
طالیه رویایی، نمایشنامه نویس، پژوهشگر و 
است. حرکت  هنر  پژوهش  دکترای  دارای 
تئاتر به سمت شعر )1391( از مهم ترین آثار 
چاپ شده اوست. قرار گفت وگوی من با ایشان 
چند ماه طول کشید و عاقبت در میانه  ظهر 
یکی از روزهای دی ماه امکان گفت وگو پیش 
آمد. ایشان از طراحان ایده  »تئاتر شعر« در 
ایران هستند که پیشنهادهای جدیدی در این 
زمینه ارائه داده اند. رساله  دکترای ایشان نیز 
بر همین مبنا تدوین شده که بعدها به صورت 
کتاب منتشرشده و از جمله منابع تحقیقی میان 
دانشجویان تئاتر است. با گفت وگوی »فرهنگ 

سالمت« این هفته همراه شوید.

: خانم دکتر رویایی! باالخره فرصت 
گفت وگو فراهم شد. تشکر می کنم. پیشنهاد 
هفته نامه   خوانندگان  آشنایی  برای  می کنم 
»سالمت« با شما، خودتان را معرفی می کنید.
عشق و عالقه  به هنر و ادبیات از عنفوان کودکی 
در من شکل گرفت چون در خانواده ای فرهنگی 
به دنیا آمدم و بزرگ شدم که نه تنها عالقه مند 
به ادیبات، که خود متولی و دست اندرکار ادب 
و فرهنگ بودند. ادبیات گفتمان مسلط خانواده  
ما بود. پدرم »حبیب ا... رویایی« و عمویم »یدا... 
رویایی« شاعر بودند. من شنونده و شاهد حشر 
و نشرهایی بودم که از دوران کودکی در خانواده 
با اهالی هنر و ادبیات وجود داشت. در دامن 
شاعران بزرگ شدم که مهم ترین شان برای من 
عمویم »یدا... رویایی« و »بادیه نشین« بودند. او 
و عمویم برای من شعر هم گفته بودند. خاطره  
دوری از دوران کودکی دارم که عمویم ترانه ای 
به نام »طالیه، کودک من« برایم سروده بود که 
در همان  و من  را خواند  آن  نوری«  »محمد 
کودکی با دقت و شوق، کنار رادیو می نشستم 
و گوش می دادم اما متاسفانه بعدها نتوانستم آن 
ترانه را پیدا کنم، هر چند شاید هم چنان بتوان 
آن  را در آرشیو رادیو جستجو کرده و یافت. 
به هر حال خاطره و قوت و قدرت ادبیات از 
همان روزها در من شکل گرفت. اولین کتابی 
که پس از باسواد شدنم، در کالس اول ابتدایی، 
پدرم برای من خرید »ماهی سیاه کوچولو« بود، 
نخستین کتابی که خودم خواندم. خانواده  پدری 
در جریان کودتای 28 مرداد از دامغان به تهران 
کوچ کرده بودند. عمویم همیشه از آن به عنوان 
فرار بزرگ یاد می کند. پدر و مادرم پس از ازدواج 
مدتی در دزاشیب بودند، اما بعدها، به خیابان 
فروردین آمدند که من در آنجا به دنیا  آمدم، 
خیابان 12 فروردین فعلی... پدر بزرگ پدری  ام 
در 60 سالگی و پیش از به دنیا آمدن من فوت 
کرد. پدرم تعریف می کرد که پس از فوت پدرم، 
یک بار »نیما یوشیج« مرا در خیابان دید و گفت: 
شنیدم پدرتان فوت کرده! چرا فوت کرد و چند 
ساله بوده؟ من گفتم سکته کرده و 60 ساله بوده. 
نیما می گوید عجب! من که 61 سال دارم، پس 
چرا زنده ام؟ )می خندد(. فوت پدربزرگم برای 
پدرم بسیار گران بود چراکه انسان واالیی بود و 
پدر می گفت همیشه دلش می خواست فرزندانش 
بستر مناسبی برای رشد فرهنگی داشته باشند. 
حتی معلمی که پدر و عمویم تحسین می کردند 
را به خانه دعوت می کرد تا ما بیشتر با او حشر 
و نشر داشته باشیم. مادر پدرم هم زنی قدرتمند 
و از شاهزاده های قاجار بود. پدر و مادربزرگ 

مادری ام هم مهاجر باکو بودند.
: به خاطر دارید نخستین بار با چه 

کسی به سینما رفتید و چه فیلمی بود؟
با پدر و مادر و عموی کوچک به تماشای »زوربای 
یونانی« رفتیم. البته تنها صحنه ای را که به خاطر 
دارم صحنه  رقص پایانی آن است. پدرم هر وقت 
به خانه می آمد دو کتاب کودکان برایم می خرید، 
اما من به قدرتمندی  پدر نیز گریزی می زدم و 
رمان  می خواندم. شاید باور نکنید »بوف کور« را 
در 11 سالگی خواندم. به »کافکا« خیلی عالقه 
داشتم. در میانه  دوران دانش آموزی با انقالب 
مواجه شدیم. کم کم نوع کتاب ها و مسائل تغییر 
کرد، کتاب هایی مثل »خرمگس« و »نان و شراب« 
و »مادر« گورکی، زمینه های آرمانی و انقالبی را 
تقویت می کرد و به ویژه خود انقالب و گرایشات 
سیاسی خانواده، همه موجب شکل گیری و تقویت 

احساسات آرمان گرایانه در من نوجوان شد.
: شعر را از چه زمانی شروع کردید؟
خیلی زود. از دوره  راهنمایی. همه مرا به عنوان 
شاعر می شناختند. شعر شاعران دهه  40 و 50 
را خوب می شناختم. شاعرانی که گاهی حتی 
وقتی کودکی خردسال بودم و به یاد نمی آوردم به 
خانه مان می آمدند، مانند »نیما«، »شاملو«، »فروغ«، 
»نصرت«، »آل احمد«، »ساعدی« و... البته آنها 
مرا بهتر و بیشتر می شناختند تا من، اما »پرویز 
شاپور« همسر سابق »فروغ« را بیشتر به خاطر 
دارم، از دوستان نزدیک پدرم بود و از آن بیشتر 
»هوشنگ بادیه نشین« را و بعد هم »نصرت« را 

که در جوانی ام هم به خانه مان می آمد و در 
عروسی من هم حضور داشت. عمویم »رویا« 
هم گاهی شاعران حلقه  خودشان را به خانه  
ما می آورد، مانند »هوشنگ چالنگی«، »پرویز 

اسالمپور«، »بهرام اردبیلی« و...
چنین  در  انقالب  حوادث   :

همنشینی هایی فاصله انداخت؟
بله، فضا ناگهان سیاسی شد. به قول معروف در 
ادبیات خود من وقفه ای ایجاد شد. بعد مدتی 
تب و تاب کم شد. البته بعدتر شعر گفتن ادامه 
داشت، حتی به پیشنهاد »محمود مومنی« شاعر 
مرحوم، »فیروزه میزانی« قصد چاپ شعر مرا 
در »شعر به دقیقه اکنون« داشت، اما من امتناع 
کردم، هیچ وقت تمایلی به چاپ شعر نداشتم 

ولی اعتراف می کنم که حاال پشیمانم.
: انگار در این سرزمین ما با حس 

شعر و شاعرانگی متولد می شویم؟
بله، ما یک ناخودآگاه جمعی داریم که با شعر 
پیوند عمیق دارد و این را نمی شود از ما گرفت، 
اما در عین حال این شعریت چندان هم با ما 
زندگی نمی کند. خاطره ای را برایتان تعریف کنم. 
سفری فرهنگی به افغانستان داشتم. تعدادی شاعر 
تاجیکی و افغان و ایرانی با هم مشاعره کردیم. 
در بین ایرانی ها عجیب بود که کمتر همآوردی 
در مشاعره با تاجیک ها و افغان ها وجود داشت. 
آنها به ویژه تاجیک ها چقدر حافظه  شعر پارسی 
داشتند، مخصوصا اشعار »نظامی« و »رودکی« را 
و چقدر افغان ها با شعر نو ما آشنا بودند. به نظرم 
رسید ما آنقدرها هم که فکر می کنیم پاسدار 
این شعر و فرهنگ پارسی نیستیم. ما ایرانی ها 
به فرهنگ غنی شعرمان مسلط نیستیم. به نظرم 
شعر و متون کالسیک ما باید دوباره خوانش و 
تفسیر شود تا در تعریفی جدیدتر در ارتباط با 
دیگر هنرها قرار گیرد. باید شالوده شکنی شوند. 
من شخصا بیشتر مدهوش و مجذوب درخشش 
تک بیت های شاعران کالسیک می شوم که از 
بطن و بستر اصلی شان جدا کرده ایم. مدت ها 
روی همین شعرها کار کردم. روی شعر بیدل 
و صائب و سبک هندی و شاعران دیگر. البته 
بعدها »کیارستمی« هم سراغ همین تک بیت های 
اما آشنا و تکرارشده تری رفت، در  درخشان 
باید  معتقدم  من  ولی  »سعدی«...  و  »حافظ« 
سراغ شاعرانی که اشعارشان کمتر در اثر تکرار 
خودکار شده اند و کمتر زوایای عمیق اشعارشان 
شناخته شده رفت، به ویژه »نظامی« در همه  آثارش، 
از جمله دو روایت فوق العاده اش در »هفت پیکر« 
و »معمای ماهیار معمار و ماهان کوشیار« با دو 
داستان پیچیده و الیه دار، یا عاشقانه  بی مانند 

»لیلی و مجنون«، یا »اسکندرنامه«.
: دانشگاه را چه زمانی شروع کردید؟
برای ورود به دانشگاه با مشکالت فراوان پشت 
سدهای گزینشی مواجه شدم که اجازه  ورود به 
دانشگاه را از من می گرفت، مثل قبولی ام در امتحان 
ورودی نمایشنامه نویسی برای رادیو که در نهایت 
به ورودم به رادیو منتهی نشد. بیکار ننشستم، 
رفتم حسابداری. مدیریت صنعتی خواندم. کار 
هم  کردم که با روحیه ام اصال سازگار نبود. پس 
از آن در دانشگاه آزاد زبان خواندم و پس از 
مردودی در گزینش  ها عاقبت در سال 1367 
وارد دانشگاه تهران شدم. پس از جنگیدن و 
شکایت وارد دانشکده  هنرهای زیبا شدم و با 

گرایش نمایشنامه نویسی ادامه دادم.
و  تئاتر  به  شما  گرایش   :

نمایشنامه نویسی چگونه شکل گرفت؟
را  »برشت«  و  »چخوف«  نمایشنامه های  من 
می خواندم. اولین تئاتری هم که رفتم »مرغ دریایی« 
چخوف به کارگردانی »حمید سمندریان« بود. آن 
 زمان کوچک بودم. رادیو ترانزیستوری کوچکی 
داشتم، مرتب نمایشنامه های رادیویی را گوش 
می کردم. تئاتر را خیلی دوست داشتم و بعدها 
به بسیاری نمایشنامه نویسان دیگر گرایش پیدا 
کردم، از جمله »ایبسن«، »استریندبرگ«، »بکت« 
و »یونسکو«. در نوجوانی کارهای »رفیعی« و 
»خلج« را دیدم و »دیوار چین« ماکس فریش و... 
هر چند تئاتر بعد از انقالب افت کرد و به دست 
کسانی افتاد که ارتباط چندانی با تئاتر نداشتند.

این مساله به من هم در مقام نمایشنامه نویس 
لطمه زد. متاسفانه بسیاری از نمایشنامه های من 
اجازه  نمایش نداشت. در دوران دانشگاه اجرای 
عمومی نداشتم. بیشتر خصوصی بود. نمایشنامه  
»مایا« اجازه گرفت که در تئاتر شهر روی صحنه 
برود و کارگردانش آقای »گیاه چی«، همسرم بود 
که در دوره  دانشجویی ازدواج کردیم، اما مجوز 
اجرا لغو شد. بعدها فوق لیسانس پژوهش هنر 
قبول شدم. همان زمان برای نمایشنامه  خودم 
به نام »می خواستم یک دل باشم، یک دل« اجازه  
اجرا در تئاتر شهر را گرفتم و اجرا هم با استقبال 
خوبی مواجه شد. در تاالر فارابی هم اجرا شد. 
آقای »دکتر سجودی« هم نقدی روی این کار 
نوشت. همزمان با پایان دوره  فوق لیسانس، طلسم 

نمایش »در فنجان قهوه« ام که یکی از محبوب ترین 
کارهایم بود که هرگز اجازه  اجرا نمی گرفت، 
شکسته شد و توسط آقای »حسین عاطفی« در 
جشنواره  فجر 1384 دو، سه بار اجرا شد، اما 
ایشان به دالیلی که هرگز نفهمیدم از اجرای عمومی 
صرف نظر کرد و بعد از آن اجازه  اجرا به خود ما 
ندادند. آخرین نوشته ام »دریچه های دریا« است 
که درباره  »بادیه نشین« بود، کسی که شخصیتش 
در زندگی ما و اطراف مان در مقام دوست نزدیک 
پدر و عمویم تاثیر فراوان داشت و من در واقع 
در دامنش بالیدم و بزرگ شدم. کسی که رویایی 
در »هفتاد سنگ قبر« دو شعر برایش سرود، هر 
چند در نخستین کتابش، »بر جاده های تهی« 
هم که در زمان حیات »بادیه نشین« بود، شعر 
»رفته« را برایش سرود. اخیرا نیز »رویا« کتاب 
»ای تاریخ ما را به یاد داشته باش« بادیه نشین را 
با مقدمه  خودش و  همراه نامه هایشان به یکدیگر 
به چاپ رساند و اکنون برای چاپ دوم، من هم 
دستنویس شعر »طالیه« که در کودکی برایم 

سروده بود را همراه شعر 
»نیروانا«ی او و نامه هایش 
»رویا«  برای  پدرم،  به 
فرستادم که به چاپ دوم 
برسد. نمایش »دریچه های 
رد  ممیزی  در  هم  دریا« 
شد. جالب اینکه من داور 
بعضی جشنواره های تئاتر 
کارهای  ولی  هستم  هم 

خودم مجوز نمی گیرد.
: برگردیم به ادامه 

تحصیل شما.
سال 1378 و به رغم کسب 
دکترای  آزمون  یک  رتبه  
و  من  خارج،  به  اعزام 
سد  از  نتوانستیم  همسرم 
برای  و  بگذریم  گزینش 
خارج  به  تحصیل  ادامه  
برویم. باالخره سال 1379 
مجددا در مقطع دکترا این 
بار داخل ایران قبول شدم. 
از همین زمان تصمیم گرفتم 
آن سبک و سیاقی که در 
دوست  نمایشنامه نویسی 
دارم و به نظرم بسیار مدرن 
برخی  باب طبع  است و 
نیست را دنبال کنم. گرچه 
شبیه کار و تمایل من در 
نسل جوان تر خیلی تکرار 
شد. کارهای تئاتر هم کم کم 
خصوصی تر شد و مسووالن 
هم کمی از افکار سنتی فاصله 
گرفتند. تمام تالشم را صرف 
تئوریزه کردن سبک خودم 
کردم و خواستم »تئاتر شعر« را 
پیش ببرم که حاصل آن رساله  
دکتری ام شد به نام »حرکت 

تئاتر به سمت شعر«. روی این تفکر و ایده 
خیلی کار کردم. می خواستم نه تنها در  ایران که 
حتی در سطح جهان برای تئاتر بنیانی را کشف، 
منسجم، معرفی و پایه گذاری کنم. ابتدا برای 
کتاب عنوان »تئاتر شاعرانه« را برگزیدم اما در 
دیدار با عمویم در پاریس، عنوان »حرکت تئاتر 
به سمت شعر« توسط او پیشنهاد شد. دریافتم 
تئاتر شاعرانه با تئاتر شعر تفاوتی فاحش دارد. 
تمام سعی ام تعریف ساختاری جامع بود. ابتدا 
دکتر »سجودی« پیشنهاد کرد روی »یاکوبسن« 
و فرمالیست ها کار کنم. گفتم امکان ندارد که 
آدم بدون نگاه به سمبولیست ها و سورئالیست ها 
درباره  شعر و شاعرانگی حرف بزند. دو جنبه 
را در نظر گرفتم؛ شاعرانگی مبتنی بر شعر و 
ساختار از نظر فرمالیست ها و تخیل مبتنی رویا 
نشأت گرفته از سمبولیست ها و سورئالیست ها؛ 
جستجوی رگه های شاعرانه در تئاتر و شعر در 
آثار کسانی که این رگه  ها مانند رگه های طال 
در معدن افکار و آثارشان می درخشد؛ »لورکا«، 
»چخوف« و در نظریه هایی 
مانند نظریه  »آرتو« که برایم 
دیوانه کننده بود، گویی همه  
اینها زبان من بودند. از دل 
آثار و نظریات شان مدام در 
حال کشف و شهود بودم تا 
به ساختار موردنظر رسیدم.

: کتاب شما به 5 
فصل تقسیم شده؛ فصل 
اول: شاعرانگی مبتنی بر 
فصل  ساختار،  و  شکل 
دوم: شاعرانگی مبتنی بر 
تخیل و رویا، فصل سوم: 
زمینه های فلسفی شعر و 
شاعرانگی، فصل چهارم: 
جستجوی رگه های شعر 
پنجم:  فصل  تئاتر،  در 
ساختار و ویژگی های تئاتر 
شعر. شما در این فصول 
از نویسندگان و شاعران، 
مکتب های  و  فیلسوفان 
نظریه های  متفاوت، 
هنرمندان و نظریه پردازان 
و... بهره برده اید تا به فصل 
درباره   که  برسید  پنجم 
تمایز ها،  زبان،  مکان، 
تقابل ها و تفاوت هاست و 
تاثیرگذاری این آیتم ها را 
مقابل هم نشان دهید. در 
که  فهمید  می شود  واقع 
پیشنهادهای نویی که شما 
به تئاتر ایران ارائه داده اید 
در همین بخش تجلی یافته 
است. لطفا به طور روشن و 
با زبانی غیرتئوریک و ساده 
به صورت چکیده درباره  
این فصل توضیح دهید.

من ساختار تئاتر شاعرانه را در 3 بخش جستجو 
کردم؛ مکان، زبان، مخاطب و معنا چون معنا 
به نوعی خود را در مواجهه با مخاطب می شناساند 
و آشکار یا پنهان می کند. در بخش مکان به 
ویژگی های مکانی تئاتر شعر پرداخته می شود، 
مکانی مخصوص خود تئاتر شعر که برای آن 
طراحی می شود، مکانی که بتواند متافیزیک خاص 
تئاتر شعر را در خود جا دهد و خود نیز بر 
شعریت تئاتر اضافه کند. ایده  اصلی این فکر 
از طریق کتاب »گرگ بیابان« هرمان هسه به 
ذهنم متبادر شد، ایده  تماشاخانه  جادویی ا ست 
که شخصیت اصلی رمان در شبگردی هایش 
در یک کوچه  قدیمی و بر دیواری متروکه آن 
 را می یابد، مکانی مخصوص دیوانگان... بخش 
بعدی، بخش زبان است که در واقع مفصل ترین 
بخش ساختار تئاتر شعر است. تعریف شعر، 
تمایز میان زبان و گفتار، نوآوری های زبانی، 
جادوی کالم، غیرابزاری بودن زبان شاعرانه، 
شعر به جای شیء، صدای نوشتار، برجسته سازی 
زبان و مستقل سازی آن، شعر نوشتاری و شعر 
تئاتری، اهمیت لحن و آوا و باالخره کنش در 
تئاتر شعر و همه  این بحث ها به کاربرد زبان 
متفاوت تئاتر شعر می پردازد. کنار ویژگی های 
دیگری که سعی در تعریف و ساختاربندی آن 
دارد تا ویژگی شاعرانگی، نه یک واژه  مبهم و 
فراگیر و قابل اطالق به هر چیز، که تعریفی دقیق تر 
و مشخص تر بیابد که با استناد یا ارجاع به آنها 
بهتر بتوان شعرگونگی را دریافت و تعمیم آن  را 
به تئاتر... ویژگی هایی مانند خود قانون گذاری که 
اشاره به این دارد که تئاتر شعر خود چارچوب 
و قوانینش را مشخص می کند و تابع قوانین 
از پیش  تعیین شده نیست یا ساختار قطعه ای 
به جای ساختار منسجم، علت معلولی یا کنش 
 )act( نقلی به معنای جایگزینی نقل به جای اَکت
در نمایش. تکرار و تداعیمانند ابزاری شاعرانه 
و محو شخصیت در تقابل با شخصیت پردازی 
در تئاتر دراماتیک و تاکید بر فضا و حالت و 
حالت های بی شمار و چندپاره   روانی و پرهیز 
از الگوسازی و اهمیت یافتن جزییات ناچیز و 
به ظاهر بی ارتباط. به هر حال واقعا نمی توان 
تمامی آن مباحث پیچیده را در اینجا خالصه 
و روان و ساده کرد و درک عمیق آن مستلزم 

خواندن کتاب است.
: شما در پیشگفتار کتاب شعری از »رنه 
شار« آورده اید: »کبریتی می کشید به چراغ تان/ و 
آنچه برمی افروزد روشنی نمی دهد/ دور/ سخت 

دور از شماست که/ دایره روشن می شود.«
در این شعر تفکری رو به سوی آینده وجود دارد؛ 
یعنی شما قصد و تمایل ندارید و آگاه اید که 
گسترش این روشنایی و ایده  جدید با توجه به 
پیشینه  بیش از هزار ساله  شعر در ایران، این نظریه 
فوری به گل بنشیند. همان گونه که خودتان نیز 
اشاره کرده اید: »من نیز کبریتی می کشم! می دانم 
آنچه می افروزم روشنی نمی دهد، اما امید دارم 
روزی دایره روشن شود و تئاتر جای حقیقی 

خود را بجوید و بیابد.« 
: 6 سال از چاپ کتابتان گذشته. در این 
مدت چه تحول و تاثیری را مشاهده کرده اید؟
انتظار ندارم سریع به مقصود برسم، اما آنچه در این 
6 سال بر صحنه های تئاتر دیدم، بسیار امیدوارکننده 
بود. تئاتر در سال های اخیر جستجوی نوینی را 
برای یافتن زبان متفاوتی که آن  را از فضیلت های 
خاص خود سرشار کند آغاز کرده است. هرچند 
کتاب میان چند تن از کارگردانان جوان و بسیار 
موفق تئاتر نو ایران خوانندگان و هواداران خود 
را داشته و برخی از آنها حتی به دنبال خواندن 
کتاب، خواهان دیدار و گفت وگو و ارتباط بیشتر 
با من شدند و حتی همکاری و طبعا چنین 
خواسته هایی از سوی کارگردانان مطرح، موفق 
و خوش قریحه موجب دلگرمی من است، اما 
هنوز به گمانم این کتاب به جایگاه حقیقی خود 
دست نیافته و هنوز فرصت برای نقد و بررسی 
آن باقی ا ست و عملی شدن ایده آل هایی که 
درباره  تئاتر داشتم و باالخره این که روزی دایره 

روشن می شود.
: به نظر می رسد »تئاتر شعر« به دنبال 
مخاطب عام نیست. به دالیلی این مخاطب 
به دنبال معنا و مفهوم در تئاتر است. اگر چنین 
است، سهم مخاطب عام در آینده نسبت به 

»تئاتر شعر« و کال به تئاتر چیست؟
بله، درست است. من در بخش مخاطب و معنا 
در کتاب »حرکت تئاتر به سمت شعر« درباره  آن 
توضیح داده ام که تئاتر شعر البته به دنبال جذب 
انبوه مخاطب نیست، برخالف گرایش عامی که 
همیشه وجود داشته و حتی این روزها هم تقویت 
شده که استقبال، مالک برتری تئاتر است. در تئاتر 
شعر، مخاطب، اثر را انتخاب نمی کند، بلکه اثر 
است که مخاطب را انتخاب می کند. تئاتر شعر 
مخاطب خاص خود را دارد که ذهنش به خاطر 
درکی خام، ناتوان و ناقص از هنر و ادبیات، دچار 

جمود و خشکی نیست و در اثر دریافت مکرر 
آثار رسانه ای و کلیشه ای، آسان فهم و ساده پسند 
نشده، بلکه ذهنی آفرینشگر، فعال، انعطاف پذیر 
و شاعرانه دارد. ارزش این مخاطب، مستقل از 
تعداد آن است. هرچند اغلب تعدادشان کم است 
که به فرهنگ جامعه  مخاطبان بستگی دارد. در 
تئاتر شعر، مخاطب تنها دریافت کننده  اثر نیست، 
بلکه اثر جریانی خالقه و سیال در ذهن او ایجاد 
می کند و موجب می شود در روند دریافت تئاتر 
شعر، خود نیز در فرایند خلق، نقش داشته باشد.

: از لحاظ روابط گسترده  فرهنگی هنری 
خانواده  شما و خودتان، حتما خاطرات زیادی 

برایتان به جا مانده است.
خاطراتم بیشتر به روزهای نوجوانی ام برمی گردد، 
با شاعران و  زمانی که عمویم »یدا... رویایی« 
دوستانش به خانه  ما می آمدند و البته بیشتر هم 
خودش تنها و من شعرهایم را برایش می خواندم 
و او برایم اصالح می کرد. یک شب، آخرهای 
شب در خانه  تنها بودم، زنگ زدند، دیدم عمویم 
که مثل همیشه بسیار هم شیک پوش بود، دم در 
خانه است و کنار او مردی ژولیده با موهای بلند، 
همراه یک زن خارجی که هر دو پابرهنه بودند و 
عمویم با صدای کشدارش گفت: »عموجان! بهرام 
اردبیلی!« یا روزی که پدرم پس از مدت ها که به 
کافه نادری رفت، دوست قدیمی اش »نصرت 
رحمانی« را دید و به خانه آورد و من اشعارم را 
برایش خواندم و او با تامل گوش می داد و تشویق 
می کرد و بسیار مهربان و دوست داشتنی بود. او 
برای عروسی ام از رشت با همسر و پسرش آمد 
که موجب حیرتم شد چون معموال کمتر از خانه 
بیرون می آمد. خانه ای بسیار زیبا و قدیمی در 
رشت داشتند با ارسی های زیبا )پنجره های مشبک 
با شیشه های رنگی(. یک بار که به خانه اش رفته 
بودیم، به زور از اتاقش بیرون آمد. گفتم:» تازه چه 
سرودی؟« گفت:» این تبرزن کیست مرا تکه تکه 
می کند تا شومینه اش در زمستان روشن باشد؟«
پیش، چند  یا »سپانلو« که همین چند وقت 
ماه قبل از مرگش، عموی کوچک ترم مرا به 
او معرفی کرد، گفت:»تو دختر حبیبی! چقدر 
شاپور، حبیب رو دوست داشت. می گفت اگه 
حبیب بگه خودت رو از برج القانیان یا همان 
پالسکویی که سوخت پایین بنداز، میندازم اما 
اگه یدا... بگه از این طرف جوب برو اون طرف، 
نمی رم.« و خندید. و آخرین خاطرات که همیشه 
برایم گرامی اند، خاطراتم با »رویا«ست، عموی 
نازنینم، وقتی پس از سال ها دوری به لندن رفتم، 
راه طوالنی پاریس به لندن را  همراه »سارا«ی عزیز 
از دست رفته ام، برای دیدن من و »سینا«، برادرم 
آمد. نمی توانم توصیف کنم چقدر حضورش 
برایم شگفت انگیز بود. گپ هایی که با هم درباره  
شعر در خانه  »افشین بابازاده« شاعر می زدیم و 
روز بی مانندی که با هم در محله  کمدن تاون لندن 
پرسه زدیم، در مغازه های عجیب و غریب آنجا 
و فضای عجیب  تر و چقدر آدم های آن مکان این 
حضور یگانه را می فهمیدند که برایش دست 
تکان می دادند و او می خندید، همان خنده های 
از  بعد  البته  که  دوست داشتنی اش  و  شیرین 
ساعاتی همه به یکی از تلخ ترین جدایی های 
زندگی ام در ایستگاه واترلوی لندن، ختم شد. 
من دیدم که او رفت و قلبم از دلتنگی کنده  شد. 
می گریستم و به افشین می گفتم:»شاید دیگر هرگز 
نبینمش.« اما بخت یارم بودو  2 بار به دیدنش 
در پاریس رفتم. اقامتم در پاریس با رویایی 
عزیز، نرم ترین و دوست داشتنی ترین مردی که 
این  با خودم  می شناسم، دست کم در نسبت 
احساس وجود داشت و درخشان بود. هر وقت 
از خانه بیرون می رفتم، می پرسید: »پول داری 
عموجان؟« وقتی با صبوری تحمل می کرد که 
وادارش کنم تمام »لبریخته ها« را بخواند و من 
فیلم بگیرم. تمام اینها وقتی برایم درخشان تر 
می شد که می دانستم او عادت ندارد از این کارها 
برای کسی بکند. باور کنید بیشتر دوست داشتم 
با او در خانه بمانم تا در پاریس زیبا پرسه بزنم. 
امیدوارم دوباره سعادت دیدارش و زیستن در 
آسمان وسیع و نیلی اش نصیبم شود، هر چند 
می دانم همه چیز مثل گذشته نخواهد بود. سارا 
رفته و دیگر بازنمی گردد. با شعر سنگ سارا 

سخنانم را پایان می دهم:
»هفتاد  سنگ  قبر/ سنگ  سارا/ رویای ریخته/ 

دره  زیبا/ مرگ.
هر بار که بال الشخور و سایه  قاری/ گیسوی 
دره را/ از ریخته های خیال های بافته در فریب 
زغن/ تاریک می کند/ سبابه ام را ای زائر/ لنگر 

میان گیسو کن/ تا جای مرگ را بشناسی.«
در طرح روی سنگ، چند تا انگشت از ماشه 
می چکد. نرده  آهنی در محاصره  گور. داخل 
نرده یک نیمکت شکسته، در نیمه باز. باالی سر 
سارا دروغ تاب می خورد و در پایین سرش 
طنین این تکرار: برو سارا، بگو سارا! شکنجه 

عقل را یاوه می کند.

گفت وگوی ایرج ضیایی شاعر با نمایشنامه نویس و پژوهشگر هنرمندی که دکترای پژوهش هنر دارد

با طالیه رویایی از تئاتر به سمت شعر

7فرهنگ سالمت شماره ششصدوپنجاه وشش  شنبه بیست و یک بهمن نودوشش


