
  شاهد توحيدي
زنده ياد ع�زت اهلل انتظام�ي در بس�تري کاماًل 
سياسي فعاليت هنري خود را آغاز کرد و تا پايان 
نيز کم و بيش در تعامل با سياست و حاشيه هاي 
آن ب�ود. او در گفت وش�نودي ک�ه پي�ش روي 
شماست، به بازگويي ش�مه اي از خاطرات خود 
در اين باره پرداخته است. اميد آنکه مقبول افتد. 

  
شايد بهتر باشد که از اين نقطه آغاز کنيم. 
نخس�تين بار کي و چگونه سر و کارتان با 

ساواک افتاد و چرا؟ 
من کار تئات��ر را با پيش پرده خواني ش��روع کردم. 
يکي از دوستان برادرم که اشتياقم را به کار نمايش 
ديد، مرا به مهدي بامداد، صاحب تماشاخانه کشور 
معرفي کرد. من رفتم آنجا و برايش��ان ش��عري را 
خواندم و خيلي خوششان آمد و همان شب مرا روي 

صحنه فرستادند. 
چند سال داشتيد؟

حدود 15،14سال. آن ش��ب از ذوق تا صبح خوابم 
نبرد. از فرداي آن روز، به آنجا مي رفتم و هر کاري 
که از دس��تم برمي آمد، مي کردم ت��ا فقط اخراجم 
نکنند. بعد به تماش��اخانه هنر در الله زار رفتم و در 
آنجا بود که پيش پرده خوان��دم و خيلي زود مورد 

توجه قرار گرفتم. 
چه سالي؟ 

سال 1321 يا 1322. بعد آقاي رجا رئيس راديو از 
من خواست به راديو بروم و صبح جمعه برنامه اجرا 
کنم. من هم رفتم و پدرم فهميد و حسابي جنجال 
به راه انداخت! در پيش پرده خواني، مشکالت مردم 
به صورت اشعار طنز اجرا مي شد. بيشتر شعرها را 
هم پرويز خطيبي، نواب صفا و ابوالقاسم حالت روي 
آهنگ هاي مشهور روز مي گذاشتند. تماشاچي ها 
خيلي از اين پيش پرده ها خوششان مي آمد، چون 
دردها و مشکالت خودشان را در آنها مي شنيدند و 
مي ديدند. اين پيش پرده ها به قدري طرفدار داشت 
که اگ��ر تئاتري پيش پرده نداش��ت، کس��ي براي 

تماشاي آن نمي آمد! 
يادت�ان هس�ت چ�ه موضوعات�ي در 

پيش پرده خواني مطرح مي شدند؟
يکي از آنها وضعيت نان بود. در زمان جنگ، در نان 
هر چيزي که تصورش را بکنيد پيدا مي ش��د. اوايل 
ش��عرها را روي آهنگ هاي خارجي مي گذاشتند. 
اولين کس��ي که براي پيش پرده آهنگ س��اخت، 

اس��ماعيل مهرتاش بود. پرويز خطيبي هم برايش 
ش��عر گفت. قطعه اي ب��ود به نام کارمن��د که آن را 
جواني به اسم عباس حکمت ش��عار خواند. بعد که 
او رفت، من پيش پرده ها را مي خواندم. يادم هست 
حميد قنبري پيش پرده اي به اس��م »چاقوکش« را 
خواند. اوايل پيش پرده خوان ه��ا لباس هاي فرنگي 
مي پوشيدند، ولي بعد لباس و شخصيت هاي ايراني 
همراه با موضوعات روز جا افتاد. يک بار من با لباس 
فقيري درب و داغان، ش��عري از ابوالقاسم حالت به 
نام »نفت« را خواندم که مضمون آن سياسي بود و 
مردم خيلي خوششان آمد و حسابي تشويقم کردند. 
کم ک��م کار پيش پرده خوان��ي به جايي کش��يد که 
گفتند: بايد براي پيش پرده ها هم مثل نمايش ها از 
وزارت کشور مجوز گرفته شود، چون مضامين آنها 
خيلي تند و انتقادي ش��ده بود. يادم هست مسئول 
بررسي نمايشنامه ها، خانمي امريکايي به اسم ميس 
کوک بود. براي گرفتن مجوز پيش پرده خواني خودم 
پيش ميس  کوک مي رفتم و چند ورقه سفيد هم با 
خودم مي بردم. موقع پيش پرده خواندن جلوي او، 
آنقدر عصبان��ي اش مي کردم که بلند مي ش��د و از 
اتاق مي رفت بيرون! من هم مهرش را برمي داشتم 
و پاي چند ورقه س��فيد مي زدم و آنه��ا را مي بردم 
و پيش پرده ه��ا را روي آنها مي نوش��تم! يکي از اين 
پيش پرده ها ش��عري بود از پرويز خطيبي به اس��م 
»قاس��م کوري«. تمام پيش پرده ب��ه ظاهر تعريف 
از دولت، ول��ي در واقع انتقاد از آن ب��ود. در وزارت 
کشور متوجه ش��دند که امکان ندارد مجوز چنين 
پيش پرده اي را داده باشند و قضيه لو رفت. از وزارت 
کش��ور مأموري آمد. بعد هم سپهبد احمدي آمد و 
تهديدمان کرد. يک سرگرد شهرباني و مأمور اجراي 
حکم هم آمد روي صحنه و جل��وي روي جمعيت 
سيلي محکمي به من زد که با اعتراض تماشاچي ها 
روبه رو ش��د. تئاتر را تعطيل کردند و م��را به زندان 
بردند. خالصه کار ب��اال گرفت و روزنامه رهبر حزب 

توده هم حسابي شلوغش کرد. 
چند ب�ار ب�راي پيش پرده خواني س�ر و 

کارتان به زندان افتاد؟ 
چند باري ب��ود. اولين بار در س��ال 1324 به خاطر 
پيش پرده تهران مصور- که شعر آن از پرويز خطيبي 
بود- مرا گرفتند. احمد دهق��ان، مدير مجله تهران 
مصور با دولت رابطه خوبي داشت و وقتي مجله اش 
را مسخره کرديم، کاري کرد که من بازداشت شوم. 
يک بار هم سر پيش پرده خواني خواب دکتر مصدق 

مرا دستگير کردند يا ش��عر حمال بازار که مضامين 
تند انتقادي داش��ت. پيش پرده خواني به مرور زمان 
محتواي تند و بسيار جدي و سياسي پيدا کرده بود 
و مردم خيلي خوشش��ان مي آمد. پيش پرده خواني 
از همان ابتدا رنگ و بوي اجتماعي داش��ت و کم کم 
سياسي شد و به همين دليل، ما هم راه زندان را ياد 
گرفتيم. ساواک بيشتر از همه به پيش پرده خوان ها و 
شعرا حساسيت نشان مي داد و هميشه اولين سؤالي 
که در بازجويي ها مي پرس��يدند اين بود که: ش��عر 
اين پيش پرده را چه کسي گفته اس��ت؟ بعد هم از 
پيش پرده خوان مي پرسيدند منظورت از خواندن اين 
پيش پرده چه بود. من هم هميشه خودم را به تجاهل 
مي زدم و مي گفتم: من از اين چيزها خبر ندارم! شبي 
پنج تومان مي گيرم و هر چه را که به دستم مي دهند، 
مي خوانم. نه معني شعرها را مي فهمم، نه منظوري 

دارم. مردم مي خندند و من هم خوشم مي آيد. 
اشاره کرديد به خاطر پيش پرده به زندان 
رفتي�د. از آن اوض�اع و ش�رايط برايمان 

بگوييد. 
بار اول که همان بود افس��ر ش��هرباني روي صحنه 
س��يلي به گوش��م زد. بار دوم به خاطر پيش پرده 
»قاسم کوري« بود که يک هفته بازداشت بودم و با 
قيد ضمانت آزاد و حدود هشت نه ماه بعد محاکمه 
شدم. قبل از شروع محاکمه به دادسرا رفتم. در آنجا 
افسر پليس خوبي به اسم صادقي بود که من از قبل 

با او آشنا و دوست بودم. 
چگونه؟ 

در زندان قصر با بچه هاي جيب بر، نمايش��نامه اي 
را کار ک��ردم که زنداني ها و مقام��ات زندان خيلي 
خوشش��ان آم��د. رئيس ش��هرباني به م��ن گفت: 
ديپلم ک��ه گرفتي برو دانش��گاه پلي��س. خيلي از 
همکالس��ي هايم رفتند، ولي من دوس��ت نداشتم 
پليس شوم. از آنجا بود که با صادقي دوست شدم. 
وقتي قضيه محاکمه پيش آمد، قول داد بيايد و به 
من کمک کند. در روز دادگاه قاضي از من پرسيد: 
ش��عر اين پيش پرده را چه کس��ي گفته است؟ من 
طبق معمول خود را به تجاهل زدم و گفتم: » خبر 
ندارم، م��ن حقوق بگير تئاتر هس��تم و هر چه را به 
دستم بدهند مي خوانم، چون اگر اين کار را نکنم، 
مرا بيرون مي کنند«. پرس��يد: چرا »قاسم کوري« 
را خواندي؟ نمي داني معني اين ش��عرها چيست؟ 
بعد هم موقع خواندن چرا دائماً چش��م هايت را باز 
و بس��ته مي کردي و ادا در مي آوردي؟ گفتم: » ادا 

پيش پرده خواني از هم�ان ابتدا رنگ و 
بوي اجتماعي داش�ت و کم کم سياسي 
ش�د و به همين دليل، ما ه�م راه زندان 
را ياد گرفتيم. س�اواک بيشتر از همه به 
پيش پرده خوان ها و ش�عرا حساس�يت 
نشان مي داد و هميشه اولين سؤالي که در 
بازجويي ها مي پرسيدند اين بود که: شعر 
اين پيش پرده را چه کس�ي گفته است؟
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»هنرمند، سياست و حاشيه هايش« در گفت وشنود با زنده ياد عزت اهلل انتظامي
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 طنز دشوار
 اما تأثیرش  بیشتر است

  شاهد توحيدي
چن��د س��الي ب��ود ک��ه 
مشکالت مختلف بانوان 
کشور افغانستان ذهنم را 
به خود مشغول و بيش از 
پيش آزرده ام مي کرد. در 
ميان صدها مشکل اساسي 
مش��کالت فرهنگ��ي و 
اجتماعي بانوان روستايي 
و فقدان سواد خواندن و نوشتن اکثر زنان و مادران، 
نبود امکانات بهداش��تي، عدم دسترسي به مراکز 
درماني، فقر و تنگدستي، زحمت هاي طاقت فرساي 
خانه داري، تربيت فرزندان و ش��وهرداري و دهها 
مورد ديگر مس��ائلي بودند که زندگي را براي آنان 
سخت و طاقت فرسا مي ساخت. از اين  رو عمر مفيد 

آنها به 30 الي 40 سال تقليل مي يافت. 
البته در چنين ش��رايطي نبايد انتظار داش��ت از 
دامن چنين خانواده هايي فرزندان ايده آل، متفکر 
و فرهيخته ق��د برافرازند و مردم و کشورش��ان را 
از تباه��ي و گرفتاري نجات دهن��د، ولي برخالف 
انتظار پايمردي، خلوص، ايمان و صداقت مادران 
و همسران اين س��رزمين سبب ش��د مقاوم ترين 
مردان و زنان در دامن آن��ان تربيت و پرورش پيدا 
کنند تا خود ، خويشاوندان و کشورشان را با همه 

توطئه هاي دروني و بيروني نجات دهند. 
در سال هاي اخير هر چند تالش هاي ارزشمندي 
از سوي مجامع علمي، مؤسسات مدني و حقوقي 
درب��اره محروميت زداي��ي از بان��وان اين کش��ور 
ص��ورت گرفته اس��ت و در اين مي��ان برنامه هاي 
آشناسازي نس��بت به حقوق، موانع و راهکارهاي 
برون رفت از وضعيت موجود بانوان در قالب کتاب، 
مقاله، نشس��ت هاي علمي � کاربردي، مصاحبه و 
ميزگردهاي رس��انه اي ارائه شده است و همچنان 

پرشتاب ادامه خواهد يافت.  

اثری ک��ه از آن س��خن م��ي رود، به منظ��ور رفع 
مش��کالت و چالش ه��اي فراروي زنان مس��لمان 
افغانس��تان و فراه��م آوردن زمينه ه��اي فکري و 
اجتماعي حضور آنان در عرصه هاي مختلف تهيه 
و ارائه شده اس��ت. اين مجموعه که حاصل تالش 
دوساله نويسنده است، با بهره گيري از منابع فقهي 
و حديث سني و شيعه در قالب سه بخش کلي نظم 

گرفته است: 
الف: بخش نخست کتاب تحت عنوان »مشارکت 
زنان در امور عبادي جمعي، اجتماعي و سياس��ي 
از نگاه سني و ش��يعه« در چهار فصل ساماندهي 
ش��ده اس��ت. فصل اول آن به تاريخ گذشته زن و 
پيش��ينه فرهنگي و اجتماعي بانوان افغانس��تان 
اختصاص يافته اس��ت و س��ه فصل ديگر به لحاظ 
اينکه مردم اين کشور پيرو دو مذهب سني و شيعه 
هستند، ديدگاه هاي فقهي اهل سنت و تشيع را در 
خصوص حضور زنان در صحنه هاي مختلف عبادي 
جمعي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جست وجو 

کرده است. 
ب: در بخ��ش دوم کت��اب با عن��وان »عرصه هاي 
جديد و رسالت هاي اصلي زنان مسلمان« با توجه 
به نقش مثبت و ارزش��مند بان��وان در عرصه هاي 
مهم اجتماعي سعي ش��ده است به موضوعات زير 

اختصاص يابد: 
1� تبيين رسالت اصلي زن در اسالم 

2� کرامت انسان و نقش آفريني زنان مسلمان
3� حفظ هويت اسالمي و ملي توسط زنان مسلمان 

افغانستان 
در هر فصل تا حد امکان نقش هاي کليدي بانوان در 

زندگي فردي و اجتماعي تبيين شده است. 
ج: بخش پاياني اين اثر عنوان »راهکارهاي ديني 
حضور سالم زنان افغانستان در عرصه هاي اجتماع« 
نام گرفته اس��ت. در اين بخش تالش بر اين است 
براي مشارکت بي نقص، سالم، پرثمر و اصالح گرايانه 
آنان راه حل معقول و ديني ارائه دهد. به عبارت ديگر 
در اين بخش سعي بر آن است با بررسي چگونگي 
و کيفيت تعامل بانوان با داخل منزل، خارج از آن، 
محل کار و آداب رف��ت و آمد زن��ان از نگاه دين و 
آموزه هاي ديني همس��و با افکار و انديش��ه حاکم 
بر جامعه افغانس��تان راهکارهاي��ي عرضه کند تا 
هم زنان در اثر مش��ارکت در صحنه هاي مختلف 
آسيب نبينند و هم جامعه و افکار عمومي نسبت به 
آنها بدبين نشوند. از اين رو فصل نخست به رعايت 
حقوق خانواده و جايگاه آن، فصل دوم آداب حضور 
متين زن در اجتماع و فصل سوم به داشتن روحيه 

اصالح بانوان اهتمام و تأکيد کرده است. 

حاشيه اي بر انتشار اثر تاريخي 
»مشارکت زنان افغانستان در 
عرصه هاي اجتماعي و سياسي«

 فراز و فرودهاي
 يك مسير طوالني

نبود، نور پروژکتورها چشمم را مي زد و مجبور 
بودم گاهي چشم هايم را ببندم، من اصاًل از اين 
چيزهايي که ش��ما مي گوييد سر درنمي آورم، 
اصاًل چنين چيزهايي در برنام��ه ما نبود. البته 
قاضي مي دانست همه اين حرف ها را دارم الکي 
مي زنم، ولي نتوانست از من آتو بگيرد«. باالخره 
از من تعهد گرفتند ديگر از اين حرف ها نزنم و 
از اين کاره��ا نکنم. البته من ه��م گوش ندادم 
و چند بار ديگر هم س��ر و کارم به ش��هرباني و 
دادگاه و ساواک و زندان موقت افتاد. دائماً تعهد 
مي دادم و مي آمدم بي��رون و دو باره کار خودم 

را مي کردم. 
در اي�ن رف�ت و آمده�اي دائم�ي از 
ش�ما نمي پرس�يدند چرا زير قولتان 

مي زنيد؟
نه، اوضاع ش��لوغ تر از اين حرف ها بود. جاهايي 
که مرا براي بازخواس��ت احضار مي کردند فرق 
مي کرد و تش��کيالت مرتبي هم نبود که بدانند 
دفعه قبل چه تعهدي داده اي! به شکل روزمره با 
مسائلي که به نظر آنها ضد امنيتي بود، برخورد 

مي کردند. 
وقت�ي تئات�ر را تعطي�ل مي کردن�د، 

صاحبان تئاتر چه مي کردند؟ 
معموالً با دادن پول قضيه را فيصله مي دادند. 

خاط�ره خاصي در اين زمين�ه يادتان 
هست؟ 

يک بار مي خواس��تند عبدالحس��ين نوشين را 
محاکمه کنند و ما رفتيم جلوي ش��هرباني که 
وارد دادگاه شويم، ولي اجازه ندادند. من خيلي 
جوان شلوغي بودم و دائماً پاس��بان ها را اذيت 
مي کردم. ديدم چاره اي نيست و بايد کاري کنم 
و داد زدم: »آي زلزله! آي زلزله!« اوضاع ريخت 
به هم و رئيس انتظامات ش��هرباني، س��رهنگ 
قهرماني - که س��ابقه من دستش بود- فهميد 
دارم چه کار مي کنم و پس گردنم را چسبيد و 
کشان کشان مرا برد. بعد هم صورتجلسه کردند 
که عده اي قصد حمله به شهرباني را داشتند! بعد 
هم به من گفتند: »به شهرباني حمله مي کني؟ 
خيالت تخ��ت که فردا صبح اعدام مي ش��وي و 
چون به اعدامي ها غذا نمي دهند، امش��ب هم 
بايد گرسنه بخوابي!« تا نيمه هاي شب مرا بيدار 
نگه داشتند تا باالخره تيمس��اري آمد و از من 
پرسيد:» کجا کار مي کني؟«  الکي جواب دادم: 
»تئاتر گيتي!« زنگ زدند به رئيس آنجا مرحوم 
صادق پ��ور. او هم مردانگي کرد و ل��و نداد. از او 
پرس��يدند: چه جور آدمي است؟ صادق پور هم 
جواب داد: بچه خوبي است، فقط کمي خل است 
و گاهي حرف هاي پرت و پال مي زند! تيمس��ار 
که خيالش از بابت خل بودنم راحت ش��ده بود، 
صدايم زد و از من قول گرف��ت ديگر پرت و پال 
نگويم. غالباً يکي از اقوام مادرم به اسم سرهنگ 

انتظامي ضمانتم را مي کرد و آزادم مي کردند. 
چرا به خواندن پيش پرده هاي سياسي 

عالقه نشان مي داديد؟
چ��ون م��ردم خيل��ي خوشش��ان مي آم��د و 
پيش پرده خواني براي آدم شهرت و محبوبيت 
م��ي آورد. وقت��ي تماش��اچي ها از ت��ه دل 
مي خنديدند، آدم سر ذوق مي آمد که کارهاي 
بهتر و جديدتري را به آنها ارائ��ه بدهد. به نظر 
من بيان مضامين در قالب طنز در عين حال که 
بسيار دشوار است، اما تأثير آن از هر چيز ديگري 
بيش��تر اس��ت. مردم هم طنز را دوست دارند، 
چون بيان دردهاي خودش��ان به زباني شيرين 
اس��ت. خود من به طنزهاي فاخ��ر و تأثيرگذار 
عالقه زيادي دارم و هر بار که ميسر شده است 

اجرا کرده ام. 
جنابعالي در سينما در فيلم هايي بازي 
کرده ايد ک�ه اکثر آنه�ا صبغه پررنگ 
اجتماعي و سياس�ي دارن�د، از جمله 
فيلم گاو، پس�تچي، بي تا، دايره مينا، 
صادق کرده و. . . آي�ا اين فيلم ها براي 

شما توليد دردسر نکردند؟
چرا. فيلم گاو، تقريباً اولين فيلم سينمايي من 
بود و مي خواستم در آن سنگ تمام بگذارم، به 
همين دليل روي آن تحقيق و ممارست زيادي 
کردم. من چون از تئاتر آمده بودم، به ش��دت از 
غلبه فض��اي تئاتري بر فيلم نگ��ران بودم اما با 
درايت مهرجويي و حضور مؤث��ر و گهگاه خوِد 
ساعدي، فيلم خوبي از کار درآمد و با استقبال 
عجيبي از سوي تماش��اچيان روبه رو شد. يادم 
هس��ت اولين بار فيلم را همراه جالل آل احمد، 
منوچهر انور، بهمن فرسي و خانم مهين تجدد، 
در س��الن هنرهاي زيبا ديدم. وقت��ي فيلم در 
جشن هنر شيراز به نمايش درآمد، همراه مردم 
عادي ديدم. البته ما را به بالکن بردند که مردم 
متوجه حضورمان نشوند. وقتي شور و هيجان 
مردم را ديدم، ديگر نتوانس��تم خودم را کنترل 
کنم و روي زمين نشس��تم و گريه کردم. بسيار 
خوشحال بودم که اولين کارم در سينما تا اين 
حد مورد توجه مردم قرار گرفته است. بعد هم 
که فيلم با هزار دردس��ر وترفند براي ش��رکت 
در جش��نواره هاي خارجي فرستاده شد، چون 
مسئوالن نمي خواستند اين فيلم در خارج ديده 

شود. باالخره هم فيلم را توقيف کردند!
چرا؟

مي گفتند: س��ازندگان فيلم خواس��ته اند فقر 
روس��تاها را به نمايش بگذارند و انقالب سفيد 
را زير سؤال ببرند! بعد قبول کردند که فيلم به 
شکلي کاماًل محدود در سينما کاپري )بهمن( 
نمايش داده شود، ولي اگر سر و صدايي توسط 
م��ردم راه افت��اد، نمايش آن متوقف ش��ود که 
خوشبختانه اينطور نشد و با همان يک سينما 

هم فيلم خيلي خوب ديده شد. 

اشاره کرديد که رژيم به هيچ وجه مايل 
نبود که فيلم در خارج ديده شود. پس 
چگونه آن را به جشنواره ها رسانديد؟

 ب��راي خروج فيل��م از اي��ران و رس��اندنش به 
جشنواره ونيز کلک زديم!

چطور؟
ش��بانه فيلم را در چمدان مهرجويي جاسازي 
کرديم و مهرجويي با پروازي که از هند مي آمد 
و قرار بود چند دقيقه در فرودگاه مهرآباد توقف 
کند، پرواز کرد. وقتي که او توانست فيلم را ببرد، 
من ب��ه بهارلو گفتم: »گاو پري��د!« اين فيلم در 
جشنواره ونيز به شدت مورد توجه قرار گرفت، 

ولي باز هم در ايران به آن توجه نکردند. 
خود من اين فيل��م را در س��ينماي ايران فيلم 
ش��اخصي مي دانستم و اس��تقبال مردم و گذر 
زمان هم نشان داد که اش��تباه نمي کردم. اين 
فيلم در جشنواره شيکاگو جايزه بهترين بازيگر 
را برد، اما باز هم در داخل کش��ور هيچ توجهي 
از سوي مسئوالن به آن نش��د! مرحوم ميثاقيه 
تهيه کننده فيلم، خيلي از اين موضوع عصباني 
بود که چرا جوايز اي��ن فيلم را در هيچ جا اعالم 
نمي کنند. براي همين خودش جشني را ترتيب 
داد و همه را دعوت ک��رد و در حضور عده اي از 

هنرمندان به من جايزه دادند. 
در »ص�ادق ک�رده« ش�ما نق�ش يک 
ژاندارم را بازي کرديد. اين فيلم براي 

شما چالش خاصي نداشت؟
خود من اگر بودم، نمي توانس��تم با ش��خصيت 
دامادم در آن فيلم کنار بيايم. ام��ا اگر فيلم به 
آن شکل طراحي نمي شد، قطعاً نمي توانست از 
زير تيغ سانسور بيرون بيايد. به هرحال من بايد 
نقش يک ژاندارم وظيفه شناس را بازي مي کردم 
که بايد قاتل را هرچند که دامادش هم باش��د 

دستگير کند و تحويل بدهد. 
به هر ح�ال ناصرتقواي�ي صادق ُکرده 
هم بايد محتاطانه تر قدم برمي داشت، 
چون فيلم »آرامش در حضور ديگران« 

او توقيف شده بود. . . 
احتماالً اين مس��ئله هم بي تأثي��ر نبوده، چون 
تقوايي از توقيف آن فيلم خيل��ي لطمه خورد. 
از طرفي سرمايه گذار فيلم صادق کرده، بخش 
خصوصي بود و تقوايي بايد به بازگشت سرمايه 
هم فک��ر مي ک��رد. مخصوصاً ک��ه در آن زمان 
فيلم ه��اي تجاري زيادي س��اخته مي ش��دند. 
تقوايي کارگردان بزرگي اس��ت و بس��ياري از 
ويژگي هاي منفي کارگردان هاي ديگر را ندارد. 
فيلم »داي�ره مينا« هم توقيف ش�د. 

علت چه بود؟
در آن دوران کاًل روي فيلم ه��اي مهرجوي��ي 
حساسيت داش��تند و مي دانس��تند که او صرفاً 
قصه اي را روايت نمي کند و حرف و انتقاد جدي 
دارد. دکتر اقبال مخالف جدي و سرسخت فيلم 
دايره مينا بود و مي گفت: آبروي کل نظام پزشکي 
و بهداري ايران را به باد داده است! حتي پهلبد 
مرا خواست و گفت: »حاال ديگر نقش ساواکي را 
بازي مي کني؟« گفتم: »ساواکي کدام است؟« 
پرسيد: »مگر اسمت سامري نيست و خون مردم 
را نمي گيري؟« حتماً خودش��ان مي دانس��تند 
وقتي که پاي کشيدن خون و آزار و اذيت در بين 
باشد، يک پاي قضيه س��اواک است! من خود را 
به تجاهل زدم و گفت��م: » من در اين فيلم کارم 
خريد و فروش خون است که يک مسئله پزشکي 
و بهداشتي اس��ت و از نظر من ربطي به ساواک 
ندارد«. پهلبد خيلي روي اين چيزها حس��اس 
بود. از آنجا که دکتر اقبال اب��داً کوتاه نمي آمد، 
فيلم همچنان توقيف بود تا وقت��ي که او مرد و 

پس از آن بود که فيلم اکران شد. 
البته بماند که تمثيل هاي فيلم گاهي 
چندان هم بي ارتباط به ساواک  نبود؟

بسياري از اين تمثيل ها را از فيلم در آوردند اما 
به هر حال باز هم از بعضي از جمالت و اشارات 

مي شود به بعضي چيزها پي برد. 
داس�تان فيلم»حاجي واشنگتن«چه 

بود؟ چرا جلوي نمايش را گرفتند؟
چون م��ردم براي تش��ويق من تکبي��ر گفتند! 
مرحوم حاتمي روي صحن��ه آمد و با بزرگواري 
تمام دستم را بوسيد و مردم ش��روع کردند به 
تکبير گفتن! همان موقع بود که به من گفتند: 
نخواهند گذاش��ت فيلمت اکران ش��ود! البته 
کوتاه��ي از تلويزيون ب��ود، وگرن��ه اگر بخش 
خصوصي تهيه کننده آن بود، توقيف نمي شد. 
شنيدم که همه مس��ئوالن دولتي فيلم را ديده 
و پس��نديده اند. به هر حال فيلم را هشت سال 
بعد و در س��ال 69 نش��ان دادند. خود من هم 
علت اکران نش��دن اين فيلم را نفهميدم، چون 
نه هدف سياس��ي و نه صحنه خاصي داش��ت. 
توقيف کنندگان فيلم دليل مس��خره اي آورده 
بودند که اينها مي خواسته اند نماينده کشور را 
آدم مسئله داري نشان بدهند. جالب اينجاست 
که مِن بازيگ��ر هرگز چني��ن دريافتي از نقش 
خودم نداشتم و مطمئن هستم که علي حاتمي 

هم چنين غرضي نداشت. 
دليل توقيف فيلم بانو چه بود؟

شنيدم که گفته بودند اين آدم هاي شارالتان فيلم 
نماينده طبقه پايين اجتماع و آن خانه نمادي از 
ايران است. از اينجور تعبيرهاي عجيب و غريب در 
هنگام نمايش »آي با کاله، آي بي کاله« هم زياد 
شنيدم. من واقعاً اين جور تفسيرها را قبول ندارم. 
بخواهيم با آثار نمايشي به اين شکل برخورد کنيم 
و هيچ انتقادي را تاب نياوريم، نهايتاً با يک مشت 

آثار پيش پا افتاده و خنثي روبه رو خواهيم بود. 
با تش�کر از فرصتي ک�ه در اختيار ما 

قرار داديد. 


