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نوجوان رزمندهای باید به تنهایی چند اسیر عراقی را به پشت جبهه منتقل کند ،اما در این کار با مشکالتی روبهرو میشود و او ناگزیر این کار را به تنهایی انجام میدهد ...این خالصهای از داستان
فیلمبلند«اتوبوسشب»بهنویسندگیوکارگردانیپوراحمداست.پوراحمد«اتوبوسشب»راسال،1385بابازیبازیگرانیچونزندهیادخسروشکیبایی،محمدرضافروتن،کورشسلیمانی
و...ساخت.اوبهخاطرکارگردانیاینفیلمدربیستوپنجمینجشنوارهبینالمللیفیلمفجرکاندیدایدریافتسیمرغبلورینبهترینکارگردانیشد.

روزی روزگاری
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صفحه نوستالژی صفحه جدیدی است که از این هفته منتشر میشود در این صفحه تالش میکنیم برای شما نوشتهها و مصاحبههایی به یادماندنی از سالهای بسیار دور ،که به احتمال
قریب به یقین نخواندهاید باز نشر کنیم...

رهایی تقوایی و
سینمایسالمایران

گفتگوییباناصرتقواییبرندهجایزهبزرگ
فستیوالفلیمکودکانونیز
هفتهنامه تماشا در سال  1350به بهانه جایزه
توگویی
بزرگ فستیوال فیلم کودکان ونیز ،گف 
با ناصر تقوایی در آغاز راه فیلمسازیاش انجام
داده بود .امروز که خبر بازگشت تقوایی را پس
از نزدیک به یک دهه شنیدیم ،بد ندیدیم که
خوشحالی خود را با انتشار این متن که تقریبا
مربوط به چهل و اندی سال پیش است نشان
دهیم .خواندن حرفهای آن روز تقوایی خالی
از لطف نیست.
ناصر ،آبادانی  33ساله سبزه رو و پرشوری است که
پیش از سینما به قصهنویسی روی آورد و بهکارش در
زندگی مردم به خصــوص مردم زادگاهش پرداخت
و همین به قصههایــش فضا و رنــگ و بوی خاص
بخشید و آنها را از ارزش استثنایی برخوردار ساخت.
مجموعهای از قصههای تقوایی با عنوان «تابســتان
همان سال» چندی پیش انتشار یافت.
تقوایی پس از آنکه دبیرستان را تمام کرد به تهران
آمد و کار سینما را در ســال  1342با کارهای فنی
فیلم «خشت و آینه» ساخته ابراهیم گلستان شروع
کرد .بعد به تلویزیون رفت و در حدود  12فیلم کوتاه
ساخت که تنها برخی از آنها تا کنون در تلویزیون
نمایش داده شده و تقوایی از این موضوع با رنجشی
آشکار سخن میگوید.
این فیلمها ،همانطور کــه از تقوایی انتظار میرود،
بازگوکننده سنتها و عادتهای مردم جنوب است
و تکنیک و احساس درخشــان کارگردان به آنها
کیفیت سینمایی فوقالعادهای داده است .اولین فیلم
بلند تقوایی «آرامش در حضور دیگران» اســت که
هنوز به نمیاش در نیامده است .این فیلم را تقوایی با
کمک و سرمایه تلویزیون ملی ساخته است.
بعد از «آرامش» فیلم مســتند «اربعیــن» را برای
تلویزیون و ســپس «رهایی» را برای کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ساخت.

در حال حاضر وی یک فیلم بلند با نام «صادق کرده»
در دســت تهیه دارد که امیدوار اســت به زودی به
نمایش عمومی در آید .این فیلم را بر مبنای سناریویی
که خودش از یک داســتان واقعی نوشته با شرکت
ســعید راد ،انتظامی و محمدعلی کشــاورز ساخته
است .تقوایی درباره این فیلم عقیده دارد« :تجربهای
است برای بازار ».تقوایی فیلم «آرامش» را با یک فیلم
کوتاه برای فستیوال فیلم تهران فرستاده ولی آنطور
که خودش میگوید« :حتی اجازه ندادند به شورای
انتخاب برود».
«رهایی» که به وسیله کانون پرورش فکری کودکان
به فســتیوال معتبر ونیز رفت و افتخــاری آنچنان
بزرگ به دست آورد در سال  1350به سفارش کانون
ساخته شد .محل فیلمبرداری ،بندر بوشهر و گناوه
است .بازیگران ،به جز بازیگر نقش اول فیلم شهباز
پارسیپور ،همه محلی هســتند .طرح اصلی فیلم را
محســن تقوایی برادر ناصر ،داده است و با هم آن را
نوشــتهاند .ناصر توفیق فیلم را بیشتر به خاطر بازی
بچهها میداند.
«رهایی» مستندی است داستانی ،با یک خط قصه؛
طفلی ماهی قشــنگی را از دریــا میگیرد و میرود
که آن را درون یک کیســه نایلونی به خانه ببرد .با
بچهها دعوایش میشــود و میزند سر یکی از آنها
را میشکند .پدر او را زندانی میکند و در اینجاست
که او با ماهی به مسئله مشترک زندان میرسد و با
چشیدن طعم آن تصمیم به آزادی ماهی میگیرد و
همین کار را هم میکند .اما هنوز مسئله تقوایی تمام
نشده است ،هنگامی که طفل برای آزاد کردن ماهی
میرود جمعی صیاد به سوی دریا روانند تا ماهیهای
ی را صید کنند.
تازها 
درباره «صادق کرده» و داستان آن پرسیدم ،گفت:
«یک فیلم پلیســی-عاطفی اســت با کند و کاو در
کاراکتر «صادق کرده» و روابــط آدمهای فیلم .زن
«صادق کرده» به دســت یک راننده کامیون کشته
میشود و صادق چون راننده را نمیشناسد دست به
کشتن یکایک رانندگان میزند .پدر زن او-زنی که

کشته شده-مأمور دســتگیری صادق میشود .پدر
زنی که خود را جای صــادق میگذارد به این نتیجه
میرسد که اگر من هم بودم همین کار را میکردم».
پرسیدم «آرامش» به چه علت اجازه نمایش نیافت؟
جواب داد« :برعکس برداشت و تصور من ،گفتند که
داستان فیلم فحشا را تشــویق میکند! این اتهامی
توهینآمیز و برخورنده اســت .به این ترتیب به نظر
من پازولینی و بســیاری از کارگردانان بزرگ دنیا را
باید دالل محبت نامید!»
تقوایی از بازار ســینمای ایران ســخت رنجور و در
تب و تاب اســت .میگوید« :آخر کجــای دنیا یک
تهیهکننده  150سینمای کشور را در دست دارد؟!
کجای دنیا یک فیلم را در آن واحد در  20سینمای
پایتخت میگذارند؟! کجای دنیا اینچنین سرمایه و

زندگی یک نفر در چنگ معدودی به نام پخشکننده
گرفتار است؟! و دولت هم در اینباره دست روی دست
گذاشته است .آنها دارند تراست تشکیل میدهند و
روز به روز هیوالش بزرگتر میشــوند .روزی خواهد
رسید که هیچ قدرتی جلودار آنها نشود».
از ناصر تقوایی پرســیدم :به نظر تــو دولت چهطور
میتواند به سینمای ما کمک کند ،نظرهای مختلفی
تا به حال داده شده ،میخواهم نظر تو را هم به عنوان
کارگردانی که تازه دارد فیلمش به بازار راه مییابد،
بدانم.
گفت« :قب ً
ال مــا باید توجه کنیم که ایــران جزو ده
کشوری است که تشــکیالت منظم فیلم دارد و در
سال بین  80تا  110فیلم میســازد .بلیت سینما
به قــدری ارزان اســت-به خصوص در مقایســه با

نمایش تانگوی تخم مرغ داغ نوشته رادی این روزها
حسابی پر سر و صدا شده اســت که حتم ًا اخبار داغ
آن را در این چندروزه دنبال کردهاید .این گفتگوی
رادی مربوط به سال  1368که در اولین شماره مجله
ادبستان منتشر شده است .بخشی از آن هنوز تازه و
خواندنی است

شما مدتی است نمینویسید ،یا به نظر میآید نوشتن
را کم کردهاید .چرا؟ آیا قصد دارید از تآتر کناره گیری
کنید؟
این سوال بیرحمانهای اســت که از یک نویسنده میکنند.
مخصوصا اگر طرف نویسندهای ســرحال و قبراق ،و در اوج
طغیان و مد خود باشــد و در ســوال هم اندکی ریزهکاری و
شیطنت احساس شود .غرض البته مورد ما نیست .میدانید؟
من در این ســه دهه به طور معدل هر دو سال یک نمایشنامه
نوشتم .از نمایشنامه دو ساعته(« از پشت شیشههای بسته»)
تا نمایشــنامهای که زمان اجرایش به چیزی در حدود شش
ساعت میکشــد«( .منجی در صبح نمناک» که در بازبینی
اخیر به یک نمایشــنامه هفت پردهای و حدودا شش ساعته
تبدیل شده است) این رسمی اســت که تا کنون ادامه دادهام
و هیچ حادثه و لطمهای نتوانســته است خدشهای در آن وارد
کند .با همین روش در این دهه پنج نمایشــنامه نوشتهام که
«پلهکان» و « آهسته با گل سرخ» در تهران اجرا شد «.منجی
در صبحنمناک» بعد از پنجســال حروفچینی در سال  65به
چاپ رســید .حال آنکه «پلهکان» در ســال  63و «آهسته با
گلسرخ» و «تانگوی تخممرغ داغ» در سال  66حروفچینی
شــدهاند و فعال در حجاب چاپخانه ماندهانــد .تا کی معمای
کاغذ حل شود .با این حساب من آخرین نمایشنامهام «آهنگ
برای ستاره هالی» به سنگینی خودم توی کشو گذاشتهام که
به هر تقدیر محفوظتر از چاپخانه است و از شبیخون موش و
موریانه هم در امان اســت ...بله .این است و غبنی هم نیست.
چرا که من این نمایشــنامه را در تاریخ مصرف ننوشتهام که
حاال نگران باطلشدن یا فوت وقتشان باشم .من در پرداخت
هر کدام از اینها پوست خودم را کندهام .با قساوت ،با شدت و
سختگیری ،با انضباط و عناد هر کدام را پنج ،هشت ،دوازدهبار
بازنویسی کردهام تا تندیسی از زیر دست من بیرون بیاید که
شایســته زمان ما و ایران ما باشــد .این را باالخص با تکیه بر
«تانگوی تخممرغ داغ»« ،آهنگ برای ستاره هالی» و نسخه
جدید «هاملت با ساالد فصل» میگویم که تجربیترین کار
من است .در حالی که میتوانســتم به جای این پنجتا با کمی
مساحمه و کمی مجذوبیت فصلی پانزده نمایشنامه چریده با
تضمین کامل گیشه بنویسم و جیبهایمان را با نقل و نبات پر
کنم .پس این حق بسیار طبیعی من است که محصول ده سال
ذوب شدن تن و جان خود را در جامعهای ببینم که میخواهد

تآترآدمهای
زندهروزگار

به اصل مسئولیت و اختیار فرد احترام بگذارد و مجری عدالت
انسانی باشد .شما هم میبخشید اگر کمی در باغ بوده باشید،
یا خدای ناکرده سو نیتی نداشته باشید نباید نوک این سوال
زهرآگین را به طرف من بگیرید .این ظلم مضاعف است.

سوالی که میخواهم بپرسم سوالی است عام که معموال
نویسندگان برای آن جوابی دارند .آقای رادی شما برای
چه مینویسید؟
می دانید؟...امروز زمین با سر نشینانش خود وارد کهکشانی بی
پایان از تحوالت علمی اقتصادی سیاسی و در الیههای زیرین
فرهنگی و با دور تند این وضعیت نویســنده معاصر را نسبت
به اسالف کمی بغرنج کرده اســت دیگر نمیتوان با یک روح
حساس و یک ذهن منعفل نمایشنامه یا داستان نوشت دیگر

تئوریها نمیتوانند به بسیاری از مجهوالت انسان جواب بدهند
دانشمندان میآیند و مانند زنبورهای عسل در جهان ما پرواز
میکنند .چیزهایی برمیدارند چیزهایی میگذارند و در همه
حال با نهشتههای خود ســاختمان بیرونی جهان را میآرایند
و در مراســم علمی ،خاضعانه به قدرتهای سیاســی تقسیم
میکنند این ساختمانی است با یک معماری العن شعور غریزی
که بالخصوص در قرن ما با تخریب الیههای درونی همراه بوده
است جنگ تکمهای ،تعلیمات متمرکز ،نظارت خزنده ماشین،
سیطره اشیا مصنوع ،عشقهای بهداشــتی ،قبض زبان و بی
حســی وجدان اجتماعی ...اینها پسامدهای یک اتوماسیون،
یک انفجار العنشــعور علمی در قرن حاضر اســت .یک قرن
مفعول که به رقــم بزکهای غلیظی از اجالسهای باشــکوه
پیامهای بیضمانت و اعالمیههای رنگارنگ ،قرن منزهای نیست.

تفریحات دیگر-که میتوان گفت تنها تفریح مردم
کشور ماست.
با این مشــخصات و با توجه به اینکه اصوالً سینما
پدیده هنری و اقتصادی مهم یک کشور است ،دولت
باید مستقیماً به حمایت از آن برخیزد .من نمیگویم
بیاید جیب تهیهکنندگان را پر از پول کند ،ولی دولت
که برای صابون و مسواک تا اتومبیل ،قانون میگذارند
چرا حساب واردات و صادرات فیلم را نمیکند و برای
آن قانون نمیگذارند ،باید فالن کمپانی واردکننده را
مجبور کرد تا در مقابل فیلمی که میآورد چندتایی
هم فیلم فارسی را در جاهایی که بازار دارد پخش کند.
االن دولت هندوستان به کمپانیها اجازه نمیدهد
ارزی را که از فروش فیلم به دست میآورند از مملکت
خارج کنند و مجبورند آن را در هند به کار بیاندازند
و برای همین هم هندوســتان صاحب مجللترین و
مجهزترین سینماهای دنیاست که به وسیله کمپانی
فیلمسازی خارجی ساخته شده است .همانطور که
گفتم حمایت دولت پول دادن صریح نیســت ،بلکه
حساســیت به معنای واقعی است .مث ً
ال یکی همین
جلوگیری از کارهای غیر انســانی پخشکنندگان
داخلی».
باز صحبت را به کارهای قبلــی تقوایی و فیلمهایی
که برای تلویزیون ساخته اســت کشاندم و چون او
را مستندســاز خوب و اندیشمندی میدانم نظرش
را دربــاره اینگونه فیلمها پرســیدم .گفت« :به نظر
من فیلم مســتند اگر هم خوب تهیه نشــود از نظر
جامعهشناسی جالب و مؤثر است .در فیلم مستند آدم
چیزی را نمیسازد و به وجود نمیآورد ،هرچه را که
هست با بیان خویش بازگو میکند ».گفتم به شرط
آنکه با بیانی رسا و قابل فهم بازگو شود.
تقوایی باز هم اشــاره به فیلمهای مستند خود که تا
کنون به نمایش در نیامده استف کرد و گفت« :کار
باید عرضه شود تا آدم فکرش از آن آزاد و راحت شود و
به دنبال کار دیگری برود .فیلم برای مبادله فکر است
و باید از واکنش دیگران بهره گرفته و کار بهتری ارائه
کرد .بهترین و سالمترین قضاوت در همان دورهای
میتواند بشود که فیلم ساخته شده است ».تقوایی
نگران آن است که فیلمهای مســتند او که بهموقع
نمایش داده نشده ،باگذشت ماهها از نظر محتوا و فرم
«کهنه» شود .به او اطمینان میدهم که معموالً این
توهم برای فیلمسازان پدید میآید و ممکن است در
واقع چنین نباشد ،اما او میگوید« :اصوالً یک فیلم را
اگر در زمان خودش نشان دهند و مردم آن را ببینند،
سازنده را پیشرو میشناسند و اگر بماند او را دنبالهرو
میدانند ،چون تماشاگر با تاریخ کاری ندارد و توجه
نمیکند که فیلم در چه سالی ساخته شده است».
پرســیدم آیا از مکاتب ســینمایی یا کارگردانان در
خودت و کارهایت تأثیری میبینی؟ جواب داد« :بله
ولی نه آدم بهخصوصی .بهطــور کلی ،مخصوصاً در
کار سینما گاه شــباهتهایی در کارها پیش میآید
که علت آن را فقط در همعصر بودن دو سازنده باید
جستجو کرد ،زیرا چه بســا که هر دوی آنها به یک
مسئله واحد توجه داشتهاند .تأثیرپذیری را با تقلید

پس طغیان در برابر این قرن نامنزه یک واجب جهانی است که
دردمندان عالم را به خود هشیار کرده است .اگر به آن طرف نگاه
کنید ،طغیانهای سقط شدهای را در لگن میبینید که بیگمان
نشانههای همین ضرورت است .حرکتهای خودجوشی با آب و
رنگ پانکیسم و هیپیسم و چه همه عالمتی از طغیان غربی علیه
قدرتهای سیاسی است که با سیستم ماشین به جامعه بزرگ
حملهور شده و نظارت عالیه خود را با یک فاشیسم فرهنگی بر
شخصیت خود حاکم کرده است و اینها شورشهای بیمهار،
عصبی و از خود بیگانهای هســتند که نه با یک شــعار محکم
اخالقی سازمانیافتهاند نه به یک آرامان مقوم فلسفی مسلحاند
تا در مقابل ضربههای تکنولوژیک قــدرت پایداری کنند که
المحاله سقوط میکنند و به ســرعت در قعر ابتذال میافتند
بنابراین دمل اصلی ماشین نیست ،که منادیان ادبیات نفله گناه
تجزیه انسان معاصر را زمه آن میگذارند .بلکه یک تجاوز پنهان
است که با نیروی ماشــین کار میکند .درخت تنومند شومی
است که ریشهاش در اتاق فرمان کاخهاســت و شاخ و بالش
در چهارسمت عالم تاخته .از آفریقای سیاه ،اروپای صنعتی و
آسیای دور ،تا شیخنشینهای پایین و رگ به رگ از مویرگهای
مغز پارهای از ما در تعفن این تجاوز فاشیستی کرخت و مسموم
است .بســیار خوب در این هنگامه تکلیف قلم چیست؟ فکر
میکنم آمریکای التیــن در نیم قرن اخیــر درس عبرتی به
نویسندگان هوشمند داده است .آنها با گریختن به اسطورههای
قومی ،و با یک متافیزیک شاعرانه ملی استقالل خود را به دنیا
اعالم کردهاند .آنها اگر نه در مزارع پنبه و شــرکتهای موز،
دســت کم در یک ادبیات زهردار کنائی به خود باز میگردند
و ریشههای خود را کشف میکنند و این نبرد اصالتها با غول
قدرت است .خوب ما در این گوشه شرق چه میکنیم؟ رئالیسم
آسیایی ما کدام است؟ اعتقاد دارم در جان سوم (و تاروزی که
این ترکیب غاصبانه ،این رنگ تحقیر آمیز از فرهنگ سیاسی
جهان پاک نشده است ،تا قرن دیگر ،تا کرات مسکونی ) یک تآتر
بیشتر وجود ندارد و آن تآتر هویت است .شما اگر میخواهید
بدانید برای چه مینویسم مرا در این تآتر پیدا کنید.
با کدامیک از نمایشنامه نویســان ایرانی و آثارشان
بیشتر مانوس هستید؟
وقتی به گذشته نگاه میکنم یکی دوتن را با وضوح بیشتری
میبینم «ســاعدی» را مخصوصا با «آی بیکاله ،آی با کاله»
به یاد میآورم .این نمایشــنامه را ســه بار خوانــدهام و بارها
صحنههایی از آن را شــبها وقت خواب مــرور کردهام .هیچ
توضیحی برای این کارم ندارم .عیبها و اشــکاالت آن را هم
میدانم .با این همه هر وقت به اسبابا و اجزای این نمایشنامه
خیره میشوم تابلویی زنده میشــود که ترکیب آن در کمال
ایجاز وحدت و توازن است« چوب به دستهای ورزیل» او را هم
به خاطر اندیشه افشاگرانه بیدار بیان شفاف تمثیلی و پیشگویی

نباید اشتباه کرد .تأثیرپذیری استقبال از برداشت و
سبک کار یک نفر است .کار انسان عبور از حد فاصل
گذشته به آینده اســت حال باید دید در این عبور از
خودش چه چیزهایی اضافه میکند».

تقواییخوشحال
استکهفیلمبیضایی
برندهفستیوالتهران
شده نه بهخاطر جایزه
بلکهبهآنسبب
که« :آدم را جدی
میگیرند،دنبالش
میآیندوفیلمش
بازار پیدا میکند».

و در مورد ســینمای ایــران ،تقوایی عقیــده دارد:
«اینطور که میگویند ســینما به نسل تازه رسیده
است .همین فیلمســازهای فعلی ما  30سال پیش
خیلی جوان بودند و واقعاً موضوع فقط تغییر نســل
اســت وگرنه پیشــرفت زیادی در کار نبوده و طرح
مسائل هنوز قدیمی است .از نظر فنی پیشرفت زیادی
داشتهایم ولی از نظر محتوای فیلمها متأسفانه تغییر
خیلی جزئی بوده است».
تقوایی خوشــحال اســت که فیلم بیضایــی برنده
فستیوال تهران شــده نه بهخاطر جایزه بلکه به آن
سبب که« :آدم را جدی میگیرند ،دنبالش میآیند و
فیلمش بازار پیدا میکند».

پایانش نمایشــنامه معتبری با معیار جهانی میدانم ( .البته
پیشگویی در ادبیات یک ارزش درون ساختی نیست ).و شاید
کمتر کسی بداند که ساعدی پیشگویی پایان این نمایشنامه را
محض رضای آلاحمد نوشته است که در مزاج او غلبه عمیق
داشت .چنانکه با مرگ«جالل»« ،ساعدی» افتاد...
شاملو در مصاحبهای گفت که زندان شاه ،ساعدی را از
پا در آورده است.
شــاملو حقیقت را گفته است اما قسمت آشــکار حقیقت را،
زندان شاه تیر خالص بود و همه دیدند ولی تمام حقیبت نبود
همچنانکه در نگاه من شانی هم برای ساعدی نیست .به گمانم
ساعدی اینقدر بنیه دارد که بدون زندان و این چوبهای زیر
بغل روی پایش درست بایستد ...عجیب است .همین حاال یاد
اولین مالقتمان بعد از زندان افتادم.
گفتید از نمایشنامه نویســنان ایرانی یکی دو تن را
واضحتر میبینید .آیا «خلــج» و «نصیریان» هم در
میدان دید شما قرار میگیرند؟
خلج کمی دیرتر آمد و عنایتی هم بــه تمهای معاصر نکرد
و تا پایان درخشــش کوتاه خود(که حیــف زودرس بود)
در قهوهخانه و آن حوالی بســت نشســت نمــای بیرونی
نمایشــنامههای او با تناســب بی نقص ،منطبق با صحنه
اســت .زبانش همیشــه برای من غیظ انگیز بوده اســت.
هرچند ذهنیت این زبان کم اســت تپشهــای صوتی آن
برای وضعیتهای دشوار جدا ساخته نشــده است  .با این
حال خلج یک زبا ن پخته پرداخته از قشرهای «بیزبان»
به گنجینه ادبیات دراماتیک ما ســپرد که نه تنها در تآتر
ما تاثیر ندارد بلکه در مقایسه با کل ادبیات معاصر فارسی
حتی از دیالو گهای «خیمه شببازی» چوبک هم تاز هتر
است بگذریم که این هردو بعدها به بنبستهای مشابهی
میرســند .یکی در «ثبات» و دیگری در «سنگ صبور»
(و آیا این سرگذشــت همه آن نویســندگانی نیســت که
نبض شــان نه در شــقیقه که جای دیگر میزند؟) من با
بعضی نمایشــنامههای خلج خیلی مانوس نیستم ولی اگر
توقع «سودی» از تآتر نداشته باشــیم انصاف این است که
«گلدونه خانــوم» او با این زبان پرداخته بــا وفور تعبیرات
جاندار و بــا آن ترکیب شــاعرانه و حس اشــراق بهترین
نمایشنامهای است که به زبان فارســی نوشته شده است.
من برای خلــج آرزوی تولد دیگری میکنــم و حق تقدم
«نصیریان» را هم محفوظ میدارم کــه در دهه انحطاط
 ،30خشت اول تآتر جدید ایران را به نام «بلبل سرگشته»
گذاشت و «هالو»یی هم نوشت که در سال  42هیچ بد نبود.
او نیمه راه قلم را رها کرد و به سینما رفت و من سالهایی
است که دیگر نمیدانم نصیریان چه شد.

