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 چاپ به «تقوایی ناصر بلند فيلم ششمين درباره نكته 06» فرعی عنوان با خود زمان در که نوشته این

 .است آن دوم بخش این، که آمده سایت در بخش دو در زیادش حجم دليل به رسيد،
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 یتقوای هم لحاظ این به و گردمبازمی کردم، صادر پيش اندکی که ايرحمانهبی چند هر حكم آن به

 وییبازگ از هنوز ساختند، جدي فيلم و کردند شروع او با که آنهایی. یابممی نسالنش هم سایر از جلوتر را

 ات کمی زمانه، و دوره هر در هایشانفيلم شدن توقيف و شدن سانسور یا ساواك در شدن بازجویی خاطره

 به واییتق. کنندمی بدل امروزشان آثار در ثابتی درونمایه به حتی را شدن ممنوع و شوندمی محظوظ قسمتی

 حس و ذهن در که اش«کاري سياسی» توقع به خطبی کاغذ با کاري،کم همه آن و دوري سال همه این رغم

 . اوست درونی متانت و درایت ظرفيت، نشانه این و داده منفی پاسخ زد،می موج کارها سياسی
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 واقعاً هست، هم من عالقه مورد که را فيلم - سياسی نه و - اجتماعی مضامين از دیگري وجه اما

 اییفض در خانه، هايپنجره و درها بستن با خواهندمی وحدتی خانواده اعضاي که این: کرد نفی و رد تواننمی

 رنظ به ناپذیرتزلزل و پایدار اشعمومی امنيت که ايجامعه در را خود خصوصی امنيت محصور، و بسته

: کنم ااميدن را سياسی برداشت به متمایل دوستان ناگزیرم هم مورد این در متأسفانه ولی. کنند حفظ رسد،نمی

 ننديهما ایجاد با که شودمی طرح ايگونه به فيلم در امنيت، موضوع با ارتبازش و منگول و شنگول قصه

 هايهمسوءتفا. کندنمی یابیریشه بيرونی تهدید در صرفاً را امنيت عدم بدجنس، گرگ و خانواده پدر ميان
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 ماعیاجت ناامنی به را درونمایه این کل تواننمی وجههيچ به که مؤثرند امنيت عدم این در چنان نيز خانه داخل

 . داد نسبت پدیده، این از سياسی کوله و کج هايبرداشت به و
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 مانعهجام طویل و عریض دولتی نهاد دو قبال در فيلم لفظی و صریح شيطنت دو به نيست بد و

 با ؤیار فيلم، اوایل در که آنجا یكی: افزایندمی شانهايکاستی و هاضعف بر دمبهدم روزها این که کنم اشاره

 شكی،م از غير به گفته پرورش و آموزش وزیر» که دهدمی هشدار شنگول به اخبار گویندگان شعارگونه لحن

! «رنگ؟ دش هم اینا: »گویدمی بالفاصله دخترك و «کنه تنش ايدیگه رنگ نباید کسهيچ... خاکستري اي،سرمه

 ندکمی توصيه آنها به و برود بيرون خودش و بگذارد خانه در را فرزندانش خواهدمی رؤیا که آنجا هم یكی

 !«بترسين کچلش و کور هايهنرپيشه ریخت از ممكنه چون: »نكنند تماشا تلویزیون تنهایی در که

 عملكرد به لمفص و تند ژورناليستی انتقادهاي همه از آميز،شيطنت تلنگر دو این که آیدنمی نظرتان به

 است؟ مؤثرتر سيما، و صدا و پرورش و آموزش قهقهرایی
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 پيرامون بیمطل در پيش ماه چند که ايفرضيه آن به بزنم گریزي اینجا در اگر نيست ربطبی گمانم به

 اصطالح به بينندگان ما اغلب که دادم احتمال و کردم مطرح( 366 شماره تصویر، دنياي) شوکران فيلم

 نهانپ نظرمان از آشكار و اول الیه اصالً گاه که کنيممی فكر فيلم نهان هايالیه کشف به قدرآن ایفحرفه

 آن زا سقوط نوعی هم این. بينيمنمی را مانچشم پيش که شویممی دقيق هاپشت و پس آن در چنان. ماندمی

 هب دارند اصرار هاخيلی حاال که افتاده اتفاق همين هم خطبی کاغذ مورد در کنممی حس گاه. است بام سوي
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 کوتاهی هايبرش گاه بفرمایيد باور. بكشند بيرون زبان،بی فيلم روده و دل از را آنچنانی سياسی معانی زور

 ناصر ايگرعينيت فيلم این تا آیددرمی کار از ترسياسی تصادفاً روز، یك طول در ما واقعی زندگی وقایع از

 . تقوایی
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 ینا به باید آوردم، تقوایی آخر فيلم کنار در را شوکران نام بار چند هم این از پيش که طورهمان اما

 هايبحران بر تمرکز در معاصر، جامعه و معاصر زندگی معاصر، انسان درست تصویر ارائه در که کنم اشاره

 و بنا از و هاخانه دل از بلكه باال، سطوح از نه هازدهسياست تصور برخالف که زمانه این و جامعه این جدي

 بر مبتنی رویكرد در و هاشخصيت اجتماعی طبقه درست نمایش به توجه در شود،می آغاز هاخانواده بنيان

 همتاي وجوه، این از برخورداري در دو هر که چرا دارند، هم با دلپذیري هايشباهت فيلم دو «زوائد حذف»

 به توانمی هم صوري و ظاهري هايشباهت به مندانعالقه براي. اندنيافته و نداشته برشان و دور در دیگري

 تهرانی هدیه حضور به فيلم، دو هر اول دقيقه چند همان در هاايمدرسه بچه کوله و کيف ماجراي شباهت

 اغذک هم و شوکران هم فيلم، دو هر نام که این به و فيلم دو هر در کاستش و کمبی هايآفرینینقش تنها در

 . کنم اشاره گذاشته، فرشچی مينو اوليه فيلمنامه دو روي بر و کرده انتخاب تقوایی ناصر را خطبی
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 وردم در پندارد،می خود امتياز را آن یا کرده عادت «دیدن پيچيده» به خاص تماشاگر گویممی وقتی

 طول از دامم محترم خواص و دوستان. افتممی منگول و شنگول قصه بازگویی صحنه یاد به فوراً خطبی کاغذ

 ارشتكر به لزومی شنيده، بار صد را قصه این تماشاگري هر وقتی گویندمی و نالندمی صحنه این زمانی

 و قصد که فهمدمی بهتر انگار گردد،نمی پردازيدرام قواعد رعایت دنبال به که عادي تماشاگر اما. نيست
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 اصالً کند، افكنیگره و بيافریند دراماتيك فرود و اوج خواهدنمی که فيلمی در هم آن صحنه، این هدف

 از و مکني گوش گوید،می هایشبچه براي رؤیا که ايقصه به ما خواهدنمی فيلمساز. نيست رسانیاطالعات

 و او گوییقصه شوق و دهد نمایش برایمان را رؤیا نمایش خواهدمی. شویم باخبر بقيه و شنگول سرنوشت

 حنهص با خندد،می راحتی به عادي تماشاگر که است این. کند تصویر را هابچه دادن گوش داستان اشتياق

 رددگمی سوم و دوم الیه دنبال به خاص تماشاگر ولی. فهمدمی را آن در جاري «حس» و کندمی برقرار ارتباط

. ماندمی ناتوان هم آشكار و اول الیه در جاري «حس» درك که یابدنمی که رودمی «معنا» پی در قدرآن و

  هست؟ یادتان شوکران مطلب مطروحه فرضيه
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 ترتيب لحاظ به کم دست را تقوایی فيلمسازي سوابق که نگاريروزنامه یا منتقد مثالً تر،خاص بيننده

 تقوایی که دارد خبر چون جمله از. شودمی دچار هم تريبزرگ خطاهاي به داند،می تاریخی توالی و

 در ایدب حتماً او که کندمی تصور است، نویسیفيلمنامه واحدهاي برجسته مدرس و است قابلی نویسقصه

 و دباش داشته مشخص شر و خير قطب دو باید بياورد، روي کالسيك شيوه به پردازيدرام به اثرش، هر

 نچو عناصري و گشاییگره و افكنیگره الگوهاي عطف، و اوج نقاط و کند پردازش را آنها بين کشمكش

 مهيج صهق دغدغه تقوایی ناصر که کنممی عرض کوتاه خيلی. بگنجاند اثر جاي جاي در را غافلگيري و تعليق

 در ودموج هايبضاعت سطح باالترین به خورشيد ناخدا با پيش هاسال را پرداختن پرنوسان درام و گفتن

 تكرار یا دگرعقب منزله به او براي کاري،بی سال ده کنيم تصور نباید. برد پایان به و رساند ایران سينماي

 فرهنگ و ویینوج و گراییتجربه سطح ارتقاء براي تقوایی. بود خواهد پيشين موفق بسيار و موفق هايتجربه
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 او اهيمخومی هميشه که ما از چندتایی توقع برآوردن براي نه سازد،می فيلم ما سينماي در فيلمسازي عمومی

 . ببينيم کالسيك هايقالب همان در را
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 خشنود توانمی کمدست تقوایی، چون آدمی مورد در. زندمی را خودش مهر هنرمند، خودآگاهی البته

 به بيهش هايدیالوگ قالب در هنري، آفرینش زمينه در رویكردهایش برخی به او صریح کامالً اشارات که بود

 نگارش درباره را اشکلی هايتئوري از بعضی آگاهانه او. دارد پی در را خود ویژه الگوسازي قصار، کلمات

 مونیمی هانویسنده عين تو: »کندمی بازگو جهان حتی و رؤیا استاد، زبان از هنري، اثر جهان خلق و فيلمنامه

/  «راستكی راست دروغ یه سازن،می راستكی راست دنياي یه خودشون براي ندارن، که چيزهایی از که

 دشوارتر درباره عجيب نظریه آن... و «زیاده که بده نویسنده این نداریم، بد موضوع. خوبند همه هاموضوع»

 هايویسیبازن در که دیگر ايصحنه در البته) فرشچی فيلمنامه متن در که «زایيدن» از «نوشتن» فرآیند بودن

 و خطبی کاغذ خود مورد در هانظریه این اغلب کنيم، نگاه که خوب. است داشته وجود( شده حذف تقوایی

 . کندمی صدق هم آن ساخت و گيريشكل روند

 

13 

 رارق یكدیگر با تناقض در رسدمی نظر به اول، وهله در که هست قصار کلمات این از نمونه دو ولی

 راغس به نوشتن، براي که خواهدمی هنرجویانش از استاد نویسی،فيلمنامه کالس اوليه جلسات در. دارند

 بافتنی هايقصه از ما اوستاي: »گویدمی جهان جواب در بار یك هم رؤیا و بروند خودشان عادي زندگی

 دنيایيه وت قصه دنياي» :که کندمی توصيه رؤیا به استاد شهري، شبانه سفر آن در که حالی در.« آدنمی خوشش
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 از پرهيز به استاد جایك یعنی...« بتابه باید خورشيد بشه، آفتاب خوايمی وقتی. کنی خلقش باید خودت که

 . داندمی الزم را مصنوع دنياي یك اجزاي دقيق چيدن دیگر، جایی و کندمی اشاره مصنوع دنياي خلق

 این عملی مصداق را خطبی کاغذ همچنان اگر. ندارند تناقضی هم با توصيه دو این تر،دقيق نگاه در

 رخدادها ينيتع نمایش و گراییواقع سادگی،: بود خواهد فيلم فهم کليد مسأله، همين اتفاقاً بيانگاریم، هاتئوري

 نيست گونهآن واقعيت، در دخالت عدم مدعی و ايجشنواره و آماتوري سينماي برخالف خط،بی کاغذ در

 همه دقيق تنظيم و پردازي جزئيات و پيچيدگی وراي از دقيقاً بلكه. بداند مباهات و فخر مایه را نگريساده که

 و يقدق خلق. باشد واقعی و ساده شدت به کوشدمی که آفریده مصنوع دنيایی شنيداري، و بصري عناصر

 و ادگیس جنس لحاظ به را خطبی کاغذ. ندارد ضدیتی ،«بافتنی هايقصه» از پرهيز آن با دنيا این سنجيده

 دعايا با را مصنوع دنياي خلق در ضعف و آماتوریسم که ایران سينماي انگارانهسهل رگه آن از. اشنماییواقع

 درخشان ملهج آن از ايجلوه این. کنيد تفكيك کلی به کند،می الپوشانی غيره و صداقت و صميميت و سادگی

 تصنعی رینیبازآف با مگر آورد،نمی دست به را واقعيتی هيچ و است تصنع تمامی به سينما» که است بيضایی

 .«آن
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 ترراحت عادي تماشاگر هم را شده چيده حال عين در و واقعی و ساده دنياي این که است آورتأسف

 خواست به دنيا این اجزاي از بخشی که نوبتی دو هر در. پذیردمی را آن نتيجه در و کندمی فهم خواص از

 را صحنه فانتزي و شيرین منطق لب، گوشه به لبخندي با عادي بيننده کند،می تغيير ناگهان استاد، و رؤیا

 کنپاك برف و آیدمی بند آنی در استاد توصيه به باران و هستند ماشين در رؤیا و استاد که آنجا هم: فهمدمی

 کثيف هايظرف انبوه دیدن با رؤیا که آنجا هم و یابد،می اصطكاك شدن، خشك حال در شيشه با ماشين
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 این لد در خدایا،: »گویدمی را زیبا و عجيب رؤیاپردازانه دیالوگ آن و رودمی پنجره طرف به آشپزخانه، توي

 باران فوراً و «بشوید؟ مرا چيل و چرب هايطرف این که هست رحمتی باران آیا تو ساکت و سرد آسمان

 . کنمنمی گمان است؟ الزم بيشتر توضيح. آیدمی
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 و حدیب عالقه از که آنها براي سينما، آکتور آقا حاجی به فيلمنامه نگارش استاد تفصيلی اشاره آن

 و هاستون از ییك خود که تقوایی. ندارد تريپيچيده دليل و منطق به نياز خبرند، با فيلم این به تقوایی حصر

 دین، اداي این براي و دهدمی ارجاع خود الهام منابع از یكی به را ما بوده، سينما این ارجاع و الهام منابع

 که تاس کسی همان اوگانيانس اوانس. شمردمی مجاز را خطبی کاغذ فيلم از دقيقه پنج تقریباً اختصاص

 نگالخس که خواند «پيشاهنگی بز» را او عمرف محبوب فيلم ده هايانتخاب آن از یكی در پيش هاسال تقوایی

 و رسبزس دشت به شمارش،انگشت اندیشمند پيشروان براي زمانی تا زد شخم را ایران سينماي العبورصعب

 گفت شودمی آیا ها،معوج و مكررها خيل این ميان خطبی کاغذ افتادن تك با خودمانيم،. شود بدل همواري

 !است؟ شده هموار دشت این
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 یكی: اردد شغل دو امروز دنياي در هرکس بود گفته زمانی فقيد، تروفوي فرانسوا که ایدخوانده حتماً

 خودش هب کسی هر که نيست فيلم نقد فقط ما، دیار در و حاال اما فيلم، منتقد دیگري و خودش اصلی شغل

 توانيدمی حاال. شود اشحيطه وارد کتبی یا شفاهی طور به زدن، هم به چشم یك در دهدمی حق و اجازه
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 به هم را یادب ترجمه حتی و کلی طور به کارگردانی یا تلویزیون در کارگردانی بازیگري، شعر، نویسی،قصه

 . کنيد اضافه نقد عرصه

 رد رؤیاي از تقوایی که واريخل ظاهراً و غریب و عجيب تصویر دليل که است روشن کامالً برایم

 ندهنرم نباید را کسی هر» که است شده فراموش نكته همين یادآوري براي دقيقاً دهد،می ارائه نوشتن حال

 عنوان به هم را هواپيما و قطار و کوپترهلی صداي مقلد یك حتی ما تلویزیون که روزگاري در.« دانست

 رمندهن حاالت فهم که آوردمی یادمان تقوایی پردازد،می او تحسين به و کندمی دعوت «برنامه ميهمان هنرمند»

 نيست ربطبی. بپندارند نامعقول و وضع خل را او دارد امكان حتی و است دشوار عادي مردم براي واقعی،

 «لویزیونت کچل و کور هايهنرپيشه» به مربوط هايدیالوگ آن به را تصویر این ارائه به تقوایی تصميم اگر

 بوریاباف» :که بدانيم کليدي و طالیی اما شده فراموش بيت این از ايجلوه را آن اگر نيست راهوبی کنيم وصل

 . «حریر کارگاه به نبرندش/  است بافنده اگرچه
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 در امونه شكيبایی خسرو بازي نوع و نقش از هاییبارقه هميشگی تقریباً تكرار به که کسانی همه

 به مطلبی در من خود جمله از) بودند کرده اشاره مهرجویی 03 سال فيلم از بعد او متعدد هايآفرینینقش

 حكم رد خطبی کاغذ در متفاوتش حضور با و حاال ،(پيش سال چند فجر جشنواره در او بزرگداشت مناسبت

 ظاهر با فيلم این جهانگير چهره و مو مدل و ظاهري تيپ مالحظه قابل شباهت. اندکرده تجدیدنظر خود

 در مویش مدل مثل) ظاهري تفاوت ایجاد براي دیگران هايکوشش که دهدمی نشان اتفاقاً هامون، حميد

 هامون نقش و تازه هاينقش ميان تفاوت ایجاد براي طبعاً ،(سایه به سایه در گذاشتن سبيل یا کيميا اول بخش
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 بازي تنگرف در را خود شست ضرب تا کندمی انتخاب را ظاهري تيپ همان عمد به انگار تقوایی. نبوده کافی

 . ندک تفكيك کامالً ظاهري، همانندي از را هانقش هايتفاوت یا شباهت و بكشد رخ به بيشتر متفاوت،
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: بوده اجهمو دستورالعملی چنين با احتماالً اش،آفرینینقش مختلف مراحل در خطبی کاغذ شكيبایی

 ردن،ک صحبت پتهتته و مكث با عمداً یا کردن زمزمه گفتن، دیالوگ زیرلبی زدن، حرف جویده عادت تكرار

 نامفهوم نجواي و است ضروري دیالوگ، هر گفتن زمان در مناسب و خاص آهنگ و لحن ایجاد. است ممنوع

 رسيدن مثل صدا تن در شدید و محسوس هاينوسان ایجاد. است قدغن کلمات،( monoton) یكنواخت و

 لتحا مداوم هايدگرگونی از استفاده و است ممنوع دیالوگ، یك بازگویی زمان طول در پچپچ به فریاد از

 او يب،ترت این به! نيست مجاز هم کردن اخم و آوردن پایين کوتاهی، فاصله به و ابروها بردن باال مثل چهره

 داد،می شكل را هامون در درخشانش کار اصلی هسته که مشخصی صوتی نوسانات و هاميميك از درست

 . برسد خطبی کاغذ در متفاوتش و دیگر درخشان کار به تا کرده پرهيز و شده دور
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 که یابدیم دست بدیعی تلفيقی هايلحظه خلق به گاه شكيبایی خود کلی، هايتفاوت این از فراتر

 یك،تار شب آن در که است باري چند آن موارد، این از یكی. اندشده حاصل جزئيات بر تمرکز یاري به تنها

 انتخاب در. آورددرمی را منگول و شنگول بازي و هابچه زدن حرف اداي رؤیا جلوي خانه، در شكستن از بعد

 یدهد سختی به تاریكی در هرچند که) صورت حاالت و( گرفته را چاي ليوان شانیكی که) هادست حرکات

 شدید و عميق خشم است قرار که بوده واقف نكته این به دقيقاً او ،(کرده کار رویش کامالً شكيبایی شود،می
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 دیالوگ با که اوست کميك خشم خاطر به. بيابد مضحكی جلوه تا بگذارد نمایش به افراطی اجرایی با را جهان

 . شودمی منفجر خنده از ايلحظه در سالن «ببينم رو دمت تا باال بزن رو کتت»
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 رد شكيبایی دیگر موفقيت هم جهان شرایط و حاالت و درست سير درآوردن و هاحس پيوستگی

 ست،ا مادر جستجوي در که دخترش کنجكاوي با جهان: بگيرید نظر در را صحنه این. است منسجمش بازي

 ه،حوصل با و آوردمی بيرون حمام از را سرش بار چندین ریش، خمير به آغشته صورت آن با و آیدمی کنار

 ده،ش گرفته دیگر زمانی حتماً که نمایی در بعد، لحظه چند. دهدمی را شنگول جواب شيطنت، و خوشرویی

 رؤیا احافظیخد نامه دیدن از ناشی سرخوردگی به تبدیل و تغيير حين در را قبلی حالت همان دقيقاً شكيبایی

 وندپي با را تصاویر مونتاژي پيوند نما، دو هاي حس یكپارچگی حفظ این خالل از و گذاردمی نمایش به

 . نيست کم او کار این در چنينیاین هاينمونه. کندمی تقویت حسی،
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 قشن کليات بر حد این تا شكيبایی اگر نشستنمی بار به و آمدنمی دست به جزئيات این همه و

 عمالً هان،ج نقش به او بازي یكدستی. نبود چيره فيلم، طول در موقعيتش و او اساسی هايویژگی و جهانگير

 تحال شكيبایی. گيردمی نشأت هالحظه و اجزا همه در درك این دقيق تقسيم و نقش عميق فهم و درك از

 حال و وضع که کرده حفظ اشگویی دیالوگ شيوه و پا و دست حرکات ها،نگاه نوع در را دشواري و بينابين

 قول به که مردي و دیكتاتورماب مرد یك بين معلق حالتی: دهدمی شكل فيلم، عمده بخش در را جهان
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 گرگ جلوه از خواهدمی زور، و ضرب هر به که آدمی و خونخوار گرگ یك بين ،«افتاده هچل توي» سوسن،

 . درآید به
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 براي و بگوید قصه هابچه براي کند، عوض بار چندین را صدایش باید فيلم طول در رؤیایی رؤیا

 رد تهرانی هدیه صداي نوسانات و لحن که آن براي. کند ایفا را زادهاشراف یك پيشخدمت نقش شوهرش،

 که ادهد رؤیا تكلم طرز به خاصی لهجه تقوایی نگيرد، خود به ايکودکانه یا لوس حالت لحظات، این اجراي

 ايج به «مادربزرگمه» ،«پولتو» جاي به «پولته: »کندمی تلفظ کسره با را کلمات انتهاي مضموم حروف

 توانیم بازیگري، به مربوط کارکرد این از نظرصرف. «تودیگهجاي» جاي به «تهدیگه جاي... »و «مادربزرگمو»

 اينویسنده عنوان به هم را رؤیا دارد دوست او شاید. دانست مربوط هم دیگري نكته به را تقوایی کار این

 بخشيده وا به را جنوبی شبه لهجه این همين، براي و کند منتسب کشور جنوب یعنی خودش زادگاه به مستعد،

 ! بخواند سرزمين این تواناي نویسندگان همه خاستگاه را خطه آن همچنان تا است
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 از هاهگالی و مسایل طرح غيرمستقيم نوع خاطر به تهرانی لهجه، این از گذشته و شوخی از گذشته

 ریابدد تماشاگر آن، طی که گرفتمی کار به کارش در را ناپيدا بازي در بازي از خاصی شيوه باید جهان، زبان

 که آنجا مثالً. بگوید جهان به دیگري چيز کالم، در و ظاهر در رؤیا خود ولی گذرد،می چه رؤیا ذهن در

 صورت جاخورده حالت با رؤیا چهره کند،می اشاره اشخانه راه در استاد احتمالی هايآموزش به جهان

 جهان جواب و گویدنمی چيزي آن از عمداً ولی دریافته، را جهان سوءظن و طعنه که دهدمی نشان تهرانی،
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 متن سوزاندن احتمال به بردن پی در. «حقيقت آره،/ » «بنویسی؟ چی داده یادت راه توي البد: »دهدمی را

 حرکت ریفظ مرزي بر گيرد،می بهره شگرد همان از تهرانی باز رفتن، بستر به پيشنهاد دریافتن یا فيلمنامه

 مقصود که کندمی متوجه را مخاطب او زند،می نفهمی به را خود جهان، مقابل در رؤیا که حالی در و کندمی

 . است فهميده را جهان
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 فمختل هايحالت و هانقش ایفاي در بازیگر «رفتن راه طرز» اهميت به کسی حاال، مثل هم هاسال آن

 در شظریف هايتفاوت با تقوایی، فيلم در( ارجمند داریوش) خورشيد ناخدا برداشتن قدم نوع و نبود واقف

 هم حاال. رفتمی شمار به بازیگر هدایت عرصه مطلق استثناء ناخدا، گذار و گشت یا جزم عزم یأس، مقاطع

 هب پشت و عمق طرف به را کادر انتهاي تا باید رؤیا که فردوسباغ مدرسه ورودي شاتالنگ آن در وقتی

 رؤیا، زندگی از ویژه مقطع این در تهرانی هدیه رفتن راه آهنگ و وزن که بينيممی وضوح به کند، طی دوربين

 . داشته هتوج جزئيات این به هميشه تقوایی که آوریممی یاد به است، ریتميك حتی و محكم متفاوتۀ کامالً
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 در بازي ،تاریكی در بازي لحاظ به تهرانی هدیه و شكيبایی خسرو که ايتازه تجربه با کلی، طور به

 اينم - نما» یعنی هاواکنش ضبط معمول شيوه از استفاده بدون) واکنشی تصاویر در بازي و off نماهاي

 هایی،هتجرب چنين به زدن دست در سينما این ناچيز و اندك بضاعت به توجه با و اندسرگذرانده از «متقابل

 حضور» نام به مهمی ولی موهوم پدیده ما، سينماي ايحرفه و فعال بازیگر دو که داد احتمال شودمی

 دیده سختی هب یا نشدن دیده مواقع در بازیگر که این. انددریافته و کرده لمس تازگی به را بازیگر «غيرفيزیكی
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 ند،ک استفاده اثرگذاري کيفيت همان با و کامل شدن دیده زمان با برابر امكاناتی از تواندمی چگونه شدن،

 هايفيلم اب شانهمتایان است بعيد که دارند ايتجربه آنها حاال. است افتاده جا آنها براي خطبی کاغذ در قاعدتاً

 . باشند گذاشته سر پشت را آن دیگران، الحالمتوسط
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 رهچه هايواکنش آن. اسصت توصيف و شرح از نيازبی فيلم، کودك دو آوراعجاب و شگرف بازي

 رفتن رونبي و پریدن جا از زمان تا منگول و شنگول قصه از پسر تدریجی ترس هنگام به مطلبی آرین نگاه و

 زدن حرف صحنه از را مرادي هانيه گفتار لحن انگيزحيرت تغيير آن طورهمين بياورید، یاد به را اتاق در از

 ارتباط همان مثل ولی متأسفم،. دهدمی او دست به را مادر یادداشت که زمانی تا است حمام در که پدر با

 کودك ود این بيان و توان کنممی گمان اند،درمانده آن در خواص و کرده برقرار فيلم با عادي بيننده که بهتري

 ترافزون آشكارا ما، گرامی تلویزیون ویژه به و سينما ايحرفه اصطالح به بازیگران برخی از نيز ايغيرحرفه

 . است کارآمدتر و
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 دور ذهنم از و خودم از را ايجمله یك و کلی تعبير این توانمنمی هاستمدت ولی ببخشد، مرا خدا

 ! شد خير به عاقبت اش،سينمایی آفرینینقش آخرین این با هم شيخی جميله شادروان که کنم

 که تاس تصاویري ترینمتفاوت از یكی کند،می اجرایش فيلم این در او که رؤیایی رؤیا مادر نقش

 بينخوش و وار،فرشته هايجلوه آن همه مقابل نقطه در. است دیده خود به «مادر» از ایران سينماي تاریخ

 غرغرو و بددهن تندخو، باف،منفی بين،واقع مادري خطبی کاغذ فيلم «جون عزیز» ما، سينماي در مادران
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 هب که را دختري اما بپذیرد، خانه در را هایشنوه و داماد است حاضر حتی خيرخواهی، اوج در البته که است

 ! ندهد راه خانه به است، «چل و خل» نظرش

 بارها هک اندازيپردست مسير انتهاي در هم آن ضدکليشه، شدیداً نقش این ایفاي بخت که پذیریدمی

 ههمرا هانمونه این معكوس مادرشوهرهاي بعدي یك و منفی هاينقش یا مذکور ايکليشه هاينقش ایفاي با

 شتاب و سرعت با او. جست بهره آن از ممكن شكل بهترین به شيخی شادروان که است مغتنمی فرصت بوده،

 برگزیده شبرای که هاییجامه تفاوت بر تأکيد با داد، کالمش به دیگر هاينقش با قياس در که محسوسی کامالً

 ایفاي رايب دقيق تمهيداتی داشت، تناسب شخصيت این با که چهره افاده و پرفيس حرکات انتخاب و بودند

 متفاوت تارگف و رفتار از تماشاگر گاه که کرده تصویر باورکردنی چنان را آن حاال و اندیشيد نامتعارفش نقش

 متن رد طبيعی، بسيار شكلی به را آن چون. شودمی غافل ایران، سينماي معمولی مادران با قياس در مادر این

 . است نشده او متوجه ویژه طور به افراط، و اغراق با و دیده اثر رخدادهاي
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 و داشتنیدوست ولی ترش و تلخ جون عزیز و ليال در رضا مادر مسافران، بزرگ خانم به که حاال

 مالحظه ابلق هايفرصت قدر شيخی یادزنده که بينيممی وضوح به کنيم،می نگاه خطبی کاغذ باورپذیر کامال

 نهمتایا و همكاران آیا. است نداده کف از را کدامهيچ از سرسوزنی و دانسته صد در صد را اشايحرفه مسير

 ماندگار هايتجربه و «اوتی» هايتجربه ميان تفاوت تشخيص به قادر سنی، فاصله نسل سه و نسل دو با او

 تلویزیونی نسازاانبوه براي جداگانه منزلتی آیا و بينندمی «حریر» و «بوریا» ميان فرقی آیا هستند؟ شانکارنامه

 اند؟قائل هاسال این سينماي شمارانگشت اندیشمندان و
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 حضور اما. آيمی حساب به فيلم فرعی هايآدم جزو ظاهراً( خردمند نيكو) خانم عصمت شخصيت

 را لمفي مهم هايمایه از یكی عمالً بخشند،می یكدیگر به خردمند نيكو و نقش که تشخصی و فردیت و او

 اًعموم خردمند که هميشگی مانند فرشته و فداکار هايمادربزرگ و مادران اغلب خالف بر هم او. کندمی خلق

 نگاه در است ممكن که دارد ايبينانهواقع افكار و طبيعی احساسات داشته، عهده به را آنها نقش ایفاي

 مرگ زا که سالی یك طول در گویدمی صراحت به خانم عصمت. برسد نظر به نكوهش قابل حتی گرا،اخالق

 و تهرف فرو فكر به هاينگاه. است نشده تنهاتر کرده،می زندگی او با که سالی سی آن از گذرد،می شوهرش

 را اشقهوه دارد خانم عصمت که حالی در جهان، با عزیز تلفنی مكالمه لحظات در خردمند مردد حاالت

 شقعبی هايزوج نسل دارد عصمت که کندمی تقویت فيلم بيننده نزد را مضمون این و حس این خورد،می

 خودشان، مثل هم را اینها و زندمی پيوند زمانه و دوره این ميانسال و جوان هايزوج به را خودش زمانه

 نشيندمی يلمف پيكره بر آید،می دست به ايچندلحظه مكث و نگاه چند با که بزرگ مضمونی: بيندمی عشقبی

 . است داشته آن القاي در را خود ویژه تأثير هم خردمند متين بازي و
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 ام همه هم و مشایخی جمشيد خود هم اش،حالی شوریده و سادگی اميد، وقار، با استاد، نقش ایفاي

 رچنده حضوري که گرداندبازمی بدیهی نقطه این به را اشسينمایی و تلویزیونی ناهمگون کارهاي منتقدان

 ارب به را خود مطلوب بازده شود، کار دغدغهبی و راحت نيست قرار اصالً که فيلمی در دغدغهبی و راحت

 هخواست شكبی کند،نمی خاصی کار هيچ فيلم، در حضورش کوتاه دقایق در مشایخی که این. آورد خواهد

 دونب ساده، عينيت به رسيدن و عينيت که گيردمی سرچشمه اینجا از و بوده تقوایی هدفمند و مستقيم
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 وندر در نویسیفيلمنامه استاد این آرمانی الگوي حرکتی، چشمگير هايجلوه بدون و نمایشی هايزینت

 اب خود کند،می توصيه شاگردانش به را ساده عينيات دیدن هميشه که او شودنمی و است هنري آفرینش

 دل رد مشایخی «نكردن کار هيچ» این. کند رفتار و بزند حرف بياید، چشم به که حاالتی و نمایشی حرکات

 توانستمی عارفمت و دراماتيك بازي با که است احتمالی کار هر از ترفهيمانه بسيار فيلم، ماليستیمينی بافت

 . اندگزیده دوري آن از تقوایی و او و برسد انجام به
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 خطبی ذکاغ ايدقيقه یك و خطی دو موسيقی که نوشتم وقتی فجر، بيستم جشنواره از بعد قاعدتاً

 به هالیخي دانم،می ایران سينماي اخير هايسال هاينمونه بهترین از یكی و جشنواره متن موسيقی بهترین را

 كرارت بيشتر اطمينان با فيلم، چندباره دیدارهاي از پس را حرفم که حاال. اندخندیده عجيب اظهارنظر این

 یكبار و کنم راحت را خودم خيال خواهممی کمدست ولی. شودنمی عوض چيزي احياناً هم باز کنم،می

 حس دهدهنتوضيح پرحجم، ملودیك، الزاماً را فيلم موسيقی که عام تلقی طرز آن هنوز: دهم توضيح را دالیلم

 این متعارف سطوح اغلب بر خواهد،می فيلم نمایش زمان از خارج در شنيدن قابل همچنين و صحنه حال و

 نوعم این از خودشان خاص ادراك و هاسليقه خاطر به یا که معدودي فيلمسازان ميان در. است حاکم سينما

 در هيمف آهنگسازان حضور برکت به یا و( آرافرمان یا مخملباف مثل) گيرندمی فاصله غيرسينمایی وسيقی

 به را هاموسيقی که هست غالبی گرایش باز( مجيدي مثل) یابندمی نجات موسيقی جنس این از خود، کنار

 است تیشخصي به شدن نزدیك حال در دوربين وقتی مثالً یعنی. بردمی پيش نعل به نعل معادله نوعی سوي

 یعنی. رآخ الی و پوشاندمی را صوتی حاشيه که است کشيده و آرام انسانی آواهاي این رفته، فرو فكر در که

 به را ایرانی فيلم موسيقی صریح و «رو» جنبه که «صحنه حال و حس توضيح» همان از متفاوتی ظاهراً گونه
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 آب روي ايخانه باران، مثل) دارد وجود هم متفاوت ظاهر به هاينمونه این در. دادمی شكل اشسنتی معناي

 (. ماه نور زیر و

 اردچ برشمردم، که هاییعارضه از یكهيچ به چون است، برجسته و بدیع خط،بی کاغذ موسيقی

 و شلوغ اصالً ولی دارد، زهی ساز هم و انسانی آواي هم پيانو، هم کوتاهش، قطعه دو هر در چون نيست،

 هاب چنان فيلم، طول در آن شدن شنيده هايلحظه و قطعه هر شروع لحظه به چون. رسدنمی نظر به پراکنده

 . است کرده گذارينقطه تمام، دقت به را فيلم روایت حتی که دهدمی

 ییك: دهممی ارجاع فيلم طول در موسيقی با همراه صحنه دو به را شما آخر، نكته این اثبات براي

 روي و بردمی حمام به را چرك هايرخت سبد باالخره جهان، با جدل و بحث همه آن از بعد رؤیا که آنجا

 بعد ،پایانی روز صبح در که آنجا یكی و رود،می دوش زیر لباس با و کندمی باز را آب شير و گذاردمی زمين

 از انجامد،یم رؤیا قلم توانایی تثبيت و او شكست به که جهان خوانیفيلمنامه/  سوزانکتاب شبانه آیين از

 موقت دچن هر فرونشينی و بحران گيريشكل مقطع دو درست. بگيرد صبحانه و نان که رفته بيرون خانه

 . اندشده گذارينقطه فيلم، شناسوقت موسيقی با بحران،
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 بسته باز مانچش پایان با شباهتش و فيلم پایان دوگانه لحن تشریح به مطلب، اواخر در که بودم گفته

 حتواییم برداشت به متمایل بيننده است ممكن که مشابهی اشتباه: رسيده وقتش و جا حاال. پرداخت خواهم

. دگردبازمی لحن همين تشخيص عدم یا تشخيص به شود، دچار آن به فيلم دو از یك هر مورد در صریح،

 زندگی بحران فيلمساز، دو هر که کردم اشاره نكته این به( 36شماره یادداشت در) نوشته همين در قبالً

 این دتوانمی کردن، قلمداد طبيعی این پيامد. دانندمی خود جامعه و زمانه جاري طبيعيات از یكی را زناشویی
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 نام هب چيزي از کریه تصویري ارائه پی در فيلم دو از یكهيچ رسد،می نظر به ظاهر در چهآن رغم به که باشد

 یدریشفر نگاه نوع و متن بر حاکم ابدي - ازلی یأس به خواهدنمی یكهيچ. نيست زناشویی زندگی منجالب

 ار زناشویی زندگی هايمصداق و ماهيت همه که برسد «استریندبرگ بازي» هولناك نمایشنامه در دورنمات

 و رتمتين خانواده، در بحران حاد و حساس موضوع با برخورد در فيلمساز، دو هر. کشيدمی لجن به عامدانه

 وجه دو از یكی جانب گيري،موضع و سراسيمگی با بخواهند احياناً که کنندمی برخورد آن از ترمعقول

 به سبتن زدگیذوق ورطه در احتماالً که آنند از ترمتعادل ها،فيلم و بگيرند را خانواده «فروپاشی» یا «اصالت»

 . کنند سقوط متقابل، وجه دو این از یكی

 توجه هک رسدمی ناگزیري و خودآگاهی ميان برزخ این به بسته، باز چشمان مثل درست خطبی کاغذ

 نه. انددرآميخته هم با بریم،می سر به آن در ما که دنيایی در خانواده، فروپاشی از «نگرانی» و «اصالت» به

 التاص آن پاي باید هم. راند عقب و زد پس دیگري نفع به را یكی توانمی نه و کرد شانتفكيك شودمی

 روندمی کلی دیدگاه این ابراز سوي به حقيقت در هافيلم. بود واقف فروپاشی آن وقوع به باید هم و ایستاد

 سوي دو نای از یكی وقتی بگویند که روندمی کلی دیدگاه این ابراز سوي دو این از یكی وقتی بگویند که

 آليس و بيل که گردابی فزاینده عمق. شد خواهی غرق یكی آن در کنی، خالی دیگري سود به را مشترك مرز

 نشدنیامتم هايتنش و اندافتاده آن در کوبریك فيلم ميانی هايبخش در( کيدمن نيكول و کروز تام) هارفورد

 شودمی پدیدار مرز آن کردن رها موقت مقطع در دو هر تقوایی، فيلم ميانی هايبخش در جهان و رؤیا ميان

 . بنددبرمی رخت شانزندگی از موقتاً مرز، آن باریك لبه به زوج دو هر مجدد بازگشت با و
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 در ی،تلخ اوج در. ندارد تلخی پایان یا خوش پایان خط،بی کاغذ بگویم توانممی که است چنيناین

 قلمداد وزمرگیر بطالت به دادن تن از تلخ اينشانه را رفتن بستر به آن شدمی لحن تغيير کمی با که شرایطی
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 این زا یكی به درغلتيدن از را فيلم پایانی، صحنه در «تلخی» و «سرخوشی» ميان معلق و روميانه لحن کرد،

 رد آرميدن اولی که) هم به نسبت جهان و رؤیا طرفه دو پذیرش از ناشی شيرینی اوج در. رهاندمی ورطه دو

 همچون همسرش نویسندگی با دومی و پذیرفته زندگی در اشزنانه و طبيعی نقش از ايجلوه همچون را بستر

 آرامش و دلپذیر تمامی به صحنه( آمده کنار است، اشطبيعی حق که او ذاتی استعدادهاي شكوفایی از ايجلوه

 هیمنت تفاهمی یا همدلی نتيجه، به هرگز دیدگاه، افتراق و سوءتفاهم همه آن چون آید،نمی چشم به بخش

 . برآورد سر دوباره تواندمی لحظه هر و است نشده

 فيلم، غازآ ساعت و تصویر به نسبت کاملش زمانی و بصري تقارن با روشن، و ساده پایان همين پس

 آن و زوائد حذف رویكرد آن معاصر، زناشویی زندگی بحران در تأمل آن شوخ، لحن آن قضاوتی،بی آن

 درست. ددار خود در یكجا کردیم، تمرکز و تأکيد آنها بر نوشته این گوناگون هايپاره در که را پردازيجزئيات

 آلن يوود هايفيلم از بسياري تلخ پایان مثل را آن توانمی نه که است کمال و تمام تلفيق همين خاطر به

 «عادت رخوت» به اصلی هايزوج دادن تن منزله به( شوهرها و زن یا خواهرانش و هانا مه، و هاسایه مثل)

 نه و( بود ردهب کار به آنتونيونی شب فيلم پایان وصف در زمانی عقيقی سعيد دوستم که تعبيري) دانست

 جهانی و وطنی مختلف هاينمونه در اصلی زوج وصال با توأم و خوش هايپایان همانند و همپا توانمی

 . کرد اشتلقی

 هانج زندگی سير در ايویژه عزیمت نقطه یا پایان نقطه اوج، نقطه عطف، نقطه خط،بی کاغذ پایان

 همه مثل. هشد همراه یكدیگر از طرف دو قبول قابل شناخت با البته که است موقتی بسآتش. نيست رؤیا و

 .بلند و کوتاه هايتفاهم هم بلند، و کوتاه هايبحران هم دارد، ادامه همچنان چيز همه ما، همه هايزندگی
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 کلی حكم یك همچون دیگر بود، نخواهد عجيب دیگر احتماالً کشاف، شرح همه این از پس و حاال

 وزهار این که بگویم صراحت به اگر خورد نخواهم کتك دیگر آمد، نخواهد نظر به استداللبی و زدهشتاب

 .آیدمی چشم به ربطبی کلی به خط،بی کاغذ چون فيلمی قبال در ایران سينماي موجودیت همه من، براي


