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

 

 

 

 اول قسمت - "کنیم می زندگی دوبار تنها" دربارۀ بهزادی بهنام با

 لمفی سینمایی ماهنامهچاپ شده در :          8811 ماه دیزمان انتشار : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 را حال افسرده های فیلم حوصلۀ

 اول قسمت - ندارم

http://www.amirpouria.com/


 

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

 

 
00  کد مطلب/020000 از    0 صفحه     

 

 .رسید چاپ به فیلم ماهنامه در شده خالصه شکل به باال، حجم دلیل به گو و گفت این

 

 یا تکنیکی سطح و حد یا داستان و وایتر جذابیت از که شده بار چند اخیر، دهۀ یک در: مقدمه

 غافلگیری این کنار در و شویم؟ غافلگیر واقع به است، کارگردان یک ساختۀ اولین که فیلمی حسی تأثیرگذاری

 شنوارۀج جوایز و عمومی اکران رسمی، نگاه ببینیم که شده بار چند ایم، کرده ابراز آن به نسبت که شوقی و

 اب فیلم فاحش سطح اختالف این کردن درک و دیدن از هنرشناسانه، و بیعیط ای گونه به هم فجر فیلم

 .افتاد می آخر پردۀ درمورئ مثالً اتفاق این دور، چندان نه گذشتۀ در دهند؟ می خبر اش دوره هم محصوالت

 حتی و تلخ خواب نشدن اکران فجر، جشنوارۀ مسابقۀ بخش به بوتیک نیافتن راه طور؟ چه دهه این در ولی

 می زندگی دوبار تنها شدن دیده و شدن مطرح برای که موانعی همۀ و آتشکار امیریوسفی محسن دوم فیلم

 دهتراشی عمومی اکران شدن محدود و تعویق در البته و شهر فیلم جشنوارۀ و فجر جشنوارۀ دو هر در کنیم

 هجایگا جلودار طبعاً و البته خوانید، می گو و گفت این آخر و اول های پرسش پاسخ در را شرحش و شد

 بهزادی هنامب فیلم نخستین تماشای امکان. شد نخواهد و نشده سینماشناس سینمادوستان نزد ها فیلم این جدی

 وانج فیلمساز یک شاخص اول فیلم نمونۀ ترین تازه امیدواریم و شماریم می مغتنم شرایط، این تمام با را

 را رهنگیف اصطالح به اکران همین امکان کم دست نیز دیگر انداست چند و متبرک انگشتر اشکان، یعنی دیگر

 .بیابد

* 

* 

 هر شدنآماده از بعد که هاییمرارت اوقات اغلب ما، سینمای فعلی وضعیت در معتقدم راستش •

 به. است برداریفیلم زمان سختی از تربیش مراتب به آید،می پیش سازفیلم برای دغدغه دارای و جدی فیلم
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 رفتهرفته را برداریفیلم زمان هایسختی اساساً روی،می فیلم نمایش مجوز دنبال به وقتی دیگر، عبارت

 به یمبرس بعد و کنیم شروع فیلم اکران امکان به مربوط مشکالت از خواهم می همین برای. کنیمی فراموش

 .تر قبل مراحل

 پیش نمک اقرار باید البته. رسدمی ظرمن به سردرگم و پیچیده خیلی امروز فیلم، این اکران ماجراهای-

 در. دانداختن تأخیر به تربیش چه هر را آن اکران و کردند را استفاده نهایت خودم تجربگیبی از چیز، هر از

 بخش شخصاًم را فیلم اکران روند شد قرار تجربی، و مستند سینمای گسترش مرکز و ما بین توافقی در ابتدا،

 ششپنج تگذش از بعد متأسفانه اما. کند گیریپی اشعمومی نمایش پروانۀ و نتیجه کسب تا مرکز بازرگانی

 هیچ دیمش متوجه رسد،می نتیجه به کارشان آینده هفتۀ و هفته این گفتندمی ما به اطمینان با بار هر که ماه

 پس اینبنابر! شود شروع اول از باید چیز همه و داریم قرار صفر نقطۀ در ما واقع در و نگرفته صورت حرکتی

 قت،وآن تازه و افتادم فیلم اکران کارهای دنبال به خودم فرصت، همه آن رفتن هدر و طوالنی زمان گذشت از

 عمومی شنمای جریان تا گرفته پیش در را ای رویه مرکز و نبوده اتفاقی ها تعلل کردم کشف حیرت نهایت در

 این از یتصور ترینکم من شدهتلف زمان آن طول در لبتها! بیافتد تعویق به ممکن طریق هر به فیلم، این

 نجاما خواستندمی کار هر راحتی به ام،تجربگیکم از اطالع با هم هاآن گفتم که طورهمان و نداشتم هاجریان

 پیش در را طوالنی فرآیندی طبعاً و دوباره افتادم، فیلم اکران کارهای دنبال به خودم وقتی حال هر به. دادند

 .برسم فیلم نمایش پروانۀ به بتوانم باالخره تا داشتم رو

 افتاد؟ کِی اتفاق این •

 شد، عالما شیکاگو فیلم جشنوارۀ در کنیممی زندگی دوبار تنها حضور بار اولین برای وقتی دقیقاً-

 .است شده داده نمایش پروانۀ فیلم به که دادند اطالع من به بالفاصله

 گذشت؟می ماه چند فجر فیلم جشنوارۀ از یعنی •
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 که بود این ترعجیب نکتۀ اما. پارسال آبان و مهر یعنی ،68 سال جشنوارۀ از پس ماه هشتهفت

 رد یعنی. گیردنمی صورت فیلم نمایش برای عملی حرکت هیچ همچنان اجازه، این کسب رغمبه دیدممی

 کرانا قطعی تاریخ هنوز شدمی گفته من به ،زمان آن ارشاد وزارت سینمایی معاونت با مکرر هایتماس تمامی

 .ندارند شانبرنامه در را فیلم

 رفتهگ نمایش پروانۀ. داشتید قرار دوگانه بازی نوعی در دیگر جدی های فیلم خیلی مثل واقع در •

 .بدهید نمایش را فیلم توانستیدنمی اما بودید

 نمایش انامک نکند، اعالم را صریحش فقتموا سینمایی معاونت وقتی تا گفتمی هم کنندهپخش. بله-

 که ردکمی جلوه ترمبهم پیچیدگی این وقتی. نیست ساخته کاری هیچ هم هاآن دست از و ندارد وجود فیلم

 ایلسهج شدیم موفق زحمتبه انتظار، هامدت از بعد سرانجام. شدنمی اعالم رفتاری چنین برای هم دلیلی هیچ

 افتاد ستنش آن در اتفاقی چه دانمنمی هم هنوز و باشیم داشته سینمایی معاونت پیشین نظارت مدیریت با را

 نهایی توافق این. کنید اکران را تانفیلم توانیدمی گفتند ما به و شد عوض هاتصمیم جلسه پایان در ناگهان که

 دهش بسته تقریباً لامسا هایفیلم اکران برنامۀ و بودیم شده 66 سال وارد دیگر که گرفت صورت وقتی درست

 مشغول. هیمد نمایش آزاد سینمایی گروه در را فیلم گرفتیم تصمیم ابتدا فیلم کنندۀپخش اتفاق به. بود

 ینماییس گروه در فیلم شد قرار نهایت در... و گرفت شکل فرهنگی سینمایی گروه که بودیم کارها سازیآماده

 نۀگزی هیچ و داشت قرار مانرویپیش که بود امکانی اتنه گروه این در نمایش یعنی شود، اکران فرهنگی

 .نداشتیم دیگری

 چه زا کنیممی زندگی دوبار تنها فیلم طرح که اولیه سؤال این سراغ برویم توانیممی حاال خب، •

 گرفت؟ شکل زمانی
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 را امیسینمای بلند فیلم اولین او، کمک به تا داشتم کنندهتهیه یک طرف از پیشنهادی 97 سال در-

 حساسا بارهیک آن، اتمام از بعد اما. نوشتم اینامهفیلم و کردم استقبال پیشنهاد این از هم من طبعاً. بسازم

 که طیشرای در. بسازم را آن بخواهم که انگیزدبرنمی من در را کششی هیچ نامهفیلم و پسندمنمی را آن کردم

 آن ونچ آمد،می حساب به واقعیتی به نزدیک رؤیای فیلم تهیۀ برای گذارسرمایه و کنندهتهیه بودن آماده

 که را یطرح االن متأسفانه گفتم او به و کردم عذرخواهی کنندهتهیه آن از و رفتم کرد،نمی امراضی نامهفیلم

 سال در .رسید پایان به شود شروع کهآن از پیش نامهفیلم آن ساخت بنابراین. ندارم دست در بسازم بخواهم

 که ودب شدید چنانآن امبیماری. شوم نشینخانه را طوالنی مدتی شدم مجبور و مبتال کمر حاد دیسک به 68

 یبرا دلم کردم احساس کمکم نشینی،خانه طوالنی دورۀ آن در. نداشتم هم را حرکتی ترینکم مجوز حتی

 جازۀا و ببری سر به وابیدهخ را زیادی زمان باشی مجبور وقتی. شده تنگ هم کردمنمی قبالً که کارهایی

 کردن ازیب فوتبال حتی یا رفتن راه برای بسیار میل و ذوق و شوق کنیمی احساس دایماً نداری، هم نشستن

 نهات اولیۀ هایطراحی رفتهرفته که بودند کرده اماحاطه چنیناین هاییایده و بودم هواییوحال چنین در! داری

 اغلب هک بود کارهایی انجام برای فیلمنامه اصلی شخصیت میل همان این: رفتندگ پا کنیممی زندگی دوبار

 خودم نهایتاً که اینامهفیلم همان یعنی ،97 سال نامۀفیلم از هاییبخش. نداشت را هاآن امکان و توانایی

 اهزادهش همان ای دختر به مربوط تربیش هابخش آن. بود من با همچنان سال چند آن طول در بودم، نپسندیده

 اهم چند آن حاصل حال هر به. آیندمی حساب به نامهفیلم این کلی ایدۀ آغازین نقطۀ اصطالحبه که شدمی

 .بود فیلم این داستان گیریشکل اجباری، نشینیخانه

 آدمی نیافتۀتحقق اغلب هایدغدغه و هاحرمان و هاحسرت دربارۀ فیلم داستان از ایعمده بخش •

 جوان اصطالح یادآور هنگامش،زود مرگ با حاال و نبوده، کامیاب چندان هم اشزندگی طول در که است

 را ما خود نسل دارد گاه البته که فردی و شخصی چنین ایقصه با نظارتی نگاه باید چرا. است شده ناکام
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 نمایش به ار ملتهبی عیاجتما شرایط چه کردندمی تصور مثالً باشد؟ داشته مشکل قدراین کند، می نمایندگی

 بشود؟ مطرح نباید که کندمی مطرح یا گذاردمی

 هارداشتب بسته درهای پشت هاآن. کنندنمی صحبت صریح شما با گاههیچ هاآن که جاستاین قضیه-

 وییرودرر و گووگفت برای فضایی اگر اما. کنندمی اعالم شما به را نتیجه تنها و دارند را خودشان تعبیرهای و

 سیدر جدیدی نتایج به شدمی تصورها، و تعبیرهاسوء از بسیاری خصوص در قطعاً داشت،می وجود هاآن با

 هم االن تا من و نشد زده حرفی من با ایمرحله هیچ در و وقتهیچ واقع در. کرد مرتفع را هاآن اساساً یا

 واردم از بسیاری در موضوع این اما. است بوده گونهچه فیلم این از هاآن برداشت و نگاه دانمنمی درستیبه

 برای واندتمی حد این تا نسلی، شما گفتۀ به یا شخصی جریان یک طورچه که بود تعجب مایۀ هم خودم برای

 جودو متفاوتی آرای و هانگاه نظارتی سیستم همان در کنممی تصور البته. باشد تفاهمسوء محل دوستان

 ایشنم پروانۀ پارچهیک و کامل فیلم و نشد صادر فیلم از ایصحنه هیچ حذف به حکم گاههیچ چون داشت،

 چیزی هچ کسی چه کهاین هاآن برای شان،سالیق و هانگاه نوع از امشخصی گیرینتیجه مبنای بر اما. گرفت

 یگاهجا از یا دیگر کس سوی از هاحرف همین اگر یعنی. است تأسف مایۀ این و است، مهم گویدمی را

 آن از تیراح به و کندنمی ایجاد حساسیت اندازه این تا شود، گفته هاستآن تأیید و شناخت مورد که دیگری

 داشته دیزیا حساسیت کارم روی تا بود کافی نداشتند، شناختی هیچ من از که قدرهمین بنابراین. گذرندمی

 یک در آن اکران با حاال وقت، همهاین گذشت از بعد و مخالفت فیلمی اکران با هامدت چرا کهاین. باشند

 وقتهیچ که است مبهمی مسألۀ شود،می موافقت فرهنگی سینمایی گروه در نمایش و حداقلی شرایط

 .کنید پیدا را اشمنطقی دلیل توانیدنمی

. بودم ردهک ابراز است «رئالیستی افسانۀ» یک که فیلم وجه این به را ام عالقه ای نوشته در هم قبالً •

 که نماسی آن خالف بر درست دیگر، جهت از اما. است کیارستمی سینمای مشابه جریان جنس از فیلم ظواهر



 

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

 

 
00  کد مطلب/020000 از    6 صفحه     

 

 ست؛ا ایافسانه کامالً اشاصلی شخصیت دو هر مورد در قصه ریشۀ دارد، محض نماییواقع به بسیار اصرار

 را اشگذشته زندگی هایحسرت واهدخمی و برگشته عادی زندگی به دوباره حاال و مُرده که پسری سیامک،

. است شاهزاده خودش برای دوری جزیرۀ و دنیا در است مدعی که دختری شهرزاد، و کند، جبران نوعی به

 هایشسشپر است ممکن که است نشدهتجربه و عجیب ایرانی تماشاگر برای قدرآن شخصیت دو این ترکیب

 است؟ یوانهد یا گویدمی راست دختر این سرانجام که دست این از هاییپرسش. نرسند پاسخ به فیلم پایان در

 نبودید؟ تماشاگر زدن پس نگران نه؟ یا است مرده مرد این یاالخره یا

 همۀ در. دنباش یا باشد مرده تواندمی آدم این. بوده مُرده قبالً سیامک شودنمی گفته قاطعانه فیلم در -

 کلی طور به و دیدم زیادی هایفیلم و خواندم زیادی هایکتاب ساختم،نمی فیلم که هاییسال این

 حرکت مشخص و هموار هایراه در همیشه نباید لزوماً نظرم به. داشتم هنری آثار مفهوم در جوییوجست

 تواندمی خودش این. کنی پیشنهاد را هاآن و انتخاب را اینشدهپیموده و تازه مسیرهای توانیمی بلکه کنی،

 چنین که کندمی حرکت مرزهایی در ما زمانۀ در سینما معتقدم. باشد داشته همراه به جدیدی یهاجذابیت

 به ماش که باشد سینمایی آن تواندمی امروز سینمای یعنی. رسدنمی نظر به ذهن از دور هم چندان پیشنهادی،

 چیزی نهات به زمان آن در من براینبنا. شدهتجربه و اولیه هایفرضپیش آن لزوماً نه کنید،می پیشنهاد بیننده

 این به انچند و بیفتد، جا درستی به شدهطراحیپیش از قالب آن در ایایده چنین که بود آن کردممی فکر که

 خاطبم قطعاً فیلم این بودم مطمئن دیگر سوی از. داشت خواهد آن از برداشتی چه بیننده که کردمنمی فکر

 نییع. کنند باور را آن و شوند درگیر کلی مفهوم این با که مخاطبانی و اطبمخ. کرد خواهد پیدا را خودش

 فکر ینندهب واکنش به بخواهم تا نداشتم کردنشک برای فرصتی دیگر که بودم ایستاده جایی در زمان آن در

 شدم مرکزمت و کرد خواهد برقرار ارتباط تعریف این با بیننده اساساً که بودم گذاشته را فرض این چون. کنم

 .بگنجانم تعریف همین در را داستان همۀ کهاین بر
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 دانییم تو که دانممی قدرهمین هم سازفیلم عنوان به من خود گوییدمی بیننده به روش این با انگار •

 ایبر جزییات دل در معماهایی دارد، فیلم که نامعمولی روایت شیوۀ با عوض در اما. شنویمی و بینیمی و

 اسباتمن چون نبودند، معما اساساً هاآن شد، می روایت خطی صورت به فیلم اگر یعنی. شودمی مطرح بیننده

 و نامهفیلم و روایت در که هاییجاییجابه دلیل به ولی. شد می داده نشان ترپیش چیزی هر معلولی و علت

 هااین. کنیدمی بدل ترکوچک هایمعما به را ساده هایپدیده همان شما گرفته، صورت تدوین در هاآن از بعد

 .کنید می شخصیت دو ماهیت و هویت دربارۀ اصلی معماهای آن جایگزین را

 تواندیم کشف هایزمینه این دارم اعتقاد چون. کشف برای هاییزمینه بگوییم معما جای به است بهتر-

 شما کهاین احساس یعنی موضوع، این. باشد جذاب فیلم داستان عادی کردندنبال از بیشتر حتی بیننده برای

 خودم برای همیشه که ستچیزی کنید، کشف تانروی پیش ملموس مسایل ورای از را ایتازه چیزهای

 یشپ در را روش همین تا کنممی سعی فیلم یک پرداخت و ساخت زمان در بنابراین. داشته زیادی جذابیت

 یدیگر و آن هایشخصیت و اصلی داستان مفهوم یکی. مداری کاروسر مفهوم دو با جااین واقع در. بگیرم

 کهآن منض. رسیممی آن به فیلم ساختار فرم حتی و روابط و هاحرف و تصاویر ورای از که ستکشفی مفهوم

 لوهج ترعمیق هرچه و شوندمی خارج اولیه سرراست حالت آن از هم مفاهیم دهید،می تغییر را فرم شما وقتی

 .کنندمی

 نآ به نظری و تئوریک هایبحث در همیشه من اتفاقاً که رسیممی مبحث دو به شما هایحرف از •

 نیست رمف تنها این دهیم،می تغییر را ایپدیده بصری فرم حتی یا روایت فرم وقتی کهآن یکی. کنممی اشاره

 در اگر مثالً .کندمی تغییر الًعم هم بیننده روی تأثیرگذار حسی معادلۀ آن و مفهوم خود بلکه کند،می تغییر که

 دبع و دهدمی( ارسطو فرزانه) کن کارچاق شخصیت آن به را پول سیامک دیدیم می خطی روایت فرم یک

 اسلحه ودخ یا آدرس آن به رفتن اول وقتی تا دارد فرق بوده، اسلحه یا آدرس گرفتن برای پول این ببینیم
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 ـ گذارممی کوچک معماهای را شاننام من که ـ هااین همۀ. یدبیا پول پرداخت صحنۀ آن از بعد و شود دیده

 کنند، ازب برایش را گرهی تا نیست آن دلیل به فقط شوند،می منتقل مخاطب به زمانی هایجاییجابه در وقتی

 تربیش زمانی پروسۀ در زندگی و مرگ بین بودنشمعلق و آدم آن زندگی شودمی باعث حال عین در بلکه

 تهناپیوس روایت دارای های فیلم دربارۀ که رسیم می مبحث دومین به جا این از. بیافتد جا مخاطب برای

 به را اشقصه بتوانیم ـ داستان خالصۀ حد در حتی ـ که باشد داشته وجود فیلمی اگر: کنم می مطرح همیشه

 مثالم و ده،ش روایت خطی یرغ ایبیهوده شکل به و نماییمتفاوت دلیل به احتماالً کنیم، تعریف خطی صورت

 آخر از ظاهرت نوعی دلیل به تنها و جهتبی که بوده نوئه گاسپار ناپذیربازگشت فیلم همیشه خصوص این در

 تعریف هت به سر از شودنمی وقتهیچ را نوالن کریستوفر یادگاری/ممنتو فیلم اما. است شده روایت اول به

 زندگی اردوب تنها. شود روایت و تعریف سر به ته از باید حتماً انشقهرم ذهنی و روانی وضعیت دلیل به. کرد

 همین به سیامک، و شهرزاد به مربوط اصلی معماهای بازنشدن. است طور همین من اعتقاد به هم کنیممی

 .است متکی روایت شیوۀ

 نامهلمفی خالصۀ من از که بود مواقعی برایم فیلم این ساخت هایلحظه ترینسخت از بگویم باید -

 هایشهلحظ بسیاری در چون! بنویسم چندخطی خالصۀ یک طورچه ماندممی نکنی، باور شاید و، خواستندمی

 ردیگ نوشتیمی که چیزی بنابراین. گذشت آن از شدنمی و بود برخوردار اولیدست اهمیت از جزییات

 .بنویسد را فیلم این قصۀ صۀخال تا کردم خواهش دوستی از باریک آیدمی یادم حتی. نبود خالصه

 .است فیلم قصۀ خود واقع در روایت ساختار کهآن دلیل به •

 بینیم،نمی را هاشخصیت کهآن دلیل به ادبیات در. سینما تا آیدمی ادبیات از تربیش برایم این و. دقیقاً-

 همان آدم فالن کنیممی شفک کتاب پنجم فصل در بارهیک مثالً. هست فرم با بازی برای تریبیش بسیار جای

 در ترپیش خیلی از روایی فرم در تغییر هایزمینه بساچه و داشته، وجود اول فصل در که است شخصیتی
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 دیشهو. شد زده ادبیات از فرم نوع این انتخاب هایجرقه اولین هم خودم برای. اندشده تجربه و آمده ادبیات

 مونۀن میان از. است داشته جذبه به شبیه حالتی برایم ام،بوده آن مخاطب ادبیات در بارها خودم حداقل که

 ام،واندهخ یوسا از که کتابی اولین. ببرم نام یوسا بارگاس ماریو از توانممی کنند،می کار فرم با که هاییآدم

 رهایکا سراغ تا شد باعث و بود جالب واقعاً برایم فرم لحاظ به کتاب اولین همان و بود «قهرمان عصر»

 وجود رمف با بازی این نویسندگان، از بسیاری کار در. ببینم هاآن در را فرم با کار آن پای رد و بروم دیگرش

 یبخش لذت این خود. برسد بخشلذت و بزرگ هایکشف به تا کندمی باز جا کمکم فرم این خود که دارد

 .دارد زیادی اهمیت برایم جذابیت و

 .دوم قسمت در ادامه


