره قاجار به
نام پیر بازاری که تاجر ماهی است با خست و افکار شیطنتبار
کهنهاش ،خانودهاش را در تنگنای روحی قرار داده به طوری
که پســرش احســان به تهران گریز زده و زنش خانمیو
دخترش افشان هم با او نمیجوشند .در جوار منزل این آدم
انوش فومنی زندگیمیکند که افکار روشــنفکرانهاش-نه
در نمایشــنامه بلکه پیش از شروع آن-احســان و افشان و
جوان دیگری به نام همایون را تحت تأثیر قرار داده اســت.
این انوشمیآید به خواستاری افشان و پیر بازاری که قصد
دارد دخترش را در قبال ثروت پیرمردی به اسم حاجیزاده
(پدر همایون) به او عرضه کند و از طرفی تاب تحمل حاالت
روشنفکرانه انوش را ندارد .برای دهن کجی به این عشق و
خواستاری به مســافرتیمیرود بهامالکش در پیر بازار .در
این مدت احسان به رشتمیآید تا مقدمات مالی سفرش
به آلمان را فراهم کند انوش و افشان هم تصمیممیگیرند
بروند یک شهر آفتابی (شاید شیراز) زندگی کنند .همایون هم
میخواهد به جهانگردی دست بزند .پیر بازاری برمیگردد و

وقتی د ِر خانهاش رامیکوبد از این نسل نو کسی در را بر روی
او باز نمیکند.
ماجرا به ترتیب عادی و آسان و حتی تکراری داستانیاش
محمل مطمئنی برای برخوردی شایسته بین دو سنخ فکری
کهنه و نو نیست .شاید بهتر بود انگیزه این برخورد یک مسئله
مهم فکری یا اجتماعی و یا کاراکتر باشد ،به جای عشق انوش
و افشان که به اندازه کافی هم پرداخته نشده و حدود ارزش
آن-از نظر خود آنها-هنوز برای خواننده قابل لمس نیست.
حاال مختصر مطالعهای بکنیم این پیر بازاری را که وجودش
به عنوان یک اصل موجود و محتوم در نمایشنامه مرکزیتی
دارد .نویسنده در مورد او رویه ناشیانهای پیش گرفته و چون
میخواســته روشنفکران نمایش یعنی دســته مقابل او را
درخشان و متبلور کند ،آمده طرف مقابل یعنی پیر بازاری را
بیش از حد به لجن کشیده است .عجالتاً پیر بازاری حرفهای
هوشــمندانه و رذالتآمیزش را با آگاهیمیزند .یعنی این
آدم به کاراکتر خودش ایمان ندارد یا اینها جزو کاراکترش
نیســت.میداند کارهایش رذیالنه اســت و آنها را اعمال
میکند.میداند آنچه را که اعمال کرده رذیالنه بوده و به آن
افتخارمیکند .هیچ ناگزیری هم اینامر را توجیه نمیکند،
این محض اشتباه است .عم ً
ال هممیبینیم که در روزنه آبی
پیر بازاری دیگر آدم نیست ،آدمکی مسخره و میان تهی است.
پیر بازاری بیش از حد «آریانگون بــازی» درمیآورد و در
خست و کمتر از حد در قدرت .او از همان اول بازی ،موجود
زبونی است که هر کسی به او بندمیکند و متلکمیگوید،
دستشمیاندازد .اص ً
ال کسی نیست که روی او بشود حساب
کرد تا چه برسد به اینکه یک طرف منازعه باشد .مگر اینکه
بگوییم چون نبض اقتصادی این خانواده در دست اوست باید
رعایتش را بکنند که نمیکنند .این آدم با حرفهایش فقط
وقت تلفمیکند وگرنه عم ً
ال از او کاری ساخته نیست .معلوم
نیست او از چه چیزی جا خالیمیکند و به مسافرتمیرود،
اص ً
ال برای چهمیرود و رفتن او اگر برای پیش آوردن آخرین
صحنهپردهسوم-بازگشت-نیستبرایچیست.چهناگزیری
در بین است ،او چه بهرهبرداریای خود او از این رفتن میکند
و چه بهرهبرداریای نویسنده از این ماجرا.
از طرفی چون کاراکتر پیر بازاری ترکیبی اســت ،نه خلق
مطلق است نه تیپ مطلق ،بنابراین او کارهاییمیکند که در
قالبش نیست از جمله چرا این آدم اینقدر کتابخوان معرفی
میشود و موجودی چنین حسابگر چطور وقتش را با خواندن
کتابهای قطور چرمیتلفمیکند؟ بگذریم از این موجود
و برویم سر دیگران.
روشنفکران نمایشنامه تقریباً خوب ترسیم شدهاند هرچند

این جا هم حرفی هســت و آن اینکه چــرا اینقدر به هم
شــبیهاند .علتیمیتوان برای این موضوع یافتاما اصوالً
صحیح نیست که در نمایشنامهای چهار تصویر با چهار اسم
باشد ،منتها از یک کلیشه .گذشته از این گفتنی است که به
تقریب ماجرای این نمایشنامه باید در سال 1335/36بگذرد
که نسل بعد از آن سال کذاییمینشست روسو و نیچه و ژید
میخواند و حرفهای قلمبه پس میداد .نبوغ را در تظاهر
به نبوغ و جنون (آنطور که راجع به عادات نوابغ خوانده بود)
جستجومیکرد .حرف از گریزمیزد ،کارهای غریبمیکرد
و از درون و بیرون آشفته و بیایمان بود.امروزه آن طرز کار
و زندگی کمتر مطرح است .آن اخالق هم ُمرد .طور دیگری
عادتشــان دادند .اگرامروزه چیزی این نسل را به حرکت
میآورد تویست است درخشش نئون کورشان کرده و فریاد
راک کرشان ،تا کور شود هر آنکه ...به هر حال قهرمانان روزنه
آبی در مرزی از این تحول روبهروی هممیایستند و ببینیم
نسل نو درآن چهمیکنند.
چون چهار روشنفکر نمایشنامه در واقع چهار تکه تکمیلی
یک وجوداند (که خود نویسنده باشد) نویسنده در هر لحظه
یکی از آنها را حاضر کرده است تا بتواند خود را اعمال کرده
باشد و حرفهایش را-که گاهی جالب هم هست-زده باشد.
اینکه هر چهار جوان نســل نو در محیط این نمایشــنامه
روشــنفکرند خواهی نخواهی یک قاعده به وجودمیآورد
در مورد سطح متوسط فکر میان این نسل که از واقعیت دور
است .از طرفی این روشنفکران گاهی خودشان هممیدانند
که دارند قلمبهمیگویند و گاهی نمیدانند که چهمیگویند
به هر صورت این نسل نو که قواعد و روال زندگی و اخالق نسل
کهن رامیشکند یا محکوممیکند ،خود چیز تازهای عرضه
نمیکند یا اگرمیکند چیز مطمئنی نیست فقط حرف است
که گاهی حتی خود آنها را هم قانع نمیکند.
روشنفکران نمایشنامه همه برای به دست آوردن ماهیت خود
ی نمیکند
به سفر مبادرتمیکنند ،سفری که چنین التزام 
یا چون محیط اینجا تحملپذیر نیستمیخواهند بگذارند
بروند.میبینیم که تم گریز مطرح اســت و این تم هر چند
در شعرمیتواند رقیق و احساساتی باشد ،اما در نمایشنامه
حتماً باید منطقی باشــد .باالخره اگر صــورت اول مطرح
باشد نتیجهاش مشکوک اســت و اگر صورت دوم باشد که
سلیقه من اینگونه فرار را نمیپسندد و فرار از درد معالج درد
نیست .صورت دوم با هدف نمایشنامه هم مغایر است ،چون
با شکست نسل نو تماممیشود .زیرامیبینیم که نمیتواند
بایستد و مبارزهاش را ادامه بدهد ومیگریزد و با تکیه بر این
تحلیلمختصراستکهمیبینیمایننمایشنامهبیشترحاوی
سرگشتگی نسل نو است تا معارضهاش با نسل کهن .برویم سر
حرفهای دیگر؛
در بین این چهار روشــنفکر ،همایون بیــش از همه چهره
میکند .شاید به خاطر زیرکی جالبی که در سخنان و رفتارش
هست .موضوع نزدیکی گلدانه و پستچی و حسادت گلعلی
در برخورد اول پرده یک ،به کلی و بیجهت در بقیه نمایشنامه
قطعمیشود و هیچگونه بهرهبرداری از آن صورت نمیگیرد.
بهرهبرداری از عشق انوش و افشان فقط در پرده دوم انجام
میگیرد و از سفر همایون و احسان و پیر بازاری اص ً
ال انجام
نمیگیرد .مسیر صحیحی که منجر به سفر پیر بازاری شود
نمیبینیم .مسیری که منجر به ســفر همایون شود پشت
صحنه و در خود اومیگذرد و عرضه نشده است .مسیری که
میخواهد منجر به سفر انوش و افشان شود قطعیت نمییابد.
یکی دو جمله است شبیه جملههای همانندی که همایون
میگوید و اینها شبیه است به کار احسان که از سفر کوچکی
میآید تا به سفر بزرگتری برود.
انوش که در اصل قرار بوده نقش مقابل پیر بازاری را داشته
باشد کمتر از آنچه نویسنده پیشبینی کرده خواننده را جلب
میکند الاقل به خاطر اینکه با نواختن ســونات مهتاب یا
با نامهپرانیهایش بیشتر شبیه یکی از قهرمانهای زروقی
مستعان یا مرحوم فاضلمیشود و در کار او بیشتر قر زدن
دیدهمیشود تا عشق.اما علتی که نویسنده ساخته است برای
آیندهگرایی او و گذشتهگرایی پیر بازاری جالب و قابل است.
از طرف دیگر اگر سیر یک یک آدمهای بازی را در نظر بیاوریم
میبینیم که نمایشنامه فقط شامل تحولی است در خانمی
با آخرین کاری که پرده سوم انجاممیدهد یعنی باز کردن
در به روی پیر بازاری ،البته اگر قانع بشــویم که این کاری
است ســمبلیک و او را در جبهه پیر بازاری قرارمیدهد.اما
این ســمبل در حال حاضر خیلی شخصی و ضعیف است و
درصورتی قویمیشودکه کشمکشی برای باز کردن در ،بین
دو جبهه در بگیرد که کوتاه و عمیق باشد.
اما بعد؛
گفتگوهای نمایش گاهی خیلی قشنگ است و دارای دقتها
و ظرافتهای خاصی اســت .با این همه و در عین قشنگی
این گفتگوها گاهی ترجمهای به نظرمیرســد یا کتابی یا
روزنامهای و به هر حال ســائیدگی و صیقل یک گفتگوی
نمایشی را ندارد.
چخوف بازیهای نمایشنامه جذاب است .گرچه تحت تأثیر
استاما با قالبشمیخواند.
چیزی که خیلی مهم است هوای محیط است و بوی رشت
که خیلی خوب پس داده شده است واما ک ً
ال؛
روزنه آبی با همه نقائصش اثری است که در آن قصد و نیت
و حرف و فکر هست و نمایشنامهای است که لزوم وجودش
حسشدنی است زیرا که نویســنده بمطاله محوطه قابل
س امروزی پرداخته و شاید تنها نمایشنامه منتشر شدهای
تنف 
است که در آن مسئله جوانان مطرح است و باز از آن جهت
که نویسنده صادقانه حرفهای خودش را زده و تحت تأثیر
نوعی بینش نمایشی تراژیک و رقیق و احساساتی کهامروزه
رسم است نبوده است و از طرفی نشاندهنده راههای قابل
مطالعهای است در زمینه زندگی و روحیه ملی و جوابی است
به آنها که هنر ملی را در اداها و اصطالحاتمیدانند فقط!
حرفی از صداقت شد ،و من معتقد شــدهام که در آثار هنر
امروز ما-در این محیط دروغ-قبــل از ارزش باید به دنبال
صداقت گشت.

