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گفت وگو با عزت ا... انتظامي )بازيگر سينام، تئاتر و تلويزيون(
مصاحبه کننده: رضا آشفته؛ تدوینگر: ندا رسولی

چکیده:
مصاحبه در تاریخ شفاهي که برای ثبت و ضبط خاطرات و تبیین روایتي 
می پردازد.  مصاحبه شونده  اعتبار  به  است،  دیالوگ  نوع  از  تاریخي 
جامعه  در  تأثیر گذار  انسان های  خود  که  به نام،  هنرمندان  با  مصاحبه 
هستند می تواند راه را برای جوانانی که در مسیر فرهنگ و هنر گام 
در  موجود  چالش های  از  بسیاری  راهگشای  و  مثمر ثمر  می دارند،  بر 
ایرانی  که  به نام  انتظامی هنرمند  باشد. عزت اهلل  امروز  جامعه هنری 
آثارش  اغلب  مضمون  و  می شناخت  را  جامعه  داشت،  واالیی  شخصیت 
او  زندگی  در  مطالعه  بود.  جامعه  موجود  وضع  روایتگر  و  اجتماعی 
نشان از استمرار در کار  و مردمی بودن او دارد. ژرف اندیشی انتظامی 
در کار هنر،  وی را به عمق کار فرهنگی رساند، او هر چه به دوران 
و  اجتماعی بودن  واقعی  معنای  به اهمیت  می شد،  نزدیک تر  عمر  پایانی 
تأثیر گذار در عرصه فرهنگ  انسانی  او  انسان ها می رسید.  جمع بودن 
و هنر زمان خود شد و آرزویش چیزی جز پیشرفت و رشد هنر در 

جامعه امروز نبود. 
رضا  توسط   ،138۶ خرداد  هشتم  و  اول  انتظامی،  مرحوم  با  مصاحبه 
انجام شده  آشفته، در دو جلسه و به مدت 137 دقیقه در موزه سینما 
به  است  ذکر  به  الزم  است.  بوده  رسولی  ندا  عهده  بر  آن  تدوین  و 
تاریخ شفاهی و لزوم حفظ سندیت مصاحبه، متن  پای بندی به اصول  دلیل 

به صورت مختصر ویراستاری شده است.

دوفصلنامه تاریخ شفاهی، سال چهارم، شامره اول، شامره پیاپی7، بهار و تابستان 1397، ص 204-170
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گفت وگو با عزت ا... انتظامی )بازيگر سينام، تئاتر و تلويزيون(

پژوهشگر  تاریخ،  1. کارشناس   ارشد 

ملی؛  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  اسناد 
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2.  مصاحبه كننده: رضا آشفته )كارشناس 

ادبيات منايشی(؛ رسپرست طرح: سعيده 

يراقی اصفهانی؛ متصدی تحرير: سهيال 

محمدی نيا؛ مجری: مؤسسه مهرگان فرهنگ 

آسيا.

مقدمه:
عزت اهلل انتظامی سال 1303ش. در محله سنگلج تهران متولد شد. وی پس از گذراندن تحصیالت 
مقدماتی، وارد هنرستان صنعتی تهران شد و در رشته برق به تحصیل پرداخت. در 1326ش. به 
آلمان رفت و وارد مدرسه شبانه روزی سینما و تئاتر گردید. انتظامی با گذراندن دوره های آموزشی 
ملی مشغول  تلویزیون  در  و حضور  نمایش  اجرای  فیلم،  دوبله  کار  به  و  بازگشت  ایران  به  تئاتر 
شد. وی با نقش آفرینی در فیلم »گاو« به کارگردانی داریوش مهرجویی، به طور جدی وارد عرصه 
سینما شد و بازی های او در آثار دیگری همچون دایره مینا، پستچی و اجاره نشین ها موجب بروز 
به  تئاتر دانشگاه تهران،  از تحصیل در رشته  از فراغت  او شد. همچنین پس  توانایی های بسیار 

آموزش این رشته به عالقه مندان پرداخت.
انتظامی کارگردان هنری و بازیگر ده ها فیلم و تله تئاتر بود و جایزه های متعددی از سیمرغ 
بلورین و تندیس زرین گرفته تا هوگوی نقره ای در کارنامه هنری او جای دارد. وی پس از عمری 
تالش در عرصه فرهنگ و هنر، 26 مرداد 1397ش. به رحمت ایزدی پیوست. حال در این مصاحبه، 

گوشه ای از زندگی نامه و کارش را که از زبان خودش بیان شده است، می خوانیم.

جلسه اول1
ایران قرار  اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملي  را در  اینکه وقت تان  از  استاد، 
دادید متشکریم.  در چه سالی متولد شدید و در مورد خانواده تان توضیح بفرمایید.
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ما در محلة سنگلج زندگی می کردیم. سنگلج اکنون پارک شهر است، محله ا ی قدیمی در تهران 
ما در  بازارچه ای هم داشت.  و  انجام می شد  ]مراسم[ مذهبی  آنجا میدانی داشت که در آن  بوده. 
کوچه شفقی در خانه ای که به مادربزرگم مربوط می شد، زندگی می کردیم. پدرم از اشتهارد می آمد، 
از جایی که من نرفته ا م  که ببینم ولی برادرانم یک بار رفته اند. پدرم به تهران آمد، که دوران خدمت 
را بگذراند و جزو گارد رضاشاه شود. مادرم، قوم و خویش انتظام الدربار بود. یک شخصیت سیاسی در 
کشور ما به نام انتظام الدربار بوده که فرد ]معتبری[ بود. فامیلی مادر من انتظامی بود، به علت همان 
انتظام الدربار، حاال چطور می شود که ]پدرم[ از ده می آید و این ازدواج صورت می گیرد، این کارهای 
خداوند متعال است. ]پدرم[ وقتی ازدواج می کند، بالفاصله می رود. گویا ناراحتی هایی در ایران بود، 
مثل لرها و کردها، رضاشاه قبل از اینکه به سلطنت برسد، به عنوان فرمانده برای سرکوب می رود که 
]پدر من[ هم همراهشان بود. باالخره ]عضو[ گروهی می شود که با رضاشاه تهران را تسخیر می کند. 
بعد احمدشاه به فرنگ می رود و این ها تهران را به عنوان سردارسپه می گیرند و بعد هم تاجگذاري 

مي کند و رضاخان، شاه می شود.
گویا  کردم،  تحقیق  من  »آردل«1.  می گفتند،  زمان  آن  بود.  ارتش  ارباب جمعی  جزو  ]پدرم[ 
می شده منشی، مباشر، نزدیک به تیمسار یا به هرکسی که برو بیا ]داشته[ باشد، االن هزار اسم 
پیدا می کند، ولی آن موقع درجه ای نداشته، ولی به نام آردل بود. پدر من با سواد کمی که داشت، 
از ده به تهران می آید. اینجا شروع به زندگی می کند، ازدواج می کند و می رود. وقتی که می رود 
مدت ها پیدایش نمی شود. وقتی که مادرم بچه را به دنیا می آورد، ]با توجه به اینکه[ آن موقع قباله 
]ازدواج[ وجود نداشته، گویا یک کاغذی بود. ]مادرم، پدرم[ را هم به نام یداهلل خان می شناختند، نام 

1.  آردل؛ گامشته )آردلباشی: رئیس گامشتگان، 

می فرستادند،  افراد  احضار  برای  که  فرّاشی 

فراّشی که مأمور فراخواندن و احضار سپاهیان 

یا متهامن و گناهکاران است(. 
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ابراهیم اشتهاردی و ]اهل[ اشتهارد بود. دستور  پدرم نیت اهلل 
قرآن  پشت  آن[  از  ]قبل  بگیرند،  سجل  همه   که  می دهند 
می گویند:  بگیرد[،  ]سجل  می رود  ]مادرم[  وقتی  می نوشتند. 
»حاال که بچه ات به دنیا آمده، پدرش چه نام دارد؟« می گوید: 
نبوده. آن وقت که مثل  »یداهلل« زیرا آن قدر مهمان عروس 
حاال نبود، که عروس ایل و تبار داماد را بشناسد. آن ها با هم 
سالم علیک می کردند و قراری می گذاشتند و می گفتند: »تو 
عروس من می شوی؟ اول در صورت من نگاه کن«، به هرحال 
می گوید: »فامیلش؟« می گوید: »نمی دانم«، می پرسد: »فامیل 
البته این فامیل زمانی  تو چیست؟« می گوید: »انتظامی« که 

هم اشکال داشت، این فامیل منتسب می شد به درباری ها و به فتح اهلل انتظامی که -خدا رحمتش 
کند- معلم زبان فرانسه بود. البته دانشگاه نبود آن موقع و در مناصب باال کار می کرد. از جمله آن 
موقع معلم زبان فرانسه اعلیحضرت هم بود. فرد متشخصی بود، به اروپا هم می رفت و همیشه مقام 
باال داشت. به او می گفتند انتظامی. بعدها پدر من می آید بچه های بعدی که پشت سر من بودند، 
ابراهیم اشتهاردی می شوند. بعد از اینکه پدرم از ارتش بیرون می آید و برمی گردد، مادرم چهارده 
بچه به دنیا می آورد! اگر در روسیه بود، مادر قهرمان می شد! از این چهارده بچه، به خاطر امکانات 
و شرایط بد آن زمان پنج تا می میرند و نه تا می  مانند که خوشبختانه نه تا االن زنده هستند. من از 

همه بزرگترم، پنج پسر و چهار دختر و همه زندگی خود را دارند.
مادر من در محله سنگلج تا جایی که من به یاد می آورم، مکتب خانه داشت و درس می داد، زن 
باسوادی بود. در آن محل حتی کاغذ می آوردند، او می نوشت. مطالعاتی داشت، دوره قرآن داشتند 
و مي خواندند، ایام سوگواری خیلی عزادار بودند. در محل هم به عنوان خانمی که سواد دارد معروف 

بود. آن موقع این طوری نبود که مدارس باشد، تصدیق بگیرد، مکتب خانه زیاد بود.
 مدارس از تحوالتی بود که در دوره رضاشاه به وجود آمد. مدرسه و دبیرستان آمد، کالنتری 
عوض شد، ادارات عوض شد، راه آهن آمد، اُپرا ساخته شد، ذوب آهن ساخته شد و تحوالت عظیمی 
به وجود آمد. کم کم مردم شخصیت حقوقی پیدا کردند. خیابان ها خاکی بود، برق نبود، برق برای 
شرکت های خصوصی بود  که غروب روشن می شد و تا صبح روشن بود. در حقیقت تمام این ها در 
دوره رضاشاه انجام شد. خود او هم فردی بود ]مثل[ آتاترک ترکیه و با خارج روابط داشت، خیلی 
هم مستبد بود و از نظر من خیلی فرد فعالی بود. شاید اگر پسرش آن فعالیت را داشت، خیلی از 
مشکالت حل می شد و شاید به اینجا نمی رسید که چنین وضعی به وجود بیاید، یعنی دگرگونی 

]ایجاد[ شود، چون خیلی فعال بود، مرد عمل بود و قدرت و ابتکارات زیادی داشت. 
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آن موقع اُپرا داشتند، این بانک رهنی اول خیابان توپخانه را که می خواهید باال بروید، خیابان 
اُپرا بود، پشتش هم نوشته بود تماشاخانه، منتها  آنجا یک  یا نمی دانم چه اسمی دارد،  فردوسی 
مقداری ساختمان سازی شده است. در آن شرایط مادر من درس می داد. به هرحال ما در یک خانواده 
مذهبی پرورش پیدا کردیم. مادرم در سال 1357ش. و پدرم در سال 1362ش. فوت کردند. مادرم 
عالوه بر اینکه مکتب خانه داشت و درس می داد، برای زنان روضه می خواند. او صدای خیلی خوبی 
داشت که االن خواهرم هم این کار را می کند. در این خانواده در سطح پایین همه با هم زندگی 
می کردیم. حتی من در دوره ابتدایی برای اینکه خودم را تأمین کنم، تنها کاری که می توانستم 
بکنم این بود که پاکنویس هم شاگردی ها را می نوشتم و پولی می گرفتم. در آن کتاب ها این ها را 

شرح داده ام. 

در دوران کودکی پدر و مادرتان چه تأثیری بر روی شما گذاشتند؟
پدر من فرد خاص خود بود، که اصاًل نمی دانست من کالس چندم هستم. دنبال کار خود بود، آن هم با 
درآمدهای آن موقع. ما در خانه مادربزرگم، در سنگلج، نشسته بودیم. زمانی قبل از اینکه ششم ابتدایی 
را بگیریم، در »درخونگاه1«، به مدرسه عنصری می رفتم. آن خانه االن در سه راه دباغ، آن طرف 
پارک شهر است. سنگلج هم دو، سه کوچه مانده  به خیابان سپه شروع می شد و به پایین می رفت. 
تحصیالت من در همین مدارس بود. در بین تصدیق گرفتنم، سر و صدایی می شنیدم، که در عروسی ها 
عده ای می آمدند و که مردم ]را می خندانند[، این ها بازیگرهای روی حوضي هستند، که البته آن زمان 
می گفتند مطرب های روحوض یعنی کسانی که طرب به وجود می آورند. من این ها را نمی فهمیدم، فقط 

شنیده بودم که ]مردم خیلی می خندند[.

 آن موقع ساختمان ها مثل حاال نبود، از خانه ما تا خیابان شاهپور، از پشت بام ها ]راه[ داشتیم. 

تهران  از محله های قدیمی  1. درخونگاه 

است که در نزدیکی بازار تهران و پیرامون 

خیابان پانزده خرداد قرار گرفته و امروزه 

گرفته است.  نام  اکربنژاد  شهید  خیابان 

برگرفته از وبگاه های: 

https://fa.wikipedia.org/
wiki/%D8 و http://www.vaje-
hyab.com/dehkhoda/%D8
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من باالخره شنیدم که در فالن کوچه، یک شب عروسی است، ]از پشت بام[ معلوم می شد. تابستان 
بود که ما در حیاط می خوابیدیم، زیرا آن ها معتقد مذهبی بودند و می    گفتند پشت بام حصار ندارد. 
به هرحال من یک شب از راه پشتِ بام، به جایی که عروسی بود، رفتم. پدر و مادرم خواب بودند که 
رفتم، ]در آنجا[ دیدم که در حیاط فرش انداختند و دو، سه نوازنده آنجا هستند. زن و مرد همه با 
هم جمع بودند. در یک زیرزمین جایی مثل انباری که آقایان بازیگرها آنجا بودند و از آنجا گریم 
کرده بیرون می آمدند. سیاه بازی بود. آن شب از روی پشت بام که نگاه می کردم، تعجب کردم که 
این چه حرفه ای است که مردم از سر شب تا صبح می خندند. خیلی عالقه پیدا کردم که چه کار 
قشنگی است که بتوان مردم را خنداند و شاد نگه داشت. این را خیلی پسندیدم، کار قشنگی بود که 

آن را دوست داشتم. ]از آن به[ بعد هرجا عروسی می شد، من خودم را می رساندم.

قبل از این نمایش خودتان فرد شوخی بودید؟
نه، ولی این ها در من مؤثر بود. مثاًل در داالن، )دری است که باز می شود و داخل یک فضای بسته 
می شوی و بعد به حیاط می روی، االن هم در خانه ها یک البی دارد، ]داالن[ مثل البی بود ...( در 
را باز کردم، چادر آوردم آویزان کردم که تئاتر دهم. به بچه ها گفتم این طوری است. همان کارها را 
می کردم. بعد آمدم چادر مادر را برداشتم  و این در مغز من بود. از همان موقع من هر وقت می دیدم 
یک جا تئاتر است، ]می رفتم [ آنجا. تئاتر دائم تشکیل نشده بود، همین ها ]جایی را[ اجاره می کردند. 
تازه فکرهای هنری به وجود آمده بود و ]بازیگران در[ تماشاخانه سپه ]نمایش می دادند [. خیابان 
سپه، کنار مسجد مجدالدوله، نرسیده به چهارراه حسن آباد، دست راست که می رویم یک سینما 
بود، که من می شنیدم نام آن »سینما سپه« است، در آن تئاتر می دادند، یعنی بلیط می فروختند. من 
بلیط می خریدم و می رفتم می دیدم، منتها نصفه ]رها[ می کردم که زود به خانه برسم، که نگویند 

چرا دیر آمدی و کجا بودی؟ 
با گروهی آشنا شدم  که آن موقع داشتند  آنجا  بود. در  مدرسه متوسطه من مدرسه صنعتی 
هنرستان هنرپیشگی را مي گذراندند. ]یکی از آن ها[ مرحوم هوشنگ بهشتی، که فرد بسیار خوب 
و باشعوری بود، ]دیگری[ آقای حمید قنبری بودند، که ]هر دو[ کالس باالتر از من بودند. آقای 
نصرت کریمی، کهنمویی و سه، چهار نفر دیگر بودند. دیپلمه های مدرسه صنعتی چند شاخه شدند، 
عده ای به شرکت نفت رفتند، عده ای پلیس و عده ای هم هنرپیشه شدند. این ها هنرپیشه ها بودند، 
داشتند هنرستان می رفتند، من نمی دانستم. باالخره خود را یک طوری در تئاتر کشور انداختم. سال 

1320ش.، جنگ دوم جهانی شروع شد، تحول به وجود آمد، رضاشاه رفت و محمدرضا شاه آمد.
در اول الله زار، کوچه برلن، تئاتری بود به نام »تئاتر کشور« که من آنجا رفتم. یک سالن 
تابستانی داشت و سه  چهار ماه هم بیشتر کار نمی کرد. رفتم گفتم یک کاری به من بدهید، پول 
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هم نمی خواهم. گفتند بایست اینجا و بلیط پاره کن. مدرسه ام که تمام می شد، به آنجا می رفتم. آنجا 
پایه ای بود، که ]کار را[ شروع کردم. آن موقع پرویز خطیبی نویسنده روزنامه، نمایشنامه، سناریو، 
نیافتاده  جا  پرویز خطیبی  هنوز شخصیت  که  عظیم  فوق العاده  ]انسان[  یک  کارگردان  و  بازیگر 
است. تمام برنامه های رادیو را در خیابان شریعتی کنونی، زنده اجرا می کردند، در آنجا می نشست، 
شعرهای تند می ساخت. آن موقع پیش پرده می خواندند، که خیلی اهمیت داشت. این ها هم عده ای 
خواننده خاص داشت. من، آقای مجید محسنی، آقای حمید قنبری، آقای نصرت کریمی، مرتضی 
احمدی، جمشید شیبانی و کسان دیگری که اسامی آن ها را به یاد ندارم، این کار را می کردیم. ولی 
کسانی که شاخص بودند این ها بودند. مرحوم محسن قنبری شیبانی در تئاتر تهران بودند، من 
و مرتضی احمدی در تئاتر پارس بودیم. آقای کریمی گاه گداری می آمدند در نصرت می خواندند. 

کم کم ]خانم[ هم آمد، شرکت کرد که دو نفری می خواندند.
اصل مطلب این بود که پیش پرده خوانی، دوره خاصی داشت، که بسیار مورد ِتوجه واقع شد، 
حتی به دربار رسید. االن هم گاهی اوقات در تلویزیون همان کارها را می کنند. منتها آن ها سیاسی 
و انتقادی به دولت بود. ]به همین علت[ مرا چند بار گرفتند و به زندان بردند، حتی دو سه بار مرا 
زدند. من هم خیلی شیطنت می کردم، نمی فهمیدم که چیست، ولی مردم که خوششان می آمد، من 

شاد می شدم، برای استقبال مردم می خواندم.

اولین بار چطور وارد پیش پرده خوانی شدید؟
اول که من در تئاتر کشور بودم، جلسه ای شد. گفتند آقای پرویز خطیبی می خواهد بیاید، همین 
نویسنده بزرگ و عالی که باید یک تاریخ برای این مرد نوشت. او در دوره شاه تا پای اعدام رفت. 
فوق العاده بود، کارگردانی می کرد، خودش بازی می کرد، پی اِس1 می نوشت، سناریو می نوشت، همه 
هم جالب، اگر اشعار او را ]پیدا کنید[ فوق العاده است! گفتند می خواهد امتحان کند که برای تئاتر 
کشور کسی بخواند. آقا ی قنبری، همکالس من بود. شعری از او گرفتم و خواندم، باالخره با کمک 
آقای قنبری راه افتادم. ناگهان گفتند که او فردا می خواهد بیاید امتحان کند. ده، دوازده نفر آمدند 
که امتحان دهند. ما هم ایستادیم. ممتحن هم از هیچ کس خوشش نمی آمد. یکی از بچه های تئاتر 
که از سیاهی لشگرها بود، می دانست که من عالقه دارم. گفت: »آقای خطیبی این هم هست«، 
من هم یک پسر الغر، از طبقه  سوم با یک لباس معمولی ]بودم[. گفت: »برو باال«، من به باالی 
»همین خوب  گفت:  خواندم.  بودم،  گرفته  یاد  که  را  همانی  من  »بخوان«،  گفت:  رفتم.  صحنه 

است«. همان شب ما را روی سن فرستاد. 
من موقع تئاتر اجرا کردن، با سالن پر روز جمعه، وقتی استقبال مردم را دیدم، به خانه نمی رفتم 
و در پیاده رو راه مي رفتم. من این مسائل را در یونسکو مطرح کردم، که گریه می کردم و می گفتم 

1. پی اِس ،  مخفف کلمه »piece » به معنای 

منت منایشنامه است. 
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من بودم. مثاًل آرزوی من بود. این پایه ای شد که من دنبال این را بگیرم، منتها یک جا نماندم و 
جلو رفتم، تئاتر را بهتر کردم. دوره نوشین1، شاگرد نوشین بودم. بعد رفتم آلمان و در آنجا دوره 
بازیگری شبانه را کار کردم. بعد به تهران آمدم و در دانشگاه تهران درس خواندم و لیسانس گرفتم. 

اشاره کردید به پیش پرده ها که چند بار شما را گرفتند. علتش چه بود، چه می خواندید؟
اشعار سیاسی بود. مثاًل سال 1300ش. دوره قوام السلطنه بود، او خیلی شر بود. خطیبی روی آهنگ 
»بریباخ« ترکی، شعری ساخته بود. ]روی[ آهنگ کر می خواندند، رینگ خاصی دارد و بعد آن ها 
با دایره دنبال می کنند. این ]شعر[ را آقای خطیبی روی بریباخ پیاده کرد. ]مضمون[ شعر این بود، 
از سعی دولت دگر مملکت آباد شده، مردم همه چیز دارند، امنیت، نان، دارو، مرفه هستند و خانه 
و زندگی دارند. آخرش که آن ها می گفتند آی بریباخ، بریباخ، ما یک گروه کرُ درست کرده بودیم، 
یعنی ابتکار من بود، که اینجا بگوییم به جای بریباخ، قاسم کوریه. قاسم کوریه آن موقع یعنی 
دروغکي ]است[. االن هم هست، ]اگر[ به جنوب شهر بروید، چیزی تعریف کنید، یک نفر بشنود 
و بخواهد برای دیگری بگوید، چنین می کند یعنی الکی است. البته من این را در سریال محاکمه 

اجرا کردم. 
در دوره محمدرضاشاه، خانمی به نام ]نیال[ میس کوک2 آمریکایی رئیس نمایش ها بود. خانم 
میس کوک باید به همه ]نمایش ها[ اجازه می داد. مثاًل پیش پرده خوان می رفت، شعر را جلوی او 
می خواند، بعد او ُمهر می زد. من که رفتم، ما قاسم کوری را ننوشته بودیم، در تکست مان3 تعریف 
دولت بود. من گاهی اوقات او را اذیت می کردم. می گفت برو بیرون، نمی رفتم. خودش می رفت، 
من ُمهرش را برمی داشتم روی چهار تا برگه می زدم. مهر می زدم و مأمور که می آمد نشان می دادم 
و هیچ چیز نمی گفت. باالخره گزارش دادند و یک شب همان که من می خواندم، افسری آمد باالی 
صحنه و در گوش من سیلی زد و مرا به کالنتری جلوی مجلس برد. جمعیت و تئاتر شلوغ شد. 
مرا برای یک هفته به زندان موقت بردند و بعد پرونده تشکیل دادند که بعد از سه، چهار ماه برویم 
داشت  نفوذ  پرویز خطیبي هم  و  روزنامه   نویس ها  داشتند،  نفوذی  موقع  آن  بدهیم.  دادگاه جواب 
این  کارها نکنیم، ولی می کردیم. می گویند کمی َشر بودیم. ولی  از  و کاری کردند که ما دیگر 
آن قدر عقیده سیاسی نداشتیم که داریم کار سیاسی می کنیم، ولی از اینکه مردم استقبال می کنند، 
خوشمان می آمد. بعد تقریبًا پیش پرده خوانی، از بین رفت. اکنون شنیده ام که شهرداری می خواهد 
کاری کند که به ]نحوی[ این کار را نگه دارند. شعرها چاپ شده بود، من داشتم، یکی گرفت و 
نیاورد به من بدهد، همین اشعار پرویز خطیبی4 بود. البته کسانی که این کار را می کردند ابوالقاسم 
حالت، ملک صفا و عده ای بودند که این کارها را می کردند. ولی خطیبی تنها کسی بود که هم 
را اجرا و  برنامه های رادیو  تئاتر هم می نوشت و  بازی می کرد، سناریوی فیلم و  کارگردانی، هم 

اداره می کرد. 

–1285( خراسانی  نوشین  عبدالحسین   .1

1350ش( منایشنامه نویس، کارگردان تئاتر و 

شاهنامه پژوه ایرانی. او از مصححان شاهنامه 

مشهور به تصحیح مسکو بود. وی از نخستین 

افرادی بود که دستاوردهای تئاتر غرب را با 

خود به ایران آورد و نسلی را آموزش داد که 

را  تئاتر  بعد  نسل های  آن ها  باقیامنده های 

تربیت کردند، در فرهنگنامه نام آوران آمده 

است که او مدتی زیر نظر عبدالحسین نوشین 

به بازیگری پرداخت )فرهنگ نامۀ نام آوران، 

1386، ص 47(

به  شود  مراجعه  بیشرت  اطالعات  برای    .2

سینامی  تا ریخ  جامل)1377(.  امید،   کتاب: 

ایران، 1279-1357. تهران: روزنه.

text« .3« منظور منت منایشنامه است.

)1302-1372ش(  خطیبی  پرویز   .4

شاعر  ترانه ساز،  طنزنویس،  روزنامه نگار، 

شعرهای طنزآمیز و از نخستین فیلم سازان 

ایران بود. خطیبی در تهران به دنیا آمد و نوه 

دخرتی میرزا رضای کرمانی بود پرویز خطیبی 

نرشیات  مطبوعاتی  فعالیت های  آغاز  در 

بهرام، علی بابا و حاجی بابا را منترش کرد که 

به خاطر انتقادهای سیاسی بارها توقیف و 

رسانجام برای همیشه تعطیل شدند. نرشیه 

کودتای  تا   1328 سال  از  که  بابا«  »حاجی 

خطیبی  رسپرستی  با  1332ش.  مرداد   28

نرشیات  پرطرفدارترین  از  می شد،  منترش 

بود. نویسندگی  فکاهی سیاسی زمان خود 

و  فیلم  کارگردانی  کتاب ،  و  تهیه کنندگی  و 

منایشنامه در کارنامه وی جای دارد )وبگاه 

ویکی پدیا(.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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این  می کردیم.  کار  هم  ]دیگری[  تئاترهای  ما  ضمن  در  بود.  کار  شروع  این  به هرحال 
پیش پرده خوانی در تئاتر فرهنگ هم بود، ولی وقتی من به تئاتر فردوسی رفتم که نوشین در سال 
1326ش. کالس گذاشت. از آنجا دیگر به گروه نوشین رفتم، دیگر آن کار را کنار گذاشتم و بازی 

در تئاترهای کالسیک را شروع کردم. بعد از اینکه به شاه تیراندازی شد تئاتر تعطیل شد.

تأثیر نوشین روی شما چقدر بود؟
او تحصیالت فرانسوی داشت، مترجم و بازیگر بسیار خوبی بود. برای اولین بار ]که برای بازیگری 
به  من  ولی  بودند،  کرده  کارهایی  چنین  هم  هنرپیشگی  مدرسه  در  که  گرچه  گذاشت[،  کالس 
آنجا نرفته بودم. ]در آن کالس ها[ ادبیات نمایشی داشتیم، دکتر خانلری  در آن تدریس می کرد، 
جانبازیان1 که بالرین ارمنی بود، به بچه ها حرکت یاد می  داد، خود نوشین فن بیان کار می کرد، که 
خوب صحبت کنیم، چون تحصیالت فرانسوی داشت. آقای حسین خیرخواه، همکار نوشین بود، او 
هم بازیگری یاد می داد. بچه هایی که با او کار می کردیم: مصطفی و مهین اسکویی، خانم روکنا 
همسر نوشین، آقای حسین خیرخواه، آقای حسن خیر خواه با توران مهرزاد، ما بچه های درجه سه 
و چهار پایین بودیم. من، آقای کریمی، آقای تقی مینا، رضا مینا، آقای کی مرام که این سه نفر 
فوت شده اند، آقای عزیزاهلل بهادری هم بود که خدا عمرشان بدهد. این سال اول بود، چون بعد 
هم دوباره نوشین شروع به کار کرد، مجدداً خانم دیهیم با ما کار می کرد. علیرضا رخشانی و محمد 

جعفری به تئاتر سعدی آمدند. 
نوشین را به علت تیراندازی به شاه گرفتند و به زندان ]بردند[. تئاتر فردوسی تعطیل شد، ما 
تئاتر سعدی را در شاه آباد کار کردیم، یعنی همان گروه به اینجا آمد. درب تئاتر سعدی با نمایش 
نگه  را  تئاتر  پلیس  که[  بود  این شکل  مصدق]به  دوره  در  تئاتر  مسئله  و  شد  باز  قرمز«  »شنل 
می داشت، چون درگیری با حزب زحمت کشان و حزب توده بود. این تئاتر هم منتسب به حزب توده 
می شد، همه توده ای بودند. نه اینکه پولی بگیرند، بلکه در هنرپیشه های تئاتر افراد چپی داشتند. در 
تمام تئاترها این بود. شش، هفت تئاتر در تهران داشتیم، منتها تئاترهای شاخص تئاترهای سعدی، 
تهران و فرهنگ بودند. بعد از اینکه کودتای 28 مرداد شد تئاتر فرهنگ را آتش زدند، همه فرار 
کردند و عده ای را گرفتند و بردند. بعد از تئاتر سعدی در مرداد 1332ش. عده ای فرار کردند و از 
ایران رفتند. باالخره موقعی بود که ما همان خانه را داشتیم، یک شب نوشین را پیش من آوردند، 

دو ساعتی ماند. 
من یک سفر به آلمان رفتم و مدتی در آلمان بودم، مدارکی گرفتم و به تهران آمدم. وقتی 
کار  گریخته ای  و  جسته  تئاترهای  داشتند  بود،  شده  فارسی  فیلم  بود،  افتاده  راه  دوبله  برگشتم 
می کردند. آقای جعفری کار می کرد، بعد هم ما به تهران آمدیم. منتها من دیگر عالقه نداشتم 

1. رسکیس جانبازیان )زاده 15 ژانویه 1913م. 

در آرماویر، ارمنستان – درگذشته 11 دسامرب 

رقص پرداز،  رقصنده،  ایران(  تهران،  1963م.، 

به  که  بود  ارمنستانی-ایرانی  تهیه کننده 

»پدر رقص باله ایران« مشهور است )وبگاه 

ویکی پدیا(. 
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در تئاتر الله زار ]کارکنم[ و می گشتم، جای بهتری برای خود انتخاب کنم. اداره هنرهای زیبای 
کشور که آقای ]پهلبد[، شوهر واال حضرت شمس آنجا را اداره می کرد، ارکسترها را جمع کردند و 
ارکستر سمفوني ملی وارد کردند، هنرپیشه ها را وارد هنرهای دراماتیک کردند. پایه تئاترهای دولتی 
و ارکستر دولتی ]را محکم کردند[ ارکستر سمفونی درست کردند. البته مهم بود، خود ]پهلبد[ هم 
خیلی عالقه داشت. همه را بردند در اداره نگه داشتند. ]هنرمندان[ کافه ها و هتل های مختلف را 
جمع کردند، که سر و سامانی برای هنرهای دراماتیک باشد. دکتر فروغ که حاال آنجا آقای جوانمرد، 
نصیریان، جعفر والی، آقای رشیدی، خانم باقری و ]افراد دیگری[ آمدند. مغفوریان هم آمد که بعد 
دوباره به آلمان رفت. آقای سمندریان آمدند، گروه درست شد و در مهر 1344ش. سنگلج باز شد. 
سال 1336ش. که از آلمان آمدم، تلویزیون هم برنامه زنده داشت. ما در هنرهای دراماتیک 
هر چهارشنبه برنامه داشتیم، یعنی شناخت مردم از ما برای آن موقع بود. آن زمان تلویزیون فقط 
تهران و آبادان را پوشش می داد. نوار هم نبود، زنده اجرا می کردند  تا کم کم تلویزیون دولتی شد، 
فرد معتبری مثل رضا قطبی جلو رفت و شروع به اداره کردن کرد. کم کم نوار آمد و بعداً تئاترها باز 
شدند؛ مهر 1344ش. تئاتر سنگلج به عنوان تئاتر و پی اِس ایرانی باز شد. بعد هم نگاه وزیر فرهنگ 
و هنر بود. وزیر فرهنگ همان پهلبد عقیده اش این بود که، در این تئاتر فقط باید پی اِس ایرانی 
]باشد[. بعد نویسنده ایرانی پیدا شد، دکتر غالمحسین ساعدی، آقای رادی که خدا شفایش دهد، 
خیلی ها بودند. نویسنده پی اِس های ایرانی پیدا شد، چون قدیم نویسندگان ما پی اِس  زیادی که 
بتوان اجرا کرد، نداشتند یا من ندید م، به جز صادق هدایت و جالل آل احمد. جالل آل احمد منتقد 
خیلی خوبی برای پی اِس های ما بود، تئاتر گاو را که آقای والی کارگردانی کرده بود، دیده بود. از 
همین هنرهای زیبا، یک دگرگونی به وجود آمد  که من، آقای جوانمرد و نصیریان هم به هنرهای 
زیبا آمدیم و شروع به کار کردیم. تا انقالب شد، کار می کردیم. در انقالب هم که دو، سه سالی 
بیکار بودیم، باالخره عده ای از ایران رفتند و عده ای ماندند و ما شروع به  کار کردیم، همان کاری 

که قباًل می کردیم  و بعد هم ادامه داد یم.

راجع به ارتباطی که با نوشین داشتید، بفرمایید و اینکه چگونه به زندان افتاد، 
چطور فرار کرد و چگونه به منزل شما آمد، توضیح دهید.

چگونه آن مسائل، سیاسی است که هیچ کس اطالع ندارد. من هم وقتی که فرار کردند، تا مدتی 
نمی دانستم. چون او استاد ما بود، در زندان هم به مالقات او می رفتیم. ما فکر می کردیم  او به 
مسکو رفت، ماشین پر کرده بودند و با هواپیما به مسکو رفته بودند. طریقه رفتن وی خیلی ساده 
بود، از خانه ما همین طوری رفت، یک ماشین شیک آمد این ها را در آن ریختند ، رفتند مرز و از 
آستارا ]فرار کردند[. من بی اطالع بودم که چگونه است. فقط به من اصرار می کردند که تو داری 

خانه می گیری، یک جایی بگیر.
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مشخص بود که از قبل طراحی می کنند، که شما چنین محلی را بگیرید.
 ]بله[، ولی چرا مرا انتخاب کرده بودند، من تنها بودم با زن و یک بچه، باالخره مرا انتخاب کردند. 
اتفاقًا خانه ای بود در  را تماشا کرد.  باال  بتوان  از پنجره  گفتند که جایی بگیر که راحت باشی و 
انتهای خیابان خورشید، در یک کوچه بن بست بود که سه پله پایین می رفت. وقتی وارد می شدیم 
دو تا اتاق این طرف و دو تا ا تاق آن  طرف قرار داشت. خانه ای بود با حیاط، یک حوضچه وسط، 
حمام هم نداشت، فقط آسمان را می دیدیم، آب و گاز و تلفن هم نداشت. ما آنجا را به مبلغی اجاره 
کردیم. بعد گفتیم چنین جایی را اجاره کرده ایم. گفتند: »عالی است، این اتاق جلویی را درست 
کن.« ما هم پرده و هر چیز بهتری که داشتیم در آن گذاشتیم، گفتم: »درست کردیم «، باال برای 
خودمان بود. برای مهمان آوردن رمز گذاشتم. گفتم: »من که همیشه نیستم.« کلید گرفتند. گفتند: 
»مهمان می آید، ولی با تو کار ندارد، می آید می خوابد و می رود «، ما هم بیرون می آمدیم، می دیدیم 
آن چراغ روشن است. در واقع یکی آمده و ما او را نمی دیدیم. یک بار ]او را[   دیدم، می آمد در حیاط 
می خوابید و ما پذیرایی می کردیم و چای می دادیم. می آمدند و می رفتند، نمی شناختیم چه کسانی 
هستند. یکی دو نفر آمدند، شناختیم، چون قباًل دیده بودیم، از شهرستان می آمدند. اگر این ها که از 
شهرستان آمدند، ]در مسافرخانه[ اسم شان را می نویسند، این اسامی را پلیس می بیند و می فهمد که 
این آقا به تهران آمده است. از کارهای سیاسی خودشان ]بود[. این ها می گفتند که نه نمی خواهند 
به هتل بروند، جایی باشد خلوت باشد، که شب بخوابند و صبح بیرون بروند. به ما گفتند: »تو یک 
مهمانی داری، دو ماهی مي ماند، با او زیاد رفت و آمد، نکن«. تقریبًا قطع رابطه کردیم و فک و 

فامیل هایمان را نمی دیدم. 
یک روز به من گفتند: »فردا مهمان می آید«. فراد رفتم دیدیم چراغ روشن است. به همسرم 
گفتم: »چه کسی آمد«؟ گفت: »نمی دانم یکی داخل آمد«. تقریباً هوا کمی هم خنک بود. من که 
به خانه رفتم و در را باز کردم، دیدم راه می رود. رفتم در زدم دیدم نوشین است. ترسیدم، گفتم دارند 
دنبال او می گردند، اگر پیدا کنند ما را ]زنده نمی گذارند[. همین طور ماندم. گفت: »ترسیدی« ؟ گفتم: 
»نه«. گفت: »نترس خبری نیست«. سه، چهار روز ماند. کم کم با هم غذا می خوردیم و با هم زندگی 
می کردیم. زمان که می گذشت ترس ما هم می ریخت، کم کم جوری که متوجه نشوند، بچه ها به 
دیدنش می آمدند، خانمش و بچه اش می آمدند. من هم که می خواستم از خانه خارج شوم، راه های 
سخت می رفتم  که مرا تعقیب نکنند. به هرحال مواظب بودم، ولی خیلی اذیت می شدم. گاهی هم 
بیرون می رفت، یعنی ماشین می آمد ]او را[ بیرون می برد. گاهی مهمان داشت، ولی فعالیت سیاسی 
نبود، می آمدند و بحث هنری ]می کردند[. خودش هم به کار هنری ]بسیار[ عالقه مند بود. به همین 
دلیل وقتی به مسکو رفت، سنجری که با او صحبت کرده بوده، رهبر ارکستر گفته بوده که من 

می خواهم کار کنم، اما کار سیاسي نمي خواهم بکنم. به هرحال عمرش کفاف نداد. 
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برهه سختی بود، آن زمان خیلی خشن بود. در تظاهرات خیابانی افراد را می کشتند، می گرفتند، 
کرده  را  کارهایم  همه  بروم،  آلمان  به  می خواستم  قضایا  این  از  بعد  تقریبًا  دیگر  من  می بردند. 
بودم. قرار بود همه بچه های تئاتر سنگلج را بگیرند. هیچ وقت ]مدارک را[ در جیبم نمی گذاشتم، 
گذرنامه ام و کمی هم مارک که خرج سفر باشد، خانه بود. من در آزمایشگاه مرکزي در وزارت 
بهداری کار می کردم. چرا رفتم وزارت بهداری، نمی دانم. مرا این طرف و آن طرف می بردند. یک 
پسر خوش هیکل، در توپخانه جلوی مرا گرفت. یک کاغذ نشانم داد و گفت: »این اسم توست«؟ 
گفت که برویم و پیراهنش را کنار زد و گفت: »ببین این هفت تیر است، اگر فرار کنی، می زنم «، 
و  جعفری  محمد  بودیم.  زندان  در  ماه  چهار  تقریبًا  ما  باالخره  برویم«.  کنم،  فرار  »چرا  گفتم: 
]مرا[ می شناخت، کس دیگری  آنجا محمد جعفری  رفتیم قصر در  بودند.  ما  با  همه هنرپیشه ها 
نمی شناخت. او هنرپیشه خیلی خوبی بود. از جوان اول های تئاتر بود. فیلم هم کار کرد، هنرستان 
هم دیده بود و در مدرسه صنعتی هم با ما بود. موهای آقای جعفری را به مناسبت آشنایی با کسی 
نزده بودند. من هم خوشحال شدم که رفیقم آنجاست. مرا که به قصر بردند، چون جعفری مرا 
می شناخت، خواستند مرا به بند یک بفرستند. رفتم به بند یک، دیدم ـ خدا رحمت کند ـ بزرگ مرد 
ایران، احمد شاملو هم آنجاست. من که بیرون آمدم احمد و جعفری ]هنوز زندانی[ بودند، که بعداً 

با شرایط طوالنی تر بیرون آمدند. احمد، خیلی خوب بود، حرکات زیبایی داشت. 
روز عاشورا می آمدند بندها را باز می کردند  که همه بروند سینه بزنند. افسران، آقای جعفری را 
می شناختند،    رئیس زندان، یک آقایی بود که همه کاره زندان بود. افسر به او گفت: »این آقایان را 
به بند یک ببر »، با شاملو و  ... چهار، پنج ماه بده و بستان داشتیم و با هم بودیم. روز عاشورا که شد، 
گفتند: »همه باید بیایند بیرون و سینه بزنند«. افسر گفت که بیا بیرون باید بروید سینه زني، ولی 
شاملو نشسته بود، گفت: »من نمی آیم«. افسرها گفتند: »باید بیایی «، یک افسر باالتر آمد فریاد زد: 
»باید بیایی برویم«، او هم داد زد: »نمی آیم«. افسر همین طور ماند. تنها کسی که در زندان ماند و 
کسی با او کار نداشت ]شاملو[ بود. همان موقع هم قابل احترام بود. در بند زندانی ها عادی بودند 
ولی می دانستند ما کار هنری می کنیم. خاطرات خیلی مفصلی است، من نوشته ام که روز عاشورا 
البته در سطح زندان فشارها، اعالمیه ها  چگونه بود، بندها باز می شد، همه با هم رابطه داشتند. 
پخش می شد، روزنامه ها و همه چیز بود. خوراکی که می آمد، ]آن ها را[ یک جا جمع می کردند، که 
به همه برسد. دوره خاص خود بود. بعد هم مرخص شدیم. من وقتی از زندان بیرون آمدم، از تهران 

بیرون رفتم، زیرا همه کارهایم را کرده بودم، ویزایم را گرفته بودم.

کجا مي خواستید بروید؟
می خواستم به آلمان بروم. در حقیقت فکر کردم دیگر نمی توان در تهران کار کرد. گفتم موقعیت 
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خوبی است که بروم کالس ببینم. رفتم آلمان، ]در آنجا[ به کارخانه ذوب آهن رفتم، کار نبود، جنگ 
بود، خیلی ها کشته شده بودند. من به ذوب آهن هانوفر1 رفتم. یک شهر کوچک بود، آقایی به ما کمک 
کرد. ]مرا[ از تهران معرفی کرد که به آنجا بروم. همسر آقایی که ]معرف من بود[، آلمانی بود. او مرا 
به خانه پدر زنش فرستاد، بعد او آمد برای من در ذوب آهن، کار درست کرد. کمک کارگر، عملگی کار 
سبک خشن بود، ساعتی یک مارک. در هر حال ما جا افتادیم. من شروع به کار کردم و تا مدتی که 
آلمان بودم، در این کارخانه کار می کردم. البته آن ها نمی گذاشتند من بیایم و می گفتند که بمان. بعد 

که فهمیدند من کار هنری می کنم، کمی مورد ِتوجه واقع شدم. شبانه می رفتم.
به  که  می شد  پیشنهاد  خیلی  بودم.  رفته  تنها  نداشتم،  پول  می خوردم،  غذا  یک بار  روزی 
ایران. کارم که تمام شد، سراسیمه و  بیایم  آلمان شرقی برویم و کار کنیم، ولی من مي خواستم 
زمیني به تهران آمدم. کمی دور زدم که چه کار کنم. مدتی دوبله کار کردم، نمی خواستم هر کاری 
را قبول کنم. دوره اول فیلم های ایران، کار فراوان بود. بعد گفتم نه، هنرهاي زیبا را انتخاب کردم 

که به آنجا ببرم. رئیسش مرا خواست و گفتم که آلمان بودم و قضیه را تعریف کردم.

فکر مي کنم زمانی در تئاتر پارس با خانم و آقاي اسکوئي2 کار کردید؟
وقتي برگشتم، مصطفي من را دعوت کرد براي کار شکسپیر. آن را کار می کردیم و رسماً من به 
کمکش رفتم. خانمش هم از من خواست که »خانه عروسک« را بازی کنم. پشت سرهم کار کردم. 
من نه قراری داشتم و هیچ چیز. برای این ها کار کردم و پولی هم نگرفتم، یعنی درآمدی هم نمی شد، 
چون خرج تئاتر زیاد است. بعد از آنجا که آمدم، یک پی اِس آلمانی بازی کردم، دوبله کار کردم، تئاتر 
این ها را بازی کردم، ولی رسماً نرفتم قرار دادي در یک تئاتر بمانم. آزاد بودم که هنرهاي زیبا را انتخاب 

کردم. من کارمند دولت بودم. داستان مفصل بود که چگونه خود را معرفی کردم.
ایشان و همکاران خیلی خوبمان  رفتم،  منتقل کردند.  زیبا  به هنرهای  بهداری  وزارت  از  مرا 
آقای نصیریان، آقای مشایخی، آقای والی، آقای رشیدی، آقای مقبولیان، آقای جوانمرد، خانم آقای 
جوانمرد، خانم خوروش، خانم جمیله شیخی، آقای سمندریان، خانم صابري )تحصیل کردۀ فرانسه(، 

آقای رشیدي )تحصیل کرده خارج و گروه هنرهای ملی( کم کم آمدند و شروع به کار کردند. 

آیا می توانیم بگوییم این مقطعی که شما به هنرهای زیبا رفتید، تئاتر ملی شکل 
گرفت؟

شکل گرفته بود. زمینه را آقای شاهین سرکیسیان3 که در تئاتر سعدی با ما کار می کرد، ]ایجاد 
کرده بود.[ وقتی تئاتر سعدی بسته می شود، خودش یک کالسی می گذارد. خیلی عالقه به تئاتر 
ایران داشت و بچه ها را جمع می کند. کالسی تشکیل می دهد، دور هم می نشینند، پی اِس می خوانند 

 )Hannover :1. هانوفر یا هانوور )به آملانی

یکی از شهرهای آملان.

)1302  -  1384ش.  (  اسکویی  مصطفی   .2

کارگردان تئاتر و پدر تئاتر علمی ایران است. 

وی از همکاران عبدالحسین نوشین بود که 

پس از مرگ وی راه او را ادامه داد. در کارنامه 

وی فیلمنامه نویسی، تدریس، کارگردانی و... 

وجود دارد. برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید 

به: اسکویی، مصطفی )1365(. پژوهشی در 

اس ک وئ ی،  آناهیتا؛  تهران:  ایران.  تئاتر  تاریخ 

سیستم  ی ا  ع ل م ی  ت ئ ات ر   .)1365( م ص طف ی 

س ت ان ی س الف س ک ی. ت ه ران: آن اه ی ت ا.

رسکیسیان  شاهین  یا  رسکیسیان  3.شاهین 

 - بلغارستان  وارنا،  در  1289ش.  )زاده 

درگذشته 1345ش. در تهران( کارگردان تئاتر 

و منایشنامه نویس ایرانی ارمنی تبار و پایه گذار 

)وبگاه  بود  1337 ش.  در  ایران  نوین  تئاتر 

ویکی پدیا(.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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و بلبل سرگشته نصیریان را در پاریس اجرا مي کنند. من وقتی آمدم بعد از مدتی، سرکیسیان فوت 
کرد، ولی روی بچه ها اثرگذار بود چون آن ها را راه انداخته بود. افراد خیلی ]بزرگی[ با او همکاری 
می کردند، که من اسامی را به یاد ندارم. من در   کتاب آقای جادوي صحنه تمام کسانی که در سراسر 
کشور کارگردانی کردند و استاد من بودند را نام برده ام، حتی آلمانی ها را. حتی در آخرین لحظه ای 
که این کتاب را نوشتم، خانم اعظم افراز ویرایش کرده بود، اسامی همه هست. من همیشه فکر 

می کردم کار هنر آن قدر وسیع است  که من هیچ وقت ]ناتمام[.   
فکر نمی کردم شما از من این ها را بخواهید. انسان باید برای نسل جوان چیزی بگذارد، که 
چه می شود که فرد با تمام این مشکالت روبه رو می شود. مثاًل انسان سه، چهار سال در آلمان یک 
وعده غذا بخورد، نان و پنیر بخورد، پنیرش هم برای من که ثروتی نداشتم و پولی از جایی به من 
نمی رسید، گران بود. دلم می خواست بخوانم، از همان دوران ابتدایی که تئاتر را دیدم، عاشق این 
کار بودم. هیچ وقت این حرف آقای حسین تهرانی نوازنده ضرب و استاد مملکت را از یاد نمی برم. 
من پسرم مجید را بردم که مدرسه عالی موسیقی بگذارم. آقای تهرانی، فرد بسیار بزرگی بود. کار 
هنری را هیچ وقت کسی از یاد نمی برد، من نمی دانم آن موقع نخست وزیر که بود؟ اما مي دانستم 
آقای سنجری رهبر ارکستر بود. این هنر است، ]حکومت[ دوره چارلی را نمی دانیم، ولی چارلی 
هست. این کار هنری است که من برای آن ارزش زیادی قائل هستم، خیلی احترام می گذارم. 
فکر می کنم که همکاران من که دارند کار می کنند مقام ارجحی در کشور ما دارند. برای اینکه 
یک روزی این ها هستند. شما ببینید تمام دوران شاه، همه چیز به هم ریخت، ما بودیم، دیگر تا 
بمیریم و برویم. به هرحال تأثیرگذار است. تماشاگر ما در ایران این ها را از یاد نمی برد. هنوز هم که 
من در خیابان راه می روم، می بینم ادای فیلم قارون را برای من در می آوردند. آن فیلم سال1350، 
1351ش. قبل از انقالب ساخته شد. نسلی که با ما بزرگ شدند و به جلو آمدند، واقعًا هیچ وقت 

فراموش نمی کنند.  
پسر من در تلویزیون جام جم کنسرت گذاشته بود و نیز در تاالر وحدت سال گذشته که میراث 
را رهبری می کرد که پنج شب اجرا شد و من رفتم دیدم. خانمی که مشخص بود  خیلی ثروتمند 
است با عصای دسته طالیی، عینک و خیلی شیک، ولی مسن که به زحمت راه می رفت آمده بود 
و مرا که دید گفت: »شما آقای؟« گفتم: »نام من عزت اهلل است «، گفت: »من دختر بودم، شما را 
در تماشاخانه کشور دیدم. دخترم شما را در تئاتر پارس دیده بود. نوه ام شما را در تئاتر سعدی دیده 

بود«. من گفتم: »خانم کافی است«.  
 حافظ را به یاد دارم، سعدی را به یاد دارم. ببینید این هنر است که باقی می ماند. یک زلزله 
از بین می برد. هنر را نمی تواند  می آمد همه چیز به هم می خورد، یک سیل می آید، همه چیز را 
کاری کند، هر کاری کند هست، هیچ وقت مرگ ندارد و این حرفه ای است که من برای آن خیلی 
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ارزش قائل هستم. االن شما فکر کنید که آن دوران بعدی که بود، چه شد، کجا رفت، حاال اثر یک 
نقاش یا یک شاعر تازه رشد پیدا می کند. چقدر راجع به حافظ و فردوسی کتاب چاپ شده است. 
شما ببینید قدیم هم چاپ می شد؟ دوست داشتم که هنرمندان کشور و جوانان بدانند، چه مسئولیتی 
دارند. چطور خود را در این دوره، در این مملکت نگه دارند، که مخاطب ]دوستشان[ داشته باشد و 
با ]آن ها[ بیاید. خیلی ها هستند که مشکالت دارند. هیچ فرمولی ندارد که من بگویم. آقای حسین 
تهرانی گفت: »اگر فرزندت می خواهد آب حوض کش هم باشد، باید درجة   یک باشد و ]درجه[ دو 
به درد نمی خورد« راست می گوید. موقعی که مجید تحصیل می کرد، ]هنرجو زیاد بود[، اما نوازنده 
کجاست؟ کسی که سمفونی خرمشهر را درست می کند، شوخی نیست. مثاًل پیراهن یوسف یا از 
کرخه تا راین را فکر کنید. این از مغز او بیرون می آید. دوست من از آمریکا آمده بود، می گفت: 

»من با موزیک از کرخه تا راین، شش ماه در تنهایی گریه می کردم«.

اشاره کردید به تاالر سنگلج، من فکر می کنم فعالیت های آنجا هنوز دامنه دار است، 
آنجا چه اتفاقاتی افتاد که تئاتر جدی سرآغازش بود؟چه اهدافی را دنبال کردید؟

بازی  فیلم  یک  سینما  در  می کند.  فرق  خیلی  سینما  با  و  است  دسته جمعی  کار  یک  تئاتر،  کار 
تئاتر کاری است  نبینید. کار  ببینید شاید  بعد، شاید  ماه  را نمی  بینید. هشت  می کنید، هنرمندان 
که از صبح تا شب با هم هستیم و بده بستان داریم و زنده اجرا می شود و با سینما متفاوت است. 
سینما خاص خودش  است دوربین، ماشین ... است که کمک می کند، بُعد هم وسیع است و در 
دنیا می گردد.  تئاتر بسته تر است. زنده بودن آن راجع به رابطه ای است که  مردم با تئاتر دارند و آن 
بسیار ارزشمند است. درست است که مردم فیلم ها را می بینند، اما تئاتر زنده و خیلی واقعی است. 
آنجا بچه ها به علت کارهای تلویزیونی با هم بودند. من ]می توانم[ بگویم کارهای تلویزیونی ما را 
برای جلوی دوربین پرورش داد. ما جلوی دوربین کار کردیم، روی فیلم راحت کارمان را کردیم و 
همین است که من به درجات عالی رسیدم. آن پیوستگی، آنجا تا آن دوره خوب بود، وقتی انقالب 
شد یک به هم خوردگی شد. تا چند وقت تئاتر نبود تا بعد دانشگاه ها که شروع شد. اکنون دانشگاه 
دارد چه کاری می کند؟ این همه دانشجو هست، جای کار نیست، سالن نیست. این بچه ها جذب 
تلویزیون می شوند یا در آژانس کار می کنند. عده ای به دانشگاه می روند، استعداد هم دارند اما جا 

نیست، کار نیست. دارد کمی به هم ریختگی پیدا می شود. 

در مورد کتاب »جادوي صحنه« بفرمایید.
را  زحمتش  کیان افراز  اعظم  خانم  که  است،  من  تئاتری  فعالیت  صحنه1«  »جادوی  کتاب  این 

1. کیان افراز، اعظم )1392(. جادوی صحنه ) زندگی 

تئاتری عزت الله  انتظامی(. تهران: افراز.
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کشیده اند. من چیزهایی را که داشتم در اختیارشان گذاشتم و ایشان ویرایش کردند. حاال هر چه 
که ایشان تألیف کردند، چون تألیف چیزی است که کسی خودش بنویسد، اما اینکه خاطرات مرا 
این ها می نویسند، نمی دانم چگونه می شود. مثاًل من سرگذشتم را نوشته ام، ایشان ویرایش و تنظیم 
کرده است. یک کتاب دیگر به اسم »آقای بازیگر«1 هست که فعالیت سینمایی2 من است. این 
چیزهایی که من برای شما گفتم در آن است. شما می توانید از آن دقیق ترش را با نقل از کتاب 
یادم می رود، مقداری مخلوط می شود. ممکن  از  بردارید. چون چیزهایی که من می گویم  فالن 
است لحظاتی از این بگذارید. زندان را در آن مفصل گفتم  که زندانی ها چگونه در روز عاشورا قمه 
می ز دند.  قمه با تیغ ژیلت یک چیز ِ وحشتناکي است ... همه کتاب ندارند، اغلب انسان فراموش 
می کند. فقط آقای نصیریان ]کتاب[ دارد و یک نفر ]دیگر[. تمام چیزهایی که من گفتم دقیق ترش 

در این ]کتاب[ است. 

البته موضوعاتي بود که در این کتاب نگفته بودید مثل پرویز خطیبي؟
از کشور است، یک  این گونه نگفته ام. دخترش سروده خانم هم که  خارج  راجع به پرویز خطیبی 
کتاب چاپ کرده است. من همیشه معتقد بودم که او یکی از مردان بزرگ ادبی است، چه با شعر، 
چه با تئاتر، چه با هرچیزی که مبارزه می کرد، با اشعار پیش پرده و نمایش ها. تا پای اعدام هم رفت 

و باالخره خواهرش خیلی تالش کرد تا او را نجات داد.

علت اعدام او چه بود؟
او روزنامه نگار بود و نمی توانست با دربار رابطه برقرار کند. به فستیوال رفت و او را در بندر پهلوی 

گرفتند و به تهران آوردند. خیلی آزار کشید.

1. گلمکانی، هوشنگ )1390(. آقای بازیگر 

) زندگی و آثار عزت الله انتظامی(. تهران: نرش 

قطره. در دانشنامۀ دانش گسرت آمده است که 

انتظامی با بازی در فیلم ها به آقای بازیگر 

ملقب شد )دانشنامه دانش گسرت، 1389، ج3، 

ص143(. 

است:  آمده  جهان  مشاهیر  کتاب  در   .2

»انتظامی از سال 1320 وارد فعالیت سینامیی 

گردید« )سعیدیان، 1371، ص 143(.
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آیا او هم به توده  ای ها ربطی داشت؟
توده ای نبود، همه که توده ای نبودند، عده خاصی بودند. عده ای بودند که به تئاتر سعدی عالقه مند 

بودند، تئاتر سعدی بلیط نداشت. همه توده ای هستند؟

اتفاقاً همان نگاه منتقدانه و هنرمندانه است که حتی شما را هم چند بار به دردسر 
انداخت.

من سعی می کردم که در گروهی بروم که در تئاتر درجه یک باشد. نوشین با من فرق داشت. او 
باالترین استاد تئاتر در ایران بود، یعنی کاری کرد که هیچ کس نکرده است. در آن کتاب نوشته ام 
که نوشین چه کرد، تئاتر حرفه ای درست کرد، تجزیه و تحلیل کرد، پرورش داد و همه زحمت ها 

را او کشید.
به  را  او  وقتی  و  کرد  فوت  1357ش.  سال  مادرم  است.  قشنگی  کار  خاطرات  به  برگشتن 
بهشت زهرا آوردیم، شهدا را در خیابان ها می آوردند. ناگهان جنازه رفت، فکر کردند شهید است. 
دوست  ندیدند،  چیز  هیچ  من  از  داشتیم.  مذهبی  خانواده  کرد.  فوت  1362ش.  سال  در  پدرم 
نداشتند ببینند. به مادرم گفتم: »فیلم گاو آمده«، چون خودم دوست نداشتم، به تماشا بروم. گفتم: 

»می خواهی بروی«؟، گفت: »همین یک کارم مانده بود که به سینما بروم و فیلم نگاه کنم«. 
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آیا روضه خوانی مادرتان روی پیش پرده خوانی شما تأثیر داشت؟
وقتی من به تئاتر می رفتم، فقط مادرم خبر داشت که این کار را می کنم، پدرم نمی دانست. پدرم فکر 
می کرد من آنجا کار می کنم، مثاًل بلیط پاره می کنم. حتی آن ها تلویزیون داشتند و نگاه نمی کردند، 
دوست نداشتند، اعتقادات مذهبی خاص خودشان را داشتند. خانواده درجه سه بودیم که بدون کمک 
کسی ]زندگی می کردیم[. مثاًل مادرم که شاگرد درس می  داد، از تمام محل می آمدند. درآمدی بود و 
کمک می کرد. در دوران ابتدایی نوه مجدالدوله در کنار من می نشست. مجدالدوله فرد ]قدرتمندی[ بود 
که من عکس او را در کتابی دیدم. نوه اش تنها بچه ای بود که زنگ تفریح برای او خوراکی می آوردند. 
او خیلی مرا دوست داشت، مثاًل مشق های او را مي گرفتم، پاکنویس هایش را مي گرفتم، خیلي من را 
دوست داشت. یادم نمي رود خوراکي هایش را در جیب من مي گذاشت و مي گفت که بردار و این جور 
بچه اي بود و بچه علیلي هم بود اما خیلي انسان بود. دیدید که بچه هاي ثروتمند طرف بچه گدا ها 
نمي رفتند و تفاوت کاماًل مشخص مي شود. از لباس و رفتار و ... همه آن طور زندگی می کردند، نه 
اینکه ما تنها باشیم. با حقوق کم زندگی می کردند و به هرحال بچه ها بزرگ شدند. مثاًل االن همه 

برادران و خواهران من دارند  خیلی خوب زندگی می کنند. 

کارشان چیست؟
آن ها هم کار هنری می کنند. آن ها  براي خودشان کار مي کنند یکي در کار هنري است و ویلن 
هم مي زند، یکي شان یک مؤسسه خدمات دارد و دیگري در رشت است و مغازه بزرگ مبل دارد، 
آن ها برای خود کار می کنند. به علت مشکالت ترافیک تهران که ما نمی توانیم جایی برویم، اغلب 
کم یکدیگر را می بینیم و تلفنی خبردار می شویم. به هرحال گرفتاری سیاسي نداریم، معتاد نداریم، 
همه رو به راه هستند. این نتیجه تربیت اولیه است، بچه در آغوش پدر و مادر تربیت پیدا می کند. 
آغوش ما همین بوده که گفتم. آن چیزی که ما را نگه می دارد، عشق و عالقه به کار  است. اگر 
یکی  می کند،  نقاشی  یکی  باشید.  داشته  دوست  باید  نمی شود،  نمی آید،  در  ]کار[  نباشید  عاشق 
مجسمه سازی، یک آقایی یک مجسمه ساخته در فرهنگستان هنر در خانه هنرمندان ]گذاشته[ 
که برو و ببین! اصاًل باور نمی کنید که جوان است. دیروز یک تابلو آوردند دم خانه ما دادند که 
می خواهم به خانمم بدهم. ]تابلویی[ با چوب از یک پسر 25، 26 ساله، من با حیرت  ]نگاه[ کردم، 
آخر با چوب خیلی سخت است! به من می گویند من عاشق این هستم. من فکر می کنم ریشه این 
دوست داشتن چیست؟ فیلمی می بیند، که با روحیه اش جور در می آید. چند نسل می گذرد، که ما 
داریم این کار را می کنیم، کارمان را که عوض نکرده ایم. داریم همان کاری را که در دو  دهه گذشته 
بروم  قدیم که  نیستیم مثل  با دسته جات  و کار می کنیم،  انجام می دهیم  برای مردم  می کردیم، 
سعدي بازي کنم و افکار رضا شاهي در من تأثیري گذاشته باشد و یا نگذاشته باشد. چقدر می تواند 



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 7
188

اثر بگذارد ؟ آن موقع شما نگاه می کنید آن ها چه می گویند، اما نمی تواند 
ماندگار باشد، ماندگار آن چیزی است که شما دوست دارید، ماندگار آن 
عشق و عالقه به کار است. یکی فیلمبردار می شود، یکی بازیگر، االن 
هم که با این دانشکده ها که باز شده واقعًا بچه ها فوق العاده اند. تئاترشان 
نسل  می آید  اکنون  که  نسلی  فوق العاده هستند،  خیلی  می بینم  که  را 

کامپیوتر است. ما با چراغ دودی کار می کردیم.

جلسه دوم
استاد، شما یکی از افرادی هستید که در زمینه تئاتر تلویزیونی جزو پیش کسوتان 
هستید. می خواهیم راجع به این اتفاق و این پدیده که چگونه برای اولین بار در 

تلویزیون اجرا شد، صحبت کنید؟
به هرحال ]زمانی که[ من پیش پرده خوانی1 می کردم، یکی از فعالیت هایی که خیلی به آن عالقه 
داشتم این بود که در تئاتر کار کنم. پیش پرده خوانی یک کار تخصصی بود که جلوی صحنه پیش 
تئاتر،  در  گرفت.  قرار  مورد ِتوجه  و  بود  ارزش  با  خیلی  بود،  قشنگی  فعالیت  من  به  نظر  و  می آمد 
پیش پرده خوان ها کارشان گرفت و افراد مختلفی بودند که اسم شان را قباًل گفتم ]با آنها[ کار کردم، 
ولی من از همان اول که پیش پرده خوانی می کردم، بیشتر به بازیگری عالقه داشتم و در پی اِس ها 
) تئاتری ها(، رول های2 کوچک بازی می کردم  و به تدریج این باعث شد که بتوانم رول های بزرگ 
بازی کنم. بعد به تئاتر سعدی و تئاتر فردوسی رفتم که تئاتر پیش پرده را آقای نوشین برپا کرده 
بود ... بعد از تئاتر فردوسی به تئاتر سعدی رفتم و کودتای 28 مرداد ]با آن مصادف شد[ و به هرحال 
این ادامه پیدا کرد و من به خارج از کشور یعنی آلمان رفتم و دوره شبانه هنر پیشگی دیدم. بعد از 
سه، چهار سال که به تهران برگشتم، خیلی کارها راه افتاده بود ... فیلم های سینمایی، فیلم های 
فارسی، دوبله و فیلم های که قبل از اینکه من بروم دوبله نمی شد، ]همه این ها روی روال نمایش 

داده می شد[ ولی در این زمان دوبله آغاز شده بود. کارهای هنری زیاد بود.
 عالوه براین تئاترها هم راه افتاده بود . بعد از کودتای 28 مرداد تئاترها تقریبًا بسته شده بود 
و زمانی که من در آلمان بودم، تحوالتی رخ داده بود. وقتی که برگشتم، رفتم و مطالعه   کردم که 
چهکار کنم؟ چون در فروشگاه فردوسی به عنوان مترجم کار می کردم و به  کار هنری عالقه هم 
داشتم، یک تئاتر آلمانی پیدا کردم. یک آقای آلمانی هنر پیشه که   برای تفریح یا کار دیگری ]به 
ایران[ آمده بود، در آنجا با ما صحبت می کرد، گفت: »بیا و یک  پی اِس آلمانی کار کن« و من با 
او همکاری کردم و در کار دیگری مرحوم مصطفی اسکویی و خانم ایشان از من دعوت کردند که 
با آن ها همکاری داشته باشم، دو تا کار کردم یک اثر  از شکسپیر بود که آقای اسکویی کارگردانی 

اداره  او تقریبا بعد از سال 1337ش. در   .1

تئاتر در ده ها منایش کوتاه و بلند بازیگر و 

دانش گسرت،  )دانشنامه  شد  پیش پرده خوان 

1389، ج 3، ص 341(

2. رول )نقش( از واژگان به کار گرفته شده در 

هرن فیلم سازی است )وبگاه آبادیس(.
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کرده بود و خانه عروسک اثر ایپسن که خانم اسکویی کار کرده بود که با آن ها همکاری کردم و 
بعد به هنرهای زیبا که، ]آن موقع[ به نام هنرهای دراماتیک بود، رفتم. 

هنرهای زیبا یعنی وزارت فرهنگ وهنر یعنی ارشاد کنونی، یعنی باالترین و بهترین جایی 
که من انتخاب کرده بودم که بروم، برای اینکه یک گروه تئاتری در اینجا جمع شده بود و همه، 
آقای  و  مشایخی  آقای  نصیریان،  آقای  جوانمرد،  آقای  گروه  بعداً  که  بودند   عالقه مند  بچه های 
کشاورز ]تشکیل شد[ که بعد آمد و بسیاری دیگر از بچه ها که بعداً به هنرهای دراماتیک پیوستند 
و یک گروه شد که در هنرهای دراماتیک افرادی را انتخاب کردند که از این جمعیت ، گروه انتخاب 
شد که من گفتم: »می خواهم با آقای نصیریان همکاری کنم  و نمی خواهم گروه تشکیل دهم، فقط 

همکاری کنم«. البته گروه نداشتیم که بعدها شروع کردیم.
 کار تلویزیون هم تقریبًا راه افتاده بود. من وقتی که سال 1336 یا 1337ش. از آلمان آمدم، 
گاهی زنده در کانال سه تلویزیون )در آن زمان فقط تهران را پوشش می داد و تلویزیون تازه آمده 
بود، همه نداشتند و تعداد محدودی تلویزیون داشتند( تئاتر یک پرده ای اجرا می شد، با بچه های 
ولی  ندارم  به خاطر  را  اسم شان  حاال  که  می کردیم  را  کارها  این  دیگر هم  تئاترهای  از  مختلف، 
بهترین جایی که کار یک پرده ای می کرد و کار درست و اساسی بود، نمایش های تلویزیونی بود 
که )مربوط به( هنرهای دراماتیک هنرهای زیبا ]مي شد[ که ما بودیم و بعد کار دانشکده هنر های 
مي کردند،  آماده  را  پی اِسي  کدام  هر  گروه  بچه های  یعنی  می کردند،  کار  آن ها  و  شد  دراماتیک 
پی اِس یک پرده ای و بیشتر ایرانی ]بود[ که این ایجاب کرد که نویسنده ایرانی زیادی پیدا شود که 
شد. خیلی ها مثل آقای رادی، آقای دکتر غالمحسین ساعدی -خدا رحمتش کند- آقای نویدی 
بودند که کار می کردند. اگر اشتباه نکنم، خانم آقای جوانمرد هم پی اِس نویسی کرد، که اسمشان 
را فراموش کردم. آقای نصیریان هم بود که چند پی اِس نوشته بود، در این میان پی اِس هایی هم 
ترجمه یا اقتباس می شد. ]این کار به صورت[ پرده ای یا زنده ]انجام می گرفت[ هنوز نوار نبود و فرق 
کار برنامه هنر های دراماتیک با تئاترهای دیگر در ا ین بود که ما تمام ماه، اول همه دوشنبه ها و 
بعد چهارشنبه ها هفته ای یک بار برنامه داشتیم و به همین دلیل کار کرد تلویزیون ما، که من بیشتر 
و با همه کار می کردم، حدوداً چهارصد تئاتر تلویزیونی است که با کارگردان های مختلف ]مثل[ 

آقای جوانمرد، آقای نصیریان، آقای والی و با آقای دیلمقانی کار کردم.
هر کس که می آمد من با او بازی می کردم. خودم هم با آقای نصیریان کار می کردم، پی اِس 
می نوشتیم. مثل بچه های دیگر یک پی اِس کارگردانی می کردم، اغلب در پی اِس خودمان و پی اِس 
دیگران بازی می کردم. به همین دلیل تعدادش زیاد است. همه زنده ]بود[ تا وقتی که به نوار رسید. 
البته دقیق نمی دانم، اولین پی اِس که با نوار پر شد، اتفاقًا پی اِس من بود  که یک پی اِس برگزیده 
اسپانیولی که فرنگی بود و ترجمه شده بود. هنرپیشه های آن را به خاطر دارم، آقای مشایخی، خانم 
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مرحوم عزت صفوی، خانم خوروش، آقای نصیریان، خودم و یک سری دیگر از بچه ها ]بودند[.
 قصه پی اِس این بود که )اسم آن یک َمَثل قشنگ بود که االن فراموش کرده ام( گربه را 
ازدواج کند،  با زني  بود که می خواست  ّکنتی  را داشت،  این مفهوم  تقریبًا  باید کشت،  دم حجله 
تا آن موقع که در  ادامه پیدا کرد  این  یک کمدی شیکی بود که طنز ظریف و قشنگی داشت. 
هنر های دراماتیک که این کار را کردیم. مرتب ترین کسانی که کار تلویزیونی می کردند. و  به طور 
دائم و درست، جزو پیش قراوان آن موقع بودند، یعنی خیلی حساب شده پی اِس های سنگین ]اجرا 
می کردند[. همین هنر های دراماتیک و گروه ما بود که البته بعد گروه ها زیاد شد و از جاهای دیگر 
پوشش بیشتری شد، تا اینکه نوار آمد. نوار را می بردند و در آبادان هم می گذاشتند ولی قباًل یک بار 
زنده اجرا می کردیم و تمام می شد. البته برای پی اِسی که خیلی مورد ِتوجه قرار می گرفت، تکرار 
می کردیم. مثاًل پی اِس کنار جاده را خانم دکتر مهین تجدد -  خدا رحمتش کند- برای ما نوشت، 
 یادش بخیر، در پاریس دفن است. خیلی زیبا و قشنگ بود. بعد آقای نصیریان، »هالو« را نوشت، 
گاو را آقای جعفر والی نوشت، ما با ساعدي خیلی کار کردیم. تا ]اینکه  [ در مهر ماه سال 1344 ش.  

تاالر سنگلج افتتاح شد. ما هم کار صحنه و هم  کار تلویزیونی داشتیم.

صحنه در کجا بود؟
در تاالر سنگلج، در خیابان 25 شهریور ]بود[.

قبل از سال 1344ش. در کجا اجرا داشتید؟
ایران و آمریکا می رفتیم، مثاًل پهلوان کچل را در آنجا کار  در هنر های دراماتیک، یا به انجمن 
کردیم. آقای والی یک کاری کرده بود به نام »پستچي«، در تاالر سنگلج، تماشاگر با شناختی که 
از ما در تلویزیون داشت، استقبال خیلی فوق العاده ای کرد. در تاالر سنگلج با چند پی اِس کار را 
شروع کردیم  که آقای جوانمرد، پهلوان اکبر می میرد و آقای نصیریان امیر ارسالن را گذاشتند که 
پرویز کاردان نوشته بود و کار کردیم. من بهترین بابای دنیا را که آقای دکتر ساعدی نوشته بود، 
کار کردم. آقای والی، چوب دست وزیر را با دکتر ساعدی کار کرده بود که کار قشنگ و زیبایی بود؛ 
خیلی خوب کار کرده بود. البته کار آقای والی و همه بچه ها  خوب و درجه یک بود. آقای دیلمقانی و 
آقای خسروی یادشان بخیر، جایشان خالی است، ایشان پی اِسی تاریخی کار کردند که یادم هست، 
تقریبًا گروه اولیه این ها بودند. بعد آقای سمندریان و آقای رشیدی پیوستند و خانم های دیگری 
اضافه شدند خانم شیخی و فرزانه تائیدی با ما همکاری می کردند. خانم مهین شهابی، خانم فخری 

خوروش و سال های بعد خانم بیات و خانم مهرنیا ]به ما پیوستند[ که در حال حاضر بیمار است.
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آن دوره دیگر تکرار نشد؟
نه، یک دوره طالیی بود. دوره طالیی تئاتر آن طور که به نظر من می آید، زمانی بود که با نوشین 
کار می کردیم، یعنی تئاتر فردوسی و بعد تئاتر سعدی  که ]در تئاتر[ سعدی، نوشین در زندان بود 
و خانمش کارگردانی می کرد  و بعضی از پی اِس ها را آقای محمد جعفری کارگردانی می کرد. آقای 
امینی و آقای حسین خیر خواه  پی اِس های فرنگی را بیشتر در سعدی کار می کردند. خیر خواه مولیر 
را کار کرد. شنل قرمزی را با تیپ فوق العاده خانم لورتا با توران مهرزاد و ایران مهرزاد کار می کرد 
و خانم افسانه هم کار می کرد. آقای حسن خاشع، آقای صادق شهابی، آقای عباس شهابی، آقای 

امینی، آقای عزیزاهلل بهادری هم بودند و ما هم اینجا کارهایی می کردیم.
تئاتر خوب دیدن، پرورش داد،  برای  را  تلویزیون، یک جمعیت تماشاگر خوبی  کارکردن در 
چون پی اِس هایی که برای تلویزیون کار می کردیم، با پی اِس های گروه ویژه فرق داشت. یعنی 
ما انتخاب می کردیم،   عالوه بر این، پی اِس های فرنگی ترجمه شده هم زیاد کار می کردیم، چون 
نمی توانستیم این قدر پی اِس پیدا کنیم، یکی پی اِس پیدا کند و بنویسد. کم کم وقتی که تلویزیون 
بزرگ تر و هر چه پوشش بیشتر می شد، این در شهرستان ها هم اثر گذاشته بود و آن ها هم  آن موقع 
کار می کردند و تقریبًا راه افتاده بود و استفاده می شد، اگر امکانات آن ها کم بود تئاترها را می بردند 
و اجرا می کردند. پایه قشنگی برای تماشاگرسازی شده بود. از تلویزیون در خانه باید حساب کنیم، 
کار  آن ها  بود که کار می کرد.  تئاتر  البته در الله زار هم چند  بیرون می آمدند،  از خانه  وقتی که 
تلویزیونی می گذاشت، فرق داشت.  تئاترهای  را می کردند و کار  هنر های دراماتیک که  خودشان 
مثاًل تاالر سنگلج، چون بعضی تئاترهای الله زار یک اساسییون1 بود، رقص و همه چیز داشت، 
ولی تئاتر سنگلج فقط تئاتر بود، وقتی خیلی خوب ]و مانند[ دانشگاه بود. چون من   آن  موقع دوره 
دانشگاهی را طی می کردم، سال آخر با نمایش کرگدن به کارگردانی آقای سمندریان روبه رو بود. 
سال چهارم تئاترهای خوبی برای انجمن ایران و آمریکا می گذاشتند. یک گروه تئاتر قبل از انقالب 
بود که آقایی که اسمشان را فراموش کرده ام، گروه خیلی خوبی بودند. آقای پور حسینی و آقای 
طهمورث در آنجا بودند  و کار می کردند. اگر اشتباه نکنم، خانم فهیمه راستکار با آن ها کار می کرد.

کار نمایش منظور شماست؟
بله، کار نمایش را آقای بیژن ستاری درست کرده بود و آقایی )مسیحی که بسیار آدم خوبی بود و 
در حال حاضر در پاریس است ولی اسمش را به خاطر ندارم( کارگردانی می کرد.  ]بچه های[کارگاه 
نمایش می آمدند و کار می کردند و با نگاه تلویزیون هم کارهای با ارزشی برای تخت جمشید انجام 
دادند ... ویس و رامین و پیترزبوگ را برای خانم تجدد، آنجا کار کردند. آقای زاهدی آنجا بود و 
بچه هایی که اسم شان را به خاطر ندارم ]نیز بودند[. آن آقا که االن اسمشان را فراموش کرده ام 

1. به فرانسه : association به معنی تجمع، 

پیوستگی، انجمن و...
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خیلی در ساخت آنجا مؤثر بود. کارگردانی می کرد و آن ها هم یک دوره طالیی داشتند.
ببینید، آن موقع تئاتر سنگلج و  الله زار کار می کرد و تمام سالن  پر از تماشاگر بود. تلویزیون 
هم برنامه خودش را داشت، با حاال چقدر فرق دارد؟ سه نوع تئاتر اجرا می شد. به هرحال ما در آن 

زمان در تاالر سنگلج کارگردانی می کردیم و بازی هم می کردیم.

کارگردانی را بنا به چه ضرورتی انجام می دادید؟ احساس می کردید باید انجام 
دهید؟

مثاًل  بود.  نوبتی  یک بار  هفته ای  تلویزیون  برای  حتی  می کرد.  کارگردانی  را  تئاتر  یک  هر کس 
با  بود،  برای خود من  نوبت  بعد  و هفته  باشد  نصیریان  آقای  بود  بازی می کردم ممکن  من که 
هم همکاری داشتیم. من برای نصیریان و او هم برای من بازی می کرد، برای آقای والی بازی 

می کردم و او هم برای من بازی می کرد. 

با توجه به پُر کار بودن شما که هر هفته ]بازی داشتید[.
تقریبًا من در همه  کارها بودم. یعنی در همه پی اِس ها بازی می کردم، پی اِس خودم، آقای دیلمقانی، 
آقای نصیریان و آقای والی بازی می کردم، عاشق بودم و این کار را خیلی دوست داشتم. االن باید 
به جوان ها گفت که اصاًل در آن موقع که عکسی بزرگ کنند، مجله ای باشد و یا ذکر خیری باشد، 
]برای[ هنرمند، از این حرف ها نبود و از نظر مالی هم خراب بود. خیلی جالب بود که  آن موقع 
پی اِسی که خوب می شد و تکرار می شد، یعنی یک پی اِس زنده اجرا کردیم و مردم خیلی پسندیده 
بودند مثل »کنار جاده1« یا خیلی پی اِس های که تکرار شد مانند »گریخته یلفاري« که دیلمقانی 
کارگردانی کرده بود. آن را که می خواستیم تکرار کنیم دستمزدش خیلی خیلی پایین بود. مثاًل فرض 
کنید که اگر دستمزد یک بازیگر 250 تومان بود، اگر تکرار می شد، 50 تومانش را کم می کردند. 
منطق این بود و به این صورت نبود که حاال بیایند و قرار داد ببندند. حقوق خیلی کمی  به بچه ها 
می دادند و وقتی آدم نگاه می کند به این فعالیتی که از صبح می آمدیم، غیر از این، کار دیگری هم 
می کردیم و تمام ایام تعطیل را   با گروه آقای نصیریان و مشایخی  در تمام پادگان های ارتش تئاتر 
اجرا می کردیم. در تابستان ]می رفتیم و[ بدون دریافت پول ]کار می کردیم[، گاهی اتفاق می افتاد 
که در یک ماه، 29 روز در بدترین جاها و در بدترین شرایط اجرا داشتیم. مثاًل در خانقاه، مرز ایران 

و عراق بازی کردیم  و تمام سال در حال بازی کردن بودیم و هیچ گاه مرخصی هم نمی رفتیم.
 یاد آن موقع افتاده بودم، سی و پنج سال سابقه کار در وزارت ارشاد دارم، ما برای دلمان کار 
می کردیم. مثاًل به ارتش که می رفتیم، با سختی و با ماشین، ]می دانید کدام را می گویم[؟ اتوبوس ها 
که الستیک نداشتند و ما مجبور بودیم با این وسیله به زاهدان برویم که خیلی وحشتناک بود! 

1. »کنار جاده«، 1342، تله تئاتر.
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به طور کل مسئله مالی نبود. مثاًل فرمانده ما را 
دعوت می کرد و به عنوان کادو، دو رو بالشتی 
و  می داد  ما  به  دیگری  بی ربط  چیزهای  یا  و 
همیشه به این صورت بود و هیچ انتظاری نبود. 
تئاتر تلویزیونی کار می کردیم و در 25 شهریور 
هم کار می کردم، تا کارهای تلویزیونی  کم شد. 
با کار تئاتر سنگلج و کم شدن کار های تلویزیون 
انجام  تغییراتی  نبود.  تلویزیون  در  دیگر کاری 
گروهای  البته  شد.  تشکیل  گروهایی  و  دادند 
و  ما گاهی می رفتیم  دیگر کار می کردند ولی 
پی اِسی اجرا می کردیم . صبح تمرین می کردیم 

اجرا  استودیو  در  و  می شد  بیشتر  روز به روز  دوربین  جلوی  تمرین های  می شد.  اجرا  هم  شب  و 
می شد و کار بسیار فشرده و غیر قابل تحمل شده بود  که انسان این قدر کار کند و با آمدن انقالب 

اسالمی تعطیل شد.

شما  که  پی اِس هایی  داده اید.  انجام  زیادی  متفکرانه  کارهای  شما  که  می بینیم 
بقیه کارگردان ها   که در تاالر سنگلج کار  آقای جعفر والی و  آقای نصیریان و  و 

می کردید، آنجا مسئله سانسور به چه صورت بود؟ 
به این شدتی که بعدها شد، نبود.   آن موقع مشکل این بود که به دربار نباید چیزی بگویید، نباید به 
مقامات باال اشاره ای داشته باشید. روی این مسائل مذهبی هم تعصب داشتند و ما هم با این مسائل 
کاری نداشتیم. یک پی اِس انتقادی ]بود[، خیلی کم اتفاق می افتاد. مثاًل پی اِس »افول« آقای رادی 
را ما بازی می کردیم. دو پرسوناژ1 خاص بود که اسامی  مربوط به گیالن بود  که از گیالن با ما 
تماس گرفتند و گفتند: »اسم ها را بردارید«. گفتیم: »به تو چه ربطی دارد«؟   در همین حد ]بود[ و 
دخالت دیگری نداشتند. اداره سانسور هم که در خود فرهنگ و هنر بود  که یکی از وزارت کشور 

  یا ارتش می آمد  و برای فیلم ها هم همین طور بود.

در این کارها حضور آمریکا نقد می شود. به خصوص در کار غالمرضا ساعدی، به 
این ها اجازه کار می دادند، مسئله ای نبود؟

این  و  است  روز  سیاست  یعنی  »گراز«،  ساعدی،  دکتر  برجسته  بسیار  آثار  از  یکی  من  نظر  به 
قشنگ ترین ]بود[ و متأسفانه باید از آن فیلم بسازند. تئاترش را من بازی کردم و آقای والی هم 

Personnage« .1« کلمه فرانسوی به معنای 

و  حوادث  در  که  کسی  داستان،  بازیگران 

موضوع منایشنامه یا داستان باشد.
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خیلی زحمت کشید. قصه اش را می دانید که چه بود؟ فوق العاده است   روستایی ها می روند و تفنگدار 
پناه می برند   به مسجد  آن ها  و  به دهاتی ها حمله می کنند  این ها  و  بزنند  را  می آورند که گرازها 
که به  نظر من تلفیق بسیار زیبایی است. قباًل مقدور نبود و من می بینم که االن کتابش را چاپ 
می کنند. چون دکتر ساعدی -خدا رحمتش کند- آدمی  بود که کمونیست نبود و یک آدم روشنفکر 
بود که با ظلم و ستم و جور مخالف بود و از تهران گریخت و ای کاش این کار را نکرده بود و مثل 
دیگران آدابته می شد و خیلی زود فوت کرد. این درون او بود که او را اذیت می کرد و نمی توانست 
تحمل کند  و انسان باید تحمل کند  و خیلی اذیت می کند که آدم چه کار کند و باالخره در آنجا 
فوت شد و خیلی حرف ها در ختم دکتر ساعدی گفته شد و در یک روزنامه مطالبی نوشتند و ما 
را هم مسخره کرده بودند که از فوت آقای دکتر ساعدی متأثر بودیم  که به نظر من خیلی خام 
و نپخته بود، صحبت هایی را مطرح کرده بودند که درست نیست که ما بخواهیم مثاًل پشت سر 
صادق هدایت یا راجع به جالل آل احمد حرف هایی بزنیم؛ غیر از اینکه خودمان را بی ارزش کنیم، 
چیز دیگری نیست، چون جنبه بین المللی دارد، مثاًل یک فیلم گاو پخش می شود و جنبه بین المللی 
می گیرد. البته آن فیلم در آن موقع یک یا دو سالی توقیف بود که وقتی سر و صدایش از خارج در 

آمد اینجا شروع شد. 
به هرحال این ها آدم های بزرگی بودند و در دوران تئاتری ما که در هنرهای دراماتیک بودیم. 
برای تلویزیون، دوره قشنگی بود. تلویزیون می توانست برای همه ما یک پیش دانشگاهی برای 
سینما باشد، چون با دوربین کار می کردیم و ما عادت کرده بودیم که در مقابل دوربین چه احساسی 
داشته باشیم، این خیلی مهم است. برای اینکه بچه هایی تئاتری وقتی به سینما می آیند، اغلب ، هم 
از نظر اجرا و مسائل دیگر مشکل دارند ولی بچه های هنر های دراماتیک چون با دوربین کار کرده 
بودند وقتی به سینما آمدند، خیلی راحت تر بودند و الحمداهلل همه آن ها درخشیدند. آقای مشایخی، 
آقای کشاورز، آقای نصیریان، خانم شیخی -خدا رحمت کند- ، خانم خوروش، خانم تائیدی که 
االن در لندن هستند و بچه های دیگر و جوان هایی که آمدند. یک عده در سینما و تئاتر می آیند 
اما نمی مانند. چند صباحی هستند و تحمل نمی آورند، حتی ]رده[ باالها را می گویم. اینها چند وقتی 

کار می کنند و می روند و ماندگار نمی شوند.

به خاطر شرایط است یا کار این طور ایجاب می کند؟
معلوم نیست، ببینید چهره هایی هستند که تماشاگر سینما آن ها را دوست دارند. در تئاتر و گریم 
فرق دارد، اصاًل به زیبایی و قشنگی نیست، یک صورت سمپاتی1 است که خوششان می آید و 
آقای  پرستویی  آقای  مشایخی،  آقای  مثال  برای  می کند.  تحملش  و  دارد  دوست  را  او  تماشاگر 
کیانیان، آقای رادان، آقای فروتن و پارسا پیروز فر، این ها جوان هایی هستند که گل کرده اند. آن ها 

 )Sympathie :1. واژه سمپات )به انگلیسی

 )Sympathy :برگرفته از سمپاتی )به انگلیسی

است. اینجا به معنی همزاد پنداری است . 
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ببینید که چقدر جوان ها دارند کار می کنند؟ بعضی ها را  که گفتم سن هایشان باالست ولی شما 
یادم رفته، این تماشاگر خودش خواسته و یک عده فکر می کنند که این طرف خیلی درآمد دارد و 
وضع مالی خوبی به همراه دارد و بعد می بیند خبری نیست و می روند و کار دیگری می کنند و واقعًا 
همین است. یک موقع فیلم آقای فردین در یک شرایطی بوده  و دستمزدها باال بوده و توانستند 
شرایط خاصی برای خودشان به وجود بیاورند. با زحمت هایی که کشیده اند، پایه های سینما را آن ها 

گذاشته اند، زحمت را آن ها کشیده اند و این پل را آن ها ساختند و ما روی پل ساخته شده آمدیم. 
افراد ارزش قائل شد. چون همیشه بودند کسانی که پیش کسوت  این  باید برای  به نظر من 
هستند باید مورد ِاحترام بیشتری قرار گیرند. به نظر من فیلم های بدی نبوده و خیلی معناگرا بوده 
است. این حرف ها را که من می زنم، شما آن فیلم ها را نگاه کنید و بینید چه خبر است؟ از آن فیلم 
کافه اش را حذف کنید، ببینید چه فیلمی  است؟ فیلم بدی نیست. صحنه کافه را هم  آن موقع در 
بیاوریم، آالن هم اگر ما در شرایط فعلی کافه بود ما هم در کافه فیلم می گرفتیم. نبوده و ما هم 
این مربوط به زمانه می شود، در زمانی، یک موقع تغییر وتحوالتی پیش می آید، که  نگرفتیم و 
موجب می شود که آن محل ها بسته شود و این کار صورت می گیرد.  کار سینما که در اجتماع دارد 
می گردد، می خواهد از هر محل و جایی استفاده کند. از کوچک ترین تا مخروبه ترین جا استفاده 
می کنند، نه ]این که[ بیائیم خرابی کشور و موقعیت آنجا را نشان دهیم. اگر االن معتادها را نشان 
می دهند واقعیت دارد و در تمام دنیا وجود دارد. گاهی بیشتر و گاهی کمتر است و دنیای سینما 
این طور است. سؤالی که شما گفتید، این ها می آیند و نمی مانند به این دلیل است که زندگی شان 
تأمین نمی شود و ]تنها[ کسانی می مانند که عاشق اینکار هستند و این کار را دوست دارند. ما که 
پیر شده ایم و کار دیگری نمی توانیم انجام دهیم. ولی دوره طالیی من تئاتر سعدی و فردوسی و 

تئاتر سنگلج بود.

چه  بودند؟  آن سهیم  در شکل گرفتن  فرهنگی  مدیران  آیا  دوران طالیی  آن  در 
کسانی زیر ساخت های این کار را انجام دادند؟

ببینید، زمانی که تئاتر سنگلج   ساخته شد، وزیر وقت  هنرهای زیبای آن موقع، این تاالر را مختص 
تئاتر ایرانی کرده بود . اصاًل اجازه نمی دادند که در آن ترجمه اجرا شود. اولین کار ترجمه که اجرا 
کردیم، پی اِس »بازرس« بود که برای من بود. ما در سال 1351ش.، پیش آن ها رفتیم، و گفتیم: 
این هم یک پی اِس ترجمه  ما نمی خورد.  به درد  البته هست ولی  نداریم.  ایرانی خوب  »پی اِس 
البته اجازه ندادند و باالخره موافقت کردند که این  شده روسی که به زندگی ما نزدیک است«. 
پی اِس را   اجرا کنیم و تئاترهای دیگری هم اجرا شد. تئاتر سنگلج خیلی گرم است و از نظر عکاسی 
فوق العاده است. تحوالتی انجام شده و االن تغییر کرده است. ولی  زمانی که ما کار می کردیم بلیط 
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گیر نمی آمد و خیلی شلوغ بود و سریع بلیط ها به فروش می رسید. امکان نداشت کسی شب بلیط 
گیر بیاورد و همه، پیش خرید می کردند و تماشاگرها به صورت گروهی و فامیلی می آمدند  حاال به 
این صورت تئاتر تماشاگر ندارد و دانشجویی است و دانشجویان رشته های مختلف   به آنجا می آیند. 
البته بچه های تئاتری در این رابطه آگاه تر هستند و من این قدر سرم شلوغ است که همین طوری 

صحبت می کنم  در شرایط مطلوبی نیامده ام. این مجموع فعالیت من در تئاتر بود.

داستان  مثل  سینما  برای  چه  و  تلویزیون  برای  چه  شما  کار  اولین  می کنم  فکر 
فیلم بردای  را  گاو  فیلم  که  زمانی  است؟  درست  داشت،  تئاتری  پیش زمینه  گاو 
می کردند، فکر می کردید که این اثر که پیش زمینه تئاتر دارد، به این صورت سینما 

را به یک اوجی سوق دهد؟
آقای  که  کردند  نشستند   دیالوگ سازی  ساعدی  دکتر  با  مهرجویی  آقای  را  سینمایی اش  فیلم 
مهرجویی تحصیل کرده آمریکا است و فلسفه خوانده است. االن خیلی ها از خارج آمده اند و خیلی 
کارها می کنند. ]او[ یک هوش و عیار دیگری دارد که وقتی فیلمش می آید باید دانست که کار 
فوق العاده ای است. تئاتر »گاو« را که ما بازی کردیم، در مقابل دوربین بود و بعد تئاتر زنده »هالو« 
را بازی کردیم. تئاتر»گاو« را ما در تلویزیون بازی کردیم و در صحنه اجرا نکردیم و این کارهای 
تلویزیونی که با دوربین انجام دادیم، قبل از »گاو« بود و مقابل دوربین خیلی تئاتر بازی کردیم. ما 
دو ساعت فیلم »گاو« را 1347 یا 1348ش. را شروع کردیم، تاریخ آن هست ولی بین آن فاصله 

افتاد و تئاترهای دیگری بازی کردیم تا به فیلم گاو رسیدیم. این پاسخ سؤال شما.
 در مورد انتخاب فیلم »گاو« پرسیدید، آقای مهرجویی بود که از آمریکا به ایران آمده بود و 
به سراغ این فیلم رفت و با آقای دکتر ساعدی کمک می کرد و این کار، کار حساسی بود. هنر پیشه ها 
را من و جعفر والی انتخاب کرده بودیم. خیلی ]مطالب به متن[ اضافه شد و فیلم عوض شد و نگاه 
آقای مهرجویی شد  که مسلمًا زمانی که ما این کار را می کردیم این طور فیلمی  ساخته نشده بود یا 
نمی شد، چون مشتری نداشت. فیلم های ایرانی همه ]فهم[ بود، برای هر نوع تماشاگری ]بود[؛ ولی 
یک فیلم خاص که بدون ساز و آواز نوشته بودند، فیلمی تلخ از زندگی خاص، ]که[ ِده را به صورت 
واقعی نشان می دهد ]کسی فکر نمی کرد این فیلم بگیرد[. کوشش می کردیم که یک کار قشنگ 
در بیاید. حتی هیچ کس قرارداد نبست، همه همین طوری کار می کردیم با عشق و عالقه هم کار 
می کردیم و در آن موقع نه موضوع عکس بزرگ بود و نه تلویزیون و هیچ چیزی نبود و ما فقط 
برای خودمان کار می کردیم. فیلمی  که در هجده کیلومتری قزوین انجام شد را بچه ها با عشق و 
عالقه کار می کردند که آدم فکر می کرد خیلی زحمت کشیده است. استنشاق می کردیم که باید کار 
فوق العاده ای شود. وقتی ساخته شد، در تهران چندان استقبالی نشد و با وجود اینکه خود فرهنگ 
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و هنر ]آن را [ ساخته بود، نمایش آن با مخالفت روبه رو شد.

چه کسی مخالفت کرد؟
دستگاه مخالف بود، در جشنواره فجر هم به نمایش درآمد ولی هیچ امتیازی به آن ندادند.

جشنواره سپاس در تهران بود؟
نشان دادند ولی برای اکران موافقت نشد و شبانه یک پرواز از هند به تهران بود و فیلم را در یک 
چمدان بزرگ گذاشتند و به خارج بردند، قشنگ ترین کلمه ای که آن شب ادا شد این بود که در 
فرودگاه تهران من، آقای هوشنگ بهارلو و آقای طبیبیان  )استودیو داشتند و یک فیلم دیگر ما را 
تائید کردند( ما سه نفر بودیم، که وقتی هواپیما پرواز کرد، ما گفتیم: »گاو پرواز کرد«! درست هم 
پرواز کرد و در آنجا، خارج از کشور آن قدر سروصدا کرد و بعد به تهران آمد و در جشنواره شیراز 
شرکت پیدا کرد ولی باز هم با مخالفت رو به رو شد. و ما هم شبانه به اتفاق آقای مهرجویی به 
منزل دکتر مجیدی )وزیر علوم بود(  -خدا رحمتش کند- رفتیم و  خواهش کردیم که به خانه پدر 
بزرگش و یا خانه عمویش آقای رضا تجدد بیاید که )خدا رحمتش کند از آن مردان بزرگ کشور 

ما بود(، الفهرست را ترجمه کرده بود. 
 زمانی رئیس دیوان کشور بود، در دوره رضا شاه از طریق او از وزارت علوم خواستیم، که بعد 
این ها مطرح می کنند و بعد به هویدا می گویند و او به مقامات اطالع می دهد و می گویند: »در 
یک سینما پخش کنید، اگر سانس اول شلوغ شد بردارید و دیگر نشان ندهید«. در سینمای میدان 
اولش  انقالب( که من هم در آن موقع دانشکده می رفتم، ]پخش شد[. سانس  مجسمه )میدان 
را بچه های دانشجو می رفتند و برای اولین بار صف شد و وقتی فیلم تمام می شود، بچه ها  دست 
می زنند، برای سینما دست نمی زنند. فیلم زیاد کار کرد، تقریبًا 13 یا 14 اکرا ن در تهران شد و بعد 
به فستیوال رفت و جایزه گرفت و در جشنواره شیگاکو1 هم شرکت کرد و جایزه گرفت و در تهران 
هم پخش شد و چند بار تلویزیون پخش کرد و مورِد توجه حضرت امام قرار گرفت و یک فیلم شد 
که به قول فریدون رهنما )خدا بیامرزدش( در آن موقع گفت: »این فیلم است که بعداً در دانشکده 
راجع به آن صحبت می کنند، جزو  دروس دانشکده قرار می گیرد که تجزیه و تحلیل کنند و این 

شخصیت پردازی هایش را موردِ نقد قرار بدهند«. 
 من گاهی وقت ها فیلم گاو را با یک نگاه دیگر ]می بینم[. اگر بخواهیم  این کار را تکرار کنیم 
می شود؟ نه، یعنی از این بهتر نمی شود. آدم بچه ها  را که نگاه می کند، آقای نصیریان و آقای والی 
و همه بچه ها  حتی شجاع زاده و خانم صدری که فوت کرده است، خانم شهابی و بچه هایی که 
این کار را کرده اند، هر چقدر فکر می کنم، همه قوی بودند و من یک ضعف در اینها نمی بینم که 

1. جایزه هوگوی نقره ای برای بهرتین بازیگر 

نقش اول مرد درجشنواره شیکاگو با بازی 

در فیلم »گاو« در سال 1991م )دانشنامه 

دانش گسرت، 1389، ص 143(.
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بگویم ای کاش این عوض می شد، یک چیز جا افتاده خیلی خوب  و االن هم هست و هر اتفاقی 
که برای تلویزیون و سینما می افتد، جزو  فیلم های شاخص است.

بگویید. سینمای روشنفکرانه  برایمان  مورد شکل گیري سینمای روشنفکري  در 
مؤثر بود یا نه؟

نه، ببینید سینمای روشنفکری را اگر بخواهیم باید برگردیم به آقای ابراهیم گلستان و فرخ غفاری که 
»شب قوزي«1 را کار کرد. یعنی در آن موقع پایه ها ریخته شده بود و بعد با فیلم »گاو« آمد، آقای 
کیمیایی با فیلم »قیصر«2 آمد و آقای ملک آرا هم همین طور بود، در آن موقع به اندیشمندان تشبیه 
شده بودند.   اول فیلم ها را می نوشتند اندیشمندان. تقریباً خط و مشی مشخص بود، فیلم های آقای 
گلستان یا آقای غفاری با ساخته های آن موقع قابل ِمقایسه نبوده است. البته درآن فیلم ها بچه های 
ما کار داشتند، مثاًل آقای کشاورز در »شب قوزي« و آقای مشایخی در »قیصر« کار داشته است. 
]در[ »خشت و آینه«3 خانم تاجی احمدی -خدا رحمتش کند- بازی می کرد. در هر حال زمان عوض 
می شود و تحت ِتأثیر زمانه قرار می گیریم و با باز شدن دانشکده ها، ببینید چه خبر است؟ چند دانشگاه 
داریم؟ دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد، دانشگاه هنر های دراماتیک، دانشگاه هنر و دانشگاه سوره ]وجود 
دارد[، که پر از رشته های هنری است. یا این کالس ها، این همه بیرون می آیند و این همه جمعیت 
بیرون می آید و متأسفانه همه بیکار هستند. جذب تلویزیون می شوند یا نه؟ دوره می بینند و می روند و 

بچه های دختر و پسر، با استعداد با یک ذوق و شوق بسیار وارد می شوند.
در زمان ما، این قدر دانشجو و این قدر دانشکده نبود. دانشکده هنر های دراماتیک بعدها مثاًل 
سال 1337ش. که از آلمان آمدم درست شده بود ولی پنج یا شش سال بعد پایه هنر های دراماتیک 
گذاشته شد. کم کم تحول پیدا می شود. خود به خود  عوض می شود و جماعت هم عوض می شود. 

1. شب قوزی فیلمی محصول سال 1343ش. 

به کارگردانی فرخ غفاری است.

مسعود  ساخته  ایرانی  فیلمی  ِقیرَص   .2

کیمیایی، محصول سال 1348ش. است.

3. خشت و آینه فیلمی است ایرانی ساخته 

در  1343ش.  سال  در  که  گلستان  ابراهیم 

استودیو فیلم گلستان ساخته شده است.
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مردم و حرف ها تغییر می کنند و دیالوگ ها1 و زندگی عوض می شود و به طرف آینده بهتری می رود. 
در آن موقع  بچه های گروه در تئاتر و  جاهای دیگر یا در کارگاه نمایش کار  کردند، بچه های کارگاه 
نمایش جزو هنرمندان خوب کشور ما هستند. واقعًا کار کردند، اگر بخواهیم دوره طالیی بگوییم، 
آن ها تجربه دارند. وقتی همکاران ما عمرشان را در این راه گذاشته اند، کار می کنند دیگر یعنی 
اینکه حرفه ای شده اند. عالی می شود هم از شعور او بهره برداری می کنند، البته تا آنجا که امکان 
داشته است. اینکه مسلمًا کار باید بهتر شود، در یک شرایطی کار بدتر می شود، تا یک تحولی شود.
 اعتقاد من این نیست که هنر به عقب بر می گردد، به عقب برنمی گردد، تمدن عقب نمی رود. 
االن با این تکنولوژی جدید، چه زمانی دانشکده بود؟ در الله زار بودیم آنجا آقای تفکری و آقای 
فرهنگ بودند. دوره هنرپیشگی آن طوری حرفه ای نبود. ما در ]کنار[ این ها کار کردیم. با شرایط 
نامطلوب آن موقع از هر نظری ]ساختیم[، اینکه خود به خود عده ای هستند که پاک تر از بقیه زندگی 
می کنند، پاک تر یعنی نه اینکه یک عده بد کار می کنند، نه, آلودگی پیدا نمی کنند و یا به این کار 
عالقه دارند و به این کار احترام می گذارند و همان کارهایی که می بینید که کرده اند، می شود ]و 
به  ما  بگوئیم هنر  فیلم،  از سانسور  تا  تئاتر، دو  از یک  با جلوگیری  می بینیم[. من فکر نمی کنم 
عقب رفته است. شما اگر یک سر به موزه سینما بزنید، ما فقط بعد از انقالب در حدود هزار جایزه 

بین المللی داریم، تعجب می کنم! کدام کشور، شاید از ما بیشتر داشته باشد؟
 کشوری مثل کشور ما که یک کشور برجسته ای هستیم. ما االن جهان سوم هستیم. این همه 
جایزه کارگردان ها ]برای[ چه کسانی بوده است. جوان بودند  یا تفریح نداشتند یا بالقوه، استعداد 
این کار را داشته اند، چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب نمونه زیاد است ، این را نمی شود گفت 
که ما تافته  جدا بافته هستیم. مخصوص ما است، نه، نسلی که االن آمده اند و کار می کنند بسیار 
با شعور و با فرهنگ هستند، تحصیالت عالیه و تشخیص خوبی دارند، برای اینکه با شرایط االن 

کار می کنند. 
بزن  بزن،  فیلم های  و  تارزان  فیلم  می دیدم،  کجا  از  من  می بیند،  االن  نسل  که  فیلم هایی 
قدیمی بود. االن یک فیلم درآمریکا پخش می شود و شما در تهران می توانید ببینید. می توانید با 
دوازده کانال تلویزیون از دنیا آگاه شوید. اخبار دارد و ]اخبار[ هنری هم دارد. ما نباید فکر کنیم 
تمدن  پیشرفت  و  کار هنری   به  نظر من  نمی ماند.  ایران است عقب می ماند، عقب  چون مخالف 
باالخره  تا  برخورد می کند،  با آن  مثل رودخانه است و جلو می رود و در مقابل سنگی است که 
رد می شود. رودخانه بهترین مسیر را طی می کند. اغلب جاده های ایران هم کنار رودخانه است، 
چون می داند به کجا می رود  و هیچ وقت برنمی گردد، جلو آن سد می گذارند ولی رودخانه به مسیر 
خودش ادامه می دهد. به  نظر من این قایقی که ما سوار هستیم، االن به تالطم افتاده است و چپ 
نمی شود. هنر هم هیچ وقت چپ نمی شود. طوفان هم باشد به مسیر خود ادامه می دهد، تمدن رد 

1. دیالوگ )dialogue( به معنای گفت و گو است. 
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می شود و. نا خودآگاه می رود. در خود کشور مگر کاِست ها 
نمی کردند؟  جمع  را  ویدئو ها  مگر  نمی کردند؟  جمع  را 
چطور حاال خودشان چاپ می کنند و به بیرون می دهند، 
تکثیر نوار خیلی تمیز و خیلی خوب است، این یکی از 

عوامل فرهنگ است. 
یک  یا  امریکایی  یک  درجه  فیلم  یک  شما  وقتی 
فیلم درجه یک فرانسوی را ببینید یا یک فیلم که خودم 
ندیده ام دست جمعی نگاه کنیم، من نمی گویم سن شما 

زیاد است.
من نمی توانم بگویم ما پرچم دار بودیم، ما هم کار 
تماشاگری که   پیشرفت  کرده ایم. حتی االن در الله زار 
 جذب می کند مربوط به این مملکت می شود و آن طور 
تئاتر را می پسندد. نمی گویم اول کار سنگین پیترزبورگ 
را ببیند، آن تئاتر را می فهمد و کار می کند ، مگر کسی که 
مشکالتی داشته باشد. بعد از انقالب، مدتی تعطیل شد 
باز شد، ولی به هرحال به  نظر من یک فعالیت  و دوباره 
من  وقتی  است.  چشمگیر  خیلی  ما  کشور  در  فرهنگی 
وول  ]دانشجو[  حیاط  در  رفتم،  هنر  دانشکده  به  دیروز 
پر  جوان،  هستند،  هنر  رشته  دانشجویان  همه  می زد، 
از دختر و پسر ]بودند[، با اشتیاق و با عالقه ]هستند[. 

به هرحال همه رشته ها همین است و پزشکی و مهندسی هم همین طور، کنکور را ببینید که چه 
خبر است؟ این دانشگاه ها چه هستند؟ این ها پیشرفت هستند.

وضعیت تئاتر بعد از انقالب چگونه بود؟
االن در کشور ما ایران در هر کوچه ای که عبور می کنید، سه تا ورزشگاه است. در همین محل ما 
یک باشگاه بزرگ کاراته است و بیشتر این ها بعد از انقالب ساخته شده است. ورزشگاه شیرودی، 
آزادی، تختی، چپ و راست ورزشگاه های عظیم است. ببینید مکان های مذهبی ما چقدر نسبت به 
سال های گذشته رشد کرده؟ تئاتر را می بینیم که یکی تئاتر قبل از انقالب به نام تئاتر شهر ساخته 
شده که آن هم دارد خراب می شود. یک تئاتر سنگلج مربوط به 44 سال قبل است، این طور که 
من شنیده ام آن هم یک مسیحی مجانی برای وزارت فرهنگ و هنر ساخته و  آن موقع هدیه کرده 
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بود، البته سالن زیاد ساخته شده که در ارتباط با تئاتر نیست.
قانون هست که بسازند ولی ما نمی بینیم. می خواهید بروید ساختمان وزارت کشور، جمعیت 
نمی تواند داخل شود. برای یک شب اگر جشنی باشد خوب است ولی به درد تئاتر نمی خورد که چهار 
هزار نفر جا بگیرد.  توسعه مکان های مذهبی و مکان های ورزشی، این قدر در تمام ایران و تهران 
است. اگر نارمک، پونک، تهرانپارس  و در اطراف تهران 120 سینما وجود داشته که بعد از انقالب 
تبدیل به تولیدی شده است. وقتی در نارمک یک پی اِس خوب که آقای رحمانیان و آقای پرویز 
پرستویی کار می کنند را اینجا فقط بیست یا سی شب می گذارند. آنجا می تواند دو ماه یا سه ماه 
اجرا داشته باشد. سالن نیست، بعد می بینید که بچه ها بیکار مانده اند. بله، فرهنگستان ها سالن دارند. 
فرهنگستانی که آقای کرباسچی درست کرد سالن دارد. با احترام به ایشان  -یادشان به خیر- این 
سالن ها اغلب بدون کارشناسی انجام شده، یعنی صحنه تئاتر ندارد. خیلی کوچک است، نمی توانند 
البته فیلم ]نمایش[ می دهند ولی برای تئاتر شرایط سخت است. اینکه سالن برای  تئاتر بدهند. 
خود تئاتر باشد، مثاًل به خانه تئاتر بدهند. تماشاگر دوست دارد کار آقای اکبر عبدی را در این طرف 
استقبال  تماشا گر  یعنی  باشد، سخت است؛  اگر ماشین هم داشته  بیاید،  ببیند و نمی تواند  تهران 
می کند، با وجود تلویزیون، کاِست و ماهواره تماشاگر استقبال می کند چرا که تئاتر زنده است، و 
خودشان را می بینند؛ با سینما فرق می کند. سینما هزار بال به سرش می آید تا روی پرده بیاید، صدا 
و موزیک عوض می شود، حذف می کنند و چیزهای دیگر، ولی تئاتر مال خود آدم است، بگومگو 

]دارد[ و به همین دلیل است که تئاتر خیلی مورِد حمله قرار می گیرد.
 اینکه الزم است به موازات سالن ورزشی، ]تئاتر هم مورد ِتوجه قرار گیرد[، البته باید مکان های 
مذهبی باشند، ولی خوب برای پیشرفت فرهنگی، اگر بخواهیم روی تئاتر حساب بکنیم که باید 
حساب کنیم، که اشتباه می کنیم و این کار را نمی کنیم، باید به تئاتر یک بودجه خاص تعلق گیرد، 
مثل تمام دنیا چون تئاتر پول ساز نیست  و پول در نمی آورد. باید دولت کمک کند. دوره شصت تئاتر 
آمده بود. شوخی نیست، همه پر است ولی االن این طور نیست، یک دختر خانم دانشجو خانه اش 
پونک است، می خواهد تئاتر ببیند، ساعت ده چطور برود؟ یا باید ماشین داشته باشد  و خیلی مشکل 
است. خیلی الزم است این ها  ساخته شوند و فکر این کار را بکنند. االن شهردار ) آقای قالیباف( 
به این فکر است. ما سینمای یافت آباد را دیدیم که معرکه است. نزدیک امامزاده حسن، یا انبار 
نفت نزدیک راه آهن را گرفته اند و می خواهند مجموعه تئاتری درست کنند که فوق العاده است! 
کی به دست ما می رسد؟ هر وقت خالی می شود پر می شود و این ها کم است. علتش هم خیلی 
واضح است، در حقیقت هنوز مورد ِپسند  مسئولین قرار نگرفته است. یعنی  این توجهی که به فوتبال 

می شود، هیچ وقت به تئاتر نمی شود.
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در صورتی که هنر تئاتر می تواند بیشتر مؤثر باشد؟
ورزش با تئاتر فرق می کند، ورزش یکی می رود و قهرمان می شود و به هر رشته ای می رود. هنر 
و فیلم ماندگار است. اگر تئاتر باشد، فرق می کند. وقتی تماشاگر می آید و می بیند، تئاتر زنده است 

و هر بحثی را می تواند بیان کند.

تأثیر تئاتر ماندگارتر است؟
بله، چون تئاتر زنده است، می شنود. در سینما تماشاگر زیاد می گیرد. تاالر سنگلج سیصد یا چهارصد 
نفر جا می گیرد. ما حساب کرده ایم اگر در یک سال، یک ماه کار کنند، می شود دوازده هزار نفر که 
خود سینما در یک روز پانزده هزار نفر جمعیت داشت، پس یک سانس ]سینما[ بیاید ساعت یازده 

چه می شد؟ به  نظر من ما نباید ]نامفهوم[.

راجع به همین تأثیر تئاتر بفرمایید؟
ببینید این حرف ها را نباید من بگویم. باید االن ببینید مملکت چه می خواهد. شما فکر کنید که چه 
می خواهد، وقتی این همه جایزه گرفته می شود. از نظر فرهنگی، ما چه کار می کنیم. دیشب یکی، 
َمَثل خیلی قشنگی گفت: »جمعیت در الهیجان ده یا بیست هزار نفر ]بود[ پنج سینما داشتند. حاال 
شده سیصد هزار نفر یک سینما دارند«. مردم چه حسی می کنند از اینکه پیشرفتی نداشته است. 

البته من فکر می کنم که مسئولین مملکتی ما باید توجه کنند.

مثل فیلم گاو تأثیر گذار بود؟
بله .

چه علتی داشت؟
آن یک چیز دیگری بود، کارگردان آقای مهرجویی بود. »هالو« یک فیلم بسیار زیبایی بود که 
آقای نصیریان این کار را نوشته بودند، ما هم تئاترش را اجرا کردیم. اول تئاترش را در تلویزیون 
اجرا کردیم، بعد فیلم به آن گسترش داد. هر فیلمی  که می گیرد، یک علت دارد. خوب فیلم هالو 
خیلی زندگی بود، خیلی ریز بود و آدم می دید چه حال و احوالی دارد. اگر قرار باشد تمام فیلم ها را 
من برای شما تجزیه و تحلیل کنم، نه من حوصله این کار را دارم و نه به درد شما می خورد، آن ها را 
جمع می کنید و به  کناری می گذارید. به  نظر من باید یک برآورد کامل داشته باشید، که این فیلم ها 
که ساخته شده ]به چه تعداد است[ که من خودم 47 یا 48 فیلم را کار کردم. آخرین گفتار باشد 
که من فیلم ها را انتخاب و بازی می کنم و دوران کار تئاتری من شاید دو یا سه مورد بوده که من 
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نپسندیدم. فیلمی  را که نپسندم، کاِستش ]را[ هم نگاه نمی کنم  و متأثر می شوم از اینکه کلی زحمت 
کشیدند و از بین رفته است و بقیه فیلم ها را انتخاب کرده ام و سعی کردم  نه حالت مال اندوزی 
پیدا کند و نه تند  تند کار کنم که در آمد داشته باشم.    این  کار را نکردم، تشخیص می دادم که فیلم 
خوب است یا نه؟ تا حاال چه نقشی را انتخاب کنم که بتوانم جوابش را بدهم. اول که سناریو را 
می خوانم، می بینم که می توانم این کار را انجام دهم یا نه؟ به کارگردان کاری ندارم  و خودم انتخاب 
می کنم و کارگردان هم کمک می کند که بهتر شود، به همین دلیل زمان بیکاری من زیاد است. 
ممکن است که یک سال بیکار باشم و یا اینکه سالی یک کار انجام داده باشم و از این کار پشیمان 
هم نیستم برای اینکه در شرایط خاصی قرار گرفتم که تماشاگر فیلم هایی که من در آن بازی 
کردم را با یک نگاه دیگری می بیند. حاال این نقش کوچک باشد یا بزرگ ]فرقی ندارد[. این فکر 
من برای سینما بود و دو تا سریال هم بیشتر کار نکردم، یکی »هزاردستان«1 آقای علی حاتمی و 
دیگری »محاکمه«2 بود که ممکن است روزی نشان بدهند که فیلم فوق العاده زیبایی است که ما 

کار کرده ایم و آن سریال را هم من خودم انتخاب کردم.

آقای حسن ریاحی کار کرد؟
بله، من آن کار را خیلی دوست داشتم و از آن خوشم آمد و در شرایط آن زمان حقایقی را بیان 
می کند، در شرایطی که انسان کار می کند، گویای چیز دیگری است. فیلم آقای صدر عاملی که 
سریال سیزده یا چهارده قسمتی است و اولین ]فیلم[ سینمایی است که بعد از سینما، به تلویزیون 
می دهند تا پخش شود. انشااهلل که این طور باشد، البته نمی گویم که کار تلویزیون خوب یا بد است 
ولی هر کدام جای خود را دارند، برای پنجاه یا شصت قسمت باید خیلی نیرو داشته باشید و در آخر 
کار آدم نمی داند که چه کار می کند و چه کار نمی کند؟ برای یک فیلم سینمایی که یک ماه و نیم یا 
دو ماه وقت می گذارید، می دانید که می خواهید چه کار انجام دهید و می دانید آخرش چه می شود؟ 
یک سریال که بیست قسمت است، یک سال طول بکشد که بسازند و دو سال طول می کشد تا 
پخش شود، به  نظر من خوب نیست. جدا از اینکه به درد می خورد یا نمی خورد، خودم هم سریال 

زیاد نمی بینم.
متشکرم. 

1. هزاردستان اثری از علی حامتی است که در 

سال 1358ش. به صورت مجموعه تلویزیونی 

برای تلویزیون ایران ساخته شد.

به  ایرانی  تلویزیونی  مجموعه  یک  نام   .2

کارگردانی »حسن هدایت« است که در سال 

1377ش. تولید و در سال 1378ش. از شبکه 

پخش  ایران  اسالمی  جمهوری  سیامی  یک 

گردید.
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