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 درست را آرافرمان بهمن بلند فیلم هفتمین نام کنممی خواهش ای، اشاره و نکته هر از پیش: مقدمه

 به چه آن برخالف نه. آشناست خاک، با که کسی معنای به ؛«کاف» حرف سکون با «آشنا خاک: »بخوانیم

. کاف کسره با «آشنا ِ خاک» خوانند،می سینمایی منتقدان و مسئوالن از بسیاری حتی و شودمی گفته خطا

 خلق راث این در او که خاصی دنیای شناخت برای است مناسبی دریچه آن، خواندن خاص شکل و نام همین

 که شودمی مطرح روابطی و قصه قالب در او پیشین فرهنگی و اجتماعی هایدلمشغولی بار این. کندمی

 این و جامعه این مناسبات شدهغفلت گاه و مهجورمانده گاه اما حاد و مهم هایزمینه از بسیاری به عمالً

 برای تواندمی که هاییروزنه و اشپدران با جدید نسل هایخواسته و افکار فاصله: زندمی پهلو زمانه،

 مان،اقلیم و سرزمین و میراث به نسبت ما هایفراموشی باشد، داشته وجود نسل دو این میان نسبتی برقراری

 و دچاریم آن به بسیاری عادی، مردم تا هنرمند از که ییناخواسته و خواسته ناباروری و شدن خنثی و انفعال

 برای دلپذیر گاه و فرساجان گاه اندوهی و اسف همچنان، و البته... و دارد اییهپسزمینه و هاریشه حتماً

 هاستسال که دوستی به وطن، خاک به قدیمی، محبوبی به فرزندان، به خانواده، به: رفته دست از هایعشق

 .فرهنگ و هنر به و ای،ندیده

 به حاال او. ندارد تازگی چندان دیگر آرافرمان خود برای شده، ساخته پیش سال دو که «آشناخاک»

 در و شوند ساخته مشترک محصوالت عنوان به بناست دو هر که برداشته گام دیگر پروژه دو سمت

 که است؛ کمدی دیگری و دارد نوآرفیلم به نزدیک قالبی آنها از یکی او، فیلمسازی کارنامه در تازه ییتجربه

 سال سی به قریب و کرده تجربه زندگی در بار هزاران مشهورش کالمی هایطنازی در او را دومی این البته

 حاال نبود، سینما به اشنگاه و او جنس از که «خانم قمر خانه» کمدی یعنی کارگردانی نخست تجربه از بعد

 مردی» نمایشنامه احتمالی اجرای بحث البته فیلم دو این از پیش. بسازد را اشمطلوب کمدی خواهدمی

 ما برای حال هر به اما. است مطرح همچنان آرافرمان کارگردانی به بولت رابرت عمیق اثر «صولف تمام برای
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 حیث از تقویمی، ترتیب منهای و اوست تازه فیلم «آشناخاک» ایران، فرهنگ و سینما مندعالقه پیگیران و

 در هاچیدمان تریناحوصلهب و ترینشدهپرداخته و ترینترکیبخوش از: دارد هاییتازگی نیز معنا و ساخت

 کارن اثربخش و درخشان رمزآمیز موسیقی تا او آثار در کارگردانی و تصویرسازی و لوکیشن و طراحی

 تا حمیدیان بابک و نونهالی رویا متعادل و شدهکنترل هم و حسی و عاطفی هم آفرینینقش تا فرهمایون

 و هوش با دارلهجه نقش یک روستایی هایسادگی میان دیگر بار این که بوبانی مریم بازی بهترین احیاناً

 وجه ترینمهم... تا یافته دست دو این از سامانیبه ترکیب به و نیست تکلیفبی فرزانه، زنی حاضرجوابی

 و خاک این منزلت و حسرت انتقال برای باوقار و فاخر و متین فضایی و بیان به رسیدن یعنی فیلم

 مثالً تا «کوچولو بوس یک» آرافرمان خود قبلی فیلم در کوروش مقبره سکانس از که مضمونی. هایشمیراث

 ندرت به اما شده طرح هاسال این در بارها داودی، ابوالحسن «زادبوم» تا اصالنی محمدرضا «سبز آتش»

 .است داشته «آشناخاک» وقار به ییشیوه و عمق به تأثیری

 به آرافرمان برای را کارگردانی بهترین جایزه «آشناخاک» حضور ،78 سال در سینما خانه جشن در

 سینما دولتی مسئولین سوی از هاییواکنش با جشن، در فیلم حضور صرف حتی و جایزه این. داشت دنبال

 پا همین -دوره این جسورانه حرکت تنها شاید یا – جشن حرکت ترینجسورانه گفت توانمی و بود همراه

 که این به اشاره با سینما، خانه تندیس دریافت هنگام هم آرافرمان. بود جایزه این نگهداری در ماندن برجا

 واقع در دارد، ییویژه ارزش برایش این و سپارندمی او به سینماشناس همکاران و هاصنفهم را جایزه

 اهدای با م،مبه و عجیب مورد یک در که زدمی طعنه اشانقالب از بعد هایفیلم قبلی هایجایزه به داشت

 اصالحیه بارها و طوالنی توقیف به بعد ولی شد همراه «آب روی ییخانه» به فجر جشنواره جوایز ترینمهم

 با سرانجام کرده، طی «آشناخاک» فیلم که فرودهایی و فراز تمامی از بعد و حاال! انجامید فیلم خوردن

 کیانیان، رضا. بود خواهد ایران سینمای مهم هایمفیل از یکی ،77 اکران در و گرفته نمایش پروانه تغییراتی
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 پور،چراغی سیاوش هاشمی، هدایت ور،آزادی رعنا فرهی، تابی بوبانی، مریم نونهالی، رویا حمیدیان، بابک

 اخیر هایفیلم چون نیز را آن شکیل تصویرهای و هستند فیلم این بازیگران خردمند نیکو و صابونی فرزین

 نوروزی اکران اتمام از بعد احتماالً و فیلم هدایت توسط «آشناخاک. »استگرفته کالری محمود آرا،فرمان

 روی دارد، وجود آن گرفتن برای بسیاری رقابت( گیردمی شکل مطلب این که اسفند اوایل) روزها این که

 و سرزمین این جدید و قدیم به اشقدیمی مؤثر فعاالن از یکی نگاه با ایران سینمای تا رفت خواهد پرده

 .شود آشنا آن، هاینسل

 مؤکدی و مشخص بسیار هایدغدغه دوران، این در شما دیگر هایفیلم مثل هم «آشناخاک»*

 قرائت در چه آن شبیه اما کندمی مطرح را ما میراث تاریخی هایارزش و اقلیم و قومیت و زمین درباب

 یک» و «آب روی ییخانه» مثل هاییفیلم. نیست د،شومی تبلیغ و ترویج «ملی سینمای» عنوان تحت رسمی

 موهوم عبارت با چه آن به اما بودند، معاد و مرگ مبحث و معنوی هایدغدغه از سرشار هم «کوچولو بوس

 نگاه مطلوب هایفیلم به ها،جایزه وجود با حتی هم بعدش. نداشتند شباهتی شود،می حمایت «معناگرا»

 هایتاندغدغه که گرددبرمی این به اشهمه افتد؟می اتفاق طور چه ناهمانندی این. شوندنمی تبدیل رسمی

 است؟ خودجوش و شخصی

 در کنممی زندگی مملکت این توی من. است مشخص خیلی آیند،می کجا از هادغدغه این که این -

 این با را جایی چهی نیستم حاضر دیگر حاال. هست برایم دنیا دیگر جاهای خیلی در زندگی امکان که حالی

 به مدیران که این علت دوم،. است قضیه یک این. هست هم من مسائل جا این مسائل. کنم عوض جا

 دوستیوطن و معنویت و هاایده و فکرها همام که این ولو کنندمی نگاه خاصی نگاه با من هایفیلم

 شفاهی طور به هم بارها. گرددبرمی من خود با خصومت نوعی به هست، هم من فیلم در موردنظرشان

 من ولی. کردیممی چه برایش ساخت،می دیگر فیلمساز فالن فرض به اگر را شما فیلم این اگر که اندگفته
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. نیامده کنار من امثال با کشورم فرهنگی حاکمیت هنوز ها،دوره این همه طی از بعد که امپذیرفته را این

 دولتی وابستگی نوع هیچ موقع آن. موفق هم و بودیم مشهور هم انقالب، از پیش ما که خاطر این به شاید

 فیلم سر مثالً و دوران آن در من که جاست این جالب. نداشتیم نیازی چنین هم دوران آن از بعد و نداشتیم

 من کردمی فکر هم سیستم آن. کشممی هاسال این در که کشیدم گرفتاری قدرهمان هم «احتجاب شازده»

 از بعد اول و شد ساخته انقالب از پیش آخر که هم «باد بلند هایسایه» فیلم سر. زنممی الفمخ ساز دارم

 سعی فقط من. رسید حد باالترین به فیلم اکران سوم روز و بود هاگرفتاری همین درآمد، نمایش به انقالب

 را فکرم و دهدمی قلقلک را ذهنم که بیاورم فیلم در و کنم عنوان را مسائلی آن و بکنم را خودم کار کنممی

 آنها همه چون ،«کوچولو بوس یک» و «آب روی ییخانه» و «یاس عطر کافور، بوی» از بعد. کندمی مشغول

 داستان که این با. دیگر سمتی به بروم اصالً خواستممی ذلک، و غیره و مرگ گانهسه تعبیر توی انداختند را

 جا همان و رسید ذهنم به «کوچولو بوس یک» سرصحنه یدیانحم بابک حضور اول روز «آشناخاک» اصلی

 به بروم گرفتم تصمیم هافیلم آن از بعد. نوشتم را آن بعد سال دو کردم، تعریف برایش را داستان کلی خط

 همان تکرار به مدام و ندهد دست از را اشتنوع و تازگی هم من خود برای سینما که دیگری جهت

 خودم برای ییتازه هایتجربه و ندارند فضاها این به ربطی هیچ امبعدی کارهای کهاینکما. نپردازم هادغدغه

 باعث همین و. هستم مصمم فقط. هستم امیدواری بسیار آدم نه و اممأیوسی آدم نه شخصاً من ضمناً. هستند

 این به هم نشدن شبیه از بخشی یک شاید. بسازم و کنم کار بنویسم، فیلمنامه شوم، بلند هم باز شودمی

 فیلمی نه خوانممی داستانی نه دیگر مقطع آن در چیزی، نوشتن به کنممی شروع وقتی از من که برگردد

 به گاهی نوشتن موقع که داریم محفوظاتی ما همه نیست شکی. کند پیدا قوام و شود تمام متن آن تا بینممی

 تالش این. نباشد کنند،می طی دارند اآلن اغلب هک خطی آن در نگاهم کنیممی سعی باز ولی آیدمی یادمان

 برایم مسئولین خوشامد انقالب، از قبل چه و نقالب از بعد چه. ناخودآگاه گاهی و است خودآگاه گاهی
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 هاوقت بعضی و بزنم گذارندمی هاوقت بعضی که اممملکت مردم با دارم حرفی. است نبوده مهم زیاد

 طور این هم عمرم آخر تا امیدوارم و نبوده امحرف هدف هرگز مسئولین، مدخوشا محققاً ولی. گذارندنمی

  .نشود

 تا...« کافور بوی» فرجامی بهمن و...« هایسایه» عبداله از که هایتانفیلم اصلی هایشخصیت میان*

 نظر هب بودند، مختلف هایگیریتصمیم دوراهی در همه...« بوس یک» شبلی و...«  ییخانه» سپیدبخت دکتر

 را اشانتخاب و گرفته را اشتصمیم انگار او. دارد دیگری وضعیت «آشناخاک» در «نامدار مام» رسدمی

 است انزوایی این چند هر. است کرده را انتخابش انزواگزینی، و غرب به مهاجرت شهری، فضای میان. کرده

 .کندمی خلق و دکارمی سازد،می هم انزوا همین در او. شودنمی توأم انفعال با که

 یا غار یک توی رفته که است ییخوردهزخم آدم( کیانیان رضا)نامدار مام شخصیت. است درست -

 چیزی. کندمی نقاشی و گویدمی شعر و کندمی هم کار آرامش، آن در. کند پیدا التیام زخمش تا پناهگاه یک

 برخالف که است این گوید،می بهش( حمیدیان بابک) اشخواهرزاده و شودمی متوجه فیلم طول در که

 مورد در تئوری این گویدمی او به پسر. شودنمی هازخم مرهم و کندنمی حل را چیز همه زمان تصورش،

 رویا) شبنم اشسابق عشق سال همه این از بعد اشدایی وقتی که که دیده چون کند،نمی صدق شما خود

 هاییزخم یک. است سرجایش زخم بنابراین. شودمی پرت شاحواس و کندمی تب بیند،می را( نونهالی

 حل راه کردستان، در انزوایی به رفتن که کرده فکر نامدار ولی. کندنمی پیدا التیام اصوالً که دارد وجود

 اجازه اشذهن. کندنمی فکر ان به هم او دهد،نمی اجازه من ذهن که طور همان کارنکردن، مورد در. است

 اینها و معاصر پیچیده ارتباطات در درگیری و پایتخت آلوده فضای آن از خواسته فقط. دهدینم بهش توقف

 عین در اما. شناختهمی خودش، ده اهل عنوان به که مردمی بین آمده. بدهد نجات را خودش و بگیرد فاصله

 را هاگنی دیوید هاینقاشی و زندمی ورق را کتابی دارد پسر وقتی. شناسدمی را معاصرش هنر حتی حال
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 با که انزوا نوع آن به نامدار که بینیممی عمال و برداشته را اشدایی کتاب که دانیممی ما کند،می تماشا

 هایزخم است ممکن انزوا ببینیم که است مهم برایم این اما. نشده دچار باشد، همراه هنر از خبریبی

 .دهدینم التیام را کهنه هایزخم اما کند، ایجاد جدیدی

 انتخاب این به طیفی چه دوره، آن در او مثل هنرمندانی و نامدار مام نسل در چطور؟ نسلی نظر از*

 ماست؟ گذاشته سن به پا هنرمندان از ییجرگه چه مشابه او است؟ رسیده

 هشت روزی ولی گذشته، او از سنی. است معروفی زبانشناس و مترجم که دارم دوستی من ببینید، -

 هرکدام نزدیک دوستان ما بود، نگرفته گیرپیغام وقتی تا. کندمی کار هم تهران دل در و کند می کار ساعت

 دفعه و هستم من که بداند تا کردممی قطع را تلفن و زنممی زنگ بار سه باید مثالً من. داشتیم مشخص کد

 ازش و بود قضیه این بحث که بار یک. دادنمی جواب را تلفن صورت، این غیر در. بدهد جواب بعدی

 صرف که است جوری تهران و. شویمی تمام نکنی، کار اگر گفت کنی،می که است کاری چه این پرسیدیم

 تا و مصاحبه برای تا دو و زندمی زنگ احوالپرسی برای یکی. کنی کار نگذارد که است کافی تلفن زنگ

. بدهم انجام توانمنمی عمالً بدهم، جامان امکرده ملزم را خودم من که کار ساعت هشت روزی آن. آخر

 هنرمند اول وظیفه کارکردن موجود، فضای در کنممی فکر. نیست دورافتاده لوکیشن با الزاماً انزوا انتخاب

 و شدن مأیوس. کرد رها نباید ولی. است بعدی مرحله درباید، کار از متوسط یا خوب یا بد که این. است

 نسلی رفتار این و شودنمی دچار این به انزوا، میزان هر با هم نامدار. ستا اتفاق بدترین نداشتن تداوم

  .ماست هایدورههم از خیلی

 در بیشتر شما انقالب از بعد هایفیلم و گذردمی کردستان و روستا در «آشناخاک» که این با*

 تعمد این در. ندارد زدگیبومی بر اصراری. است تریاستیلیزه فیلم این انگار اند،شده کار شهری فضاهای

 داشتید؟



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
51  کد مطلب/000050 از    7 صفحه     

 

 است، سنندج متولد بوبانی خانم. کردم انتخاب بازیگر عنوان به بودند، کرد که را نفر سه من. حتماً -

. است کردستان اهل کند،می بازی را برق مأمور که هم پورچراغی آقای طور، همین صابونی فرزین آقای

 آن اهل و است ورآزادی رعنا که هم مهرماه نقش بازیگر مورد در. باشد درست فیلم در لهجه خواستممی

 کوشش لهجه، تطبیق برای خودش و گرفت عهده به را او لهجه درستی مسئولیت بوبانی خانم نیست، جا

 او هایسکانس سرصحنه و کرد همراهی بوبانی خانم نداشتند، هم با مشترکی هایسکانس که این با. کرد

 فیلم خواستمنمی. نیست محلی و بومی هایجنبه این روی بر مکث اصالً من صدق ولی. کرد پیدا حضور

 را خودش خاص جهان هم چفدر هر فیلم بگویم که زدم مثال را لهجه رعایت. بسازم روستایی گرایواقع

 خاتون شخصیت مشخص نمونه مورد در. کرد رعایت کلی حد در را محیط عینی واقعیات باید باشد، دشاته

 از الگویی مثل من نظر از او که بگویم باید گیرد،می شکل او با فیلم بومی هاینشانه حضور ترینبیش که

. است همه فضول است، همه دلسوز. معاصر و ملموس خیلی شکل یک در البته است، «زمین مادر» مفهوم

 گویدمی اهیگ که هست هم مسائل سری یک و باشد داشته خبر چیز همه از کند، محبت همه به خواهدمی

 عادی زندگی در ما خود را این. است فکر اشپشت چقدر گوییممی خودمان با ما که کندمی توجه آنها به و

 مردی با بار یک. زنندمی ییعالمانه هایحرف چه که ایمکرده تجربه بسیار روستاییان، با برخورد در و

 این مث ها؛» گفت او دفعه یک. بود طوالنی یخیل که شد رد و آمد قطاری. بودیم ایستاده جایی روستایی

 محض به. برسد اشذهن به نوشتن موقع آدم که نیست هاییدیالوگ آن از این! «نبسته دُمبش به رو دنیا که

 آدمی چنین یک هم خاتون. گفت را عجیب جمله این شد، بیشتر قطارها معمول حد از قطار طول که این

 پیشوند خود. بدهم جلوه تربومی اصرا، با را موقعیت و فضا نخواستم من باز ولی. دارد حالتی چنین. است

. محترم یا عزیز نامدار یعنی «نامدار مام» و است محبوبیت پیشوند برند،می کار به منطقه آن اهالی که «مام»

 اهالی پیش محبوبیتی سال، و سن این در جا آن به برگشتن از قبل و بوده منطقه همان از هم او خود یعنی
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 من به بار یک. بود مهم سرزمین، این خاک نماینده عنوان به کردستان پهناور و باز فضای من برای. داشته

. دیوار و است دیوار هِی هاباغ میان. است باغ کاشان طبیعت خب،. بساز کاشان در را فیلم که کردند پیشنهاد

 .خواستم می گسترده اندازچشم. خواستمنمی را این من

 هایداستان از اقتباس دو آن از بعد که هست شما هایفیلمنامه در نویسیدیالوگ از شکلی یک*

 باشد، نداشته دوست را هافیلم کسی اگر حتی که این: خوردمی گوش به یا چشم به بیشتر گلشیری، مرحوم

 لحظه در دارند، تیترشدن قابلیت اوقات خیلی هادیالوگ. نسپرد خاطر به آنها از دیالوگی هیچ است بعید

 ...داردوامی فکر به را آدم که کنندمی مطرح را مفاهیمی درازمدت، در و کنندمی ایجاد لبخند یا خنده

 .هستند هم درشتگل هاوقت بعضی و -

 در دیالوگی یا. «کوچولو بوس یک» در کوروش بشر حقوق منشور به مربوط دیالوگ آن مثل بله،*

. گرفتمی مملکت این در را فرهنگی آثار غارت جلوی باید یکی باالخره گویدمی که «آشناخاک» همین

 از خارج حتی که دارند قاطعیتی و برندگی باشند، درشتگل که آن بی هم گاهی. اندصریح حد از بیش

 دل که نیست چیزی آزادی گویدمی شبنم که این مثل. کرد نقل را آن شودمی و دارد کاربرد هم فیلم داستان

 .است تعمدی شیوه این شما، نمایشی و ادبی شناخت دلیل به که اممطمئن من. بزند را آدم

. داشتم تیزی حافظه پایین، خیلی سن از من. بگویم برایت امجوانی از چیزی باره این در بگذار -

 یادداشت را آنها و تو؛ خود مثل. ماندمی ذهنم در بود جالب برایم که نکاتی کردم،نمی خاصی تالش

 رسید،نمی ذهن به و نبود من مال که شنیدممی چیزی وقتی و داشتم دیالوگ برای تیزی گوش. کردممی

 میدان تا آمدممی شهداست، نامش اآلن که ژاله خیابان وسط از رفتم،می که هدف مدرسه. نوشتممی

 راه تا کردمی سوار فرن پنج باید ماشین. بود تومان یک نفری که شدممی سوار کرایه ماشین و مخبرالدوله

. بیفتد راه ماشین و بیاید که بودیم پنجم نفر منتظر و بودم چهارم نفر و بودم نشسته ماشین توی من. بیفتد



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
51  کد مطلب/000050 از    9 صفحه     

 

 بدون راننده. عقب صندوق توی بگذارم خواهممی را این گفت. بزرگ خیلی بسته یک با آمد آقایی یک

 کلیدش گفت مکث بدون هم باز راننده. دهممی هاضاف تومان یک گفت آقا آن. شده گم کلیدش گفت مکث

 را هادیالوگ این و خانه آمدم بودم، شنونده که من. نکردند تعجب مکالمه این از هم شانکدام هیچ! شد پیدا

 استفاده دیالوگی هیچ در جمله این از هنوز اما. است سالم 87 حاال و بود سالم 41 موقع آن. کردم یادداشت

 از یکی فقط ولی اندداشته نقش فیلمنامه گیریشکل در نفر ده که بینیدمی شما ایتالیایی هایلمفی در. امنکرده

 آیدمی سعدی که اوایل همان «کوچولو بوس یک» در. دارد لِمی یک کار این چون. نوشته را هادیالوگ آنها

 هم با هاسال از بعد و ندنشینمی نفر دو و کشدمی طول دقیقه چند و 02 که دارم سکانسی من شبلی، پیش

 هادیالوگ ولی. کند ایجاد تصویری تنوع بخواهد که ندارم هم دوربینی بازیشعبده نوع هیچ. زنندمی حرف

 دنده به و رویدمی موقعی. است دنده پنج ماشین راندن مثل نویسیدیالوگ. برندمی پیش را صحنه خودشان

 دنده این. 4 دنده به گردیدبرمی و کنیدمی ترمز شما و ماشین جلوی دودمی کسی ولی رسید؛می هم 5

 که هست هادیالوگ در مسائلی یک بله، هم کالً. است مهم خیلی نبودن، کننده خسته و کردن عوض

 وقتی ولی. بنویسم مقاله فرهنگی میراث به راجع توانمنمی که من ولی. آیدمی نظر به درشتگل مقداری

 نگاه را بازار در سر قیصریه و آمد اصفهانی یک کردم،می فیلمبرداری اصفهان در «کوچولو بوس یک» برای

 تعمیرش و ترمیم دارند است سال هفت حاال و کرد درست ماه سه ظرف را این عباس شاه گفت و کرد

 سازهایکاشی آن دیگر که زمانی کردن، درست قدیمی فرم به را کاشی که دانممی را این من خب،. کنندمی

 که که مفهومی جهت، هر به و بگویم توانمنمی بومی آن به را این ولی. بردمی زمان قدر چه نیستند، سنتی

 «آشناخاک» بخصوص بخش آن در. کنممی اشطرح جا یک و است درک قابل برایم کند،می مطرح دارد او

 دل از را کهف اصحاب قصه دارم که حالی در خواستممی من آید،می...« فرهنگی آثار غارت» دیالوگ که

 در بیاندازم را فیلم تماشاگران کنم،می استفاده امداستان هایپسزمینه از یکی عنوان به و دارمبرمی قرآن
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 هم من گرنه و. نکند رو داستان در مستقیم را خودش تمثیل آن تا اندقاچاقچی افراد آن که اندازیدست

  .است شعارگونه دیالوگ آن دانممی

 در که آن با شما، خود دیگری و باشد مهرجویی داریوش اشیک که فیلمساز دو شما، نسل در *

 به و بارها اید،کرده برخاست و نشست و زندگی بورژوایی مناسبات از شکلی در گاه و روشنفکری محافل

 چیزی آن اشکمیک خیلی نمونه یک. کشیدمی نقد و هجو به را فضا دو هر مناسبات مختلف، هایشکل

 جامعه گاهی. گویدمی اشچهارم ازدواج درباره( فرهی تابی) نامدار خواهر «آشناخاک» در که تاس

 چیست؟ خودتان دید. تازدمی ما به و ماست خود از این که دارد را واکنش این روشنفکری

 رفته عدب و شده بانک کارمند گرفتن، دیپلم از بعد اشاول پدرم آن، در که امآمده ییخانواده از من -

 بهتری وضعیت داشته، اقتصادی مسائل به راجع روشنی ذهن که آدمی عنوان به تدریج به و کرده کار جنوب

. امنکرده شروع فضا آن از کمدست. دانمنمی گفتی، که فضایی آن از چندان را خودم من بنابراین. کرده پیدا

 اما. اینها و هنری فعالیت و خواندن دنبال رفتم یکی من فقط بودم، شاندومی من که برادر چهار ما میان

 دارد عمالً ببیند، را خودش اشکاالت نتواند آدم اگر کنممی فکر ام،گرفته قرار اآلن که مقطعی این در و نهایتاً

 غیر چیزی جهان گوییمی خودت به و ییکرده برف توی را سرت یعنی. کندمی زندگی وارکبک جور یک

 تعریف من هایفیلم از کسی وقتی که است همین برای. غیره و امدرست من و مهست من و ندارد من از

 زبانبی موردی هیچ در من که حالی در. شوممی زبانبی واقعاً من کند،می خودم جلوی را کار این و کندمی

 تعریف مقابل در ولی. بگویم که دارم چیزهایی یک همیشه باشد، انتقادی بحث همان اگر و شومنمی

 کمتر، گاهی و است بیشتر گاهی و دارد وجود هم اتقاد این من هایفیلم در که این. بگویم باید چه دانمنمی

 بدانی و ببینی آینه در را خودت بتوانی باید. نگیرد خودش جلوی را آینه آدم شودنمی که گرددبرمی این به

 شود،می امدغدغه چیزی وقتی و کنممین کار مرتب من. است کم من کارهای تعداد هم بعد. هستی طور چه
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 که است مهم این. نیست مهم هایمفیلم کمیت من برای. برسد تکمیل به تا کشدمی طول سالی دو یکی

 سال در که آدمی. بدهد نشان خودش نسل و هادوره در را من مثل آدمی زیست و تفکر کلیت آنها مجموعه

 هم آثار این و گذرانده سر از را هاتجربه و فکری مسیرهای این و درگذشته موقع فالن و آمده دنیا به 4202

 چیزهای هنوز و نباشد عجیب زیاد دادند، نسان را هافیلم هم بعدش سال بیست اگر که طوری. مانده او از

 و دارند مصرف تاریخ بیشتر «آب روی ییخانه» مثل هافیلم بعضی طبعاً البته. باشد مانده آنها در ماندگاری

 این که است مهم این برایم ولی. دانیممی همه را این. کمتر...« کافور بوی» یا «احتجاب شازده» مثل عضیب

 شدهحساب استراتژی روی هم کدام هیچ. دهد نشان هم را هادوره و افکار مسیر همین نهایت در مجموعه

 پیدا جریان ریزیبرنامه و محاسبه با کلی طور به هنر چون. است شده جاری مقطعی هر در و نبوده قبلی

 .بگیرد شکل آید،می پیش که حاالتی و هاحرکت با زندگی سیر در باید. کندنمی


