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 دوم قسمت

 كه آمريكايي مستقل سازانمفيل دربارة مستندي فيلم در. اندازدمي جذابي بحث ياد مرا ماجرا اين •

 پاسخ و نه يا قيدمواف است سرگرمي سينما كه بحث اين با شما پرسدمي لينچ ديويد از ساخته، باگدانوويچ پيتر

 ظاهراً هك غريبشوعجيب هايفيلم آن با لينچ پاسخ كنندمي فكر همه چون. ستكليدي خيلي واقعاً لينچ

 ينماس كه باشد طوراين بايد ندارد، بيننده هايپرسش براي پاسخي وقتهيچ و دهندمي فراري را تماشاگر

 سرگرم بايد سينما دهد مي پاسخ صريحاً لينچ اما باشد، داشته تفكربرانگيز هايپيچيدگي بايد و نيست سرگرمي

 ارندد وجود كنيممي تصور كه نيست ايشيوه و روش چند همان هميشه و لزوماً كردنسرگرم روش ولي كند،

 نندكمي تصور همه. است درستي واقعاً حرف اين. گذارندمي رويمان پيش هاليوود سينماي هايسنت مثالً و

 حالي در. فهممنمي را گرم 12 من مثالً گويدمي كه رسدمي جايي به ناگهان بيننده روايي، هايپيچيدگي در

 همان به و است كشف حال در هم فيلم اين ديدن بعدي هايدفعه در تماشاگر. است برعكس درست كه

 جدي يمدع ايراني سازانفيلم از بسياري گيرگريبان ايعارضه متأسفانه ديگر، طرف از. است سرگرم اندازه

 نچني در. دهند مي سر است، آن دنبال به تماشاگر كه هرچه و «جذابيت بر مرگ» شعار دايماً كه شده بودن

 ديدن اب بيننده وقتي يعني. زنيدمي حرف جذابيت و لذت از ممدا شما كه است مهم بسيار من براي شرايطي

 كند،مي كشف ديده، قبالً كه را بعدي تفاقات منطق بوسميني زدنآتش و رودخانه كنار سيامک رفتن صحنة

 .گردد برمي فيلم روايت شيوة به كه لذتي. است بخشلذت خودخودبه اين

 سرگرم هم فيلم ديدن طول در تماشاگر كهآن يكي. كنممي تقسيم وجه دو به را سرگرمي منظر، اين از-

 هم، يلمف ديدن از بعد كهآن ديگر و كند، دنبالش پايان تا كندمي فيلم ديدن به شروع وقتي از يعني شود،

 هم را ديگر بار يک ديدن ارزش فيلم اين برسد نتيجه اين به بساچه. باشد درگير و مشغول آن با همچنان

 سيمهند كار يک درگير كامالً نويسم،مي نامهفيلم وقتي. داشتند اهميت واقعاً برايم وجوه اين يدو هر. دارد
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 چه دانمب بايد فيلم از دقيقه هر در. كنممي بنديجدول دقيقاً را نامهفيلم اجزاي بوردوايت يک روي و شوممي

 ويمر جلوي مدام بايد نامهفيلم مقطع در را مفيل ريتم منحني. ايمداده اطالعات اندازه چه تا و افتاده اتفاقي

 ندرتهب معموالً و روممي صحنه سر منظم و دقيق كامالً نامةفيلم يک با هميشه دليل همين به... و باشم داشته

 همان در بايد فتد،بي اتفاقي هر دليل همين به. بدهم تغيير را فيلم تدوين يا برداريفيلم مقطع در تا آيدمي پيش

 نگه را امندهبين خواهممي كه است اين ايرويه چنين گرفتن پيش در اصلي داليل از يكي. باشد نامهفيلم مقطع

. تاس فيلم طول در كنجكاوكردنش و سرگرم نوعي به بيننده دارينگه از منظورم. ندهم دست از را او و دارم

 كار ينا به موفق حد چه تا حاال. يفتدب اتفاق اين تا گذاشتم اين روي را تالشم و سعي همة دليل همين به

 نينچ فيلم اين سازندة عنوان به بگويم خواهممي اما. است فيلم تماشاگران عهدة بر قضاوتش ديگر امشده

 بعد و نامهفيلم نوشتن زمان در تالشم ترينبيش بگويم بايد. كنم عملي را آن كردم سعي و داشتم را ايايده

 خوب فيلم ونچ بسازم، خوبي فيلم داشتم سعي گويمنمي. بسازم متعادلي فيلم تا ودب اين برداريفيلم طول در

 اختهس دستيک و متعادل فيلم داشتم سعي فيلم، ساخت مراحل تمامي در اما ندارد، مطلقي مفهوم ساختن

 اين از مسايلي و جوييانتقام و خشونت مفهوم دربارة اين. زياد نه و باشد داشته كم نه جايش هيچ و شود

 .داشتم هاآن تعديل در زيادي دقت كه بود صادق هم دست

 ةدربار كه هاييفيلم. است فيلم نبودن افسرده تعادل، اين هاي جلوه از يكي رسد مي نظرم به •

 هايتهساخ از بسياري مثل. دارند ايافسرده رفتار و شكلوسر هم خودشان اغلب شوند،مي ساخته افسردگي

 همه ناي با را كنيممي زندگي دوبار تنها جهتبي من اعتقاد به كه عميق، نفس فيلم همين يا جارموش جيم

 انتخاب زشبار نمونة. دهندمي لو را چيزهمه خودشان ها فيلم نوع اين. كنندمي تشبيه آن به شيريني، و شيطنت

 يرمرديپ دو آن با را فيلم جذاب، هايشخصيت همه آن بين كه است سيگار و قهوه فيلم پايان براي جارموش

 پايان به اهاين با را اتفيلم وقتي مسلماً. دارند نباتي و گياهي زندگي نوعي كهولت، شدت از كه كندمي تمام
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 أثيريت ديگر اين. اي نرفته زمانه افسردگي «مفهوم» سراغ به و ايداده نشان عيناً را افسردگي خود بري،مي

 اردوب تنها در تعادل به رسيدن و ورطه اين به نيفتادن در زيادي عناصر نم اعتقاد به. ندارد مخاطب روي

 ودشخ است، نسل يک پژمردگي و دوران يک افسردگي دربارة كه اين با فيلم تا انددخيل كنيممي زندگي

 تواندن بيننده تا كندمي حركت مرزي در دايماً كه آقاخاني عليرضا انتخاب جمله از. درنيايد كار از حال افسرده

 حبتص خوش و تيپخوش هم خيلي برعكس، يا است داغانيودرب آدم سيامک كه بگيرد تصميم راحتي به

 .است

 ودمخ يعني. كنم تماشا دارم دوست هميشه كه است هاييفيلم همان جنس از كلي طور به فيلم اين-

 ازآغ از. ندارم را اندافسرده و است روشن شانتكليف اول از شما قول به كه هاييفيلم ديدن حوصلة واقعاً

 ينا در خواهدنمي دلم هست، افسرده چيز همه كافي اندازة به ماناطراف در گفتممي همه به مدام برداريفيلم

 ترردهافس احتماالً فيلم يادآوري در هم بعد و كنم ترشغمگين تا بگيرم را بيننده وقت هم نيموساعت يک

 لمفي در افراطي و رو زدگيغم و افسردگي هرگونه از تا كردم فراواني تالش تمد تمام در بنابراين. شود

 براي ارهايمك ترينمهم و تريناصلي از. گرددبرمي هم امبينيجهان به زيادي بسيار حد تا اين البته. كنم پرهيز

 فيلم عنو اين رايج يظاهر هايشمايل و شكل از اجتناب نامه،فيلم شروع از حتي فيلم، شدن افسرده از پرهيز

 خيلي از را كند حركت سرد آبي رنگ نوعي سمت به فيلم كهآن ايدة مثالً. كردم رفتار برعكس اتفاقاً و بود ها

. كنم ضافها فيلم به را گرمايي كمكم شود،مي هاصحنه وارد دختر كه جايي از بتوانم تا داشتم، نظر مد ترپيش

. يابندمي ضورح براي محلي آبي، زمينة با تضاد در گرم هايرنگ طبعاً كند،يم طلوع آفتاب باراولين براي وقتي

 زورمون نيم،ك فكر آفتاب به هم با اگر كنيم، فكر آفتاب به بيا» گويدمي كه آيدمي در ايلحظه درست آفتاب

 ابآفت نور در هااقاتف همة اشادامه در و كندمي طلوع آفتاب بينيممي بعد و...« درمياد آفتاب و شهمي زياد

 هاصحنه آن در. دارد حضور دختر كه جاهايي جز به ست؛ابري هوا همواره صحنه، اين از پيش تا. گذرندمي
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 هااين همة به. باشد داشته نور به توجهي تا نگذاشته بيننده با مداري و قرار فيلم هنوز اما هست، آفتاب نور

 مرحلة در و يلمف داستان بردپيش در. ببرم پيش دقيق خيلي را كار خواستم مي و بودمكرده فكر پيش هامدت از

 يريتصو هاييمصداق داستاني هاياتفاق همة براي كه بود متمركز اين روي امذهن دايم طور به هم، نامهفيلم

 نآ رد را گرما احساس آن از بخشي توانندمي كه فيلم هايشخصيت از كدام هر بنابراين. كنم جايگزين را

 هاييشخصيت از يک هر يعني. دارند خود در را هواوحال و حس اين باشند، داشته خودشان با سرد فضاي

 مه زندگي به نسبت همان به باشند، ترنزديک ملموس و واقعي هايشخصيت به داستان تناسب به كه

 .بدهند اهصحنه به حضورشان با را گرما از بخشي تا ستطبيعي اصل همين روي و ترندنزديک

 اب عميق نفس جوان دو شيطنت مثالً كه حالي در. هاست آدم هاي شيطنت هاجذابيت اين از يكي •

 آن ردگيافس و ويراني همان بر باز جذابيت، جاي به خيابان كنار در شده پارک هاي ماشين بغل آينه شكستن

 رمانتيكش وقش وجود با كه بينيممي بشورد، را بوس ميني سيامک شود مي قرار وقتي جا اين كند، مي تأكيد ها

 ار بوسميني جلوي فقط زرنگ، و زنده آدم يک عادي هايتنبلي شبيه درست و كندمي دودره اصطالحبه

 ينع در كه كندمي ايجاد را طنزي كوچک، هاينشانه اين مجموعة! باشد داده تميزي نمايش صرفاً تا شويدمي

 زندگي ينع بلكه باشيد، كرده خلق كميک موقعيت يک براي كه نيست طنزي يعني است، رئال هم خيلي حال

 ارك به را هاييجمله بارها شما فيلم در هاآدم. است فيلم اين در نويسيديالوگ خصلت ديگر مورد. است

 مه فيلم از و گنجندمي عادي زندگي دل در كه بينيممي اما. شود تيتر حتي و بماند ياد به تواندمي كه برندمي

 خانه، به رفتن پيشنهاد يعني سيامک شيطنتهاي از يكي دربارة شيطنت با شهرزاد كه جايي مثل. زنندنمي بيرون

 و نگاه كنندةتعيين تواندمي هم باز كه...« پدرسوخته خيلي يا هستين پپه خيلي يا شما ببخشيدا،» گويدمي

 .ندك خودنمايي و بزند بيرون فيلم از تا نيست طوري اما آيد، شمار به بيننده براي دريافتي و كشف
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 دمكر سعي مراحل اين همة طول در و كردم، بازنويسي كالً بار يازده حدوداً را فيلم اين نامةفيلم من-

 هر گربازي طرف از برداري،فيلم هنگام كه طوري به. بگيرند خود به محاوره لحن هايمديالوگ تربيش چه هر

 چون. كنممي كاريدست را هاديالوگ بار هر متعدد، هايبازنويسي اين طي در حتماً. شوند ادا ترآسان چه

 مثل و عادي كامالً كه كرد اجرا گوييوگفت بستر در شودمي را هاحرف تريننامتعارف و ترينجدي معتقدم

 عمولم هايحرف در اين. نزند بيرون هم كار كليت از شما قول به و برسد، گوش به روزمره هايمحاوره

 را هاهمان اگر كه بريممي كار به را هاييجمله زنيم،مي حرف وقتي موارد بسياري در ما. هست هم خودمان

 در هاآدم هك كنيدمي ايجاد فضايي وقتي ولي. آيندمي نظر به قصار كلمات مثل بشنويم، جداگانه صورت به

 بيرون و دايستننمي جدا هاديالوگ اين ديگر ،كنند گووگفت طوراين عادي طور به بتوانند وضعيت و فضا آن

 «باشم؟ مرده مياد من به» گويدمي سيامک وقتي اي، صحنه در. آيندنمي نظر به قصار كلمات و زنندنمي

 لحن آن با كندمي شروع سيامک و «هست اما نمياد، آدم به چيزا خيلي خب،» دهدمي جواب شهرزاد

 رد انگار جااين واقع در. دهدمي ادامه لحن همان با را پرسش اين و «چي؟ مثالً» كه كردن پيله شنگشوشوخ

 مفيل طول همة در. رسيممي جدي گوييوگفت به كمكم غيرجدي هايحرف زمينة از ماليمي شيب بستر

 نامعمول و خاص هايجمله به رسيدن براي جاهمه و كنم حفظ گوهاوگفت در را لحن همين تا كردم سعي

 دادندمي نشان را خودشان فوراً شدند،مي ادا تنهايي به هاجمله همين اگر شايد. امكرده استفاده تمهيد نهمي از

 ديگر كنيم،مي همراه معمولي هايتعارف و عادي هايحرف با را هاآن وقتي اما زدند،مي بيرون فيلم از و

 چندبارة و چندين هايبازنويسي همان واقع در. شوندمي حل گوهاوگفت بستر در و كنندنمي خودنمايي

 .كنم پيدا دست تمهيدي چنين به هاديالوگ در تا شد باعث نامهفيلم

. بگوييد هم اصلي نقش براي آقاخاني عليرضا انتخاب از شد، هاديالوگ از صحبت كه حاال •

 بچة کي شخصيت به دباي حد چه تا كه انتخابش؛ مبناي و شهرزاد نقش بازيگر جواهريان نگار از طورهمين
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 خترد يک شبيه نبايد ديگر رسيد،مي ايافسانه نيمة وجه آن به وقتي بعد و شد مي نزديک لوس امروزي

 .بود مي امروزي

 زمان آن در. گرددبرمي برداريفيلم شروع از پيش نيموسال يک حدود به آقاخاني عليرضا انتخاب-

 خصيتش براي را آدمي چه دانستممي خوبيبه و بودم كرده يسيبازنو هم چندبار و بودم نوشته را نامهفيلم

 دليل. نكنم استفاده ايحرفه و شدهشناخته بازيگر از داشتم تصميم وقت همان از البته و خواهممي سيامک

 آقاخاني ليرضاع به. باشد نداشته ايزمينهپيش گونههيچ و نباشد آشنايي چهرة خواستممي كه بود اين اشاصلي

 در و شد رد ماشينم جلوي از پياده آقاخاني و بودم كرده گير ترافيک در من. برخوردم شريعتي خيابان رد

 باالتر كمي ديگر هايماشين ميان در. گردممي دنبالش كه است آدمي همان احتماالً رسيد فكرم به جاهمان

 آمد، ونبير وقتي و شد فروشگاهي دوار او. گرفتم نظر زير را او ربعيک حدود و برگشتم و زدم دور و رفتم

 بعدي يديدارها به اوليه برخورد اين. كند بازي فيلم در كه كردم پيشنهاد او به ايمقدمه هيچبي و رفتم جلو

 نظر به .شد بدل رفاقت نوعي به ما ميان رابطة برداريفيلم شروع تا نيموسال يک زمان در و كشيد بعدي و

 ايدب نابازيگر با كاركردن براي چون. رودمي شماربه نابازيگر با كاركردن رايب ضرورت يک اين اساساً من

 زيچي چه از او بداني باشي، واقف كامالً هايشحساسيت و اخالق و هاخصلت به و بشناسي را او خوبيبه

 و هاكنش همة از و شودمي منقلب يا آيدمي هيجان به چيزهايي چه از شود،مي عصباني يا حالخوش

 كار يخيل برداريفيلم شروع تا مدت همان در عليرضا با من ضرورت، آن از گذشته. باشي آگاه هايشواكنش

 تا ردمك عوض را زدنشحرف نحوة تا پايش و دست و سر حركات از رفتنش،راه تا بگيريد ايستش از. كردم

 زديکن سيامک شخصيت به را جارشهن و رفتار و هاعادت همة نيمهوسال يک طوالني فرآيند يک طي بتوانم

 رفتار كه يصورت در است، تند خيلي طبيعي طور به عليرضا هايكنش و رفتار و حركات مثالً. كنم ترنزديک و

 او، با مكرر و مداوم هاييادآوري و هاصحبت اثر در. باشد خود خاص آرامش و نرمش با توأم بايد سيامک
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 راه خوب يليخ عليرضا مثالً كهآن ديگر. كنم تعديل را عليرضا حركات توانستم طوالني مدتي در و رفتهرفته

 قدرآن و گرفتم ايراد اشرفتنراه از شوخي به بنابراين برود، راه خوبي آن به سيامک خواستمنمي من و رودمي

 تالش ماهه چندين روند يک در يا. خواستممي را همين هم من و ريخت هم به اشرفتنراه نحوة تا گفتم

 عكس او از مرتباً اول هايهفته طي. ببرم بين از را دوربين به نسبت حساسيتش كمكم توانستم تا كردم فراواني

 اتاق در را هاآدم بعد و كردم اضافه هم را ويدئو دوربين يک ماندونفره هايجلسه در رفتهرفته بعد. گرفتم

 .بگيرم را يندورب از حساسيتش توانستم ترتيب اين به و كنند نگاهش و بايستند رويش جلوي تا كردم جمع

 بعد ةمرحل در و كنم استفاده نابازيگر يک از قطع طور به داشتم تصميم ابتدا از هم شهرزاد مورد در

 تربيش دختر اين هايكنش داشتم دوست چون. باشد تربيش دهدمي نشان كه چيزي از سالشوسن خواستممي

 حدود. شد بدل معضلي به رفتهرفته دختر اين كردن پيدا اما. عادت روي از صرفاً نه باشد تفكر نوعي حاصل

 بود مانخواسته مطابق كه را كسي آن نتوانستيم متأسفانه و گرفتيم تست شانبسياري از و ديديم را دختر 048

 افتني براي وقفهبي وجويجست زمانِ همان در چون است، بررسي قابل نكتة يک خودش هم اين. كنيم پيدا

 رفتهگ خود به خاصي شمايل و شكل هاخانم براي مانپيرامون فضاي قدرآن كردم احساس نقش، اين بازيگر

 و دانجدي كمابيش و ظاهراً كه هاييآدم به شوندمي بدل و خارج شانطبيعي هوايوحال از همگي تقريباً كه

 .هستند هم به شبيه همگي جديدشان حالت اين در ضمناً

  .دهند بروز را شانباطن و درون توانندنمي گويا كه است اين شانمشكل و •

 تةنك. برندمي ياد از را شاناصليت ديگر كه دهندمي ادامه ساختگي حالت و شكل اين به قدرآن و-

 بودند نزديک نظرمان مورد شخصيت به چندنفري نقش، اين بازيگري خواستار زياد تعداد اين ميان در جالب

 ديگري انةشناسجامعه نتيجة به جااين باز. بود كم خيلي شانسن متأسفانه اما باشند، شهرزاد توانستندمي و

 به تميسيس گويا كنند،مي پيدا تريبيش هايتجربه طبعاً و رودمي باال شانسن هرچه ظاهراً يعني. رسيممي
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 و يرندبگ فاصله تربيش هرچه فطري راحتي آن از و كنند سانسور و كنترل را خودشان تا دهدمي فرمان هاآن

 حساب به مانكارهاي ترينآسان از را آن دختر، نقش يافتن براي جووجست آغاز از پيش تا. شوند دور

 كسي آن يافتن فهميدم تازه كنم، پيدا نقش اين در بازي براي را كسي كه رسيد آن زمان وقتي اما آوردم،مي

 نمايش پايان از بعد و بودم رفته نمايشي ديدن به روزي فاصله همين در. است تسخ قدرچه خواهممي كه

 كه رخوردمب دختري به لحظهيک براي جاآن در. ببينم بود كرده دعوتم كه را دوستي تا رفتم صحنه پشت به

 ركاتح» آن به من كه شدگيرها و راحتي نوعي از حاكي حركاتي. داد انجام را خاصي و آزاد و رها حركت

 گربازي يافتن براي جووجست كشاكش در. ماند ذهنم در خاصش حركات آن با خانم آن. گفتممي «شهرزادي

 سمشا گفت. گرفتم را خانم آن سراغ و زدم تلفن دوستم به و افتادم نمايش شب آن ياد به شهرزاد، نقش

 دنبو قرار اصالً چون خوردم جا خيلي است بازيگري كارش گفت و ديدم را او وقتي. است جواهريان نگار

 الًكام نقش اين براي شما گفتم او به جاهمان حتي. كنم استفاده شهرزاد نقش براي ايحرفه بازيگر از

 امالًك انتخابش براي نظرم به كه زد جالبي حرف جواب در او. هستيد بازيگر كه حيف فقط ايد،مناسب

 خط يحت و داد نخواهم او به را نامهفيلم گفتم! بازيگرمنا هم من كنيد خيال خب، گفت. بود كنندهتعيين

 هر و امگذاشته را قرار همين هم ديگران با كه طورهمان گويم،نمي او به برداريفيلم پايان تا هم را داستاني

 حاليخوش با انتظارم خالف بر درست. دهممي شرح بازيگر براي برداريفيلم زمان نزديک تنها را سكانس

 سابح به برايش جديدي تجربة تواندمي اين گفت و كرد استقبال آن از حتي و پذيرفت هم را رطش اين

 وبمحس بزرگي ريسک چون نيست، بازيگران پذيرش مورد وقتهيچ قراري چنين كه صورتي در بيايد،

 حالخوش خيلي اشصميمانه رويكرد اين از هم من ضمناً و پذيرفت را شرط اين او حال هر به. شودمي

 .شدم
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 كار به نورپردازي در كه تمهيدهايي يا برداريفيلم هايروش از بگوييد؛ فيلم تكنيكي جزييات از •

 طيف كارگيريبه يا مزاحم، و آميزاغراق هايتكان بدون و تأكيد بدون ولي دست روي دوربين مثل گرفتيد،

 احتماالً و اضافه نور هرگونه از پرهيز و برسد نظر به طبيعي كه ايشيوه به نورپردازي همچنين و فيلم رنگي

 .تزييني

 ضيبع در كردممي احساس چون. كردممي فكر كار از شكلي چنين به نظري طور به پيش، هامدت از-

 در .بردمي سر را امحوصله و دادمي آزار خيلي مرا سستي و لَختي اين كه دارد وجود لَختي نوعي هافيلم از

 خشيب به هااين شود،مي ديده اندمرده زمان رسدمي نظر به كه هاييزمان يا تكرار نوعي گرا كيارستمي فيلم

 ولي. شونديم تبديل مفهوم به خودشان كه هستند هاييفرم ديگر عبارت به. گرددبرمي اثر سينمايي رويكرد از

 تكرارها اين هاآن كارهاي در واقع رد. ديدمنمي بودند شيوه آن رويدنباله كه زيادي افراد هايفيلم در را اين

 موضوع اين به پيش هامدت از ديدم،مي تكرارها اين از كه آزاري دليل به. شوندنمي مفهوم به تبديل هالَختي و

 تمساخ كوتاهي هايفيلم وقت همان. كرد حذف را هالَختي اين شودمي كار از شكلي چه با كه كردممي فكر

 جودو تكنيكي ايراد مقاديري البته. كنم آزمايش را موضوع اين تئوريک مباني ديح تا كردم سعي آن در و

 مچ از مراتب به كات جامپ از استفاده كه آن جمله از رسيدم خوبي هايتجربه به ها همان در ولي داشت،

 كشف را هاآن واقع در. است كلي قاعدة چند و خاص مباني و اصول شامل كات جامپ. است ترسخت كات

 آن هب رسيدن براي. كنم اجرا فيلم يک در صحيح شيوة به را فرم همين داشتم تصميم وقت همان از و كردم

 متحرک و تدس روي دوربين ديگر سوي از و كنم، استفاده ثابت دوربين از توانستمنمي تدوين، از شكل و فرم

 نزديک ايمستندگونه و اقعيو شكل به تا كردمي كمک خودم به هم و بود ترنزديک آدم اين حس به هم

 نگر دربارة. بود ضروري حتي و مناسب مونتاژ از شكل آن براي كردم اشاره كه طورهمان نهايت در و بشوم

 اجراي و ايده از بخشي كه كنم ياد فيلم، هنري طراح يزداني، منصوره خانم از بايد صحنه بر حاكم نور و
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 دقيق سيارب طور به هارنگ از استفاده نوع صحنه، سر بردارييلمف زمان در خصوص به و بود ايشان با هاصحنه

 هاالنپ از يک هر فضاي از ايعمده بخش كرديم،نمي استفاده ايويژه نور و فيلتر هيچ از ما چون. شد رعايت

 همة دوربين، مسير همة در عبوري و خارجي هايصحنه در حتي. است شده پرداخته و ساخته كامل طور به

 تيح تا شده پوشيده هاآن همة بخورد، چشم به گرم رنگ نبوده الزم كه جايي و شده كنترل شدتبه اهرنگ

 ليتك بر نورها و رنگ كنترل اين. نزند ذوق توي و نخورد چشم به فيلم قاب داخل در اضافه رنگ لكة يک

 با هاماه و نيمك كار بردارلمفي دوست يک با بود قرار نورپردازي و برداريفيلم دربارة. است حاكم فيلم فضاي

 نزديک متأسفانه اما. داديم انجام دوربين با مختلف هايمكان در متعددي هايآزمايش حتي و زديم حرف هم

 مجبور ليلد همين به. بدهد ادامه را كار نتوانست و آمد پيش برايش كمر ناحية در مشكلي برداري،فيلم آغاز به

 به نياز فيلم، ناي در دوربين از زياد استفادة دليل به حتماً. كنيم جايگزين را ريديگ بردارفيلم سرعتبه بوديم

 كار اشدب دست روي وقتي خصوص به دوربين، با كار چون. برآيد كار انجام عهدة از تا داشتيم برداريفيلم

 برگزيده ارك ينا براي فضلي بايرام آقاي نهايت در. خواهدمي فراواني فيزيكي توانايي و است سختي بسيار

  .شد

 گرفتيد؟مي فيلم دوربيني چه با •

 بردارلمفي با زيادي حد تا كارم بودم، خوانده برداريفيلم خودم كهآن دليل به و كرديم،مي كار BL1 با-

 بسيار تصحب توانستم فقط من بود، نمانده باقي كار شروع تا فرصتي ديگر چون. بود ترآسان دوربين و

 نورهاي و هارنگ با مختلف، هايلوكيشن از كه را زيادي هايعكس و باشم داشته فضلي يآقا با كوتاهي

 به برداريلمف كردن نزديک. شود آشنا فيلم فضاي كليت با تا بدهم نشان او به بودم گرفته فيلم اين مناسب

 بهتر را ديگرهم زبان ي،عمل و فني وسايل و دوربين با امآشنايي دليل به و نبود مشكل چندان برايم كار فضاي
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 ات كنيم استفاده تنگستن نگاتيو از خارجي هايمكان همة در شد قرار ضمن در. كرديممي درک ترراحت و

 .شود متمايل آبي طرف به بيروني فضاهاي رنگ

 از يكي ثلم بودم، ديده داشته، آبستره هايزمينه كه خوب، برداريفيلم چند ترپيش فضلي بايرام از •

 وبارد تنها مثل فيلمي برداريفيلم عهدة از تسلط اين با نداشتم انتظار واقعاً اما چاه، نام به خودش ايكاره

 دليل هب كنممي فكر گاهي. برآيد درستي به دارد رئال فضاهاي و زمينه بصري لحاظ به كه كنيممي زندگي

 ضليف بايرام مثل هاييآدم است، انششخصيت كارشان جاي به هاآدم شناخت مالک متأسفانه ايران در كهآن

 .است نرسيده دارد، را اشتوانايي كه جايگاهي آن به هنوز اشساده شخصيت دليل به

 يستن كسي بايرام اساساً. شودمي مربوط هم مختلف هايكارگردان رويكرد به موضوع اين از بخشي-

 رفح بردارشانفيلم با دارند دوست معمول طور به هاكارگردان. باشد تحليل و گووگفت و گپ اهل زياد كه

 صحنه فيلم با كهآن از پيش دارند انتظار بردارشانفيلم از مثالً يا برسند، او با يكسان تحليلي و نظريه به و بزنند

 به يديجد هايالِمان و هاايده احتماالً بردارفيلم عنوان به و برقرار رابطه كار كليت با شود، درگير صحنه به

 براي بود، زياد خيلي دوربين با كار فشار كهآن دليل به فيلم، اين در كمدست من، گمان به. كند اضافه لمفي

 شايد كه اردد هاييپذيريريسک بايرام عوض در ولي ماندنمي باقي هاايده گونهاين ابراز براي مهلتي بردارفيلم

 نخستين مثالً .شوند نزديک كارهايي چنين به احتياط با ربسيا يا نروند بارش زير اساساً يا ديگر بردارهايفيلم

 پرسيد من از نگراني با ديد، را جاآن نوري فضاي وقتي و رفتيم سيامک خانة دكور ديدن براي هم با كه باري

 نم،ك كار شرايط همين در خواهممي حتماً گفتم وقتي و كني؟ كار جااين در كم نور همين با خواهيمي واقعاً

 به من. نمكمي را كار اين اما برود، بردارفيلم عنوان به آبرويم است ممكن و است سختي خيلي كارِ اين گفت

 تا اشتد اصرار او بگويي و كني كارگردان متوجه را تقصيرها همة توانيمي شد، خراب كار اگر گفتم شوخي
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 تيجةن دلواپس او رفتيم، هاراش نديد براي هم با كه روزي تا حال هر به. كنم برداريفيلم صورت همين به

 .شد راحت خيالش تازه هاآن ديدن از بعد و بود كارش

 ورتص اتفاقاً. ندارم دوست برداريفيلم و نور حيث از را آن من كه هست فيلم اين در سكانسي •

 اساًسا و شود محسوب مهمي و كليدي سكانس بايد سكانس اين نامه،فيلم لحاظ به و خودتان براي كنممي

 هاييوگديال در و سكانس اين در كه است خاص شصتي دهة حسرت آن فيلم، به نسبت امعالقه داليل از يكي

 توي سكانس منظورم. دهدمي نشان را خودش ديگري جاي هر از بيش...« نبوديم بلد كردن عاشقي» مثل

 يشب فصل اين نظرم به. ودشمي بدلورد احمدي دكتر خانم و سيامک بين كه هاييحرف و است بوسميني

 بوده؟ چه نقيصه اين دليل. است زده لطمه كار به شدهاغراق روشنايي اين و درآمده آب از روشن اندازه از

 !نكنيد تاريک زياد ديگر را رُمانس صحنة اين كرديد فكر شايد

 ما ندوربي زاوية كه است جايي تنها صحنه آن. شده مسأله اين باعث ايساده خيلي دليل اتفاقاً نه، -

 زا هاپالن بوس،ميني ديگر هايصحنه در و معمول طور به كه حالي در. است بوسميني رويروبه و جلو از

 احساس خودم و ردكمي ايجاد را سختي بسيار شرايط بردارفيلم براي بنابراين. شوندمي برداريفيلم ماشين توي

 ايحاطها هيچ توانستمنمي جا، محدوديت دليل به هم خودم حتي .داد دست از را چيزهايي كنترل بايرام كنممي

 يشه،ش بين و راننده جلوي چون. كنم چک را نماهايم كيفيت و اندازه كمدست تا باشم داشته دوربين روي

 بود دهش انديشيده هم تمهيدهايي كهآن با. بودند گرفته جا اششانه روي دوربين و بردارفيلم خود زحمتبه

 زيادي سيارب فيزيكي فشار بايرام بوديم، كرده مهار بوسميني سقف روي حدي تا را دوربين ايلوله سطتو و

 .كرد تحمل را

 برداريفيلم داخل از ديگر هايسكانس مثل چرا شود؟ كار زاويه آن از حتماً كه بود اصراري چه •

 نكرديد؟
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 از ار بوسميني به مربوط هايكانسس همة باشد، امكانش اگر كه داشتيم اوليه فرضپيش يک ما-

 به رامباي آزمايش، آن از بعد. بوديم كرده هم آزمايش برداريفيلم شروع از پيش را اين و بگيريم زاويه همان

 و شد وعشر برداريفيلم رسماً وقتي ولي. نيست سختي كار و است عملي زاويه آن از برداريفيلم گفت من

 شديم جهمتو شد، مداوم كار و برداريفيلم روز چند به تبديل بود، شده يبينپيش چندساعت براي كه كاري

 هايكانسس براي دليل همين به. نيست شدني صحيح، شيوة به اساساً و سخت بسيار كاري برعكس، درست

 .داديم تغيير را دوربين جاي كامالً بوسميني ديگر

 كمي هم يلمف موسيقي دربارة. كنند پيدا نجات سالمت به هاسكانس بقية تا شد قرباني سكانس آن •

 هايجنبه سواي رود،مي سراغش سازيفيلم وقتي كه است سازانيآهنگ از عليزاده حسين. كنيم صحبت

 اصخ توصيفي و معمول موسيقي جنس از آهنگي ساختن دنبال به هايش،تجربه و سواد و دانش به مربوط

 دهدمي هم شرح را هاآن انگار حال عين در هاصحنه كنار رد كه جهت اين از توصيفي. نيست ايران سينماي

 هم ازيفضاس زيادي حد تا توصيف از بيش عليزاده! است مفرح و شاد يا انگيزغم صحنه اين كندمي اعالم و

 حال در يرصداز نوعي مثل گويي حال عين در و دارد زيبا بسيار و آميزدريغ كيفيتي شما فيلم موسيقي. كندمي

 ايدب هواوحال و حس كدام با و صحنه كدام روي گفت شودنمي دقيقاً. است صحنه آميزيرنگ و زيفضاسا

 دارد كلي حالتي و بنشيند

 را نامهمفيل نهايتاً ايشان و زدم حرف فيلم اين دربارة نامه،فيلم نوشتن مراحل در عليزاده آقاي با من -

 ،دارم اعتقاد صرف دانموسيقي يک از تربيش خيلي اشهنرمندانه و هنري نگاه به شخصاً چون. خواند هم

 برايم اهآن از بسياري كه دادمي نظرهايي هم نامهفيلم همان چگونگي در و كنم صحبت ايشان با داشتم سعي

 مدندآ صحنه سر و كشيدند زحمت خودشان زدندمي كمانچه وقتي مثالً برداريفيلم زمان در. بود توجه جالب

 ام با تدوين مختلف مراحل در هابعد همچنين و كردند تصحيح هاساز روي را بازيگران هايدست حركات و
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 گوش هاآن به. بود زيبا و ارزشمند خيلي برايم نظرش واقعاً داد،مي نظرهايي تدوين هنگام وقتي. بودند همراه

 قايآ رسيديم، موسيقي مرحلة به و رسيد پايان به كارها وقتي. دادممي انجام را هاآن از بسياري و كردممي

 شاناي با جلسه چندين در جداگانه حال اين با داشتند، قرار نامهفيلم جريان در كامل طور به ديگر عليزاده

 چه كه گفتم ايشان به فقط را بخش يک. شدمي تشكيل بخش چند از فيلم اين موسيقي. كردم صحبت

 به كمانچه، صحنة همان مثل مواردي در. آورد و ساخت ار موسيقي مطلق طور به و رفت ايشان و خواهممي

 فيلم، وير عليزاده آقاي موسيقي شنيدن از بعد اما. نشيندنمي تصوير روي زياد اوليه موسيقي رسيدمي نظرم

 مثل يديگر بخش در. است صحنه اين براي ممكن موسيقي بهترين قطع طور به كه رسيدم نتيجه اين به

 بسيار ارك من اعتقاد به كه ساخت را قطعه آن ايشان و زديم حرف هم با كلي شكل به يپايان تيتراژ موسيقي

 گوناگون جاهاي در تا دادند من به مختلف هايزمان با مختلفي هايموتيف ديگر مرحلة در. درآمده زيبايي

 و جاجابه را هاآن كسمي زمان در كوتاه و بلند هايزمان مطابق تا دادند اجازه من به و كنم استفاده هاآن از

 گوش به ملموس و راحت شنويمي وقتي االن كه متفاوت هايبخش هايقطعه طورهمين. كنم تركيب

 به يموسيق گزينش كار كه رسيدم نتيجه اين به ميكس مرحلة در هاآن گزينش و انتخاب زمان در رسند،مي

 .است ممتنع و سهل كاري كلمه واقعي معناي

 فجر لمفي جشنوارة اصلي مسابقة بخش در فيلم اين غيبت مسألة به بايد سؤال آخرين عنوان به •

 راحتي به هم جاآن در و دادند نشان دوم و اول هايفيلم مسابقة بخش در را فيلم. كنم اشاره 08 سال همان

 بهترين يمكنيم زندگي دوبار تنها زيادي، خيلي عدة عقيدة به اما. نشد نصيبش ايجايزه و گرفتند نديده را آن

 اتفاق آن زا. رودمي شماربه( سادگي همين به كنار در) جشنواره سال آن برتر فيلم دو از يكي كمدست يا فيلم

 رووبهر زيادي هايمهريبي با فيلم كنيد، تعريف خودتان دهم مي ترجيح كه شهر فيلم جشنوارة ماجراي تا

 در. گشتبرمي سينما بر حاكم رسمي نگاه به برعكس و نداشت داوران گزينش و سليقه با ارتباطي كه شد
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 طئهتو را حركتي هر مدام كه نيست دچار قبل نسل ناپلئوني جاندايي برخورد عارضة آن به ما نسل ضمن

 كاري گرا كه شدهشناخته سازانفيلم از بسياري مثل زند،مي درجا و شودمي متوقف دليل همين به و انگاردمي

 يلدل همين به و نشده گرفتار معضل اين به ما نسل. اندمتوقف توطئه توهم همين در واقع در كنند،مي هم

 دليل. درومي انتظار كه است تصوري از تركم خيلي مسأله، اين به نسبت شما هايواكنش و هااعتراض ميزان

 .بدهيد شرح خواهيدمي اگر هم را رويكرد اين

 دهش تعريف سيستم يک در يا خودمان براي كمدست كه داريم وظايفي ما از كدام هر من، گمان به -

 رد را خودشان كار هاآن. ديدمي شدهتعريف را وظايف اين خودش براي البد زمان آن نظارتي سيستم. است

 تهبس همواره گووگفت براي درها و بود مقدسي و مؤثر و مفيد كار احتماالً كه دادندمي انجام شانتعاريف

 حرفي اگر دارم اعتقاد چون بشوم، هياهوها وارد تا نداشتم دوست و كردممي را خودم كار بايد مه من. بود

 خيلي و زياد صدر سعة موضوع اين به نسبت البته. كنم مطرح هافيلم و كارها در را هاآن بايد باشم، داشته

 فاهيمم به نسبت موجود ايهتوهم از بزرگي بخش ديدممي وقتي خصوص به. دادم نشان خودم حد از تربيش

 و مانمب ساكت دادم ترجيح كه طلبيدمي را زورآزمايي نوعي شايد اين! است ناپلئوني جاندايي خودش فيلم،

 انزمست: »كندمي پيدا مصداق جااين در خوبي و ساده مثال. نشست خواهد قضاوت به آينده قطعاً معتقدم

 هيأت از كيي گفتة به بنا. آمد پيش فيلم اين براي عجيبي هايفاقات.« ماندمي ذغال براي روسياهي و گذردمي

 شخصاً هم دوم و اول هايفيلم مسابقة همان در فارابي بنياد وقت مدير فجر، جشنوارة سال همان داوران

 هاتعبيرسوء همان دليل به شايد تر،عجيب آن از و. نشود اعالم هم جايزه همان نامزد حتي فيلم اين كرد پيشنهاد

 گريميانجي اب ولي باشد، نداشته شركت سال آن فجر جشنوارة در عنواني هر تحت و اساساً فيلم بود قرار مدتي

 همان در فيلم كمدست داشتند، سينما مقولة كل به تريفرهيخته نگاه ديگران به نسبت كه خودشان از نفر چند

 شداوران هيأت كهآن رغمبه و شد تكرار هم شهر فيلم جشنوارة در اتفاق اين. شد داده نمايش جشنواره در حد
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 وقت معاونت طرف از قدرآن داوران، خود گفتة به بودند، شده گلچين فرهنگي و برجسته هايآدم ميان از

 ترتيب اين به و شود حذف هافيلم فهرست از كلي طور به شد باعث تا آمد فشار هاآن به يابيارزش و نظارت

 مطلق تاكثري با جشنواره داوران هيأت كه بود شرايطي در اين. شد جلوگيري جشنواره اين در فيلم شركت از

 بعداً لبتها. بودند كرده انتخاب جشنواره مسابقة بخش اصلي برندة عنوان به را كنيممي زندگي دوبار تنها آرا

 باقي خودش قوت به انهمچن باال از فشار ماجراي اما شد، بدل!« نبودم من بود؟ كي بود؟ كي» نوعي به قضيه

 .نشد گفته دليلي گاههيچ مقاطع آن از كدام هيچ در همچنان و. ماند

 جشنواره، در هنري بررسي هرگونه جاي به كنندمي اعالم دارند خودشان دوستان انگار واقع در •

 هك كنند ماعال و برسانند عموم اطالع به را سينمايي معاونت دورة هر قبول مورد و مطلوب مواضع است قرار

 !است كارگردان فالن و فيلم فالن ما تأييد مورد سازفيلم و فيلم امسال

 داخلي هايجشنواره از كدام هيچ در را كارهايم پس اين از گرفتم تصميم دليل همين به درست-

 چون. كنم پرهيز مسابقه در شركت از كمدست مخاطبان احترام به بنا هاآن شركت صورت در و ندهم شركت

 پايان در. دشومي برگزار جدي شمايلي و شكل با كه است تشريفاتي مراسم نوعي بلكه نيست مسابقه اين

 جوان نسل از هميشه ما مملكت در كردم؛ فراموشش گووگفت مسير در كه كنم اشاره موضوعي به خواستممي

 سازفيلم جوانِ نسل تنها ناي بگويم صريحاً خواهممي من اما. شودمي صحبت شانهايفعاليت و سازفيلم

 اعتماد اب كه اندداشته شركت فيلم مختلف هايبخش در هاجوان از تعدادي من فيلم در. است فعال كه نيست

 نيستم، فيلم سازندة تنها كارگردان عنوان به من. رسيد نتيجه و انجام به فيلم كارهاي هاآن به نسبت اتكا و

 آقاي روه،گ آدم ترينمسن. اندجوان همگي كه دارند غيرمستقيم و مستقيم تأثير فيلم روي زيادي افراد بلكه

 گروه ادافر همة كلي طور به و بود عليزاده حسين آقاي ديگري و است ساله چندوپنجاه كه بود نجفي يداهلل

 كه مكن تأكيد موضوع اين روي خواستممي. بود ساله هجده فيلم عكاس مثالً داشتند، سن سال چهل زير ما
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 توانست هاآن هايجسارت و هاتالش با من هايخواسته و بودند تأثيرگذار فيلم اين در زيادي هايجوان

 فيلم ينا نداشتند، را كافي جسارت آن صداگذار، و گرتدوين يا صحنه طراح اگر. بگيرد خود به عيني مصداق

 .شود ساخته خواستيممي و خواستممي كه صورتي به توانستنمي


