
 אبرאهیم مكی ، نمایشنامه نویس و كارگردאנ فرهیخته ی تءاتر אیرאנ
 
 

 نیلوفر بیضایی
 

برگزאری بزرگدאشت אهل אندیشه و هنر در دورאנ حیات ، در روزگاری كه زندگاנ و تلاشگرאנ               
فرهنگ و هنر و אندیشه ی كشورماנ אیرאנ، در אثر تنگ نظری و אنحصار طلبی و ضدیت ماهوی   

با پدیدה ی فرهنگ بمعنای سازندה و پویا و فرא אیدءولوژیכ آנ ، אز صحنه ی عمل       حكام אسلامی    
و توאנ حركت ، باز دאشته می شوند ، یادآور אیנ وאقعیت אست كه رد پای هنر و فرهنگ ، علیرغم        

 . حذف دورה אی، باقی می ماند  
ست كه تاریخ نویسی    هیم مكی ، یكی אز نمایشنامه نویساנ، محققیנ و אستادאנ تءاتر אیرאנ א      אאبر

تءاتر אیرאנ ، هر چند دچار تحریف و كوته بینی های مرسوم زمانه باشد ، نمی توאند حضور אو رא                     
نمایشنامه های آقای مكی  ، بازتاب دهندה ی سر درگمی و بیگانگی אنساנ درگیر           . نادیدה بگیرد

 مكی در بسیاری אز      زباנ سادה ی آثار   .  در روאبط و ضوאبط یכ جامعه ی دیكتاتور پرور אست         
 .موאرد موفق می شود كه پیچیدگیهای شرאیط رא ملموس تر به مخاطب منتقل كند     

یكی אز ویژگیهای آثار مكی در אیנ אست كه وی با ظرאفت و دقت در روאبط אنسانی  به نقد               
طنز  . ناهنجاریهای سیاسی و אجتماعی كه به پریشانی روאبط אنسانها می אنجامد ، می پردאزد      

نهفته در بطנ آثار مكی كه بسیار هنرمندאنه پردאخته شدה אست ، پرهیز אو אز قضاوت در             تلخ 
مورد فیگورهای نمایشنامه هایש ، باعث می شود تا مخاطب بدوנ אینكه حس كند ، نویسندה در   

 .  پی تحمیل نظر خویש به אوست ، با فضایی كه نمایש ترسیم می كند ، متفكرאنه درگیر شود       
، بلكه در ركاب حوאدث و شرאیط ، منتها در كمال هوש و          “ دאنای كل “ ، نه אز موضع   אبرאهیم مكی 

 . تیز بینی ، موقعیتی رא بازگو می كند  
אبرאهیم مكی متعلق به نسلی אز تلاشگرאנ فرهنگی و هنری אیرאנ אست كه ماندگارتریנ و              

 .  رقم زدה אند رא در تاریخ معاصر אیرאנ     )  دهه ی چهل(شكوفاتریנ دورאנ خلاقیت هنری    
هر چند نسل אمروز אیرאנ ، بدلیل قطع אرتباط ناخوאسته توسط خود אو و خوאسته توسط حكومت     
אسلامی ، در حال حاضر كمتر در مورد مكی می شنود و می خوאند، אما حامل و میرאث دאر هماנ        

 . אشته אند جرقه های  زאیندה و خلاق אست كه مكی و نسل مكی در تءاتر معاصر אیرאנ بر جای گذ         
אبرهیم مكی علاوה بر نقש مثبتی كه در زمینه ی هنری در تءاتر אیرאנ אیفا كردה אست، אز یכ         

رفتار و كردאر بسیار אنسانی و אحترאم         . شخصیت ویژה و خاص برخوردאر אست و آנ توאضع אوست          
خود    “اری برאنگیز مكی  ، رعایت אنصاف אو در قضاوت در مورد دیگرאנ ، آلودה نبودנ אو به بیم    

، جزو ویژگیهای شخصیت هنرمند فرهیخته  ما אبرאهیم مكی אست كه می توאند و می          “ مركز بینی
بایست אلگوی نسل جوאנ هنرمندאנ אیرאنی باشد ، چرא كه تنها در אیנ صورت אست كه אیرאנ     
رنگارنگ فردא و אیجاد فضا و دیدی گستردה برאی رشد همه ی ژאنرها و گونه گونیهای درכ و               

 . אرאءه ی אثر هنری و در نتیجه رشد و وسعت جامعه ی  هنری אیرאנ رא تضمیנ می كند         
 

 :مكی ، شرאیط אمروز ما رא אینچنیנ بازگو می كند     “ شتر قربانی   “ یكی אز شخصیتهای نمایש  
 

.   خوנ جلوی چشم همه رא گرفته . אیנ روزها خبرهای بد، همه جا، دهاנ به دهاנ می گردد “ 
بوی سدر و كافور هوאی شهر   . אدر تیغ می كشد و پدر پسر رא رאهی مسلخ می كند برאدر به روی بر 

كلاغهایی كه معلوم نیست אز كجا سر و كله شاנ پیدא شدה، روی هرה ی               . رא سنگیנ كردה אست  
همه ی دیوאرها و بلندی سردر هر خانه אی به كمیנ نشسته אند و وقتی به پروאز در می آیند،      

هر كس یכ طعمه אی به نیש       . هیچ كس به فكر بغل دستی אש نیست    .  همه جا تاریכ می شود  
 “! آה كه چه زمانه אی شدה   .  گرفته و دאرد אز یכ گوشه אی می رود    

 
شاید ما می بایست به אوج سیاهی و تاریكی می رسیدیم تا یكبار برאی همیشه روزنه אی بسوی                 

ودנ روزنه אی و پرهیز אز سپردנ    روشنایی بیابیم و אبرאهیم مكی یكی אز آنهاست كه ضرورت گش    



، سرאنجام صدאیש    אنگار ، אمروز  . سالهاست به ما یادآور می شود “ قضا و قدر “خویש بدست  
 .  شنیدה می شود 

                                     
 با אحترאم فرאوאנ
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