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دربارهی نویسنده
ناصر رحمانینژاد ،یکی از قدیمیت ین کارگ دانان و بازیگ ان تئات ای ان اسر

با حدود 06

سررا سرراب ر ی کرار .او برا بنیرانگرااری انجمن تئات ای ان آثار بسرریاری از بزرگت ین
نمایشنام نویسان ای ان و جهان را ب روی صحن ب د.
اج ماتی و سرریاسرری تلاق مند اس ر

رحمانینژاد بیش ر ب موضرروتا

و از همینرو در رژیم

گاشر پیش از اج ای نمایشنام ی انگلها اث ماکسیم گورکی ،ب هم اه کلی ی اتضای تئات
بازداشر

و او ب

 ۲۱سرا زندان محکوم شرد .در ج یان ان لاب از زندان آزاد شد و پس از

آزادی اب دا انجمن تئات ای ان را هم اه با چند نف از اتضای قدیمی و بازیگ ان جوان تجدید
سررازمان داد و کار تئات را با اج ای نمایش «کل گ دها و کل تیزها» اث ب تول
ک د .اما دورهی جدید فعالی

ب شرر

آغاز

تئات ی رحمانینژاد کوتاه بود و خیلی زود ناگزی از مهاج

در خارج از کشرور نمایشرنام های «اتللو در س زمین تجایب» نوش ی غلامحسین ساتدی و
«نوروز پی وز اسرر » اث محسررن یلفانی و چند نمایشررنام ی دیگ را کارگ دانی ک د .او در

تابسر ان  ۱662در نمایشنام ی «مصدق :تابس ان ،پاییز ،زمس ان» ب کارگ دانی رضا تلام زاده
ن ش دک مصدق را بازی ک د .این نمایش بارها در شه های مخ لف جهان اج ا شد.

دربارهی متن
در جرایگاه بیبدیل محمد مصرردق در تاریخ ای ان معاصرر ت دیدی نیسرر

و ب این گمان

بودهایم ک بدون حضررور او «درسهای یک ق ن» مجموت ای ناقص و نابسررنده خواهد بود.
آثار ارزشمند بسیاری دربارهی مصدق نگاش و انبوهی اسناد تاریخی من ش شده ک ب درس ی
جایگاه بیمانند او را در پیوند سریاسر

و اخلاق و آزادی در تاریخ معاصر ای ان نشران داده

اسر  .از ناصر رحمانی نژاد اما خواسر یم از منظ ی دیگ این شخصی
کشرد ،از نگاه بازیگ ی ک ق ار اس

را ب ای ما ب تصوی

بخشی از ت اژیکت ین لحظ های زندگی محمد مصدق

را بازآف ینی کند.
ن د اق صاد سیاسی
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این مقاله کوششیشی اسش

برای بازششااتنن و بازششناتنن روش دریات

و درک یک شخصی

تاریخی -معاصششر یا کلاسششیک  -به منظور تلق آن بر صششحنهی تئاتر .تلاش نویسششند اینسشش
وهلهی اول روش ششنات

ششخصشی

تاریخی یک نمایینامه و نقش تاریخی او در عرصهی سیاسی و

اجنماعی را توضیح داد و در وهلهی دوم تلق آن شخصی

را بر صحنهی تئاتر تیریح کند .همچنین

لازم میدانم اششار کنم که موضوع این مقاله یای از آن موضوعاتی اس
شد و در تیریح مراحلی که یک بازیگر برای شنات

یک شخصی

کند ،عمدتاً از تجربهی ششخصشی تود و در عین حال ششنات
سال تعالی

که در

که بسیار کم به آن پرداتنه

تاریخی و سپس تلق او طی می

عمومی کسبشد در طول بیش از ۰۶

در عرصهی تئاتر و همچنین مطالعهی چند نوشنهی محدود در اینبار بهر جسنه ،کوشش

کرد ام ویژگیها و تطوط برجسشنه و اسشاسشی این روند تلاق هنری ششنات

شخصی

بهعنوان یک
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ترد ،و تلق آن بهعنوان یک نقش در یک نمایینامهی معین را در اینجا تیریح کنم .امیدوارم در پرتو
نظرات و نقد علاقمندان دامنه و عمق این بحث گسنرش یابد.
در ابندا لازم میدانم که دربار ی چند نانهی مقدماتی توضششیح بدهم .نانهی اول :نماییششنامهی
تاریخی تاریخ نیسش  ،اگرچه موضشوع و ششخصشی های آن تاریخی هسنند .تاریخ با اتسانه ،اسطور ،
تولاور ،حاشایش  ،منش و امثشال آن کشه در آنها تخی نقش مهمی ایفا میکند تفاوت جدی و بنیادی
دارد .تاریخ ،عبارت از وقایع و حوادثی اسش

که تح

ششرایطی میخص و به دلایلی معین در گذشنه

رخ داد اند.
یک نماییششنامهی تاریخی بر بسششنر تاریخ و حوادث تاریخی طرحریزی میشششود ،و به موضششوع یا
ششششخصشششیش

تشاریخی میشششخصشششی در دور ای معین ،حول یک یا چند حادثهی معین ،جریان دارد.

نماییشنامهی تاریخی باید به وقایع و ششخصشی های تاریخی تود وتادار باششد .در نمایینامهی تاریخی
نمیتوان تح

هیچ ششرایطی ،با هر تفسشیری و به هر دلیلی وقایع و شخصی های تاریخی را تغییر داد،

اما میتوان از آنها تفسیر منفاوتی داش .
نانهی دوم :در ارزیابی و ششنات

یک ششخصشی

تاریخی ،نمیتوان او را از وقایع دوران تود،

بهویژ وقایع و حوادثی که او سبب شد یا ناشی از برنامه و سیاس های او بود و یا به نحوی در آنها
ششرک

داششنه ،جدا کرد .یک ششخصشی

تاریخی ،در واقع ،از طریق وقایع و حوادث سیاسی دور ی

تود و برآمدهای ناشی از سیاس های او شناتنه میشود.
این توضشششیحات را به این دلی لازم دانسشششنم که بحث ما اگرچه دربار ی یک موضشششوع تئاتری،
بهعنوان وجهی از هنر اسش  ،اما ،از آنجا که میششخصشاً حول یک شششخصششی

تاریخی و سششیاسششی دور
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او ،از دیدگاهی که من به آن نظر دارم ،لازم اس

میزند ،برای ششنات

که عمدتاً بر عملارد سیاسی

او تأم ششششود .علاو بر آن ،از آنجا که معمولاً اجرای یک نماییشششنامهی تاریخی میتواند بازتابهای
نظریِ اجنماعی ،و احنمالاً سشیاسشی داششنه باشد ،و این بازتابهای نظریِ اجنماعی و سیاسی در وهلهی
اول ناشششی از منن نماییششنامه ،یعنی نظرگا ِ سششیاسششی نماییششنامهنویس ،و در وهلهی دوم بر پایهی تفسششیر
کارگردان از نماییششنامه و رویارد بازیگر در تلق چنین شششخصششینی اس ش  ،اهمی

دارد که ناات زیر

مورد توجه قرار گیرد:
 .1مطالعهی دقیق منن نمایینامه بهمنظور مقایسهی شخصی

تاریخی در منن با واقعی

تاریخی او

در بیرون از منن؛
 .2مقایسشششهی وقایع و حوادث منن نماییشششنامه با وقایع و حوادث تاریخی بیرون از منن در زمان
 .3تفسیر کارگردان از نمایینامه و رویارد بازیگر در تلق یک شخصی
 .۴روش یا روشهایی که میتوان برای تلق یک شششخصششی

تاریخی؛

تاریخی و سششیاسششی در تئاتر به کار

گرت .
اسشنفاد از ششخصی

یا حوادث تاریخی در یک رُمان ،نمایینامه و یا سناریو ،سابقهای طولانی و

نمونههایی بیششمار دارد .اولین اثر نماییشیِ تاریخی که تا امروز ششناتنه شد  ،نمایینامهای اس

به نام

«تسششخیر میلِنوس» 1از نماییششنامهنویس و تراژدین یونانی ترینیاوس که در تاریخ  ۴93-2پیش از میلاد
اجرا ششد اسش  .داسنان نمایینامه مربوط اس

به تسخیر شهر میلِنوس به دس

ایرانیان و مصیب هایی

که برسشر مردم این شهر آوار میشود .در ژانرهای دیگر هنری و ادبی نیز آثار تاریخی و شخصی های
تاریخی بسیاری آترید شد که در اینجا موضوع بحث ما نیس .
تاریخ چیس ش

تاریخ بهطور سششاد یعنی علم مطالعهی وقایع گذشششنه و درک عل آن وقایع .اما

مطشالعشهی حوادث و وقشایع گذششششنه میتواند با روشهای منفاوتی صشششورت گیرد و در ننیجه ما را به

 .1تسخیر میلِنوس یا غارت میلِنوس ) Capture of Miletusیا  (Sack of Miletusاثر  Phrynichusدر ۴9۴
پیش از میلاد .اجرای این نمایش بهدلی ترسششیم شششاسشش و غارت و چپاول و سششنمی که سششپاهیان ایران بر مردم شششهر روا
داشنند ،تماشاگران را بهسخنی تاان داد و درننیجه اجرای مجدد آن را ممنوع کردند.
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رتداد آنها؛
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برداش ها و ننایج منفاوتی برساند .اما هموار یک نوع قرائ

که ما را به درک حوادث و

تاریخ اس

عل واقعی آن راهنمایی میکند.
نوششنن یک نمایینامهی تاریخی نیز میتواند از دیدگا های مخنلفی صورت گیرد .بنابراین ،ابندا
باید دید که هدف از نوشنن یک نمایینامهی تاریخی و یا تلق یک شخصی

تاریخی چیس

آیا ما به گذششنه برمیگردیم تا از حوادث آن دور داسنانی سرگرمکنند تراهم آوریم یا قصد
داریم در سنایش این یا آن شخصی

یا واقعهی تاریخی ،غرور و اتنخارات ملی گذشنه را زند کرد و

بشه نمایش بگذاریم و یا میتواهیم از گذششششنه یک ارزیابی واقعبینانه به دسششش

داد  ،عل حوادث

گذشنه را شناتنه ،از آن درس گرتنه و تود را در برابر حوادث روز و آیند مجهز سازیم
یک کارگردان تئاتر هنگامی که یک نماییششنامهی تاریخی را به دسش
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لازم اسش

میگیرد ،پیش از هر چیز

از تود سشاال کند که هدف از به روی صحنه بردن این یا آن نمایینامهی تاریخی چیس

زیرا به روی صشحنه بردن یک نماییشنامهی تاریخی ،برتلاف نمایینامههای غیرتاریخی ،قاعدتاً باتوجه
به حوادث و مسششای اجنماعی روز به روی صششحنه برد میشششود ،و نویسششند یا کارگردان منطقاً باید
برپایهی تحلی معینی از ششرای اجنماعی و سشیاسی روز ،آن نمایینامه را نوشنه و یا برای اجرا اننخاب
کرد باشد.
به روی صشحنه بردن نماییشنامههای تاریخی ،عموماً ،پاسخی اس

به حوادث میابه روز بهمنظور

روششششنایی انداتنن بر آن حوادث و تعال کردن ذهن تماششششاگران در درک وقایع و حوادث روزگار
تود .زیرا تماشاگران تئاتر (همچنین سینما) ،بهطور طبیعی تمای دارند که وقایع یک نمایش را با وقایع
و شششرای اجنماعی تود مقایسششه کنند .همین امر عموماً حام نهایی و تعیینکنند ای اس ش

در اننخاب

یک نماییششنامه از سششوی کارگردانها .برای روشششنتر کردن این موضششوع نمونهای از تجربهی حرتهای
تود را توضیح میدهم.
در سششال  13۴9انجمن تئاتر ایران تصششمیم گرت

که دو نماییششنامه به روی صششحنه ببرد .یای

نماییشنامهی «آموزگاران» نوششنهی محسشن یلفانی که سشعید سلطانپور آن را کارگردانی کرد ،و دومی
نماییشنامهی «حسشنک وزیر» نوششنهی سشعید سلطانپور که قرار بود من کارگردانی کنم .دو یا سه شب
پس از روی صشحنه بردن نماییشنامهی آموزگاران تمرینهای نماییشنامهی حسشنک وزیر آغاز شد .در
همان چند جلسشهی اول تمرینها و طی گف وگوها دربار ی وقایع و شخصی های نمایینامه ،ناگهان
نانهای از ذهن من گذش که همچون اتطاری نسب به تطرِ در پیش برای من عم کرد .نمایینامهی
حسنک وزیر نوشنهی سعید سلطانپور اقنباسی اس

از ماجرای بر دار کردن حسنک وزیر که در تاریخ
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بیهقی به نحو درتیشانی توصشی

ششد اس  .در این اقنباس سعید سلطانپور کوشش کرد که وقایع و

حوادث آن روزگار بازتابی تمثیلی از حوادث روز باشند .برای این منظور غیر از عناصری که در طول
نمایش برای تقوی

این هدف اسشنفاد ششد  ،و بهویژ در آغاز نمایش با آوردن دو گرو منخاصم در

برابر هم،گرو حسشششنک بهعنوان نمایند ی نیروهای منرقی و اپوزیسشششیون و گرو مسشششعود نمایند ی
نیروهای ارتجاعی ،به صحنه میآیند و با زبانی در قالب شعر نو اعلام مواضع میکنند .اسنفاد از عناصر
و نیانههای امروزی در زبان گرو حسنک تصویری روشن از سنم ،تقر ،گرسنگی و اسنثمار کارگران
در زمانهی ما را ترسششیم میکند .از آن گذشششنه تغییراتی که در شششخصششی

حسششنک داد شششد بود ،با

نشادید گرتنن نقش تاریخی او بهعنوان وزیر و یای از نزدیاان و معنمدان سشششلطان محمود ،جز چند
عبارت گذرند در اینجا و آنجا ،از او یک رهبر انقلابی پییشرو با اید های سشوسیالیسنی ترسیم کرد
بود .درواقع حسششنک ،شششخصششینی که تود یای از ارکان مهم طبقهی حاکم بود و در تمام سششنمها،
که با به سشلطن

رسشیدن سشلطان مسعود و دارودسنهای که دربار را اشغال کرد اند دچار تضاد مناتع با

گروهی از درباریان شد  ،در دس

سعید سلطانپور حسنک مصالحی شد بود تا با تفسیری جانبدارانه

از وقایع همچون یک انقلابی و رهبر جنبیشی تصشویر شود که وعد ی نوعی نظام سوسیالیسنی میدهد.
من ،برای اطمینان از تغییراتی که در نماییشششنامه به عم آمد بود ،تاریخ بیهقی و بهویژ بخش بر دار
کردن حسنک را دوبار و باوسواس تواندم و سرانجام تصمیم به تعطی تمرینهای نمایینامه گرتنم.
موضشوع مهم و حساس دیگری که مربوط به شرای سیاسی آن روزها بود و در ارتباط مسنقیم با
نماییشششنامهی حسشششنک وزیر قرار میگرت  ،تهدیداتی بود که از طرف تیمور بخنیار علیه ششششا وجود
داشش  .تیمور بخنیار ترماندار نظامی دول

کودتا و اولین رئیس سشازمان امنی

و اطلاعات کیور پس

از کودتای 2۲مرداد در سششال  1332بود .نزدیای او با شششا و دربار ،بهدلی توییششیاش با ثریا همسششر
شا  ،و بهدلی نقش حساسی که در سرکوب و شانجه و زندانی کردن نیروهای مبارز و مخال
دور داشش  ،واقعی هایی تاریخی بودند که نمیتوانسش

در آن

تراموش شششود .اما بعداً وقایع و حوادثی رخ

داد که موجب اتنلاف میان او و شا گردید و نهایناً منجر به رودررویی آن دو شد و از او یک چهر ی
کاذب اپوزیسیون رژیم سات .
اشششاال جدی و اسششاسششی در نماییششنامهی حسششنک وزیر عدموتاداری آن به تاریخ در ترسششیم
ششخصشی

واقعی تاریخی حسنک بود ،و همین کاتی بود تا آن را از رپرتوار انجمن تئاتر ایران حذف

کنیم .اما از نظر شرای زمانی نیز اشاال دوم نمایینامه ،همزمانی آن با تهدیدات تیمور بخنیار علیه شا
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بیعدالنیها ،اتنلاسها و زدوبندهای سشیاسشی حاوم

در دور ی سلطان محمود دس

داشنه ،اکنون

ناصر رحمانی نژاد ۰ /

بود .اجرای حسنک وزیر در سال  13۴9میتوانس

به دتاع از هیاهوی سیاسی و تبلیغاتی تیمور بخنیار

و شخص او تعبیر شود ،همانگونه که اجرای آن امروز در سال  1399احنمالاً میتواند به دتاع از یک
ارتجاع در برابر ارتجاعی دیگر تلقی گردد.
با توجه به آنچه که گفنه ششد ،اکنون میتواهم نمونهای را مورد مطالعه قرار دهم تا مصداق آن
کلیات نظری را در عم در مورد این نمونهی اننخابی ،به سشششنجش بگذاریم .این نمونه ،نماییشششنامهی
«مصشدق» ،نوششنه و کارگردانی رضشا علامهزاد اس

که ابندا در سال  ،2۶۶5بهمناسب

صد و بیس

و

سشومین سشالگرد تولد مصشدق در کلن به روی صشحنه رت  .اجرای نمایینامهی مصدق در آن مراسم،
اهمی

موضشوعات تاریخی در مورد حوادث و ششخصی های تاریخی معاصر ایران در تئاتر و علاقه و

توجه تماششاگران را ،آششاارا نیشان داد .بهویژ که شخصی
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یگانه در تاریخ سشیاسشی ایران اسش ؛ هم از نظر ششخصشی

تاریخی این نمایینامه یای از نمونههای
تردی و هم از لحاظ اهمی

سششیاسی او در

چیشششمانداز تحولات اجنماعی و اقنصشششادی ایران .همین امر موجب ششششد که رضشششا علامهزاد بر روی
نمایینامه بیینر کار کند و آن را برای اجرای عمومی آماد سازد.
اجرای عمومی این نماییشششنامه در طول سشششفر سشششراسشششری اروپا و آمریاا و اسشششنقبال هیجانآمیز
تماششاگران از آن ،نانهی بسیار مهم دیگری را آشاار سات ؛ و آن این که شخصی

مصدق و نقش

او در تاریخ معاصشر ایران همچنان تا امروز در حاتظهی ملی ما محفوظ ماند و نیاز به یک سششیاسنمدار
مردمدوسش

و درسش کار همچون او برای امروز ایران مانند یک حسشرت یا نوسنالژی ،و یا مهمتر از

آن ،یک ضرورت سیاسی ،همچنان در قلب اکثری

ایرانیان احساس میشود.

اما نانهی بسشششیار مهم و عام عمد در این اسشششنقبال و هیجانات ششششورانگیز ،بهنظر من ،ترسشششیم
وتادارانه از شخصی

مصدق و حوادث دور ی او توس نمایینامهنویس بود .رضا علامهزاد در نوشنن

این نمایینامه بههیچوجه کوشش نارد بود تا ایدئولوژی یا سیاس
او ،شششخصششی

معینی را بر نمایینامه تحمی کند.

و حوادث نماییششنامهی تود را همانگونه تصششویر کرد بود که اتفاق اتناد بودند .تمام

مصششالح نماییششنامه از اسششناد و منابع تاریخی موثق ،از صششورتجلسششات دادگا مصششدق ،از تاطرات و
نوششنههای تود مصشدق ،از اوراق موثق تاریخی گرتنه ششد بود و تود او بهعنوان نمایینامهنویس در
تدوین و تنظیم حوادث ،صششحنهپردازی و عناصششر زیباییشششناتنی تئاتر بهر جسششنه بود .به این نانه نیز
اششار کنم که در ایران چندین نمایینامه و ،تا آنجا که من اطلاع دارم ،یک تیلم از مصدق تهیه شد ،
اما هیچیک از آنها با اسشنقبالی همانند نمایینامهی مصدق نوشنهی رضا علامه زاد مواجه نیدند .زیرا
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مصششدق را

آنها ،با تغییرات جدی و با تحریفات جانبدارانهی سششیاسششی کوشششش کرد اند شششخصششی
مخدوش ساتنه و حوادث را تغییر دهند تا هدفهای سیاسی تود را برجسنه کنند.

جدا از توضیحاتی که در اطراف این نمایینامه از جنبههای گوناگون داد شد  ،دربار یآنچه که
مربوط به تلق ششخصشی

مصشدق در این نمایش به وسشیلهی من بهعنوان بازیگر آن میشود ،کوشش

تواهم کرد که در اینجا ترایند شنات  ،درک اتاار ،اید آل ،احساسات و ویژگیهای تردی مصدق
را بهعنوان یک انسشان و اید ها و آرمان او را بهعنوان یک سشیاسشنمدار تا ششا گیری ششخصی

او بر

صحنهی تئاتر ،تیریح کنم.
***
در بحثهایی که حول تلق ششخصی

نماییی صورت گرتنه نظرات مخنل

و منفاوتی برپایهی

ادامه میدهم .عمد ی این بحثها بر دو روش منفاوت تأکید دارند؛ یای روش از «بیرون به درون» و
دیگری روش از «درون به بیرون» اس  .روش از بیرون به درون ،بهطور ساد  ،معنقد اس
حرک

یا ژسشش

معینی میتواند احسششاس معینی را که ناشششی از آن حرک

بربیانگیزد .روش از درون به بیرون ،باز بهطور سششاد  ،معنقد اس ش

یا ژسشش

که بازیگر با
اسشش

در تود

که بازیگر احسششاس تاص شی را ،مثلاً

سششرما یا گرما ،در تود برمیانگیزد و براسششاس این احسششاس حرک

یا حال

تیزیای احسششاس تود را

نیششان میدهد .اسششنادان آموزش بازیگری ،از اسششنانیسششلاوسششای تا امروز ،هریک این یا آن روش را با
تفاوتهایی و با توجه به جنبههای دیگری از ویژگیهای انسانی نمایندگی میکنند .میخایی چخوف،
بهطور مثال ،هیچیک از دو روش گفنهششد را برای تلق ششخصشی

کاتی نمیداند .او معنقد اس  ،از

آنجا که انسشان بهنحو همبسنه و منسجمی یک سیسنم یاپارچه را تیای میدهد ،یعنی اندام تیزیای
او با اندییه ،احساسات و تخیلات او یک پیار ی واحد را میسازد ،هر رویاردی که این پیچیدگی و
این ترکیب تودرتو را مورد توجه قرار ندهد ،اشنبا اس .
هر بازیگری که تح

مانب معینی تربی

ششششد باششششد ،در رویارد به نقیشششی که به عهد اش

گذاششنه میششود از همان ابندا کوششش میکند برای ششنات

نقش و سپس تلق آن با یک اسنراتژی

معین پیش برود .این اسنراتژی قاعدتاً تابع مانبی تواهد بود که آن بازیگر پیرو آن اس  .اما سوای این
یا آن مانب ،یک امر تغییرناپذیر و عام در شنات

شخصی

نمایینامهها وجود دارد و آن بسنر واقعی

زندگی اسش ؛ یعنی جسش وجو در جامعه و یاتنن نمونههای تیپیک و عام اجنماعی آن ششخصی  .در
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سششبکها و مندهای گوناگون ارایه شششد که با اشششار به چند مورد شششناتنه شششد از آنها ،به بحث تود

ناصر رحمانی نژاد ۲ /

مورد ششخصشی های تاریخی این امر روششنتر و دقیقتر اس  ،یعنی با مراجعه به تاریخ و دنبال کردن
شخصی

تاریخی موردنظر در طول زندگی تاریخی او بهعنوان منبع شنات

آن شخصی

تاریخی.

تلاش من در تلق ششخصشی

مصدق ،برپایهی بیش از  ۴5سال تجربهی حرتهای (تا زمان اجرای

مصشدق) در کار تئاتر ،از شششنات

تودِ مصششدق آغاز ششد .یعنی با تواندن دقیق آنچه که دربار ی او

نوششنه شد بود ،و بهتدریج به عرصههای دیگر مث تواندن صورتجلسههای دادگا او ،تاطرات او،
بیوگراتیهای او ،ازجمله دقیقترین بیوگراتی او نوشنهی ترهاد دیبا بهنام «محمد مصدق :یک بیوگراتی
سششیاسششی» ،و یا هر نوشششنه که دربار ی مصششدق اینجا و آنجا پیدا میکردم .این جس ش وجوی من برای
هرچه نزدیکتر شششدن به مصششدق و هرچه دقیقتر شششناتنن او ،میتوانم بگویم بهنحو وسششواسآمیزی
غیرعادی ششد بود .اما این امر ناششی از علاقه و شاید شیفنگی من به مصدق نیز بود ،و این شیفنگی در
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اصش بهتاطر منز طلبی اتلاقی او در سشیاس

بود .مصدق ،با جرأت میتوانم بگویم که تنها شخصی

سشیاسشی در تمام طول تاریخ ایران بود که هیچگا بنابه مصشلح های سشیاسشی اتلاق را تدای سیاس
نارد و همچنان تا پایان عمر از اصول و پرنسیپهای اتلاقی تود دتاع کرد و اتلاق را برتر و والاتر از
سشیاسش

قرار داد .این پایداری و وتاداری به اصشول اتلاقی را در دادگا او میتوان آشاارا دید .او به

اتاای پاکی اتلاقی تود و بهاعنبار همان اصشول اتلاقی با جسارت و غرور بینظیری در دادگا ایسناد
و از قانون ،عدال  ،انسشششانی

و اتلاق در برابر بیقانونی ،بیعدالنی ،بیاتلاقی و ابنذال قدرت دتاع

کرد .اینها صشفاتی بود که مرا ششیفنهی مصدق و همچنین نقش مصدق میکرد ،و به همین دلی تلق
داشش  .یای وتادار بودن به این

شششخصششی

او برای من بهعنوان یک بازیگر از چند نظر بسششیار اهمی

ششخصشی

یگانهی تاریخی ایران بهعنوان بازیگر؛ دوم وتادار بودن به تاریخ سیاسی ایران بهعنوان یک

شششهروند؛ و سششوم همگنپنداری تود با مصششدق از جنبهی صششفات اتلاقی .این مورد سششوم در جریان
اجرای نمایش ،در لحظاتی مرا دچار اشاال میکرد که شاید از نظر تجربه یا روش بازیگری جای تأم
دارد.
پایبندی مصدق به اصول اتلاقی برای من تا درجهی بالایی جذابی
با او همگن میپنداششنم .این همگنپنداری وضشعی

داش  ،تا حدی که تود را

مرا بهعنوان بازیگر در برتی صشحنهها ،بهویژ در

صحنهی دادگا  ،دشوار میسات  .به این معنی که در مورد واکنش تود نسب

به آنچه که در دادگا

میگذش  ،بهویژ مواردی که دادسنان برای تحقیر یا توهین به مصدق آگاهانه کلماتی زش

و مبنذل

بشهکشار میبرد ،بهطور کام مطمئن نبودم که کدام روش را به کار بگیرم .در این لحظات از یکسشششو
بهعنوان بازیگر بهشدت تیمگین و احساساتی میشدم زیرا با سیسنم اسنانیسلاوسای تربی

شد بودم
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و این روش بازیگری بر من بیینر تسل داش  ،و از سوی دیگر بهعنوان شخص تودم موقعی مصدق
بهعنوان انسشانی ششری

که در دسش

و وطنپرسش

آمد بود مرا دچار تأثری عمیق میسششات

میشنی آدم نوکرصف  ،چاکر و بیسروپا گرتنار

و این حال

تأثر در نقش نیز ظاهر میگردید .این لحظات

از نمایش در درون من جدال میان اننخاب دو روش بازی را بهوجود میآورد و باید اعنراف کنم که تا
پایان اجراها این جدال ،و درواقع این تناقض در اننخاب روش بازی طبق سششیسششنم اس شنانیسششلاوسششای یا
روش بازی طبق سبک برش

در من باقی ماند .این جدال درونی بهویژ در آنجا حادتر میشد که من

اعنقاد داشششنم که روش درسشش تر بازی در این لحظات ،روش تاصششلهگذاری برششش

اسشش  .چراکه

واکنش مصدق از سرِ تیم در تماشاگر تیم و نفرت برمیانگیخ  ،و واکنش از سرِ تأثر در تماشاگر
تنهششا ترحم برمیانگیخ ش  .واکنش اول بششه روش تئششاتر تهییجی تن میزنششد و واکنش دوم بششه روش
ناتورالیسنی .حال آنکه روش درس

در تئاتر از نظر من برانگیخنن آگاهی در تماشاگر اس

محنوای واکنشها ،در عم و در کلام.

مناسشششبترین اسششش  .یعنی رویارد اجنماعی و تاریخی به
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این منظور تانیک تاصشششلهگذاری برشششش

که برای

