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نارص رحامنی نژاد را اغلب به عنوان کارگردان و بازیگر تئاتر می شناسیم اما در عین حال نام او به شکل تفکیک ناپذیری 

به انجمن تئاتر ایران گره خورده است و انجمن تئاتر ایران یادآور سعید سلطان پور و محسن یلفانی است. این 

سه در سال های پایانی دهه ی چهل تئاتری را احیا کردند که نارص رحامنی نژاد آن را »تئاتر اجتامعی« می خواند 

و البته این احیا بدون تاوان نبود. هر سه نفر به همراه دیگر همراهانشان در انجمن تئاتر ایران و اطراف آن، 

بارها و سال ها زندانی حکومت پهلوی شدند. بنابراین روشن است که وقتی با نارص رحامنی نژاد گفت وگو کنی 

منی توانی تنها به تئاتر بسنده کرده باشی. در این گفت وگو با نارص رحامنی نژاد از تئاتر گفتیم، از جنبش مسلحانه، 

از سال های جستجوی راهی برای تغییر، تغییری هم در تئاتر و هم در جامعه و رسانجام از زندان و بند، که تاوان 

تئاتری بود که امروز می توان آن را با دهه ها فاصله »تئاتر مسلح« نامید، تئاتری که بازوی جنبش انقالبی مسلحانه 

بود بر صحنه. در این گفت وگو هم چنین نگاهی انداختیم به تاریخ اجتامعی تئاتر از دوران شکل گیری گروه آناهیتا 

تا تشکیل انجمن تئاتر ایران و تقابل های موجود میان تئاتری که در آن دوران »تئاتر متعهد« نامیده می شد و 

تئاتری که دغدغه ی اصلی آن نوآوری های فرمی بود، در مورد تئاتر مستقل در مقابل تئاتری که به سازمان های 

دولتی وابسته بود و در مورد جشن هرن شیراز، سانسور و تئاتر مدرن.
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آقای رحامنی نژاد احتامال محور اصلی صحبت های ما انجمن تئاتر ایران خواهد بود. منتها از اینجا گفت وگو را 

آغاز کنیم که شام و بقیه ی اعضای انجمن تئاتر ایران، اغلب از کارگاه آناهیتا یعنی جایی که »مصطفی اسکویی« 

از چنین سنت سیاسی ای  راه اندازی کرد، کار را رشوع کردید و اسکویی سابقه ی روشنی دارد؛  توده ای بود و 

می آمد. می خواهم بدانم دوره ای که شام انجمن تئاتر را تشکیل دادید با دورانی که در آناهیتا فعالیت می کردید 

چه تفاوتی داشت؟

هامن طور که می دانید از لحاظ تاریخی شاید بشود نسل اسکویی ها را با نسل ما به دو دوره ی تاریخی متفاوت 

در  بعدها  که  1332. هامن طور  مرداد   28 کودتای  از  بعد  و   1332 مرداد   28 از  قبل  دوره ی  کرد.  تقسیم بندی 

عرصه ی  و  اجتامعی  عرصه ی 

مبارزه ی سیاسی نشان داده شد 

ما دو نسل متفاوت بودیم. ضمن 

شاید  آرمانی  لحاظ  از  این که 

یک چیز را می خواستیم، ولی با 

دو  و  مبارزه  متفاوت  شکل  دو 

شکل متفاوت تحلیل ازجامعه ی 

ایران. بعد از 28 مرداد تا سال ها 

خفقان حاکم بود و ما به عنوان 

از  روشنی  ما خاطرات  از  برخی  و  کمرنگ  ما خاطره ی  از  برخی  می شدیم؛  جامعه  وارد  داشتیم  تازه  که  نسلی 

28 مرداد داشتیم، ولی به هر صورت در رشایطی قرار داشتیم که فعالیت آزاد اجتامعی تقرینب ممکن نبود و 

فعالیت سیاسی که اساسن ممکن نبود؛ مخفی بود و خطرناک. خب نسل من یک کنجکاوی هایی هم نسبت به 

گذشته داشتند، نسل گذشته ای که ما داشتیم به نحوی نتایج فعالیت های آن ها را می دیدیم و در واقع یک جوری 

آسیب هایش را هم می دیدیم که عبارت از هامن عدم آزادی اجتامعی، حتی تا حدودی آزادی فردی و به خصوص 

اینها را داشتیم می کشیدیم بی آنکه در عرصه ی مبارزه سهمی در آن دوره داشته  فعالیت های سیاسی باشد و 

باشیم. ولی خود این کنجکاوی ها به اشکال مختلف می توانست بروز کند. مثلن در مورد من غیر از گرایشات یا 

بیشرت احساسات سیاسی یک جور گرایش قوی هرنی بود که نسبت به تئاتر داشتم، به دلیل این که از کودکی به 

همراه پدرم تئاتر دیده بودم. چه تئاترهای سنتی ایرانِی روحوضی که در عروسی ها بود و بعد به صحنه ی تئاتر 
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کشیده شد، چه تئاترهای معمولی که بخشی از آن تحت تاثیر تئاتر غرب روی صحنه می آمد و بخشی از تئاترهای 

ایرانِی می شود گفت به نحوی ملی بود یا نوعی از تئاتر ملی که آن دوره می خواست بال و پر و شکل بگیرد که 

سوای تئاتر سنتی و روحوضی بود. مثلن منونه اش »جامعه ی باربد« که »اسامعیل مهرتاش« کارگردان و بنیان گذارش 

بود و منایشنامه های تاریخی و موزیکال ایرانی می گذاشت، مثل شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون، اپرت حافظ که 

اینها را دیده بودم و می دیدم. در نتیجه گرایشی در دوره ی دبیرستان در من شکل گرفت.

این را هم بگویم که من فارغ التحصیل هرنستان صنعتی تهران هستم، دوره ای که به این هرنستان گاهی مدرسه ی 

آملانی ها هم گفته می شد. البته آن دوره که من هرنستان صنعتی بودم بخشی از آملانی ها را در دوره ی رشوع جنگ 

و به ویژه با خلع رضا شاه در شهریور 1320 از ایران بیرون کرده بودند. چون گرایش رضاه شاه نسبت به آملانی ها 

یکی از حساسیت هایی بود که به خصوص دولت انگلیس داشت و با رشوع جنگ این حساسیت ها بیشرت شدند 

و در نتیجه فشاری روی رضا شاه و دولت ایران بود که آملانی ها را از ایران خارج کنند و بخش عمده ی معلمین 

آملانی از هرنستان صنعتی بیرون شدند. ولی بعدها به خاطر دارم که در دو سال آخر تحصیل من در هرنستان 

صنعتی قراردادهای فرهنگی با آملان بسته شد و دوباره تعدادی معلم آملانی آمدند. چه معلم های زبان آملانی چه 

معلم های فنی که خیلی اهمیت داشتند چون در واقع بنیان مدرسه به عنوان یک مدرسه ی صنعتی، بخش های فنی 

و صنعتی اش بود، چه از لحاظ تئوری و چه از لحاظ عملی کار با ماشین آالت و این چیزها.

در این دوره گرایش من به تئاتر خیلی قو ی تر شد برای این که تا حدودی به مطالب تئاتری دسرتسی پیدا کرده 

بودم. تا این که سال 1337 مهین اسکویی و مصطفی اسکویی تئاتر آناهیتا را تاسیس می کنند. مهین اسکویی و 

مصطفی اسکویی که قبل از 28 مرداد از ایران خارج شده و به آملان رفته بودند، به واسطه ی حزب توده به مسکو 

می روند و شش سال دوره ی کارگردانی را در آکادمی علوم تئاتر شوروی می بینند، بعد برمی گردند به آملان و مدتی 

آنجا هستند و به هر حال سال 1337 از طریق خانواده اش و عمدتن برادرش با دولت ایران متاس گرفته می شود 

که می خواهند برگردند ایران و برمی گردند و تئاتر آناهیتا را در یوسف آباد بنیان می گذارند. در این دوره با توجه 

به سابقه ی تئاتری و بخشی سیاسی مصطفی و مهین اسکویی، برخی از روشنفکران به تئاتر آناهیتا می پیوندند که 

ابتدا دوره ی کالس های معینی را می گذارند. چون با توجه به تربیتی که اسکویی در مسکو شده بود و شیوه ی تئاتر 

استانیسالوسکی را آموخته بود هامن سیستم استانیسالوسکی را می خواست ترویج دهد و بر مبنای آن بازیگران را 

تربیت کند. بنابراین بازیگرانی یا کسانی که می آمدند به تئاتر آناهیتا ابتدا باید دوره ی این کالس ها را می گذراندند 

که با این سیستم آشنا شوند و بر مبنای این سیستم کل کار و کارگردانی و تحلیل  های منایشنامه پیش می رفت.
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کسانی که در سال 1337 و بعدها به تئاتر آناهیتا رو می آوردند باز به دلیل حضور خود اسکویی وهمرسش مهین 

از روشنفکران جوانی بودند که گرایشات مرتقی و چپ داشتند. کسانی هم که در عرصه ی  اسکویی، عمومن 

روشنفکری در آن زمان از تئاتر آناهیتا حامیت می کردند عمدتن روشنفکرانی بودند که بخش عمده  ی آنها از نسل 

گذشته بودند. کسانی مثل محمود اعتامدزاده یا به آذین، سیاوش کرسایی، احمد شاملو، سایه و دیگران. من جزء 

کسانی هستم که سال 1338 به تئاتر آناهیتا پیوستم و با اشتیاق کامل و با هیجان خاص دوره ی جوانی ام کار را 

از آنجا رشوع کردم. منتها پس از مدتی از طریق همکارانی که قبلن به تئاتر آناهیتا رفته بودند و از نزدیک هم 

شیوه ی مدیریت و هم شیوه ی برخورد مصطفی اسکویی را با مسائل عمومی از جمله روابطش، شیوه ی مدیریت 

و به خصوص مدیریت مالی را تجربه کرده بودند، به تدریج متوجه شدم که احساس رضایت خوبی ندارند واحساس 

می کنند که به این ترتیب تئاتر یک جایی به بن بست می رسد. چون مصطفی اسکویی منی توانست تئاتر را از لحاظ 

مالی خوب مدیریت کند. به خصوص در آن دوره که در خارج از ایران عرصه ی مدیریت هرنی از عرصه ی مدیریت 

اداری و مالی جدا شده بود. اما در ایران مصطفی اسکویی با وجود این که سیستم استانیسالوسکی را به عنوان یک 

سیستم مدرن تربیتی در تئاتر تدریس می کرد ولی از لحاظ شیوه ی مدیریت تئاتر کهنه بود، یعنی خودش به عنوان 

رسکارگردان و کارگردان می خواست همه ی امور جزیی، از جمله امور مالی را یک تنه اداره کند، بدون کمک گرفنت 

و بدون مشورت با هیچ یک ازکسانی که همه ی زندگی شان را بی چشم داشت در راه تئاتر آناهیتا گذاشته بودند، و 
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این طبعن منی شد. مشکل مالی از هامن ابتدا یکی از مشکالت جدی ای بود که پس ازچند ماه رشوع شد و گاهی 

منجر به توقف تئاتر می شد.

ولی با توجه به شیوه ی کار اسکویی و رس و صدایی که ایجاد کرد، منایشنامه های بزرگی که روی صحنه آورد که از 

خیلی جهات تنه می زد به تئاتر روز غرب، تئاتر آناهیتا مورد توجه قرار گرفت و به همین دلیل ]مهرداد[ پهلبد که 

آن زمان وزیر فرهنگ و هرن ایران بود، تصمیم گرفت که از او حامیت کند. از جمله قرار شد تلویزیون ثابت پاسال، 

که پیش ازتلویزیون ملی تاسیس شده بود، ماهی یک برنامه از تئاتر آناهیتا ضبط کند. البته آن موقع دستگاه ضبط 

به شکل امروزی نبود، سیستم قدیمی ای بود که برنامه زنده روی آننت می رفت. چه بخش خربی، چه بخش هرنی 

و موسیقی و همه چیز هم زمان روی آننت می رفت و پخش می شد. برای هر برنامه در آن موقع پنج هزار تومان 

داده می شد و پنج هزار تومان هم کمک مالی وزارت فرهنگ و هرن به تئاتر بود. بنابراین در یک جلسه ی عمومی 

در تئاتر آناهیتا همه ی اعضا نشستند، ارزیابی شد و حساب و کتاب دقیقی انجام گرفت که با این مبلغ می شود 

مشکالت مالی را به تدریج حل کرد و تئاتر را نجات داد تا بتواند پیش برود. اما متاسفانه مشکل حل نشد تا جایی 

که در اوایل سال 1341 صاحب ساختامن تئاتر به دلیل بدهی هایی که طی ماه ها باال آمده بود ساختامن تئاتر را 

از اسکویی ها گرفت و تئاتر آناهیتا با تعداد بسیاری بازیگر تربیت شده ی فداکار، که تا آن موقع در ایران بی سابقه 

بود، بدون مکان ماند. معلوم شد اسکویی نه بر اساس تصمیم و طرحی که جمع داشت عمل کرده است و نه 

دورمنایی برای پرداخت بدهی ها دارد. ولی پهلبد دوباره اسکویی را کمک کرد، هم برای اجرای منایشنامه هایش به 

او تئاتر فرهنگ را داد و هم یک طبقه ی ساختامنی را به تئاتر آناهیتا داد. نبش خیابان ارفع به حافظ مدرسه ی 

موسیقی بود، بخش جنوبی اش تئاتر فرهنگ بود که به اسکویی داده شده بود که هر وقت برنامه دارد آنجا اجرا 

کند، و اولین منایشنامه ای که ما آنجا اجرا کردیم منایشنامه ی اُتِلو بود. این منایشنامه قبلن در سال 1337 اجرا شده 

بود و بعد در دوره ای که تئاتر آناهیتا را صاحبش به دلیل بدهی ها گرفته بود در تئاتر پارس اجرا شد. البته در 

این دوره مقداری پول به صاحب ساختامن داده شد و برگشتند به تئاتر آناهیتا در یوسف آباد تا اوایل سال 1341 

که دوباره تئاتر را به دلیل بدهی ها گرفتند. بنابراین به عنوان اجرای دوباره در تئاتر فرهنگ اُتِلو را روی صحنه 

بردند تا منایشنامه های دیگری آماده شوند، که ما مشغول مترین شدیم. کنار این مدرسه ی موسیقی یک ساختامن 

دو طبقه ی آجری بود، طبقه ی پایین مختص به گروه رقص های محلی بود و طبقه ی دوم را دادند به اسکویی ها 

که ما آنجا مستقر شدیم. این ساختامن چندین اتاق داشت، اتاق مترین، اتاق کالس های ساالنه ی آناهیتا و دفرت 

تئاتر آناهیتا. اینجا بود که من هم بعد از چند ماه مثل بسیاری از همکاران دیگِر آناهیتا جوش آوردم و بعد از 



8

جستجوی جهان دیگر در سنگر و تئاتر

یک جلسه ی عمومی که انتقاداتم را در آن مطرح کردم، در واقع با آنها خداحافظی کردم و اینجا پایان کار من با 

تئاترآناهیتا بود.

این چیزی که گفتید خیلی من را یاد روایت منوچهر کی مرام در کتاب »رفقای باال« از اتفاقی انداخت که در تئاتر 

فردوسی و برای نوشین روی می دهد. از قضا در آنجا مصطفی اسکویی، که هرنپیشه ی جوانی است، اصلی ترین 

معرتض به شیوه ی مدیریت نوشین است ولی بعد گویا به گفته ی شام خودش هم هامن شکل از مدیریت را در 

تئاتر آناهیتا تکرار می کند. در انجمن تئاتر ایران که شام بعدها تاسیس کردید شیوه ی مدیریت با این تجارب چه 

تفاوتی داشت؟

اجازه بده قبل از انجمن تئاتر ایران نکته ای را در مورد مدیریت نوشین بگویم. به نظر من مدیریت نوشین مدیریت 

مدرن و عادالنه و درستی بود. آنجا نوشین کارگردان تئاتر بود و مدیریت اداری را اصلن نداشت. مدیریت اداری 

همواره در اختیار کسانی بود که مسئله ی مالی تئاتر فردوسی را تامین کرده بودند و نوشین به هیچ وجه در آن 

دخالتی نداشت. اعرتاضی که آنجا شد نه به خاطر مدیریت نوشین بلکه به خاطر قراردادی بود که نوشین با مدیریت 

مالی و اداری یعنی رسمایه گذاران تئاتر داشت، که به نظرمن به ناحق اسکویی به آن دامن می زند. اسکویی در 

گروه و در میان بازیگران شایعه می کند که در قراردادی که نوشین با رسمایه گذاران تئاتر بسته سهم خودش را بیش 

از دیگران و ناعادالنه تخصیص داده، اکرثیت بازیگران تئاتر فردوسی بعد از بحث و جدل هایی که می شود متوجه 

می شوند اسکویی نادرست می گوید. اسکویی اختالفاتی با نوشین پیدا کرده بود که به آن دلیل به این مسئله دامن 

می زند. در دوره ای که نوشین تئاتر فردوسی و قبلش تئاتر فرهنگ و هرن را داشت، همیشه مدیریت کار هرنی 

با مدیریت اداری و مالی دو چیز متفاوت بوده اند و هیچ وقت مسئولیت مالی یا اداری نداشته، مسئولیت هرنی 

داشته واین را آگاهانه انجام داده بود. برای این که نوشین فرانسه تحصیل کرده بود، کنرسواتوار پاریس را دیده 

بود و هامن طور که از کارهای هرنی اش می شود دید در صحنه آرایی، بازیگری، متدش و منایشنامه هایش با نظام و 

متد تئاتر غرب پیش می رفت. در واقع من شخصن این اعتقاد را دارم که عبدالحسین نوشین اولین کسی بود که 

تئاتر مدرن ایران را پایه گذاری کرد و به ایرانی ها و متاشاگران تئاتر شناساند. به یاد ندارم که حتا منوچهر کی مرام 

با این ظن نوشته باشد که مدیریت نوشین نادرست بود، تا آنجا که به خاطر دارم او اتفاقی که افتاده بود را توضیح 

می دهد. اما برداشت من با توجه به این که حدودن با شکل کار نوشین آشنا هستم، با سابقه ی کارش، رسنوشتش، 

زندگی اش و همکارانش و به خصوص چیزهایی که همین چندی پیش در مالقات با صادق شباویز از او شنیدم و 
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بسیاری شنیده های دیگر از کسانی که با نوشین همکاری داشته اند، این است که نوشین خیلی سالمت بوده، بر 

خالف اسکویی که نه به خصوص در مورد مسائل مالی و نه در مورد مدیریت اداری متاسفانه خیلی درست عمل 

نکرد و به همین دلیل یکی از فرصت های نادر را در بهرتین موقعیت هرنی-تئاتری ایران از دست داد. اسکویی 

می توانست با آن نیرویی که واقعن همه چیزشان را برای حفظ و دوام آن تئاتر گذاشته بودند، خیلی بهرت عمل کند 

ولی نتوانست نقش خودش را در آن لحظه ی تاریخی بفهمد و همه چیز را فدای ناکارآیی خودش کرد.

اگر موافق باشید برویم رساغ انجمن تئاتر ایران که گویا بعد از بیرون آمدن شام از تئاتر آناهیتا شکل گرفت

انجمن تئاتر ایران دو دوره دارد. به این معنا که یک دوره از 1345 تا 1347 که گروه تئاتر مهر نامیده می شود و 

یک کار صحنه ای می کند به عنوان افتتاحیه، که »حادثه در ویشی« اثر آرتور میلر است و من دو کار تلویزیونی 

اولین  که  »سامورندیده ها«  منایشنامه ی  یکی  و  هدایت  داستان صادق  از  بود  اقتباسی  که  »معلم«  یکی  کردم. 

منایشنامه ی نرصت الله نویدی است. این دو جزء اولین منایشنامه هایی بود که در تلویزیون ملی ایران ضبط و پخش 

شد. ولی بعد از دوسال کار، این وضعیت پیش آمد که وزارت فرهنگ و هرن انسجامی به اداره ی تئاترش داد و 

گروه های متعددی به وجود آورد، گروه هایی خیلی متشکل و حساب شده و دقیق، با کارگردانی که در راس هر یک 

از این گروه ها گذاشت و گروه ها نام داشتند و بازیگران معینی داشتند. برخی گروه های وابسته به وزارت فرهنگ 

و هرن هم در بیرون کار می کردند مثل گروه تئاتر نکیسا که ]حمید[ سمندریان موسس آن بود، که البته گروه های 

معدودی بودند، چون گروه های دیگر هم که قبلن مستقل بودند اکرثن جذب اداره ی تئاتر و وزارت فرهنگ و 

هرن شده بودند. در مقابل وضعیت ما این طور بود که عمومن کسانی که با من کار می کردند یا دانشجو بودند 

یا کار داشتند و کار تئاتر برایشان یک جنبه ی ذوقی و هرنِی جنبی داشت. یعنی به معنای حرفه ای اش تئاتر برای 

آنها آماتوری بود. البته آماتوری نه به معنای کارهای ناشیانه، چون در زبان فارسی وقتی گفته می شود آماتوری 

یعنی کارهایی که در برابر حرفه ای ها کارهای سطح پایین تری هستند. اما آماتوری الزامن به این معنا نیست، ولی 

خودشان را بازیگران حرفه ای تئاتر منی دانستند و از آن مهم تر آینده ی زندگی شان را تئاتری منی دانستند.

در واقع ممر گذران زندگی شان تئاتر نبود

بله و دورمنای زندگی شان هم تئاتر نبود. هامن موقع کسانی که در تئاتر مهر با من کار می کردند، دانشجوی پزشکی 

بودند، دانشجوی داروسازی و فنی بودند که با ما کار می کردند و دورمنای زندگی شان چیز دیگری بود. استنباط 
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من این بود که با توجه به این دو سال تجربه و وضعیت عمومی تئاتر ایران، ما منی توانیم دوام بیاوریم، چون 

نه از جایی حامیت مالی داشتیم، نه مکانی داشتیم، نه توانایی مالی داشتیم که از خودمان مکان اختصاصی ای 

داشته باشیم و همه کسانی بودیم که از لحاظ مالی هنوز از قبل خانواده هایامن تامین می شدیم، پولی از خودمان 

نداشتیم، شغلی هم نداشتیم که درآمدی داشته باشیم تا پولی را برای تئاتر بگذاریم. در نتیجه من تصمیم گرفتم 

که باید ترکیب گروه را تغییر داد؛ کسانی بیایند که واقعن خودشان را متعلق به تئاتر و این حرفه می دانند و اگر 

نگویم تعهد، یک جور دلبستگی و همبستگی با تئاتر احساس کنند. در نتیجه رفتم رساغ کسانی که می شناختم 

و می دانستم که به احتامل زیاد مثل من فکر می کنند، تئاتر را مثل من می بینند. تئاتر را فقط رصف هرن برای 

تئاتر  اینها کسانی بودند که عمومن قبلن در  با یک محتوای اجتامعی هم می شناسند.  هرن منی شناسند، هرن را 

آناهیتا بودند و یک طور تعهد هرنی در خودشان احساس می کردند اما آن موقع اغلبشان به دلیل هامن شیوه ی 

مدیریت اسکویی ها از تئاتر آناهیتا بریده بودند. اسکویی ها البته در آن زمان هم چنان وجود داشتند اما مهین و 

مصطفی از هم جدا شده بودند. ولی اسکویی هامن شیوه را ادامه می داد. بدون این که تئاتری یا مکانی داشته 

باشد جاهای کوچکی را اجاره می کرد ولی با هامن شیوه ی بدی که اجاره را منی داد و دچار مشکالت مالی می شد. 

کالس تربیت بازیگری هم داشت و گهگاهی هم اگر می توانست کار صحنه ای به شهرستان ها می برد، ولی کارش 

بسیار بسیار محدود و بدتر از آن به لحاظ هرنی ضعیف شده بود، چون بازیگرانش حرفه ای نبودند و کار خودش 

هم منی توانست حرفه ای باشد.

این کسانی که برای تشکیل انجمن تئاتر رساغشان رفتید چه کسانی بودند؟

سعید سلطان پوربود، مهدی فتحی بود، محمود دولت آبادی، یدالله شیراندامی، ولی شیراندامی و هادی وحدانی 

بودند. یعنی متام کسانی که تا آن موقع از دوره ی اول بازیگری تئاتر آناهیتا تا سال 1340 در آن رشکت کرده بودند. 

مهدی فتحی مثلن از سال 1338 بود، هادی وحدانی 1337 به تئاتر آناهیتا آمده بود یعنی دوره ی اول. یدالله و 

ولی شیراندامی سال 1338 آمده بودند، سعید سلطان پور، ،محسن یلفانی و محمود دولت آبادی سال 1340 آمده 

بودند و من رساغ اینها رفتم.

محسن یلفانی هم از هامن ابتدا بود؟

اینها کسانی بودند که من  انجمن پیوست.  به  با منایشنامه ی آموزگاران  از سال 1349 آمد و  یلفانی  نه محسن 
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از  و  بودم، می شناختم  دیده  آناهیتا  تئاتر  در 

آناهیتا جدا شده بودند اما برخی با این که با 

یک  همچنان  نداشتند  همکاری  آناهیتا  تئاتر 

با  به خصوص  داشتند.  آن  به  دلبستگی هایی 

خانم مهین اسکویی دلبستگی بیشرتی داشتند. 

و  تشکیل  برای  کردم  دعوت  را  افراد  این  من 

آن  من  نظر  از  که  تئاتر  گروه  یک  انسجام 

موقع گروه تئاتری بود که وجود داشت و دو 

آن دوره بحث های  در  بودیم.  کرده  کار  سال 

و  داشتیم  زیادی  شورانگیز  و  هیجان انگیز 

اولیه ی  از چندین جلسه خطوط  بعد  باالخره 

شد.  روشن  هم  ضابطه هایی  یک  و  کار  این 

مثلن از جمله این که ماهیت گروه هرنی است، 

ما یک کارگردان نداریم و اگر کسی توانایی کارگردانی را داشت و پیشنهادی داشت با یک ارزیابی عمومی باید 

همه ی امکانات گروه در اختیارش گذاشته شود و کار بکند. چند نفر هم به دلیل گرفتاری هایی که داشتند قبول 

نکردند؛ مثلن یدالله شیراندامی تصمیم داشت به سینام برود و رفت و جذب سینامی آن موقع ایران شد و تئاتر را 

تا سال ها کنار گذاشت، اگر اشتباه نکنم تا بعد از انقالب تئاتر را کنار گذاشت و در سینام کار کرد. ولی کسانی که 

از گذشته و از گروه تئاتر مهر با من مانده بودند و دوستان جدیدی که آمده بودند تبدیل به یک گروه منسجم 

شدیم و سعید سلطان پور در این مورد نقش عمده ای داشت که از هامن ابتدا با اشتیاق و پشتکارعجیبی بود و 

ماند. مهدی فتحی و محمود دولت آبادی هامن منایشنامه ی اول افتتاحیه را آمدند و دیگر نیامدند، به دلیل این که 

احساس می کردند ما می خواهیم در برابر مصطفی و مهین اسکویی قرار بگیریم که چنین قصدی اساسن نبود. در 

نتیجه کار ادامه پیدا کرد و با پیشنهاد جمع و تایید جمع قرار شد نام گروه را عوض کنیم و با ترکیب جدید نام 

جدیدی برای گروه انتخاب شود که بعد از بحث ها و پیشنهادهای مختلف نام »انجمن تئاتر ایران« انتخاب شد. 

این در تابستان 1347 شکل گرفت و مترین های منایشنامه ی حادثه در ویشی دوباره با ترکیب جدیدی از بازیگران 

برای افتتاح رشوع شد.
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گفتید بحث های شورانگیزی درگرفت، این بحث ها حول چه بود؟

چند بخش داشت؛ یک بخش بحث با کسانی بود که هنوز از اسکویی ها حامیت می کردند و فکر می کردند کار 

ما یک جورافرتاق یا پراکنده کردن نیروهاست. آنها بهرت می دیدند ما به جای این که یک گروه جدید باز یا افتتاح 

کنیم، به گروه آناهیتا بپیوندیم یا به گروه زمان که مهین اسکویی بعد از جدایی از مصطفی اسکویی تاسیس کرده 

بود. که من شخصن به دلیل تجربه ای که داشتم و منی خواستم دوباره به آن تجربه برگردم، موافق نبودم. یکی از 

استدالل های مخالفت من این بود که چرا خود شام کار منی کنید؟ چرا خود شام از تئاتر آناهیتا زدید بیرون؟ اما 

بخش عمده ی بحث ها در این مورد بود که مدیریت ما چه شکلی خواهد بود، به دلیل این که همه ی ما تجربه ای 

از تئاتر آناهیتا و ناکامی آن داشتیم. البته بحث درباره ی ساختار گروهی بعدن انجام شد ولی با توجه به این که بنا 

شد هر کس توانایی کارگردانی دارد باید به او امکان داد، تا حدودی این روشن شد که گروه را از مدیریت یک تنه 

در بیاوریم و کسی آن باال سلطان گروه نباشد که همه چیز را تعیین کند و دیگران پیروی کنند. من از هامن ابتدا 

روشن کرده بودم که به هیچ وجه منی خواهم تجربه ی گذشته را که همه ی ما داشتیم، تکرار کنم. در آن حد هم 

خودم را منی دانستم. به خصوص با ترکیب کسانی که به همکاری دعوت کرده بودم، یعنی برخی بچه هایی که 

سابقه شان در آناهیتا از من بیشرت بود، به هیچ وجه به خودم اجازه منی دادم  در برابر آنها به عنوان مدیر بایستم. 

همه ی ما ضمن این که زخمی خورده بودیم و برایامن واقعن ناگوار بود، نسبت به این موضوع حساسیت هم 

داشتیم، در نتیجه عمده ی بحث های ما این بود که مدیریت این گروه چگونه خواهد بود، و باید یک مدیریت 

دمکراتیک و با بحث وجدِل قانع کننده یا اقناعی انجام بدهیم.

یعنی یک مدیریت جمعی جایگزین مدیریت فردی مدل اسکویی شد؟

دقیقن. البته ما بعدها، که مربوط به بعد از انقالب می شود، مدیریت را شورایی کردیم که از طریق انتخاباِت 

جمعی، 5 نفر به عنوان اعضای شورایی انتخاب می شدند که شورای مدیریت انجمن تئاتر ایران بود. این شورا 

برنامه ی یک سال را تعیین می کردند. یعنی منایشنامه ها و بودجه و از این قبیل را اینها را تعیین می کردند و هرسال 

انتخاباتی داشتیم که شورا اعضای جدیدی داشته باشد.

خب ما از شام روایت درون تئاتری انجمن تئاتر ایران را شنیدیم که در آناهیتا چه اتفاقی افتاد و به چه ترتیب 
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انجمن تئاتر ایران شکل گرفت. اما خود شام وقتی به این ماجراها فکر می کنید چقدر آن جوششی که در همین 

شکل گرفنت انجمن تئاتر ایران موجود است، منایشنامه هایی که برای اجرا انتخاب می کنید یا حتا همین جایگزین 

کردن مدیریت جمعی و مانند آن را ربط می دهید به آن جوششی که ما وقتی منظره را وسیع تر می بینیم، متوجه 

می شویم که در جامعه هم موجود است؟ به ویژه که مثلن شام با امیرپرویز پویان هم آشنا بودید و پویان تاثیر 

شگرفی در آغاز مبارزه ی مسلحانه می گذارد که بخشی از هامن جوشش اجتامعی است. به نظر شام چقدر اینها 

به هم ربط دارد؟

من یک ارتباط درونی فعال و خالق می بینم بین همه ی این عرصه ها، یعنی عرصه ی سیاست در جامعه ی ما و 

عرصه ی هرن، ادبیات، فعالیت های اجتامعی و صنفی و از این قبیل. به این معنا که من وقتی مثلن خودم را می بینم 

و مراحل رشدم را چه به عنوان یک فرد اجتامعی چه به عنوان فردی که در تئاتر درگیر بودم، شیوه ی کارم، نگاهم 

به کار هرنی و درکم از هرن را بطور کلی با تحوالتی که در عرصه ی سیاست در جریان بود یک طوری به موازات 

هم می بینم. منتها ظاهرن در دو عرصه و دو حوزه ی جداست اما نوعی از ارتباطات هم وجود دارد. ما، جوانانی 

مثل من و هم نسل من، فقط با تئاتری ها رس و کار نداشتیم. تئاتر به عنوان یک حرفه جامعه ای بود وسیع، متنوع 

تئاتر آناهیتا به دلیل هامن  تئاتر آناهیتا هم می شود این را فهمید.  و دارای روابط اجتامعی پیچیده. از هامن 

موقعیتی که در اوان تاسیسش داشت و وجود اسکویی ها به عنوان دو فردی که یک گذشته ای دارند و حاال در یک 

زمانه ی دیگری برگشته اند ایران و کار هرنی را رشوع کرده اند، یک عده از کسانی که می خواستند کار بکنند را به 

سمت خودش کشاند. مثلن فرض کن من موقعی که به تئاتر آناهیتا رفتم اداره ی تئاتر هم وجود داشت، ولی به 

هیچ وجه با درک آن روزی ام حارض نبودم بروم اداره ی تئاتر و استخدام اداره ی تئاتر شوم. استخدام دولتی برای من 

خیلی پذیرفتنی نبود، برای این که با همه ی ابهام هایی که داشتم و خیلی تحلیل روشنی نداشتم، برایم پذیرفتنی 

نبود که در خدمت دولت شاهنشاهی قرار بگیرم. در مورد هرن هم این طور فکر می کردم. درست مثل من که به 

اداره ی تئاتر نرفتم خیلی از هم نسلی های من و خیلی از بچه ها که آمدند به تئاتر آناهیتا پیوستند هم قبلن به 

گروه های دیگر رسی زده بودند، به اداره ی هرنهای دراماتیک که وابسته بود به اداره ی هرنهای زیبا هم رسی زده 

بودند، اما بعد به آناهیتا آمدند. من احساسم این بود که منی توانم به این ادارات و دستگاه دولتی بروم چنان که در 

فاصله ی ترک آناهیتا تا تشکیل گروه تئاتر مهر، یک هفته دراداره ی هرنهای دراماتیک استخدام شدم، ولی بعد از 

یک هفته زدم بیرون. دیدم اصلن آنجا منی توانم نفس بکشم. دکرت ]مهدی[ فروغ، رییس اداره ی هرنهای دراماتیک 

من را به عنوان یک بازیگر تازه ی جوان و خوب می شناخت و به راحتی استخدامم کرد ولی یک هفته بیشرت دوام 
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نیاوردم، دیدم واقعن منی توانم در این وضعیت نفس بکشم...

تازه با این که موضوع استخدام کار خالقه است نه رصفن کار اداری...

بله! یک اتاق کوچولو به من دادند، یک میز و صندلی که من برای خودم نشسته بودم و در و دیوار را نگاه 

می کردم. می دانستم دیگرانی هستند، بازیگران و کارگردانانی که اتاق های خودشان را دارند، روابطی دارند، چون 

آنها قدیمی تر بودند، با هم آشنا بودند و من هم تازه بودم و هم سال ها نسبت به اینها خودم را بیگانه احساس 

می کردم. روابطی با آنها نداشتم جز این که کارهایشان را ببینم و تک و توکی را می شناختم و سالم وعلیکی داشتم. 

بنابراین راحت نبود بروم و سالم وعلیک کنم یا بروم در اتاقشان چای بخورم، در این اتاق مانده بودم در طبقه ی 

اینجا نیست و جاهای  اداره ی هرنهای دراماتیک که در شاه آباد بود. اصلن دیدم جای من  باال، پشت بام  باالی 

دیگری هم نبود. من از سال 1344 متاس هایم را رشوع کرده بودم، آدم های خودم را پیدا کرده بودم، دوستان خودم 

را پیدا کرده بودم و مدتی طول کشید تا سال 1345 که گروه را تاسیس کردم. اما تاسیس گروه به همین دلیل بود 

که جای دیگری را منی شناختم و احساس منی کردم جای دیگری جای من است. در واقع جای خودم را و گروه خودم 

را و همکاران خودم را انتخاب کردم.

پس شام این جستجوها را به آن جستجوها که در عرصه ی سیاست جریان داشت ربط می دهید؟

بله! آشنایی من شخصن با بخش هایی از نسل گذشته  غیر از خوانده هایی که در عرصه ی سیاست و تئاتر داشتم 

از تئاتر آناهیتا رشوع شد. آدم هایی که آناهیتا را حامیت معنوی، فکری و سیاسی می کردند؛ مثل سیاوش کرسایی، 

به آذین، نجف دریابندی، محمدعلی مهمید، سایه و ازاین قبیل که همه شان سابقه ی حزب توده را داشتند. من با 

اینها ارتباط پیدا کرده بودم، آشنا شده بودم و رفت و آمد داشتم. در یک دوره هم یکی از دوستان من که وضع 

مالی خوبی داشت و گرایشات چپ داشت و بعدن هم به حزب توده پیوست، با استفاده از امتیاز پیغام امروز 

و حامیت رضا مرزبان که رسدبیر پیغام امروز بود و دکرتعظیمی که صاحب امتیازش بود، یک نرشیه ی هفتگی 

راه انداخت به نام »پیغام امروز هفتگی« که بستگی به میزان مطالبی که ما داشتیم در هشت تا دوازده صفحه 

با مطالب ادبی و هرنی منترش می شد. در این نرشیه من با تعداد بیشرتی از نسل گذشته ی چپ آشنا شدم. بعد 

به تدریج وقتی به اواسط سال 1340 رسیدیم از طریق کسان دیگری که هم نسل خودم بودند بیشرت درگیر شدم، 

به خصوص پس از این که گروه را هم تشکیل دادم بیشرت با نسل خودم درگیر شدم و از طریق همین کسان با 

آدم های دیگری که در جنبش مبارزاتی نوین ایران نقش داشتند، آشنا شدم. با کسانی مثل بهروز دهقانی که از 
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طریق بهروز دهقانی با امیرپرویز پویان آشنا شدم و از طریق امیرپرویز با کسان دیگری آشنا شدم که مربوط 

به این جنبش نوین بودند. امروز که آدم برمی گردد و نگاه می کند، می بیند ضمن این که اینها حوزه های جدایی 

هستند اما همراه هم تحول پیدا کردند. سال 1347 می بینیم که کانون نویسندگان ایران تشکیل می شود، انجمن 

تئاتر ایران تشکیل می شود، بنیان های اصلی سازمان چریک های فدایی خلق آن موقع شکل گرفته بوده و تحقیقات 

را بر روی مناطقی که بعدن برای آنها برنامه داشتند، رشوع کرده بودند. بچه های بعدی شاخه ی تربیز معلوم بود 

چه کسانی بودند، شاخه ی مشهد هم همین طور، تهران هم همین طور و یک جور همزمان با هم این چیزها تحول 

پیدا کرد. ضمن این که از لحاظ ساختاری هیچ ارتباط روشنی با هم نداشتند، اما در این روابط پیچیده ی اجتامعی 

اینها هم زمان با هم در ارتباطات ناپیدا و درهم و زیگزاگی با همدیگر روی هم اثر می گذاشتند.

برگردیم دوباره به انجمن تئاتر ایران. مجموعه ی کاری که در لیست فعالیت های انجمن تئاتر ایران دیده می شود، 

یعنی کارهایی که انجام شده و منایشنامه هایی که روی صحنه رفته یک تفاوت خیلی جدی دارد با بسیاری از 

گروه های تئاتری آن زمان. بعدها در کتاب »نوعی از هرن، نوعی از اندیشه« هم سعید سلطان پور تعرض شدیدی 

به این گروه ها می کند و گویا این کشمکش در فضای تئاتر آن زمان موجود است، یعنی یک سو درک اجتامعی از 

تئاتر و در سوی دیگر درکی که بیشرت روی فرم هرنی تاکید می کند، می شود سیامیی از این کشمکش را از نگاه 

شام ببینیم؟

حتمن! خود انجمن تئاتر ایران به هر حال به یک اصول اجتامعی و سیاسی ای معتقد بود. انتخاب منایشنامه هایش 

براساس درکش از جامعه و زمانه ی خودمان بود و کوشش ما بیشرت این بود منایشنامه هایی را انتخاب کنیم که با 

مسایل اجتامعی روز به نحوی ارتباط داشته باشند و متاشگر از طریق کار ما بتواند به جامعه ی خودش و مسائل 

خودش نقب بزند. این همواره مورد نظر ما بود. چه در هامن منایشنامه ی اول حادثه در ویشی، چه بعدی دکرت 

استوکامن یا دشمن مردِم ایبسن که ما به نام دکرت استوکامن روی صحنه آوردیم، فقط به دلیل این که خود عنوان 

دشمن مردم از سانسور رد منی شد به همین دلیل در منایشنامه ای که چاپ شده و آماده بود و می شد چاپ شده ی 

آن را برای گرفنت پروانه ی منایش به اداره ی تئاتر بدهیم، ابتدا سعید سلطان پور تغییرات الزم را داد که سانسورپسند 

باشد، بعد آن را تایپ و صحافی کردیم و به این صورت به اداره ی تئاتر دادیم. پروانه ی منایش گرفته شد ولی ما 

منت اصلی را اجرا کردیم به عالوه ی این که صحنه ی آخر منایشنامه را تغییر دادیم. این تغییر برمی گردد به آن نکته 

که شام در سوالتان گفتید. امیرپرویز پویان یکی از دوستان ما بود که در واقع الهام بخش تغییر پایان منایشنامه بود. 
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برای این که در منایشنامه ی اصلی وقتی که دکرت استوکامن به واسطه ی توطئه ی شهردار آن شهر که برادرش است، 

شکست می خورد و شهردار مردم را علیه او بسیج می کند و او به عنوان دشمن مردم تلقی و خطاب می شود و بعد 

جلوی خانه اش می آیند و سنگ پرتاب می کنند و شیشه ی پنجره ها را می شکنند، تصمیم می گیرد که برود ولی در 

آخرین مرحله تصمیم می گیرد که مباند و از کوچه رشوع کند به تربیت بچه ها. خب این با توجه به دوره ای که ما 

می گذراندیم، یعنی سال 1348 سالی که سازمان چریک های فدایی خلق در پنهان تقرینب شکل گرفته، به شیوه ی 

مبارزه ی آن موقع منی خورد. به همین دلیل در مقدمه ای که توی بروشورمان نوشته شد، گفته شد که در 150 

سال پیش ایبسن یک چنین راه حلی داده، ولی امروزه این راه حل خیلی ایده آلیستی است که دانه دانه بچه ها را 

تربیت کنی تا چندین نسل بگذرد و نسلی را بتوانی بار بیاوری که بتوانند در برابر این فساد  و این دولت بایستد. 

در نتیجه با صحبت هایی که ما داشتیم به این نتیجه رسیدیم که منایشنامه این طور تغییر کند که دکرت استوکامن 

متوجه اشتباه خودش در اتخاذ شیوه ی مبارزه اش می شود و در نتیجه می ماند برای این که شیوه ی مبارزه اش را 

عوض بکند تا مردمی که االن علیه او هستند به او بپیوندند. یعنی باید تکیه اش را از هامن ابتدا روی مردم بگذارد. 

چون آنجا شعاری هم هست که ایبسن می گوید توده ها احمقند. در آن زمان این تغییر خیلی پسندیده بود، مورد 

استقبال قرار گرفت و رادیکال بود.

به اصطالح فرم گرایان در تقابل با این رویکرد بودند؟

در مجموع درک ما از لحاظ مسائل سیاسی و اجتامعی و ناگزیر درک ما از شیوه و سبک و فرم کار از جایی مثل 

»کارگاه منایش« متفاوت بود که اساسن به این خاطر بنیان گذاشته شد که فرم های فرمالیستی ای را اجرا کند. البته 

این را هیچ وقت به رصاحت منی گفتند ولی در عمل وقتی ما منایشنامه هایشان را مرور می کنیم، می بینیم که اغلب 

منایشنامه هایی است در غالب کلی مدرن اما فرمالیستی، فرم هایی که امروز دیگر آنها را منی شناسیم. چون هر 

دوره ای، حداقل هر ده سالی ما فرم های مختلفی چه در عرصه ی موسیقی، چه درعرصه ی نقاشی، تئاتر و سینام 

می بینیم که از بین آنها سبک هایی ماندگار می شوند که بنیان های فلسفی و فکری منسجمی داشته باشند. فرم هایی 

که براساس گرایشات بخشی از روشنفکران، نه همه ی روشنفکران، یا بر بنیان سلیقه ی بخشی از روشنفکران شکل 

می گیرند، ماندگار نیستند و منی مانند. حتا می خواهم بگویم نسبت به سال های 1950 و 1960 و 1970 امروزه ما 

خیلی تئاتر ابزورد منی بینم. آن هم تئاتر ابزوردی که در جهان غرب و پس از غرب در جهان، مفهوم قابل فهمی 

داشت. چون با توجه به تجربه ی جنگی که به یک ویرانی و یک دگرگونی انجامید که اصلن عرصه ی سیاست، 
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روابط سیاسی و دیپلامسی جهانی را تغییر داد، منایشنامه نویسان تئاتر ابزورد با یک مفهوم جدیدی از ناپایداری 

و پوچ بودن زندگی ظهور کردند و تئاتر ابزورد با اتکا به این که یک باره بر پایه ی چیزی که مردم هیچ نقشی در 

آن ندارند حیات اجتامعی جوامع می تواند نابود شود و از بین برود، به وجود آمد و گرفت و دهه ها هم حضور 

داشت. ولی امروزه خیلی رساغ تئاتر ابزورد منی روند. این تازه رسنوشت تئاتر ابزورد است که بر پایه ی یک درک 

وسیع اجتامعی بنا شده بود بنابراین می توانست دوام داشته باشد و سال ها هم دوام آورد. یا فرض کنیم رئالیسم 

بر پایه ی اندیشه ی فلسفی ای بنا شده که همچنان، اگر دوران خودش و تحوالت خودش را بشناسد، می تواند اشکال 

جدیدی بگیرد و جلو برود. یا سیستم استانیسالوسکی همچنان در جوامع مختلف مانده؛ منتها  در هر جامعه ای با 

بینش و تحلیل هر کارگردانی دچار تغییر و تحوالتی شده، امروز سیستم استانیسالوسکی آن چیزی نیست که قبلن 

بود. قانون مندی هایش هامن است اما سطح اجرا از لحاظ فرم و خود مفهوم سیستم استانیسالوسکی با توجه به 

درک کارگردان و تفسیرش از منایشنامه و ابزاری که در اختیار دارد که شامل بازیگران و تکنولوژی مدرن می شود، 

متفاوت شده. یعنی امروز شام ممکن است از کارگردانی که گفته می شود با روش استانیسالوسکی کار می کند، 

منایشنامه ای ببینید که در مقایسه با منایشنامه ای که خود استانیسالوسکی از چخوف، گورکی، شکسپیر یا هر کسی 

دیگری روی صحنه برده اصلن دو دنیای متفاوت باشد. به دلیل این که رئالیسم توانسته تحول پیدا کند چون بر 

پایه ی یک فلسفه و بینش وسیع اجتامعی قرار دارد اما بعضی از فرم ها دوام منی آورند، موسمی اند و مد روز.

خود فرم دوام منی آورد یا اثر هرنی؟ چون مثلن در کارهای کارگاه منایش ما »شهر قصه« را هم داریم که نسل به 

نسل خاطره ساز بوده و باقی مانده...

بله، ولی هامن شهر قصه با وجود این که عنارص و حتا خود مضمون منایشنامه همچنان گریبان جامعه ی ما را گرفته 

و کاربرد دارد، اما ما منی دانیم اگر با توجه به استقرار این دولت اسالمی یک برخورد خالق امروزی با منایشنامه 

شود چه چیزی از آن باقی خواهد ماند. چون آن موقع که منایشنامه ی شهر قصه نوشته شد، اصلن هیچ دیدی 

از این که زمانی آن آخوند می تواند ولی فقیه باشد و والیت فقیه حاکم شود وجود نداشت، انتقادی بود به آن 

جنبه های مذهبی و این کاراکرتهای مذهبی که نقش اجتامعی هم داشتند. امروز اگر ما یک برخورد واقعن خالق 

بکنیم و بخواهیم جامعه ی امروز ایران را وارد این منایشنامه کنیم آن هم با حضور آخوندی که آنجا یک شخصیت 

بود بین همه ی شخصیت ها اما االن حاکم است، از لحاظ فرم، از لحاظ موضوع و شخصیت ها منایشنامه تغییر 

می کند و اصلن به هم می ریزد. بنابراین در بسیاری مواقع هم موضوع و هم فرم کهنه می شود و از بین می رود، 
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ولی در بعضی آثار هم چنین نیست. مثلن شکسپیر همچنان می تواند به روز باشد یا بسیاری از کارهای برتولت 

برشت. در واقع آن آثاری دوام می آورد که با یک بینش و درک تاریخی عنارص جامعه را گرفته، اما به این عنارص 

یک بعد تاریخی یا درک تاریخی داده شده است. مثل شکسپیر، بسیاری از کارهای برشت، شیلر، بن جانسون، یا 

حتا برخی از کارهای مولیر با تفسیر امروزی می تواند متاشاچی خودش را داشته باشد و آدم جابه جا عنارص منایش 

را در زمانه ی خودش ببیند.

حاال برای ترسیم تصویری از آن زمان وضعیت این طور هم نبوده که آنها کار خودشان را بکنند و شام کار خودتان 

را، یک تقابلی این وسط وجود داشته. یعنی به زبان خودمانی بگویم خیلی از هم خوشتان منی آمد و با هم درگیر 

هم بودید. یک منونه اش هامن نقد تند و تیز سعید سلطان پور در کتاب »نوعی از هرن، نوعی از اندیشه« است 

که از برخی شخصیت های شناخته شده ی کارگاه منایش و اداره ی تئاتر هم در آن اسم می آورد و به تئاتری که این 

افراد آن را منایندگی می کردند حمله می کند یا روایتی هم وجود دارد در مورد یکی از کارهای عباس نعلبندیان 

و آن ماجرای معروف »مه صحنه را پر می کند«...

تقابل  این  منتها  آشکار وجود داشت،  گاهی  و  پنهان  گاهی  تقابلی،  در کل یک  اما  توضیح می دهم  را  آن  بله! 

بستگی به یکی از طرفین داشت که چطور شدتش بدهند و یا چطور با آن روبه رو شود. خب ما به دلیل تربیت 

فرهنگی مان در جامعه ی ایران، که همچنان عواقب یا بقایایش وجود دارد، این اشکال را داشتیم که شیوه ی منطقی 

یا درست برخورد اندیشه های متفاوت و عقاید مخالف را یاد نگرفتیم. چون در جامعه ای رشد کردیم که جامعه 

تحت سلطه ی دیکتاتوری بوده و نه در مدرسه، نه خانواده اوضاع تفاوتی داشت و نه حکومت دموکراتیکی بود که 

شیوه ی برخورد دموکراتیک آدم ها و گروه ها با هم آموزش داده شود و یاد گرفته شود. بنابراین ما همواره متاسفانه 

مسائل را در جامعه مان سیاه و سفید دیدیم و بخشی هم تحمیل می شد به این ترتیب که یا باید تن می دادی به 

آنچه وجود داشت، به همه ی بایدهایش و از همه ی مزایایش برخوردار بودی و یا باید در برابرش می ایستادی و 

نابود می شدی و محروم از همه چیز. این رشایط کلی جامعه ی ما بود. مثلن در مورد خود من آن رشایط زندگی 

به من آموخته بود که متایل نداشته باشم در خدمت دولت قرار بگیرم، برای این که دولت را خدمت گذار مردم 

منی دانستم و من چون یک اندیشه ی اجتامعی داشتم و دمل می خواست به جامعه ام و مردم جامعه ام خدمت کنم، 

جای دیگری جای خودم را پیدا می کردم نه در دستگاه های دولتی. من مدت ها در یک انتشاراتی برای نان روزم 

به عنوان دبیر انتشارات کار می کردم. مدتی هم در مؤسسه ی تحقیقات اجتامعی کار می کردم که در سال 51 
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دستگیر شدم و به مدت یک سال در زندان بودم. بعد، در سال 52 که از زندان آزاد شدم، شغلم را به من ندادند و 

بنابراین، با حامیت یکی از دوستانم در سازمان برنامه مشغول کار شدم، تا زمانی که دوباره در سال 1353 دستگیر 

شدم. این نزدیک ترین کاری بود که به دولت تن می زد ولی یک طوری استقالل خودش را داشت و این تنها دو سه 

سالی بود که از »بودجه ی دولتی« در گیومه استفاده کردم ولی هیچ وقت کارمند دولت نبودم و به همین دلیل 

هم به اداره ی هرنهای دراماتیک یا کارگاه منایش نرفتم، برای این که در کارگاه منایش از لحاظ اجتامعی و سیاسی 

به هیچ وجه معتقد به کار اجتامعی و هرن اجتامعی نبودند. بیژن مفید تنها منونه است که در برخی کارهایش مثل 

»جان نثار« که آن هم برمی گردد به دوره ی قاجار، یک مقدار وارد مسایل اجتامعی و جدی جامعه می شد.

ولی حتا وقتی آربی آوانسیان چخوف کار می کند چخوف او یک چخوف دیگر است، چخوفی نیست که با تفسیر 

یک کارگردان اجتامعی روی صحنه بیاید. اکرث کارگردان هایی که رساغ چخوف می روند با وفاداری با او برخورد 

می کنند، وفاداری به این معنا که با توجه به جامعه ی خودشان تفسیر درست و منطقی ای از او داشته باشند نه 

این که او را از خاصیت تهی کنند و یک منایش و اجرای فرمالیستی از چخوف دربیاورند. من چندین منایشنامه 

که یک  را،  لوون شانت  کار  آوانسیان  مثلن وقتی  بود.  اغلب همین  و  دیدم  کارگاه منایش  و  آوانسیان  آربی  از 

منایشنامه نویس اجتامعی ارمنی است، اجرا می کند از آن یک کار فرمالیستی درمی آورد که زمین و دیوار و همه جا 

سفید است با یک صندلی سفید و دو شخصیت که اصلن چیز دیگری است. ما در ایران دو نهاد هرنی داشتیم، 

یکی وزارت فرهنگ و هرن بود یکی تلویزیون ملی ایران از زمانی که تاسیس شد و کانون پرورش فکری و کارگاه 

منایش و واحد منایش که راه افتاد و جشن هرن شیراز را دایر کردند بخشی که اینها بخش مدرن جامعه بودند 

با تفسیر سیاسی خودشان نه مدرنیته ی اصیلی  ومی خواستند به اصطالح مدرنیته را وارد کنند، ولی مدرنیته ای 

که با شالوده های اجتامعی هم خوانی داشته باشد و با توجه به ساختامن بنیان های اجتامعی از پایین تحول پیدا 

کند. نه مدرنیته ای که در خود جامعه و از پایین شکل بگیرد، بلکه می خواستند مدرنیته ای را از باال به صورت 

ظاهری راه بیندازند و فقط شکل ظاهرش را پیاده کنند. هامن طور که در دوره ی رضاشاه حجاب را برداشتند ولی 

بنیان های اجتامعی اش را برقرار نکردند، و در نتیجه وقتی با جرب کشف حجاب کردند واکنش آن اجباری شدن 

حجاب و جمهوری اسالمی بود. این طور تحوالت منی تواند به نتیجه برسد. ضمن این که در همین مدرنیته ی ایشان 

اولین منایشنامه های مذهبی در همین کارگاه منایش اجرا شد. اولین منایشنامه های ملپنیزم در همین کارگاه منایش 

اجرا شد. منایشنامه های عباس نعلبندیان اسالمی بود. منایشنامه های اسامعیل خلج ملپنی بود و آربی آوانسیان هم 

کارهای پیرت هاندکه و از این قبیل را که مدرن بودند، اجرا می کرد. اینها چیزهایی است که نه امروز و نه آن روز 
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گفته نشده و دیده نشده که باید گفته شود. خود عباس نعلبندیان در گفت وگویی می گوید کارش اسالمی است 

و چندین منایشنامه ی مذهبی دارد. خجسته کیا منایشنامه ی منصور حالج را به صورت اسالمی اجرا کرد، حالِج 

خجسته کیا حتا منایشنامه ی عرفانی به آن معنا نبود.

به هر حال چنین گرایشی را آن زمان در جاهایی مثل دفرت فرح هم می بینم، یعنی تقویت هرنی که در فرم مدرن 

است اما در محتوا مذهبی... شام گفتید پیش از آن بازداشت طوالنی مدت یک بازداشت دیگر هم داشته اید. این 

مربوط به فعالیت انجمن تئاتر ایران است؟

هیچ کدام از اینها ظاهرن مستقیمن مربوط به کار هرنی من نبود. مثلن بار آخر سال 1353 که همه ی گروه را 

گرفتند طی بازجویی ها، بازجویی های دیگری غیر از کارهای هرنی از من کردند و اصلن از کار هرنی بازجویی 

نکردند که مثلن چرا فالن منایشنامه ی گورکی را روی صحنه می آورید. چنین چیزهایی در بازجویی ها به هیچ وجه 

مطرح نبود و در گزارشی هم که ساواک تنظیم کرد برای دادستانی ارتش، چون جریان کار این طور بود که پس از 

دوره ی بازجویی های گروهی و یا فردی، بازجو یا گروه بازجوها باید یک نظریه می نوشتند و با آن نظریه متهم یا 

متهامن را به دادگاه معرفی می کردند که آن موقع دادگاه نظامی بود و دادستانی ارتش، چیزی که برای ما نوشتند 

»تشکیل گروه کمونیستی زیر پوشش تئاتر« بود و در نتیجه ما را به عنوان اعضای یک گروه کمونیستی محاکمه 

کردند نه یک گروه هرنی که می خواهد تئاتر اجتامعی کار کند. تئاتری که یک بار منایشنامه اش زیر سانسور رفته و 

اجازه ی چاپ گرفته است و هم در گیالن و هم در تهران پروانه ی منایش گرفته و می خواسته کارهایی را با اجازه ی 

دولتی روی صحنه بربد هم چیز قابل ارائه ای به دادگاه نبود.

به این بازداشت برمی گردیم و مفصل تر در مورد آن حرف می زنیم. ولی پیش از این بار شام سابقه ی بازداشت در 

موارد دیگری را هم داشته اید که می گویید »بار آخر«؟

من به طور کلی پنج بار بازداشت شدم. بار اول، اگر دقیق یادم مانده باشد سال 1342 بود. من موقعی که از تئاتر 

آناهیتا بیرون آمدم بسیار افرسده بودم، وضع بسیار بدی داشتم، مریض بودم و بعد تصمیم گرفتم بروم آملان. 

مدارکم ترجمه شده بود و ازیک مدرسه ی فنی حرفه ای1 در شهر ووپرتال هم پذیرش داشتم ولی پاسپورت به 

من ندادند. در واقع اداره ی گذرنامه ی دولت شاهنشاهی به من پاسپورت نداد و در نتیجه فکر کردم به طریقی 

1-Hochschule
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از ایران فرار کنم. خواستم از مرز پاکستان فرار کنم که دستگیر شدم. من را در شهر رساوان دستگیر کردند، در 

رساوان از دست مرزبانی در رفتم و آمدم زاهدان که در زاهدان ساواک من را دستگیر کرد. مدتی در زاهدان زیر 

بازجویی ساواک بودم ولی چیزی پیدا نکردند. بنابراین من را تحویل شهربانی دادند، مدتی هم زندان شهربانی 

زاهدان بودم، آنجا هم چیزی پیدا نکردند و در نتیجه آزاد شدم. در این فاصله یک سال و نیم در شیراز کار کردم 

و منایشنامه ی »در منطقه ی جنگی«2 را روی صحنه بردم. بعد آنجا به بن بست خوردم و برگشتم تهران. در سال 

1345 گروهم را تشکیل دادم، 1347 که کانون ]نویسندگان ایران[ تشکیل شد با کانون همکاری کردم. سال 1349 

به دلیل دستگیری فریدون تنکابنی، کانون اعالمیه ای منترش کرد و به مقامات دولتی داد. به خاطر آن اعالمیه سه 

نفر را دستگیر کردند؛ محمود اعتامدزاده-به آذین، محمدعلی سپانلو و من را به عنوان کسانی که در نوشنت و 

انتشار و توزیع این اعالمیه نقش داشتند، بازداشت کردند. هرکدام به دو ماه زندان محکوم شدیم، البته زندامنان 

را کم وبیش قبل از صدور حکم هر کدام به نحوی کشیده بودیم. قبل از همه سپانلو را دستگیر کردند، بعد من را 

و بعد به آذین را. بعد از آن در سال 1350 من را به خاطر ارتباطم با امیرپرویز پویان دستگیر کردند.

بعد از ماجرای درگیری و شهادت امیرپرویز پویان بود یا پیش از آن؟

پیش از درگیری. دورانی بود که عکس پویان و چند نفر دیگر را به در و دیوار زده بودند و برای آنها صدهزار تومان 

جایزه تعیین کرده بودند.3 اتفاقن یکی از آن عکس ها را هم در خانه ی من پیدا کردند که گفتم شام خودتان این 

عکس ها را همه جا پخش می کنید، حاال داشنت این عکس ها اشکال دارد؟ خود من هم آن عکس را به خانه نیاورده 

بودم، یکی از بچه های برادرم که پویان را چون به خانه ی ما می آمد و می رفت می شناخت و دوستش داشت، عکس 

را از روی دیوار کنده بود و به خانه آورده بود که آن را در تفتیش خانه پیدا کردند. تا آنجا که من اطالع دارم 

و طی بازجویی ها متوجه شدم، دستگیری های متعددی شده بود. لیست 36 نفره ای از دوستان امیرپرویز پویان 

داشتند که آن ها را دستگیر کرده بودند، از جمله من را. مدتی بازداشت بودم و زیر بازجویی در شهربانی، چون 

آن موقع هنوز کمیته ی مشرتک تشکیل نشده بود، بعدن ساواک و شهربانی با هم کمیته ی مشرتک ضدخرابکاری 

را تشکیل دادند. آن زمان شهربانی جدا کار می کرد و ساواک جدا. من را شهربانی بازداشت کرد و بازجوی من هم 

نیک طبع بود.

2- منایشنامه ای از یوجین اونیل

3- در فروردین 1350 ساواک با انتشار عکس نه نفر از اعضای چریک های فدایی خلق ایران برای زنده یا مرده ی آنها صدهزار تومان 

جایزه تعیین کرد. این نه نفر عبارت بودند از امیرپرویز پویان، رحمت الله پیرونذیری، اسکندر صادقی نژاد، جواد سالحی، منوچهر 

بهایی پور، محمد صفاری آشتیانی، عباس مفتاحی، احمد زیربم و حمید ارشف.
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هامن که بعدن چریک های فدایی او را زدند؟4

بله! منتها برای من روشن بود که چه جواب هایی باید بدهم و بگویم که آشنایی من با این آدم از کی بوده و 

چگونه بوده. من گفتم ارتباط ما در سطح آشنایی بوده، به هیچ وجه دوستی نبوده. سبب این آشنایی هم این 

بود که پویان به منایش ما آمده بود، بعد به عنوان این که تشویق کند و تربیک بگوید پشت صحنه آمد و بعد از 

آن هم گهگاهی همدیگر را اینجا و آنجا تصادفی دیده ایم. من روی همین ایستادم و به همین جا هم ختم شد. 

بعد از بازجویی من را فرستادند زندان موقت، مدتی آنجا بودم و بعد برادرم و دیگران دنبال کارم را گرفتند و آزاد 

شدم. بار بعدی سال 1351 بود که دوباره من را دستگیر کردند و منی دانستم برای چه. سه روز من را می زدند و 

ارتباطات سیاسی ام را می خواستند. من هم می گفتم با هیچ کس ارتباط ندارم. تا روز سوم یا چهارم که دست هایم 

را از باال و پاهایم را از پایین روی تخت آهنی بسته بودند، در هامن حالتی که روی چشمم بسته بود و بخشی 

از صورتم باز بود، شخصی را آوردند که من را شناسایی کند که از صدایش فهمیدم چه کسی است. من این آدم 

را در حدی می شناختم، بعد معلوم شد که او با یک عده ای که بیست و چند نفر بودند دستگیر شده بود و این 

افراد در حال مسلح شدن بودند و در اصفهان و تهران و شامل دستگیر شده بودند. در نهایت من را جزء آن گروه 

محاکمه کردند و یک سال به من حبس دادند.

با این که شام عضو آن گروه نبودید.

نه تنها نبودم بلکه اصلن از آن گروه اطالع نداشتم. من فقط یک جوانی را می شناختم که دانشجوی دانشگاه 

ملی بود و برادرزاده ی یکی از دوستان من که به آمریکا رفته بود. در همین حد که گهگاهی می آمد و من را 

می دید. و بار بعدی هم در سال 1353 بود که همه ی گروه را دستگیر کردند. منتها اینها یک اطالعاتی داشتند 

مانند این که مثلن ما عمومن گرایش چپ داریم و بخشی از روشنفکران چپ را می شناسیم و از این قبیل. بعد 

هم سال 1353 یعنی زمانی که ما را دستگیر کردند، موقعی بود که ساواک تصمیم گرفته بود جنبش های مبارزاتی 

4- رسوان علی نقی نیک طبع افرس و بازجوی شهربانی بود که با تشکیل کمیته ی مشرتک ضدخرابکاری به آن پیوست. نیک طبع 

در بازجویی بسیاری از مبارزان جنبش مسلحانه، به ویژه دو سازمان چریک های فدایی خلق و مجاهدین خلق رشکت داشت. در 

ساعت هفت و نیم صبح روز دوشنبه نهم دی 1353، تیمی از اعضای چریک های فدایی خلق با مسئولیت نسرتن آل آقا و متشکل 

از نزهت روحی آهنگران، محمود خرم آبادی و خشایار سنجری او را در نزدیکی خانه اش و با استفاده از اطالعاتی که کاظم ذواالنوار، 

از مجاهدین خلق زندانی به بیرون فرستاده بود در عملیاتی به نام »بهروز دهقانی« اعدام کردند. بهروز دهقانی، از مسئوالن 

شاخه ی تربیز چریک های فدایی خلق پیش از آن در 9 خرداد 1350 زیر شکنجه کشته شده بود و نیک طبع یکی از بازجویان و 

شکنجه گران اصلی او بود.
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را ریشه کن بکند. از جمله زندانیانی که محکومیتشان متام شده بود را آزاد منی کردند و تحت عنوان ملی کش نگه 

می داشتند، جوانانی که از خارج می آمدند اینجا دستگیر می شدند برای این که روشن شود ارتباطی با کنفدارسیون 

دارند یا ندارند، گشتی های داخل شهرها را اضافه کرده بودند و کسانی را با نشانه هایی که خودشان داشتند و فکر 

می کردند احتاملن از طریق آنها می شود به چیزی رسید، بازداشت می کردند. مثلن جوان هایی که عینک داشتند، 

بازداشت  نحو خطرناکی  به  را  اینها  از  برخی  داشتند،  یا سبیل  پیراهن چهارخانه  لی،  داشتند، شلوار  کفش جیر 

می کردند، یعنی کاراته می زدند و می انداختند توی ماشین و می بردند.

یعنی شبیه هامن بازداشت های مشکوک فت و فراوان جمهوری اسالمی در دهه ی شصت؟

بله! دقیقن هامن. می خواستند به این ترتیب سازمان های انقالبی را ریشه کن کنند. برخی از ما را از قبل می شناختند، 

سعید را، محسن را و من را. برخی ارتباطات را و برخی سوابق را هم می دانستند. خب سعید سلطان پور و محسن 

یلفانی قبلن به خاطر منایشنامه ی آموزگاران در سال 1349 دو ماه محکوم شده بودند یا جلوی اجرای منایشنامه ی 

اینها همه چیزهایی بود که بر اساس آن  »در پوست شیر« گروه ما را درست چند شب مانده به اجرا گرفتند. 

می گفتند به هر حال اینها مشکوکند و از توی این بیست و خرده ای نفر می شود یک رسی  را گیر آورد که متاسفانه 

گیر هم آوردند، چون برخی بچه ها ارتباطاتی داشتند.

در عین حال آقای رحامنی نژاد عالوه بر مسئله ی پلیسی-امنیتِی درآوردن ارتباطات، به هر حال شام بدون تعارف 

بخشی از فضای فرهنگی جنبش چریکی بودید. یعنی به نظر من انجمن تئاتر ایران را می شود چنین هم تحلیل 

کرد.

بله، بله. بعدها موقعی که زیر فشار محافل حقوق برش قرار گرفتند و منایندگان عفو بین امللل و صلیب رسخ به 

زندان ها آمدند. پیش از آمدن منایندگان چند نفر از ما را از قرص به اوین و به بندهای اختصاصی بردند. قرار بود 

ما با یکی از منایندگان حقوق برش رودررو شویم. ساواکی ها هم از ما می خواستند که راجع به شکنجه صحبت 

نکنیم. خب این کشمکش طوالنی ای داشت همراه با تهدید و تحبیب و چیزهای دیگر. در یکی از این جلسات که 

اینها دیگر جمعی توی زندان آمده بودند من گفتم چندین سال است که شام ما را محکوم کرده اید و در زندان 

هستیم، ولی واقعن شام اصلن برای چه ما را گرفتید؟ حسین زاده گفت: ما گزارش داشتیم که مصطفی شعاعیان 

دارد می آید آنجا که البته دروغ می گفت، ولی شیوه ی بازداشت به شکلی بود که برای بازداشت چریک ها اقدام 
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می کردند. ما آن زمان در کوچه ی وزیرِی خیابان پهلوی، بعد از سینام مهتاب یک ساختامن چهارطبقه داشتیم که 

ساختامن دوم از رس کوچه بود. موقع بازداشت ما متام آن منطقه را تا خیابان شاه و شیخ هادی و کوچه ی بعدی ما 

که جامی بود، محارصه کرده بودند. حسین زاده برای توجیه این وضعیت به دروغ گفت ما آن شب چنین گزارشی 

داشتیم. مصطفی شعاعیان از رفقای قدیم من در هرنستان صنعتی بود و بعد هم در موسسه ی تحقیقات اجتامعی 

با من روی یک طرح کار می کرد. می دانید که شعاعیان نوشته هایش را کپی کرده بود و پیش از اینکه مخفی شود 

چند جا گذاشته بود، از جمله پیش من گذاشته بود، که اینها لو نرفته بودند. وقتی در سال 1351 دستگیر شدم 

دست نوشته های مصطفی شعاعیان را هم در بازرسی پیدا کردند، ولی من چون آن موقع دبیر انتشارات بودم گفتم 

متام اینها نوشته هایی است که مرتجامن و نویسنده ها برای چاپ می آورند و من باید بخوانم تا ببینم قابل چاپ 

هستند یا نه. اینطور من ایستادم و جستم. ولی سال 53 عضدی متام بازجویی های من را، دانه به دانه تکرار کرد. 

متام بازجویی های مربوط به سال های 42 و 49 و 50 و 51 را تکرار کرد و گفت: متام را تکرار کردم برای این که 

همه را دروغ گفته ای و فرار کرده ای.

این همه ی گروه که می گویید یعنی چند نفر و چه کسانی؟ البته در جایی خواندم که خود شام، سعید سلطان پور، 

محسن یلفانی، محمود دولت آبادی، اصالن اصالنیان و احمد هوشمند.بازداشت شدید. ولی در این مورد که چند 

نفر بازداشت شدند چیزی پیدا نکردم یا چیزی در مورد دادگاه و بازجویی ها...

من در حال نوشنت تاریخچه ی انجمن تئاتر ایران هستم و در آن متامی اسامی خواهد آمد، اما حدودن 22 نفر 

بودیم که دستگیر شدیم. هرچند در کنار ما یک عده ی دیگر را هم گرفتند و شامر بازداشتی ها باالی 50 نفر رفت.

عجب، پس خیلی بازداشت بزرگی بوده. 22 نفر عضو انجمن تئاتر ایران بودند؟

در مجموع در خود منایشنامه ی »انگل ها«5 22 نفر کار می کردند. مثلن خواهر من منیژه رحامنی نژاد بود و خیلی 

کسان دیگر. عالوه بر این تعداد زیادی افراد دیگر هم بازداشت شدند. مثلن علی ارشف درویشیان را دستگیر کردند 

و جزء این پرونده گذاشتند. درویشیان را فقط و فقط چون رفیق نزدیک من بود، آن هم چهار ماه و نیم بعد از 

من گرفتند. یعنی پس از این که یکی از کسانی که در گروه ما دستگیر شد، مسائل من را لو داد، همکاری کرد و 

البته آزاد شد. غیر از اینها کسانی که همین االن به یاد می آورم حسن عسگری، جواد ذوالفقاری، یدالله وفاداری 

5- منایشنامه ای از ماکسیم گورکی
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و محبوبه نوذری از گروه بودند. علی طلوع از رفقای من بازداشت شد که ربطی به گروه نداشت و عضو گروه 

نبود. ببینید محلی که ما داشتیم را اینها بعد از دستگیری ما اشغال کردند. کلید ساختامن را گرفتند که وسایل ما را 

تفتیش کنند و همه را از بین بردند، در نتیجه هر کس که تلفن می کرد به عنوان یکی از بچه های تئاتر با او بیرون 

قرار می گذاشتند یا می گفتند بیا اینجا و دستگیرش می کردند. هرکس که به دیدن یکی از ما می آمد، می آوردند 

داخل و دستگیرش می کردند و به کمیته می آوردند. در زندان یک گروهی بودند از اینهایی که در آن روزها به 

تئاتر زنگ زده و دستگیر شده بودند که به گروه زنگی ها معروف شدند.

گفتید بازجویی ها بیشرت از این که در مورد تئاتر باشد در مورد روابط سیاسی شام بود؟

بله! بیشرت دنبال روابط سیاسی می گشتند. در بازجویی ها از متام کسانی که دستگیر کرده بودند چه از فامیل 

من، چه اعضای گروه و چه دیگرانی که زنگ زده بودند یا آمده بودند و دستگیر شده بودند، فقط و فقط دنبال 

ارتباطات سیاسی می گشتند نه مسائل تئاتری و هرنی.

بازجو چه کسی بود؟

گروه ما را تقسیم کرده بودند. چون خود سیستم بازجویی ساواک هم گروهی بود، یعنی مثلن یک گروه سه نفره 

از بازجوها که یک رسبازجو داشت یا یک گروه چهار نفره که یک رسبازجو داشت. و باالی همه ی اینها عضدی 

بود که رسبازجوی متام این بازجوها بود و به همه ی بازجویی ها نظارت می کرد. بازجوی مستقیم من شاهین بود 

که بعد از انقالب جزء چند نفر ساواکی ای بود که اعدام شد،6 تهرانی رسبازجوی یک عده ی دیگر بود و رسولی 

رسبازجوی یک عده ی دیگر. یعنی حداقل سه گروه متفاوت از بازجوها زیر نظر عضدی ما را بازجویی کردند.

در نهایت از این جمعیِت بیش از 50 نفر چند نفر در دادگاه محاکمه شدند؟

ما را تقسیم کردند. یعنی من را با بچه های تئاتری و اعضای گروه به دادگاه نربدند. من را با علی ارشف درویشیان 

هم پرونده حساب کردند و با او پرونده خوانی کردم و به دادگاه رفتم. بقیه را هم یا تکی به دادگاه بردند یا دو 

نفری و اگر گروهی کسانی را به دادگاه برده اند من خرب ندارم. ولی در نهایت از یک سال تا دوازده سال به ما 

محکومیت دادند. دوازده سال من بودم، علی ارشف درویشیان یازده سال بود، علی طلوع شش سال، محسن یلفانی 

6- فریدون شادافزا معروف به شاهین، بازجو و شکنجه گر ساواک بود که در تاریخ 18 اردیبهشت 1358 اعدام شد.
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چهار سال، احمد هوشمند چهار سال که اینها وقتی در سال 1357 در جریان انقالب از زندان آزاد شدند در واقع 

چهار سال زندانشان را کشیده بودند. آن طور که من حساب کردم در مجموع به ما بیش از شصت سال زندان 

دادند.

فراموش نکنیم که بنا بود آن ماجرای مه صحنه را پر می کند، را توضیح بدهید...

ببینید هامن منایشنامه قبل از این که در تهران روی صحنه بیاید، یک اجرا در جشن هرن شیراز داشت که من هم 

در آن بازی کردم. من با شاهین رسکیسیان که گروه رسکیسیان را داشت، آشنا بودم، نزدیک بودم و در این نزدیکی 

و آشنایی می دانستم که آربی آوانسیان جوانی است که قبلن در گروه آرِمن، گروه ارمنی هایی که شاهین رسکسیان 

کارگردانش بود، عضو بوده و به انگلیس رفته که سینام بخواند و می آید. موقعی که شاهین رسکیسیان منایشنامه ی 

روزنه ی آبی7 را کار می کرد و سالن می خواست. از آنجا ما در انجمن تئاتر ایران قبلن در سالن انجمن ایران و 

آمریکا کار گذاشته بودیم، با هم رفتیم دنبال سالن. چون رسکیسیان آدم بسیار محجوبی بود، آدمی بود که این طور 

امور دوندگی و اداری را نه بلد بود و نه می توانست انجام دهد، همیشه باید یکی کمکش می کرد و در نتیجه 

چون من این را می دانستم به اتفاق رفتیم و سالن را برای اجرای روزنه ی آبی گرفتیم، اما پیش از آن که روزنه ی 

آبی به صحنه برود شاهین رسکیسیان فوت کرد و هم زمان آربی آوانسیان از انگلیس آمده بود و پیش از این که 

بیاید چون می دانست شاهین دارد این کار را می کند و شاهین با او ارتباط داشت، طراحی صحنه ی روزنه ی آبی 

را کار کرده بود. آربی آوانسیان از لحاظ طراحی صحنه خیلی عالی بود، بسیار بسیار خالق و زیبا و شگفت انگیز 

بود. هرچند من کارهایش، سبک کارهایش و شیوه ی نگاهش به عنوان کارگردان تئاتر را خیلی منی پسندم، ولی از 

لحاظ طراحی صحنه بسیار عالی بود. بنابراین وقتی او آمد ناگزیر گروه شاهین رسکیسیان را به دست گرفت چون 

کسانی که با شاهین کار می کردند، کسانی مثل مرتضی عقیلی، بهرام وطن پرست، مهتاج نجومی، بهزاد فراهانی 

و خیلی های دیگر، هیچ کدامشان این توانایی را در خودشان احساس منی کردند که رهربی و کارگردانی گروه را 

در دست بگیرند. اما آربی آوانسیان چهره ای بود که اینها فکر می کردند می تواند و از پسش برمی آید، چون برای 

شاهین قابل احرتام بود و شاهین ارزشش را می شناخت، در ضمن رفته بود سینام خوانده بود و به عنوان کارگردان 

سینام از انگلیس آمده بود. در نتیجه گروه شاهین رسکیسیان یعنی بخش فارسی گروه و گروه آرِمن یعنی بخش 

ارمنی گروه به دست آربی آوانسیان افتاد.

7- منایشنامه ای از اکرب رادی.
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این نزدیکی باعث شد که من با آربی آوانسیان کار کنم و خیلی نزدیک باشم. مثلن هامن زمان که در انتشارات روز 

دبیر بودم یک ُجنگ تئاتری درآوردم که بخش ادبی اش را فریدون گیالنی اداره می کرد و بخش تئاتری اش را من، 

سعید سلطان پور و آربی آوانسیان. آربی خیلی فعال بود و در این بخش خیلی کمک می کرد. در ضمن در هامن 

دوره ی به صحنه بردِن روزنه ی آبی، مترین های کارهای دیگر را ادامه داد و کارهای دیگری را بعدن به صحنه برد. 

بعد منایشنامه ی »پژوهشی ژرف و سرتگ...«8 از عباس نعلبندیان را دست گرفت و از من خواست که با او کار کنم. 

قبل از آن هم منایشنامه ی مادمازل ژولی9 را کار کرده بود که من مدیر صحنه ی آن بودم. دورمنای روابط ما این 

بود که در نهایت یک طوری گروه شاهین رسکیسیان با ما ادغام می شود، ولی همین طور که جلو رفتیم و اواسط 

مترین های »پژوهشی ژرف و سرتگ...« من متوجه شدم که این منایشنامه، منایشنامه ای نیست که من بخواهم در 

آن کار بکنم. بنابراین با هم دچار جدل شدیم و درگیر بحث و جدل با آربی و نعلبندیان شدم. به جایی رسیدیم 

که من فکر کردم اخالقن درست نیست که در این زمان کار را ترک کنم، چون نزدیک به اجرای جشن هرن شیراز 

بود و اینها منی توانستند کسی را جای من بگذارند. در نتیجه من با آربی طی کردم که من فقط اجرای جشن هرن 

شیراز را می آیم و از حاال تو برای اجراهای تهران فکری بکن که رفت دنبالش و بعدن عباس معیری را انتخاب کرد. 

وقتی که جشن هرن شیراز را هم رفتم تقرینب با هیچ یک هیچ ارتباطی نداشتم. نه این که من نداشتم، بلکه آنها از 

ارتباط با من پرهیز می کردند و تا آخرین لحظه هم ترس این بود که من شب اجرا نروم. بنابراین شب اجرا آربی 

به همراه مهین تجدد آمدند دنبال من به محلی که برای اقامت در باغ ارم به ما داده بودند، که برویم برای گریم 

و اجرا. بعد از اجرا دیگر خودم را از آنها جدا کردم و برگشتم.

وقتی که این منایش را برای اجرای تهران آوردند فکر می کنم آربی به ما تعدادی بلیط داد که برای دیدن منایش 

برویم. ما آمدیم و تعداد زیادی بودیم، آنها که یادم هست، مهدی فتحی بود، سعید سلطان پور، صادق هاتفی بود، 

من بودم و تعداد دیگری. از وسط کار سعید که بغل من نشسته بود هی رشوع کرد به نق زدن، هی من زانویش 

را گرفتم، رانش را فشار دادم که سعید بشین. آربی توضیحات صحنه را وارد منایش کرده بود، 12 نفر را دور صحنه 

با لباس سیاه چیده بود با یک چیز سبزی که روی رسشان انداخته بودند و شام می توانستید اینها را به 12 امام 

تعبیر کنید، یا هر چیز دیگری. به این ترتیب بخشی از توضیحات صحنه را اینها با هم می گفتند و این در اصل 

منایشنامه به این شکل نیست. این »ِمه صحنه را پر می کند« در واقع توضیح صحنه است. برای نویسنده در تصور 

پنجم  و  بیست  دوره ی  در سنگواره های  نو  و  و سرتگ  »پژوهشی ژرف  است:  نعلبندیان چنین  عباس  منایشنامه ی  کامل  نام   -8

زمین شناسی یا چهاردهم یا بیستم یا... فرقی منی کند«.

9- منایشنامه ای از آگوست اسرتیندبری که در ایران به نام اسرتیندبرگ شناخته می شود.
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خودش این بود که هر شخصیتی وارد صحنه می شود با مه می آید، یعنی الی مه اول پیدا نیست ولی مه که پخش 

می شود و می رود، این شخصیت را آدم می بیند. آربی یکی از تغییراتی که داده بود از جمله این بود که این 12 نفر 

می گفتند: »ِمه صحنه را پر می کند« و شخصیت جدید وارد می شد، که ناگهان سعید یک دفعه بلند شد و فریاد زد: 

»گُه صحنه را پر می کند« و داد وهوار که کثافت ها اینها چیه. از آن طرف ابتدا آنها روی صحنه شوکه شده بودند 

و بعد آنها هم رشوع کردند به فحاشی کردن، مشخصن کسانی که من خوب به خاطر دارم که فحش دادند سعید 

پورصمیمی و شکوه نجم آبادی بودند. این دو نفر کسانی بودند که برگشتند به طرف متاشاگر و به طرف ما فحش 

دادند. یک عده هم رشوع کردند به اعرتاض که اگر دوست ندارید بروید بیرون و بگذارید منایش ادامه پیدا کند. 

یک عده هم سعید را تشویق کردند و کف زدند. باالخره یک رسی از سالن بیرون رفتند ولی من نشستم. بچه هایی 

که با ما آمده بودند همه بیرون رفتند ولی من گفتم می نشینم و کار دارم با اینها. در آنرتاکت آمدم بیرون ایستادم 

که دیدم پلیس آمد. رسکالنرت پاسبان ها من را می شناخت چون من چندین بار در همین انجمن ایران و آمریکا منایش 

گذاشته بودم. سالم وعلیک کردیم و پرسیدم: چه کسی به پلیس گفته؟ گفت که تلفن کرده اند. شام دعوا را رشوع 

کرده اید؟ جواب دادم: اولن آنهایی که این دعوا را رشوع کردند رفتند، بعد این یک دعوای حرفه ای بین هرنمندان 

است. او هم پاسبان ها را جمع وجور کرد و برد. من ایستادم تا منایش که متام شد رفتم به آربی اعرتاض کردم که 

این طور دعواها هر چقدر هم خشن، دعوایی است بین خود ما. پلیس آوردن و این کارها سنت بسیار بد و زشتی 

است و نباید این کار را کرد. اما او به شکل بدی بعدن هم این دعوا را ادامه داد. بعدها به مرتضی عقیلی گفته 

بود او را کمک کند و مرتضی عقیلی و و برادرش چند نفر از ملپن های محله ی رسچشمه را، که پدر مرتضی عقیلی 

آنجا حامم داشت، آورده بودند که اگر کسی آمد و شلوغ کرد، اینها جلویشان را بگیرند.

آقای رحامنی نژاد به عنوان سوال آخر و با توجه به همین ترسیم سیامی کشمکش میان این دو رویکرد به هرن و 

به طور مشخص تئاتر، یکی از افسانه هایی که انقالبیون پیشامن از گذشته و سلطنت طلب ها و نظایر این نیروها 

می گویند این است که جشن هرن شیراز خیلی دستاورد هرنی بزرگی بود و تکلیف »ارتجاع سیاه« که روشن است 

اما »ارتجاع رسخ« هم علیه این مظاهر مدرنیسم دست به دست ارتجاع سیاه می داد. می خواهم بدانم شام که 

در حوزه ی هرن فعال بودید و کار جدی هم می کردید، به این معنا که تئاتر برای شام یک کار تفننی نبود نگاهتان 

به چیزی مثل جشن هرن شیراز چه بود و اگر مخالف آن بودید این مخالفت از چه زاویه ای ابراز می شد؟

من در حقیقت مخالف جشن هرن شیراز نبودم، بلکه مسئله این بود که بین دو کفه ی ترازو هیچ توازنی منی دیدم. 
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یعنی جشن هرن شیراز به عنوان بخشی از هرن بورژوایی وجود داشت و حامیت می شد اما بخش دیگری که باید 

هرن مرتقی باشد، وجود نداشت. این سیاست عمومی آن رژیم بود. هامن طور که از یک طرف آخوندها را آزاد 

گذاشته بودند، مساجدشان را داشتند، هیات هایشان را داشتند، موقوفاتشان، تبلیغاتشان و مراسم ایام محرم و صفر 

و رمضان را داشتند، ولی اگر کسی اعالمیه ی صنفی دانشجویی پخش می کرد دمار از روزگارش درمی آوردند و از او 

ارتباطاتش را می خواستند. یک نفر اگر کتاب مادر گورکی را می خواند یا یک کتاب اجتامعی و سیاسی می خواند، 

او را می زدند و از او ارتباط و آدم می خواستند. اگر انتقادی وجود دارد از این زاویه است. یعنی شام جشن هرن 

شیراز را با همه ی بودجه ی هنگفت و ایده های خودتان و هرنمندانی که خودتان می خواهید و می آورید، دارید 

ولی از آن طرف به منایشنامه ی انگل های گورکی که سانسور هم به آن اجازه ی انتشار داده، اجازه منی دهید روی 

صحنه برود و بازیگران و گروهشان را می گیرید و به صالبه می کشید. یا در آخرین لحظه جلوی پخش منایشنامه ی 

تراکتور نرصت الله نویدی را که برای تلویزیون آماده شده، می گیرید. جلوی منایشنامه ی در پوست شیر را می گیرید 

از  بخشی  به  متعلق  شیراز  وگرنه جشن هرن  است  زاویه  این  از  اگر هست،  انتقادی  اجرا منی دهید.  اجازه ی  و 

جامعه ی آن دوره ی ما بود. بخش نوکیسه ای که از پول نفت به جایی رسیده بود و تفنن خودشان را و هرن خودشان 

را می خواستند و تامین کرده بودند و داشتند، اما چرا این اجازه را به بخش دیگر جامعه منی دادند؟ بعد هم چرا 

بخش عقب مانده ی جامعه آزاد بود که هر کاری بکند؟ به همین دلیل هم جریانات ارتجاعی تقویت شدند و 

توانستند نفوذ توده ای  ای داشته باشند که سال 1357 با حامیت غرب نتایجش را دیدیم.
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