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 محسن يلفانی : آموزگاران

  
که   از من ، و بی ھیج شک و شبه ای گردنگذاری -به خواست ِ قابل ِ احترام نويسنده 
متن « [...] و به گمانش :   را مورد "تائید" نمی داند  چاپ ِ اول (که پیش از اين آورده ام)

و » اوّلی اضافه بر غلط ھای متعدد چاپی متضمن بسیاری خبط و خطاھای جوانی است 
اصالحشان  1358تا حدی در چاپ جدید   به خیال خود[...] سعی کرده [...است]« 

و تا » نا بر این وجود آن جز برای نمایش این خبط و خطاھا به دردی نمی خورد ب  [...کند]
، که اندک امکان و فرصتی فراھم آمده بود، 1358در سال «   به آن جا رفته است که :

فروشندهء آخرين نسخه ھای يکی از چاپ ھای بی نام و نشان "آموزگاران" را با خواھش 
ب ھا را از بین ببرد. و متن تصحیح و اصالح شده ای از آن به و تمنّا وادار [... کرد] تا کتا

ناشر اولیه اش، "انتشارات رز"، داد[...] . اّما حتّی اين متن ھم دينی را که نسبت به آن 
[... داشت را] ادا نکرد و داغ خامی و ناشیگری يک سیاه مشق ھمچنان بر پیشانی 

 » ... "آموزگاران" باقی ماند. 
اينترنیتی    "آموزگاران" را از بین می برم (تا شايد به درد "کارتن" سازی ِنسخهء پیشین ِ

بخورد !) و ديگر آنرا در سایت نخواھید يافت (از تمام سایت ھا و وبالگ ھای بسیاری که 
 آنرا پیش از اين آورده اند ، درخواست می کنم که لینک جدید را جايگزين کنند) .

" و "چرائی "ھای تغییر متن از قلم ِ نويسنده ( عکسھا "متن جديد  و اينک اين شما و
 م.ايل بیگی -به متن افزوده شده اند) . 

  
 ، "زندگینامهء" او :   پیش از آن

 پدیا، دانشنامهٴ آزاداز ویکی

  

به دنیا آمد و دوران کودکی و دبستان  ھمداننویسنده و نمایشنامه نویس ایرانی در  محسن یلفانی
 و دبیرستان را در این شھر گذراند.

ھای اول مدرسه از طریق نزدیکان و خویشانی که در جریان نھضت ملی کردن نفت و از ھمان سال
ھای اجتماعی ھا و تالطمبه مبارزهٴ سیاسی کشیده شده بودند، با اولین تاًثیرات کشمکش حزب تودهتشدید فعالیت 

 آشنا شد و طعم تلخ ستم اجتماعی و استبداد سیاسی را چشید.

فانی را در پی َمّفری برای تنفس و فضای فقرزده، کسالت بار و کسادی اقتصادی و فرھنگی حاکم بر شھر ھمدان یل
 ھای بدوی و خامی در اختیارش بود.رھائی به سوی کتاب و سینما و تئاتر سوق داد، که از آنھا تنھا نمودھا و نمونه

رفت و سال آخر دبیرستان را در این شھر گذراند و با آنکه تا آن زمان نه  سنندجھمراه با خانواده اش به  ۱۳۳۹در سال 
تئاتر درست و حسابی ای دیده بود و نه نمایشنامهٴ جدی ای خوانده بود، چند نمایشنامه نوشت و آنھا را در سالن تئاتر 

 د...مدرسه اجرا کر

به تھران رفت و ھمزمان با تحصیل در دانشسرای عالی به نحو جدی تری به تئاتر پرداخت. در ھنرکدهٴ  ۱۳۴۰در سال 
ای دیگری برای ھمان مسابقه فرستاد و جایزه برد ھا نام نویسی کرد، نمایشنامهٴ چھارپردهآناھیتا متعلق به اسکوئی
 باس مغفوریان در تئاتر سنگلج اجرا شد.)به کارگردانی ع ۱۳۴۶(این نمایشنامه در سال 

ای نوشت که در کتاب ھفته به چاپ رسیدند و به کارگردانی خلیل موحد دیلمقانی و با او چند نمایشنامهٴ تک پرده
 در تلویزیون ایران نمایش داده شدند. پرویز فنی زادهو  عزت هللا انتظامیو  جمشید مشایخیبازیگری 

(شاھپور) شد. سپس خدمت  سلماسو پرورش درآمد و رھسپار به خدمت وزارت آموزش  ۱۳۴۳یلفانی در سال 
 ۱۳۴۹را از سر گرفت. در سال  و چھل دختر انجام داد. مدت کوتاھی ھم در رشت کار معلمی شیرازسربازی را در 

 در تھران به روی صحنه برده شد. سعید سلطانپورنمایشنامه آموزگاران را نوشت که به کارگردانی دوست و ھمکارش 
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متوقف شد و سلطانپور و یلفانی دستگیر شدند و سه ماه در زندان  ساواکنمایش آموزگاران بعد از ده شب با دخالت 
 ھای یلفانی ممنوع شدند و او دیگر امکان انتشار یا اجرای آثار معدود خود را به دست نیاورد.ماندند. از این پس نوشته

بود که در  ۱۳۵۸نوشته و چاپ شده بود، منتشر نشد و فقط در سال  ۱۳۵۲ھا که در سال از جمله، نمایشنامهٴ دوندة تن
 تئاتر شھر به کارگردانی ھوشنگ توکلی به اجرا درآمد.

یلفانی پس از آزادی، به علت مخالفت ساواک با ادامهٴ کارش در آموزش و پرورش، به عنوان مترجم در خبرگزاری تلویزیون 
با سلطانپور  برتولت برشتھای سیمون ماشار نوشتهٴ در اجرای نمایشنامهٴ چھره ۱۳۵۱ر سال ملی به کار پرداخت. د

 ھمکاری داشت. سال بعد کار ترجمه در تلویزیون را رھا کرد و مدت شش ماه در انگلستان گذراند.

ھا پیش بوسیلهٴ ناصر رحمانی نژاد و سلطانپور در بازگشت از این سفر ھمکاری با انجمن تئاتر ایران را (که از سال
گورکی بار دیگر، ھمراه با تمامی تاًسیس شده بود) از سر گرفت و به ھنگام تمرین نمایش خرده بورژواھا اثر ماکسیم 

ھای کمیته ھمکاران و یاران انجمن تئاتر ایران دستگیر شد و این بار به چھار سال حبس محکوم گردید که در زندان
 مشترک ضد خرابکاری، قصر و اوین گذشت...

   

 

 

 

 

 

 

را از  ]۱[ »و بیان ھنرپیشهپرورش صدا «را نوشت و کتاب » در ساحل«ای محسن یلفانی در زندان نمایشنامهٴ تک پرده
 ترجمه نمود.» سیسیلی بری«

را ھم به فارسی ترجمه » ھاوارد الوسن«نوشته » سینمای شوروی و انقالب اکتبر«نویسنده نمایشنامه آموزگاران، 
 است.کرده

یلفانی ھمراه با بیش از ھزار نفر از زندانیان سیاسی آزاد شد و از این پس بیشترین وقت خود را صرف  ۱۳۵۷در آبان ماه 
) به عضویت ھیئت دبیران آن انتخاب شد. چند سال پس ۱۳۶۰و  ۱۳۵۸ھمکاری با کانون نویسندگان ایران کرد و دو بار (

» انتقاد کتاب«و » اندیشهٴ آزاد«و با تحریریهٴ » کتاب جمعه«گوناگون، از جمله با  از انقالب ھمچنین به ھمکاری با نشریات
 گذشت.

 کانون نویسندگان مورد ھجوم باندھای چماق کش و ماًموران امنیتی حکومت اسالمی قرار گرفت و بسته شد. ۱۳۶۰در 

اقامت گزید. حاصل این دوران  فرانسهر یلفانی مخفیانه از ایران خارج شد و به عنوان پناھندة سیاسی د ۱۳۶۱در سال 
ای، یک سناریو، و تعدادی مقاله و نیز ھمکاری با ای، دو نمایشنامهٴ چند پردهطوالنی تبعید، چند نمایشنامهٴ تک پرده

 است.» چشم انداز«نشریهٴ 

م.  ۲۰۰۲به زبان فرانسوی ترجمه شده و سه تا از آنھا در سال » تینوش نظم جو«ھا بوسیلهٴ نمایشنامهتقریباً تمام این 
 اند.به اجرا درآمده پاریسدر 

ی فیروز و عمو نوروز در تبعید نوشت یلفانی در دو سه سال اول تبعید دو نمایشنامهٴ دیگر ھم بر اساس ماجراھای حاج
توان مکمل این دو نمایشنامه و یا را می ]۲[که ھر دو به کارگردانی ناصر رحمانی نژاد در پاریس اجرا شدند. انتظار سحر 

 ای برای بازیگران آنھا دانست.تقدیرنامه
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__________ 

ھای تئاتری انگلستان است. سیسیلی بری مربی گروه سلطنتی شکسپیر بود که یکی از بھترین گروه .1 .1
ھنرپیشگان مشھور تئاتر و سینما به طور خصوصی نزد وی آموزش دیده بودند. (مگی اسمیت، بسیاری از 

 شون کانری، توپول، پیتر فینچ و ترنس استامپ...)
رقصد و زیر لب ترانهٴ زند و میایستد. دایره میباالی سر نوروز می ، حاجی فیروز»انتظار سحر«در نمایش  .2 .2

کشد. فیروز کند و پالس اش را بر سر میزند. پشت اش را به او میخواند. نوروز غلت میمشھورش را می
او گویی قصد بیدار کردن  -کندشود و دایره زنگی اش را به گوش او نزدیک میدوبار به روی نوروز خم می -یکی

است: در را دارد... نمایشنامه آموزگاران، در ساحل، مالقات، دونده تنھا، مرد متوسط، در ایران نوشته شده
یک «، »انتظار سحر«، »در یک خانواده ایرانی«، »در آخرین تحلیل«، »بن بست«، »قوی تر از شب«فرانسه: 

 ».مھمان چند روزه

 :منابع 

 ھمنشین بھار: رنج محسن یلفانی "در یک خانواده ایرانی"

 مھمان چند روزه (نمایشنامه در چند پرده)

 سینمای شوروی و انقالب اکتبر : (محسن یلفانی :برگردان )الوسن  ھاوارد

 اين را ھم ببینید:

 )1358مرداد  4،  1، شماره  "کتاب جمعه"(يلفانی : مالقات ن حسم 

  

  

  

  

 يک تجربهء ناتمام
  

 »آموزگاران«چند کلمه دربارهء نمايشنامهء  
  

 محسن يلفانی
  

          
  
ست در » آموزگاران «    سیا صی به  شد که عالقه و توجه خا شته و اجرا  در دورانی نو

تئاتر، ھمچنانکه در ھنرھای ديگر، به وجود آمده بود. منظورم ســال ھای آخر دھهء چھل 
است. در توضیح فضای سیاسی اين سال ھا بايد به ياد آورد که سال ھای میانی دھهء 

ارزه از جانب گروھھا و گرايش ھای گوناگون، که چھل، در پی چند ســــال فعالیت و مب
ــت تظاھرات  ــکس ــاه با برنامه 1342خرداد  15نقطهء پايان آنھا ش ــائی ش ، و فّعال مايش

ــفیدش بود، ــت و به ھمین   ھای انقالب س ــی گذش ــیاس ــکوت و انفعال س در نوعی س
شد و اندک ست داد و تا حّدی ماليم  ضوعیت خود را از د سور مو سان سرکوب و   علت، 

فرصتی برای عرضه و انتشار آثار و آراء مستقل فراھم آمد. از اواخر دھهء چھل، شايد به 
، موج جديدی از عالقه به امر ســیاســی به وجود »گشــايش و آزادی«علت ھمین اندک 

آمد. نسل جديدی از فعاّالن و مبارزان سیاسی به صحنه آمدند که ويژگی برجسته شان 
 عالقه به آرمان ھا و روش ھای انقالبی و ايده ھای جھان تاًثیر گرفتن از گرايش جھانیِ 

سی،  سیا سالمت جويانه و قانونی مبارزهء  شیوه ھای م ضمن، نکوھش  سوّمی و در 
  بود. 

و شــھرت ســیاســی پیدا کرده و به   اّما در نمايشــنامه ھائی که از دور يا نزديک از اين فضــا تاًثیر پذيرفته
سته و اظھارات دوپھلو مردم قر ھمین علت مورد عالقهء  سرب شارات  شتر به برخی ا ار گرفته بودند، کار بی

چیزی که در ھمانوقت به تسامح به عنوان نوعی سمبولیسم سیاسی از آن سخن می  –ختم می شد 
 گفتند. 
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صد و طرحی برای مقابله با آن »آموزگاران « در  ، امر سیاست و در گیری و »سمبولیسم « ، البته بدون ق
به کار گرفته شده بود _ يا » اکسیون «مبارزهء سیاسی به صورت يکی از عناصر يا داده ھا و يا مفروضات 

ســـعی شـــده بود که بشـــود _ و در ضـــمن ضـــرورتاَ جا و مکان اول را ھم در میان موضـــوع ھا و مايه ھای 
صی، گرفتاری ھای فرد صو سائل خ سیاری چیزھای ديگر ھم بود، ( م شت. ب شنامه ندا شکالت نماي ی، م

اداری، روابط خانوادگی يا دوســـتانه و حتی اشـــاراتی به مشـــکالت جنســـی _ البته به گونه ای بســـیار 
 خوددارانه و محجوبانه !_ ).

  
سلطانپور، و به نظر من در نوعی ھمکاری و حتّی تبانی  سی در اجرای  سیا اما جنبهء 

سیاسی بود، تقويت شد. » پیام ھای « با تماشاگر، که در جستجو و منتظر اشارات و 
) با اوج گیری فعالیت ھای سیاسی و  1349از طرف ديگر، اجرای نمايشنامه ( دی ماه 

 در چنین فضـايي بود كه در شـب يازدھمِ زمان شـد. تظاھرات دانشـجويان و معلّمان ھم
ھنگامي كه من به تئاتر رفتم، دوســــتان خبر دادند كه مأموران ســــاواك وارد تئاتر  اجرا،
ھم به مســئوالن ســالن  .گردندند و دنبال من ميه اســلطانپور را دســتگیر كرده و شــد

شود. به اين ترتیب نمايش ه ااعالم كرد شد و من ھم ند كه بايد نمايش متوقف  توقیف 
شدم.  ستگیر  شتم و در آنجا د شت بازگ شب به ر شت فردای آن  در آن موقع من در ر

دبیر بودم و برای بازی در آموزگاران موقتاَ از رئیس دبیرستان مرخصی گرفته و از دوست 
قديمی ام پرويز خضرائی خواھش کرده بودم به جای من سر کالس ھا حاضر شود. به 

می بايســت خود را ھر چه زودتر به رشــت می رســاندم تا گرفتاری ھمین علت بود که 
بازی می کرد و » آموزگاران«ای برای رئیس دبیرســتان پیش نیايد. رحمانی نژاد، که در 

سـلطانپور برای اجرا بود، به ياد می آورد که در » حسـنک وزير«در ضـمن مشـغول آماده کردن نمايشـنامهء 
ور را به او اطالع می دھند. او ھمراه با مھشــید روحانی که در آن جلســهء تمرين خبر دســتگیری ســلطانپ

زمان دانشــجوی دانشــکدهء تئاتر و از ھمکاران انجمن بود، بالفاصــله خود را به تئاتر ( ســالن انجمن ايران و 
آمريکا) می رساند و متوجه می شود که دانشجويانی که در آنجا شاھد دستگیری سلطانپور بوده اند، در 

رپاکردن تظاھرات اند. او با خواھش و اصرار و توضیح اين که برپا کردن تظاھرات ممکن است وضعیت صدد ب
    سعید را دشوارتر کند، آنھا را از تصمیم خود منصرف می کند.

سلطانپورمن روز بعد  شدم. ھمراه با  ستگیر  شاه، د ضا  ستان محّمد ر شت، در اتاق درفتر دبیر سـه  در ر
ھا ھنوز ســركوب ســاواك خیلي شــديد نشــده در آن ســال قزل قلعه و قصــر گذرانديم.ماھی در زندان ھای 

ھر كدام به دو ماه حبس قابل سـرانجام دو بار در دادگاه نظامي براي اجراي اين تئاتر محاكمه شـديم و .بود
 محكوم شديم.  ( ! ) خريد

  



 
  

شنامهمي صري از مبارزه شود گفت نماي ضع موجود و در برابر به خودي خود عنا جويي و مخالفت در برابر و
صیت شخ شت. يكي از  شنامه رژيم دا سی بود و با يک گروه مخفی ھمکاری می ھاي نماي سیا يک مبارز 

فعالیت توجه کرد. البته ما، يا به عبارتی تماشــاگر، ھمراه با ديگر شــخصــیت ھای نمايشــنامه، ھنگامی م
ــی ــیاس ــياو م س ــاواك خانهء او را تفتیش كردهکه ام ويش ــده و مأموران س ــتگیر ش ھايش را و كتابو دس

ــنامهبرده ــتر  اند. اما نمايش ــتان زندگي چند دبیر و آموزگار جوان بود و طبیعتاً در آن دوران روحیهبیش ي داس
ضع موجود و ناخرسندي در میان آموزگاران و دبیران سیار   مخالفت با رژيم و و شود ميبه قولی رايج بود. ب

و داليل  ديگران.ر آن دوره ھمه مخالف بودند. و طبیعتاً كســـاني كه تحصـــیالتي داشـــتند بیش از که دگفت 
كه در آن دوره نســبت به  موزگاران و دبیراناز جانب آجود داشــت. به ويژه برای اين مخالفت وروشــني ھم 

ھم طرف ھايی بیشــتری بودند، و از اين را داشــتند در معرض تبعیضتحصــیالت و تجارب كســاني كه ھمان 
ھا را لطانپور در اجراي خودش اين جنبهباز ھم بايد بگويم که ســماند. اما جاي شــكايت برايشــان باقي مي

صخیلي تقويت كرده بود.  شیوهرا كاي حنهبرای نمونه، او  شته بودم، آمیز ي طنزا ه من كم و بیش به  با نو
ــــحنه از اختالفی که بین چند نفر از دبیران و رئیس و ھیجان انگیز پايان كامالً جدي تابلوئی  داد. در اين ص

ــود و در پايان اين دبیران به ياد فعالیت ــحبت وی ش ــجوييدوران د ھايفرھنگ پیش آمده ص ــان،انش به   ش
زنند. ظاھرات ميدر ھمان اتاق مســــکونی شــــان دســــت به تparodie ز و در نوعی مســــخره آمیاي گونه

شتر براي خنده و بازيشعارھايي ھم كه مي ست، بی ضحكه ا صحنه  …دھند در واقع م ي سیلهبواما اين 
داشــت و لوله بخاري برمي يك  اي پیدا كرد. و در پايان، يكي از آموزگارانســلطانپور شــدت و خشــونت ويژه

ھا و تأكیدھاي خالتنوع دكرد. اين كرد و به ســوي ديگران شــلیك ميمانند مســلســل از آن اســتفاده مي
ـــلطانپور ـــتم _ نس ـــنامه را از _ که به عنوان کارگردان حق او بود و من ھم طبعاَ مخالفتی با آن نداش مايش

آمد و بر ه مذاق دانشجويان تماشاچي خیلي خوش ميكنم اين شگردھا بكرد. و گمان ميچه بود تندتر آن
ضاله ای « نمايشنامهء  ینكرده بود كه چنعكس مسئوالن سازمان امنیت را تحريك و متوجه در » مخرب و 

با .. حال اجرا اســـــت. قل از گفتگوئی  خانوادهء تینوش نظم جو، ((ن يک  در 
 با اندکی حذف و اضافه).    )1387، نشر نی، تھران، ايرانی

  
  

نامهء تک پرده اِی » آموزگاران«پیش از  ــــ را » کارمندھای روز جمعه«نمايش
اين نمايشنامه را ناصر ». آموزگاران«نوشتم. نوعی دست گرمی برای نوشتن 

نام  به  مانی نژاد در ٌجنگی  تاب «رح چاپ » روزک
شــماره، يا در يکی از شــماره ھای  کرد. در ھمان

در آگھی مانندی خبر از انتشــار » کتاب روز«بعدِی 
نام  با  مهء ای  نا ــــ مايش يب الوقوع ن نار «قر در ک

گی ــد ــان » زن ھم ــه  ــاران«دادم. ک موزگ  بود.» آ
ــــنامه را خواند و  ــــتنويس نمايش ــــلطانپور دس س
ــیلهء انجمن تئاتر ايران اجرا  ــنھاد کرد که بوس پیش
ــــود و خودش کارگردانی آن را به عھده بگیرد.  ش
شتر قبول کردم.  شحالی ھر چه بی من طبعاً با خو
ضمن ھمان گفتگوھای اوّل کار از من خواست که 
ــــنامه را تغییر دھم. به نظر من عنوان  نام نمايش

به  ــــمن  که در ض ــــع  و تواض بد نبود. آمیزه ای از ابھام و تخیّل » در کنار زندگی«
شــخصــیت ھای نمايشــنامه اشــاره داشــت. ســلطانپور می گفت که آدم ھای » جّدی«زندگی نه چندان 

نمايشـــنامه نه در کنار زندگی که در متن زندگی حضـــور دارند. می گفت مگر ديگران که شـــغل يا موقعیت 
 يا بھتری دارند چه می کنند که اين معلم ھا را در کنار زندگی فرض کنیم. ظاھراً مھمتر 

در کالس ھنرپیشگی 1340در آن سال ھا رابطهء من با سلطانپور، ھمچون ھمان روزھای اولّی که در سال 
آناھیتا با ھم آشــنا و بالفاصــله دوســت شــديم، عمیقاً اعتمادآمیز و ســرشــار از يگانگی در تشــخیص ھا و 



ــــلیقه ــــنامه را تغییر دھیم و پس از جر و بحث و  س ــــد نام نمايش ھا بود. پس نظر او را پذيرفتم و قرار ش
سر نام  ستجوی فراوان، بر  شکال حقوقی يا اداری را ھم ناديده گرفتیم » آموزگاران«ج توافق کرديم و اين ا

سب تعريف وزارت آموزش و پرورش، که احتماالً  شنامه، برح صیت ھای نماي شخ امروز ھم جاری و  که اکثر 
 ». آموزگار«به حساب می آمدند و نه » دبیر«ساری است، 

  
  

 
  
  

رابطهء دوستانه و اعتمادآمیز من با سلطانپور باعث شد تا دست او 
باز بگذارم و اغلب پیشنھادھايش را  را در اجرای نمايشنامه کامالً 

به خاطر مانده، » آموزگاران«بپذيرم. بايد تصريح کنم که در آنچه از 
نقش و تاًثیر اوست که مھم تر و تعیین کننده تر است. دربارهء رابطهء 
دوستانه و اعتمادآمیز میان نمايشنامه نويس و کارگردان، و تاًثیر آن 

ه جا و مقامی که ھر يک در اين کار در اجرای ھر نمايش، با توجه ب
برای خود قائلند، فراوان می توان گفت. من از اين موھبت در ھمکاری 

ابراھیم مکّی و بعدھا در ھمکاری با تینوش   با ناصر رحمانی نژاد و
نظم جو، برخوردار بوده ام. مواردی نیز پیش آمده است که نمايشنامه 

 رای آن صرفنظر کرده ام.ام را از کارگردان پس گرفته و ا زاج
  

تا آنجا که به ياد دارم روزنامه ھا و مجله ھای آن 
ــــکوت کردند. گمان » آموزگاران«زمان دربارهء  س
توقیف نمی شـــــد و » آموزگــاران«می کنم اگر 
کارگردانش از شـــانس دســـتگیری و نويســـنده و 

تحريص مردم به مسلّح «زندان و محاکمه به اتھام 
محروم می ماندند، کار بررسی و انتقاد از » شدن

ـــیر طبیعی خود را  تا حّدی که در ايران آن  –آن س
طی می کرد، و در  –روز می شــد انتظار داشــت 

لب بي  ئد و اغ ھای زا ــــخن  جه از حرف و س نتی
ــــنامه نويس ھم، آزاد از تعبیر و  نمايش آن گفته شــد، پرھیز می شــد. ربطی که دربارهء 
شتری بر کار خود تاًّمل  ست با وقوف بی شد، می توان ستگیری از آن  سیرھائی که تحت تاًثیر توقیف و د تف
کند و ضــعف ھا و نارســائی ھای آن را دريابد. تنھا در ســال ھای اخیر بوده اســت که من چند اشــاره ای، 

بايســتی و از ســر عالقه و نگرانی به نفس کار تئاتر، دربارهء اين نمايشــنامهء نگون بخت ديده خالی از رودر
   ام، که آن ھم، باز زير تاًثیر بختک دائمی سانسور، نک زبانی و خوددارانه بوده است.

نوشــت و شــبی » آموزگاران«ھم در آن زمان مصــطفی شــعاعیان نقد مفصــلّی بر  با اين حال،
سرائی را _گمان می کنم رحمانی نژاد يکی ديگر  سیاوش ک سلطانپور و  جمعی از ما را (من، 
ــــتر زيرزمینی تا  از دوره ھای زندان خود را می گذرانید) به خانه اش دعوت کرد. در اتاقی بیش

ای قديمی و سنتّی تھران از ما پذيرائی کرد و در حالی که استکان روزمینی، در يکی از خانه ھ
ھای ما را دم به دم از عرق پر می کرد و بشــــقاب ھای کتلت را که مادرش از زير پرده رد می 
کرد، جلوی ما می گذاشت، نقد بسیار مفصلّش را برايمان خواند. متاًسفانه جزئیات نقدش را 

ياد دارم که در برابر نکته سنجی ھا و باريک بینی ھا و موشکافی  به ياد ندارم. اّما به خوبی به
ھای جراح مآبانهء اين انقالبی ھوشــمند و شــريف، که نوشــتن و اجرای نمايشــنامه را تمام و 
کمال به جای يک اکسیون سیاسی گرفته بود، چگونه عرق شرم از پیشانی ام سرازير بود. ( 

اعیان را که فقط در خارج از کشور امکان انتشار يافت، رحمانی نژاد قول داده است که نقد شع
 به دست بیاورد و در ھمین سايت به عالقمندان عرضه کند.) 

  



 
  
  

وتاه و مختصر بودنش _ اظھار نظری کرد که با وجود ک» آموزگاران«اسماعیل خوئی نیز دربارهء 
و شايدبه ھمین علت _ ھیچ وقت فراموشش نکرده ام. گفتگوی ما در شبی صورت گرفت که 
نمايش توقیف شده بود. آن شب را برای پرھیز از دستگیر شدن به اتفاق چند نفر از دوستان 

ف خوئی با ھمراھی و در واقع با راھنمائی خوئی، تا صــبح در خیابان ھای تھران گذرانديم. حر
ــیوهء  ــحنهء خود لحن يا زبان يا ش ــنامه در آخرين ص ــیفی«اين بود که نمايش را کنار می » توص

» حسین«به خود می گیرد. و منظورش ھم صحنه ای بود که در آن » دستوری«گذارد و لحنی 
با وجود خســتگی و ســرخوردگی و نیاز به تفريح و عرق خوری، تحت تاًثیر اندرزھا و راھنمائی 

قرار می گیرد، از رفتن به کافه ھمراه با دوستانش صرفنظر می کند » رضا«ه دالنهء ھای ساد
صمیم می گیرد در کنار  ضا«و ت شروع کند. _ در آن روزگار » ر بماند و ھمراه با او کار مطالعه را 

سخ دادم و به او پا  اولّین گام به سوی اقدام و مبارزهء سیاسی بود. من ايراد خوئی را نپذيرفتم» مطالعه«
که ما حق نداريم تماشــــاچی را بعد از اين که اين ھمه ما را تحّمل و ھمراھی می کند و در ھمهء زير و 
باالھای نمايشنامه شريک می شود، به حال خود رھا کنیم و ا زاو بخواھیم که به ھمان توصیف و تعريف و 

ــت که راھھای د ــويری که ما ارائه داده ايم، قناعت کند و الزم اس يگری را، بجز پناه بردن به کافه و عرق تص
خوری، پیش رويش قراردھیم. با اين حال در ته دل می دانستم که حّق با خوئی است. چرا که، ھمچنانکه 
ــــه ای برای آموزش و  بعدھا دريافتم و اين دريافت را آويزهء گوش خود قرار دادم، تئاتر بیش از آن که مدرس

 ست برای آشنائی و خودشناسی و تشفی و تزکیه و رستگاری. اندرز و راھنمائی باشد، معبدی ا
  



شنامهء  صت »آموزگاران«در بازنگرِی نماي ، که کمتر فر
و يا رغبت آن پیش می آيد، بیش از ھر چیز ضــعف ھا 

آزارم می دھد. بخصوص که و نقص ھای آن است که 
ــــر و اجزای يک  ــــیاری از عناص ــــنامه بس اين نمايش
نمايشــنامهء خوب را در بر داشــت: ھفت شــخصــیت 

سو، در تعادل با ھم سبِی   که، از يک  سانی ن و يک 
ــــغلشـــــان، ھمــاھنگی و  موقعیــت اجتمــاعی و ش

نمايشنامه را تضمین می کردند و، از سوی » وحدت«
ھايشــان، امکان پیشــرفت ديگر، با تفاوت ھا و تعارض 

مان  ند. ز ــــمکش را فراھم می آورد ــــیون و کش اکس
نمايشـــنامه نیز، که يک ســـال تحصـــیلی را در برمی 
گرفت، می توانســت نوعی انســجام ســنفونیک برای 
آن ايجاد کند. پائیز و جمع کردن شــــمعدانی ھا(پردهء 

بخاری(پردهء دوّم)،   اوّل)، زمســـتان و ســـرما و برف و
ســال تحصــیلی و خســتگی ھا و  ســنگین شــدن بارِ 

عرق خوری ھا دعواھا (پردهء سوّم)، و سرانجام پايان 
ســال و تعطیلی که در عین حال، رھائی و آســايش و 
ساس بیھودگی را به ھمراه می  ست رفتگی و اح ازد
آورد (پردهء چھارم). و اين ھمه در فضــــای يک شــــھر 
کوچک و دور افتادهء ســــال ھای دھهء چھل، که خود 

یای  چک و جمع و جوری بود، می دن ّقل و کو ــــت مس
توانســـت به نوبهء خود مايهء انســـجام و اســـتحکام 
ـــي گری، که در  ـــود. اّما خامی وناش ـــنامه ش نمايش
بیست و ھفت سالگی ھمچنان دوام آورده بود، باعث 
شــــد تا نتوانم از اين اجزا و عناصــــر آماده ومناســــب 
ــــلط الزم بر ــــتفاده کنم. احاطه و تس  چنانکه بايد اس

ــــان، وجود  ــــیت ھا، برای پرورش و ارائهء ش ــــخص ش
ــــناخته و تجربه کرده بودم، از بینش و آگاھی و  نداشــــت. به رغم اين که ھمگی را در زندگی واقعی ش
ـــور به کار گرفتن  ـــان محروم بودم، و در نتیجه جراًت و حتّی تص ـــوص از اعتماد به نفس برای پرداختش بخص

ــان ندا ــنامه را از تخیّل در تقويت رفتار و گفتارش ــیر دراماتیک نمايش ــتم. فقدان تخیّل و ابداع، حادثه و س ش
ــــعف زبان، رنگ   قدرت انداخته بود و آن را به امر عادی و پیش پا افتاده تبديل کرده بود. بیش از ھر چیز ض

ــش محروم  ــنامه را از جذابیت و گیرائی و کش پريدگی و کم جانی گفتگوھا ھا و تنگنا و فقر واژگانی نمايش
 ی کرد. م

، که اندک امکان و فرصتی فراھم آمده بود، فروشندهء آخرين نسخه ھای يکی از چاپ ھای 1358در سال 
را با خواھش و تمنّا وادار کردم تا کتاب ھا را از بین ببرد. و متن تصحیح و اصالح » آموزگاران«بی نام و نشان 

ا حتّی اين متن ھم دينی را که نســبت به آن ، دادم. امّ »انتشــارات رز«شــده ای از آن به ناشــر اولیه اش، 
 باقی ماند. » آموزگاران«داشتم ادا نکرد و داغ خامی و ناشیگرِی يک سیاه مشق ھمچنان بر پیشانی 

را بازنويسی کنم، و » مرد متوّسط«و » تله«اخیراً فرصتی پیش آمد و توانستم دو نمايشنامهء تک پرده ای 
جوانی _ بھتر اســــت بگويم کودکی _ را از آنھا بزدايم. آيا بار ديگر چنین به خیال خودم آثار غبن خامی و 

 فراھم خواھد آمد؟» آموزگاران«فرصتی برای 
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