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 به جرف فیلم جشنواره هفتمین و بیست برای اعتماد روزنامۀ نامۀ ویژه در گو و گفت این که زمانی

 از پیش آن در فرهانی گلشیفته بازی دلیل به "...الی دربارۀ" فیلم هنوز رسید، چاپ به نگارنده سردبیری

 های فهرست در فیلم که آن بی مصاحبه این چاپ حتی و بود نمایش مشکل دچار ایران، از او مهاجرت

 از بعد هفته یک اما. دآم می حساب به ریسک نوعی باشد، آمده جشنواره دفتر سوی از شده اعالم رسمی

 برای 78 ماه بهمن نوزدهم روز غروب در و جشنواره روزهای آخرین در باالخره فیلم گو، و گفت این چاپ

 خارجی و داخلی جایگاه در ای تازه سرفصا...  و درآمد نمایش به آنها ویژۀ سالن در و سینمایی منتقدان

 گو و فتگ این دارد، عمده نقش فیلم ساختار در که یتعلیق دلیل به است بدیهی. شد گشوده ایران سینمای

 از رهیگ ندیده، را فیلم که تماشاگری برای ممکن حد تا که کند می یاد فیلم داستانی اجزاء از ای گونه به

 .نشود گشوده داستان، های گره بین

 

 جدول در قطعی الًکام طور به...« الی درباره» هنوز امیدها، افزایش وجود با که دانندمی همه: مقدمه

 بتواند اتنه که دیگری جای هر چه و مسابقه بخش در چه – فجر فیلم جشنواره به یافته راه هایفیلم نمایش

 هایمفیل اگزوتیک هاینشانه سرسوزنی بدون که دانندمی همه. نگرفته قرار -کند فراهم را آن نمایش امکان

 احیاناً و شده گنجانده 9002 برلین جشنواره مسابقه بخش ارآث بین در جهانی، هایجشنواره در محبوب ایرانی

 و نوع اهدش دنیا فیلم، این با که گفته ایرنا خبرنگار به جشنواره مدیر کازلیک دیتر که دانندمی هم بعضی

 غراص قبلی کار اندازه به حتی فیلم که دانندمی همه باز. بود خواهد ایران نوین سینمای از ایتازه جریان

 یا ییمحتوا مشکل ترینکوچک بدون و ندارد ییتابوشکنانه مسئله و نکته هم «سوری چهارشنبه» ادیفره

 که این. شده راهانیف گلشیفته خانم یعنی خود بازیگر ده از یکی تصمیم و رفتار قربانی فقط غیره، یا پوششی

 هاییلمف اهمیت جسارتاً ما که گرددیم باز این به اوالً ایمپرداخته آن به تفصیل این به اینها تمام وجود با
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 سمیر مواضع و اصول با شناختی،زیبایی وجوه منهای که سنجیممی خود معیارهای با را مانسرزمین سینمای

 دل در نوعی به نتیجه در و است؛ همراه نیز شرعی و اخالقی و عرفی مجاری کامل رعایت با و معقول

 مورد در یمکننمی گمان که دانستیم "تحلیل" و "حرمت" شایسته تشدبه را فیلم این مانخصوصی جشنواره

 حتی که دهدمی نشان عمومی نظرات برآیند ثانیاً. باشدداشته مخالفتی ما با هم رسمی نگاه شایستگی، دو این

 درخشش و حیات به نسبت که جشنواره پیگیر و جدی تماشاگران اشتیاق احتمالی، ممنوعیت بحث از پیش

 آنها زا یکی شکبی که بوده بقیه از بیش فیلم سه دو برای دارند، عالقه و دغدغه هم بسیار یرانا سینمای

 ازیب با" فیلمی نه است؛ "فرهادی کارگردانی به" فیلمی تماشای به شوق و کنجکاوی این و) است همین

 هک نامهویژه نای مخاطب خواست به پاسخگویی برای را فرهادی فیلم بر مکث ضرورت این و ؛("فراهانی

 مپنداریمی چون و هستیم امیدواری هایآدم اساساً ما ثالثاً و. رساندمی اوج به است، جشنواره واقعی مخاطب

 یاد به را "مسگری گردن زدند شوشتر به/ آهنگری بلخ در کرد گنه" قدیمی مَثل/بیت نیز سینما این مدیریت

 «الی درباره» و شود زدوده ما سینمای بالندگی و شکوفایی سود به هاتفاهم سوء غبار که دانیمنمی دور دارد،

 ایرینس نظر در را بازیگر خانم آن تصمیم و رفتار است ممکن کار این که نکنیم تصور. درآید نمایش به

 با ییصاحبهم به و شوممی قائل فیلم برای که اعتباری این از ییذره حتی نکنیم تصور و دهد؛ جلوه اشکالبی

 به هایلمف برای توقیف گاه که شودمی مربوط کاذبی اهمیت به انجامیده، ساختاری تحلیل و جزئیات مهه این

 نم با شدید، مواجه که اشانسانی و اخالقی ساحت اصالت با و دیدید که را فیلم... ا شاء ان. آوردمی ارمغان

 .شد خواهید همساز

* 

* 
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 یلمف از بعد که بود جالب برایم «الی درباره» ساخت به مربوط اخبار اولین شنیدن زمان از •

 فیلم بیشتر باز بار این رفت،می پیش شخصیت سه دو با بسته فضای در اغلب که کاری و «سوری چهارشنبه»

 چهارشنبه» یلمف "موفقیت" به بیشتر تصمیم این. کردی کار پرتعداد بازیگران جمع با اما بسته فضای در را

 آن؟ روی بر کار طول در خودتان "لذت" به یا گشتبرمی «سوری

 ترتئا اصالً من خب. گرددبرمی تصویری کار به ورودم از پیش به این کنممی فکر خودم •

 ستهب فضای یک در کاراکتر چندین که این. کردممی تئاتر کار هامدت و بودم نویسنمایشنامه و امخوانده

 بشناسیم ار آنها ما هست، شانبین که روابطی و هادرگیری با و بدهند نشان را خودشان که باشند داشته فرصت

 و آیدمی تئاتر از این آگاهانه، ریزیبرنامه بدون و ناخواسته کنممی فکر و بوده امدغدغه را، همدیگر آنها و

 قاتفا نای ما، تئاتر و خودم شرایط دلیل به ولی است نوستالژیکی دوره برایم. است دوره آن به خاطر تعلق

 ناآل و کرده وارد را خودش شکل این «سوری چهارشنبه» از هایمفیلم در. برگردم آن به عمل در که افتدنمی

 که باشد هم «سوری چهارشنبه» کار لذت واقعاً شاید. دارد را موقعیت همین آیدمی ذهنم به که ییقصه هر

 .کنم اشتجربه باز خواستم

 تئاتر نندهکتداعی فوراً را بسته فضای در کار که نیستم قمواف برداشت این با معموالً من ولی •

 از یشترب حتی تانفیلم ریتم و ضرب که کنیمی کار طوری بسته فضای همین در شما خصوص به. دانندمی

 شباهت جای هب حتی دکوپاژتان نوع. ماست سینمای متنوع هایلوکیشن یا گریز و تعقیب از پر هایفیلم بعضی

 «یزدگرد مرگ» در دوبار یکی فقط ما سینمای در این و کندمی فرار نمایش بیننده نگاه ثبات آن از تئاتر، به

 .داشته گذشته پوراحمد ی«یلدا شب» و بیضایی

 دیگربرمی داری تو خب، کردم فکر خودم با مدتی از بعد که است این از ناشی این واقع در •

 مراقبتی نم که شودمی باعث این. کنی کار فیلم و نکنی کار تئاتر که باش مراقب. اتتئاتری هایداشته به
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 تند،هس ییبسته فضای در هاآدم اگر کنم سعی اجرا، در چه و نوشتن در چه و باشم داشته خودم به نسبت

. مواجهیم راکد فضای با ما تئاتر صحنه در که نیست این منظورم. نباشد ساکنی و راکد فضای بسته فضای این

 در که مکن کار طوری دارم تالش همین برای. است این تئاتر به نسبت موجود عرفی تلقی گویمب خواهممی

 در هاآدم که را سازیموقعیت این خود اما. بیندمی تئاتر دارد سینما، قاب در نکند حس مخاطب اول نگاه

 نویسیایشنامهنم از تهبرگرف باشند، داشته همدیگر با ارتباط و گفتگو برای فرصت و شوند جمع هم دور جایی

 .دانممی

 توسطم به محروم از را هایتانفیلم هایشخصیت اجتماعی طبقه هم شما «سوری چهارشنبه» با •

 دمعتق همیشه. گرفتی کار به را قصه با مخاطب هوش و ذهن درگیرکردن از ییتازه نوع هم و دادی تغییر

 عموق را اشجمعیحواس و هوش از نیمی حتی اما. یستن هوشکم فرد، عنوان به ایرانی تماشاگر که امبوده

 دادن کمتر برای مثالً بیند،می را شما فیلم دارد که روز همان صبح احیاناً. آوردنمی خودش با فیلم تماشای

 یدند موقع عصر اما. ریخته زبان و داده خرج به هوش بیشتر کلی مدرسه، در نامثبت حین اشبچه شهریه

 هوش این «سوری چهارشنبه. »وادارد کار به را هوش و ذهن این است الزم که کندنمی ورتص اصالً فیلم،

 مثیلت درک برای نه فعال هوش که بکند را کار این طوری که داشت هم را زرنگی این و کردمی فعال را خفته

 حیرو. بیابد کار به هاآدم دروغ و راست و داستان خود فهم برای بلکه فرامتن، و کهنه عناصر این و نماد و

 شود؛ آرام( رانیته هدیه) مژده تا داده( بهرام آپانته) سیمین به را هواپیما بلیت پیک گفتمی( علیدوستی ترانه)

 گوید،می دروغ دارد روحی و نبوده چیزی چنین چون فهمیدیممی و انداختیممی کار به را مانهوش ما اما

 سینمایی معادالت درک برای تماشاگر تالش این. است ارتباط در یمینس با( نژادفرخ حمید) مرتضی حتماً پس

 به شاتفاقات و هانشانه و زندگی خود فهم برای بلکه. کند خسته و دلزده را او که شدنمی صرف محتوایی یا

 نقاط و تیرف کار این سراغ به آگاهانه. کندمی پیدا گسترش قابلیت این نظرم به «الی درباره» با. رفتمی کار
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 روشی به هک داشتی داستانی یا شود؟ بیشتر هوشی فعالیت این تا دادی افزایش را درام هایخم و پیچ و عطف

 نبود؟ بازگو قابل دیگر

 ییوزنه و بود آگاهانه کامالً که یینکته «سوری چهارشنبه» از بعد «الی درباره» ساختن در •

 برای «تماشاگر» کلمه با اساساً من. بود نکته همین دقیقاً نه، یا مببر باال توانممی آیا ببینم خواستممی که بود

 او چون. ردک پیدا بیندمی را فیلم و نشیندمی که کسی برای جدیدی لفظ باید دیگر. مخالفم امروز سینمای

 نشستیم سالن صندلی روی که کسی شد شروع سینما وقتی. کندنمی تماشا فقط پیش سال 00-00 مثل دیگر

 اهیگ و بود تکنولوژی این حیران دهد،می رخ دارد چه پرده روی ببیند که این از بیش که بود مبهوت آدمی

 تبدیل پرده روی طور چه نور این بفهمد بلکه تا کردمی نگاه را آپاراتخانه دریچه سرش پشت و گشتبرمی

 از فیلم .شدمی فیلم توی رؤیای تسلیم ولی کرد، عادت تکنولوژی این به مدتی از بعد. شودمی حرکت به

 ی،اخالق هایکشیخط تمام زحمت. بد کی و است خوب کی گفتمی بهش. کردمی برخورد او با باال موضع

 رفک. دادمی تحویل تماشاگر به را اینها همه کنسرو و کشیدمی فیلم را هاقضاوت همه ضدقهرمان، قهرمان،

 نسبت تریباال موضع در کرده، منتقل او به زمانه که شنیداری و بصری شعور به توجه با تماشاگر امروز کنممی

 که است ینا از ناشی باشد، داشته وجود باید تماشاگر برای آزادی گویممی که این. گرفته قرار سینما پرده به

 که وریج هر شده، مطرح موضوع حیطه در بتواند او که کنی فراهم ییزمینه باید فقط فیلمساز عنوان به تو

 واژه با دوران این در که است همین برای. کند فکر آید،می در جور اشفردی ادراکات با و خواهدمی دشخو

 بیند،می ار فیلم که کسی دهد نشان که امروز سینمای برای شود پیدا ییکلمه خواهدمی دلم. مخالفم «تماشاگر»

 و هاداوری اساس بر را قصه روند از بخشی اگر تو که است این مثالش. است فیلم حرکت از جزیی

. کنییم خلق دراماتیکی موقعیت یک داری واقع در ببری، جلو بیندمی را فیلم دارد که کسی هایداوریپیش

 این لحاص مثالً که کند؛ قضاوت او دهیمی اجازه بلکه. چیست موقعیت این حاصل که کنینمی قضاوت تو
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 بیند،می را لمفی که کسی وقتی: بدهم توضیحش بهتر بتوانم یطور این شاید یا. بود خواهد نکته فالن تنش

 و وبیخ مورد در فیلمساز قطعی نظر با فقط و باشد داشته نظر و شود دخیل اتفاقات و هاکنش تک تک در

 فیلم بین یترجذاب بازی بلکه. افتدنمی اتفاق فیلم درون فقط "بازی" عمالً دیگر نشود، روروبه غیره و بدی

 همین. دبو نکته همین «الی درباره» ساختن در انگیزه ترینمهم من برای. گیرددرمی بیند،می را آن که کسی و

 دو ینند،بمی را فیلم و اندنشسته هم کنار که نفری دو هر که این و فیلم در مشارکت به تماشاگر مداوم دعوت

 نوع این طرف هب حرکت «زیبا شهر» در. یببر پیش را اتقصه بتوانی تو باز اما باشند، داشته مختلف قضاوت

 و بود کلی یلیخ داد،می قریبیان فرامرز به یا انصاری بابک به بیننده که حقی در تماشاگر و فیلم بین ارتباط

 این به مشخص طور به «الی درباره» در و فهمیدم را آن «سوری چهارشنبه» در. نبودم آگاه آن به نسبت خودم

. است رتماشاگ "فردیت" برای شدن قائل اهمیت نوعی این. رفتم پیش سمتش به و کردم فکر ارتباط نوع

 هاآدم که ستا این بحث. بکند مختلف تفسیرهای تماشاگر که نیست این معنایش این گفتی، تو که طور همان

 «الی رهادرب» فیلم "خوب آدم" بپرسی نفر چند از اگر مثالً که این. باشند داشته را خودشان جداگانه قضاوت

 .باشند داشته مختلف هایجواب است، کدام

 شوندیم تبدیل ییناخواسته طور به هافیلم نوع این که افتدمی جا این هم دیگر اتفاق یک •

. اگرانتماش شخصیت به نسبت شناخت کردن پیدا یا تماشاگران درباره قضاوت برای محکی یا ابزار به

 چه ببینیم و مبدهی نشان تماشاگر بیست برای روانشناسی تست عنوان به مثالً را «الی درباره» فیلم توانیممی

 داشت، حق( حقیقی مانی) امیر شوهرش گویدمی کسی چه دهد،می حق( فراهانی گلشیفته) سپیده به کسی

 دهندهنظر تماشاگران طریق، این از...و داندمی محق ماجرا اصل نگفتن در را( علیدوستی ترانه) الی کسی چه

 و بشناسیم را هانسل مثالً گاه یا. دارند باورهایی و هاگرایش چه و هستند هاییآدم نوع چه که بشناسیم را

 .بیاوریم دست به دهند،می حق شخصیت کدام به که این اساس بر را شاناخالقی معیارهای
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 هب. دمکرنمی فکر بهش طور این من و کردی اشاره دیدی، را فیلم که شبی آن را نکته این •

 در ستا ممکن و شدم آگاه هم قابلیت این به اآلن و باشد تواندمی دلپذیری تجربه چه این که کردم فکر این

 گویممی اشاگرتم عنوان به من وقتی ببین،. بروم قابلیت این از استفاده سراغ به ترخودخواسته امبعدی فیلم

 را کدام هر دالیل توانمی دهد،می دیگری کس هب را حق هم امکناری و بود شخصیت فالن با حقیقت و حق

 مه خودش از آدمی هر را این. کرد پیدا دست آدمی هر اجتماعی و فرهنگی احساسی، هایداشته به و پرسید

 و دب فیلم چون. آمد بدم او از چرا من که بپرسد خودش از بعد آمده، بدش کسی از مثالً. بپرسد تواندمی

 خودش سؤال این با تواندمی گردد،برمی تماشاگر خود نگرش و ذهن و روان به نآمد بد این و نکرده خوب

 برای مخاطب گذاشتن آزاد بحث آن مثل هم را این شودمی. بشناسد باز را خودش از مشخصی وجه یا را

 .داد بسط قضاوت،

 هارشنبهچ» در مثالً. دارند کار این برای تریگسترده قابلیت هاموضوع برخی که است مسلم و •

 هتجرب با چه مرد، چه و زن چه کسی، هر و بود "خیانت" فیلم، در مطرح هایپرسش اصلی موضوع «سوری

 «لیا درباره» در نظرم به. دارد هاییموشع و هاقضاوت موضوع این به نسبت آن، بدون چه و زناشویی زندگی

 دقیقاً. است "نگفتن راست یا گفتن راست" اصلی سؤال است، مطرح موضوع همین از خفیفی شکل که این با

 ."گفتن دروغ یا گفتن راست" نه است، عمل دو همین منظورم

 کی در تا کنیم خالصه را فیلم قدر آن بخواهیم اگر. دارم تکمیلی ییجمله خودم برای من •

 که نای اشآخری و نگفتن؟ دروغ یعنی صداقت آیا صداقت؟ یعنی راستگویی آیا که است این بگوییم، جمله

 عیارهایم اساساً و نگفتن؟ دروغ یعنی اخالق صداقت؟ یعنی اخالق راستگویی؟ یعنی اخالق چه؟ یعنی اخالق

 ست؟ا بااخالقی آدم که گفت حتماً شودمی گوید،می راست که کسی آیا چیست؟ امروز انسان برای اخالقی

 گویندمی راست دارند بگیرند، نظر رد را جمع سرنوشت خواهندمی که هاییآدم «الی درباره» از جاهایی در
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 مرز ینا از حتی. است اخالقیبی عین کارشان این کنیم فکر ما است ممکن ولی. گویندمی هم درست حتی و

 ودهمحد اصوالً و دارند هم با نسبتی چه فردی اخالق و جمعی اخالق که آیدمی پیش سؤال این بگذریم، که

 ئلهمس گویممی. دانممی را هاسؤال این جواب من بگویم که نیست این منظورم. شودمی تعیین کجاها اخالق

  .است این «الی درباره» فیلم چالش یا

 معادله هر در یعنی چینی؟می را اینها پرداز،درام عنوان به حال هر به که داری قبول را این اما •

 پیمان) پیمان بین دلج یا سپیده نگفتن یا گفتن مصلحتی دروغ یا الی نگفتن یا گفتن راست بین مثالً دوتایی،

 دنیای نظر به و باشد زندگی ضربان مثل که چینیمی طوری را چیز همه اوالً ،(زارعی مریال) شهره و( معادی

 جا همه و کند انتخاب را معادله سمت دو از یکی و بکند قطعی قضاوتی نتواند تماشاگر ثانیاً و ای؛چیده که

 ربیشت درصدی یک از تماشاگر مشارکت درصد و کنیمی خلق که شمایی این الح هر به. بدهد حق او به

 .«الی درباره» مثل ییمنشانهدمکرات فیلم در حتی شد؛ نخواهد

 به بسته و شود بیشتر خیلی تواندمی درصد این یا حد این. دارد توانایی به بستگی باز این •

 همان مثل .نکنم انصافیبی شخصیتی این مورد در گوقصه عنوان به کنممی سعی من. است مؤلف هایتوانایی

. شود فظح هاآدم "فردیت" کنممی سعی کردی، مطرح پانتومیم سکانس به راجع اتنوشته در تو که تعبیری

 عاطفی أثیرت میزان. باشد اندازه یک به فیلم این هایشخصیت تمام به نسبت سمپاتی میزان کنممی تصور

 ماهاین بیشتر در داشتم اصرار. است اندازه یک به همه هایسرخوشی با آشنایی و بودنامزهب میزان شان،تمام

 عکس. گذاردمی را خودش تأثیر نظرم به این. بایستند دوربین به نسبت مساوی ییفاصله در همه جمعی،دسته

 کی دیکتاتورگونه، یشکل به اما باشند؛ آزادی مبلغ بخواهند است ممکن حتی که اندهاییفیلم ماجرا این

 فیعاط تأثیر قدر آن و کنندمی پرداخت سمپاتیک وجوه با قدر آن را هاشخصیت از گروهی یا شخصیت

! ناسدبش را عقایدشان و دالیل که این بدون آنهاست، طرف اوایل همان از تماشاگر که کنندمی ایجاد برایشان
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 تنفرم آنها از تماشاگر ابتدا از که کنندمی تصویر عیفض هایاستدالل با کریه و ملعون قدر آن را هابدمن و

 .باشد بین در دلیلی که این بی باز است،

 برای و طورند همین زنند،می دم آزادی از شما قول به که ظالم و ظلم درباره هایفیلم اغلب •

 .است استثنا یک مان زینه فرد «فصول تمام برای مردی» همین

 که نیست طور این. دهدمی جلوه معقول را نظرها و دهدمی نظر اظهار فرصت همه به یعنی •

 مثبت دارد قصد که دهد نسبت هاییشخصیت به را ییعاقالنه بحث هر عمد به اول همان از نویسنده

 .دارند استدالل قوه و بیان و هوش هم بدها حتی و بقیه. کند شانپرداخت

 از بعد. دارد زیادی وابستگی لوکیشن و یطمح به که است هاییفیلم آن از «الی درباره» •

 اهنگهم ویال فضای با دکوپاژ در فقط یا نوشتی دوباره اشمعماری اساس بر را فیلمنامه ویال، آن انتخاب

 شدی؟

 توی هک را ویالیی این آخر دست من و بود وحشتناکی خیلی پروسه ویال کردن پیدا پروسه •

 گشتندمی آنها و فرستادممی شمال به را کارگردانی یا تولید گروه مدام! دمکر پیدا اتفاقی خیلی کرده، بازی فیلم

 .کردندنمی انتخاب را کدام هیچ بود، احمقانه و جعلی معماری با همراه جدید بناهای این از ویالها همه بس و

 .بگردم تا رفتم شمال به خودم نهایت در

  باشد؟ داشته خصوصیاتی چه ویال خواستیمی •

 فضای مثالً که مشخصی حس هیچ خواستممی. باشد لخت خیلی خواستممی اول وهله در •

 بیشتر ار هاآدم بشود که باشد داشته خالی فضایی. ندهد آدم به است، روحبی و سرد یا دارد ییسرزنده و گرم

 باشد یخنث خیلی چیز همه. نباشد مدرن داخلی دکوراسیون خالی فضای هم خالی فضای این. دید بهتر و دید

 اخلد با دریا همیشگی ارتباط ضمناً. رساندیم ممکن حالت ترینخنثی به بعداً هم را دیوراها رنگ حتی و
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 که کنیمی خطری احساس و بینیمی هاپنجره پشت را دریا فیلم تمام در شما اآلن. بود مهم خیلی برایم ویال

 ما همه این با و بود می دریا به رو پنجره از پر دبای ویال پس. هست مدام هم تصویر در صدا، از غیر به حتی

 اجاره ایقیق و شمال رفتم روز یک نشد، پیدا و گشتند هابچه وقتی. کردیم تعبیه خودمان را هاپنجره از یکی

 متس آن از را ویالها و رفتم را طوالنی بسیار مسافتی و حرکت به کردم شروع خزر ساحل امتداد در و کردم

 پیدا را ویال. کندمی خراب را آدم حال ساعت، هفت شش طول در موتوری قایق حرکات و ادری. دیدممی

 این فسق شدم،می ناامید داشتم وقتی دیگر و کردم طی جاده در ماشین با را خزر ساحل امتداد بقیه و نکردم

 مرمع در بار اولین رایب من و کردنمی باز را در که داشت نگهبانی ویال که است جالب. دیدم جاده از را ویال

 فیلم رایب را جا این و کارگردانم که امگفته راست کردنمی باور نگهبان! تو پریدم و باال رفتم ویال دیوار از

. بود «الی درباره» ساختن طول در هایمشانس ترینبزرگ از لوکیشن این کردن پیدا حال هر به! خواهممی

 .داشت را بیننده عاطفی واکنش ویر بر مانوری هر آمادگی که داشت محیطی

 مناسب فیلم دوم بخش کدهمصیبت و اولیه سرخوش فضای دو هر برای خاطر، همین به و •

 هک آیدنمی یادم طور؟ چه نور مورد در. باشد فضا دو هر بستر توانستمی و بود خنثی خودش چون. بود

 اشی؟ب کرده کار گرفته و ابری فضای در را هامصیبت همه بعد و آفتاب در را هاسرحالی همه اصرار با خیلی

 ارساخت جعفریان حسین و من که بود این ترمهم آن از ولی. کردیم کار طور این ییاندازه تا •

 پایههس روی دوربین با هاسرخوشی بخش در: کردیم اجرا و طراحی مختلف شکل دو به کامالً را فیلم بصری

 نوع دو پاژ،دکو نوع دو با فیلم نتیجه در. گرفتیم دست روی دورین با نتهاا تا را بعدی هایبخش و کردیم کار

 ومد نیم در کردیم سعی هم نورها مورد در. کندمی ایجاد داستان و هاآدم حال و وضع به نسبت متفاوت حس

 که شد این رفص بیشتری تالش ولی. کنیم استفاده سرد فضای و هارنگ و رنگیکم و گرفتگی از بیشتر فیلم

 دو که شود همتوج بیننده فیلم، دیدن با که باشیم نکرده کار طوری یعنی. نکند توجه هاموضوع این به بیننده
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 به است لوممع چون. است منفی یینکته فیلم برای شود، آن متوجه تماشاگر اگر. دارند بسیاری تفاوت فضا

  .آمده چشم

 در هچ اما است «سوری چهارشنبه» از ترپایین فیلم، پرتعداد هایشخصیت سنی میانگین •

. دهدمی ارائه خودش هایشخصیت نسل از درستی هاینشانه فیلم ها،آدم بین مناسبات در چه و نویسیدیالوگ

 این. است نمایانهواقع همه اندازند،می هم گردن که هاییاتهام و رفتارها و ها«پیچوندن» خودشان قول به

 نشست این حوصله چندان که باشی آدمی آیدنمی نظر به آوری؟می کجا از ار فرهنگی و اجتماعی مشاهدات

  .باشی داشته بیشتر شناخت کسب برای را هابرخاست و

 جاک از فیلم این داستان اصالً بگویم توانممی سؤال این جواب در حقیقت در. است درست •

 ولی. شودیم هم بیشتر دارد گرفتن فاصله لتحا این ام،سن رفتن باال با و نیستم بجوشی چندان آدم من. آمد

 رهدو که هاستسال ما. هنرند اهل و اندتئاتری بیشتر و اندثابت که دارم دوست تعدادی دانشکده دوران از

 ویت هایشخصیت از کدام هیچ. ایمرفته هم سفر بارها. شویممی جمع جا یک دوستان این با ماه هر و داریم

. آیدیم ما جمع همان از رفتن سفر نوع این جمع، این فضا، این ولی. نیستند جمع آن یهاآدم بر منطبق فیلم

 و رفت دنیا از ناگهان ما جمع همین دوستان از یکی فیلم، این اتمام از بعد که کنم اشاره جا این خواهممی

 در صورت هر به .بود اشچهلم دیشب همین. امدیده امزندگی در حال به تا که بود داغی ترینسخت این

. داشت وجود بینیم،می فیلم در که سفری کلی mood این حال، این رفتیم،می جمع این با ما که سفرهایی

 نم در هیجان خیلی و داد نظری کس هر و کردم مطرح جمع همین با بنویسم را قصه این خواستممی وقتی

 نکته ولی. آیدمی کجا از فیلم این دهدمی شانن که است مواردی از یکی این. بنویسم را قصه که کردند ایجاد

 عنیم متقاطع کلمات «جدول» یک قالب در فیلمنامه یک تصویری تجسم من، برای که است این دیگر مهم

 تو باشد، کمتر جدول این سیاه هایخانه چه هر و دارد افقی و عمودی هایستون که جدولی. کندمی پیدا
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 ییکلمه هیچ و دارند افقی ردیف تک چند فقط که باشد هاییجدول مثل اندتومی فیلم. هستی تریقوی طراح

 جدول «سوری چهارشنبه» من برای. شوندمی طراحی دبستانی هایبچه برای و ندارد تقاطع دیگری با

 درباره» فیلمنامه نوشتن. دارد کمی خیلی سیاه هایخانه که است جدولی «الی درباره» حاال و بود ییپیچیده

. بود هم بازی جور یک حال عین در چون. بردم لذت آن از خیلی و بود جدول یک طراحی مثل برایم «یال

 جدول نای فیلم به فیلم کنممی سعی دارم. هاپیچیدگی و معماها این طراحی از شدممی سرگرم بازی یک مثل

 همرحل در شوم، نویسیدیالوگ مشغول که این از قبل را کار این. کنم کم را سیاهش هایخانه و تربزرگ را

 .دهممی انجام کلی سیناپس نوشتن

 را انشرفتاری جزئیات و هاشخصیت این که نرسیدم سؤال بخش این جواب به من باز ولی •

 سازی؟می طور چه را شانزدن حرف طرز و مناسبات و هاجوان آوری؟می کجا از

 شیبخ کنممی تصور آید؟می کجا از این دانمنمی دقیق و درست هم خودم بگویم، را راستش •

. یسن یک به زنممی بکفالش چرا دانمنمی بنویسم، خواهممی موقع هر. گرددبرمی امنوجوانی دوره به آن از

  .کنممی خلق را قصه سن، آن حواشی و اطراف از و

 رمنظ به و کندمی درست که دردسری و شمالی زن آن شخصیت مثالً. است کلی باز هم این •

 .است مشاهده نتیجه اقلیمی، رفتار شناخت این. باشد خیالی تواندنمی آید،برمی او از فقط

 الًمث دیدم بعد. نبودم آگاه خودم نوشتممی را سناریو که موقعی من. بله خانم، این مورد در •

 این و کرده محبت و وردهآ سماور برایم او و شمال امرفته که گرددبرمی امسالگی 87 از ییخاطره به هم این

 در آدم. آیدمی کجا از نیستم آگاه گاهی خلق موقع. بوده باور قابل اششخصیت از اتفاقاً هم دردسرسازی

 نویسمب شخصیتی روز یک کردمنمی تصور وقت هیچ مثالً. کندمی پیدا بروز جایی ناخودآگاه و ماندمی ذهنم

 فکر خودم با بار یک نوشتم، را فیلم این( حسینی شهاب) احمد که بعد. بوده مهاجر و برگشته آلمان از که
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 ریسف از برگشت در موقعی یک که آوردم یاد به بعد آمد؟ ذهنم به کجا از خصوصیت این با آدم این کردم

 ثبت اهمناخودآگ در و گذاشت تأثیر رویم اششخصیت که آمد پیش مدتیکوتاه آشنایی مهاجری ایرانی مرد با

 .دارند ییپسزمینه و ریشه اما. افتندمی اتفاق آگاهناخود غلبا اینها. شد

 دارند مردم سال هر و همیشه که شودمی محور عمومی اتفاق دو اخیرت فیلم دو این در •

 و وریس چهارشنبه شب یکی. مانندمی زمانش رسیدن منتظر مشتاقانه را زیادی مدت گاه و کنندمی تکرارش

 ار آدم دل که این با هم دو هر. رفتن شمال هم یکی و افتدمی اتفاق آن در که یباغ یا خیابانی اجتماعات

 سراغ هب کنی؟ چه خواهیمی بعدش حاال. دهندمی تشکیل را مختلف خطرات بستر شما هایفیلم در برند،می

 به الس هر دارد متوسط طبقه میانسال حتی و جوان نسل دو، این اندازه به که بروی جمعیدسته حرکت کدام

 بیند؟می را خودش برای ملموس هایموقعیت عمالً شما فیلم در و رودمی سراغش

 هاییپالن حتی ما. بگذرد در به سیزده روز در بود بنا اولش فیلم این بگویم برایت است جالب •

. کردیم اشاره روز این به که داشتیم هاییدیالوگ هم قصه در و ایمگرفته در به سیزده در مستندوار که داریم

 که بود ییزهسب فیلم، ابتدایی تصاویر از یکی. "مونگرفت سیزده نحسی" گفتمی( ورآزادی رعنا) نازی مثالً

 که بیاید پیش ذهنیت این که شدم نگران بعد ولی. بود هم زیبایی تصویر و بود هاماشین از یکی سقف روی

 امانج کردم حس. بسازی هم را سیزده روز فیلم اهیخومی حاال و ساختی را سوری چهارشنبه شب تو مثالً

 ولی. درآوردم فیلم از را موضوع این و کردم حذف را پالن هشت هفت. باشد خودنمایانه تواندمی کار این

 که را معروفی سفر «الی درباره» در و است ملی زمان که را زمانی یک «سوری چهارشنبه» در است، درست

 قرار اتفاقات محمل آورد،می خودش با که هوایی و حال و شمال سفر یعنی تاس داشتنیدوست همه برای

 بسیار گویدمی خودش به تماشاگر یعنی. کندمی نزدیک و آشنا فضا با پیشاپیش را تماشاگر هم کار این. دادم

 ردیگ دانمنمی. بخشدمی کار به اجتماعی بعد ضمناً و. ایمکرده هم خودمان که است کارهایی. خودمانیم خب،
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 اشتهد عمومیت بتواند دو این اندازه به چیزی کنمنمی تصور. دهدمی بهم را امکان این کنشی و موقعیت چه

 .بدهد هابیننده اغلب به را شدن تجربه حال در مدام و ملموس حس همین و باشد

 و درماندگی و واحد فضای وجود با که دارد پرشمار فرعی عطف نقاط قدری به فیلم •

 دیگر شهایشخصیت که دهدمی نشان مدام ولی. نیست کنندهخسته مطلقاً دوم، نیم در هاآدم طوالنی کنشیبی

 آن کنندههتهی حتماً نبودی، خودت فیلم کنندهتهیه اگر. اندشده خسته چاره، نکردن پیدا و هاموقعیت تکرار از

 که بودی مطمئن طور چه. "افتهمی داره فیلم" که گفتمی را ما سینمای تولیدی مناسبات قدیمی عبارت

 افتد؟نمی ریتم از فیلم طوالنی، صبر این باوجود

 دتم هاآدم که داریم ییصحنه حتی. است زیاد فیلم در واقعاً هاآدم کالفگی و خستگی دیدن •

 خیلی نظرم به هفیلمنام این در کار این وقتی. بیرون بیاید دستشویی از واردتازه یک که منتاظرند ساکت طوالنی

 ماشاگرت به را جوابش که ییداشته نگه را سؤالی هنوز تو وقتی. دادمی نتیجه طبیعی صورت به و راحت

 را پاسخ طرف به حرکت دقیقه چند که داری فرجه و فرصت است، مهمی سؤال هم سؤال این و یینداده

 را انتظاری اسخ،پ برای انتظار جریان در تمشاگر. بگذرانی انفعال با توأم انتظار و صبر به یا کنی متوقف موقتاً

 آنها تظاران. «بیفتد» جاها نوع این فیلم کنمنمی فکر! کندمی تحمل کنی،می تحمسل هاشخصیت به تو که

 طور این وارمامید البته. شودنمی خسته دارد، که پررنگی سؤال خاطر به تماشگر اما است، کنندهخسته برایشان

 .باشد

 رتماشاگ برای دائم درستی به و موقع به را سؤال درام، سنجیزمان در که شرطی به البته •

 ینندهب یاد از دراز، زمان گذشت یا فرعی خطوط دلیل به را سؤال کم کم هافیلم بعضی چون. کنیم یادآوری

 .کنندمی پاک
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 تو راگ که است این آن و گرددبرمی هم دیگر تکنیکی نکته یک به نشدن کسل آن البته •

 هم ماشاگرت کنند، اجرا درستی به عمیق درونی درک با را شاننقش که باشی داشته اختیار در خوبی بازیگران

 را انبازیگر کار اجرایی ظرایف و بنشیند شود حاضر گاهی که شودمی هاشخصیت درونیات درگیر قدر آن

 از جایی مثالً. بگیرد را معمایش پاسخ هدبخوا که نیست این دنبال تماشاگر لحظه هر صورت، این در. ببیند

 گاهن طبق که دارند هم با شوهری و زن بحث یک آشپزخانه توی فیلم، تعلیق اوج در شهره و پیمان فیلم

 هم قدممعت من ولی. باشد معما به بیننده حواس بگذارد تا نیاید فیلم جای آن اصالً تواندمی معمایی، الگوی

 افتد،می اتفاق همین هم زندگی خود در و است نامناسب و وقتبی هایقعیتمو همین در دعواها این جای

 آنهاست حرف به اشحواس یکسره که کندمی خود درگیر طوری را تماشاگر بازیگران کار هایظرافت هم و

 و خندیدی کلی سکانس این سر هم تو است یادم. برسد معما به و شود خالص دعوا از زودتر خواهدنمی و

 .بودی شده درگیرش یعنی. داشتی شواکن

 هس دو و سکانس این در هم زارعی و بود انگیزشگفت برایم کلی طور به معادی بازی خب •

 ،سکانس این از لذتم و خنده دلیل یک ولی. بود عالی اشمیمک هاینوسان و صدا فرودهای و اوج دیگر، جای

 جلوی" گویندمی شوهرشان به که امشنیده هاخانم از اباره را شهره جمله این مردی هر مثل خودم که بود این

 اندرخش هایبازی از کمیاب کلکسیون یک فیلم کلی طور به حال هر به! "نزن حرف جوری این من با جمع

 زهجای فیلم یک بازیگران جمع به که کرده اوقات خیلی را کار این کن، مثل هم برلین که دانیمی. است

 هساخت «خوب چوپان» فیلم بازیگران مجموعه به را جمعی جایزه این پیش سال دو همین. بدهد بازیگری

 .است محتملی بسیار جایزه هم «الی درباره» برای. داد دنیرو رابرت
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 دیگر رگبز و کوچک تحسین یا جایزه هر از من برای بیفتد، اتفاق این اگر گویممی اغراقبی •

 ترینذتبخشل از فیلم، این اشتیاق از پر و دقیق بسیار ازیگرانب با کار. است ترشیرین برلین جشنواره در

 .بود امسینمایی فعالیت کل هایبخش

 دوستش وجه هیچ به که مخملباف سمیرا «سیب» فیلم که هست یادم آخر، سؤال عنوان به •

 از شبانه یقتحق محمد و بگیرد ییجایره کن در بود بنا زنم،می مثالی بحث پیشبرد برای دارم فقط و ندارم

 ایران رد طال نخل دریافت حین در کیارستمی ماجرای قبلش سال دو یکی چون. بود شده باخبر موضوع این

 وارهجشن مدیران دنبال صبح تا حقیقت بود، ساخته جنجال و بود شده مهم مهمی آن به جایزه خود از بیش

 احتمالی جنجال هر از تا بدهد زن یک و ندهد سمیرا دست به را جایزه مرد یک کند خواهش تا بود دویده

 همین «بسی» فیلم داستان که بود تلخ و جالب این شنیدم، را قصه وقتی من برای. شود جلوگیری ایران در

 انندتونمی هم سالمتی و آسمان و هوا با دیگر حاال که کندمی ایزوله خانه در طوری را دخترش دو پدری: است

 بودن به مربوط هایبحث تازه که حاال هم «الی درباره» سر بر اتفاق این. هاآدم به رسد چه کنند؛ برقرار نسبتی

 جای به هنرمند گاهی که کنممی فکر این به. است انگیزحیرت من برای رسد،می جایی به دارد فیلم نبودن یا

 عمل وسمعک انگار دبیاور اثرش در افتاده، برایش که را اتفاقاتی و بگیرد الهام اششخصی زندگی از که آن

 فیلمش اب را "قضاوت" مسئله مثالً بیند،می زمانه این هایمسئله از یکی عنوان به را چیزی یک یعنی. کندمی

 ائهار او درباره دیگران که هاییقضاوت با هم آن الی؟ درباره کنیممی فکری چه ما پرسدمی و کندمی مطرح

 یعنی شود،می وضعیت همین دچار فیلم خود بعد. دانندنمی را شاخانوادگی نام حتی که حالی در دهند،می

 گاهی. گرددبرنمی فیلم خود به و است مربوط دیگران رفتار و کار و تصمیم به که کنندمی قضاوتی اشدرباره

 .کندمی تعیین خودش را خودش "شگون" هنر انگار
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 احساس این و است وترجل تو از فیلم جاهایی یک. است عجیب خیلی. گوییدمی درست •

 افتاد تفاقا چندین هم فیلمبرداری طول در. رودمی بین از تو در فیلم خود توسط یی،کرده خلق را فیلم تو که

 مانیز و کردیممی کار قبرستان یک نزدیک داشتیم شمال در روز یک. داشت ماورایی حال و حس ما برای که

 ورج بک و گذارممی خودم با زیاد معموالً که گذاشتم را قرارهایی آن از یکی و آمدم دادند،می نور داشتند که

 نوشته آن روی چه هر رسیدم، که قبری اولین به و روممی و افتممی راه که گفتم خودم با. کنممی آزماییبخت

 طرف هب متری ده از و افتادم راه. من برای است یینشانه قبر، سنگ روی اسم یا فوت تاریخ عدد مثالً بود،

 و. "هالهویلمجهو": نوشته سنگ روی کلمه یک فقط دیدم حیرت کمال در رسیدم، وقتی و کردم حرکت قبر

 اسم یقاًدق قبر سنگ یعنی! بود "الهویهمجهول" همین اسمش فیلمنامه این بگویم برایت که است جالب این

 قطعات یلم،ف آخر تیتراژ موسیقی ایبر داشتم که بود زمانی دیگر اتفاق یک! بود داده تحویلم را خودم فیلم

 به راجع و باشم داشته موسیقی آخر تیتراژ در فقط که داشتم را تصمیم این اول از. دادممی گوش را مختلفی

 نم شب هر کارهای از یکی و گرفیتممی زیادی های دی سی. کردم مشورت هم آهنگساز چند با قضیه این

 که مدآ نظرم به باالخره شب یک. فیلم آخر موسیقی انتخاب برای دادممی گوش قطعه انبوهی که بود این

 دانستمنمی اصالً. کنم انتخابش توانممی و دهدمی را حس همان. خواهممی که است همانی هاقطعه از یکی

 اسم هادی سی جلد و قاب روی از و برود که گفتم دستیارم به. آمده کجا از و کیست کار چیست، قطعه اسم

 بوده؟ چه قطعه این اسم زنیمی حدس...  و خواند و رفت. بگوید من به و کند پیدا را طعهق این

 .داشته فیلم به عجیبی ربط هم این حتماً •

  !«Song for Eli / الی برای ییترانه» هست قطعه این اسم •

 !نیست باورکردنی •
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 ویر اآلن که باور آندریاس یا آ آندره نام به آلمانی آهنگساز یک ساخته است ییقطعه. اصالً •

 .است فیلم پایانی تیتراژ

 حال هر به هم و است تلخ و سرد هم که دارد پایانی نمای حس با هم ییالعادهفوق تناسب •

 .دارد ادامه زندگی که کندمی یادآوری دارد

 هب نییع. هستم تقدیرگرایی آدم اساساً هایمفیلم در هم خودم هم کنممی فکر من حال هر به •

 ییریتغ توانیمنمی زیاد ما و دارد مشخصاتی و دارد وجود آینده که این به. دارم اعتقاد خیلی خیلی هانشانه

 نهما افتاده، فیلم به راجع که هم ییحواشی این. دارم اعتقاد هستیم، آن به رسیدن حال در و بدهیم آن در

 کسی و تدافمی اتفاق دیگران دست به جایی یچیز که این: است فیلم مضمون شبیه خیلی گوییمی که طور

 بدهم، لو پیشاپیش را فیلم خواهمنمی چون. شودمی آن حوش و حول هایقضاوت یا اتفاق آن قربانی

 در طور هچ نکته این شوند متوجه بعد و ببینند را فیلم مردم امیدوارم ولی. کنم باز را این بیشتر خواهمنمی

 .شده مطرح فیلم

 .یدوارمام هم من •


