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محمدرضا شهبازی

یسنده و روزنامه نگار نو

دوربنی زوم کرده اســـت روی دســـت مراد بیک. روی دســـتش که نه، 
روی انگشـــتش. انگشـــی که دارد ماشـــه را ملس می کند. می شـــود 
مهینجـــا دکمـــه توقـــف را زد و چند بند درباره مهنی یک بند انگشـــت 
یید  ید به حســـاب جوگیـــری! می تواند بگو نوشـــت. می توانید بگذار
یژه نامه پاسداشـــت منتشـــر شود،  چون این مطلب قرار اســـت در یک و
دارد پیازداغـــش را بیشـــتر می کند. اما باور کنید اینطور نیســـت. واقعا 
خـــود مـــن ایـــن کار را کردم. کیل بـــه مهنی یک صحنه خیره شـــدم. 
به انگشـــِت روی ماشـــه مرادبیک. به آن انگشت ایلیایت. به انگشی 
کـــه داد مـــی زد صاحبـــش چبـــه بیابـــان اســـت. و بـــه این فکـــر کردم 
یـــون ما یس ســـال بعـــد از روزی روزگاری،  یز کـــه چرا در ســـینما و تلو
فیلمسازها خجالت منی کشند از اینکه شخصیت روستایی فیلمشان، 
انگشـــتش کـــه هیـــچ، حـــی صورتش هـــم آفتاب ســـوخته نباشـــد؟ 
چطور می توانند فیلمی بســـازند که زبری و خشـــونت پوســـت دســـت 
شـــخصیت روستاییشـــان از توی لنز نزند بیرون؟ چطور شـــرم منی کنند 
کـــه رزمنـــده نقـــش اولشـــان در خط مقدم و وســـط عملیـــات هم فرق 
موهایش ســـر جایش اســـت و یک تار اینور و آنور نشـــده است؟ چطور 
امـــراهلل امحدجـــو حواســـش بـــوده کـــه اگـــر قـــرار اســـت در یـــک پالن 
انگشـــت مرادبیک را روی ماشـــه نشان دهد، آن انگشت باید خطها و 
ناخن و پوســـت و رنِگ انگشـــت یک بیاباین را داشته باشد، اما خییل 
فیلمســـازها اگـــر درباره زلزله هم فیلم بســـازند، نیروهـــای امدادی نقش 
اول فیلمشـــان را بعد از یک هفته با موهای آب و شـــانه شـــده و لبایس 
یر آوار می کشـــند بیرون؟ چرا اینطور  یـــش از بنی نرفته از ز کـــه خط اتو

می شـــود؟ »چون هر کاری حســـاب و کتـــاب دارد«.
تـــا اینجا می خواســـم بگومی کـــه اگر قـــرار باشـــد دربـــاره روزی روزگاری 
حـــرف بزنـــم، میشـــود درباره پـــالن ماشـــه چکانـــدن مرادبیـــک هم کیل 
حـــرف زد و گفـــت که گرفنت مهچنی پالن ســـاده ای هم به قول صفرعیل 
»حساب و کتاب دارد«. اما آن چیزی که حقیر را عاشق روزی روزگاری 

کرده اســـت این جزئیات نیســـت، بلکـــه مهان حرف صفرعیل اســـت.
»صفرعـــیل« ســـوزنش گیـــر کـــرده بـــود روی »هـــر کاری حســـاب و 
کتایب دارد«. اگر مرادبیک شـــاکی می شـــد کـــه چرا وقی فهمیدی 
ید  خالو شـــعبان مهان قیل خان است، به من نگفی؟ صفرعیل میگو
»60 ســـاله روی زمـــنی کـــی قیل خـــان را لو نـــداده، من لو بـــدم؟ نه 
عمو، هر کاری حســـاب و کتایب داره«. اگر نسم بیگ می خواست 
کارخانـــه ای را کـــه مرادبیـــک دزدیـــده بـــردارد و ببـــرد، صفرعیل مانع 
می شـــد و از لـــزوم پایبنـــدی به قواننی دار و دســـته می گفـــت و اینکه 
بایـــد گـــوش به فرمان سردســـته بـــود و »هر کاری حســـاب و کتایب 
دارد«. حـــاال گیرم دیگر دســـته ای وجود نداشـــته باشـــد و مهه خپش 
و پال شـــده باشـــند و اصال خود سردســـته معلوم نباشـــد کدام گوری 

اســـت! فریق ندارد. حرف صفرعیل مهان اســـت که گفـــت. از نظر او 
دار و دســـته خپش و پال و بدون سردســـته هم حســـاب و کتاب دارد.

پان بایش، رنگـــرز بایش، رعیت  فـــریق ندارد دزد ســـرگردنه بایش، چو
بـــایش یـــا... . هـــر کی کـــه بـــایش و کارت هرچه که باشـــد، باید 
بـــداین کـــه هر کاری حســـاب و کتـــاب دارد. دزدی هم حســـاب و 
کتـــاب دارد، آب بســـنت بـــه باغ حســـاب و کتـــاب دارد، نان و منک 
خوردن، رفنت ســـر چاه و آب کشیدن، ســـطل را گذاشنت زمنی و دور 
شـــدن از ســـر چاه وقی یـــک زن دارد می آید مست چاه تـــا آب بردارد و 

خالصه مهه چیز حســـاب و کتـــاب دارد.
روزی روزگاری در مذمت یب صفی اســـت. در مذمت »یب خیال بابا« 
ه... چقـــدر گیـــر میدی«ســـت. در دنیـــای روزی روزگاری بایـــد 

َ
و »ا

حواســـت به قواعد باشـــد. می خواهی دزد بایش بـــاش، اما فکر نکن 
ســـرگردنه ایســـتادن و ملت را خلت کردن مهینطور الکی اســـت. به 

قول حســـام بیگ »چه معـــی داره دزد توی چـــادر خبوابه؟«
یند با اینکـــه قبال تعداد  ما که ســـنمان قـــد منی دهد اما قدمیی هـــا می گو
چاقوکش هـــا بیشـــتر بـــود، امـــا تلفـــات نـــایش از چاقوکیش کمتـــر بود. 
بـــنی خودمـــان مبانـــد، دِر گـــویش عرض کمن مـــا خودمان یـــک پیرمردی 
در فامیـــل داشـــتم که شـــغل دومـــش الت بـــازی و چاقوکیش بـــوده در 
یـــف می کـــرده به  جـــواین. یکبـــار کـــه خاطـــرات چاقوکـــیش اش را تعر
قواعـــد چاقوکـــیش اشـــاره می کنـــد. بـــه اینکـــه قرار نیســـت اگـــر چاقو 
دســـتت بـــود در اولنی حرکت فریت چاقو را فرو کی در ســـیراب شـــیردان 
طـــرف مقابـــل! اصلش چاقو بیشـــتر بـــرای این بـــوده کـــه اول دعوا یک 
خطـــی روی خـــودت بیانـــدازی و خوین بـــدواین روی صورتـــت و طرف را 
بترســـاین تا حســـاب کار دســـتش بیاید که این یارو به خودش هم رحم 
منی کنـــد ببـــنی با ما چـــه خواهد کرد! بعـــد اگر کار به جاهـــای باریک 
رســـید و الزم شـــد چاقو را بزین بـــه طرف مقابل، حاال هـــم نباید مهان اول 
فـــرو کـــی توی قلب طـــرف! جا دارد! حـــی اگر طرف را اجیـــر می کردند 
کـــه بـــرود یکـــی را با چاقو بزند، بســـته بـــه اینکه قرار اســـت طرف چقدر 
توی خانه خبوابد و از زندگی ســـاقط شـــود، معلوم می شـــد که چاقو باید 
کجایـــش فرو بـــرود. اما االن وســـط خیابـــان به طرف میگـــویی »داداش 
بـــوق نـــزن راه بســـته اس«، دو دقیقـــه بعـــد باید خـــودت بوق بـــزین تا راه 
باز شـــود و بتواین بریس بیمارســـتان و چاقو را از وســـط ســـتون فقراتت در 
بیـــاوری! قبال اینطوری بوده چون »هر کاری حســـاب و کتـــاب دارد«.
روزی روزگاری در مذمت یب صفی اســـت. یب صفهتایی مثل »خمور« 
که ابتدا در دار و دســـته مرادبیک بود اما ســـر بزنگاه آمد طرف حسام 
بیـــگ و مرادبیـــک جمـــروح را دنبال کـــرد تا خالصش کنـــد. و مدیت 
بعد گذاشـــت دنبال حســـام بیـــگ زمخی تا او را خـــالص کند. خدا 
رحـــم کند به مـــا در برابر خمورهایی که حاال شـــده اند مدیر، شـــده اند 
کاســـب، شـــده اند راننـــده، شـــده اند خبرنـــگار و هنرمنـــد و رئیـــس و 
یردســـت و کارمنـــد و حی شـــده اند رفیق! خدا رحـــم کند خودمان  ز

مثل خمـــور یب صفت نباشـــم. خدا به مهـــه رحم کند.
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عیل حممد مؤدب
شاعر و مدیر موسسه شهرستان ادب

ین  یـــن و خاص تر دربـــاره روزی روزگاری، به عنـــوان یکـــی از ناب تر
یـــون ایـــران، بارهـــا در یادداشـــت ها و مطالب خمتلف  یز تولیـــدات  تلو
یـــغ اســـت کـــه بـــا وجـــود چنـــنی منونه های  گفتـــه ام و نوشـــته ام. در
اصیـــیل چـــرا تولیدکنندگان و برنامه ســـازان از این جتربـــه ی ارمجند و 
یون  یز گران ســـنگ اســـتفاده منی کنند. امـــراهلل امحدجو در قـــاب تلو
یده اســـت. انتخـــاب موضوع  و لوکیشـــن و قصه  حلظـــایت ابدی آفر
و مهـــه چیـــز عـــایل اســـت. هر اثـــر هنـــری ای وقـــی جزئیاتـــش خوب 
پرداخـــت شـــود، بـــه زبان و بیاین می رســـد که تا مهیشـــه تازه اســـت 
و معنـــا دارد. و روزی روزگاری چنـــنی اثـــری  اســـت. علت بســـیاری 
ین  یت اســـت و یکـــی از مهم تر از حبران هـــای فرهنگـــی ما حبـــران هو
یت در نســـل جدید، غیبت انســـان و جهـــان ایراین  دالیـــل حبـــران هو

در رســـانه است.
ســـوگ مندانه بایـــد گفـــت انســـان امـــروز، پیـــش از مدرســـه و بیش 
از خانـــواده و مســـجد و حملـــه، خـــود را در آینـــه ی رســـانه می بینـــد و 
یـــن  و اصیل تر یـــن  بایـــد هبتر تأمنی کننـــدگان حمتـــوا  می شناســـد. 
یون را پیش چشـــم داشـــته  یز منونه هـــای موجـــود در کارنامـــه ی تلو

تولیـــد کننـــد.  بومـــی و درســـت  بتواننـــد کاری  تـــا  باشـــند 
ین آدم هایی اســـت  امـــراهلل امحدجـــو یکـــی از کمیاب تر

کـــه در ایـــن حـــوزه کار کـــرده اســـت و شـــناخت 
نســـل  راه گشـــای  او می توانـــد  آثـــار  ارزش  دقیـــق 

یـــون و  یز نـــو، تأمـــنی کننـــدگان حمتـــوا بـــرای تلو
مـــا  قـــوم  قـــدی  آینه هـــای  صیقل دهنـــده گان 

روز  توفیقاتـــش  و  بـــاد  دراز  عمـــرش  باشـــد. 
ن. افزو
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امیرحسنی جمیری
روزنامه نگار 

ید  یال. خودش می گو فقط یک فیلم ســـینمایی ســـاخته و چهار ســـر
یال هایش 61 ســـال طول کشـــیده!  نگارش فیلمنامه ی یکی از ســـر
امحدجـــو را بـــا »روزی روزگاری« می شناســـم. اما چـــه چیزی باعث 
یت مشـــخیص در ذهن  می شـــود انســـاین با این تعداد حمـــدود اثر، هو

ما پیدا کرده باشـــد؟ 

بیابان �
»وقـــی چهـــار ســـاله بودم پـــدرم یک بـــار تفنی مـــن را به صحـــرا برد 
یشـــه دوانـــد... با خـــودم عهـــد کردم  و عشـــق بـــه صحـــرا در مـــن ر
کـــه اگـــر روزی فیلمـــی بســـازم قطعـــا دربـــاره ی آن صحـــرا خواهـــد  
بـــود«. بیابـــاین که امحدجو دوســـت دارد فیلم هایـــش در آن بگذرند 
)بیابـــاین نزدیـــک روســـتای »بیـــاب« از توابـــع میمـــه که حمـــل تولد 
ین عنصر کارهای او شـــناخته می شـــود.  اوســـت( به عنـــوان اصیل تر
مثـــال وقی امحدجو به شـــکیبایی پـــس از روزی روزگاری، پیشـــهاد 
یال بعدی اش را می دهد، شـــکیبایی با خوشـــحایل  بازی در ســـر
یـــد ایـــن  یـــد: »آخ جـــون بیابـــون!« امحدجـــو می گو می گو
بیابـــان را به خاطر شـــکل مناظرش، پســـی-بلندی ها 
و  هبشـــت  دارد.  دوســـت  سایه روشـــن هایش  و 
خلوتـــگاه او کـــه البتـــه حـــاال دیگـــر شـــکل 
ســـابقش را ندارد. کوه »کـــرچ« )کله قندی 
پس زمینـــه ی بنه ی خاله لیـــال( هم در کنار 

بیابـــان، از عالقه هـــای امحدجو اســـت.

زبان محلی �
»هـــر وقت از هلجه سوءاســـتفاده شـــد 
متاشـــاگر عکس العمـــل تند نشـــان 
داده اســـت... هلجـــه ای کـــه من در 
کارهـــامی اســـتفاده می کـــمن متعلـــق 
خـــایص  جغرافیـــای  و  قومیـــت  بـــه 
نیســـت«. زبان که بـــه نظر امحدجو، 
ین وجـــه فرهنگـــی هـــر  »شـــاخص تر
قومـــی« اســـت، نقـــش پررنگـــی در 
کارهایش دارد. اســـتفاده از هلجه ی 

یایل که رگه های طنز هم داشـــته باشـــد، راه رفنت روی  حمیل در ســـر
لبه ی تیغ اســـت. امـــا زبان حمیل شـــخصیت های فیلم هـــای امحدجو 
عالوه بر این که بار طنز داســـتان ها را به دوش می کشـــد، نشـــانه ی 
یـــخ  پیونـــد داســـتان های او )کـــه ظاهـــری تارخیـــی دارنـــد امـــا در تار

خـــایص رخ منی دهنـــد!( بـــا گذشـــته و فرهنـــگ میل هســـتند.

صراحت و طنز �
داســـتان گویی،  کـــه  جـــایی  آمـــدم.  دنیـــا  بـــه  روســـتا  در  »مـــن 
خاطره گـــویی و طنـــز، خبیش جـــدی از زندگـــی بـــود«. امحدجو بعد 
یال »در حاشـــیه« مهران مدیری، تندوتیز  از انتقادات پزشـــکان به سر
به میدان آمد و از پول دوســـی اکثر پزشـــکان و انتقادناپذیر بودنشـــان 
ید  حـــرف زد. ایـــن منونـــه ای از صراحـــت امحدجو بـــود. ایـــن را بگذار
کنـــار این که در داســـتان های امحدجو حتما یکـــی دو آدِم -به قول 
خـــودش- »خل وضع« وجود دارند. امحدجو آدم شـــوخ طبعی اســـت 
و مهـــنی در قصه هایش تاثیر دارد. آدم خوب های داســـتان هایش را با 
برجســـته کردن صفات کودکی شـــان نشـــان می دهـــد و آدم بدها را 
بـــا عـــدم تعـــادل رواین. در واقع امحدجو با این طراحی شـــخصیت ها، 

یح بیـــان می کند. حرف هایـــش را طنزآلـــود امـــا صر

فولکلور �
یه ی حمرم، جشن  »در روســـتا برای هر کاری آییی وجود داشـــت. تعز
مراحـــل کشـــاورزی، جشـــن های ازدواج، ازدواج برای گوســـفندان، 
مراســـم نـــوروز. امـــروز ایـــن آینی هـــا از میـــان رفتـــه اســـت«. امحدجـــو 
دل بســـته ی مراســـم های ســـنی مـــردم اســـت و در فیلم هایش ســـعی 

می کنـــد این چیزهـــا را متـــام و کمال نشـــان دهد.

اخالق �
اخـــالق را مبنـــای اصـــیل متـــام کارهایـــش می داند. کســـاین که از 
ینـــد که اخالق  نزدیـــک بـــا او در ارتبـــاط بوده انـــد هم ایـــن را می گو
یـــادی دارد. امحدجو آدم ســـاده و یب آالییش اســـت.  برایـــش امهیت ز
یـــف کـــن، فقـــط  یـــد از خـــودت تعر وقـــی خبرنـــگار بـــه او می گو
یـــد: »خملـــص مهه هســـم« و وقی از او می پرســـند چـــرا دیگر  می گو
یال  یـــد وای کـــه چقدر دوســـت دارم ســـر یال منی ســـازد، می گو ســـر

بســـازم، اما منـــی دامن از کجـــا باید پیگیر شـــوم!

پنج عنصر مهمی که امراهلل امحدجو را متمایز می کند
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نرگس خانعلیزاده

روزنامهنگار

همه فرزندان من �
ضرب املثـــل  بـــارز  مصداق هـــای  آن  از  امحدجـــو  امـــراهلل  کارنامـــه 
یده گـــوی چـــون در اســـت. در واقع از دهه شـــصت  کم گـــوی و گز
تـــا به امـــروز، تعـــداد فیلم های امحدجو به تعداد انگشـــتان دو دســـت 
هم نرســـیده اســـت اما مهنی تعداد هم برای نشـــان دادن هنر و توانایی 
یـــی کایف اســـت.  حرفـــه ای اش در عرصـــه فیلم ســـازی و فیلنامه نو
امحدجـــو با آثـــار ارزمشند و مانـــدگاری مثـــل روزی روزگاری و تفنگ 
یـــون ثابت کرده  یز پر، خـــودش را به مهگان و اهایل ســـینما و تلو ســـر
یـــده کار کـــردن خـــودش ادامـــه می دهد.  اســـت و مهچنـــان بـــه گز
چیـــزی که مشـــخص اســـت این اســـت در اکثـــر کارهـــای او نوعی 
یژگی را جزو  غرق شـــدن در فرهنگ بومی به چشـــم می خورد و این و
امتیـــاز کارهایـــش به حســـاب می آورد؛ شـــاید برای امهیـــت به مهنی 
موضـــوع هم هســـت کـــه بنی هرکـــدام از آثـــارش، فواصـــل طوالین و 
یادی اجیاد شـــده اســـت. این گزارش، مروری کوتـــاه بر آثار تولیدی  ز
او اســـت؛ آثاری که قریب به اتفاق آن ها در ژانر تارخیی نوشـــته شـــده 

و ساخته شـــده است.  

سریال های تلویزیونی �
نام: روزی روزگاری �

سالتولید:0731-1731
مست:نویسندهوکارگردان

خالصـــه فیلـــم: راهـــزن معـــرویف بـــه نـــام مـــراد بیگ بـــا بازی خســـرو 
شـــکیبایی در درگیری که با یکی دیگر از راهزن های شـــناخته شده 
به نام حســـام بیـــگ دارد، زمخی می شـــود و بـــه خانواده ای روســـتایی 
پنـــاه مـــی بـــرد امـــا زندگـــی در این خانـــواده، مقدمـــه حتویل بـــزرگ در 
زندگـــی مراد بیگ اســـت و  کم کم بـــه فرد صاحلی تبدیل می شـــود 
و در هنایـــت ایـــن حتـــول هم به میـــرزا کوچک خان و یارانـــش در قیام 

می شـــود.  ملحق  جنگل 
یال: روزی روزگاری تـــا بـــه مهـــنی امـــروز هم یکـــی از آثار  دربـــاره ســـر
یون ایران اســـت. در این جمموعه، افراد و مقاش خمتلف  یز مانـــدگار تلو
از راهزن و کوچ نشـــنی و روستایی، نشان داده شده اند و از طرف دیگر 
یگـــران آن هـــم به خویب هرچه متام تر این نقش هـــا را بازی کرده اند  باز
یر کشـــیدن غـــرور و جلاجت و خشـــونت و رافت را  و از پـــس بـــه تصو
به خـــویب برآمده انـــد. امحد جـــو در مصاحبه هایش گفته اســـت که 
روزی روزگاری را از دانســـته ها و جتربه های شـــخیص خودش نوشته 

یـــد بعد از  ین دلیل ســـاخت آن اســـت. او می گو اســـت مهـــنی مهمتر
یال روزی روزگاری، تها گروه معارف و حجت االسالم  ســـاخت ســـر
یال از من تشـــکر کردند و من از جایی  قرائی بابت ســـاخت این ســـر

یال می ســـاخم، انتظار بیشـــتری داشم. که برای آن ســـر
  

نام: تفنگ سرپر �
سالتولید:0831
مست:کارگردان

خالصـــه فیلـــم: داســـتان مـــرد جـــواین بـــه نـــام غیبیـــش را روایت می 
کنـــد کـــه در زمـــان جنـــگ جهـــاین اول زندگـــی می کنـــد. در ایـــن 
دوران بـــه دلیـــل خودکامگی خان هـــا، حکام حمیل، رجـــال درباری، 
شـــاهزادگان قاجار و بیگانگان اشـــغالگر، روزگار مردم به ســـخی و 

می گذرد.  تیرگـــی 
پر در ژانـــر بیابـــاین ســـاخته شـــده و مانند  یال: تفنـــگ ســـر دربـــاره ســـر
یال روزی روزگاری در فضایی بومی ســـعی می کند روایی در ژانر  ســـر
وســـترن داشـــته باشـــد. رو در رویی برخی از آدم هـــای اصیل و یب طرف 
بودن و منفعل بودن بایق مردم در حکم ســـیاهی لشـــکر، از جنبه های 

پر دیده می شـــود. از  یال تفنگ ســـر اصـــیل ایـــن ژانر اســـت که در ســـر
یبای ابتـــدا و انهتای  یال، تیتراژهای ز یژگی هـــای شـــاخص این ســـر و
آن اســـت کـــه در هـــر 54 قســـمت، متفـــاوت و غافلگیر کننـــده بود. 
یال های امحدجو دیده شـــد که از نظر  پر کمتر از دیگر ســـر تفنگ ســـر
ید کـــه نوع خپش  کارگـــردان، دالیـــل خمتلـــی دارد. امحدجـــو می گو
کار، بیشـــترین ضربـــه را بـــه آن زد. وســـط خپش یکدفعـــه 01-21 روز 
یال دیگر رفـــت روی آننت!  خپـــش را قطع کردنـــد و جای آن یک ســـر
از دیگر عوامل موثر در دیده نشـــدن تفنگ ســـر پـــر، ضعف های درون 

و � ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݤݤݤݣݣمرݣݣݣݣݣ�هلل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݤݤݤݤݤݣݣݣحم�ݣݣݣݣ�ݓ
ݐ
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خود کار بود و یا اینکه از ما خواســـته شـــد جمموعه 003 دقیقه بیش 
از چیـــزی باشـــد که ظرفیت خـــود کار بود، در صـــوریت که جمموعه 
باید 0081 دقیقه می بود. شـــاید باورتان نشـــود که روز آخر پروژه تفنگ 
یه کردم. ســـر پر خباطر شـــوق موفقیت و پایـــان یک کار ســـخت گر

نام: پشت کوه های بلند �
سالتولید:1931
مست:کارگردان

خالصـــه فیلـــم: داســـتان پادشـــاهی بـــه نـــام سامشـــا که اســـت که 
یر، قشـــون ســـاالر و دیگـــر خدم و  مهـــراه بـــا ملـــک خاتون، مشـــس وز
حشـــم معمـــول پادشـــاهان از مجله تلخک دربـــار، برای تفرج، شـــکار 
و خوشـــگذراین بـــه اصفهان می آید. حاکم دســـت نشـــانده سامشـــا 
در اصفهان که دور از چشـــمان سامشـــا می خواهد پادشـــاهی را از آن 
خـــود کنـــد، با طراحی پیشـــکار خواجـــه نعمان تاجر بـــزرگ اصفهان 
و کدخـــدای کولیبـــاد را بـــه داراحلکومـــه دعـــوت کرده تـــا با جلب 
محایـــت آهنا طـــرح خـــود را عمیل کنند. معلوم می شـــود کـــه خواجه 
نعمان با غرق شـــدن کشـــی هایش در مســـیر هند ورشکســـته شـــده 

و کدخـــدای کولیبـــاد هـــم آن سلحشـــور و جنگجـــویی کـــه تصور 
نیســـت.  می کردند 

یال پشـــت کوه های بلنـــد، بازی  یال: نکتـــه جالب ســـر دربـــاره ســـر
یـــاین در 4 نقـــش اســـت کـــه در نـــوع خـــودش امهیت  فـــردوس کاو

یـــادی دارد.  ز
ید  یال: امحد جـــو درباره پشـــت کوه هـــای بلنـــد می گو حاشـــیه ســـر
یال رجناند، دســـتبرد به  موضوعـــی که بســـیار مـــن را دربـــاره این ســـر
برخـــی اصطالحات در کار پشـــت کوه های بلنـــدو حی صحنه ها و 
ین منونه هایش  زبـــان خاص در آثار قبیل ام اســـت. مثال یکـــی از بارزتر
یز کیپ برداری  یســـنده عز در  فیلمی به نام ســـن پطرز بورگ بود که نو
و ســـرقت چشـــمگیری از زبـــان و حـــی شـــخصیت ها و اصطالحات 

خاص کـــرده بود.

فیلم های سینمایی �
نام: تفنگ های سحرگاه  �

سالتولید:7631
مست:بازنوییسفیلمنامه

خالصـــه فیلم: هنضـــت نظامی هیئت احتاد اســـالم معروف به هنضت 
جنـــگل در دل جنگل های فومنات شـــکل گرفته اســـت. قنســـول 

روســـیه تـــزاری ایالـــت گیالن را حتت اشـــغال خـــود دارد با اســـتخدام 
تقنگچی حمیل و اوباش کوشـــش می کند تا جنگیل ها را ســـرکوب 
کنـــد اما به خاطر مقاومت جنگیل ها وایل گیـــالن در این کار موفق 
منی شـــود. در برخـــوردی که بنی قنســـول و وایل گیالن پیش می آید، 
یر  مناینـــده حکومـــت مرکزی ایالـــت را تـــرک می کند و گیـــالن ناگز
می شـــود مفاخرامللـــک، یکـــی از جیـــره خـــواران مـــالکان را از ســـوی 

یـــش به عنـــوان رئیس شـــهرباین منصوب کند.  خو
دربـــاره فیلـــم: تفنگ هـــای ســـحرگاه را ناصـــر تقـــوایی نوشـــته و هبروز 
یی  افخمی آن را ســـاخته اســـت و امراهلل امحدجو فیلنامـــه اش را بازنو

کرده اســـت. 

شاخه های بید �
سالتولید:7631

مست:نویسندهوکارگردان
 یک قرن پیش، خالومراد کـــه رعیت با جتربه 

ً
خالصـــه فیلم: حـــدودا

و کاردان و عاقـــیل اســـت، با کمک چهار پســـر جوانش که هر یک 
در حرفـــه ای ماهـــر و اســـتادند، زندگی خوب و روبه راهـــی دارد. خان 
بـــه مـــال و امالک او طمع می کند با دسیســـه چیی جمبورش می کند 
بـــا خانـــواده اش از آن والیـــت فـــرار کند و در یک روســـتای دیگر که 
آجنـــا آشـــنایاین دارنـــد، مانـــدگار می شـــوند. بـــزودی کار و بارشـــان 
 وضعشـــان خـــوب می شـــود و بـــار دیگر خـــان این 

ً
می گیـــرد و جمـــددا

والیـــت طمع می کند که مال و امالکشـــان را از دستشـــان بســـتاند. 
اما پســـر بزرگ خالو پیشـــهاد تـــازه ای دارد.

درباره فیلم: شـــاخه های بید در زمان خودش و با معیارهای ســـینمایی 

یادی را به سینما بکشاند.  آن زمان، توانســـت خماطبان ز

دنیای وارونه  �
سالتولید:6731

مست:نویسنده
خالصه فیلم: دو نفر که در یک مؤسســـه تولیـــد مواد دفع آفات نبایت 
کار می کنـــد به طور اتفایق متوجه می شـــوند که مواد غیراســـتاندارد 
ایـــن مؤسســـه، آدم ها را به راســـتگویی وادار می کنـــد و با مهاهنگی 
هم و ســـرقت یک هواپیمای مسپاش از مؤسســـه مواد را در سطح شهر 

یزند و مردم به راســـتگویی موقت دچار می شـــوند. روی مـــردم می ر
دربـــاره فیلـــم: امحدجـــو، فیلمنامه دنیـــای وارونـــه را در ژانـــر کمدی- 
فانتزی نوشـــته اســـت؛ داســـتاین کـــه ماجراهـــای آن در زمـــان قبل از 

انقـــالب اتفـــاق افتاده اســـت.  
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علیرضا ملوندی
دبیر سرویس اندیشه خبرگزاری فارس

»روزی روزگاری«، یـــادگار دوراین اســـت کـــه هنـــوز عطـــر و بـــوی 
فضـــای معنوی جهبه هـــا در جامعه حضـــور دارد و دولـــت وقت، تازه 
در ابتـــدای راه تغییرات گســـترده از باال به پاینی در اقتصاد و فرهنگ 
برخاســـته از انقالب اسالمی و مهسان ســـازی آن با »جامعه جهاین« 

دارد. قرار 
یری  یـــن آثار تصو به نظرم امحدجو خواســـته یا ناخواســـته یکی از آخر
یر  یـــون مجهوری اســـالمی بـــه تصو یز ملهـــم از عرفـــان شـــریق را در تلو
یایل کـــه در یک مجلـــه بایـــد آن را گرتـــه ای از  کشـــیده اســـت. ســـر
»فضیـــل عیاض«، ســـاریق مشـــهور کـــه بعدها بـــا توبه  بـــه یکی از 

زهـــاد بـــزرگ زمان تبدیل می شـــود دانســـت.
روزی روزگاری بـــه دالیـــل خمتلی که شـــاید یکی از آهنـــا عدم نفوذ 
تولیدات هالیوود به شـــدت دهه های بعد در کشـــور است، داستاین 
یال  کامـــال اصیـــل و ایـــراین روایت می کنـــد، خماطب هر آچنه در ســـر
می بینـــد ایـــراین اســـت و مهم تـــر آن کـــه درون مایه  ســـاخته امحدجو، 

یـــک حتول هالیـــوودی را روایـــت منی کند.
ید آثـــاری کـــه در اواخر دهه  یـــب به ذهن بـــه یـــاد آور بـــرای تقر
یون ایران خپش شـــد، حتول هایی  یز هشـــتاد و نود مشـــی از تلو
مـــاورایی و ناگهـــاین کـــه یـــا ملهـــم از آثار هالیـــوود بـــوده و یا 
یال های ترکیه ای و کلیداسرار  نسخه برداری بامسه ای از ســـر
گونـــه که خـــایل از مؤلفه های اصیل عرفان کهن شـــیعی و 

ایراین اســـت.
»روزی روزگاری«، نیـــاز جامعـــه امـــروز سحرشـــده توســـط 
یر چکمه نئولیبرالیســـم ایران )این  ســـلبریی ها و لگدشده ز
عجـــوزه بـــدکاره رنگ شـــده بـــا آرایش خصویص ســـازی( 
اســـت؛ جامعه ای کـــه نرخ خودکـــیش و طالقش 
 می توان 

ً
یبا ســـاالنه تصاعدی باال مـــی رود و تقر

گفـــت اســـتندآپ ها و دورمهی هـــا هـــم قدرت 
داده انـــد.  دســـت  از  آن  در  را  ختدیری شـــان 
یت و عرفاین که عیل الدوام  جامعه تشـــنه معنو
توســـط »حســـام بیک ها«یی که دیگر امـــروز از 
یفات  صحـــرا به شـــهر آمده اند و بـــا بنزهای تشـــر
و بادیـــگارد و عطرهـــای فاخـــر مشـــغول غارت اند 
و فرزندان شـــان هـــم الکچری بازهـــای اینســـتاگرام، 

منکـــوب شـــده و نیـــاز دارد قـــدری به باال نـــگاه کند.
یال دیگر در فضای امروز اثر  شـــاید بازخپش مکرر این ســـر
خنســـتنی خود را نداشـــته باشـــد )که ندارد( اما روح حاکم 
بـــر آن و عرفـــان ظلم ســـتیزانه شـــیعی بازتاب یافتـــه در قـــاب 
یـــر امحدجو، می تواند تابلویی باشـــد بـــرای راهی که باید  تصو

یون ما برود. یز ســـینما و تلو

سیر ظلم ستیزانه »من اخللق ایل احلق«

!�
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علی نادری
روزنامهنگار

روزی روزگاری روایـــت یـــک »الزمـــان« و »المـــکان« اســـت اما این 
روایـــت ناکجاآبـــاد، گـــویی روایـــت مهـــه ی آن هایی اســـت کـــه در 
دهـــه ی هفتـــاد روزی روزگاری را قصـــه ی خـــود می پنداشـــتند و بـــا 

اشـــتیاق به متاشـــایش می نشســـتند.
و  یکی دیـــدن  ایـــن  و  مهزادپنـــداری  ایـــن  بـــه  اندیشـــیدن  شـــاید 
یکی پنداشـــنت بیننـــده و روایت کننـــده، راهی بگشـــاید بـــرای تولید 
ین  امثـــال ایـــن اثر کـــه بعد از ســـال ها هم چنـــان جزء خاطرات شـــیر

دوران مـــا حمســـوب می شـــود.
روزی روزگاری را بایـــد روایـــی دروین از »روح تارخیـــی« مـــردم ایـــران 
یـــل کرد و مهـــنی روایت روح تارخیی اســـت کـــه الزمان  تفســـیر و تأو
و المـــکان روزی روزگاری را بـــرای هرکس و هـــردوره ای و یا حداقل 
بـــرای بیننـــده ی دهـــه ی هفتـــاد، به روایـــت زمـــان و مـــکان او مبدل 

. می کند
یـــت می خبشـــد، اگرچـــه واجـــد منادهـــایی  آن چـــه کـــه ایـــراین را هو
ظاهـــری و بیـــروین چـــون زبـــان و اقلم و ظاهـــر و آینی و پرچم اســـت، 
امـــا در انـــدروین خـــود نیـــز ســـتون هایی دارد کـــه آن چه ایـــراین بودن 

می خوانـــم اش را بـــر پایـــه و اســـاس آن اســـتوار کرده اســـت.
یی  یرگـــر ایـــن ســـتون های هو روزی روزگاری بـــدون آالیـــش، تصو
اســـت و مهنی اســـت که با ناخودآگاه خماطب رابطـــه برقرار می کند 
و او را بـــه دنبـــال خـــود می کشـــاند، حـــی اگـــر مظاهـــر روایـــت و 
قصـــه اش، هیچ نســـبی به زندگی شهرنشـــیی و بـــه تازگی به مست 

مدرن شـــدن و فردی شـــدن نداشـــته باشـــد.
روزی روزگاری بـــر حمـــور مجـــع، اســـتوار اســـت. ایـــن مجـــع و اجتماع 
می توانـــد مجـــع راه زنان باشـــد یا قـــوم و فامیل و قبیله ای کـــه در کنار 

هـــم روســـتایی را شـــکل داده انـــد. مجع بـــودن در این قصـــه مثل مجع 
بـــودن میلیون هـــا نفـــر در هتران نیســـت؛ مجـــع فردیت ها نیســـت، که 
یژگی  مجعـــی اســـت در هـــم تنیده و بـــه هم متصل و وابســـته. ایـــن و
یژگـــی اکنون برخـــی از آن هـــا یا خاطـــره ای از  ایراین هـــا اســـت، یـــا و

کودکی شـــان. دوران 
روزی روزگاری فتوت مـــدار اســـت. در ایـــن قصـــه، بانوی روســـتا در 
مقـــام خـــود اهل فتوت و جوامنـــردی و ندیدن و نادیده گرفنت اســـت. 
 مـــرام تربیـــی اش را بـــر مدار فتوت بناگذاشـــته و بـــرای فتوت 

ً
اساســـا

و جوامنـــردی تربیـــت می کنـــد. امـــا فقط او نیســـت که اهـــل فتوت 
اســـت؛ در ایـــن قصه، راهـــزن و دزد قصـــه هم اهل جوامنردی اســـت، 
اهـــل فتوت اســـت و حرمت گذاشـــنت برای »بزرگ مجـــع«؛ حی اگر 

آن بزرگ، زن باشـــد.
روزی روزگاری بدون آن که حواس اش باشـــد، زن ایراین را آن گونه 
یر می کشـــد. زن ایراین حرمت دارد، حمترم است  که هســـت به تصو
و از طـــریف حرمـــت نگـــه دار اســـت و حافـــظ حرمی ها. در مجـــع بدون 
آن کـــه جنســـیت اش مانعی باشـــد و یـــا حمدودیت، اثرگذار اســـت و 

رئیس! حی 
خویب هـــا در روزی روزگاری، خویب هـــای آیـــنی فتـــوت و جوامنـــردی 
اســـت و بدی هـــا هم خم می شـــود بـــه ناجوامنردی و مهـــه ی عناصر، 
مهواره در تالش اند تا ســـراجنام کار خم شـــود به خویب و جوامنردی، 
یت ایراین را می ســـازد،  حـــی در برخورد با قشـــون خارجی! آن چه هو
ین  ترکییب اســـت از خلقیات ایراین ها و مناســـبات تشّیع و شاید هبتر
وجـــه ترکیـــب این دو و ظهـــورش را بتوان در آینی فتـــوت و جوامنردی 
بازمنایی کرد. آن جا که از تناســـب خلقیات ایراین و مناســـک تشّیع، 

ین ترکیب بومی و جامعه پذیر خلق شـــده اســـت. هبتر
یـــت را در الزمان و المکان خود  روزی روزگاری خیـــیل خوب این هو

یر کشـــیده  است و مهنی راز پســـندیده شدن آن است. به تصو
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کبری آسوپار

روزنامه نگار

 کم کار اســـت و در کارنامـــه ی کاری اش به 
ً
یـــده کار که نه، رمسا گز

تعداد انگشـــتان یک دست هم کارگرداین نیســـت. با این مهه، او اثری 
را در مهـــنی آثار کمتر از انگشـــتان یک دســـت دارد کـــه نه تها منی توان 
آن را نادیـــده گرفـــت، بلکه به جرأت می تـــوان آن را به انـــدازۀ چندین اثر 

دارای تاثیرگذاری دانســـت: »روزی روزگاری«
امراهلل امحدجو کارگرداین که دی ماه امســـال مرز 46 سالگی را رد کرد، 
بـــرای مـــردم ایـــران با روزی روزگاری شـــناخته شده اســـت؛ ســـریایل که 

یزیوین  می تـــوان آن را یک اتفـــاق در قصه پردازی ســـینمایی-تلو
ایران قلمداد کرد. از این رو،  گرامی داشـــت امراهلل 
 
ً
امحدجـــو یب نگاه به »روزی روزگاری« اساســـا

منی تواند معنادار باشـــد. 
*

و  فـــریض  فضـــایی  گرچـــه  روزگاری  روزی 
پـــر از خیـــال دارد، امـــا از مـــنت زندگـــی 

مـــردم جدا نیســـت. خیـــایل که در 
کاروان هـــا  راه  راهزن هـــا  آن 
تعامـــل  می بندنـــد؛  را 
راهزن ها با هم و تقســـم 
جنـــگ  و  دزدی هـــا 

میـــان دو گـــروه راهزن هـــا و... مهـــه و مهـــه چیـــزی نبـــود که مـــردم امروز 
یال در دوران  ایران آن را داشـــته باشـــند؛ با این حال، خیال های این ســـر
نه چنـــدان قـــدمی ایـــران چندان هـــم خیال نبـــوده و در مـــنت زندگی مردم 
یال عنی  اتفاق می افتاده اســـت. از ســـویی مفاهم طرح شـــده در منت سر
زندگـــی مردم اســـت. امـــراهلل امحدجو با قلمش ایـــن واقعیت های خیال 
شـــده را قصـــه می کند و مقابل چشـــم ما جان می خبشـــد و مردم مهمان 
قصه گویی هـــایی می شـــوند که انـــگار رنگـــی از هزارویک شـــب دارد. 
یال، راهزین هاســـت و دزدی از مال مردم و قتـــل و غارت، و البد  آغـــاز ســـر
یال  خیـــیل از مردم با خود گفته انـــد: »خب که چی!«، اما موضوع ســـر

نیســـت...  راهزین 
یال »روزی روزگاری« راهزین اســـت به نـــام مرادبیگ  موضـــوع ســـر
کـــه حســـب یک اتفاق، در مســـیر تغییر قـــرار می گیـــرد و در این 
مســـیر، از راهزین و جترد به یک زندگی ســـامل و تأهل می رســـد و 
در هنایـــت به گـــروه انقالیب جنبش جنگل می پیوندد. 
فیلـــم  قصه هـــای  مهـــۀ 
روایـــت  خدمـــت  در 
ایـــن مســـیر تکامل 
قابلیـــت  اثبـــات  و 
آدم هاســـت،  حتول 
کـــه  آن چنـــان 

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
نݤݤݤݤݤݤݤ
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تغییـــر، قدم به قدم و در مـــنت یک زندگی روی می دهد و 
 و حســـب 

ً
خماطب با این پروســـه مهراه می شـــود، نه دفعتا

یک اتفـــاق و یک حلظه ی توبه. مهـــنی قدم به قدم بودن 
پذیر می کند. آن را مقایســـه  تغییر، آن را برای خماطب باور
یال های ماورایی مـــاه رمضان که ختیالتش  کنیـــد با ســـر
مهـــراه شـــعارزدگی افراطـــی و پیام های درشـــت اســـت و 
بـــه دل هـــم منی نشـــیند. در »روزی روزگاری« مضامـــنی 
اخـــالیق در بطن اعمال و رفتار شـــخصیت های داســـتان 
دیـــده می شـــود و پیام هـــای اخالیق مســـتقم بـــه صورت 
خماطـــب منی خورد. ایـــن گزارۀ »پروســـه بـــودن تکامل و 
نـــه دفعی بـــودن آن« وقـــی می تواند پررنگ تـــر جلوه کند 
که ما به ســـکانی معـــروف از روزی روزگاری نگاهی 

بینـــدازمی: دوباره 
»قـــیل خـــان دزد بـــود، خـــان نبـــود. البـــد تـــوام امسشـــو 
شـــنفی... وقی ســـن و ســـال تو بـــود به خـــودش گفت 
تـــا آخـــر عمرم ببیمن میتـــومن تهایی هـــزار تا قافلـــه رو خلت 
کـــمن... بـــا مهـــنی یه حرف پـــا جونش وایســـاد و هـــزار تا 
قافلـــه رو خلت کرد... آخر عمری پشـــت دستشـــو داغ زد 
و گفـــت هزارتـــا متوم شـــد، حاال ببیمن عرضه شـــو داری یه 
قافله رو سامل برســـوین مقصد! نشد... نشد... نتونست! 
مشـــغول الذمـــۀ خـــودش شـــد. تقـــاص از این بدتـــر؟!« 

)مـــرگ قـــیل خـــان در مهان حالت نشســـته(
اینجـــا مهان نقطۀ مقابل پروســـه  بودن تغییر اســـت، وقی 
قیل خـــان مهـــۀ عمـــرش را در عهـــدی کـــذایی بـــا خود، 
دزدی کـــرده و پایـــان عمـــر می خواهـــد جبـــران کنـــد و 
منی شـــود که منی شـــود! عمری غلـــط بودن و کـــج بودن 
بـــا یک حلظـــه درســـت و راســـت منی شـــود. درســـی این 
عبـــارات را نـــه در چارچـــوب گزاره های دیی-اســـالمی 
ایرانیان بلکـــه در چارچوب رفتارهـــای اجتماعی و نگاه 
روانشـــناخی به ماجرای تغییر هـــم می توانم اثبات کنم؛ 
تغییر رفتاری که ملکۀ انســـان شـــده، با طی یک پروسه 
 مـــواردی خـــالف ایـــن قاعده هم 

ً
روی می دهـــد. طبیعتـــا

هســـت، اما ســـخن ما از اســـتثنائات نیست.
روزی روزگاری مهـــۀ موفقیتـــش را مدیـــون مهنی حضور 
قصه هایش در منت زندگی مردم اســـت. از مصاحبه های 
یافته می شود  یال، در یســـنده و کارگردان سر امحدجو، نو
که شـــخصیت خاله لیال را بیشـــتر از مادربزرگ و بعد هم 
زنان پیرامونش گرفته، دیالوگ »التماس نکن!« را از دل 
خاطرات پدربزرگش وقی اســـیر راهزن ها شـــده درآورده و 
یـــد: »راهزن ها هم از  در هنایـــت هم خـــود امحدجو می گو

مردم هســـتند و با دالیل خمتلـــی راهزین می کنند...«
روزی روزگاری نکته هـــای مثبـــت بســـیاری دارد که در 
یـــک نوشـــتار خنواهـــد گنجیـــد؛ توجه به فرهنـــگ بومی 
یب آنکه شـــائبۀ توهنی به قومیی خـــاص از دل آن درآید، 
امهیـــت به طبیعـــت و منابع طبیعی ایـــران در فیلمبرداری، 
منایـــش فرهنـــگ فولکلـــور و اصیـــل، منایـــش اخـــالق، 
بازی هـــای روان، قصه گـــویی جـــذاب و... مهـــه و مهـــه 
یال، به  باعث شـــد تا »روزی روزگاری« فراتر از یک ســـر
مثابـــه یک اتفـــاق فرهنگی در ذهـــن مردم بـــایق مباند. آیا 

خالـــق چننی اتفایق شایســـتۀ تکرمی نیســـت؟

فیلمنامه 
سکانس نمک گیر شدن مرادبیگ

مرادبیگ باالی سر قیل خان ایستاده و قیل خان غذا می خورد.
مرادبیگ:این چیه می خوری؟

قلیخان: روغن و منک، خودت که می بیی!
مرادبیگ:مگه روغنو با منک می خورن؟

قلیخـــان: ایـــن روغنـــا از اون روغنا نیســـت که تو خـــوردی؛ ایـــن روغنا رو تو 
والیـــت ما درســـت می کنن.

مرادبیگ:چه جوری؟
قلیخان: بله...؟

مرادبیگ:چه جوری درست می کنن؟ روغنا رو می گم.
قلیخـــان: چـــرا داد و بیـــداد می کی؟ االن که نه تو درســـت یـــاد می گیری، 
نه من حوصلشـــو دارم برات بگم... خیـــال می کی کار گرفتمن راه گرفتنه 

باشه؟ آسونت 
مرادبیـــگ بـــه قلیخان نگاهـــی می اندازد و چنـــد قدمی برمـــی دارد. قیل خان 

مشـــغول لقمه گرفـــنت می شـــود. مرادبیگ هم چنـــان به او نـــگاه می کند.
قلیخـــان: بیـــا اول یـــه لقمـــه خبـــور، ببـــنی اصـــال بـــاب طبعـــت هســـت...؟ 
... ...بگیـــر  )میخنـــدد(  بلـــد شـــو!..   خوردنشـــو 

ً
)میخنـــدد(... عجالتـــا

قلیخـــان لقمـــه را به مست مرادبیگ می گیرد. مرادبیگ لقمـــه را می گیرد و از 
یـــر نقاب پارچـــه ای اش داخل دهانـــش می گذارد و می خـــورد. حلظه ای از  ز

یدن دســـت می کشد، چشـــمانش براق می شود. جو
قلیخـــان: بشـــنی... ادا درنیـــار، بشـــنی. تو دیگه منک گیر شـــدی متوم شـــد 

رفـــت یپ کارش... بشـــنی... )میخنـــدد(
مرادبیـــگ هم چنـــان ایســـتاده و به قلیخان نـــگاه می کنـــد. قلیخان جدی 

می شود.
قلیخان: چته؟ چرا تو فکری...؟ نکنه خیال داری حرمت منکو بشکی؟

مرادبیگ هم چنان ایســـتاده. به انگشـــتاین که با آن ها لقمه را گرفته نگاه 
می کند و آن ها را به هم می ســـاید و به لباســـش می مالد.

میبـــرد(... بابات نگفته  قلیخان: تو پســـر کی هســـی...؟ )صدایـــشراباال
وقـــی منک خوردی باید حرمتشـــو نگه داری؟! بشـــنی!

مرادبیـــگ حلظـــه ای مکـــث می کنـــد و هم چنـــان که به چوب دســـی اش 
تکیه داده، آرام می نشـــیند.

قیلخـــان: ولـــش کن، غصـــه خنور... بگو قســـمت بود؛ عوضش راســـته یه 
روز کمتر میـــری دوزخ. بده؟!

مرادبیـــگ ُبراق قلیخـــان را نگاه می کند. قیل خان یک قـــرص نان به مست 
می گیرد. مرادبیگ 

قیلخان: این نونو بگیر دستت تا هبت بگم... بگیر گفم...
مرادبیـــگ چـــوب دســـی اش را رهـــا می کند و چـــوب زمنی می افتـــد، تعلل 
یـــزد داخـــل  می کنـــد امـــا نـــان را می گیـــرد. قیل خـــان از  کـــوزه روغـــن می ر
کاســـه. بـــازرگان بـــا احتیاط جلوتـــر می آید و بـــه مرادبیگ ســـالم می دهد. 

مرادبیـــگ جوابـــش را منی دهد.
بازرگان: سالم عرض می کمن.

قلیخان: علیک سالم... بگیر بشنی تعارف نکن.
بازرگان می نشیند. قلیخان که کارش متام شده رو به مرادبیگ می کند:

قلیخـــان: حاال دیگـــه کاریش منی توین بکی... خبـــور... اقاًل یه وعده نون 
حالل خورده بایش...
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ابراهیم سلیمی کوچی

یسنده و پژوهش گر نو


روزیروزگاری در زمانـــه ای ســـاخته شـــد کـــه انبوهـــی از ایلیایت ها 
یه ی شـــهرها و...  به خاطِر خشک ســـایل ها، ختریب مراتع، رشـــِد یب رو
یســـت حمیطی و اجتماعـــی دیگر جمبور  در مســـیِر کـــوچ و حبران های ز
شـــدند از دشـــت ها، صحراها و کوهســـتان های ســـرزمنی مـــادری به 
حاشـــیه  ی شـــهرها پناه ببرنـــد. آن ها مهمان هـــای ناخوانـــده ی فروتی 
یشـــه های فرهنگی و تبارشـــناخی  بودند که یک هو از بســـیاری از ر
خـــود جدا شـــده و منی توانســـتند در قالب هـــای رایج زندگی شـــهری 
قـــرار بگیرنـــد. جـــاِن آزاده و رهایی طلـــب آن هـــا منی توانســـت بـــه این 
ســـادگی ها در میـــان دیوارهـــای خانه هـــای شـــهری حمصـــور مبانـــد و 
بـــه چشـــم اندازهای تنـــگ کوچه هـــا و خیابان هـــای پرســـروصدا و 
یب حوصلـــه ی شـــهر، خـــو بگیرد. بـــه درخت هـــایی می ماندنـــد که از 
یشـــه درآمـــده بودنـــد و به خاک ناآشـــنایی ســـپرده شـــده بودند که  ر

هیچ نســـبی با آن  نداشـــتند. 
ســـال ها  گذشـــت و ایـــن نســـل از ایلیایت هـــا آرام آرام بـــا بعـــی از 
جنبه هـــای زندگـــی شـــهری کنـــار  آمدنـــد. با ایـــن حـــال، هیچ وقت 
خاطره انگیـــز  زندگـــی  یـــادآور  کـــه  چیزهـــایی  متـــام  از  نتوانســـتند 
چادرنشـــیی بود، دل بکنند. به مهنی خاطر، آینِی جشـــن ها، عزاها، 
یادبودها و دیگر مراســـم حمیل را به هر دشـــواری  بود حفظ می کردند. 
در جامعـــه ی کوچکـــی کـــه معموال در گوشـــه ای از شـــهر شـــکل 
می دادنـــد، بـــه لباس هـــا و اشـــیاء و تزئینـــات داخل خانه ها، وســـایل 
زندگـــی، موســـییق و شـــعر حمـــیل، مهـــه و مهـــه رنـــگ و بـــوی ایلیایت 

می دادنـــد.
رفته رفته طایفه های خمتلف عشـــایری که در گوشـــه و کنار شـــهرها 
ســـاکن می شـــدند، بـــا بـــه اشـــتراک گذاشـــنت منادهـــا و منایه هـــای 
زندگـــی ایـــیل، تشـــکیل خرده فرهنگـــی هم بســـته می دادنـــد و بـــه 
یی  یشـــه های فرهنگـــی و پیگیـــری دغدغه هـــای هو جســـتجوی ر

یال روزیروزگاریایـــن خبـــت بلند  خـــود حســـاس می شـــدند. ســـر
یون هـــای کوچک و  یز  زمـــاین روی صفحۀ تلو

ً
را داشـــت که دقیقـــا

ســـیاه و ســـفید عشایر حاشـــیه ی شهرها ظاهر شـــد که نوعی نگراین 
از نابـــودی ســـرمایه های فرهنگی در ناخودآگاه ایلیایت های ســـاکن 
شـــهر شـــکل گرفته بود. آن هـــا مدت ها بود با حســـرت به گذشـــته 
نـــگاه می کردنـــد و از این کـــه می دیدنـــد کـــی پیدا منی شـــود که 
یـــد، که قصه گـــوی رنج هـــا و امیدها و آرزوهـــای آن ها  از آن هـــا بگو
یون، داســـتان زندگـــی آن ها  یز باشـــد، دلگیـــر بودند. قصه هـــای تلو
نبود. حّی خبش کوچکی از زندگی پر فراز و نشـــیب آن ها را بازگو 
منی کـــرد. ایـــن یعـــی این که انـــگار نبودنـــد. انگار هیچ وقـــت روی 
یبایی و امید  زمـــنی خـــدا راه نرفته بودنـــد و آن مهه آدم دلیر و آن مهـــه ز

و شـــادماین در زندگی شـــان وجود نداشـــت. 
مثل مهـــه ی شـــهروندان، روبـــروی جعبه جـــادویی می نشســـتند ویل 
هرچـــه چشـــم می دوختنـــد، چیزی کـــه بـــه قصه هـــای روزگارهای 
ازسرگذرانده ی آن ها نزدیک باشـــد، منی دیدند. دل شان می خواست 
حلظـــه ای، دقیقـــه ای، ســـاعی از آن مهـــه روز و شـــب کـــه در دل 
دشـــت ها و بر بلندی کوهســـتان ها ســـپری کرده بودنـــد، صادقانه و 
یون نقش ببندد.  یز حداقـــل نزدیک بـــه واقعیت، روی صفحـــه ی تلو
ســـخت مشـــتاق بودنـــد کـــه قصـــه ای برای شـــان گفته بشـــود که 
تفنگ هایـــش شـــبیه تفنگ های خودشـــان باشـــد، اســـب هایش به 
رنگ و قد و قامت اســـب هایی که داشـــتند، باشد و آدم هایش شبیه 
آدم هایی باشـــد کـــه با آن ها رنج هـــایی را تاب آورده یا شـــادماین هایی 
را جتربـــه کـــرده بودند. یب تاب بودنـــد که لباس هایی بـــر تن زن های 
قصـــه ببیننـــد کـــه بـــر تـــن شـــیر زن های ایـــل دیـــده بودند. دل شـــان 
لـــک زده بـــود کـــه روبروی قصـــه ای بنشـــینند که قصـــه ی غیرت و 
ســـربلندی های یاغی های دلیری باشـــد که مادران ایلیـــایت با ذوق و 
شـــوق، چبه های شـــان را به اســـم آن هـــا نامگذاری می کردنـــد. آن ها 
ایـــن اشـــتیاق های پـــر تـــب و تـــاب را در گوشـــۀ سینه هایشـــان نگه 
یغ می خوردند که روزگار آن آدم ها،  می داشـــتند و در خلوت شـــان در
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یر بایـــد فراموش کرد  آن اســـب ها، آن تفنگ هـــا ســـپری شـــده و ناگز
برنیاورد. و دم 

درســـت در مهنی گذرگاه مالل آور بود که روزیروزگاری با اســـب 
ســـفیِد  ُدم و یـــال حنابســـته ای که بـــه پاکی و لطافت چشـــمه های 
ســـر قله هـــا بود و بـــه قّوت و جســـارت ســـواران اســـطوره ای عشـــایر، 
بـــه خانه هـــای ایلیایت هـــای شهرنشـــنی  آمـــد. روزیروزگاریبـــرای 
ایلیایت هـــا از مهـــان قســـمت اول یـــک اتفـــاق بـــود. اتفـــایق که مثل 
ابرهـــای تیـــره ی روزهـــای اول پاییـــز، هزار امیـــد در دل چادرنشـــنی ها 
مـــی کارد. روزیروزگاری به شب نشـــیی های ایلیایت هـــا آمد. طبق 
یش ها و آشـــناها دور  راه و رســـم ناگفتـــه و ناشـــناخته ای، قـــوم و خو
هـــم مجـــع می شـــدند و به صـــورت مجعی به متاشـــای قصـــه ی جذاب 
و پرکشـــش امراهلل امحدجو می نشســـتند. ســـخت خوشـــحال بودند 
کـــه پاره هـــایی از زندگـــی گذشـــته خـــود و پـــدر و مادرهای شـــان 
را بـــه روایـــت امحدجـــو مـــرور می کننـــد. از دیـــدن آن مهـــه نشـــانه ی 
آشـــنا و دوست داشـــتی بـــه وجـــد می آمدند و حـــال آدم هـــایی را پیدا 
ین  یـــن و ارمجندتر یزتر می کردنـــد کـــه بعـــد از مدت هـــا ناغافـــل، عز
خاطره هـــای زندگی شـــان در ذهن شـــان زنده می شـــود. خیـــیل زود با 
یـــن جنبه های  یـــن و ظریف تر شـــخصیت  های داســـتان، بـــا عمیق تر
روحـــی و رواین آن هـــا دخمور می شـــدند و یاد و خاطـــره ی آدم های دور 
و نزدیـــک زندگی شـــان را در چهـــره، اندام، حلن صـــدا و دیالوگ های 
یـــغ می خوردند که فالین  شـــخصیت ها جســـتجو می کردند. هزار در
کـــه خـــوِد »مرادبیگ« بود، زود از دنیا رفـــت و فالن زن که حرف ها 
 شـــبیه »خاله لیال« بود، االن گوشه ی خانه افتاده. 

ً
و صدایش دقیقا

هیـــچ ابایی از اشـــک رخیـــنت به هپنای صورت شـــان نداشـــتند، وقی 
می دیدنـــد کـــه مرد راســـت گویی خـــوار می شـــود و دل زین به ناحق 
یاد پیش می آمد که یک هو وســـط مقایسه های شـــان  می شـــکند. ز
از کـــی یـــاد می کردنـــد که مدت ها بـــود از او یب خبـــر بودند و حاال 

یادشـــان می آمـــد که مهـــنی فردا بایـــد ســـراغی از او بگیرند.  

خییل هایشـــان متام هفته را منتظر می ماندند که ســـاعت خپش روزی
روزگاری برســـد. دور هم مجع می شـــدند و بعد از متاشای هر قسمت، 
دو یـــا ســـه برابر ســـاعت خـــوِد منایـــش، دربـــاره ی آن حـــرف می زدند. 
دربـــاره ی پیرنگ قصـــه، درباره آدم هـــا، درباره دیالوگ هـــا و درباره هر 
یال یا قســـمت های قبل ربط داشـــته  چیـــزی که به آن قســـمت ســـر
باشـــد. آن قـــدر تفســـیرها و حتلیل های متنوعـــی ارائـــه می کردند که 
گاهـــی کار به جـــر و حبث می کشـــید. روزیروزگاریفرصت بیان 
یشـــان مانـــده بود. متـــام چیزهایی که  متـــام چیزهـــایی بود که در گلو
خـــدا می داند هـــر روز چندبـــار در تهایی هایشـــان با خودشـــان زمزمه 
می کردنـــد. امـــراهلل امحدجو خیـــیل درست و حســـایب و به موقع چیزی 
برای شـــان آورده بـــود که یب  حمابا و یب هیچ تعـــاریف به آن ها می گفت 
کـــه آن ها هم کی بوده انـــد، روزگاری داشـــته اند و حی می توانند 
امید داشـــته باشـــند که قصه ی رنج ها و اشـــتیاق ها و آرزوهای شـــان 

بـــه این زودی ها فراموش نشـــود.
در یکـــی از خبش هـــای رمان »پاییز،پرســـتویســـفید«دربـــاره ی تأثیر 
یـــک  روزیروزگاریدر شـــکل گیری  یال  حیـــرت آوری کـــه ســـر
یت عشـــایری داشـــت،  گفتمـــان فرهنگـــی و هنـــری بـــرای بیـــان هو
نوشـــته ام. روزیروزگاریبـــرای ایلیایت هـــای بـــه حاشـــیه ی شـــهر 
یـــوین ســـرگرم کننده نبـــود. مرمهی  یز رانده شـــده یـــک برنامـــه ی تلو
بـــود بر زخم هـــای تهـــایی و دلتنگـــی و غربت. تـــالش منحصربه فرد 
یگران تکرارنشـــدین ســـینمای  و  به یادماندین کارگردان باهوش، باز
ایـــران و عوامل فداکار این جمموعه، باعث شـــد که روزیروزگاری
پـــاره ی مهـــم و فراموش نشـــدین از زندگـــی فرهنگـــی ما باشـــد. باید 
دوبـــاره از امـــراهلل امحدجـــو تشـــکر کـــرد کـــه روزیروزگاریرا بـــه 
خانه هـــای ما آورد و ما توانســـتم با قدم های مرادبیگ تا ســـینه کش 
یشـــِن چارقـــد خاله لیـــال را تا ته  کوه هـــا بـــدومی، بـــوی میخـــک و آو
گلوی مـــان فـــرو بدهم و با گلولـــه ی برنویی که نســـم بیگ در پای 

یم.  خودش نشـــاند، بـــرادروار درد بکشـــم و بگر
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نعمت اهلل سعیدی
منتقدونویسنده

از عرفـــان گرفتـــه تـــا فلســـفه و حکمـــت، از روان شـــنایس گرفتـــه تـــا 
هرمنوتیک و اتیمولوژی، از مناد شـــنایس گرفتـــه تا حبث های پیچده ی 
نظری در مورد ســـینما و یا شناخت شـــنایس )اپیســـتمولوژی(، اگر بنی 
یر« و »ذهن« مثلیث رســـم کنـــم، در نوع  ســـه واژه ی »زبـــان« و »تصو
خـــود، گویی به یک جـــور مثلث برمودا می رســـم! حمیط چننی مثلیث 
بـــه مراتب راز آلـــود و حیرت انگیز تـــر از هر مثلث برمودایی اســـت! مثلیث 
کـــه گویی رشـــته های نظری یاد شـــده، وقـــی به یکـــی از اضالع آن 
می رســـند، متوقـــف شـــده و در حیـــرت فرو می روند. یا درون آن ســـقوط 
می کننـــد و به ســـکوت می رســـند. در مورد هـــر یک از این ســـه رأس 
مثلـــث می تـــوان از منظر دیدگاه های یاد شـــده حرف های بســـیاری زد 
یـــی از آن هـــا ارائـــه داد. امـــا رابطه ی بنی آن ها را به این ســـادگی  و تعار

منی شـــود توضیـــح داد و توصیف منود. 
َمُه الَبَیان« خداوند انســـان را خلق کـــرد و به او 

َ
ـــَق ااِلنَســـاَن و َعل

َ
»َخل

نطـــق و بیـــان را آموخت )الرمحـــان، آیات 2و3( 
ینـــده ای می خواهند و  زبـــان از کلمه آغاز می شـــود. کلمـــایت که گو
 ما را به یاد »ذهـــن« می اندازد. 

ً
شـــنونده ای؛ و گفنت و شـــنیدن نیز فورا

 منی تواند 
ً
ید و ذهی که می شـــنود. ذهـــی که ظاهرا ذهی که می گو

بـــدون کلمات بیاندیشـــد؛ ذهی که شـــاید بـــه قول اندیشـــمندان و 
عرفـــای هندی و یا سرخپوســـت )که این روزها حرف هایشـــان گاهی 

مد روز می شـــود!( اصال چیزی غیر از طلســـم کلمات نیســـت. 
بـــاب اول اجنیـــل یوحنـــا این گونه آغاز می شـــود: »در ابتـــدا کلمه بود 
و کلمـــه نـــزد خدا بود و کلمـــه خدا بود. مهـــان در ابتدا نـــزد خدا بود. 
مهه چیز به واســـطه ی او آفریده شـــد و به غیر از او چیزی از موجودات 

نیافت...« وجود 
 متکلمـــنی و حکمای ادیـــان ابراهیمـــی )از هیودیـــت گرفته تا 

ً
امجـــاال

مســـیحیت و اســـالم( در تفســـیر این خبش از کتاب مقـــدس، به این 
مطلـــب اشـــاره می کنند کـــه جهـــان آفرینش چیـــزی نیســـت، غیر از 
 

َ
ن َیُقول

َ
َراَد َشـــْیًئا أ

َ
کلمـــات اهلی؛ کـــه به فرمایش قـــرآن کـــرمی: »ِإَذا أ

ـــُه ُکن َفَیُکوُن «؛ هنگامی که او )خداوند ســـبحان( چیـــزى را اراده 
َ
ل

یـــد: بـــاش، آن نیز موجـــود می شـــود. )یس،28(  کنـــد، می گو
یـــا گاهـــی خداونـــد متعـــال در قـــرآن کـــرمی از پیامبـــران بزرگـــی چون 

ا  َ حضـــرت مســـیح )ع( نیز بـــه عنـــوان »کلمـــه« یـــاد می  فرمایـــد: »ِإَنّ
قاها ِإیل َمـــْرمَیَ َو ُروٌح 

ْ
ل
َ
 اهلَلِّ َو َکِلَمُتُه أ

ُ
ســـیُح عیـــَی اْبُن َمـــْرمَیَ َرُســـول َ الْ

ِمْنـــه«؛ مهانـــا مســـیح، عیـــی فرزنـــد مـــرمی فقط فرســـتاده ی خـــدا، و 
کلمـــه ی او اســـت، کـــه او را بـــه مـــرمی القا منـــود. )نســـاء،171(

یـــا قرآن کرمی در برخی از آیـــات به یکی دیگر از نکات و ویژگی های 
ـــِه کِلَماٍت  ّبِ

ـــیّقَ َءاَدُم ِمن ّرَ
َ
کلمـــات اهلی اشـــاره می کنـــد؛ مثـــال: »َفَتل

پروردگارش کلمایت  ْیِه«؛ پس آموخت )القا شـــد بـــه( آدم از
َ
َفَتـــاب َعل

و بـــه ســـوی او توبـــه منـــود. )بقـــره،73( در این جا می توان پرســـید که 
کلمـــات چگونـــه بـــه ذهـــن مـــا خطـــور کـــرده و بـــر زبان مـــان جاری 
 یب کـــراین از 

ً
یبا می شـــوند؟ مـــا آدم ها چطـــور می توانم از بنی انبـــوه تقر

کلمـــات و مجالت، مـــواردی را انتخاب کـــرده و بیان کنـــم؟ آیا این 
مجـــالت، بـــه قـــول روان شناســـان، از خبـــش ناخـــودآگاه ذهـــن مـــا به 
خبـــش خودآگاهـــی فراخوانـــده می شـــوند؟ این تعبیر مشـــکیل را حل 
منی کنـــد. یعـــی مهان مشـــکل را فقـــط از خبیش به نـــام خودآگاهی، 
 )و شـــاید بـــرای فـــرار از پاســـخ( به خبیش دیگـــر از ذهـــن، به نام 

ً
موقتـــا

»ناخودآگاهـــی« منتقـــل می کند. 
آیا کلمات به صورت کیل در ذهن ما انباشـــته شـــده اند و در هر مورد، 
مغز پـــس از پردازش اطالعات موجود در حافظه اش، آن ها را گزینش 
و انتخـــاب می کنـــد؟ آیا هـــر کلمه و مجله، کلمـــات و مجالت بعدی 
را در ذهـــن تداعـــی می کنـــد؟ یـــا ذهـــن برای بیـــان مفاهـــم و مقاصد 
خـــود، در حافظـــه به دنبـــال کلمات مناســـب می گردد؟ هر کـــدام از 
ایـــن حـــاالت که باشـــد، مثال مغز یک شـــاعر در حال ســـرایش شـــعر 
 
ً
چگونـــه عمل می کنـــد؟ رباعیات خیـــام و غزلیات حافـــظ که قبال
در ذهـــن خـــودآگاه یا ناخـــودآگاه این دو شـــاعر وجود نداشـــته اند! از 
متـــام این ها گذشـــته، وقی کـــی خبواهد به این موضـــوع فکر کند 
کـــه کلمات ذهـــن اش در هر حلظـــه از کجا می آینـــد، کم کم ذهن 
ینات مترکز ذهی،  ســـاکت می شـــود! و این مهان اساس بسیاری از متر

مدیتیشـــن، مراقبه و این قبیل موارد اســـت. 
یـــر بـــه صـــورت کلمـــات در ذهـــن بایگاین  از این هـــا فراتـــر، آیـــا تصاو
می شـــوند؟ یـــا برعکس؟ )یـــا هر یـــک جداگانـــه؟( در ایـــن صورت 
یر  مثـــال وقی مـــا خواب می بینـــم، آیا کلمـــات ذهی تبدیل بـــه تصاو
می شـــوند؟ اصـــال حرف هـــایی کـــه در خـــواب می زنم یا می شـــنومی، 
چـــه ربطـــی بـــه اراده ی خودآگاه مـــا دارد؟ براســـی چه رابطـــه ای بنی 

نݤݤݤ« �ه ݐ
ر، ݣݣݣݣݣݣݣد صوݣݣٮی

ت
اݣݣنݤݤݤݤݤݤ، ݣݣݣݣݣݣݣݣں �ݓ

ݐ
ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ »ر

ݡیݤݤݤ
رݤݣݣݣݣݣݣݣمودݣݣ�ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ل�ش ݣݣݣٮݓ

مىݩݩݩݦش
وزگاری/ قسمت اول وزی ر یال ر نقد سر
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یـــر و دنیای داخـــل پرده ی  ســـینما و خـــواب وجـــود دارد؟ تفاوت تصاو
یزیون، با دنیای واقعی چیســـت؟ آیـــا کل این تفاوت ها  ســـینما یا تلو
یر بر پرده ی ســـینما )و ســـه  را می تـــوان فقـــط بـــه دو بعـــدی بـــودن تصو
بعـــدی بودنـــش در دنیـــای واقعی( مرتبط دانســـت؟ در ایـــن صورت، 
یه پردازان  یـــر خواب های ما چند بعدی اســـت؟ چرا برخـــی از نظر تصاو
عرصه ی ســـینما معتقدند: ســـینما تالیش بـــرای بازســـازی خواب ها و 

یاهای ماســـت؟ رو
نیمه شـــب،  بیابـــان،  یـــک  از  ســـکانس هایی  بـــا  روزگاری  روزی 
شـــعله های آتش، خـــواب دســـته مجعِی یـــک کاروان و...»خواب منا« 

شـــدن آغـــاز می شـــود...

اشرافیت و راهزنی �
آیـــا می توان این گونـــه نتیجه گرفت که متام داســـتان های بعدی این 
یال درواقع خـــواب »آدم بیگ« اســـت؟! ظاهـــرا او منی داند که آیا  ســـر
در خـــواب حرف می زند یا بیداری؛ و »نســـم بیـــگ« از مهنی موضوع 
سوء اســـتفاده کـــرده و اطالعـــات مـــورد نیـــاز در مـــورد کاروان را از آدم 
بیِگ خواب منا شـــده می پرســـد. مثال متوجه می شـــود کـــه آدم بیگ، 
چـــوب باز خویب اســـت، اما هیچ یـــک از کاروانیان تفنـــگ ندارند. یا 

مســـیر کاروان از کجاست و غیره. 
ذهـــن »آدم بیـــگ« خـــواب اســـت و زبـــان اش، زبان یـــک خواب منا و 
یـــر نیمه شـــب و بیابـــان را به مدد انعکاس نور شـــعله های آتش  تصاو
یر« رســـم شـــده  می بینـــم. بـــه این ترتیـــب مثلث زبـــان، ذهن و »تصو
و... شـــعله های آتـــش نیـــز، متثیـــل غـــار افالطـــوین را بـــه ذهـــن متبادر 
یال جلو  می کننـــد. بعدهـــا کـــه قصه هـــای اصـــیل و فرعـــی این ســـر
مـــی رود، هم چنان مهـــنی ظرفیت منادین بـــودن و تأویل پذیـــری در این 
یال ادامه پیـــدا می کند. دنیـــایی مابنی وهـــم و واقعیت،  جمموعـــه ســـر
کاروان عمـــر، خـــواب غفلـــت و خواب زدگـــی، امـــوایل کـــه دســـت 

کاروانیـــان امانت اســـت، راه زنـــان بیـــدار و راه بلد و... آیـــا متامی این ها 
 فقـــط مناد و اشـــاره اســـت؟ )از معاین منادیی چـــون قافله ی عمر 

ً
واقعـــا

گرفتـــه تا امانـــت مال دنیا در دســـت آدمیزاد و...( یا ایـــن، فقط روایت 
یک داســـتان اســـت از اهل یک کاروان و راه زنان و ماجراهای بعدی؟ 
یـــن آموزه هـــای عرفاین و  آیـــا امـــراهلل امحدجو بناســـت مروری بـــر مهم تر
آینی های جوامنردی و فتوت و مفاهم فلســـی و... غیره داشـــته باشـــد؟ 
یـــا فقـــط بناســـت قصـــه ی خـــود را تعریف کنـــد؟ آیـــا او توانســـته در 
معجون شـــگفت انگیزی از شـــخصیت پردازی و قاب بنـــدی و روابط 
یـــر« را به  علـــت و معلـــویل داســـتان خـــود، »کلمه« »ذهـــن« و »تصو
 معنایی 

ً
یر، واقعـــا هـــم پیونـــد بزنـــد؟ آیا تبدیل شـــدن کلمات بـــه تصو

دارد؟ یـــا این هـــا تالش هـــای ذهی منتقدی چون نگارنده اســـت که 
»روزی روزگاری« را شـــاهکاری یب نظیر و تا کنون، تکرار نشـــدین در 

یزیون و ســـینمای ایـــران می داند؟!  تلو
 چننی قصـــه و دیالوگ های شـــگفت انگیزی چگونـــه به ذهن 

ً
اصـــال

یســـنده ی »روزی روزگاری« خطـــور کـــرده اســـت؟ دیالوگ هـــایی  نو
کـــه در ذهـــن بســـیاری از خماطبـــان رســـوب کـــرده و تـــا به امـــروز هم 
بـــایق مانده انـــد و کلمـــایت که گویی حـــاال در ذهن ما مدت هاســـت 
 هم چون نگارنده ی 

ً
زندگـــی می کنند! چون امراهلل امحدجو نیـــز قطعا

 بناست 
ً
این ســـطور در این حلظات، از اول منی دانســـته است که دقیقا

یو انتخـــاب کنـــد! این  یســـد و بـــه عنـــوان ســـنار چـــه چیزهـــایی را بنو
کلمـــات چگونه به ذهن وارد می شـــوند و تبدیل به یادداشـــت پیش 
رو، یا قصه های نســـم، بسم، حســـام، خمور، و »مرادبیگ« می شوند؟ 

)یا قصـــه ی حیرت انگیز قـــیل خان!( 
قصه ای که در چندین قســـمت بعدی تازه معلوم می شـــود که راهزن 
و دزد واقعی، مهنی تاجری  اســـت که در دقایق ابتدایی قســـمت اول، 
 در خنســـتنی دیالوگ اش با 

ً
بـــه کاروان زده اســـت...! دزدی که اتفاقا

ید و توضیـــح می دهد که  اهـــل کاروان، واقعیـــات را بـــه آن هـــا می گو
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پاین را خنورند!  این مســـیر چقدر ناامن اســـت و فریب حرف های هر چو
پـــاین کـــه بعدهـــا می فهمـــم مهنی نســـم بیگ اســـت و دســـت  )چو
راســـت راهـــزن معرویف به نام مـــراد بیگ؛ و حاال آمده اســـت اطالعات 

و...( مجع کند 
خالصه ســـاعت ها طول می کشـــد و در دنیای داســـتان فیلم، هفته ها 
و ماه هـــا می گـــذرد و چـــرخ روزگار می گـــردد و می چرخد... تـــا روزی 
متوجه بشـــومی کـــه مهنی تاجر تـــازه وارد )با کاروان شـــترهایش( از هر 
دزد و راهزین خطرناک تر و غارت گر تر اســـت! تاجری که در خنســـتنی 
زندگینامـــه ای کـــه از خـــود ارائـــه می دهـــد، در کمـــال شـــگفی، به 
اســـاس و بنیـــان خانـــواده و ازدواج محله می کند و تشـــکیل خانواده و 
پایبنـــدی بـــه آن را کار آدم هـــای دهـــایت و امحق می دانـــد! تاجری که 
تـــا دلـــت خبواهـــد »واقع بـــنی« اســـت و متام هشـــدارهایی کـــه به اهل 
کاروان می دهـــد راســـت اســـت؛ تاجری که بـــرای خـــودش )حی در 
پان ها و  دل آن بیابـــان( پیالـــه ی خمصـــوص دارد و بـــا پیاله ای کـــه چو
دهایت ها شـــیر می خورند، چیزی منی نوشد؛ او فلســـفه ی زندگی را رفاه 
و خوشـــگذراین و »مصـــرف« شـــکر با شـــیر می داند! )آن هم شـــکری 
پان ها خیـــیل کم به چشـــم دیده اند. یعی  کـــه ظاهـــرا دهایت ها و چو
مصـــرف چیـــزی که مهه کـــس نتواند مصـــرف کند؛ و شـــخصیت و 
اعتمـــاد بـــه نفس گرفنت و معنا خبشـــیدن به زندگـــی، از این طریق!( 
اصال بعدها متوجه می شـــومی کـــه او متام خماطره ها و جان فشـــاین ها و 
یـــن راه زنان آدمکـــش را فقط برای  حتمل خطر ســـر و کلـــه زدن با بدتر
مهـــنی چیزهـــایی مثـــل »پیالـــه خمصـــوص« و »مصرف« شـــکری که 
دیگران منی توانند داشـــته باشـــند، بر خود مهوار کرده اســـت.  تاجری 
کـــه بـــه خویب می داند »واقعیی چـــون پول« حی در برهـــوت و وادی 
دورافتـــاده ای چون »گرگ دره« حرف اول را می زند و از راه زنان گرفته 
تـــا تفنگچی هـــای حمافـــظ کاروان، بـــه خاطر پول اســـت کـــه به این 
کـــوه و کمرهـــای خطرناک زده انـــد؛ تاجری که در کمال شـــگفی، 
قدرت، قواعد و تأثیر »مذاکره« را حتت هر شـــرایطی می شناســـد! او در 
بدترین شـــرایط، یک مذاکره کننده ی زبر دســـت اســـت؛ که حی با 
یـــن راه زناین چون »حســـام بیک« نیـــز می تواند  یـــن و یب منطق تر بدتر
مذاکره کند و زبان این آدم را می فهمد. تاجری که از بدترین شـــرایط 
و حبران ها، بلد اســـت چگونه فرصت ســـازی کنـــد و جتارت خانه های 
 توســـط »طمع« و 

ً
خـــود را گســـترش و رونق دهـــد! و تاجری که هنایتا

»توهـــم« و »اشـــتباه« به قتل می رســـد. )یعی مهـــان مهم ترین عناصر 
 امراهلل امحدجو یک »کاهن« و پیشـــگوی 

ً
دنیای خـــودش!( آیا واقعا

 جـــادوی هم جـــویش مثلث 
ً
ســـیایس بـــوده اســـت؟! یـــا این ها عمدتـــا

یـــر و ذهن« اســـت؟! مثلیث که با اکســـیر هنـــر تبدیل به  »زبـــان، تصو
آینه ای ســـه گوش می شـــود و »جهان منایی« می کنـــد! و این جا مهان 

جایی اســـت که شـــعری به نام »ســـینما« شـــکل گرفته است.
 یس ســـال پیش 

ً
یبا یال و قصه ای کـــه تقر چگونـــه ممکن اســـت ســـر

ســـاخته شـــده اســـت، این مهه بـــرای مهم ترین صورت مســـئله های 
امـــروز ما نیز تأویل پذیر باشـــد؟ آیا به راســـی حتلیل هـــا و حرف هایی که 
 برداشـــت های شـــخیص یک منتقد 

ً
تا کنون زده امی و خواهم زد، صرفا

 این حرف هـــا و این مضامنی در مهنی 
ً
از یک فیلم اســـت؟ یـــا نه؛ واقعا

یال روزی روزگاری طرح شـــده است؟  ســـر
در صورت دوم، آیا امراهلل امحدجو مثاًل یس سال پیش نیز، مطالعات و 
 کامیل از نظریه ی مزخرف »جتارت آزاد جهاین« داشته 

ً
پژوهش نســـبتا

اســـت؟ )جتاریت کـــه با مباین »تراســـت« و احتکار و تباین و... ســـر و 
کار دارد و با رشوه، امورات خود را جلو می برد و آبرومندانه کاله برداری 
می کند و مهیشـــه به دنبال خریدن کارخانه ها اســـت و حی دزدی را 

هـــم یک جـــور بیزنس می بیند!( فـــرض کنم این طور بـــوده، آن وقت 
یه های اقتصادی را با معیارهای روان شنایس  چطور توانســـته مهنی نظر
دیـــی و »علـــم النفس« عاملان، حکما و عارفاین چـــون مال امحد نرایق 
)معراج الســـعاده( مال صـــدرا، حمی الدین ابن عـــریب و... پیوند بزند؟ )و 
در عـــنی حـــال هیچ وقـــت از قصه گویی خـــود حلظه ای هـــم عامدانه 
غفلـــت نکند!!( اصاًل »فرهاد فخرالدیی« چطور تشـــخیص داده که 
برای چننی مفاهم و گســـتره ای از تأویل پذیری، چننی موسییق فیلمی 
بســـازد؟ یـــا نه؛ موضوع این جاســـت کـــه امثال امحدجـــو و فخرالدیی 
)بـــه اضافـــه ی فیلم بـــرداران و طراحـــان لبـــاس و...( آمده انـــد کـــه بار 
دیگـــر فضیلـــت امثال حافظ را بر اهل فلســـفه و علم تذکـــر بدهند؟ و 
نشـــان بدهند که وقـــی از»آیینگی« در هنر حـــرف می زنم، منظورمان 
چیســـت! آیینـــه ای که از تئوری های ســـیایس و اقتصـــادی گرفته تا 
یبایی های  روان شـــنایس و غیره، مهگی می توانند مقابل آن بایستند و ز

خـــود را دربیابند و زشـــی ها را چاره کنند. 
»هنر برتر از گوهر آمد پدید...«

نمودها و نمادها �
در بســـیاری از فیلم های معروف به ســـینمای روشـــنفکری، بســـیاری 
از عناصـــر فیلـــم، از شـــخصیت های داســـتان گرفتـــه و حـــرکات و 
حرف هایشـــان، تا پدیده هایی مثل خودکار، درخت، گلدان، خیابان 
 »منـــاد« 

ً
 منتقدان شـــان صرفـــا

ً
و غیره، بـــه نظـــر فیلم ســـازان و خمصوصـــا

هســـتند. مثالً کارگـــردان یـــک کالغ را نشـــان می دهـــد و منظورش 
هوچی گـــری و قیـــل و قال اســـت؛ یا الک پشـــت، منـــادی از کندی و 
تنبـــیل اســـت؛ یا یـــک کوچـــه بـــن بســـت، منـــادی از بن بســـت های 
اجتماعـــی اســـت؛ یا آمســـان ابـــری منـــادی از دلگیـــری اســـت؛ باران و 
شـــکوفه ی گل، منـــادی از امیـــد بـــه آینـــده اســـت؛ و یـــا خیره شـــدن 
قهرمان داســـتان به نقطه ای از دور دســـت افق و دقیقه های پشـــت سر 
هم ســـکوت کـــردن و الل مـــوین گرفنت، منـــادی از هرچـــه که بعدها 

کارگـــردان یا منتقـــدان اش خبواهنـــد تعبیر کنند! 
گاهی کار این مناد و مناد پردازی ها به جایی می کشد که غیر از خود 
کارگردان و منتقـــدان اش، کی چیزی از آن ها ســـر در منی آورد. درک 
ایـــن منادهـــا ســـواد می خواهـــد و این ســـواد فقط در اختیـــار یک طیف 
خـــاص از هنرمنـــدان و منتقـــدان اســـت. بایق آدم ها فقـــط می توانند در 
ســـکویت هبت زده بـــه این جور فیلم ها و سازندگان شـــان نگاه کنند 
و حتســـنی؛ و یـــا با حرف زدن شـــان بیســـوادی خـــود را اثبـــات! در واقع 
ایـــن کارگردان اســـت کـــه تصمم می گیرد چـــه چیـــزی از فیلم مناد 
چـــه چیزی باشـــد و چرا و چگونـــه. )و منتقدان نیز به جـــای »نان« به 
کارگردانـــان، »منـــاد« قرض می دهند( یعی گاهی خبـــش عمده ای از 
ً حرف های 

فیلم فقط برای ارائه ی مهنی منادها ســـاخته شده و احتماال
فلسی و جامعه شناســـانه و غیره ای که پشت مهنی منادها وجود دارد. 
 کارگـــردان آن قدر یب کار نیســـت که فیلم بســـازد و یا 

ً
وگرنـــه ظاهرا

یســـد.  منتقد آن قدر یب کالس نیســـت که برای هر فیلمی نقد بنو
الغرض، اگـــر دقت کنم و خبواهم این مطلـــب را به صورت خالصه، 
در یـــک شـــبه مجلـــه و گزاره خالصـــه کنـــم، بـــه »منـــاد بـــرای منـــاد« 
می رســـم. گزاره ای کـــه تداعـــی کننـــده ی بســـیاری از گزاره هـــای 
مشـــابه دیگـــر اســـت. از فیلـــم برای فیلـــم گرفته تا شـــعر برای شـــعر و 

فلســـفه برای فلســـفه و...
اما جالب این جاســـت که در فیلمی مثـــل روزی روزگاری هیچ منادی 
 بـــرای منادین بودن وجـــود نـــدارد و نیامده اســـت. بلکه فقط با 

ً
صرفـــا

قصه و جزئیات آن ســـرو کار دارمی. یعی اجزاء قصه مهان قدر منادین 
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هســـتند یا نیســـتند، که کل داســـتان می تواند منادین باشد یا نباشد. 
مثـــال »قیل خان« یکی از شـــخصیت های حموری داســـتان اســـت، نه 
یک مناد. قیل خان شـــخصیی اســـت بـــرای مهنی داســـتان، نه منادی 
بـــرای یـــک مفهوم دیگر. مهان طـــور که مراد بیگ، خالـــه لیال، خمور، 
و بایق شـــخصیت ها متعلق به مهنی داستان هســـتند و دارند در دنیای 

داخل فیلم، زندگی شـــان را می کنند. 
یـــک فیلم ســـاز در درجـــه ی خنســـت یـــک داســـتان گو اســـت. هیچ 
قصه گـــو یـــا کارگرداین حـــق نـــدارد مناد های اثـــر خـــود را به خماطب 
حتمیـــل کرده یـــا در ذهـــن او فـــرو کند! مثاًل چـــرا وقـــی می خواهم از 
تـــورم در اقتصـــاد یـــک جامعه حرف بزنـــم، باید وزغ و قورباغه نشـــان 
بدهـــم؟ )که حنجـــره ی خود را باد کرده اند!( اگـــر وزغ و قورباغه مناد 
تورم باشـــند، چرا بـــت، مناد خداوند نباشـــد؟! امجااًل از هنـــر »مناد برای 
منـــاد« و منـــاد به جـــای »واقعیت« مهان تفکـــر »بت برای منـــاد خدا« و 

»بت بـــرای بـــت« در می آید.
وقی منادها بتوانند کم کم جایگزین واقعیت شـــوند، بت نیز کم کم 
یـــن خـــدا می شـــود. منادها در واقـــع بایـــد مناینـــده ی »منود« هـــا  جایگز
باشـــند. تا وقی چیـــزی نتواند منود باشـــد، منی تواند مناد شـــود. به قول 
شـــیخ اشـــراق، ما مهه منود هایی هســـتم، یب بـــود؛ برای آن »بـــود« »یب 
منـــود«. در این تفکر اخیر اســـت که مهـــه چیز تبدیل به اشـــاره و آیه و 

متثیل می شـــود...بگذرم.

توبه از پیرنگ به شخصیت �
یـــن تالش  یال روزی روزگاری، عمده تر در قســـمت های خنســـت ســـر
فیلم ســـاز را می تـــوان در معـــریف کاراکترها و شـــخصیت پردازی دقیق 
)و بـــا جزئیـــات هرچـــه بیشـــتر از آنان( دانســـت. شـــخصیت هایی که 
مهـــراه بـــا معریف خود، مقدمات داســـتان های بعدی را نیـــز مطرح کرده 
و تعلیق هـــای اصیل و فرعی را شـــکل می دهند. )البته تعلیق هایی که 
به نظر حقیر، بیشـــتر »انتظار« هستند، تا »تعلیق« در مفهوم هالیوودی 
آن. تفـــاوت ایـــن دو را بارهـــا در یادداشـــت های قبـــیل توضیـــح داده ام. 

انتظـــار، یک مفهوم دیی و شـــیعی اســـت و ذیل فطـــرت عدالت طلیب 
خماطبان فهم می شـــود. اما تعلیق در معنای هالیوودی آن، بیشـــتر انواع 

خایص از »بوالفضویل« اســـت...بگذرم( 
حال با یک پرســـش اســـایس در درام و درام شنایس مواجه می شومی؛ آیا 
»پیرنـــگ« و روابط علت و معلویل وقایع یک فیلـــم، اولویت و امهیت 
دارد، یـــا دقـــت در ترســـم »شـــخصیت« و هویت خبیش بـــه آن؟ امجااًل 
در ادبیات و درام کالســـیک، پیرنگ و ســـیر وقایع داســـتان به مراتب 
مهم تـــر اســـت. )این کـــه ماجرای الـــف چـــرا و چگونه منجر بـــه وقوع 
ماجرای »ب« می شـــود و ســـپس اتفـــاق »»ب« ماجـــرای »ج« را رقم 
می زنـــد و ایل آخـــر( در ســـینمای مدرن چگونگـــی و کیفیت ماجراها 
 در ســـینما و روایت های پســـت 

ً
امهیت و اولویت پیدا می کند و هنایتا

یـــی و منایش نامـــه و فیلم نامه( ایـــن جزئیات  مـــدرن )اعـــم از رمان نو
اســـت که حموریت پیدا می کنند. جهت توضیـــح نکات اخیر الذکر 
می تـــوان فیلم هـــای پلیی قدمیـــی را با آثـــار دهه های هفتاد و هشـــتاد 
ســـینمای جهان و آثار معاصر مقایســـه کرد. در داســـتان ها و فیلم های 
کالســـیک، خماطـــب خنســـت می خواهـــد بدانـــد قاتـــل کیســـت و 
چطور مرتکب جرم شـــده و چگونه دســـتگیر خواهد شـــد. )کشـــف 
نظـــام علـــت و معلول ها و پیرنگ داســـتان مهم اســـت( در آثار متأخرتر، 
 در آثار معاصر 

ً
خـــود کیفیـــت جرم نیز امهیت پیـــدا می کند و... هنایتـــا

عمده ی نقاط قوت و امتیاز آثار ســـینمایی به ترســـم هرچه هبتر و بیشتر 
جزئیـــات بســـتگی دارد. تـــا جـــایی که گاهی بـــرای خماطـــب، دیگر 
چندان مهم نیســـت مثال قاتل کیســـت و انگیزه اش چه بوده، بلکه 
اصـــل تعلیـــق و جذابیت های فیلـــم در مهان نـــکات جزیئ و کیفیت 
یـــن ســـرفصل های  عناصـــر روایی اســـت. این هـــا فشـــرده ای از مهم تر

مباحـــث مربوط به عناصر روایی در ســـینمای معاصر اســـت.
امـــا حدود یس ســـال پیش »امحدجـــو« الفبای روایی دیگـــری را مطرح 
یـــن چیزهایی کـــه از فیلـــم روزی  می کنـــد؛ اگـــر دقـــت کنـــم، مهم تر
روزگاری در ذهن بســـیاری از ماســـت، اوالً شـــخصیت های آن است و 
در ثـــاین بســـیاری از دیالوگ ها. دالیل این امر چیســـت؟ )و احتماالً آیا 
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در مـــورد برخـــی از فیلم های خوب ایـــراین نیز صادق اســـت؟( و مهم تر 
از آن این کـــه، ایـــن موضـــوع »چـــه ربطی به ســـینمای مـــیل و دیی ما 
می تواند داشـــته باشـــد؟« آیا الفبای ســـینمای میل و دیـــی ما می تواند 
 منطبـــق بر مهان مبـــاین و اصویل باشـــد که در دانشـــکده های 

ً
دقیقـــا

ســـینمایی امـــروز جهـــان تدریس می شـــود؟ )و فقط با ایـــن تفاوت که 
باید حمتوای شـــان دیی و میل شـــود(

از آن جـــا کـــه جمال ما در این نوشـــتار بســـیار حمدود اســـت )و ظرایف و 
یاد اســـت( امجاالً فقـــط به برخی از  یال مذکور ز نکات مربوط به ســـر

سرفصل های مســـائل اشـــاره می کنم و می گذرمی. 
خالصـــه مطلـــب این می شـــود که طبـــق معـــارف و آموزه هـــای دیی، 
»امّنـــا االعمال بالنیات«؛ پس آن چه خنســـتنی معیار قضـــاوت در مورد 
اعمـــال انســـان ها اســـت، نیـــت آن ها اســـت. )نـــه نتیجـــه ی فیزیکی 
اعمال شـــان( بنابرایـــن در یـــک درام نیـــز ابتـــدا خـــود شـــخصیت ها و 
شـــناخت اغراض و نیت هایشان مهم هســـتند. یعی مهان کاری که 
یال مذکـــور آغـــاز می شـــود و تـــا انهتا نیز  از قســـمت هایی ابتـــدایی ســـر
تـــداوم دارد و در حـــال تکمیـــل شـــدن اســـت. اما اگر فرصت داشـــتم 
توضیح می دادمی که مثال در ســـریایل مثـــل »کلش آف کلنز« خییل 
 برعکـــس اســـت. )یعی مثـــاًل این مهم نیســـت که 

ً
از اوقـــات دقیقـــا

فالن شـــخصیت چقدر جاه طلب یا تشـــنه ی قدرت است، بلکه باید 
دیـــد نتیجـــه ی کار او چیســـت؟ و حی چون نتیجه ی کار بســـیاری 
 مثبت اســـت، نگاه خماطب به 

ً
از شـــخصیت های منی داســـتان هنایتا

یج مثبت می شـــود و احســـاس مهذات پنـــداری با آن ها  آن ها نیز به تدر
می کند.( 

ویژگی هـــای  مهـــنی  نیـــز،  داســـتان  روایـــت  طـــول  در  بنابرایـــن 
»شـــخصیت ها« اســـت که به پیرنگ ها و وقایع داستان معی خواهد 
داد، نـــه برعکس؛ و مهم تـــر از مهه این کـــه، در روزی روزگاری »زمان 
و مـــکان« نیز هویت و شـــخصیت دارند؛ هویی که بـــه دنیای دروین 
فیلم »خودباوری« می دهد. از غالم بیگ و نایب گرفته تا ســـورناچی 
یج  و دهل چی و بایق هویت ها و شـــخصیت هایی که بناســـت به تدر

وارد داســـتان شـــوند. آیا این تفنگچی هایی که از مشـــتری پول باروت 
می گیرنـــد، امـــا بـــه جـــای تیـــر هـــوایی، ترقـــه در می کننـــد، می توانند 

کاروان را بـــه ســـالمت از »گرگ دره« عبـــور دهند؟! 
از عناصـــر غافـــل گیری یـــا »حیرت« نیـــز در قســـمت های بعدی هبتر 

می توان حـــرف زد.

از غرور تا طمع �
»غـــالم بیـــگ« ظاهـــرا سردســـته ی تفنگچی هـــایی اســـت کـــه پول 
گرفته اند تا کاروان مرد تاجر را از دســـت راه زنان به ســـالمت رد کنند 
و »نایب« معاون او. غالم بیگ پاهای خود را به اســـب بســـته اســـت 
کـــه اگـــر جنگی درگرفت، تـــا پای جان مبـــارزه کند و جنـــازه اش را 
هم به دمشن ندهد. او شـــخصیی اســـت که ادای آدم های کم حرف 
و اهـــل عمـــل را در مـــی آورد. او علیرغم حضور پررنگ اش در داســـتان 
قســـمت های اول و دوم، دو-ســـه مجله بیشـــتر دیالوگ ندارد. اما نایب 
مـــدام حرف می زنـــد و خوش زباین می کند. الغرض، آن چه هســـته ی 
مرکـــزی شـــخصیت »غالم بیـــگ« را تشـــکیل می دهد و نســـبت به 
موارد دیگر پررنگ تر اســـت »غرور« اوســـت. غروری با چاشی محاقت.

اما حمور مرکزی شـــخصیت نایب »طمع« اوســـت. طمعی با چاشـــی 
یرکـــی و فریب کاری. غرور و طمع، خنســـتنی گناهان شـــیطان و آدم  ز
بوده انـــد کـــه آن هـــا را از هبشـــت راندنـــد. اما بســـیار بعید اســـت که 
کارگـــردان بـــا آگاهـــی و قصد قبیل، خنســـتنی شـــخصیت های منی 
فیلـــم اش را ایـــن دو قرار داده باشـــد. )و این مهـــان ویژگی آیینگی هنر 

اوســـت که اجـــازه ی چننی برداشـــت های جالـــیب را می دهد(
یج با شـــخصیت  در مهـــنی قســـمت های خنســـت اســـت که بـــه تدر
پیرمردی به نام »شـــعبان« که بلد کاروانیان ابتدای فیلم اســـت آشنا 
می شـــومی. شـــخصیی که بعدها می فهمم، نام اصـــیل او »قیل خان« 
بـــوده اســـت. ســـپس بـــه معـــریف قهرمان هـــا و شـــخصیت های حموری 
داســـتان می رســـم، که در رأس آنان »مراد بیگ« قـــرار دارد. هم چننی 
یال نیـــز از مهنی قســـمت دوم به بعد اســـت که  حمورهـــای اصـــیل ســـر
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شـــکل می گیرد. با توجه بـــه جمال اندکی که برای این نوشـــتار بایق 
اســـت، ادامه مطالب را فهرســـت وار مورد اشـــاره قـــرار می دهم.

حفره های هویت تاریخی �
یزیون ایران  یال روزی روزگاری فقط یک پدیده ی خـــاص در تلو ســـر
نبـــود. هرچند متأســـفانه بنـــا بر دالیل متعددی، ســـاخت آثـــاری از این 
یج ســـبک یـــا ژانر  دســـت نتوانســـته تـــا بـــه امروز تـــداوم یافتـــه و به تدر
مســـتقیل را در فیلم ســـازی معاصر ما به وجود بیاورد؛ اما کاری در حد 
یال، چیزی نیســـت که متوقف مبانـــد و دیر یا زود  و اندازه های این ســـر
یال را منی توان  یان ســـازی نرســـد. مهچننی تأثیر و تـــداوم این ســـر به جر
تها در وجود کارها و آثاری از قبیل »تفنگ ســـر پر« منحصر دانســـت. 
)هرچنـــد مهنی تفنگ ســـر پـــر نیز_اگرچه کار قابل حتســـیی بـــود_ اما 
بـــا روزی روزگاری داشـــت( الغـــرض، روزی  فاصله هـــای بســـیاری 
روزگاری، حـــی بـــه تهـــایی نیز می تواند یک ســـبک و ژانـــر خاص در 
فیلم ســـازی معاصـــر ما به مشـــار بیاید. ســـریایل کـــه در »هویت یایب« 
یخ مهبم دو-ســـه قرن اخیـــر ما، به  مقاطـــع فوق العـــاده حســـایس از تار

تهایی گام هایی اســـایس را برداشـــته است.
 
ً
آن ذهنیـــت و تصاویری که ما از هویت ســـنی خودمان دارمی، عمدتا
مربـــوط بـــه ســـده های هفـــت و هشـــت به قبـــل اســـت و حداکثـــر از 
ســـده های دهـــم و یازدهم جلوتـــر منی آید. هرچه به عقب تـــر از قرن های 
یـــی و فرهنـــگ تارخیـــی مـــا  یـــاد شـــده باز گـــردمی، تعـــداد عناصـــر هو
یـــب داده شـــده ای، چون  کاهـــش یافتـــه و به مـــوارد بیش از حد ضر
یـــری مینیاتوری از  اشـــعار حافظ و ســـعدی و خیام، به اضافه ی تصاو
قهرمانان خاص و اســـطوره ای چون خســـرو و شـــیرین، یا حی رســـم 
و ســـهراب و شـــاه عبـــاس و غیـــره، منحصر می شـــود. به این فهرســـت 
می تـــوان حکایت هـــایی از امثال ابن ســـینا و ســـهروردی و شـــیخ هبایی 
و... تـــا کـــوروش کبیـــر را اضافه کرد. )یا هنرهای کلیشـــه شـــده ای 
چـــون معمـــاری ســـنی و فـــرش بـــایف و... دیـــزی و اشـــکنه( این جـــا 
 مهه یک شـــکل اســـت و 

ً
یبا یـــر ذهی ما از پادشـــاهان قدمی، تقر تصاو

منی تواننـــد متایز چنداین بنی مثالً نادر شـــاه و شـــاهپور دوم و غیره، قائل 
شـــوند. هم چنان کـــه در مورد چهره های فکـــری و فرهنگی، هم چون 
یر مهبم و بدون متایز وجود  دانشـــمندان و شـــعرا و حکما نیز مهنی تصاو
دارد. تـــا جایی که ذهنیت عامه ی مردم شـــاید تفـــاوت و متایز چنداین 
یـــت کهن هـــزار ســـال پیش خـــود، بـــا ذهنیی کـــه از مهنی  بـــنی هو
پنجـــاه ســـال قبل دارد )کـــه هنوز کشـــاورزان بـــا داس درو می کردند 
و بـــا هیزم نـــان می خپتند( در منی یابنـــد. به عبارت دیگـــر، ذهنیت ما از 
یـــژه در قرن های اخیر  یـــی که به و هویت ســـنی مان منقطع اســـت؛ هو
و پـــس از مواجهـــه با مدرنیته ی غریب در حفره هـــای تارخیی قرار گرفته 
و در تاریکی فرو رفته اســـت. ممتاز ترین ویژگی »هویت یایب« ســـریایل 
چون روزی روزگاری، تالش موفقیت آمیزی اســـت که برای پر کردن 
یخ  چننی حفره هـــای تارخیی ای اجنام داده اســـت. مهان مقاطعی از تار
کـــه مششـــیر و زوبنی هـــا جـــای خود را بـــه تفنـــگ و بـــاروت داده اند. و 
جامعـــه ی ایراین با حمصوالت و ابزارآالت جدیدی مواجه می شـــود که 
یال در مقابل »تاجر« آن ها را روی  »حســـام بیگ« در قسمت هنم ســـر
یک میز بســـاط می کند. از ماشنی حســـاب و ذره بنی گرفته تا دوربنی 
فیلم برداری. از مهنی مقطع تارخیی اســـت که هویت ایراین ســـردرگم 

می شود.
در قســـمت دوم، مراد بیگ با یادآوری »هفت بـــرادرون« و عهدنامه ی 
بـــنی گـــرگ دره و ســـنگ ســـفید، درواقـــع دارد بـــه خماطبـــان کمـــک 
می کنـــد کـــه این حفره هـــای تارخیی هویت خـــود را به یـــاد آورده و پر 

کنند. 
یال ســـکانی وجود دارد که بعدها به خنستنی  در این قســـمت از سر
چالـــش مانکـــن ایـــراین )و احتمـــااًل جهاین( معـــروف شـــد. البته این 
ســـکانس هیـــچ ربطی بـــه چالش مانکـــن بـــا تعاریف امـــروزی خود 
ندارد. اگر این ســـکانس را به عنوان یک مناد در نظر بگیرمی، تفاســـیر 
خمتلی می توان از آن ارائه داد. اما قبل از اینکه وارد این تفاســـیر شـــومی 
نبایـــد فرامـــوش کنم که در اینجا راه زنان مشـــغول اجرای مســـخره ی 
چیـــزی به نام چالـــش مانکن نیســـتند. بلکه آنان گـــوش خوابانده 
انـــد که صداهـــای حمیط را بـــا دقت بشـــنوند. در واقـــع آن ها حرکت 
منی کننـــد تـــا تولید صـــدای اضافـــه نشـــود و بتوانند صـــدای حرکت 
کاروان را بشـــنوند. مهنی موضوع در قسمت ســـوم نیز برای کاروانیان 
اتفـــاق می افتـــد و می بینـــم که آن هـــا نیز انـــگار چالش مانکـــن اجرا 
می کننـــد. )در صـــوریت که آنان نیز نزدیک »ســـنگ ســـفید« گوش 

می خواباننـــد که ببیننـــد صـــدایی از راه رنان می آید یـــا نه؟!(
یب حرکی و ســـکوت این افراد را می توان به انواع خمتلی تفســـیر کرد. 
امـــا با توجـــه به حرف های اخیرمان، شـــاید هبترین تفســـیر این باشـــد 
که این ســـکانس به ســـکوت و ســـکون آن مقاطـــع تارخیی مذکور 
اشـــاره می کند. ســـکوت و ســـکوین که به زودی خواهد شکست، 
یخ جـــان می دهند.  و این شـــخصیت ها جـــان گرفتـــه و دوباره بـــه تار
ســـکویت کـــه می توانـــد پیش درآمـــد وقـــوع یـــک گرفتـــاری و فاجعه 

باشد!
و در رأس ایـــن شـــخصیت ها، مراد بیگ قرار دارد. راه زین که بناســـت 
در ادامـــه ی داســـتان شـــخصیِت حمـــوری باشـــد. قهرماین کـــه اردوی 
افـــرادش، در گـــذرگاه عبـــور کاروان ها قـــرار دارد. و مگـــر نه این که 
ایـــران گذرگاه عبور کاروان های شـــرق به غرب و برعکس اســـت؟! 
و غیـــره و غیـــره و... وال غیر. )اشـــاره بـــه منت قرارداد مرادبیک و حســـام 

بیک(
و بناســـت طبق قراردادی بنی دو گروه اصیل راه زنان، حد و مرز فعالیت 
هرکدام مشـــخص شـــده و وارد حرمی یکدیگر نشـــوند. قراردادی که 
 بســـیاری از کلمات و مجالت اش مهمل و یب معناســـت. )و طنز 

ً
ظاهرا

فـــوق العـــاده ای در آن وجـــود دارد!( امـــا طرفـــنی، معنا و مقصـــود آن را 
بـــه خـــویب در می یابنـــد. درواقـــع کل مجالت طـــوالین و پـــر از تعارف و 
یفات قـــرارداد فقط یک مطلب اســـت؛ و آن این کـــه هیچ کدام  تشـــر
وارد حـــرمی یکدیگـــر نشـــوند. که حـــی این حـــد و مرز نیز بـــا عبارت 
کامـــال مهبم » تا مهنی جا که نشســـته امی« در قرارداد ذکر شـــده! )از 
شـــرح و تفســـیر داســـتان این قرارداد می گذرمی. امـــا برخالف عقیده ی 
بســـیاری از فالســـفه ی زبان، »زبان« ماهیـــی قراردادی نـــدارد. بلکه 
متـــام قراردادهـــا را بـــا زبـــان و در زبان می بندنـــد. اگر زبان نباشـــد، چه 
قـــراردادی می توان بســـت و با کـــدام واژه ها و مفاهم؟! آشـــوب موجود 
در ایـــن دوره ی زماین_که فیلم به آن اشـــاره می کند_ مهان آشـــوب در 
»زبان« اســـت. آشـــوب و بلـــوایی که ادامه پیـــدا می کند و بـــه دوران 

هنضت جنگل می رســـد( 
در قســـمت های بعـــد خواهم دیـــد که قهرمان داســـتان )مـــراد بیگ( 
علیرغم این که دوســـت اش قرارداد را امضا کرده، به آن پایبند اســـت. 
امـــا ضد قهرمان )حســـام بیـــگ( با وجودی کـــه خـــودش آن را امضا 
کـــرده، وقـــی احســـاس می کند از حریف قوی تر شـــده اســـت، به آن 

منی ماند.  پایبند 
یخ عبـــرت منی گیرند، حمکـــوم به تکرار  ملت ها و کســـاین کـــه از تار

اشـــتباهات خود می شوند.
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ــــــــه  � ــــــــر مواجــ ــ ــــــــا اث ــ ــــــــد ت ــ ــــــــا چن ــ ــــــــم ب ــ ــــــــــگاه می کنی ــــــــه ن ــ ک ــــــــرون  ــ از بی
ــــــــــای امــــــــــراهلل احمدجــــــــــو اســــــــــت و  کارهــــــــــای آق ــــــــــه  ک هســــــــــتیم 
ــــــــــن آن روزی روزگاری اســــــــــت و در ســــــــــالهای  ــــــــــاًل معروف تری مث
ــــــــــه نظــــــــــر  ــــــــــی ب ــــــــــی مــــــــــا هــــــــــم پخــــــــــش شــــــــــده. ول مهمــــــــــی از زندگ
ــــــه آن  ــ ــ ــــــری ب ــ ــ ــــــه دورت ــ ــــــــک ریشــ ــ ــــــد از ی ــ ــ ــــــه بای ــ ــ ک ــــــد  ــ ــ ــــــن می آی ــ مــ
ــــه  ــ ــ ــ ــــور ب ــ ــ ــــــه چطــ ــ ــــــی اینکــ ــ ــــرای بررســ ــ ــ ــ ــــــی ب ــ ــ ــــــم. یعن ــ ــ کنی ــــگاه  ــ ــ ــ ن
ذهــــــــــن یــــــــــک نفــــــــــر رســــــــــیده یــــــــــک چنیــــــــــن چیــــــــــزی بســــــــــازد بایــــــــــد 
قــــــــــدری بــــــــــه دورتــــــــــر برگردیــــــــــم، یعنــــــــــی ببینیــــــــــم شــــــــــما بــــــــــه اطــــــــــراف 
ــــــــــه  ــــــــــر ب گ ــــــــــگاه می کنیــــــــــد؟ ا ــــــــــه آدم هــــــــــا چــــــــــه جــــــــــوری ن خــــــــــود و ب
ــــــــــد  ــــــــــگاه می کنی ــــــــــه آدم هــــــــــا چــــــــــه جــــــــــوری ن شــــــــــما بگوییــــــــــم ب
ــــی  ــ ــ ــ ــــد نمونه های ــ ــ ــ ــم بای ــ ــ ــ ــ ــا رفتی ــ ــ ــ ــــه خطــ ــ ــ ــ ــاز ب ــ ــ ــ ــ ــرم ب ــ ــ ــ ــه نظــ ــ ــ ــ ــ ب
ــی از  ــ ــ ــ ــ کم ــــک  ــ ــ ــ ــی ی ــ ــ ــ ــ ــم یعن ــ ــ ــ ــ ــت بیاوری ــ ــ ــ ــ ــه دس ــ ــ ــ ــ ــا ب ــ ــ ــ ــ از این ه
کجــــــــــا شــــــــــروع  ــــــــــه شــــــــــما از  ک کنیــــــــــم ببینیــــــــــم  ــــــــــر شــــــــــروع  عقب ت
ــــــه  ــ ــ ــــــال ب ــ ــــــد ســ ــ ــ ــــــد چن ــ ــ ــــــد؟ بای ــ ــ کردی ــــــگاه  ــ ــ ــــــا را ن ــ ــــــد آدم هــ ــ ــ کردی

عقــــــــــب برگردیــــــــــم؟
 شصت سال.

ــد. از  � ــ ــ ــ ــ ــش بگویی ــ ــ ــ ــ ــال پی ــ ــ ــ ــ ــصت س ــ ــ ــ ــ ــال. از ش ــ ــ ــ ــ ــصت س ــ ــ ــ ــ  ش
ــد. ــ ــ ــ ــ ــه در آن بودی ــ ــ ــ ــ ک ــی  ــ ــ ــ ــ ــواده و محیط ــ ــ ــ ــ خان

عـــرض کـــمن که مـــن بســـیاری از ایـــن وقایعـــی کـــه در کار می بینید یا 
یه  کرده ها اســـت. مشـــابه آن از شـــنیده های من اســـت یـــا دیده هـــا و جتر

 شنیده یعنی چه؟ �
 یعـــی این که فرض کنم مثالً راجع به اتفاقـــایت که در صحرا رخ می داد 
مـــن اول بایـــد این صحـــرا را توضیح بدهم چون شـــخصیت اصـــیل روزی 
روزگاری خالـــه و مرادبیـــگ و دیگران نیســـتند، آن صحرا و لوکیشـــن آن 
شـــخصیت اصیل کار اســـت. من چهار، پنج ســـاله بودم. خیـــیل به پدرم 
وابســـته بودم. چبـــه اول بودم و یک مقدار لوس و از ایـــن حرف ها و از پدرم 
جدا منی شـــدم. آن زمان ســـوخت زمســـتان و تنـــور و اجاق و مهـــه این ها از 
منی می شـــد. البته ما نوجوان بودمی کـــه آمدند جلوی ختریب 

ٌ
آن صحـــرا تا

آن صحـــرا را گرفتنـــد. پوشـــش گیاهی به کیل داشـــت از بـــنی می رفت. 
مثـــاًل کیلومترها باید می رفتند -حدود شـــش فرســـخ که فرســـنگ آن جا 
 یس و شـــش کیلومتر باید می رفتند تا برسند 

ً
شـــش کیلومتر اســـت- مثال

بـــه جـــایی که بکر مانده یـــا هنوز آن بوته هـــا را نکندند.

ــــــــــه آن جــــــــــا  � کیلومتــــــــــر می رفتنــــــــــد ب ــــــــــد ســــــــــی و شــــــــــش   یعنــــــــــی بای
برســــــــــند؟

 بله. 

 هر روز؟ �
 بلـــه. هـــر روز. البتـــه یـــک خبـــیش از تابســـتان خمتص ایـــن کار بـــود که 
 کنار مهان 

ً
ســـوخت زمســـتان تا ســـال آینده را فراهم بکنند و شـــب مثـــال

چشـــمه ها می ماندند. آن چشـــمه ای کـــه مرادبیگ کنـــار آن اطراق گاه 

گفتگو با امراهلل احمدجو

ا! ىی ݓه ݣݣݣد�ݐ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣ�
ݢ اݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݤݤ ݢ ݢ ݢ �ݣݣݣݣݣݣݣهݤݤݤݤݤ ݤݢ �ݬݬی ݓ ݫ ݫ ݫ ݡسٮݭݭݫ چ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ حݫ

ݐ
ٮ

گوݥݥݣݣلیݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ
چںݩݩݩݩݩݩݦݦݦݦݩݩݩݦݦݦݐ ݭݭݭݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ اݣݣرݣݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݬݬچ حݫ

گاری اســـت! همانقدر ســـهل و ممتنع، همانقدر شـــیرین و بانمک، همانقـــدر عمیق و حیکمانه.  امـــرااهلل احمد جو، خوِد روزی روز
که حقش  کمتر از آن چیزی  که همین چند روز پیش، در اول دی ماه، وارد 65 ســـالگی شـــده اســـت، و در این ســـالها خیلی  کســـی 
که شـــاید به نظر بیایند خـــوب بوده اند و تاثیرگذار. شـــاید بودن چیزی  بـــوده فیلم ســـاخته و فیلمهایش خیلی بیشـــتر از آن چیزی 
که به اندازه نصف ســـالهای عمرشـــان فیلم و ســـریال  کارنامه یک فیلمســـاز، آرزوی خیلی از افرادی باشـــد  گاری در  مثل روزی روز
گفتگوی  کمتر از یک ســـومش!  گفتگو با چنین فردی اســـت، البته نه همه آن. شـــاید  کرده اند.متـــن زیر حاصل چند ســـاعت  تولیـــد 
که خـــود احمدجو و زندگـــی و نگاهش از  مـــا بیـــش از آنکـــه بـــه آثار احمدجـــو بپردازد، به ســـمت خود احمدجـــو پیش رفـــت. و حقا 

فیلم هایش هم جذابتر اســـت! 
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یزان پدرم می شـــدم که مـــن را هم به صحـــرا ببرد.  داشـــت و مـــن دیگـــر آو
ســـابقه نداشـــت مثالً چبه چهار، پنج ســـاله را مهراه خود ببرند چون دست 
و پـــا گیـــر بـــود ویل بابام مـــن را می بـــرد و یادم اســـت که در اولـــنی مواجه 
مـــن بـــا آن حمیط در ذهن مـــن یک فضای قصه ای آمـــد؛ یک فضایی که 
انـــگار یـــک دنیـــایی دیگر اســـت و چنان حک شـــد که بعـــد از آن دیگر 
مصرانـــه می خواســـم مهـــراه بابا بـــروم؛ آن یب هنایـــت که هر طـــرف را نگاه 
می کـــردی فقـــط ســـتون گـــرد باد بـــود و بـــازی ســـایه روشـــن های ابرها و 
رنگارنگی کوه ها. مهپای این ها البته قافله می شـــدند به قول خودشـــان 
یعـــی مثـــالً ممکـــن بود پنج، شـــش نفـــر با مهدیگـــر برونـــد در یک خبیش 
بایســـتند سوخت بکنند و خروارها را بار کنند برگردنند. در طول راه خب 
اغلـــب صحبـــت از صحرا بود و ماجراهایی که در صحـــرا اتفاق افتاده بود. 
پـــان بوده باشـــند و بعی ها هـــم نبودند  حـــاال بعی ها ممکن اســـت چو
شـــنیده هایی داشـــتند و مـــن شـــیفته ایـــن قصه هـــا هـــم بـــودم کـــه اغلب 
درگیـــری در آن بـــود و به قول جوان های امروز این ها اکشـــی بودند. مثاًل 
دعواهـــایی که بـــا اهایل ده های مهجوار داشـــتند چون حـــرمی و مرز صحرا 
خییل مشـــخص نبود و ادعا روی بـــه اصطالح صحرای مهدیگر باعث زد 

و خوردهایی می شـــد.

ــلوغ  � ــ ــ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــ ــ ــود ی ــ ــ ــ ــ ــت ب ــ ــ ــ ــ ــد راس ــ ــ ــ ــ ــه می گفتن ــ ــ ــ ــ ک ــی  ــ ــ ــ ــ  این های
می کردنــــــــــد؟

 حقیقـــت داشـــت و بعی هـــا هم چـــون خوش ســـخن بودند 
ً
 بلـــه. متامـــا

 قهرمان یک 
ً
خیـــیل قصـــه ای این ها را تعریف می کردند یا خودشـــان اصال

ماجـــرایی بودنـــد. در خییل هـــا هم ممکن بود کـــه نکایت پر از طنز باشـــد. 
بعی ها هم افســـانه هایی بود که راجع به شـــحصیت ها می ســـاختند. به 
هر حال ســـر خودشـــان را گـــرم می کردند تا برســـند به آن جـــایی که باید 
اطـــراق کننـــد و بوته بکنند و این ها برای من خیـــیل جذاب بود و کم کم 
 
ً
آن صحرا هبشـــت من شـــد جوری کـــه مایه دردســـر خانواده شـــدم. مثال
هشـــت، نه ســـاله بودم راه صحرا را می گرفم و می رفم. خب چشـــمه ها و 

چاه ها خییل از هم دور اســـت و تشـــنگی بســـیار خطرناک است.

 یعنی از پا در می آورد؟ �
 بلـــه اگـــر به موقع نریس تشـــنگی از پا در مـــی آورد به خصوص چبه هفت، 
هشـــت ســـاله که حـــاال ممکن اســـت مثالً گـــرگ و خطـــرات خمتلی هم 
باشـــد. بـــه هر حـــال آن موقـــع این جوری به جان دشـــت و صحـــرا نیفتاده 
بودند. شـــب ها یک وقت هـــایی در صحرا می ماندمی صـــدای زوزه گرگ و 
شـــغال و این هـــا هم یکـــی از ســـرگرمی ها بود. عرض کمن که من مســـیر 
یادتر می کردم و تشـــنه  صحـــرا را می گرفـــم می رفـــم و هر بار ایـــن دامنه را ز
حـــال برمی گشـــم تـــا زماین کـــه دیگر توانســـم مثـــالً با دوچرخه مســـیر 
 چهارده، پانزده ســـالگی 

ً
یادتری بروم و بعد بتوامن مثل پدر در ســـننی مثال ز

کار کـــمن کـــه خبـــیش از آن کارهـــا مهان چیزهایی اســـت کـــه دیدید در 
یال. بـــه هر حـــال من کمک حال بودم و عشـــق داشـــم کـــه برومی و  ســـر

یـــح بود چون در صحـــرا بودمی. اســـم آن بـــرای من کار نبود تفر

 به هر حال تفریح سختی است. �
 ویل بـــرای من بســـیار دلنشـــنی بود و حـــی بقیه یک مقـــدار هم متعجب 
بودنـــد از ایـــن کـــه صحـــرا چـــه لطـــی دارد که تـــو این قـــدر دلبســـته آن 
هســـی و بعدها که پدرم خـــدا بیامرز یک موتور ســـیکلی خریدند -دور 
و ور ســـربازی مـــن بـــود- دیگر کار من آســـان شـــد! از آن بـــه بعد بود که 
صحراگـــردی دخلواه من آغاز شـــد. من ســـربازی اصفهان بـــودم. هر وقت 
مرخـــیص پیـــش می آمد و آن جـــا می رفم رســـیده و نرســـیده موتور را ســـوار 
پان ها کـــه اغلب آن ها یا مال روســـتاهای  می شـــدم. کم کم بـــا مهه چو
اطـــراف بودنـــد یا مـــال ده خودمان رفیق می شـــدم. با هـــم می ماندمی و من 
چیزهایی از ده می بردم و آن ها ســـوغایت های خودشان را داشتند. ُگلماس 
یند که ماســـت را با شـــیر میـــش قاطی می کنند و بـــار االغ  بـــه آن می گو
میگذارند. از صبح که حرکت می کند این زده می شـــود. خییل خومشزه 
می شـــد، غـــذای مقوی و خومشزه ای هســـت. حاال بگـــذرمی از چایی هایی 
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کـــه چایـــش مثـــل االن تقلیب نبود و چـــایی واقعی بـــود بـــا آن آب صحرا و 
یـــح من بود. خییل  یند. عـــرض کمن که این تفر چـــای آتـــیش االن می گو
وقهتا هم -به خصوص شـــب های مهتاب که این صحـــرا دیدین بود- در 
صحـــرا می مانـــدم. ممکن بود دو ســـه روز در صحرا باشـــم. یک کمی هم 
خـــب پدرم نگـــران این ماجـــرا بود چـــون این رفتـــار غیر عادی بـــود. مثاًل 
نفـــر دومی در حمل وجود نداشـــت این جوری باشـــد، این جوری دلبســـته 
یشـــخند بشـــود  صحـــرا باشـــد و بـــرود. خـــب ممکن بـــود این قضیه مایه ر
کـــه این چبه دیوانه اســـت و ســـر بـــه صحرا می گـــذارد و از ایـــن حرف ها. 
تـــا زمـــاین که بعـــد از ســـربازی حـــدود یک ســـال و نم من مدرســـه عایل 
یـــون قبول شـــدم و به حمـــض این که اســـم خود را در لیســـت دیدم  یز تلو
 فیلمـــی راجع به صحرا 

ً
مهـــان موقع مطمنئ بودم اگر فیلم ســـاز شـــدم قطعا

ساخت. خواهم 
 البته آن موقع ســـه تا رشته بیشتر نداشت؛ رشته فیلمبرداری بود و تدوین و 
کارگرداین فی که آن موقع به آن ســـوچئینگ می گفتند. من هم در واقع 
به عشـــق فیلم ســـاز شـــدن رفم و فیلمبرداری را انتخاب کردم چون تصور 

من این بود که به صحنه نزدیک تر اســـت و به فیلم ســـازی.

ــــــــــه  � ک ــــــــــردم. آن روســــــــــتایی  ــــــــــه عقــــــــــب برگ ــــــــــک دقیقــــــــــه مــــــــــن ب  ی
ــــــــا  کجــ ــــــــــد  ــــــــاره آن حــــــــــرف زدی ــ ــــــــتید و درب ــــــــما اهــــــــــل آن هســ شــ

اســــــــــت؟
 دارد بـــه خود میمه متصل 

ً
یبا یادآبـــاد میمه اســـت کـــه االن دیگر تقر  آن ز

می شـــود. آن موقـــع یک فاصله ای حـــدود یک کیلومتر و نم داشـــت ویل 
دیگـــر در آن فاصلـــه خانه ســـاختند. االن دیگر خبش غریب میمه اســـت.

کــــــــــه شــــــــــما در ســــــــــریال بــــــــــه مــــــــــا نشــــــــــان  �  آن فضایــــــــــی 
اســــــــــت؟ کجــــــــــا  می دهیــــــــــد 

یند. یک خبـــیش از آن هم صحرای خود  یادآبـــاد بـــه آن می گو  صحـــرای ز
میمه اســـت. یـــک خبش دیگر صحـــرای اذان هســـت کـــه ده پاینی تری 
اســـت و یـــک خبـــش آن هـــم باالتـــر از صحرای متصـــل به صحـــرای موته 
هســـت. آن گرگ دره که البته اســـم حمـــیل آن دره دوزکی اســـت احتمااًل 
جـــای دو تـــا شـــهاب ســـنگ اســـت دو تـــا چالـــه خیـــیل بزرگ اســـت که 
مثـــاًل حـــدود پانصد متـــر عرض و یـــک کیلومتـــر طـــول دارد و آن تپه هایی 
که دیدید داخل آن جا اســـت یک حالت اســـتودیویی داشـــت و خب آن 
یند که جزء صحرای  خـــاک قرمز هم آن جا حمل ختت ســـرخ بـــه آن می گو
میمه هســـت و ما توانســـتم رنگ کنم، چون خود آن تپه ها سیماین رنگ 

بودنـــد و خییل راحت توانســـتم داخـــل آن را نقایش کنم.

ــــــــــول شــــــــــدید  � ــــــــــرای ســــــــــینما تلویزیــــــــــون قب ــــــــــه شــــــــــما ب ک  روزی 
ــــــــــود؟ بعــــــــــد از انقــــــــــالب ب

 خنیر.

ــــــــــول  � ــــــــما قب ــــــــــه شــ ک ــــــــــی  ــــــــــون وقت ــــــــینما تلویزی  آن مدرســــــــــه ســ
ــــــــت؟ ــــــــالب اســ ــــــل از انقــ ــ ــ ــــــا قب ــ ــ ــــــــت ی ــــــــالب اســ ــــــد از انقــ ــ ــــــدید بعــ ــ شــ

 نه. قبل از انقالب است من سال پنجاه و چهار مدرسه قبول شدم.

ــــــــــک  � ــــــــــد باالخــــــــــره ی گفتی ــــــــــول شــــــــــدید  ــــــــــی قب ــــــــــه وقت ک ــــــــــد  گفتی  
فیلمــــــــــی دربــــــــــاره این جــــــــــا می ســــــــــازم.

 بله.

 چرا؟ �
 عرض کردم که آن مقدمه ای که از کودکی گفم.
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 به دلیل آن اهمیتی که برای شما داشت؟ �
 بلـــه. مطمنئ بودم. حاال منی دانســـم چه فیلمی اســـت ویل تصور من این 
بـــود. چـــون حکایت های فـــراواین راجع بـــه این درگیری ها شـــنیده بودم. 
البته یک مدت هم دو تا دله دزد که اســـلحه گرم داشـــتند که خییل هم 
پان های میمه این ها را از پـــا در آورده بود. بعد هم  مهـــم نبوده و یکی از چو
یـــک اتفاق خییل خویب بـــرای من افتاد. بابام در حاشـــیه حومه اصفهان، 
یکی از این حمالت فقیر نشـــنی یک اتـــایق را در یک خانه ای کرایه کرده 
بود که آن صاحبخانه هم روســـتایی و در جواین ها ســـاربان بوده و بســـیار 
هـــم اهـــل خاطره تعریف کردن و قصه تعریف کردن بـــود و من را  هم که 
مشـــتری دیـــده بود، شـــهبا گرم می شـــد و خاطره تعریف میکـــرد. آن قصه 
نـــان و منک که شـــهریت پیدا کرد، در واقع او تعریف می کـــرد و خودش را 
قهرمـــان معریف می کرد. می گفت یک وقـــی راهزن ها جلوی ما را گرفتند 
مـــن یـــک چننی متهیدی به کار بـــردم و او را منک گیرش کردم و خالصه 

کاروان را جنـــات دادم. کـــه این قصه خیـــیل در ذهن من جلوه کرد.

ــــــــــان و  � ــــــــــه آن راهــــــــــزن حرمــــــــــت ن ک ــــــــــی اســــــــــت  ــــــــــرای وقت  ایــــــــــن ب
نمــــــــــک ســــــــــرش بشــــــــــود.

یـــف می کـــرد لرســـتان بـــرای او اتفـــاق افتـــاده  آن چیـــزی کـــه ایشـــان تعر
بـــود. البتـــه در اغلـــب شهرســـتان های مـــا و در فرهنگ ما این مســـئله نان 
و منـــک وجـــود دارد. یـــا مثـــالً اجـــاق که هنوز هم بنی قشـــقایی ها بســـیار 
باامهیـــت اســـت. مثـــالً بـــه اجـــاق قســـم می خورند یا خـــود ما اگـــر خرده 
نـــاین در کوچه افتاده بود برمی داشـــتم می بوســـیدمی و یـــک جای حمفوظ 

یر پا نباشـــد. می گذاشـــتم کـــه ز

 خــــــــــب تــــــــــا اینجــــــــــا تــــــــــا حــــــــــدودی نســــــــــبت و رابطــــــــــه شــــــــــما و نــــــــــوع  �
ــــــــــا صحــــــــــرا مشــــــــــخص  گیــــــــــری رابطــــــــــه شــــــــــما ب و زمــــــــــان شــــــــــکل 
کمــــــــــی هــــــــــم دربــــــــــاره رابطــــــــــه شــــــــــما بــــــــــا امــــــــــر نمایــــــــــش  گــــــــــر  شــــــــــد. ا
ــون  ــ ــ ــ ــ ــم ممن ــ ــ ــ ــ کنی ــــت  ــ ــ ــ ــه صحب ــ ــ ــ ــــن رابطــ ــ ــ ــ ــاد ای ــ ــ ــ ــان ایجــ ــ ــ ــ ــ و زم

میشــــــــــوم.
یـــه بـــود، تعزیه حضرت عبـــاس)ع( و روز عاشـــورا. اما   در ِده مـــا دو تـــا تعز
در ایهـــا یک اتفـــاق خایص می افتاد. مـــن  از پدربزرگم کـــه خودش هم 
یـــه خوان بوده ســـؤال کـــردم می گفت من تا یادم هســـت  از نوجـــواین تعز
یـــه هـــا از تفنـــگ جبـــای تیر و کمـــان اســـتفاده می کردنـــد. در  در ایـــن تعز
یه هـــای دیگر مـــن دیدم که از کمان اســـتفاده می کنند و مثاًل حرمله  تعز
کـــه تیری می زند، راوی حضرت عباس )ع( به رختکـــن می رود و تیری را 
به باالی چشـــم او متصل می کنند و برمی گردد کـــه مثاًل تیر خورده. ویل 
آن جـــا یک تفنگ چـــی بود. مـــا خییل کوچولو بـــودمی. یادم هســـت یک 
نفـــر کـــه تفنگی داشـــت می آمد و بـــنی مجاعت قامی می شـــد و مـــا چبه ها 
دامئ دنبالش می گشـــتم چون می دانســـتم آن روز این اتفاق می افتد. بعد 
یاد یا مشـــر هر کدام دســـتور می دادنـــد که یک  مثـــال وقی کـــه آن ابـــن ز
تیـــر به چشـــم عباس بـــزن، آن تفنگ چی -حـــاال یک وقت در پشـــت بام 
بـــود یـــک وقـــت در حجره هـــا و جایی بنی مجعیـــت قامی می شـــد- یک تیر 
شـــلیک می کـــرد و جالب اســـت کـــه گرمی هم به شـــکل جـــای گلوله 
اجنـــام می شـــد. ایـــن خـــب خیـــیل معنـــادار می شـــد. بـــه ایـــن ترتیب یک 
 اشاره 

ً
جوری عاشـــورا به زمان امروزی خودشـــان متصل می شـــد و احتماال

موران حکومی داشـــتند یا آدم های زورگو. این 
ٌ
داشـــته به آن ظلمی که ما

جـــوری آن مظلومیت را که در عاشـــورا اتافـــاق می افتد به مظلومیت زمان 
حال  متصل کـــرده بودند. 

خوشـــبختانه عموها و پدربزرگ و پدر و مهه این ها جزء دار و دســـته تعزیه 
یان خـــدا بیامرز که معلـــم ما بود  ین الدیـــن مهدو خـــوان بودنـــد و شـــیخ ز

و یـــک جـــوری هـــم واســـطه فـــاریس آموخنت مـــا، ایشـــان واعـــظ ِده بود، 
پیش منـــاز بـــود عرض کمن که کد خدای ِده بـــود، معلم بود و ازمهه مهمتر 
یه هســـم و هرجا  یه گـــردان! و یب اغرارق عرض میکمن من شـــیفته تعز تعز
یه نقاط خمتلف ایران  یه ای را از دســـت ندادم، تعز فرصتش پیدا شـــده تعز
یـــه و تعزیه خوان هـــایی برخنوردم کـــه بتوانند  را. حقیقتـــأ مـــن هنـــوز به تعز
ین الدین اجـــرا می کرد. البته خبت  یه هایی که شـــیخ ز برابـــری کنند با تعز
و اقبـــال هم خییل دخیل بـــود چون آن زمان 5-6 تا تعزیه خوان درســـت و 
حســـایب هم ظهور کـــرده بودند که مهکاری میکردند و می توانســـت آن 
یه های  یه  که در تعز یباترین ملودی هـــا، نغمه های تعز برنامـــه را راه ببرد. ز
یه توسط یکی از  یه های او شـــنیدم. البته هنوز هم تعز دیگر نیســـت در تعز

پســـران ایشـــان برگزار می شـــود اما آن رونق را ندارد. 
یه به عقیده بنده مادر هنرهای ایراین اســـت و مهه چیز  بـــه هر حال این تعز
ید تا ادبیات و تا موســـییق و منایش و  در آن پیـــدا می شـــود از معمـــاری بگیر
مهـــه چیـــز. مـــا می توانـــم از آن کمـــک بگیرمی و خـــود من هـــم اگر دقت 
فرموده باشـــید در میزانســـن ها حداکثر اســـتفاده را از این قضیـــه کرده ام و 

از برکتش هبـــره برده ام. 

ــاال  � ــ ــ ــ ــــد احتمــ ــ ــ ــ ــــما بودی ــ ــ ــــه شــ ــ ــ ــ ک ــــی  ــ ــ ــ ــــه، در فضای ــ ــ ــ ــر از تعزی ــ ــ ــ ــ غی
ــــــــــه ســــــــــینما.  ــــــــــود چــــــــــه برســــــــــد ب تلویزیــــــــــون هــــــــــم خیلــــــــــی نب
ــــد  ــ ــ ــ ــــما عالقه من ــ ــ ــــا شــ ــ ــ ــ ــــر. ام ــ ــ ــ ــــرای تئات ــ ــ ــــل اجــ ــ ــ ــــــال محــ ــ ــ ــــا مث ــ ــ ــ ی
ــــــــــواده شــــــــــما زمینــــــــــه  ــــــــــه ایــــــــــن حــــــــــوزه. اینهــــــــــا در خان شــــــــــدید ب

ــــت؟ ــ ــ ــ ای داش
اولنی بـــار یک ســـینما ســـیار کـــه فیلم های آمـــوزیش و ایهـــا را مـــی آورد در 
روســـتاها منایش می داد و شـــاید من شـــش ســـال یا هفت ســـاله بودم که 
اولنی بـــار چشـــمم به مجال ســـینما روشـــن شـــد و خییل جذابیت داشـــت 
برامیـــان، بـــرای مهـــه چبه هـــا. در میـــدان ده هم یـــک پـــرده زدند به دیـــوار و 
یـــر نزدیکی از  ایـــن فیلم هـــا را منایـــش دادند. مثال یـــک کلوزآیپ یک تصو
ســـیب گرفته بودنـــد و مهه پرده را می گرفت و تصور مـــا این بود که واقعا 
ســـیب های اینقدری وجود دارد! بعد کالس ســـوم یا چهارم ابتدایی بودمی 
که برای دومنی بار مهنی نوع ســـینما آمد. ســـر ظهر بود. در مدرســـه ما که 
یـــدر درازی داشـــت آجنا را دیدند مناســـب اســـت که تاریک  راهـــرو و کور
کننـــد و مـــردم بیایند بنشـــینند. من یادم اســـت یکـــی از مهکالیس های 
من، از ذوق این که ســـینما آمده اســـت چنان خوشحال شد که دستش 
را گاز گرفـــت از خوشـــحایل و بـــه اســـتخوان رســـید، یعی پاره کـــرده بود 
پوســـت و گوشـــت دســـتش را و تـــا مدت هـــا می بســـتنش که ایـــن زخم 
خـــوب  شـــود. چقدر خوشـــحال بـــودمی که مثـــال این ســـه پایه پـــرده و آن 
رول هـــای فیلم و ایها را به ما گفتند کمک کنم ببرمی داخل و دســـتمان 

متـــاس پیـــدا کرده اســـت با ابزاری که مربوط به ســـینما اســـت! 
بعدهـــا در یکـــی از عرویس هـــا یـــک گروهـــی از اصفهـــان آورده بودند که 
ایهـــا منایش عروســـکی بلد بودند البته دســـی هم بـــود. آن را البتـــه رازش 
را زود یپ بـــردمی و بـــا دوات هـــایی کـــه حالـــت خمـــروط ناقص داشـــت این 
را کلـــه می کـــردمی و روی آن چشـــم و ابـــرو می گذاشـــتم و منایـــش بازی 
می کـــردمی. عـــرض کـــمن کـــه یک ســـابقه دیگـــر بـــه جـــز آن تعزیه که 
می گـــومی مهچنـــان اصـــل اســـت بـــرای مـــن، ایـــن بود کـــه پـــدرم خییل 
عالقـــه مند به تئاتر بود. آهنا ســـایل ســـه چهـــار بار می رفتنـــد اصفهان برای 
یـــد ماحیتـــاج که اصیل ترین آن شـــب عید بود و خـــب گاهی وقت ها  خر
یه زاری و بـــا هر متهیدی  خودشـــان مـــا را می بردنـــد و گاهی وقت ها بـــا گر
مـــا خودمـــان را حتمیل می کـــردمی به آهنا کـــه ببرند. پدرم اســـتثنائا خییل 
عالقـــه داشـــت به تئاتـــر. آن موقع هـــم دوران اوج مرحوم عالمـــه صدر بود 
و خـــب بـــه طنزهای ایشـــان خییل عالقه منـــد بود. معمـــوال هرکس برای 
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یـــد می آمد، عجله می کردند زودتر کارشـــان را اجنـــام بدهند و برگردند  خر
ویل پـــدر مـــن نـــه برعکس حتما باید شـــب می ماند که تئاتـــر ببیند و من 
شـــاید مثأل چهار پنج ســـامل بود اولنی تئاتری که دیدم،  چون روی زانوی 

پدرم نشســـته بودم. 
اما یک اتفاق جذایب افتاد که یک طوری یب ارتباط با فیلم ســـاز شـــدن 
من نیســـت. وقی ســـال اول دبیرســـتان را متام کردمی گفتند دبیرستاین به 
ید دیگر شـــبانه روزی  اســـم دبیرســـتان نظام هســـت و اگر آجنا قبول بشـــو
ید. درآن شرایط  اســـت و بعد یک ســـره دانشکده افســـری و افسر می شـــو
فقـــر و فالکـــی که ما حتصیل میکردمی، خییل مطلوب بـــود که خمارج تو 
را دولـــت بدهد. من و یکی از مهکالیس هامی دوتایی رفتم که شـــکرخدا 
قبـــول نشـــدمی هیچکـــدام! من خباطـــر کوتاهی قـــدم، ویل من دو مـــاه در 

خانـــه خاله ام در هتران ماندگار شـــدم.
دو مـــاه مـــن هتـــران بـــودم و توســـط چبه هـــای خالـــه ام بـــا ســـینما بصورت 
جدی تـــر آشـــنا شـــدم. یک جـــایی نزدیک خانه آهنـــا به نام باغ گلســـتان 
بود. تابســـتاهنا در فضای باز آجنا فیلم منایش می دادند. نزدیک خانه شـــان 

بـــود و از پشـــت بـــام پرده را می شـــد دید.

 یعنی خود آنجا هم نرفتید؟ از پشت بام می دیدید؟ �
 چـــرا حـــاال عرض میکـــمن. هفت هشـــت روز اول فیلم داالهو بـــود و مهه از 
یـــر می دیدمی.  روی پشـــت بام می دیدنـــد ویل صـــدا منی رســـید و فقط تصو
رومی منی شـــد کـــه بگومی خیـــیل دمل می خواهد که ایـــن را از نزدیک ببیمن 
تـــا خودشـــان یپ بردنـــد و دیگـــر راه افتادند و خییل فیلم دیدمی مهان ســـال 
در هتـــران. یک عمویی داشـــتم خدا بیامرز او یک آشـــنایی پیـــدا کرد و آن 
قضیـــه کوتاهی قد و دبیرســـتان نظام حل شـــد. فقط گفتنـــد چون آقای 
دکتر خودش نوشـــته اســـت االن مرخیص اســـت و هبتر است که خودش 
یـــر دندان ما بـــود که مهان  یســـد. مزه جشـــن ایـــن قضیه ز جتدیـــد نظر بنو
فردایـــش پدرمـــان از راه رســـید و گفـــت پاشـــو بـــرومی. گفم قبول شـــدمی، 

بیخود! گفت 

چرا؟! �
یـــک روحـــاین معلـــم فقه و عـــریب و امـــال و انشـــا و خطاطی ما داشـــتم در 
دبیرســـتان -خدا نگه دارد ایشـــان را هرجا که هســـتند- که من را خییل 
دوســـت داشـــت. در واقع مـــن دانش آموز زرنگش بـــودم. او از آهنا بود که 

ســـاز خمالف می زد. 

 با شاه و اینها؟ �
 بلـــه بلـــه خیـــیل هم بـــه خصـــوص از انگلیی ها بـــدش می آمـــد . عرض 
ید االن کجاســـت پســـرت  شـــود کـــه ایشـــان به پـــدرم می رســـد و می گو
یند رفته اســـت دبیرســـتان نظام  و می خواهـــی چکار کنـــد و پدرم می گو
و او هـــم حســـایب پرخـــاش می کند به پـــدرم که حیفت نیامـــد این رفت 
کافـــر شـــد و چبـــه ات متام شـــد و حاال مـــی رود در ارتـــش  جزو دار و دســـته 
یـــه و زاری مـــن هـــم نتیجه نـــداد و پـــدرم گفت برو  شـــاه و حکومـــت! گر
دیپلمـــت را بگیر و بعد خودت میداین، اما االن مســـولیت تو با من اســـت 
و خالصه آورد اصفهان و دبیرســـتان هرایت ثبت نـــام کردم و اینجا هم پول 
الزم را نداشـــتم کـــه خبواهم ســـینما بـــرومی. آن فیلم داالهـــو را که گفم، 
یـــرش را از پشـــت بام دیـــده بودم امـــا صدایش را نشـــنیده بودم.  مـــن تصو
ســـینما مهایون که بیخ یک پاســـاژ بود ویل بِر چهارباغ بود، یک بلندگو 
گذاشـــته بودنـــد دم در و بغـــل پیـــاده رو فیلم را که منایش میـــداد صدای 
آن هـــم از ایـــن بلندگو خپش می شـــد برای جذب مشـــتری. مهـــنی داالهو 
را گذاشـــته بود. من آجنا ایســـتادم و صـــدا را گوش کردم و ایها را ســـعی 

کـــردم جفت بکمن با آن تصویری که چند ماه قبـــل دیده بودم. البته من 
اصال تصور این را نداشـــم که می شـــود فیلم ســـاز شـــد و آشـــناتر هم که 
شـــدم با ســـینما تصـــورم این بود کـــه آدم هایی که در فیلـــم کار می کنند 

مثـــال از یک کره دیگـــر آمدند! 
خوشـــبختانه بـــاز من رشـــته هایی کـــه زده بـــودم کنکور نتوانســـم قبول 
بشـــوم و رفـــم ســـربازی و بعد از ســـربازی بـــاز اصفهان بـــودم و یـــک دوره 
نقشـــه کـــیش ســـاختمان دیـــدم و ســـربازمی متام شـــد. بـــاز آمدم هتـــران با 
یکـــی از مهکالیس هـــای اصفهانـــم کـــه با بـــرادرش خانه گرفتـــه بودند 
مهخانه شـــدمی. من می رفم در یک شـــرکی کار نقشه کیش ساختمان 
می کـــردم. در مهـــان دفتـــری کـــه کار نقشـــه کـــیش می کـــردم گفتند 
دوره های آموزش فیلمســـازی هســـت، مشـــا که عالقه داری برو شـــرکت 
کـــن. مـــن شـــانس این را داشـــم، کـــه وقی هتـــران آمـــدم، تـــوی دفتری 
کار کـــمن که رئیســـش خییل مســـئوالنه بـــا من برخـــورد کـــرد. خودش 
جـــزو چبه های باالی شـــهر بود، متمـــول بودند. خب من ایـــن خوش اقبایل 
را داشـــم، کـــه حـــاال بـــا جتربـــه زندگـــی روســـتایئ، کار در روســـتا، بعـــد 
حاشیه نشـــیی در شـــهر اصفهـــان و بعدها کار کردن تو حمیـــط کارگری، 
در ذوب آهـــن و شـــناخنت حمیـــط نظامی، در دوره ســـربازی یـــک حمیطها و 
اقشـــاری را می شـــناخم. امـــا زماین که من قبول شـــدم در مدرســـه عایل، 
پرســـت آن دفتـــر بود،ایشـــان خییل مســـئوالنه -خدا  آن مهنـــدیس کـــه سر
بیامـــرزدش، مـــرد بســـیار هنرمندی هم بود- ایشـــان به من گفـــت: تو باید 
جامعـــه ات را خـــوب بشـــنایس و چون خودشـــان هم متمول بودند، ســـر و 
کار داشـــت با خبش باالی جامعه و پولدارها، او خییل مســـئوالنه دســـت 
مـــن را گرفت، در خیـــیل از مهماین های ایها من را برد، که رفتارهایشـــان 
را از نزدیک بتوامن شـــاهد باشـــم، ببیمن و حی با ایها هم آشـــنا شـــوم. این 
آشـــنایئ ها مهه دست به دســـت هم می دهند. جتربیات زندگی به اضافه 

مطالعـــات. ایها مهـــه دخالت خواهنـــد داشـــت در نتیجه هنایئ.
 مـــن هم در هتران دیگر با ســـینما آشـــنا شـــده بودم و فیلمهـــای جدی تری 
میدیـــدم و نقد فیلـــم میخواندم. تا این که فهمیدم یک جا هســـت به نام 
یزیون می شـــوی. آشـــنایی  یزیون و بالفاصله هم وارد تلو مدرســـه عایل تلو
یبا هبتر از ســـینما نبود. ســـیزده، چهارده  یزیون خب بـــاز تقر مـــن هـــم با تلو
یزیون را آورد. خییل هم  ســـاله بودم که یکی از مهســـایه های ما اولنی تلو
برفکی بود! من هم شـــنیده بودم مهچنی دستگاهی هســـت، رودروایس را 
یر  کنار گذاشـــم و یک دو سه ســـاعی من پای آن برفک نشسم و تصاو
حمـــوی دیـــدم! حاال مدرســـه عـــایل آمیخته ای از ایـــن دوتا بـــود و کم کم 
خییل دمل می خواست فیلمساز بشوم. آن ساهلا رشته  راه و ساختمان خییل 
روی بـــورس بود. مـــن هم تندتند آزمون می دادم و قبول می شـــدم تا اینکه 
فهمیدم مدرســـه عایل آزمون می گیرد. دفعه اول قبول نشـــدم. مثل اینکه 
مدارکـــم دیـــر رســـیده بـــود. اما ســـه ماه بعـــد که آزمـــون بعدی بـــود قبول 
شـــدم. من به بازیگری عالقه ای نداشم. بعد از برگزاری دوره، فرستادند 
مـــن را آبـــادان و تا اواخـــر 58 آجنا بـــودم و درگیر کارهای گـــزارش خبری، 
ویل بعـــد که رفم ارومیه یک کم دســـم بازتر شـــد و توانســـم کمی از آن 

کارهایی که دوســـت داشـــم را اجنام دهم.

 از همینجا بود که وارد جنگ هم شدید؟ �
در ارومیه که به کردســـتان چســـبیده اســـت این مأموریت ها که معمول 
یـــاد بـــود. باید می رفتم مثـــأل در سردشـــت، میـــان دوآب، این  مراکـــز بود ز

طـــرف و آن طـــرف درگیری بود و فیلـــم می گرفتم.

 در کردستان که شلوغ شده بود؟ �
یبأ به مـــوازات جنگ با عراق آجنا هم برقـــرار بود و خاطرات   بلـــه دیگر، تقر
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تلـــخ هم مـــن از آجنـــا دارم. در آن محله ای که حاج عمـــران را گرفتند، آجنا 
من را تقســـم بندی کرده بودند و ســـهم من این شـــده بود کـــه زمخی ها را 
یزها و ســـنگرها تعقیب کمن تا اعزام آن ها از پیران شـــهر. خب  از خود خاکر
خیـــیل تلخ بـــود دیگر، هر روز دیـــدن این جمروح ها. حـــدود یک هفته بود و 
مـــدام هم مبب باران بود. به شـــکل عجییب مبب باران هـــای یپ دریپ بود و با 
گلوله توپ هم شـــهرها و مزارع را زدند. یک مرتبه هم داوطلبانه به جنوب 
رفم. یک مأموریت حدود بیســـت روز یک ماه بود در آن هم شـــرط من با 
خـــودم ایـــن بود که تا انهتای جنـــگ را بروم، حاال کـــه رفم دیگر یاعیل. 

آن جتربه هـــم خییل خوب بود.

 برای فیلم برداری رفتید؟ �
 بلـــه، حاصـــل آن هم در فیلمی اســـت که پنج شـــش فیلم بردار هســـتم، 
اســـم آن را فراموش کردم، حســـنی حقییق که بعدأ فیلم ساز شدند ایشان 
یز و  پرســـت و هتیه کننـــده آن فیلم بودنـــد. من رفم خط مقـــدم و خاکر سر
از جـــایی که با تفنگ داشـــتند باهـــم می جنگیدند این هـــا را جتربه کردم 
و از نزدیـــک دیـــدم. البته نـــایش بودمی. چـــون ما آموزیش راجع بـــه این نوع 
کار در مدرســـه ندیده بودمی. االن افســـوس می خـــورم که ای کاش مثأل 
جتربه های بعد را داشـــم. ما دنبال جنگ می گشـــتم در دل جنگ! مهان 
حکایـــی که درخت هـــا منی گذارند جنگل را ببینـــم! واقعأ تصوری که 

از جنگ داشـــتم تفاوت داشت. 

ــــــــــی؟ یعنــــــــــی شــــــــــما در آنجــــــــــا متوجــــــــــه چــــــــــه چیــــــــــزی  �  چــــــــــه تفاوت
نمی شــــــــــدید؟

 ببینیـــد در ذهـــن ما خبش اکشـــی جنگ، جنـــگ بود. در حـــایل که آن 
رفت وآمدهـــا، تالش ها، فعالیت هایی که درواقع تدارک یک خط اســـت، 

این هـــا هـــم جنگ اســـت. طوری کـــه من هنـــوز در حســـرت این قضیه 
یز مـــی زد و چهـــره خنـــدان او برامی  هســـم کـــه یک لـــودری داشـــت خاکر
عجیـــب بـــود. البته خییل خســـته بـــودم و واقعأ بـــرای من رمق منانـــده بود 
و حقیقتـــأ بـــدن جان نداشـــت اما این چهـــره خندان آن مردی که پشـــت 
لـــودر نشســـته بود و داشـــت خاک هـــا را به باال می رخیـــت و در اطـــراف او 
مخپـــاره به زمـــنی می خـــورد و او انگار نه انـــگار! انگار بازی اســـت! یعی 
حالـــت آن مرد که از پشـــت آن شیشـــه پیدا بـــود انگار وســـط یک بازی 
اســـت، یک شـــوخی اســـت! آن قدر خونســـرد مشـــغول کار خودش بود! 
ایـــن بزرگترین حســـرت دوران کاری من اســـت که ایـــن را ثبت نکردم. 
یک صحنه هم یکی در پیرانشـــهر بود که یکی از مهکارهامیان مانع شـــد 
فیلـــم بگیـــرمی. آن قدر خـــودش را باخته بود که نشـــد! میگفـــت که تو 
جمرد هســـی، مـــن زن و چبه دارم و از این حرف هـــا! یک گندم زار بود، بعد 
از ظهـــر بود که دیگر داشـــتم به ارومیه برمی گشـــتم. گندم زارهای خییل 
وســـیعی دارد که جاده از وســـط آن رد می شد. یک مرتبه گلوله های توپ 
آمدنـــد و گندم های خشـــک آتش گرفتنـــد. دوربنی در جعبه بـــود و باید 
مـــی آوردی و ســـر هم مجع می کـــردی ویل آن مهکارمان نگذاشـــت. وقی 
حبـــث جنگ می شـــود من واقعأ ایـــن دو تا را هیـــچ وقت یادم منـــی رود که 
ثبـــت نکـــردم. یک ســـری نایش گـــری و نابلدی هـــا داشـــتم! آن موقع من 
خیـــیل فیلم هـــای جنگی را کال دوســـت نداشـــم، خییل عالمقنـــد نبودم. 
ویل بعدها خییل آشـــنا شـــدم! منی دامن شـــاید اطالع داشته باشید، نداشته 
باشـــید: موضوع بیشـــتر فیلمنامه هـــای من جنگ اســـت. ویل هیچ کدام 
شـــانس اجـــرا پیدا نکرده اســـت. فقط یکـــی از آهنا را به اســـم پیروزمندان 
ســـروش چـــاپ کرده اســـت، در مهـــنی حد. البتـــه به دوســـتاین که فیلم 
جنگی می ســـازند کمکی هم کـــردم. ویل فیلمنامه هایی کـــه دارم هیچ 

کدام مســـتقم کار نشده است. 
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ــــــــــه  � ــــــــــد؟ ب کردی کمــــــــــک  ــــــــــدام فیلم هــــــــــای ســــــــــاخته شــــــــــده  ک  در 

ــــد؟ ــ ــ ــ ــا می گویی ــ ــ ــ ــ م
 حاال الزم نیست آن را بگویم.

مــــــــــن یــــــــــک ســــــــــوالی اینجــــــــــا بپرســــــــــم. خانــــــــــواده شــــــــــما مخالفتــــــــــی  �
ــــون  ــ ــ ــ ــینما و تلویزی ــ ــ ــ ــــه ســ ــ ــ ــ ــــرای ورود ب ــ ــ ــ ــــما ب ــ ــ ــــل شــ ــ ــ ــ ــا تمای ــ ــ ــ ــ ب
ــــــــــه ســــــــــینمای قبــــــــــل از  ک ــــــــــه شــــــــــرایطی  ــــــــــا توجــــــــــه ب نداشــــــــــتند؟ ب

ــــــــم. ــ ــــــــرض میکن انقــــــــــالب داشــــــــــت عــ
 مهانطـــور کـــه گفـــم پدرم خـــدا بیامرز خیـــیل عالقه منـــد به تئاتـــر بود و 
جالب توجه اینکه متشـــرع بود به متام معنا. مثال منازش ترک نشـــد و جزو 
یه هم کـــه می خواند. اما  متشـــرعنی روســـتا به حســـاب می آمد، حاال تعز
خیـــیل هم متجدد بـــود و اصال خمالفی با شـــیوه جدید زندگی نداشـــت و 
بســـیاری از ابزار جدید را اولنی نفر او بود که وارد روســـتا کرد. فرض کنید 
میوس  مثال چرخ گوشـــت یا اولنی چراغ توری، چـــراغ زنبوری ها، اولنی پیر
یبا شـــبیه بـــه مهـــنی گاز پیک نیکی هـــای االن بـــود ویل با نفت  کـــه تقر
کار می کـــرد و خیـــیل از ایـــن اولنی هـــا را او می آورد و بقیـــه یاد می گرفتند. 
خمالفتش با ســـینما هم بیشـــتر از این جهت بود که کال با هر چیزی که 

مـــن را از درس غافـــل کند خمالف بود.
امـــا بعـــدا از اینکـــه وارد این وادی شـــدم خوشـــحال هم بـــود. وقی گفم 
مدرســـه عـــایل قبول شـــدم و توضیح دادم کـــه آچنا چه کاری قرار اســـت 
بکنـــم خیـــیل خوشـــحال شـــد. حـــی می آمـــد ســـر صحنـــه فیلمبـــرداری 

فیلمهامی.

 تا چه سالی پدرتان بود؟ �

 پدرم االن هشت سال است که فوت کرده اند.

ــــده  � ــ ــ ــ ــــما را دی ــ ــ ــــای شــ ــ ــ کارهــ ــــــس  ــ ــ ــــد. پ ــ ــ ــ کن ــــان  ــ ــ ــــدا رحمتشــ ــ ــ  خــ
ــــأ. ــ ــ ــ ــــــــت طبع اســ

 بله. با  بســـیاری از این مهکارامن هم خییل رفیق شـــده بـــود. مثال با آقای 
کرم رضایی خدا بیامرز خییل رفیق شـــده بودند. خســـرو را خییل دوســـت 
داشـــت خدا بیامـــرز. گاهی وقت ها اظهـــار نظرهایی هم می کـــرد راجع به 
خـــود فیلـــم که بد هـــم نبـــود و آدم یپ می برد که تیپ مثـــال پدرم چگونه 

می بینند این کار را. 

خب با اجازه برویم سراغ روزی روزگاری.  �
 بلـــه ویل مهان را هم می داین کـــه در خپش اول، تا نیمه های کار بدترین 

فحش ها جایـــزه ما بود!

 چرا؟ تایم پخشش خوب نبود؟ �
 خیـــر، مـــردم می گفتند این چیســـت؟ تـــا نیمه های آن بدشـــان آمده 
بـــود. کیل از صحنه هـــای ما هم قرباین این قضیه شـــد. مدام رخیتند 
یند کند اســـت ویل حرف من  کـــه آقا ایـــن را کوتاه کنیـــد، می گو
درســـت درآمـــد. مـــن می گفـــم هنـــوز حلـــن کار را نگرفتنـــد، تصور 
آن هـــا راهزان هـــای فیلم هـــای فـــاریس اســـت. ویل خپش هـــای بعدی 
کم کم آشـــنا شـــدند. هرچه تا االن بیشـــتر خپش شـــده اســـت مردم 
بیشـــتر متوجه شـــدند که چطـــور کار را ببیننـــد و از آن لـــذت ببرند. 
خدا خواســـت مهه چیز درســـت شـــکل بگیرد. مثأل من نقش خاله 
را بـــرای مرحوم فهیمه راســـت کار نوشـــته بودم. ایشـــان آمدنـــد و وارد 
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قـــرارداد هم شـــدمی اما خودش یـــک اداهایی درآورد و اصـــرار که باید 
فـــالین در فیلم باشـــد. دنبـــال او هم رفتـــه بودمی اما از عهده دســـتمزد 
او برمنی آمـــدمی بعد که فهمید فرهاد صبا فیلم بردار شـــده اســـت هبانه 
کردنـــد و نیامدند. من ژاله علو را منی شـــناخم. اصـــأل کار، کار ژاله 
یا نوشـــته بودم. او هم مشـــاوران  بـــود. یـــا مرادبیگ را برای مجشـــید آر
بـــدی داشـــت بنـــده خدا. آمـــد خییل هم چبه سروســـاده ای اســـت به 
یون بروی دیگر آن موقعیت ســـینما خـــود را از  او گفتنـــد اگـــر به تلوز
دســـت می دهـــی، دیگـــر نیامد البته دســـتمزد هم از نظـــر او خییل کم 
بـــود. بعد خســـرو انتخاب شـــد.میگفتند مشـــا می خواهیـــد دو نقش 
اصیل را به دو فردی که تا االن اســـم آن ها را هم نشـــنیده اید بدهید. 
گفـــم این هـــا یـــک هفتـــه بیایند بـــازی کنند اگـــر خوب بـــود بروند 
فقـــط در صـــوریت که دیـــدمی عایل اســـت ادامه بدهنـــد! مهان هفته 
اول کـــه این ها مقابل دوربنی آمدند آقای خـــوش رزم زنگ زد گفت 

امحدجو شـــرط را بردی. 

ــــــن  � ــ ــ ــــــن ای ــ ــ گرفت ــــــــت در  ــــــــش داشــ ــــــی نقــ ــ ــ ــــــم خیل ــ ــــــه هــ ــ فیلمنامــ
ــــا. ــ ــ ــــــخصیت هــ ــ شــ

از روزی کـــه مـــن وارد مدرســـه شـــدم بـــه این فکر بـــودم. بعـــد از انقالب 
نوشـــنت را شـــروع کـــردم. پانـــزده ســـال بـــاز مهـــان گردش هـــا در صحـــرا و 
رفت وآمدهـــا. آن موقـــع هـــم چبه ها را فرســـتادم به اصفهان و تهایی شـــب و 
روز نشســـم با چه عشیق، نوشنت. شـــب و روز را هم گم کرده بودم. یک 
یرزمنی هم نبود چاله بود! باالی  یرزمیـــی را در کـــرج اجاره کرده بـــودمی، ز ز
آن یـــک پنجـــره باریکی داشـــت، دامئ باید چراغ روشـــن می بود. دیگر من 
می نوشـــم تا از هـــوش بروم. بیدار می شـــدم منی دانســـم االن صبح اســـت 
یـــا مثـــأل نزدیک غروب اســـت. خواهر مـــن آن زمان در هتـــران بود. هفتگی 
برای من غذا درســـت می کرد می آورد و من فقط برای خریدن ســـیگار به 

بیرون می فم و بازمی گشـــم. دو روز لوکیشـــن دیدن داشـــتم...

 کجا؟ �
 مهنی گرگ دره را من ســـراغ نداشـــم کجا اســـت چون در آن صحرا نبود 
و تـــا مهـــنی نزدیک اصفهان آمدمی پیدا منی شـــد تـــا یک نفـــر از میمه ای ها 
گفـــت دره دوزخـــی را دیدیـــد؟ گفم کجا اســـت؟ بنی میمـــه و دلیجان. 
مـــا را برداشـــت و بـــه مهـــان چاله هـــایی که می گومی بـــرد. مهان یـــک روز 
مـــا دنبـــال لوکیشـــن گشـــتم، بقیه لوکیشـــن ها یـــا صحنه هـــای داخل 
لوکیشـــن نوشـــته شـــده بود. می دانســـم باید کجا اتـــراق گاه مرادبیگ، 
حســـام بیگ و... باشـــد. اصأل دیگر نیازی به دیدن لوکیشن دیدن نبود.

ــــــــــا ایــــــــــن دکوپاژهــــــــــا را در صحنــــــــــه  � ــــــــــاژ را از قبــــــــــل داشــــــــــتید ی  دکوپ
ــــــــــد؟  کردی پیــــــــــاده 

پـــاژ روزی روزگاری از قبل بود البته یک خبش آن را هم شـــب   خیـــر، دکو
پـــاژ می کـــردم فردا می رفم ویل کارهای بعدی خیر، ســـر صحنه بود.  دکو
امـــا می دانید که عشـــق مـــن در مهه چیز بازی اســـت یعی هیچ نکته ای 

به انـــدازه بازی به من لـــذت منی دهد.

 چه بازی؟ �
یگر، مثأل شـــده اســـت صحنه ای را گرفتم متام شده است، مهه   بازی باز
چیـــز هم خـــوب بوده اســـت، خـــودم می گومی عجـــب بازی کـــرد یکبار 
دیگر ببیمن، حاال شـــاید من امشـــب مـــردم تا به تدوین برســـد! بگذار من 
یـــر را ببیـــمن یـــک مرتبه دیگـــر. یک هبانـــه ای الکی می گیـــرم و یک  تصو
برداشـــت دیگر، تا آن بازی را دومرتبه متاشـــا کمن. خســـرو از این صحنه ها 

داشـــت مقصودی خدابیامرز، انوش )انوشـــیروان(ارمجند...

ــــــــــرای خــــــــــودش داســــــــــتانی داشــــــــــته  � انتخــــــــــاب بازیگــــــــــران هــــــــــم ب
گفتگــــــــــوی شــــــــــما  ــــــــــاره  ــــــــــدم درب ــــــــــال یکجایــــــــــی خوان اســــــــــت. مث

ــــــــــم علــــــــــو... ــــــــــا خان ب
داســـتان این به این شـــکل اســـت که بعد از این که آن خامن که عرض 
کـــردم نیامدند، خامن علو را مدام نشـــاین دادند. من حقیقتأ منی شـــناخم. 
بعد عکس ایشـــان را آوردند دیدم که ای بابا، من ایشـــان را می شناســـم 
منهتـــا اســـم ایشـــان را منی دانســـم. گفم عـــایل اســـت اگر قبـــول کنند. 
گفتند خییل بعید اســـت که قبول کنند چون خییل برای ایشان سخت 
اســـت که از هتران به شهرســـتان بیایند. گفم حاال فیلم  نامه را بفرســـتید. 
من با ایشـــان متـــاس گرفم گفم خامن علو چه چیزی باعث می شـــود مشا 
ید به بیرون بیاید؟ خب ایشـــان هم خییل  هتران را ترک کنید و حاضر شـــو
رمســـی گفتند آقا فیلم نامه، من خییل جدی گفم خب خیامل راحت شـــد 
و شـــروع بـــه خنـــده کـــردم گفتند مشا اینقـــدر مطمنئ هســـتید؟ گفم بله 
مطمنئ هســـم بعد یـــک هفته طول کشـــید خواندند و با خنـــده آمدند و 
گفتنـــد حـــق با مشا بـــود و از مهان زمان خاله من شـــدند و هنـــوز هم خاله 
من هســـتند هیچ تفاویت با آن خاله های دیگرم برای من نداشـــته اســـت.

 یــــــــــک چیــــــــــزی  بــــــــــه خصــــــــــوص در روز و روزگاری وجــــــــــود دارد و آن  �
ــــــــــون  ــــــــــه حکایت هــــــــــای تاریخــــــــــی و مت رفت وآمــــــــــد نویســــــــــنده ب
ــــــــــا  ــــــــــره االولی ــــــــــد در تذک ــــــــــه نظرمی آی ــــــــــأ ب قدیمــــــــــی اســــــــــت. مث
این هــــــــــا هســــــــــت. پندآمــــــــــوزی و فضــــــــــای خیــــــــــر و شــــــــــر و تکیــــــــــه 
ــــــــــا نوشــــــــــتن آن مســــــــــتلزم دقــــــــــت  ــــــــــر مقــــــــــام جوان مــــــــــردی. آی ب
ــخ و  ــ ــ ــ ــ ــور تاری ــ ــ ــ ــ ــای به دردبخ ــ ــ ــ ــ کتاب ه ــن و در  ــ ــ ــ ــ ــدی در مت ــ ــ ــ ــ ج

ــــــــــه؟ ــــــــــا ن ــــــــــدارد ی ــــــــــا ن فرهنــــــــــگ مــــــــــا دارد ی
یل ایاز که   قطعـــأ، مثأل در مهـــان تذکرة االولیاء که مشا نام بردید قصه ُخِز
به یکی از بزرگان عرفان و به قول خودشـــان به اولیاءاهلل تبدیل می شـــود، 
یـــیب دارد به داســـتاین که عـــرض کـــردم صاحب خانه ما  او شـــباهت غر

یـــف کرد راجب منک گیر کـــردن راهزن. تعر

درباره فیلمنامه می فرمودید. �
ســـال 96 بـــود یـــا 86 بود که من برای ســـینما یک ســـیالبی از این کار 
نوشـــم و به فارایب بردم. ســـینمایی شـــاخه های بید را قبل از این ســـاخته 
بـــودم. کار را رد کردنـــد، دلیل آن ها هم این بود که حیف اســـت امحدجو 
که شـــاخه های بید را ســـاخته اســـت حاال وارد کارهای اکشـــن بشود! 
حـــاال منـــی دامن چه چیزی را اکشـــی دیـــده بودنـــد؟ اوقات من تلـــخ بود، 
یـــون آمدم، آقـــای  حاج کرمی خان گفتند چه  یز یال تلو بـــه دفتر فیلم و ســـر
شـــده؟ گفم بله یک قصه ای به فـــارایب بردم و امروز به مـــن اطالع دادند 
که رد شـــده اســـت. گفت قصه آن چیســـت و من در دو سه مجله تعریف 
یال  کـــردم گفـــت خب این که خییل قشـــنگ اســـت می تواین آن را ســـر
کی؟ گفم اتفاقأ این کار خییل جهت ســـریایل دارد. گفت آقا بلند شـــو 
یر بغلت باشـــد بازگرد که دیگر یک ســـال  و به منزل برو، برو و فیلم نامه ز
یخ شـــروع شـــد دقیقأ  طول کشـــید. یعی نوشـــنت جـــدی کار از مهان تار

خرداد ماه ســـال 86 تا ســـال 96 مهان خـــردادد ماه.

 چقــــــــــدر وجــــــــــود اینچنیــــــــــن مدیرهایــــــــــی غنیمــــــــــت اســــــــــت. یــــــــــک  �
ــــــــــد آن  ــــــــــور خامــــــــــوش طــــــــــرف را روشــــــــــن می کن ــــــــــه موت ک آدمــــــــــی 
ــــــــزد  ــ ــــــــــن می ری ــــــــــک مقــــــــــدار بنزی ــــــــــدارد فعــــــــــأ ی ــــــــــن ن ــــــــه بنزی ــ ک

ــــــــــه راه بیافتــــــــــد. ک
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بلـــه،  مـــن برای اســـتراحت و برای ایـــن که بنی این یک ضرب نوشـــنت ها 
فاصله هـــای کوچکـــی بیافتد مطابـــق عادت خـــود هر زمـــان که چیزی 
می نوشـــم یک کتایب را هم چاشـــی می کردم عمدتأ حاال بســـته به نوع 
موضوع ســـعی می کردم کتایب که حداقل حال وهوای آن نزدیک باشـــد 

را خبـــوامن. ایها هم خییل تاثیر داشـــت.

ــــــــپ  � کمــ ــــــه  ــ ــــــــل آن منطقــ ــــــد داخــ ــ ــ ــــــما رفتی ــ ــــــــاخت شــ ــــــرای ســ ــ ــ  ب
ــــــد؟ ــ ــ زدی

 خیـــر، کمـــپ مـــا داخل خود میمـــه بـــود. البته من کـــه خـــودم در آن جا 
بیشـــتر به خانـــه پدرومـــادرم می رفم، چبه هـــای هم در آجنـــا بودند و کمپ 
گـــروه هـــم داخل خـــود میمه بـــود و صبح می رفتنـــد ســـر کار. نزدیک بود 
خیـــیل دور نبود، دورترین لوکیشـــن ما گزرتو یا مهـــان دره دوزخی بود که 
به اســـم  گرگ دره در فیلم مطرح شـــد. آن هم  فکر می کمن ده بیســـت روز 

بیشتر کار نداشتم.

 کل کار چقدر طول کشید؟ �
 کل کار شـــش مـــاه طـــول کشـــید کـــه جمموعأ صدویس وســـه جلســـه 

داشـــتم. فیلم برادری 

ــــــــــوده  � ــــــــــن شــــــــــش مــــــــــاه فعــــــــــال ب کمــــــــــپ پیوســــــــــته در ای ــــــــــن   ای
ــــــــت؟ اســ

 بلـــه، در ایـــن شـــش ماه ما هفـــده روز مرخـــیص اجباری داشـــتم که پول 
نرســـیده بـــود و مرخیص های 

پنج روز کار می کـــردمی و پنج روز گـــروه به مرخیص  گـــروه که بیســـت و

می رفـــت. جمموعـــأ تعطییل مـــا از صدوهشـــتاد روزیی که مـــا در آجنا بودمی 
صدویس وســـه جلســـه آن صرف این کار شـــده است.

ــــــــــه فیلــــــــــم نســــــــــاختید، مشــــــــــغول  � ک  شــــــــــما در همــــــــــه ســــــــــالهائی 
کاری هســــــــــتید؟ چــــــــــه 

 نوشـــنت و مطالعه. یا فیلم نامه یا قصه، البته قصه نویی 
ً
 نوشـــنت. عمدتا

را خیـــیل دوســـت دارم، کـــه از مهـــان دوره هـــای دبیرســـتاین و ایهـــا، یک 
قلمـــی مـــی زدم، بیشـــتر در انشـــاءنویی و ایها ســـعی می کردم خـــودم را 
نشـــان دهـــم، موضوع انشـــاء را بـــه مست قصه ببـــرم. که خـــب االن یک 
 هم یـــک چیزهایئ که منـــی دامن کی باید 

ً
یســـم. بعدا ذره باجتربه تـــر می نو

امسش را شـــعر بگذارد. کســـاین که خییل ســـاده لوح باشـــند، البد هبش 
یند: شـــعر. می گو

ــــتید، در  � ــ ــ ــــتید داشــ ــ ــ ــــتون داشــ ــ ــ ــــــک ســ ــ ــ ــــما ی ــ ــ ــــع شــ ــ ــ ــ ــــــک موق ــ ــ  ی
هفته نامــــــــــه مهــــــــــر...

 بله از مهان قصه ها بله.

گرفــــــــــت. اینهــــــــــا را  � ــــــــــوی همــــــــــان قصه هــــــــــا درواقــــــــــع شــــــــــکل   از ت
ــــــــــه طــــــــــور جــــــــــدی پــــــــــی اش را نگرفتیــــــــــد؟  ب

ً
بعــــــــــدا

 چرا االن خییل روی هم مجع شـــدند. منهتی من اصراری برای انتشارشـــان 
نـــدارم. چـــون یا بـــه درد می خورند، یا منی خورنـــد دیگر. از ایـــن دو حالت 
خارج نیســـت. اگر بـــه درد خبورند، راه خودشـــان را پیـــدا می کنند. دیگر 

وقـــت خبواهی صرف این مســـائل کـــی، مگر چقدر آدم زنده اســـت.
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ــــــــد  � ــ ــــــــــه خودشــــــــــان نمی توانن ک ــــــــه،  گوشــ ــــــــــک  ــــــــد ی ــ ــــــــر بگذاری ــ گ  ا
ــــــــــد.  کنن ــــــــــد راه خودشــــــــــان را پیــــــــــدا  برون

 چـــرا ببینیـــد راجع بـــه چاپلنی بـــود، فکر کمن. یادم نیســـت. حـــرف خود 
چاپلـــنی بـــود، کـــی بود، کـــه گفته بود: مشـــا چیز بـــه درد خبـــوری را روی 
کاغـــذ بنویس، بده به دســـت بـــاد. آن خماطب خـــودش را پیدا می کند. 
شـــرطش این اســـت، که به درد خبورد. حاال ایها باز مســـائل نشـــر و ایها 
یـــد، که یک پروســـه ای اســـت، که من  را خودتـــان احتمـــااًل اطـــالع دار
هـــم چندان آشـــنایئ نـــدارم. آن دوندگی هایـــش و ایها کار من نیســـت. 
یســـم و چیزهایئ هم نیستند، که  فعاًل من ایها ســـرگرمم هســـت، می نو
یخ مصرف داشـــته باشند و متعلق به یک زمان خاص باشند. در مهان  تار
مایـــه فیلم هامی که دیدیـــد. اگر بـــه درد خبورد، که باالخـــره خماطب های 

خـــودش را پیـــدا می کند. بـــه درد هم خنـــورد که کاغذ حـــرام کردم.

ــــما  � ــ ــ ــــری شــ ــ ــ ــ ــــای داوود میرباق ــ ــ ــ ــــلمان آق ــ ــ کار ســ  در 
ً
ــا ــ ــ ــ ــ  االن دقیق

کار می کنیــــــــــد؟ داریــــــــــد روی فیلم نامــــــــــه 
 فیلم نامـــه را نـــه، فیلم نامـــه را ایشـــان کامل نوشـــتند، در گفتگونویی. 
البته باز هم شـــکل هنایئ نیســـت. یعی قراری که گذاشـــتم، این است 
یســـم بنویسم و من تها هم  یســـم، بنو که من آچنه که قلم راه بدهد، بنو
نیســـم. دو نفـــر دیگر هم هســـتند، که جـــدا از هم، اصالً اطالعـــی هم از 
یســـند. بعد خود  کار هم دیگـــر نـــدارمی. آهنا هم مهـــنی دیالوگ ها را می نو

داوود ایهـــا را غربـــال می کند و آن شـــکل هنایئ را اســـتخراج می کند.

ــم دو  � ــ ــ ــ ــید و هــ ــ ــ ــ ــل می نویســ ــ ــ ــ ــ کام ــا را  ــ ــ ــ ــما دیالوگ هــ ــ ــ ــ ــم شــ ــ ــ ــ  هــ
نفــــــــــر دیگــــــــــر.

یال می شـــود،  یســـم، یعی مثالً هر اپیزود یک ســـر  مـــن فـــوق کامل می نو
اگـــر آن چیـــزی که من نوشـــم، خبواهد بســـازد. قرارمان مهنی اســـت که 
مـــن آچنـــه کـــه به ذهمن می رســـد در یـــک گفت وگو چنـــد نفر یـــا دو نفر و 
یســـم تـــا او پیدا کنـــد، آن چیزهایئ که  ایهـــا خســـی به خرج ندهم. بنو
دلـــش می خواهـــد. چون خییل درواقـــع کمربند را حمکم کـــرده که، این 

کار را دیگـــر تـــا آجنایئ که ممکن هســـت، یب نقـــص حتویل دهد.

ــد،  � ــ ــ ــ ــ ــه دیدی ــ ــ ــ ــ ــما از فیلم نام ــ ــ ــ ــ ــه ش ــ ــ ــ ــ ک ــه  ــ ــ ــ ــ ــاس آنچ ــ ــ ــ ــ ــر اس ــ ــ ــ ــ  ب
کاری هســــــــــت،  کار االن چــــــــــه جــــــــــور  ــــــــــد، ایــــــــــن  گفتی ــــــــــان  خودت
کــــــــــه در مــــــــــوردش فیلــــــــــم  کار و شــــــــــخصیت ســــــــــلمان،  ــــــــــا ایــــــــــن  ی

ــود؟ ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ــازید، چ ــ ــ ــ ــ می س
 ببینید یک خبشـــیش خب معریف مســـائل تارخیی هســـت. ســـلمان کی 
بـــود، کجا بـــه دنیا آمد، چه ســـیری را طـــی کرد و چه جوری وصل شـــد 
بـــه حضـــرت حمّمـــد)ص( و مدینـــه و از این مســـائل. اما مهم تـــرش جتربه 
ســـلمان اســـت. عشـــق و عالقه غرییب که از کودکی به مسائل ماورایئ 
پیـــدا می کنـــد و موضـــوع دین. چـــون می دانید کـــه اول زردتشـــی بوده، 
بعد مســـیحی می شـــود و بعـــد حضرت حمّمـــد را پیدا می کند و به اســـالم 

مشـــرف می شود.

 معلوم می شود که اهل جستجو بوده. �
 فوق العـــاده و خیـــیل تاکیـــد دارد بر این ماجرا، کـــه حتقیق، تعقل، تفکر. 
مـــدام ایهـــا را دارد تذکـــر می دهـــد و شـــخصیت این آدم بـــه عنوان کی 
که شـــیفته اســـت، به چیـــزی که آدم هـــای معمویل ممکن اســـت آن قدر 
پایپ این ماجرا نباشـــند. اما این از کودکی عشـــقش هســـت. فقط یک 
عالقـــه معمـــویل یا یک کمی داغ تر از عالقه معمویل نیســـت، نه عشـــق 
اســـت و خییل هم عاشـــقانه به مســـت اینکه باالخـــره دیانت صحیح چی 

هســـت حرکت می کند. 

ــــــــع  � ــ ــــــــن درواق ــ ــــــــل، ای ــ ــــــــه قب ــــــــد دقیقــ ــ ــــــــد چن ــ ــــــــی زدی ــ ــــــــــک حرف  ی
ــوم. ــ ــ ــ ــ ــان می ش ــ ــ ــ ــ ــه مزاحم ت ــ ــ ــ ــ ک ــت  ــ ــ ــ ــ ــزی اس ــ ــ ــ ــ ــن چی ــ ــ ــ ــ آخری

 خواهش می کمن.

کــــــــــه حــــــــــرف  �  شــــــــــما حــــــــــرف از مــــــــــرگ هــــــــــم زدیــــــــــد، در آن قســــــــــمتی 
کمــــــــــی حــــــــــرف  ــــــــــود. می خواهــــــــــم در مــــــــــورد مــــــــــرگ  ــــــــــگ ب از جن
ــــــــــه یکــــــــــی از ماندگارتریــــــــــن صحنه هــــــــــای  ک بزنیــــــــــم. مخصوصــــــــــا 
ــــــــــه مــــــــــرگ اســــــــــت. مــــــــــرگ قلــــــــــی  ــــــــــوط ب روزی روزگاری هــــــــــم مرب

خــــــــــان.
یـــاد تکـــرارش کردمف  بلـــه. مـــرگ به مهـــان راحـــی هســـت، که مـــن ز
فقط هم در روزی روزگاری نیســـت. در اولنی کارم، شـــاخه های بید هم 
مهنی جوری اســـت. آقای رضـــایئ این نقش را بازی می کند، به پســـرش 
یـــد: دســـتت را بگـــذار رو قلب من، ببـــنی چرا این جـــوری می زند.  می گو
یـــد: اینکـــه اصـــالً منی زند، یعـــی به مهنی  دســـتش را می گـــذارد، می گو
راحـــی. یـــا در روزی روزگاری کـــه حاال خییل مشـــهور شـــد، فوت خالو 
شـــعبان یـــا مهان قیل خان که مرحوم الیق نقشـــش را بـــازی می کرد. که 
پر یـــک مرد 051 ســـاله  مهاجنـــا نشســـته و بـــه مهـــنی راحی. در تفنگ ســـر
دارمی، کـــه خیـــیل در مقابـــل روس ها ترس نشـــان می دهد، خاکســـاری 
می کنـــد تا می خبشـــندش. امـــا می آیـــد در ســـکوی خانه اش، بـــه مهان 
راحـــی متام می کند. در کار آخری -پشـــت کوه هـــای بلند- هم باز یک 
شـــاعری دارمی، کـــه خیـــیل حرص و جـــوش می زند. منظومـــه ای را فراهم 
کـــرده، تقدمی کند به آن پادشـــاه و چقدر اســـباب دســـت ایها می شـــود، 
برای متســـخر و بازی دادنش و ســـر به ســـر گذاشـــتنش و خـــودش متوجه 
نیســـت، که ایهـــا دارند بـــازی اش می دهند و باالخره ایـــن کتاب را یک 
جـــوری تقـــدمی می کنـــد و آهنـــا هم اصـــالً ســـردر منی آورند از شـــعر و نظم و 
از ایـــن حرفهـــا و یـــک مبلغـــی هبش می دهنـــد. امـــا وقی کـــه می خواهد 
از آن اردوگاه خـــارج شـــود، روی االغـــش بـــه مهان شـــکل، خییل راحت 
مهنی طـــور کـــه نشســـته روی االغ، جان می دهـــد. این نگاه من اســـت. 

 شما خودتان از مرگ می ترسید؟ �
یـــزی کـــه ایـــن را خداونـــد تعبیـــه کـــرده، در مهه   ببینیـــد بـــه شـــکل غر
 نه. من 

ً
 نه، عقال

ً
جاندارها و آن که برقرار هســـت، طبیعی اســـت. اما عقال

فکر می کمن وقی 05 ســـال را گذراندی، درواقع ســـهمت را کامل گرفی 
ید:  دیگـــه. طلبـــکار نیســـی. مثـــل عقل هســـت، کـــه ســـعدی می گو
خداونـــد در هـــر مـــوردی بندگان گله مندش باشـــند، در مـــورد عقل هیچ 
یـــن فهم را هبشـــان داده!  کـــس گله مند نیســـت و تصـــور می کنند باالتر
حـــاال این قضیه هم به مهنی شـــکل اســـت. نـــه من فکر می کـــمن بعد از 
 بـــرای آدم ها فرق کند. دیگـــه آدم باید بپذیرد، 

ً
یک ســـن خایص احتماال

اگـــر نیســـت هم بایـــد پذیرا باشـــد. این جـــوری چارچنگویل بـــه زندگی 
چســـبیدن معی ندارد!

 
ً
یکبـــار در روســـتایی در اطراف سوســـنگرد اتفـــاق جالیب افتاد. بـــود. اتفاقا

روســـتایئ هم بـــود، که من زماین که آبـــاد بود، آجنا گـــزاریش هتیه کردم. 
یبایئ بـــود. بعد وقی رفتـــم آجنا، پایگاه شـــده بود، که  روســـتای بســـیار ز
دروازه ورود بـــه منطقـــه ای بـــود. مـــن منتظر بودم، کـــه راننـــده بیاید برومی 
منطقـــه. آجنا یک حالت تدارکایت هم داشـــت، آهنایئ که برمی گشـــتند 
بـــرای اســـتراحی منـــاز، منـــی دامن این جـــور کارهـــا. تـــا اینکـــه مـــن چند تا 
مهشـــهری آذرباجیـــاین پیـــدا کـــردم. دیـــدم ترکـــی دارنـــد با هـــم صحبت 
می کننـــد. اردبیـــیل بودند. من به ترکی باهاشـــون صحبت کردم و خییل 
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زود رفیـــق شـــدمی. گفـــم: چـــایئ کجا پیـــدا می شـــود؟ گفت: بیـــا باال . 
پا مانده بود، یک مقدار از ســـقفش کوتاه  یکـــی از این اتاقک ها که ســـر
بـــود، آجنـــا دیدمی یک بســـاطی برای چای دارنـــد. چـــایئ را دم کردند و در 
ایـــن پیاله های چیی می نوشـــند. بعد یکـــی از این چبه های هتـــران آمد، از 
ینـــد، خییل چبه  ایـــن چبه هـــای جنوب شـــهری داش مشـــی هبش می گو
بامـــزه ای هـــم بـــود، یک جوان رشـــید و خییل بامنـــک. 4، 5 نفر شـــدمی دور 
هـــم. تـــازه چـــایئ را رخیته بودند، که یک هو توپ باران شـــروع شـــد دور تا 
دور. مـــن هم اولنی روزم بـــود، آمده بودم در منطقه جنوب. این پیاله چیی 
ید. آخـــر هر طرف نگاه می کـــردی، مهنی جور  که دســـت من بـــود، می لرز
گلولـــه می آمـــد. پیرمرد اردبییل گفـــت: چائیت را خبور، بـــه ترکی گفت: 
 اصاًل 

ً
چائیـــت را خبـــور، مبیـــرمی بـــا هم می میـــرمی، تـــرس ندارد کـــه و واقعـــا

منـــی دامن که ایـــن ورد جادو بـــود، چه بود، چنان من را تســـکنی داد، که 
یـــی که خـــب طوالین هـــم بود، دیگر من آســـایش  دیگـــر در طـــول مامور
داشـــم. هر بـــار این می آمد در نظرم، که خب این مهـــه آدم دارند می میرند 
جلـــوی چشـــمت، تو هـــم مثل آهنـــا؛ مبیرمی، با هـــم می میرمی، چه اشـــکال 

 یکی از 
ً
دارد. مـــن اصـــاًل می گـــومی: باالخـــره مگه نبایـــد آدم مبیرد. اتفاقـــا

یاد  فامیل هامیـــان یـــک بـــار یک حـــریف زد، که مـــن در دیالوگ هامی هـــم ز
اســـتفاده می کـــمن. چبه بـــودم، خییل این حرفـــش در نظر من جلـــوه کرد. 
گفـــت: مگـــر آدم چند بار می میـــرد. یک بـــار می میرد دیگر. منـــی دامن چرا 
ایـــن حـــرف این قدر جلـــوه کرد در نظر مـــن، که بعدها در انشـــاهامی یک 

جوری اســـتفاده می کـــردم از آن.

 دست شما درد نکند. �
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محمدرسول نوروزی

بـــرای امـــراهلل امحدجو فـــریق ندارد که قرار اســـت چه فیلمی بســـازد، 
ین،  در هـــر صـــورت، چه واقعی و چـــه غیرواقعی، چه تلخ و چه شـــیر
یژگی جـــدایی ناپذیر آثار امحدجو اســـت. اما طنز امحدجو تها  طنـــز، و
به فیلم های او خم منی شـــود و او در زمینه  ی طنز مکتوب هم دســـی 

بر قلم دارد.
یشـــه در فرهنگ بومی  آثـــار مکتوب امحدجو هم چـــون فیلم هایش ر
کشـــور دارد. اما چیزی که دســـت او را در طنز مکتوب نسبت فیلم 
بازتـــر می کنـــد، تنـــوع قالـــب در ارائـــه ی آن اســـت. این باعث شـــده 
اســـت تا در آثـــار مکتوب امحدجـــو     ، هم طنزهای کوتـــاه یک خطی 
تـــا چند خطـــی "حاجاقا" باشـــد کـــه چکیـــده ای از زندگی ســـنی 
اصفهان اســـت، و هم داســـتان های چندهزار کلمه ای از روســـتاهایی 
یســـنده تعریف شـــده  ختیـــیل باشـــد که مـــکان آن فقـــط در ذهن نو
اســـت، اما از حلاظ فرهنگی می تواند هرکدام از روســـتاهای کشـــور 

باشد.
آشـــنایی امحدجو بـــا فرهنگ بومی چیزی اســـت کـــه در فیلم های او 
هم مشـــهود اســـت، اما بـــرای یپ بردن بـــه میزان آشـــنایی او با فرهنگ 
یال پشـــت کوه های بلند منود داشت،  عامه که شـــاید بیشـــتر در سر
هبتر اســـت نگاهی به طنزهای مکتوبش داشـــته باشـــم. چیزی که 
ین  در "حاجاقـــا" هـــم کم وبیـــش به چشـــم مـــی خـــورد، امـــا از هبتر
منونه هـــای طنـــز مکتـــوب امحدجـــو در این مـــورد می توان بـــه "اینکه 
یکی چطور برای خودش دردســـر درســـت می کند" درباره ی فرهنگ 
زندگـــی در حمـــالت پایـــنی شـــهر و "اینکـــه یکی چطـــور خمی کاری 

می کنـــد" در مورد زندگی آپارمتان نشـــیی اشـــاره کرد.
وقـــی یـــک نفر از هـــر بایب طنـــز مکتـــوب دارد، خایل از لطف اســـت 
اگـــر در مـــورد ختصص خودش چیزی ننوشـــته باشـــد. امحدجو به هر 
حـــال یـــک کارگردان اســـت و این عرصـــه را هم خوب می شناســـد 

و هبتـــر از هـــر کی می تواند ایـــن عرصه را به طنز دربیـــاورد. از 
مجلـــه آثـــار مکتوب امحدجـــو در زمینه ی فیلم و ســـینما 

"قصه هـــای فیلـــم و ســـینما" اســـت 
کـــه در ادامـــه ی ایـــن مطلـــب 

داســـتان "این کـــه چطور یکی با کف گرگی کار دســـت خودش 
می دهـــد" از "قصه هـــای فیلـــم ســـینما" را می توانیـــد خبوانید.

نکتـــۀ دیگـــری کـــه در مـــورد طنزهای امحدجـــو قابل توجه اســـت، 
تیترهـــای آن هاســـت. تیتر طنزهـــای امحدجو کـــه معموالً بـــا "اینکه" 
شـــروع می شـــود و پـــس از آن خالصـــه ای از آچنه قرار اســـت خماطب 
خبوانـــد در یـــک مجله بعـــد از اینکه بیان می شـــود. می شـــود گفت 
یر  ایـــن نوع تیتر به امضایی بدل شـــده اســـت که امحدجو بـــه جای ز

مـــنت، در باالی مـــنت از آن اســـتفاده می کند.
ناگفتـــه منانـــد، از امـــرا... امحدجـــو در حـــوزه ی 

طنـــز کتایب بـــه چاپ نرســـیده و عمده ی 
یســـنده، مطالیب است  طنزهای این نو

یات خمتلف از مجله  که برای نشـــر
اول(،  مهـــر)دوره ی  هفته نامـــه ی 

ســـه نقطه و... نوشـــته است.

احمدجو در جایگاه یک طنزنویس

ݡسد وݣݣݣݣݣݣ�ی
ݩݩݩݩݐ

 ݣݣݣݣݣݣݣݣمیݤݤݤݤݤ ݣݣ�
ݨݨݨݨݦݐ

ر
ݨݨݨݐ

ݡک ݣݣکارݣݣݣݣݣݣݠگرݣݣݣݣݣدݤݤݤݣݣ�ݣݣݣنݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣطں طوݥݥݣݣݣر ݣݣݣݣ�ی ن ݣݣݣکه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݭݭݭݭݭݭچ ��ی
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ه...
ݩݩت ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ٮ

ݐ
مه ݣݣݣݣݣݣݣݣݠگرݣݣݣݣ�

ت
یماݣݣنݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣلݡٯ ݫ ݓرݣݣݣݣݣݣ�ݤݤݤݤىݫ ݫ ݫ ݠكیݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣٮݫ ىݪݪݪݪی

بهزاد توفیق فر
طنزپرداز

گرچـــه کمـــدی و طنز در ســـینما را به صدهـــا گروه، دســـته و گونه 
خمتلـــف تقســـم کرده اند، اما اصـــل و اصالی که ســـینمای امحدجو 
و برخی ســـینماگران و اهل ادب هم ســـنگ وی برســـاخته اند با مبدأ 
برآمدن تئوری ها و فلســـفه ســـینمای غرب و شـــرق، متفاوت اســـت. 
ُپر یا ســـایر آثـــار مکتوب  طنـــزی کـــه در روزی روزگاری، تفنگ َســـر
یـــری امـــراهلل امحدجـــو وجـــود دارد، از دل تناقض هـــای رفتاری  و تصو
یکا یـــك خـــود خماطبـــان بیـــرون آمـــده و با آراســـتگی لبخنـــد، دوباره 
بـــه آهنا عرضه شـــده اســـت. چناچنه دکتر حســـنی اهلی مقشـــه ای در 
ید: »اینکه مشا به  تعریف طنز در ادبیات و کمدی در ســـینما می گو
پیشه یك فیلم  یك رفتار یا عکس العمل شـــخصیت داســـتاین یا هنر
کمدی می خندید، به دلیل عدم تناســـیب اســـت که رفتار او با ذات 
واالی انســـاین دارد و مهنی عدم تناســـب اســـت که موجب متســـخر 
و خنـــده می شـــود«. چرنیشفســـکی نیـــز در این باره، مهنی نشـــاین را 
ین مرحلـــه ی تکامل نقد اســـت.  یـــد: »طنـــز، آخر می دهـــد و می گو
یر هنریِ مجع تناقض ها و تضادهای دروین و بیروین انســـان  طنز، تصو
ین  و جامعـــه، در حلظـــه و تارخیی واحد، با بیـــان و حلی نیش خندآفر
اســـت«. این عدم تناســـب، مهان تناقی اســـت که سنایی غزنوی 

نیز بدان اشـــاره کرده اســـت آجنا که ســـروده:
مجع کرده است از یپ خنده
چرخ مشی از این پراکنده

و مهـــان اســـت که امحدجو، با دقـــت و مهارت یك جـــراح فرهنگی، 
آن را از زندگی روزمره ما خارج ســـاخته و پس از گرفنت تلخی ذایت، 
آن را برامیـــان بازمنایـــش می دهد و به قول اســـتاد زرویی نصرآباد: »وقی 
پیشـــه می خنـــدمی در واقـــع بـــه رفتارهـــای مهانند،  بـــه رفتارهـــای هنر
کـــه خودمـــان در موقعیت هـــای مشـــابه داشـــته و دارمی، می خندمی. 
رفتارهـــایی که خود ما در مواجهه با خشـــم، ترس، طمـــع و... از خود 
نشـــان داده امی و احتمااًل فراموش کـــرده امی اما امثال امحدجو با ِرندی 
و هنرمنـــدی خـــایص آهنـــا را از عمق حافظـــه ما بیرون کشـــیده و در 

مقابل چشـــمامنان به منایـــش می گذارند«.
 مســـخره کـــه در پیچاپیچ روزمرگی و 

ً
ایـــن رفتارهای خنده دار و نوعا

روزمّرگی ما گم شـــده اند – و یا شـــاید خود، گمشـــان کرده امی – از 
بـــنی نرفته اند که هیچ، بلکه هرروز، بیشـــتر و عمیق تر بر شـــخصیت 
و روح انســـاین مـــا تأثیر گـــذارده و مـــا را به حماق حیوانیـــت و یا حی 
مجاد رهنمون می شـــوند. اینجاســـت که توصیه مهـــواره ُعرفای دیی 
و بـــزرگان راه بر در زندگی بشـــر بـــه یاد می آید که رســـیدن به کمال 
مطلوب انســـاین و زنده نگهداشـــنت روح کمال جوی انســـان، نه نیاز 
یاضت هـــای آچننـــاین دارد و نـــه حمتـــاج ممارســـت های اینچنیی  بـــه ر
اســـت، بلکـــه با خـــودداری از روزمرگـــی و ممانعت از بـــروز رفتارهایی 
که با ذات انســـاین انســـان نامتناســـب اســـت، آدمی می توانـــد ره به 

یش بیابد. ســـرمنزل مقصـــود و واالی خو
طنز فاخر در گونه های خمتلف ادبیات و چه در ســـایر شـــئون هنری، 
کارکردی هشـــدار دهنده و  بیدارکننده دارد. چناچنه مهنی هشـــدار 
و بیدارکنندگـــی طنـــز اســـت کـــه دلیـــیل می گـــردد تـــا  »مرادبیك« 
روزی روزگاری، بـــا بـــازی مرحـــوم خسروشـــکیبایی، بیدار شـــود و از 
بـــازی راهـــزین به یاری ســـید)میرزا کوچـــك خان( کـــوچ کند. این 
یداد یك شـــبه، بلکه یـــك فرآیند مســـتمر و هدفدار  کـــوچ، نـــه یك رو
یـــرا مرادبیك منی خواهـــد در روزمرگـــی یك راهزن بـــایق مباند،  اســـت ز
جوامنردانـــه بـــا »آدم« مبـــارزه می کند وگرچـــه پیروز می شـــود، جایزه 
را بـــه »آدم« می دهـــد و خود –دو قدم آنســـوتر - به ســـوی آدم شـــدن 
گام برمی دارد. »خالو شـــعبان« که اســـطوره ای ناشـــناخته اســـت و 
»راه بلـــد«، برای مرادبیـــك، ادب نان و منك را لقمه می گیرد، اورا پای 
ید: »بشـــنی! تـــو دیگه منك گیر  ســـفره می نشـــاند و با لبخنـــد می گو
شـــدی رفـــت یپ کارش«. در گام بعـــد، »نســـم بیك«، یـــار غـــار و 
رفیق صمیمی، در پاســـخ به متســـخر توبه از سوی مرادبیك، با شلیك 
بـــه پای خـــود، پـــای در ابتدای راه درســـت می گـــذارد و هـــر از گاه، 
مرادبیـــك را نیـــز گیج و منـــگ تازه بیداری، به دنبال خود می کشـــد. 
کاری کـــه هجـــو تلـــِخ »خمـــور« از پـــس آن برمنی آید. گام ســـوم اما، 
ُپرشـــدن کاســـه خـــایل »مـــراد« اســـت، توســـط »خالـــه لیـــال« کـــه 
حاال ُمراِد مرادبیك شـــده اســـت و البتـــه اعضای خانـــواده ایل. خاله 
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 شیشـــه 
ً
ییـــس ایل و زبـــان طنز یك پیر، مســـتمرا لیـــال، بـــا صالبت ر

روزمرگی مراد را می شـــکند، نقاط کور وجودش را روشـــن می کند و 
اندك انـــدك او را از خاکی های »بیابان«، بـــه جاده اصیل »جنگل« 
هدایـــت می کند. راهی که شـــاید امراهلل امحدجو نیز قصدداشـــته به 

خماطـــب فهم، نشـــان دهد.
اما نکته این اســـت که اگـــر این رفتارها رنگ و بوی طنز نداشـــت، 
منیتوانســـت آچننـــان کـــه باید خماطـــب را شـــیرفهم کند بـــدون آنکه 
خـــودش خبر داشـــته باشـــد! از بســـم بیگ گرفته کـــه کمی خل و 
چـــل امـــا صادق اســـت گرفته تـــا خاله لیال کـــه صدا و قـــد و قامی 
پرهیـــب دارد، مهه یکجورهـــایی در رفتار یا گفتـــار طنازی می کنند. 

ایـــن طنز خییل به کار فیلمســـاز آمده اســـت. 

گرچه من خود زعدم، دل خوش و خندان زادم
عشق آموخت مرا، شکل دگر خندیدن
به صدف مامن، خندم چو مرا درشکنند

کار خامان بود از فتح و ظفر خندیدن
)مولوی(
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ــــــــــد خدمــــــــــت  � کســــــــــالت، اجــــــــــازه دادی ــــــــــه علیرغــــــــــم  ک ممنــــــــــون 
برســــــــــیم.

یـــد. ببخشـــید کـــه کمـــی ژولیـــده ام و بـــه قـــول آقای  مشـــا لطـــف دار
امحدجـــو، انـــگار مـــا را از دهـــان گاو در آورده انـــد! 

ــــــــــا آقــــــــــای احمدجــــــــــو  � ــــــــــان ب ــــــــــد. از آشــــــــــنایی خودت اختیــــــــــار داری
ــــید؟ ــ ــ ــــان را می شناســ ــ ــ ــــا ایشــ ــ ــ کجــ ــــه از  ــ ــ ــ ــــد و این ک ــ ــ ــ بفرمایی

یون می دیدم با ایشـــان  یز اولنی بار از طریق کارهای ایشـــان که در تلو
آشـــنا شـــدم. قدر مســـلم، ســـابقه کار ایشـــان خییل پیش تر و بیشتر از 
یال فاخـــر »کوچک جنگیل«  بنده و امثال بنده هســـت. ُخب در ســـر
ایشـــان دستیار کارگردان بود و مشـــاور و امضای ایشان را هم می شود 
دیـــد و البته او این وام داری به هنضت جنـــگل را در کارهای دیگرش 
یزی  ادامـــه داده، یعـــی هرجا آدم هـــا در مقابل ظلم قـــرار می گیرند، گر
بـــه هنضت جنـــگل می زنند. خـــود این نـــگاه خوب اســـت یعی این 
نـــگاه اخالیق کـــه امحدجو  به کار و زندگی خودش هم دارد. بعی 
از آدم هـــا گذشـــته ی خود را فراموش می کنند یـــا آدم هایی که با آن ها 
کار می کردنـــد را؛ امـــا هنوز که هنوز اســـت هر وقت بـــا آقای امحدجو 
صحبت می کنم غیر ممکن اســـت ذکر خیری از آقای افخمی و ســـایر 
ید من کار ســـینمایی  دوســـتان قدمیـــی به میـــان نیـــاورد. حـــی می گو
خـــود را بـــا آقـــای افخمی شـــروع کـــردم. گرچه بـــه نظر مـــن، دامنه ی 
کاری او بـــه خیـــیل قبل تـــر برمی گردد و این طـــور نبوده آقـــای افخمی 
بگـــردد و ایشـــان را کشـــف کنـــد بلکه ایشـــان ســـوابیق داشـــته که 
بـــرای مهکاری در جایگاه دســـتیار کارگردان دعوت شـــده، ویل این 
اخالق گـــرایی و معرفـــت امحدجو، مهیشـــه قابـــل توجه و تأمـــل بوده و 
هســـت. این کـــه یادمـــان نـــرود بـــا چه کســـاین و پیش چه کســـاین 

بالیده امی. و  آموخته امی 

مقصود همان حق نان و نمك است؟ �
! ایـــن نـــگاه اخـــالیق ایشـــان بـــرای من خیـــیل ارزمشند اســـت، 

ً
دقیقـــا

ضمـــن ایـــن کـــه اگـــر ایشـــان یـــادآوری نکنـــد کـــه قبـــالً در کار 
»کوچک جنگیل« دســـتیار بوده اســـت شـــاید کی مثل مـــن اصالً 
ندانـــد، چنان چـــه بـــا توجـــه بـــه کارهـــای دیگـــر، شـــاید دســـتیاری 
کارگـــردان چیـــزی به شـــأن ایشـــان اضافـــه منی کرد و می توانســـت با 
کارگـــرداین خـــود را معـــریف کند کـــه مقـــام باالتـــر و در هنایت خییل 
 هبتر اســـت 

ً
وزنـــه ی ســـنگنی تری اســـت تـــا دســـتیاری، خـــوب، ظاهرا

خـــود را بـــا مهـــان »روزی  روزگاری« معـــریف و یـــا یـــادآوری کنـــد تا از 
احتمال اجیاد ذهنیت پاینی تر نســـبت به خـــودش جلوگیری کند. اما 

هیچ وقـــت ایـــن کار را نکـــرده اســـت.

باتوجــــــــــه بــــــــــه اینکــــــــــه تخصــــــــــص شــــــــــما در حــــــــــوزه طنــــــــــز اســــــــــت،  �
ــــــز دارد و در  ــــــو بــــــــــه طنــــ کــــــــــه آقــــــــــای احمدجــــ دربــــــــــاره ی نگاهــــــــــی 

آثــــــــــارش هــــــــــم پیداســــــــــت صحبــــــــــت بفرماییــــــــــد.
نکتـــه ی دیگـــر، چـــون حـــوزه ی  آن چـــه گفـــم،  بـــر  عـــالوه  بلـــه، 
عالقه منـــدی جدی تـــر مـــن بـــه طنز بـــوده و هســـت؛ نوع نـــگاه طنزی 
اســـت کـــه بـــه صورت خـــاص در کار ایشـــان هســـت و بـــا کار مهه 
متفاوت اســـت و اصاًل ُمهر خود امحدجـــو را دارد. ببینید مثاًل من خودم 
دهـــایت زاده هســـم و خیـــیل از گوشـــه ها و کنایه هـــایی که در روســـتا 
وجود دارد را متوجه می شـــوم. مشا باید در روســـتا زندگی کرده باشـــید 
ید مثـــاًل قورمه خوردن، نان و روغـــن خوردن و حق نان  تا متوجه بشـــو
یال روزی  و منک شـــناخنت چیســـت و به چه معناســـت. در مهنی ســـر

ویی نصرآباد« درباره نگاه طنز در آثار امراهلل احمدجو ر گفتگویی با »ابوالفضل ز

! یس�ت ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ىݭݭݭݭݭ
ݬچك�ݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݤݤݤݤݤݣݣݣمݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݐ ݫ ݫ ݫ ݫ حݫ �ی ݢ�ه سݡٮت ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣوݤݤݤݤݤ ݢ ها ݣݣݣݣݣ�ه

ݐ
مه ݣݣݣݣ�ݣݣݣ�ی� �ه

غ التحصیل  ابوالفضـــل َزرویـــی نصرآبـــاد، شـــاعر، پژوهش گر و طنزپـــرداز ایرانـــی، متولـــد 15 اردیبهشـــت 1348 در تهران اســـت. فار
 پـــا به عرصـــه ی فعالیت هـــای مطبوعاتی و فرهنگـــی نهاده 

ً
کارشناسی ارشـــد زبـــان و ادبیات فارســـی اســـت و از ســـال 1368 رســـما

کارنامه خـــود دارد. او  کیهان  ورزشـــی را در  گل آقا، همشـــهری، جام جم، مهـــر و  اســـت. وی همـــکاری و ســـردبیری نشـــریاتی مانند 
پایه گـــذار دفتـــر طنز حوزه ی هنری ســـازمان تبلیغات اســـالمی و مدرس دانشـــگاه نیز هســـت. زرویـــی  نصرآباد، برگزیـــده چند دوره 
گفت وگوی  پیش رو، درباره ی  کانی« معاصر می داند.  گرمارودی، وی را »عبید زا جشـــنواره ی شـــعر فجر اســـت و ســـیدعلی موســـوی 

کارگردان معاصر اســـت. همکاری هـــای قلمـــی وی بـــا »امراهلل احمدجـــو« و نگاه اش بـــه طنز، در آثـــار این 
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روزگاری، جـــایی کـــه مرادبیـــگ با قیل خـــان که رو نکـــرده خودش 
مهـــان دزد قدمیی اســـت، روبرو می شـــود، دقت کنید چطـــور مرادبیك 
را منک گیـــر می کنـــد، نـــان و منـــك و روغـــن می دهـــد و وقـــی لقمه ی 
یـــد: »دیگه منک گیر شـــدی، متوم شـــد رفت یپ  اول را خـــورد، می گو

کارش...«
این هـــا را یـــک روســـتایی می فهمـــد، خمصوص اســـت، ضمـــن این که 
شهرنشـــنی هـــم از آن بیگانـــه نیســـت. درعنی حـــال، ســـابقه و منشـــأ 
 
ً
این کـــه منـــك خوردن از کجـــا آمده را توضیح می دهد کـــه یعی واقعا

طـــرف منک خورد و در زمینه ی داســـتان، توضیـــح می دهد که این که 
ینـــد حق منـــك را به جا بیاور، یـــا حضرت امیر)ع( مثـــالً نان جو  می گو
بـــا ســـرکه می خـــورد یا با منـــک، در واقعیـــت آن زمان، دو تا خورشـــت 
جمـــزا بـــوده و منـــک، راحت به دســـت مردم منی رســـید و هتیه اش بســـیار 

بوده. سخت 

ــــــــــد  � ــــــــــل از آن هــــــــــم در صحبت هــــــــــای تاجــــــــــر، اشــــــــــاره می کن قب
ــــــــد و  ــ ــــــــك خریده ان ــــــــط نمــ ــــــــزرگ، فقــ ــ ــــــر ب ــ ــــــــن تاجــ ــ ــــــــه چندی ــ ک

ــــــــــد. ــــــــــروش رفته ان ــــــــــرای ف ــــــــــه نقــــــــــاط مختلــــــــــف ب ب
مرحبـــا! یعـــی می خواهم بگـــومی که اواًل یک ســـری عبـــارات خایص 
اســـت کـــه معلـــوم می شـــود ایـــن آدم در ایـــن فضـــا  زندگـــی کـــرده، 
ظرافت هـــا را می داند، حی تنگ نظری های آن هـــا، فضویل کردن های 
آن هـــا در کار مهدیگر، دغدغه های آن ها را ملس کرده اســـت. این ها 
را بـــدون ایـــن کـــه از قضـــاوت خماطـــب دربـــاره ی خودش بترســـد در 
کارش آورده اســـت و جالب این اســـت که چون مهه ی ماـ  حی اگر 
یشـــه های روســـتایی دارمی، یعی  خییل ادای شـــهری بودن در بیاورمی ـ ر
یـــک بابابزرگـــی دارمی که هر چقدر هم مـــا کالس بگذارمی، آخرش 
یـــد ما ســـوار االغ شـــدمی از فالن شـــهر تا  آبـــروی مـــا را می بـــرد و می گو
هتـــران آمدمی، خاک به ســـر و روی ما نشســـته بـــود و... آن وقت ما که 
در مجـــع گفتـــه بودمی چبـــه هترانم و چـــه و چه! با دیـــدن این صحنه ها 
و ادبیات کار، احســـاس ســـبکی می کنم. ایشـــان به خویب می داند 
که مهه ما مهنی گذشـــته حمتوم را داشـــته امی یعی ما اصاًل »شـــهری« 
بـــه معـــی واقعی کلمه شـــهری، کـــه نداشـــتم، که اگر هم داشـــتم، 
چهل فامیل روســـتایی داشـــتم کـــه آن ها ماندنـــد و در ارتبـــاط خود با 
آن ها، رســـومایت که برخی هنوز هم در خانواده ی ما که شـــهری شـــده 

اســـت، وجود دارد را دیدمی. 

ــــــــــز در ادبیــــــــــات  � ــــــــــروز طن و همیــــــــــن، شــــــــــاید یکــــــــــی از مبــــــــــادی ب
احمدجــــــــــو باشــــــــــد؟

نـــوع طنـــز خایص که این بزرگـــوار دارد، مثل طنزی اســـت که مرادی 
کرماین هـــم در کارهایش دارد. گاهی اوقات ما خجالت می کشـــم 
یم چه شـــیطنت هایی داشـــتم یـــا کجاها کتك خـــورده امی، فرق  بگو
اســـتاد ما آقـــای امحدجو با بقیه در این اســـت که چیزهـــایی که مردم 
از گفـــنت آن شـــرم می کننـــد، ایـــن  بـــه زبـــان مـــی آورد یعی شـــاید مشا 
یید بله مـــن دوره ی ابتدایی را  عصـــا قـــورت داده جایی بنشـــینید، بگو
در مدرســـه فـــالن به ســـر بردم، بعـــد راهنمایی، بعد دبیرســـتان؛ این هم 
یـــد آقـــا این هـــا را ولـــش کن چند بـــار کتک خـــوردی؟ اصالً  می گو
دســـت باال گرفی بایســـی؟ مثالً در مدرســـه برف بازی کردی؟ چند 
دفعـــه تـــو را کتک زدند کـــه خـــودت را خیس کرده بـــایش؟ یا چند 

بار از مدرســـه فرارکرده ای...
اصـــالً حبـــث را به مست شـــیطنت و شـــوخی می بـــرد، شـــوخی برآمده از 
واقعیت. وقـــی امحدجو خاطره تعریف می کند مشا می خواهی دســـت 
 بایســـت! مـــن هم یکی عنی 

ً
روی دســـت او بگـــذاری و بگویی اتفاقا

مهـــنی یا چـــه بســـا بامنک تـــر دارم!... پس چـــرا منی گویی؟ بـــه خاطر 
ایـــن که مردم یادشـــان رفته فطری زندگی کنند و الاقل با خودشـــان 
ینـــد، حاال درســـت اســـت مـــا االن در خانه ی  صادق تـــر باشـــند و بگو
خودمـــان اشـــکنه منی خـــورمی و جـــزء خوردین هـــای عجیـــب و غریب 
شـــده، ویل مـــن خاطـــرم هســـت در کودکـــی یـــا در دوره ی نوجواین، 
اشـــکنه، غـــذای معمـــول خانـــه مـــا بود. مـــن هزار ســـال پیـــش را هم 
منی گـــومی، متولـــد هـــزار و ســـیصد و چهـــل و هشـــت هســـم ایـــن هم 
کـــه می گومی مثاًل دهـــه ی شـــصت را دارم می گومی. مـــا در امحدآباد 
مســـتویف]جنوب هتـــران[ بـــودمی ویل عمـــوی مـــن در هتـــران زندگـــی 
می کـــرد، برادرم در کـــرج بود. خانه ی آن ها هم کـــه می رفتم، پلو هم 
می خوردنـــد، امـــا غذای غالب خودشـــان اشـــکنه بوده... آبگوشـــت 
بوده، شـــوربا بوده، شـــیربرنج بوده و... این ها را هر فیلم سازی منی داند. 
ییـــد یک دختـــر و پســـرجوان می خواهند حرف  بـــه کارگـــردان می گو

ید، صحنه: کایف شـــاپ! بزننـــد، فـــوری می گو

پیتزا بگذارید و آب پرتقال! �
 درســـت اســـت که در حال حاضر درآمدگاه های نســـل 

ً
بله. اما انصافا

 از بنی صددرصد مردم، 
ً
جوان ما چننی جاهایی شـــده اســـت ویل واقعا
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چنـــد درصد آن ها پیتزاخور یا نســـکافه خور حرفه ای هســـتند؟ اینکه 
یید هنوز هم می شـــود درون خانه و پای بســـاط آبگوشت  بتوانید بگو
عاشـــق شـــد و جوان هـــا هـــم نـــه آن ابـــرو پیوندی هـــای قدمیـــی، بلکه 
ین ترین شکل بگویی، هنر  جوان های امروزی باشـــند و این را به شـــیر
بزرگـــی اســـت چون این جاســـت که می تـــواین در ادامـــه اش بگویی 
کـــه جوان، قبل از این که عاشـــق شـــود، جیب خـــودش و وضعیت 
اقتصـــادی خانواده خودش و طرف مقابلش را  ســـنجیده باشـــد و تازه 
ین و دوره ی وابســـته شدن را نشان دهد  بعدتر، دســـتپاچگی های شیر

و در رفتارهایش منود داشته باشـــد.

یا آن حیا و ادب که باید باشد. �
یـــن! مـــن فکـــر می کمن کـــه امحدجو از کســـاین اســـت که خییل  آفر
راحـــت بـــا خودش کنار آمـــده و در درجه دوم راحـــت صحبت کرده و 
آن چیزهـــایی که ذهن او را می بســـته، کنار گذاشـــته و انتخاب های 
خـــویب بـــرای نشـــان دادن ایـــن خویب هـــا داشـــته اســـت. مثـــاًل وقـــی 
ین  آقـــای پاک نیـــت را برای نقش حســـام  بیـــگ انتخاب کـــرده، هبتر
ینـــه ی ممکـــن را انتخـــاب کـــرده و چه خماطب عـــام و چه خماطب  گز
حرفـــه ای اگـــر فکر کنـــد، هر کی دیگری جـــای این آدم بـــود با هر 
نـــوع هلجـــه ای کـــه می خواســـی بـــه او بدهی، بـــه این خـــویب از کار 
 نقش های دیگر و متفـــاویت هم بازی 

ً
درمنی آمـــد، آقای پاک نیت بعـــدا

کـــرده، مثـــل شـــاه عباس و... اما این نقش او ماندگار شـــده اســـت.

ــــــــــن انتخاب هــــــــــا و  � ــــــــــای احمدجــــــــــو در ای ــــــــــت آق ــــــــــل موفقی دلی
ــــــد؟ ــ ــ ــــــه می دانی ــ ــــردازی را چــ ــ ــ ــ ــــــی طنزپ ــ ــ حت

در  کـــه  اســـت  تیزهـــوش  خیـــیل  امحدجـــو  اوالً  می کـــمن  فکـــر  مـــن 
 عمومی داده بود. من 

ً
مصاحبه ای جواب خایص به یك ســـوال نســـبتا

گاهـــی اوقـــات در مصاحبه ها توقف می کمن و قبـــل از این که جواب 
را خبـــوامن، بـــا خودم می گومی اگر زماین از من چننی ســـؤایل بپرســـند، 
چـــه جـــوایب بدهـــم؟ برای من جالب اســـت کـــه این آدم چـــه جوایب 
بـــه ایـــن ســـوال داده، چه قدر بد اســـت و چه قدر خوب؟ این ســـؤایل 
 از کارگردان ها پرســـیده می شـــود، آقای امحدجو اگر 

ً
اســـت که غالبا

بیاینـــد از مشـــا خبواهنـــد یک کـــی که مشا بـــا او رودربایســـی داری، 
یکـــی از اعضـــای فامیل یا کی کـــه خییل به مشا لطف کـــرده را در 
فیلـــم خودت بـــازی بده، چـــه می کی؟ معمـــواًل خییل ها ایـــن کار را 
ید  می کننـــد. من فکر کردم چه کار می شـــود کـــرد؟ آدم یا باید بگو
ید من برای این که پاســـخ  نـــه من ســـفارش منی پذیرم یـــا این که بگو
ندهـــم، تلفن هـــا را جواب منی دهم! اما دیدم ایشـــان چه قدر هومشندانه 
جـــواب داد و هنـــوز کـــه هنوز اســـت گاهـــی اوقات حی بـــه آن فکر 
یـــد: »اصـــالً چـــرا آدم فـــرار کنـــد؟ چرا مـــدام بگومی  می کـــمن. می گو
شایسته ســـاالری، امـــا در عمل با آن روبه رو نشـــوم؟ مـــن به آن ها یک 
مـــنت می دهم، مهنی پســـر یـــا دختری که مشـــا می گویی دوســـت دارد 
وارد ســـینما شـــود، می گـــومی این مـــنت را بگیر، تـــا فردا، تـــا پس فردا تا 
یـــک هفتـــه ی دیگر آن را حفظ کن، بیا ســـوار اســـب بشـــو و در حایل 
که اســـب را این طـــرف آن طرف می بـــری و یورمته مـــی روی، در فضایی 
کوچـــك کـــه دوربـــنی می تواند کار کنـــد، ایـــن ده تا مجلـــه را بگو! 
 هم کار 

ً
اگـــر توانســـی، آن وقـــت در خدمت مشا هســـم« چـــون واقعـــا

فیلـــم، این طـــوری اســـت، یعـــی از چبه پانزده ســـاله  تا پیرمرد نودســـاله 
بایـــد بتوانـــد در شـــرایط ســـخت تر از ایـــن حس بگیـــرد، حـــرف بزند و 

نقش بـــازی کند.

کارهــــــــــای ایشــــــــــان  � ــــــــــه  ــــــــــرای اقبــــــــــال ب چــــــــــه دالیــــــــــل دیگــــــــــری ب
ــــــــــان هســــــــــت؟ در نظرت

یم دالییل اســـت که دیگـــران هم آن ها  شـــاید هر کـــدام این ها را بگو
را رعایـــت کرده اند ویل توفیق امحدجـــو را ندارند، امحدجو نان دلش را 
می خـــورد، آب دلـــش را می خورد، ایـــن قدر که این آدم زالل اســـت و 
خـــودش هم زندگی پاکی دارد، چشـــم پاکـــی دارد و نگاه او به دنیا، 
 کاراکترهای او 

ً
 مهان نگاهی اســـت کـــه در فیلم های او غالبـــا

ً
دقیقـــا

دارند. یعی در کارهایش حی دزد هم آدم خبییث نیســـت به آن معنا. 
آژان هم قابل ترحم و دل ســـوزی اســـت و دلت برای او می ســـوزد، چون 
می بیـــی خـــود او هم در شـــرایط کاماًل مطلـــویب نیســـت و دارد اذیت 
می شـــود. مرحوم صابری فومـــی می گفت: »پدری به پســـرش  گفت: 
پســـر! اذیـــت نکن، گوش تـــو را می گیرم و دور دنیا می چرخامن، پســـر 

گفـــت: به هرحال خـــودت هم باید بـــا من چبرخی!« 

کــــــــــه گل آقــــــــــا تفنــــــــــگ را برداشــــــــــته و  � مثــــــــــل خــــــــــان، در قســــــــــمتی 
ــــته اند؟ ــ ــ ــتا بســ ــ ــ ــ ــــر روســ ــ ــ ــ ــا آب را ب ــ ــ ــ قزاق هــ

یســـد و با  بلـــه. آن ســـرهنگ )آتـــش تیق پـــور( دارد یـــک چیـــزی می نو
یـــد: خان! بلندشـــو دهایت ها بـــا تو کار  ســـقلمه  زدن بـــه خـــان، می گو
دارنـــد! ایـــن خان که مثـــالً آمده در یک جایی در ســـر پنـــاه خوابیده، 
بلنـــد که می شـــود عـــرق از هفت چاک او روان اســـت، یعـــی در عنی 
یر چادر خوابیده   ز

ً
این که بزرگ این ســـربازها و مردم ده اســـت و ظاهرا

اوالً کـــه مزاحـــم او می شـــوند و منی گذارنـــد بیچـــاره  خبوابـــد، بعد هم 
یـــر کولر  در مهـــان گرمـــایی کـــه بقیـــه هســـتند، او هم هســـت، یعی ز

نیست. گازی 

ــــــــــا ســــــــــریال  � ــــــــــر ســــــــــاختن فیلــــــــــم ی ــــــــــای ایشــــــــــان ب  بن
ً
ظاهــــــــــرا

ــــــــــز از  ــــــــــه نظــــــــــر شــــــــــما ایــــــــــن طن ــــــــــس ب ــــــــــز نبــــــــــوده اســــــــــت، پ طن
کارهــــــــــای  ــــــــــد؟ چــــــــــه در »روزی روزگاری« چــــــــــه در  کجــــــــــا می آی

دیگــــــــــر؟ 
درســـت اســـت. فکر می کمن یک قســـمی ذات خود امحدجو اســـت. 
 آدم شـــیریی اســـت. یعـــی بعـــی وقت هـــا آدم  بـــا او صحبت 

ً
او ذاتـــا

می کنـــد، منی داند شـــوخی می کند یا جدی صحبـــت می کند!؟ این 
جـــزء ذات او اســـت. ضمن این کـــه قلم اش هم مهنی اســـت. تا حاال 
یســـد که  یســـد و بدون ِرندی چیزی بنو ندیـــده ام کـــه برای جایی بنو
راحـــت بشـــود فهمیـــد. خاطرم هســـت در جمله ِمهر که مهـــکار بودمی، 
یکبـــار نوشـــته بـــود: »پیـــری دارمی که شـــعری گفته: نیمی َرشـــیقم و 
نیمـــی ُمرشـــقم!« نـــه در فرهنـــگ لغت چنـــنی چیزی هســـت نه معی 
مشـــخیص دارد. از طـــریف هـــم خواننـــده را به فکـــر می انداخت که با 
 معی در کار اســـت و نکند در فرهنگی 

ً
ایـــن مهه ِاهن و ُتلـــپ، حتما

جایی باشـــد و من ندیده باشـــم!

 این کلمات هست؟ معنی دارند؟! �
ً
حاال واقعا

ـــق البد باید باشـــد. چـــون ُعرفا 
َ

بله. رشـــیق باید داشـــته باشـــم و ُمرّش
از ایـــن کلمـــات دارنـــد، مانند َتتناهـــا، َبقرَبقـــو و... بعـــد می بیی که 
امحدجـــو نظیره ســـازی کـــرده یـــا نقیضـــه پرداختـــه و چقدر هـــم خوب 
ســـاخته اســـت. پـــس این طنز جـــزء ذات آقـــای امحدجو اســـت. حی 
فکـــر می کـــمن اگر کار جـــدی هـــم از او خبواهـــی، خواه ناخـــواه یک 
قســـمت آن به مهـــان مست زبان طنزآمیـــز مایل می شـــود. فکر منی کمن 
تعمدی داشته باشـــد برای ایـــن که طنز خلق کند. خیـــیل از اتفاقایت 
 در فضاهـــای روســـتایی رخ داده، 

ً
کـــه در کارهایـــش می بینیـــد، غالبا
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جـــایی که ایشـــان خـــوب می شناســـد. آن آدم ها را می شناســـد و حاال 
اگـــر بـــرای مشا خاطرات خـــود را تعریف کند می بینید که بســـیاری از 
یـــف می کرد کـــه در جواین  این هـــا در خاطراتـــش هســـت. یك بار تعر
من ســـوار موتـــور می شـــدم و به بیابـــان می رفـــم، حی گاهـــی اوقات 
یـــک هفتـــه در بیابـــان می مانـــدم و بـــه جســـتجو و تفکـــر می پرداخم. 
پان هـــا می نشســـم و در ایـــن قوری های  می گفـــت ســـاعت ها بـــا چو
ســـیاه شـــده ای که روی آتش می گذاشـــتند، شیر درســـت می کردند 
و می خـــوردمی. مشـــا تصـــور کنیـــد وقـــی طـــرف دارد شـــیر داغ می کند 
- خـــودم هـــم در روســـتا دیـــدم - یـــک بـــاد می آیـــد و دو تـــا پـــر کاه در 
پـــان که دیگر  ایـــن شـــیر می افتد کـــه روی آتش گذاشته اســـت. چو
منـــی رود یک قاشـــق بیـــاورد و کاه را بردارد، با انگشـــتش برمـــی دارد و 

دور می انـــدازد.
یـــر می کنـــد و نشـــان   در فیلـــم خـــودش تصو

ً
 امحدجـــو ایـــن را دقیقـــا

می دهـــد کـــه طـــرف یـــک کاســـه ســـفایل دارد کـــه از روی زمـــنی بر 
ید: شـــیر  مـــی دارد، بـــه شـــیر می زنـــد و به  دســـت آدم می دهـــد و می گو
خبـــور، داغ بشـــوی! ایـــن صحنـــه را امحدجـــو در مهان جا دیـــده و االن 
ید بله طرف دســـت  وقـــی می خواهـــد روایت کند، منی تواند دروغ بگو
می کنـــد از داخـــل خورجـــنی، بقچه ای بیـــرون می آورد و منی دامن شـــیر 
یزد! حـــی آن تاجری هم  یل کـــردن درون کاســـه می ر را بعـــد از اســـتر
کـــه در اصطـــالح امروز خییل باکالس اســـت هم با مهان لوله شـــکر 
که در َپر شـــالش دارد، شـــیر را هم می زند و می نوشـــد. این جاست که 
کارگـــردان دارد آن صداقـــت و صمیمیت را مســـتقم روایت می کند و 
بعی وقت ها مهان ســـادگی روایت و روایت کردن، خنده دار اســـت. 

ــــــــــه نیســــــــــتیم  � ــــــــــه مــــــــــا آن ک ک ــــــــــن تناقــــــــــض اســــــــــت  شــــــــــاید همی
ــــــــث  ــــــتیم و باعــ ــ ــــــه هســ ــ ــ ک ــــــم  ــ ــ ــــــان بدهی ــ ــــــم نشــ ــ ــ را می خواهی
ــــده اش  ــ ــ ــ ــــد، خن ــ ــ ــ ــرون می بین ــ ــ ــ ــ ــه از بی ــ ــ ــ ــ ک ــــی  ــ ــ کســ ــود  ــ ــ ــ می شــ

بگیــــــــــرد.
! بلـــه! ضمـــن این کـــه بـــه خودمان یـــادآوری می کنـــد و چون 

ً
دقیقـــا

ایـــن یادآوری نشـــان می دهـــد که ما چـــه آدم های رقت انگیـــز و قابل 
خنـــده ای هســـتم، بـــه خودمـــان می خنـــدمی. بـــرای مثـــال مشـــا کمی 
خنودچـــی گرفته ایـــد و جلـــوی مهیمـــان گذاشـــته اید، می پرســـد چـــه 
ییـــد از مهنی  خنودچـــی خومشـــزه ای اســـت، از کجا گرفتیـــد؟ می گو
مغـــازه ی حمـــل و ادامـــه می دهید مشـــا این را ببـــر، من دوبـــاره می گیرم. 
حـــاال تصورکنید به آشـــپزخانه رفته ایـــد تا خنودچی هـــا را برای مهیمان 
یـــزی، با خودت می گـــویی چرا  یـــد، تا می آیی مشـــت کـــی و بر بیاور
مهـــه را بدهـــم ایـــن ببـــرد؟ یك مشـــت برمـــی داری یک گوشـــه خایل 
می کـــی، بعد ســـبک ســـنگنی می کـــی، بعد می گـــویی آقا چـــرا به 
او بدهـــم؟ خـــودم چـــرا خنـــورم؟ ولـــش کن! بعـــد هم آخـــرش می آیی 

می گـــویی شـــرمنده! چبه هـــا تـــه خنودچـــی را در آوردند! 
در واقـــع خـــود مـــن هســـم کـــه بـــه مـــن نشـــان می دهـــد، مشا بـــه آن 
پیشـــه منی خندی، به خـــودت می خندی که من هـــم در موقعیت  هنر
آن روزی که زرویی آمده بود و خنودچی  خواســـت، یک کاری شـــبیه 
مهـــنی کردم شـــاید به روی خـــود نیاوری و بگویی ایـــن دهایت عجب 
 به رفتار خودت اســـت که 

ً
آدم مســـخره و خنده داری اســـت ویل واقعا

می خنـــدی و فکـــری که در آن حلظـــه داری.

شــــــــــما هنــــــــــوز هــــــــــم بــــــــــا آقــــــــــای احمدجــــــــــو همــــــــــکاری  �
؟ می کنیــــــــــد

یه مهـــر باهم کار می کردمی و من توفیق  بله. ما از دوره ای که در نشـــر

داشـــم که با ایشـــان هـــم جمله ای بـــودم و هم قلـــم بـــودمی گاهی کار 
می کنـــم باهم. حی یادم هســـت بار اول ایشـــان با بزرگـــواری و مهان 
ســـادگی باطن، حمبت کرد و زنگ زدـ  ســـر من به عرش ســـاییده شد 
از ایـــن افتخـــارـ که ابوالفضل بلند بشـــو مهنی االن وســـائل خود را مجع 
کـــن و بـــه اصفهان بیا کمی با مهدیگر باشـــم و یک غـــذایی دور هم 
 شـــخصیت 

ً
خبـــورمی. بعدها امیـــان آوردم که ایها بازی نیســـت و واقعا

اوست. خود 

روح ایشــــــــــان بــــــــــه همــــــــــان قشــــــــــنگی شــــــــــخصیت های  �
ــت. ــ ــ ــ ــ ــان اس ــ ــ ــ ــ کارهایش

یژگی هایی که در تک تک آن شـــخصیت ها می بینم  . متام آن و
ً
دقیقـــا

خـــود امحدجـــو اســـت. منهتا خـــودش را آمـــده، پـــاره پاره کـــرده، یعی 
شـــخصیی کـــه یک جا اخـــم می کند، اخـــم کردن خـــود را در یکی 
گذاشـــته. جاهـــایی که به شـــوخی می زند منی داین که جدی اســـت 
یا مســـخره می کنـــد، یا حرف خـــود را نصفه کاره گذاشـــته، مانده ای 
کـــه االن چه می خواهد و تکلیف تو چیســـت. متام این شـــخصیت ها 
در واقـــع پراکنده هـــای روح خـــودش اســـت بـــه اضافـــه یک ســـری 
چیزهـــای دیگـــری کـــه حداقل آن هـــا را جتربه کرده و قصد داشـــته تا 

معـــی ای را در آن بـــه خماطـــب انتقال دهد.

آدم هــــــــــای  � تفــــــــــاوت  بــــــــــه  چه قــــــــــدر  مطلــــــــــب  ایــــــــــن 
دارد؟ ربــــــــــط  داســــــــــتان هایش 

اصـــالً این کـــه کارگرداین بتواند ده تا شـــخصیت اصیل حـــی در یک 
یال درســـت کند که این ده تـــا هیچ کدام نتوانند جـــای دیگری را  ســـر
بگیرند یا هر کدام شـــاکله ی خودشـــان را داشـــته باشـــند، از مهنی جا 
یـــون و  یز یال های تلو نـــایش می شـــود. خیـــیل از شـــخصیت ها در ســـر
جاهای دیگر، این طور نیســـت، یعی اگر جای شـــخصیت  ها را عوض 
کـــی، ایـــن می تواند مـــنت آن یکـــی را خبوانـــد و آن، منت ایـــن یکی را! 
حـــی در ترکیـــب واژگان آن هـــا چه قدر فـــرق باید وجود داشته باشـــد. 
یســـنده های ما هنر بود کـــه کالم یك پیرمرد  زمـــاین این قـــدر در قلم نو
یـــا پیـــرزن چهار تا ضرب املثل داشـــت، دوتـــا بیت از حافظ و ســـعدی 
داشـــت اما حـــاال کالم پیرزن ها و پیرمردها عنی یـــک نوجوان چهارده 
ســـاله اســـت به عـــالوه یك لرزش دســـت یـــا صـــدا. یادمـــان رفته که 
تفـــاوت حـــرف زدن یـــک پیرمـــرد فقط لقـــوه و لرزش صدای او نیســـت 
بلکـــه حکمـــی اســـت کـــه در کالم او اســـت. آقـــای امحدجـــو این 
تفکیـــک را درســـت صورت داده اســـت یعی اگر ســـه تا پیـــرزن با هم 
صحبـــت می کنند، ســـه جور خمتلف هســـتند و شـــباهت کمی با هم 

دارند.

ــــــان ها  � ــ ــــــــون انســ ــــــــت. چــ ــــــور اســ ــ ــــــــم همین طــ ــــــــت هــ ــ در واقعی
ــــــــان و کالم  ــ ــــــــــس زب ــــــــد پ ــ ــــــــــی باهــــــــــم دارن تجربه هــــــــــای متفاوت

ــــــــــا هــــــــــم متفــــــــــاوت اســــــــــت. آن هــــــــــا ب
پـــان یک جور دیگر  طبیعی اســـت. مردها هم مهنی طـــور، یعی آن چو
اســـت، رنـــگ رز یـــک جـــور دیگر اســـت، تفنـــگ دار یک جـــور دیگر 
اســـت، پســـر جـــوان عاشـــق یـــک جـــور دیگـــر اســـت، آن یکـــی که 
احســـاس ُقـــد بـــودن دارد جـــور دیگر اســـت. یعـــی می خواهم بگومی 
متام این ها نشـــان دهنـــده ی قوت قلم کارگردان اســـت و این، جدای 
از مباحث کارگرداین اســـت و آقایان کارگـــردان باید نظر بدهند ویل 
 ســـحرانگیز اســـت و 

ً
آن قســـمی که به قدرت قلم او برمی گردد، واقعا

خواســـت خودش است.
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محمدصادق علیزاده

دبیر فرهنگی روزنامۀ صبح نو

قوانـــنی،  هنرهـــا،  باورهـــا،  دانش هـــا،  از  پیچیـــده ای  »جمموعـــه 
اخالقیـــات، عـــادات و هرچـــه که فرد بـــه عنوان عضـــوی از جامعه 
ین  یـــش فرامی گیـــرد.« این ســـرفصل یکـــی از مهم تر از جامعـــٔه خو
یرجمموعه هـــای رشـــته علـــوم  اجتماعـــی در دانشـــگاه های جهـــان  ز

کـــه  اســـت  یـــی  تعر چندصـــد  از  یکـــی  اســـت. 
جامعه شناســـان، متفکـــران، اندیشـــمندان و 

مردم شناسان از واژۀ فرهنگ ارائه داده اند؛ 
یـــی که هر چند موافقـــان و خمالفان  تعر

خـــود را دارد امـــا بـــه هر حـــال یکی از 
یـــی  تعار یـــن  مبنایی تر و  یـــن  مهم تر
عرضـــه  فرهنـــگ  از  کـــه  اســـت 
شـــده اســـت. این نـــگاه، جامعه 
را در کلیـــت خـــود دارای افـــراد و 
مردمـــان متفـــاویت می بینـــد کـــه 
هـــر یـــک عـــادات و اخالقیـــات 
را  خودشـــان  ســـنت های  و 
کـــه  اســـت  این چنـــنی  دارنـــد. 
مردم شناســـان، کوله شـــان را روی 
دوش می اندازنـــد و راهـــی اقـــوام 
و قومیت هـــا می شـــوند تـــا هبتر و 

بیشـــتر بشناسندشـــان. 
ایـــن  از  روزگاری«  »روزی 
یـــری  یـــه یـــک اثـــر تصو زاو

قابل تأمـــل اســـت. اثری 
یون و در  یز در مدیـــوم تلو

یال  قالـــب یک ســـر
هفتگـــی 

و شـــبانه کـــه قصـــۀ خـــود را بر بســـتر فرهنـــگ یکـــی از اقـــوام ایراین 
جلـــو می بـــرد. اثـــری که بـــرای خماطـــب، رنـــگ و بوی مســـتندهای 
یـــز را نـــدارد. خماطـــب، هم قصـــه را دنبال  طبعیت گرایانـــه و قصه گر
می کند و هم با آداب و رســـوم عشـــایر و قوم فـــارس در نقاط مرکزی 
و جنـــویب ایران آشـــنا می شـــود. از پوشـــش و هلجه و ادبیـــات گرفته 
تـــا ضرب املثل هـــا و ســـنت ها و لـــوازم و اســـباب زندگـــی و حی حنوه 
تعامل اقشـــار خمتلف ســـی و جنســـیی و ارتباطات مرادبیگ و خاله 

 . لیال
یال بـــه عمـــق عشـــایر و قـــوم فـــارس رفتـــه و نـــه از منظـــر یک  ســـر
یســـت، بلکـــه از منظـــری مهدالنـــه آهنـــا و فرهنـــگ آهنا را  تور
یال،  یر کشـــانده اســـت. خماطِب پای ســـر بـــه بنـــِد تصو
خـــود را عنصـــری بیرون از فرهنگ و ســـنت هم وطنان 
خـــود در صحرای مرکـــزی ایران منی بینـــد. دوربنی 
و تم تولیـــد، خود جزیئ از بافـــت فرهنگ فارس 
شـــده اند و ایـــن چننی، دســـِت خماطـــب را هم 
گرفتـــه او را در این ســـفر مهراه خود می کند. 
یال تبدیل به  از ایـــن منظر اســـت کـــه ســـر
یـــک کالس آکادمیک مردم شـــنایس و 
فرهنگ شـــنایس می شـــود بـــدون آنکه 
جـــزوه و درس و امتحـــاین رد و بـــدل 
شـــود و عجیـــب آن کـــه خماطـــب 
هـــم در این مســـیر، مهراه کالس 
و  می شـــود  آمـــوزش  یـــان  جر و 
ایـــن هنری اســـت کـــه امراهلل 
امحدجـــو دارد. هنـــری کـــه 
بعدهـــا آن را در »تفنـــگ 
رخ  بـــه  هـــم  ُپر«  َســـر
خماطب کشـــانده 

است.
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پرداز یسنده و طنز نو

امحدجـــو در »روزی روزگاری« منونـــه ای از یـــک »زِن الگـــو« را بـــه 
منایـــش گذاشـــته و معریف می کنـــد. او به خویب می دانـــد که هویت 
یـــت خانواده اســـت و معریف جایگاه واقعـــی زن، در واقع ارزش  زن، هو
یال  یـــت فرهنگـــی جامعـــه اســـت. زِن الگو در ســـر خبشـــیدن بـــه هو
یـــی فوق العاده خامن ژاله  امحدجو، »خاله لیال« اســـت که با نقش آفر

یر کشـــیده  شـــده اســـت.  یبایی به تصو علو به ز
امحدجـــو متوجـــه امهیت نقـــش اجتماعی زنان اســـت. »خالـــه لیال«، 
کانـــون اصیل خانواده اســـت و توأمان چندین نقـــش را ایفا می کند. 
در وهلـــۀ اول، لیـــال مدیـــری کاردان اســـت که به متام امـــور مربوط به 
ایـــل مســـلط بـــوده و از جزیئ ترین مـــوارد تا مســـائل کالن جامعه اش 
یـــت و هدایت می کند،  مطلـــع اســـت و به هبترین شـــکل آن ها را مدیر
اما داشـــنت مشـــاغل و مســـئولیت های خمتلـــف ازمجلـــه مدیریت یک 
ایل، طبابت، مشـــاوره و... هیچ کدام باعث نشـــده اســـت تا او »لیال« 
نباشـــد. او پیـــش و بیش از هرچیزی »لیال« اســـت؛ یک زن جنیب، با 
لطافـــت و ظرافت هـــای زنانه. زین که توانســـته بـــنی نقش اجتماعی 

و نقـــش خانوادگـــی اش تعـــادل برقـــرار کنـــد و از هیچ یک بـــاز مناند. 
لیال مهســـرش را از دســـت داده و فرزنـــد ندارد، امـــا پررنگ ترین چیز در 
شـــخصیت او، مادری است. او حواســـش به مرمی هست که دم خبت 
اســـت، حواســـش به جـــوان خالدآبادی هســـت که بایـــد زن بگیرد، 
حواســـش به معصومه و نرگس هســـت و تازه وقی مرادبیگ می آید و 

می شـــود »پســـرخاله« تازه می فهمم مـــادری یعی چه؟!
لیـــال به دور از متام حاشـــیه ها و شـــایعایت که درباره قتل مهســـرش به 
دســـت مرادبیـــگ، زبـــان به زبان می شـــود، چهـــل روز جســـم این مرد 
زخم خـــورده را مـــداوا می کنـــد و در عـــوض برای مراد شـــرط می گذارد 
کـــه باید بـــه ازای روزهـــای درمانش برای لیـــال کار کند؛ در حقیقت 
خالـــه لیال با ایـــن کار، درمان جســـمی مرادبیـــگ را به درمـــان روحی 
او پیونـــد زده و مـــداوای جســـمی او را مشـــروط بـــه مـــداوای افـــکار و 
اخالقیـــات او می دانـــد. لیال به خـــویب با نقش »مادری« آشناســـت و 
می دانـــد کارگاه انسان ســـازی اش باید متامی ابعاد وجودی انســـان را 
پـــرورش دهـــد. او حی یـــک قدم فراتر رفتـــه و عالوه بـــر تربیت اخالیق 
مرادبیگ، روحیۀ ظلم ســـتیزی و جهادی را نیز در مرادی که حاال پســـر 
اوســـت، تقویت می کند. روحیه ای که سرنوشت مراد را از یک یاغی 
بیابان گـــرد جـــدا کرده و بـــه جماهدان جنـــگیل گره می زنـــد و باعث 

پیوســـنت او به میرزاکوچک خان می شـــود.
بســـتر تارخیی ای که امحدجو برای بیان این داســـتان انتخاب می کند 
یبا و  نیـــز جـــای تأمـــل دارد. او کـــه درســـت در مقابـــل جمســـمه های ز
پوشـــایل مدرنیســـم اســـت، منـــادی از یک زن مســـلمان ایـــراین را علم 
یر و این گونه جایگاه  می کند؛ زین برخاســـته از روستا و ســـاکن کو
واالی مـــادر و زن ایـــراین را بـــه رخ متامـــی تفکـــرات پـــوچ غـــریب که در 
حـــال نفوذ به جامعه اش هســـتند، می کشـــد. نگاه امحدجـــو به زن و 
جایـــگاه او در فرهنگ ایراین اســـالمی، نگاهی دقیق، موشـــکافانه و 
صحیح اســـت. شـــاید به مهنی خاطر اســـت که با گذشـــت سال ها، 
یـــن و حمبوب ترین نقش ها  هنـــوز »خاله لیال« یکـــی از به یادماندین تر

در حافظـــۀ مردم ایران اســـت.

وزگاری وزی ر ن در ر نگاهی به جایگاه ز
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محمدعلی مغبون
معلم و فعال تربیی

روزی روزگاری حتمـــا یـــک اثـــر تربیی اســـت. در وهله خنســـت این 
تربیـــی بـــودن بدیـــن معناســـت که خماطـــب عام را بســـته بـــه میزان 
یال برقرار کنـــد، و البته بســـته به میـــزان هوش  ارتباطـــی کـــه بـــا ســـر
و دقتـــش تربیـــت می کنـــد و برخـــی نکات اخـــالیق را بـــه او آموزش 
می دهـــد. مســـائیل چون حق نـــان و منک، پایبندی به قـــول و تعهد، 
احتـــرام به افراد ســـاخلورده، ایثـــار و فـــداکاری و... . البته این نکات 
ین و  یال گنجانده شـــده و به قدری شـــیر یـــف در ســـر بـــه قـــدری ظر
لطیـــف در بســـتر روایی داســـتان عرضـــه می شـــود، که ماننـــد آچنه در 
ســـطور بـــاال خواندید پیدا و آشـــکار بـــه خورد خماطب داده منی شـــود 
و در واقـــع خماطـــب غالبا بـــدون اینکه خود متوجه باشـــد، مشـــغول 

فراگرفـــنت این نکات اســـت.
یبا بدون نیاز بـــه اثبات و حی  آچنـــه گفته شـــد طبیعی، واضـــح و تقر
حبث و شـــرح اســـت. کی کـــه با کمی دقت ایـــن جمموعه را نگاه 
کنـــد، به ایـــن امر معتـــرف خواهد بود. امـــا آچنه که بعنـــوان یک اثر 
یال کـــردمی را میتوان جور دیگری هم شـــرح  تربیـــی متوجـــه این ســـر

داد. 
روزی روزگاری نـــه تهـــا بـــرای خماطـــب حکم یـــک کالس تربیت 
اخـــالق را دارد، بلکـــه بـــرای اهـــایل و فعـــاالن تربیـــی هـــم یـــک اثر 
آموزیش و تربیی اســـت. افرادی که در مراکز و کانوهنا و موسســـات 
یال  تربیی مشغول فعالیت هســـتند می توانند خماطبان جدی این سر
باشـــند و از دل آن نـــه نـــکات اخـــالیق و تربیـــی، کـــه حنـــوه انتقال 

نکات اخـــالیق و تربیـــی را بیاموزند.
مرادبیـــک حســـب ظاهـــر یس و اندی ســـال دارد. راهزن اســـت. یعی 
یـــادی را شکســـته، مغرور و ســـرکش  نـــان حـــرام خـــورده، دهلـــای ز
اســـت، عـــادت بـــه فرماندهـــی دارد نـــه فرمـــان بـــرداری و... . از میان 
مربیـــان فعال در مراکز تربیی یا فعاالن و افراد اثرگذار مســـاجد واقعا 
یند چننی شـــخیص که از نانش گرفته تا  چند نفر هســـتند که بگو
لباســـش حرام اســـت و مردم آزاری کرده و حرف گوش کن نیســـت 
و زبـــان توهنی کننده ای هم دارد، قابل تربیت اســـت؟ االن دیگر در 
ینـــد دانش آموزان اواخر دوره دبیرســـتان  خیـــیل ازمراکز تربیی می گو
هـــم دیگر مخیر مایه شـــان شـــکل گرفتـــه و فضای جمازی نابودشـــان 
کـــرده و هبتر اســـت وقتمـــان را صـــرف دانـــش آمـــوزان دوره راهنمایی 
کنم که هنوز چشـــم و گوششـــان بسته اســـت و تربیتشان ساده تر 
اســـت و از ایـــن حرفها. حـــاال مشا بیا یک مرد ُیغور یس چهل ســـاله و 

دزد و بددهن و پرخاشـــگر و حراخمور و ســـرکش را بگذار جلوی ایها 
یر  و بگو بســـم اهلل، زمحت تربیت این را بکش! بعید اســـت کی ز
بـــار برود و حی بعید اســـت کی روی کاغذ هـــم احتمال اثرخبیش 

بدهد. تربیت 
حواســـم هســـت که روزی روزگاری فیلم بود! حواســـم هســـت که 
ممکـــن اســـت از هـــر ده هزار مـــورد، یکی از چنـــنی افرادی ســـر به راه 
شـــوند. حـــرف من چیز دیگری اســـت. حـــرف من این اســـت که به 
رفتارهای خاله لیال دقت کنم. آن رفتارها درســـت اســـت و فیلمســـاز 
جـــوری آهنـــا را چیـــده اســـت که مـــن و مشا بـــاور میکنـــم مرادبیک 
میتوانـــد با این رفتارها متحول شـــود. هرچند ممکن اســـت یک بیگ 
دیگـــر متحول نشـــود. رفتارهای خالـــه لیال و اصول تربیـــی که او به 
یـــر یک ُکلـــه و خیمه ایلیـــایت تربیت  کار می بنـــدد یـــک راهـــزن را ز
می کنـــد، کاری کـــه غالـــب مـــدارس و مراکـــز متـــام الکترونیک ما 

عاجـــز از اجنـــام آن بـــا یک نوجـــوان و جوان اند.
امـــا کـــدام رفتارهای خاله لیـــال می تواند مـــورد توجه فعـــاالن تربیی 

بگیرد. قرار 
اولنی نکته، شـــناخت خماطب تربیی اســـت. خاله لیال می داند که 
ایـــن آدم چطور فردی اســـت. بعـــدا میبینم که ُمهر مرادبیک دســـت 
خالـــه لیـــال بـــوده و او از ابتدا میدانســـته که این جوان، مهـــان راهزن 
معروف اســـت. راهزین که حی شـــایعایت درباره قتل مهسر خاله لیال 
به دســـت او هم در دهاهناســـت. یعـــی خاله لیـــال میداند که چننی 
شـــخصیی اگـــر به خـــودش باشـــد، مهچنی کـــه راه بیفتـــد، خوب 
شـــده و نشـــده، بلند می شـــود و می رود، بنابراین باید بـــرای ماندنش 
در »فضـــای تربیی« دلییل جور کند و او را پابند ســـازد. پس برای او 
شـــرط میگذارد تا بعد از هببودی آجنـــا مباند وگرنه درمانش منی کند. 
مـــا به کدام دلیل و بر اســـاس کـــدام تعهد یا جذابیـــت متربیامنان را 
پابنـــد فضـــای تربیی می کنـــم؟ اصال از این نســـل متریب شـــناخی 

دارمی کـــه بدانـــم چطور می تـــوان او را پابند کرد؟
نکتـــه بعـــد صبر خاله لیالســـت. خاله لیـــال هم در قـــد و قامت و هم 
در صـــدا و نـــوع بیـــان آدم پراهبی اســـت. کوچـــک و بزرگ قـــوم از او 
حســـاب می برنـــد. خـــود او هم بـــا مرادبیـــک خییل حمکـــم صحبت 
یش ایســـتاده  می کند. اما حواســـش هســـت که این آدمی که جلو
باالخره راهزن بوده اســـت! فرمانبرداری برایش آســـان نیســـت. تا حاال 
خیـــیل از ایـــن کارهـــا و فعلگی ها را نکـــرده اســـت. بنابراین گاهی 
یهیای او صبـــر میکند. مرادبیـــک از صحرا آمده  وقهتـــا دربرابـــر تندخو
و ســـوخت آورده. یعـــی رفتـــه خار کی. عصباین اســـت. دســـهتای 
جمـــروح از خـــار را نشـــان می دهـــد و داد می زند که چقـــدر دیگر باید 
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ید؟ خالـــه لیال که هر  بـــروم خارکی؟ مگـــر چقدر ســـوخت الزم دار
از گاهـــی قول و قرارشـــان را یادآوری کرده اســـت، اینجا هم می تواند 
یـــد قـــول دادی اینجـــا مباین و کار کـــی و جمبـــوری و حرف هم  بگو
نباشـــد، امـــا ایـــن کار را منی کنـــد. صبر می کنـــد و مرادبیـــک را آرام 

می کند. 
امـــا این ســـکه صبر، روی دیگـــری هـــم دارد. خاله لیـــال الزم بداند، 
صبـــر می کنـــد امـــا هیچـــگاه اهبـــت مـــریب را منی شـــکند. وقـــی هم 
کـــه صبر می کنـــد از جایـــگاه مریب صبـــر می کند. و البتـــه التماس 
مرادبیـــک هم منی کنـــد که در حمیـــط تربیی مباند. بـــرای مثال وقی 
مرادبیـــک و خالـــه لیال رفته اند به صحرا تا شـــاخه خـــایص را بیاورند 
کـــه بـــرای دوغ درســـت کـــردن اســـتفاده می شـــود، مرادبیـــک بارها 
یـــد برو! بارهـــا خودم  یـــد کـــه من مـــی روم و خالـــه هم می گو می گو
یزان«  در حمیطهـــای تربیی دیـــده ام که مربیان بـــه زبان عامیانـــه »آو
متـــریب هســـتند و می خواهنـــد بـــه هـــر حنـــوی او را حفظ کننـــد. کار 
غلطـــی کـــه در هنایت هم او را حفظ منی کنـــد و هم اینکه آثار خمرب 

تربیی بـــر روی او دارد.
انعطـــاف در برنامـــه تربیـــی یکـــی دیگر از آمـــوزه هایی اســـت که در 
رفتـــار خاله لیـــال دیده می شـــود. او برای اینکه مرادبیـــک را در حمیط 
تربیـــی حفظ کنـــد و البتـــه مهزمان برنامـــه تربیی خـــود را هم پیش 
ببـــرد، روی یـــک برنامه متصلب تاکید نـــدارد. »گیـــر« منی دهد که 
پـــاین یا خارکـــی )خود این  اال و البـــد بایـــد عـــنی 40 روز را بـــروی چو
عـــدد 40 هـــم ظرافـــی دارد کـــه مبانـــد(. وقـــی مرادبیـــک از خارکی 
پاین و... . داشـــنت برنامه  می نالـــد او را می فرســـتد رنگرزی، بعـــد چو
منعطف تربیی هم یکی دیگر از چیزهایی اســـت که مربیان باید به 
آن توجه داشـــته باشـــند. البته انعطاف در چارچوب اصول و قواعد.

یـــن تربیت، تربیی اســـت کـــه در حنی کار اجنـــام بپذیرد. خاله  هبتر
لیال می خواهد نفس ســـرکش مرادبیک را رام کنـــد. می خواهد او را 
از مرکـــب جلاجـــت و غرور پاینی بیـــاورد. برای ایـــن کار، چه چیزی 
هبتـــر از کار؟ خاله لیال کالس تئـــوری منی گذارد، بلکه مرادبیک را 
می انـــدازد وســـط یک برنامه عمـــیل که نتیجه آن تواضع و رام شـــدن 
نفـــس اســـت. البته وســـط مهنی کارهـــا، حرفها و مجـــالت حکمت 

ید به فراخور و تناســـب. آمیزی هـــم می گو
یکـــی از نـــکات مهـــم در امـــر تربیـــی، حبـــث غیـــر مســـتقم گـــویی 
یـــا اســـتفاده از افـــراد واســـطه اســـت. خیـــیل از نـــکات، تذکـــرات و 
پیشـــهادات را شـــاید هبتـــر باشـــد کـــی غیـــر خـــود مریب بـــه متریب 
ید و آموزش دهد. بعی چیزها ممکن اســـت باعث شـــود روی  بگو
متـــریب بـــه روی مریب باز شـــود. بعی چیزها را شـــاید متـــریب رویش 
ید و دالیل خمتلـــف دیگر. برای مثـــال خاله لیال  نشـــود به مـــریب بگو
بـــرای اینکه منـــاز خواندن را بـــه مرادبیک یاد دهـــد او را مهراه عمو به 
صحـــرا می فرســـتد تا عمـــو ایـــن کار را اجنام دهـــد. حاال بگـــذرمی از 
ید  یع به مرادبیـــک منی گو اینکـــه مهـــان روز اول هـــم خالـــه لیال ســـر

یاال بلند شـــو منـــاز خبون!
میتـــوان برمشـــردن ایـــن نـــکات را ادامـــه داد و بـــه جزئیـــات بیشـــتری 
پرداخـــت کـــه از حوصله این مـــنت خارج اســـت. در پایان این نکته 
را بایـــد مد نظر قرار داد که آچنه گفته شـــد نـــکایت مصرح و برگرفته 
از متون دیی اســـت. این روشـــهای تربیی چیزی اســـت که بزرگان 
دیـــی ما بـــا آهنا اصحاب و پیـــروان خود را تربیـــت می کردند. باید به 
آقـــای امـــراهلل امحدجو تبریک گفت که توانســـته اســـت اثری چننی 
دقیـــق و ســـازنده و مبتی بر اصول و برگرفتـــه از کالم و منش اولیای 

اهلـــی تولید کند. 
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گوینده، صداپیشـــه و مدیـــر دوبـــالژ؛ متولـــد اول فروردیـــن 1306 در محله ســـنگلج تهران  ژالـــه ُعلـــو یا شـــوکت علـــوزاده، بازیگـــر، 
اســـت. پـــدرش ارتشـــی و پدربزرگش از خوش نویســـان بنـــام دوره ی قاجار بـــود. در دوره ی  نوجوانـــی و با عضویـــت در چند انجمن 
گویندگی شـــد. پس از پشت سرگذاشـــتن تحصیالت اش در دانشســـرای مقدماتی تهران  ادبـــی، بـــه رادیو، راه یافـــت و وارد حرفه ی 
و هنرســـتان هنرپیشـــگی تهران به طور جدی به تئاتر روی آورد. بیش از 50 فیلم ســـینمایی، 30 ســـریال و فیلم تلویزیونی و 15 تئاتر 
کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه فیلم هـــای روز واقعـــه، جنگ نفت کش هـــا و مهمان مامـــان؛ هم چنین ســـریال های  کارنامـــه دارد  در 
کرد. وی  گاری، تفنگ ســـرُپر، شـــیخ بهایی و مختارنامه اشـــاره  امیرکبیـــر، وزیرمختـــار، مســـافر ری، روشـــن تر از خاموشـــی، روزی روز
گـــر دوبلـــه انیمیشـــن در ایـــران نیـــز می  داننـــد. او برگزیده چنـــد جشـــنواره بین  المللی بـــرای نمایش های رادیویـــی و چهره ی  را آغاز
گاری امـــراهلل احمدجو و نقش  گفت وگوی پیـــِش رو درباره ی حضور او در ســـریال روزی  روز مانـــدگار هنر در ســـال 1389 نیز هســـت. 

خاله لیال اســـت.

از »روزی  روزگاری« بفرمایید و فضای تولید این کار؟ �
اغلـــب ســـکانس های »روزی روزگاری« در فضـــای بـــاز گرفتـــه 
می شـــد بـــه مهـــنی دلیل بـــا هر باد شـــدید یـــا طوفان، شـــرایط صحنه 
به هـــم می رخیـــت و جمبـــور بـــودمی یك ســـکانس یـــا پـــالن را چندبار 
فیلم بـــرداری کنـــم. بـــا این حـــال، دو نفر هیچ وقت خســـته نشـــدند 
و  کار را رهـــا نکردنـــد، یکـــی خود آقـــای امحدجو و دیگـــری مرحوم 

خسرو شـــکیبایی.

ــــرایط  � ــ ــ ــــــن شــ ــ ــ ــــا ای ــ ــ ــ ــــه ب ــ ــ ــ ک ــــــد  ــ ــــــث می  شــ ــ ــــــزی باعــ ــ ــ ــــــه چی ــ چــ
ــــــــــد  ــــــــــروه تولی گ ــــــــــاز هــــــــــم اعضــــــــــای  ــــــــــد، ب گفتی ــــــــــه  ک ســــــــــختی 

ــــــــــد؟ ــــــــــد و رهــــــــــا نکنن کار بمانن ــــــــــای  پ
یژه و تکرارنشـــدین   و

ً
شـــرایطی کـــه در کار روزی روزگاری بود واقعا

بـــود. مهـــه ی ما احســـاس می کردمی که یـــك خانـــواده امی و  عالوه بر 
احتـــرام، بـــه مهدیگـــر حمبـــت داشـــتم. طـــوری کـــه اگـــر یکـــی از 
دســـت اندرکاران یـــك روز ســـر صحنـــه منی آمد یا جـــای  دیگری کار 
داشـــت، دل مان برایش تنگ می شـــد و ســـراغ اش را می گرفتم. این 
ین  حس دوســـی و مهدیل نیـــز به دلیل وجود  این دو نفـــر بود و تا آخر
یربـــرداری، هر روز بیشـــتر و عمیق تر می شـــد. تا جایی که روز  روز تصو

آخـــر کار، مهـــه ی چبه هـــا ناراحت و گرفتـــه بودند.  

ســــــــــهم آقــــــــــای احمدجــــــــــو بــــــــــه عنــــــــــوان نویســــــــــنده و  �
کارگــــــــــردان در ایــــــــــن همدلــــــــــی چه قــــــــــدر بــــــــــود؟

شـــخصیت خود آقای امحدجو هم بســـیار یگانه و خاص اســـت. به 
نظـــر من ایشـــان صاحب ســـبك خاص خودشـــان در روایـــت  قصه و 
یخ ســـینمای ایران  فیلم ســـازی هســـتند که کمتر مثل ایشـــان در تار
داشـــته امی. گرچه متأسفانه قدر ایشان شناخته  نشـــده و آن طور که 
باید و شـــاید از دانش و مهارت ایشـــان اســـتفاده نشـــده اســـت. حی 
با تأســـف باید بگومی که خییل از  جوانان ما ایشـــان را منی شناســـند 
و از تأثیری که کارهای ایشـــان بر ســـینمای ایران داشـــته، یب اطالع 

هستند.  

ــــــــــه  � ــــــــــودن چگون ــــــــــروز و ظهــــــــــور ایــــــــــن یگانگــــــــــی و خــــــــــاص ب ب
ــــــــــود؟ ب

خاطرم هســـت که بـــرای روزی روزگاری ـ کـــه اغلب صحنه هایش 
در بیابـــان گرفتـــه می شـــد ـ خود ایشـــان می رفتنـــد و در  مهـــان حمل و 
منطقـــه ای که قـــرار بود فیلم برداری شـــود، روی خاك می نشســـتند و 
یـــی می  کردند. با عالقه و عشـــق  فیلم نامـــه را می نوشـــتند یـــا بازنو

خـــایص هـــم ایـــن کار را اجنـــام می دادند که مثال زدین اســـت. 

وزگاری و كارگردانی امراهلل احمدجو وزی  ر یال ر گفتگو با »ژاله علو« درباره نقش »خاله لیال« در سر

�ݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣ�ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ!
ݐ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣرݣݣݣݣݣݣ�ݤݤݤݤݤ ݣݣݣدوݣݣݣݣݣݣسݡٮݩݩݩت ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣںݩݩݩݩݧ
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کــــــــــه بــــــــــه دوســــــــــتان تولیــــــــــد،  � همیــــــــــن عشــــــــــق و عالقــــــــــه بــــــــــود 
ــــــــــرد؟ ــــــــــل شــــــــــما هــــــــــم ســــــــــرایت می  ک مث

روزی روزگاری بـــرای خود من نه به عنـــوان یك کار، بلکه به عنوان 
ین و به یادمانـــدین، مهیشـــه مانـــدگار  اســـت و  یـــك خاطـــره ی شـــیر
مهیشـــه با یـــادآوری اش حامل خوب می شـــود و خوشـــحامل از این که 
آن را پذیرفـــم. ضمـــن این کـــه مهـــواره از آقـــای  امحدجـــو ممنـــومن که 

زمینـــه ی حضـــورم را در این کار فراهـــم کرد.  

ــــــــه  � ــــــــــد؟ باتوجــ ــــــــور پذیرفتی ــــــــــال« را چه طــ ــــــــه لی ــ نقــــــــــش »خال
ــــــــــد در آن دوره، از تهــــــــــران خــــــــــارج  ــــــــــه بودی گفت ــــــــــه این کــــــــــه  ب
نمی شــــــــــدید و همیشــــــــــه بــــــــــا دقــــــــــت و ســــــــــخت گیری 

ــد؟ ــ ــ ــ ــ ــاب می کردی ــ ــ ــ ــــش را انتخــ ــ ــ ــ نق
نقـــش خالـــه لیـــال از آن نقش هـــایی بـــود کـــه دوســـت داشـــم بازی 
ط بر خـــود، از این نقش هایی 

ّ
کمن. نقش یك انســـان قدرمتند و مســـل

کـــه خاله خان باجـــی می شـــوند خوشـــم منی آمـــد. نـــه این کـــه رنـــج 
نکشـــیده باشـــم یـــا زندگی راحی داشـــته باشـــم، بلکه مـــن هم در 
زندگـــی خییل ســـخی کشـــیده ام، اما پـــدرم که یك ارتـــیش مقتدر 
و در عنی حـــال بســـیار مهربـــان بـــود، طوری مـــا را تربیت کرده اســـت 
کـــه روی پـــای خودمـــان بایســـتم و در عـــنی این که با مشـــکالت 
و مســـائل دســـت و پنجـــه نرم می کنـــم، هیچ گاه احســـاس کمبود 
روحی نداشـــته باشـــم و به اصطـــالح ُغر نزنم یا ناله نکنـــم. باالخره 
یه می کنند  مشـــکل در مهه ی زندگی ها هســـت، بعی هـــا رنج مو
یه و زاری راه می اندازند، اما باید در مقابل مشـــکل ایســـتاد و با  و گر
قـــدرت ســـعی کرد تا حل شـــود. یکـــی از دالییل که مـــن این نقش 
را دوســـت داشـــم و عیل رغـــم این کـــه از هتـــران بیرون منی رفـــم، آن را 
قبـــول کردم، مهنی قـــدرت خاله لیال و در عنی حـــال، فیلم نامه خییل 

ین روزی روزگاری بود. جـــذاب و شـــیر
آقـــای امحدجـــو که بـــا من متـــاس گرفتند پرســـیدند معیار مشـــا برای 
قبول نقش چیســـت، من هم گفم معلوم اســـت، فیلم نامه! ایشـــان 
 این نقـــش را قبول 

ً
بـــا اعتماد به نفـــس و مطمـــنئ گفتند: پس حتمـــا

 از آن نقش خوشـــم آمد 
ً
خواهیـــد کرد. فیلم نامه را که خواندم، واقعا

و قبـــول کـــردم و خییل هم خوشـــحال هســـم کـــه آن نقـــش را بازی 
کردم. امیدوارم مورد پســـند واقع شـــده باشـــد.

ــــــــــه  � ک گفــــــــــت  ــــــــــوان   همین طــــــــــور اســــــــــت و حتــــــــــی می ت
ً
حتمــــــــــا

ــــــــــا آن نقــــــــــش می شناســــــــــند. خیلی هــــــــــا هنــــــــــوز شــــــــــما را ب
جالـــب ایـــن بـــود کـــه مـــا وقـــی در میمـــه )اصفهـــان( راه می رفتـــم، 
چبه های ده، دوازده ســـاله، هفت، هشـــت ســـاله وقی در خیابان من 
را می دیدنـــد، خالـــه صـــدامی می کردنـــد و حامل را می پرســـیدند. حی 
خیـــیل از بزرگتر هـــا هـــم مرا خاله صـــدا می کردند، خـــدا رمحت کند 
آقـــای حســـنی پناهی را. ایشـــان هم مهیشـــه مرا خاله صـــدا می کرد. 
یـــن دیگر به مـــن می گفت خالـــه، از  مرحـــوم پناهـــی، به جـــای عناو
 یادی که از ایشـــان دارم خییل 

ً
تـــه دل و واقعـــی هم می گفـــت. واقعا

یز اســـت. برای این که این شـــخصیت منحصـــر به فرد  بـــرای مـــن عز
بـــود از نظـــر درک، از نظر احســـاس، از وجه ســـادگی و از هر نظر که 
 منونه ی 

ً
فکر کنید، چون من ایشـــان را از نزدیک می شـــناخم، واقعا

او را ندیـــدم. او خیـــیل وارســـته بود، خییل شـــور داشـــت و خییل درک 
هنـــری بـــاالیی داشـــت، ویل صدایـــش در منی آمـــد، یعـــی خودمنـــایی 
منی کـــرد. در  عنی حـــال بـــا هنرمنـــدی نقـــیش را کـــه پذیرفتـــه بـــود، 
بـــازی می کـــرد، طوری کـــه بیننـــده فکر می کـــرد این خود اوســـت، 
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نـــه نقیش کـــه بازی می کنـــد. مثل نقـــش گل آقا در قســـمت های 
پایاین روزی روزگاری. متأســـفانه مهیشـــه کساین هستند که وقی 
از میـــان مـــا می رونـــد، جایـــگاه و ارزش واقعی آن ها معلوم می شـــود.

ــا  � ــ ــ ــ ــــاالی بازی هــ ــ ــ ــ ــــت ب ــ ــ ــ کیفی ــو در  ــ ــ ــ ــــای احمدجــ ــ ــ ــ ــــش آق ــ ــ ــ نق
ــــــــــود؟ چــــــــــه ب

بـــه مشـــا بگـــومی کـــه آقـــای امحدجو هـــم بســـیار زمحت کشـــیدند، 
به خصـــوص بـــرای نوشـــنت فیلم نامه  کـــه عایل بـــود. ایشـــان در نظر 
 آقای شـــکیبایی بایـــد بازی 

ً
می گرفتنـــد کـــه در ایـــن قســـمت مثـــال

کنـــد، در این قســـمت باید ســـوار بشـــود بـــرود، از کجا بایـــد بیاید و 
بـــه کجا بـــرود، چگونـــه باید باشـــد، می رفتنـــد مهان جـــا و مهان جا 
می نشســـتند و می نوشـــتند و مهنی واقع گرایی و صداقت خالص بود 

کـــه مـــن را و مهـــه ی گـــروه روزی  روزگاری را به بیابان کشـــید.

به نظرتان این صداقت از کجا ریشه می گرفت؟ �
ببینیـــد! یک وقت هســـت که آدم بـــرای کارکردن، پـــول درآوردن یا 
هـــر چیـــز دیگر مـــی رود، اما یـــک وقت آدم بـــرای دلش مـــی رود، برای 
 در برخی از کارهـــا، خود من 

ً
عالقـــه اش و اعتقـــادش مـــی رود، مثـــال

یال شـــیخ هبایی کـــه خیـــیل هم  پا بـــودم، مهـــنی ســـر 24ســـاعت ســـر
یبـــا و عـــایل کار شـــد، مـــن امـــروز صبـــح ســـاعت هفت رفـــم برای  ز
فیلم بـــرداری، فـــردا صبح ســـاعت هفت بـــه خانه برگشـــم. بنابراین 
نقـــش و فیلم نامـــه بایـــد مـــورد قبول باشـــد و به  دل بنشـــیند. بعد هم 
 فـــرض کنید کســـاین کـــه در 

ً
مهراهـــان با هـــم جـــور باشـــند. مثـــال

 برای مـــن مهکاری با آن ها 
ً
یال شـــیخ هبایی کار می کردند، واقعا ســـر

ســـربلندی و افتخار بود.

ــــــــــه لیــــــــــال داشــــــــــتید هــــــــــم  � کــــــــــه شــــــــــما در نقــــــــــش خال حســــــــــی 
ــــــاًل در  ــ ــ ــــــود. مث ــ ــ ــــــره نب ــ ــــــــت بی بهــ ــ ــــــــت و صداق ــ ــــــن واقعی ــ ــ از ای
ــــرد و  ــ ــ ــ ــــــی را می َب ــ ــ ُکله َکن ــــابقه  ــ ــ ــــراد، مســ ــ ــ ــ ــــــه م ــ ــ ک ــــــه ای  ــ ــ صحن
ــــــــــه لیــــــــــال  ــــــــــل خال ــــــــــا وقتــــــــــی مقاب ــــــــــر از بقیــــــــــه می رســــــــــد ی زودت
ــــه  ــ ــ ــ ــــــش ب ــ ــ ــا برای ــ ــ ــ ــ ــــد ت ــ ــ ــــیند و از او می خواهــ ــ ــ ــــو می نشــ ــ ــ ــ دوزان

ــــــــــرود؟ خواســــــــــتگاری ب
آن صحنـــه خییل قشـــنگ بود... خییل قشـــنگ بـــود. به هرحال من 
او را پســـر خودم می دانســـم. چون خالـــه، یک زایش تازه بـــه او داده 
بود، یعی یک آدم دیگر شـــده بود. از جایگاه یک راه زن به مرتبه ی 
یـــک آدم درســـت کار آمـــده بـــود، خوب شـــده بود یعـــی عکس آن 
زمـــاین که ســـر صنـــدوق مـــی رود تا یـــک چیزهـــایی بـــردارد و جوری 
اســـت که اگـــر آچنـــه می خواهد پیـــدا کند، می گـــذارد و مـــی رود و 
هیـــچ چیز برایش مهم نیســـت. آجنـــا هم که آمد و گفت: خاله پســـر 
منی خواهـــی؟ این بـــرای من خییل واقعی و ُپراحســـاس بود... منی دامن 

آن جـــا اشـــک های مـــن را کی دید یـــا نه؟!

یعنی آن اشك ها در فیلم نامه نبود؟! �
نـــه! حس واقعـــی خودم بود. در ســـکانس دیگری هـــم که گفتید 
مهنی طور شـــد، یعی هم اشـــک بود هم لبخند. ســـکانی که مراد 
مســـابقه را می َبرد و اول می شـــود. مثل مادری که هم خوشـــحال بود 
که باالخره پســـرم ســـر به راه شـــده و هم اشک شـــوق داشت. یادش 
خبیر، خســـرو نظیر نداشت، نظیر نداشـــت، من منی گومی کی دیگر 
یگرهای ما خوب  نیســـت که قشـــنگ بازی کند، چرا، خییل از باز
بـــازی می کننـــد، ویل او در تیـــپ خـــودش و شـــخصیت خـــودش، 

یبـــا کار می کرد. فوق العاده با احســـاس و ز
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ــدر  � ــ ــ ــ ــ ــان چه ق ــ ــ ــ ــازی ایشــ ــ ــ ــ ــ ب
بــــــــــازی  کیفیــــــــــت  روی 
شــــــــــما تأثیــــــــــر داشــــــــــت و 

بالعکــــــــــس؟
دو نفـــری کـــه هم طـــراز هســـتند، 
و  می ایســـتند  هـــم  روبـــه روی 
چـــه  هـــم  بـــه  کـــه  می فهمنـــد 
ینـــد. ایـــن فهمیـــدن نه تها  می گو
از راه گفتـــار، بلکـــه از راه نـــگاه و 
زبـــان بـــدن هـــم منتقـــل می شـــود. 
ایـــن نکتـــه در زندگـــی معمـــویل 
یعـــی  اســـت،  مهنی طـــور  هـــم 
وقـــی که مشـــا بـــا یك نفـــر در حال 
صحبـــت هســـتید، اگـــر او حـــرف 
مشـــا را بفهمـــد، حـــس مشـــا را درك 
کنـــد، ایـــن درك و فهـــم متقابل در 
صـــورت مشا، نگاه مشـــا، لبخند مشا 
و احســـاس مشا اثر بســـیار متفاویت 
بـــا  وقـــی کـــه  تـــا  خواهدداشـــت 
کـــه  می کنیـــد  کـــی صحبـــت 
حرف مشـــا را منی فهمد. مـــن به این 
تأثیر، اعتقـــاد دارم و معتقدم هنگام 
فیلم بـــرداری، دو نفری کـــه رودررو 
 باید روبه روی 

ً
حرف می زنند حتمـــا

هـــم باشـــند و چشم در چشـــم هم. 
یگران گاهی خســـته اند  بعی باز
ینـــد بیایید  یا بـــه هردلیـــل، می گو
یـــد،  بگیر را  مـــن  پالن هـــای 
در  کـــمن،  اســـتراحت  می خواهـــم 
ایـــن مواقـــع، هـــم خـــودش و هـــم 
جمبورنـــد  مقابـــل،  نقـــش  یگـــر  باز
بـــه روبـــه رو نـــگاه  کننـــد یـــا بایـــد 
دســـت فیلم بـــردار را نـــگاه کننـــد 
زل بزننـــد.  هـــوا  بـــه  این کـــه  یـــا 
اینجاســـت که حی در چشـــم ها 
یگر شـــکل منی گیرد  و صـــورت باز
یـــا خییل کمتـــر از آن چیزی اســـت 
متـــام  در  ویل  باشـــد.  بایـــد  کـــه 

آن ســـکانس هایی کـــه خســـرو و مـــن بـــا هم داشـــتم، اگر مـــن کار 
نداشـــم، می ایســـتادم و او هم اگر کار نداشت، می آمد و می ایستاد، 
بـــرای ایـــن که نـــگاه مـــا نگاهی باشـــد که واقعی اســـت نـــه نگاه 

هـــوا. روی 
 در زمان 

ً
بـــه هر حـــال کار خویب بود و باید بگومی که امحدجـــو واقعا

خـــود، فوق العـــاده کار کـــرد و من ایـــن  را به مشا می گـــومی که اگر 
محایت الزم از او می شـــد کارهای فوق العاده تر و هبتری می ســـاخت. 
چنان کـــه بـــا مهه ی مشـــکالیت کـــه معمـــواًل در این کارهـــا وجود 
دارد، ایشـــان آن کار و کارهـــای دیگـــر را ســـاخت که عـــایل بودند 
و بـــه واقـــع می تـــوامن بگومی که مهـــه ی ما به خاطر آن نگاه قشـــنگ 
آقـــای امحدجـــو، آن نگاه درســـت او، مهه ی مـــا در آن خـــاک، در آن 
گرما، در آن صحرا، در آن موقعیت ســـخت، نه تها دوام آوردمی، که 

با عشـــق و عالقه کار کردمی و روزی روزگاری را تعریف کردمی. به 
خاطر آن کار قشـــنگ و نگاه او مهه ی ما دوام آوردمی. یعی بیشـــتر او 
بود که نیرو می داد و واقعا متأســـف هســـم که قدر او دانســـته نشد.

ــــــی  � ــ ــ ــــــد خیل ــ ــ گفتی ــــــه  ــ ــ ک ــــور  ــ ــ ــــــم، همان طــ ــ ــــــان هــ ــ ــــــود ایشــ ــ خــ
ــــــــــی نیســــــــــتند. اهــــــــــل هــــــــــای  و هــــــــــوی و خودنمای

یری بـــود و بـــدون غوغـــا کارش را  بلـــه. آقـــای امحدجـــو آدم ســـر به ز
می کـــرد، چـــون عاشـــق کارش بـــود. ویل آن توجهی کـــه باید به او 
بشـــود، نشـــد. البته مردم این کار را کردند و هم قدرش را دانســـتند 
 
ً
را پســـندیدند. به هر حـــال خوشـــحال هســـم واقعـــا و هـــم کارش 

خوشـــحال هســـم که در آن کار بـــودم و تها چیـــزی که می گومی؛ 
کاش بیـــش از این هـــا بـــه آقـــای امحدجو توجه می شـــد.
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نعمت اهلل سعیدی

منتقدونویسنده

- مراد بیگ: منی ذارم این غلوم بگ از دسم در بره
- نسم بیگ: حتفه ست؟!

 
یـــن دو هـــزاران من و مـــا، ای عجبـــا من چه  یـــد: ز مولـــوی می گو

مـــمن؟! /  گـــوش بـــده عربده را دســـت منه بـــر دهمن...
یاضت کشـــیدن، گرســـنگی های  شـــنیده ام آن هـــایی که بـــرای ر
طـــوالین مـــدت را انتخاب می کنند، بعد از چنـــد روز متوجه وجود 
صداهـــای خمتلف در ذهن خود می شـــوند. )یعـــی مهان موضوعی 
یش نیـــز اتفـــاق می افتد( اهل  کـــه بـــرای برخـــی از بیمـــاران روان پر
یاضـــت مدعی انـــد، از بـــنی این صداهـــای درون ذهـــن، دو صدا  ر
از بـــایق، قوی تـــر اســـت. یکی صدای وسوســـه و دیگـــری صدای 

وجدان یـــا عقل.
الغـــرض در ایـــن فیلـــم نیـــز نســـم بیگ صـــدای عقـــل و وجـــدان 
مـــراد بیـــگ اســـت. مهان طور کـــه نایـــب نیـــز صـــدای وجـــدان و 
عقـــل غالم بیـــگ )سردســـته ی تفنگچی های اجیر شـــده توســـط 
تاجـــر( اســـت. و »بســـم بیـــگ« هـــم صـــدای وجـــدان ضعیـــف 
 تفـــاوت قهرمـــان داســـتان یعـــی مـــراد بیـــگ 

ً
حســـام بیگ. اتفاقـــا

بـــا ضدقهرمـــان یعـــی حســـام بیـــگ نیز تفـــاوت صدای وجـــدان و 
عقالنیـــت آن هـــا، یعـــی تفاوت ایـــن دو بـــرادر دوقلو )نســـم بیگ 
و بســـم بیگ( اســـت. مراد بیگ یک راه زن اســـت امـــا با صدای 
وجـــدان خـــود روراســـت و رفیـــق صمیمـــی اســـت. و ایـــن رفیق نیز 

مهـــواره خیر خواه اوســـت. 
در دیالـــوگ یاد شـــده، نســـم بیـــگ از مـــراد بیـــگ می خواهد که 
از درگیـــر شـــدن در چنـــنی وضعیـــی صرفه نظـــر کند. چـــون ایـــن 
درگیـــری از نظـــر عقـــالین اشـــتباه است. نســـم بیـــگ بـــا احتـــرام 
و منطـــق صحبـــت می کنـــد. و می دانـــد چگونه دوســـت خـــود را 
متقاعـــد کنـــد. بنابرایـــن بـــرای آرام کـــردن غـــرور مرادبیـــگ از او 
می پرســـد کـــه: مگـــر غالم بیـــگ حتفه اســـت؟ )چـــه ارزیش دارد 
می؟( ســـپس مرادبیگ به  کـــه برای او خودمان را به خماطره بیانداز
ید:  گفتگـــو با این صـــدای عقالنیت و وجدان می پـــردازد. می گو
چنـــد نفر کم هســـتم؟ مـــن به جای چنـــد نفر تیر می انـــدازم، حاال 

محلـــه کنم؟ و... ســـراجنام تســـلم نظر نســـم بیگ می شـــود.
اما صـــدای وجدان غالم بیـــگ به گونه ی دیگری اســـت. نایب 
نیز منطـــیق و خیر خواهانه غالم بیـــگ را نصیحت می کند. اما خیر 
و مصلحت غالم بیگ در شکســـنت غرور او اســـت. نایب، منادی 
از عقـــل ســـودجو و عافیت طلـــب اســـت. یعی مهـــان عقـــیل کـــه 
عرفـــا و شـــعرای بـــزرگ، ســـالک را از آن هنـــی می کننـــد. )آزمـــودم 
یـــش را...( او  عقـــل دور اندیـــش را / بعد از این دیوانه ســـازم خو
اصـــال احترام غـــالم بیگ را نگاه منـــی دارد و دیالوگ های زننده ای 
بـــا او دارد. امـــا مهـــنی توهنی هـــا بـــه نفع غـــالم بیگ اســـت. چون 
وجـــدان او  فقط در حد ســـودجویی دنیایی اســـت؛ غـــرورش هم به 
ْنَیا 

ّ
َیـــاُة الُد َ ا احلْ َ َنّ

َ
ُمـــوا أ

َ
خاطـــر فخر فرویش بـــه دیگران اســـت. »اْعل

یَنـــٌة َوَتَفاُخـــٌر َبْیَنُکـــْم َوَتَکاُثـــٌر « او حاضر اســـت به  ِز ـــٌو َو ْ
َ

ِعـــٌب َول
َ
ل

خاطـــر مهـــنی تفاخر بـــه مردم حی جـــان اش را نیز از دســـت بدهد. 
بنابراین باید هم، مهنی احســـاس تفاخـــرش را خورد کرد. و نایب 
درواقـــع مهـــنی کار را می کنـــد. مهـــان طور کـــه مراد بیـــگ نیز با 
 تســـلم نشـــده می خواهـــد از گـــرگ دره باز 

ً
دیـــدن او )کـــه ظاهـــرا

 می خوانـــد ماجـــرا چیســـت! و طناب گـــره خورده ی 
ً
گـــردد( فـــورا

و  می گیـــرد  هـــدف  را  اســـب  رکاب  و  بیـــگ  غـــالم  پـــای  بـــنی 
می گســـلد. ایـــن یعـــی این کـــه اینجا چبه بـــازی نیســـت و اگر بنا 
بـــه جنگ باشـــد، حـــی جنـــازه ات هم از ایـــن مهلکه جـــان به در 

خنواهـــد برد.
ســـه  بیگ، هـــر  غـــالم  و  بیـــگ  حســـام  و  بیـــگ  مـــراد 
شخصیت هایی شـــجاع و مغرور ند. اما غالم بیـــگ مغـــرور جاهـــل 
بیـــگ  باشد. حســـام  می توانـــد محاقـــت اش  او  است. شـــجاعت 
امحـــق نیســـت. اما ســـود جویی او مـــی تواند بر شـــجاعت اش غلبه 
داشـــته باشـــد. یعـــی حمـــور شـــخصیی او منفعـــت طلیب اســـت نه 
شـــجاعت. مراد بیـــگ برعکـــس ایـــن دو اســـت. )شـــجاعت او 
دروین اســـت( قبـــاًل دیـــده امی کـــه وقـــی غـــالم بیـــگ در حماصره 
قـــرار گرفته، حاضر اســـت مبیـــرد اما غـــرورش را کنار نگـــذارد. در 
اصطـــالح علمـــای اخـــالق، در واقـــع غالم بیـــگ دچار افـــراط در 
شـــجاعت، یعـــی هتـــور اســـت. مهچنـــنی در قســـمت های بعـــدی 
خواهـــم دیـــد کـــه وقـــی حســـام بیـــگ در شـــرایط مشـــابه قـــرار 
انتخـــاب می کند. امـــا  را  غـــرور، اویل  و  زندگـــی  می گیرد، بـــنی 
مرادبیگ خود شـــجاعت را یک فضیلـــت می داند و آن را در وجود 
دیگـــران نیز حتســـنی می کند. مثـــاًل دل و جرأت داشـــنت آدم بیگ 
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یق می کنـــد و از افـــرادش می خواهـــد که مـــال و اموال او  را تشـــو
را نگیرنـــد. )اگرچـــه آدم بیـــگ قبـــالً بـــا او مبـــارزه کرده اســـت و 
کـــم مانده بود در چوب بازی شکســـت اش بدهـــد.( چوب بازی 
ین  یباتر بـــنی مـــراد بیگ و آدم بیگ، در قســـمت ســـوم، یکـــی از ز
یال اســـت. کـــه فقـــط یـــک  ســـکانس های اکشـــن در ایـــن ســـر
ســـکانس اکشـــن نیســـت. )نقـــش جنـــگ رواین، منایـــش دادن 
عمـــق شـــخصیت هایی چـــون مـــراد بیـــگ و شـــعبان و تاجـــر و...(

الغـــرض، بعدهـــا خواهـــم دیـــد کـــه رفاقت مـــراد بیگ بـــا صدای 
وجدانـــش )یعـــی نســـم بیـــگ( او را به مست داشـــنت اســـتادان و 
معلمـــان دیگری راهنمـــایی می کنـــد و ســـراجنام بـــه عاقبت خبیری 
را  کرامـــت اش  امـــا  می خـــورد  شکســـت  بارهـــا  می رســـاند. او 

هم چـــون غـــالم بیـــگ از دســـت منی دهد. 
مـــراد بیـــگ شـــاید راه زین و زورگـــویی، یـــا خییل از کارهـــای دیگر 
را اجنـــام بدهـــد، امـــا می دانـــد کـــه حرمـــت منـــک چیســـت. منـــک 
بـــه حـــروف اجبـــد مســـاوی اســـت بـــا حاصـــل مجـــع اســـم مـــوالی 
متقیان. تســـلم شـــدن در برابـــر حق نـــان و منک، مهان تســـلم بودن 
در برابـــر والیـــت و والیت پذیـــری اســـت. در واقع شـــعبان با منک گیر 
بـــایق  از  تغییـــر می دهد. رمز گشـــایی  را  او  مـــراد سرنوشـــت  کـــردن 
یال جمال فراخ تـــری می خواهد. عناصر داســـتاین این قســـمت از ســـر

نقد سینما یا تعبیر خواب �
را دوســـت  بیـــگ  بســـم  نیـــز  بیـــگ  دقـــت کنم، حســـام  اگـــر   

دارد. مثـــالً در اوج عصبانیـــت نیـــز بســـم بیـــگ را بـــا یک ســـه تار 
کتـــک می زنـــد. آن هـــم بســـیار مـــالمی. تکیـــه کالم او »التماس 
نکـــن« اســـت. )و التمـــاس خملوقـــات را نکـــن؛ نکتـــه ای اســـت 
از تفاســـیر ایـــاک نعبـــد و ایـــاک نســـتعنی...( برای حســـام بســـیار 
 مـــراد بیـــگ اســـم او را بـــا 

ً
امهیـــت دارد کـــه دیگـــران و خمصوصـــا

بـــان آورده و »بیـــگ« آن را فرامـــوش نکننـــد. در واقع  احتـــرام بـــر ز
مهان طـــور کـــه بعدهـــا خواهم دیـــد شخصیت حســـام  بیـــگ نیز 
یـــن دمشن   مهم تر

ً
اصـــاًل منـــی نیســـت. در صـــوریت کـــه او ظاهـــرا

قهرمـــان داســـتان به مشـــار می آید. اما عرفـــا و علمـــای علم اخالق 
ین دمشن هر شـــخص  بـــر طبـــق مفاهـــم و آموزه هـــای دیـــی، مهم تر
را نفـــس او می داننـــد. در ایـــن فیلـــم نیز دمشن اصیل شـــخصیت ها 
یف خودش نشـــود از متام دنیا  خودشـــان هســـتند. انســـاین که حر

شکســـت خواهد خورد. 
یگری بســـم بیگ فوق  دیالـــوگ گفنت حســـام بیگ و ظرایف باز
العـــاده اســـت. »حممود پاک نیـــت« بعدهـــا در فیلم های بســـیاری 
یگـــر بســـیار فـــوق العـــاده ای اســـت؛ اما   باز

ً
بـــازی کـــرد و اتفاقـــا

یـــن و به  بـــه نظـــر نگارنـــده، نقـــش حســـام بیـــگ هنـــوز هـــم هبتر
یـــن نقـــیش اســـت کـــه پاک نیت بـــازی کـــرده و در  یـــاد ماندین تر
کارنامـــه ی ســـینمایی خـــودش دارد. )شـــاید چون هیـــچ فیلم نامه 
بـــرای او  و کارگـــردان دیگـــری نتوانســـت دیالوگ هـــای هبتـــری 
یال روزی روزگاری، پیش از  یســـد.( دیالوگ ها و کلمات ســـر بنو
 
ً
یر اســـت. متقابال آنکه از جنس واژه و صدا باشـــد، از جنس تصو
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مهان طـــور کـــه بازی های »حممـــد فییل« از جنس کلمات اســـت 
و بـــا خماطـــب انـــگار حـــرف می زند. خالصـــه، دیالوگ هـــای ایـــن 
یـــر آن سرشـــار از کلمه؛ و  یر اســـت و تصاو یال سرشـــار از تصو ســـر
یر اســـت که در ابتـــدای این مقاله  ایـــن مهـــان پیوند کلمه و تصو

می. ســـعی کردمی بـــه آن اشـــاره کنم...بگذر
می دهـــد.  تشـــکیل  شـــورا  جلســـه  بیگ ســـپس یک  حســـام 
جلســـه ای کـــه غیـــر از مهـــنی بســـم بیگ ســـفیه، کـــی جرأت 
حـــرف زدن در آن را نـــدارد. )بـــا آن طنـــز فـــوق العـــاده ای کـــه در 
حـــرکات دســـت و انگشـــتان »حممـــد فیـــیل« دیـــده می شـــود!( 
امـــا حرف هـــای مهـــنی بســـم بیـــگ علیرغـــم طنـــز خـــایص کـــه 
دارنـــد کامـــاًل منطـــیق و عقالین اســـت. )بگـــذرم از اینکـــه: وقی 
می، شـــوراها چقـــدر  در فضـــای »دیکتاتـــوری شـــاهانه« قـــرار دار
پولیســـم  مســـخره اند!؟ و ایـــن دیکتاتـــوری وقـــی به واســـطه ی پو
»تکـــرار می کـــمن« بـــه شـــوراهای »رنگـــنی کمـــاین« می رســـد، 
چقدر مســـخره تـــر! کاش فرصت بود یک مطلـــب جداگانه فقط 

بـــرای مهـــنی ســـکانس شـــورا در ایـــن قســـمت می نوشـــم...( 
 با افـــراد خود بســـیار حتقیر آمیز حـــرف می زند، 

ً
حســـام بیگ ظاهـــرا

امـــا در واقع هـــوای آنان را )فقـــط از این نظر که افرادش هســـتند( 
دارد و شـــاید حـــی فلســـفه ی اصیل تشـــکیل این شـــورا نیـــز برای 

محایـــت از مهنی بســـم بیگ اســـت. )کـــه مهه بداننـــد او چه خبر 
مهمی را آورده اســـت...( 

از آن ســـو ســـختگیری های مـــراد بیـــگ در واقـــع بـــرای مصلحـــت 
خـــود افراد اســـت. مـــراد بیـــگ می خواهد آنـــان را قوی بـــار بیاورد 
فرامـــوش  دارد. اما نبایـــد  نگـــه  آمـــاده  و  و حرف شـــنو  و هوشـــیار 
افـــراد راه زن هستند. سیاســـت های  از  کنـــم کـــه هـــر دو گـــروه 
حســـام بیـــگ بیشـــتر در راســـتای ســـود جویی و منفعـــت طلـــیب 
خـــودش اســـت. خالصه، نتیجـــه ی ایـــن دو سیاســـت از دســـت 
دادن افـــراد بـــرای مراد بیـــگ و قوی تـــر شـــدن و فرصت طلیب برای 
حســـام بیـــگ است. شـــاید مـــراد بیـــگ باید بیامـــوزد کـــه دنیا و 
آخـــرت را منی تـــوان بـــا هم داشـــت. چون از نظـــر منطـــق دنیا طلیب 
سیاســـت های حســـام بیـــگ درســـت تر اســـت. اما مرادبیـــگ بـــه 
خاطر شـــجاعت ذایت و زالیل شـــخصیت اش، جمبور شـــده به جان 
تفنگ هـــا، اســـب ها و آدم هایـــش بیافتد. )مهان مطلیب که نســـم 

بیـــگ بـــه او تذکـــر می دهد.(
اشـــاره  خـــواب  دنیـــای  و  ســـینما  ارتبـــاط  بـــه  ایـــن  از  پیـــش 
نبـــوت  جـــزء  هفتـــاد  از  یکـــی  خـــواب  کـــه  کردمی. می دانـــم 
تقـــوایی  )اگـــر  نیـــز  هنـــری  اهلـــام  و  شـــعر  کـــه  اســـت. مهان طور 
القائـــات  )وگرنـــه  اســـت.  نبـــوت  اجـــزاء  از  از  یکـــی  باشـــد( 
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بـــه هـــم پیونـــد  یـــر و ذهـــن  شـــیطاین( در خـــواب، کلمـــه، تصو
می خورند. یک راســـت بـــرومی ســـراغ اصـــل مطلـــب؛ نقـــد واقعـــی 
ســـینمای حقیـــیق، نوعـــی از مهـــان تعبیر خـــواب اســـت. به عنوان 

مثـــال:
عرفـــا و حکمـــای باســـتان، قـــوای روح و نفـــس را به ســـه دســـته 
یـــن قـــوای نفـــس »عقـــل« »شـــهوت« و  تقســـم می کردند. مهم تر
»خشـــم« است. خشـــم در نفـــس را بـــه ســـگ تشـــبیه می کنند. 
البـــد بارهـــا تعبیـــر »ســـگ نفـــس« را شـــنیده امی. خشـــم، نیـــروی 
دافعـــه ی نفس اســـت؛ یعی نیـــرویی که بایـــد با آن دمشـــن را دفع 
منـــود و یـــا مهان دفـــع ضـــرر احتمایل. شـــجاعت نیـــز در واقـــع برای 
یـــن فضائـــل اخـــالیق بـــه مشـــار می آیـــد...  مهـــنی، یکـــی از مهم تر

می. بگذر
عقـــل نیز به فرشـــته تشـــبیه می شود. فرشـــته ای که اگـــر بر نفس 
غالـــب باشـــد و زمام اختیار آن را در دســـت داشـــته باشـــد انســـان 
را بـــه ســـعادت می رساند. ســـومنی قـــوه ی نفس یعی شـــهوت، به 
اســـب تشبیه می شـــود. یعی شهوت )شـــهوت کنترل شده و حتت 
یـــت عقـــل( مهان مرکـــب و نیرویی اســـت که انســـان را باید  مدیر
بـــه مقصـــد برساند. شـــهوت را نباید کامـــالً ســـرکوب منود. بلکه 
بیـــت کرد. وگرنـــه روح در نیمـــه ی راه  یـــت و تر بایـــد آن را مدیر
متوقـــف شـــده و از ادامه ی مســـیر بـــاز می ماند. )مثل ســـواری که 
یب اســـب می شـــود( چـــون مســـیر ســـلوک بـــه مســـت تعایل بســـیار 
طـــوالین، بکه یب هنایت اســـت. و نیاز به مرکـــب دارد. )ال رهبانیة 

االسالم(  یف 
یال آن اســـت  اشـــتباه بـــزرگ مـــراد بیـــگ در ایـــن قســـمت از ســـر
یـــاده روی می کند. او اســـب  بیـــت و تنبیه افـــرادش ز کـــه بـــرای تر
»خمـــور« را )بـــه قـــول صفـــر بیگ( تبدیـــل به خـــر می کنـــد. و این 
یعـــی افســـرده کـــردن و تضعیـــف نفس. نســـم بیـــگ نیـــز در واقع 
 عقل و 

ً
از مهـــنی جـــا بـــا مراد بیـــگ به اختـــالف می خـــورد. هنایتـــا

وجـــدان مرادبیـــگ )کـــه قبـــالً گفتـــم منـــاد آن مهنی نســـم بیگ 
بـــه می کند. یعـــی  اســـت( با شـــلیک گلولـــه بـــه پـــای خـــود تو
صـــدای وجدان مـــراد بیگ به اوج »لوامه« بودن خود می رســـد... 
و بایـــد آمـــاده باشـــم که مـــراد بیـــگ نیز به مهـــنی زودی ها مســـیر 
دوســـت صمیمـــی اش را دنبـــال کنـــد. او تا غـــروب افـــرادش را به 
ید هرکـــس که مایل  اختیـــار خـــود می گـــذارد و به آن هـــا می گو

اســـت می تواند و آزاد اســـت کـــه بـــا بســـم بیگ بـــرود... 
تعبیـــر »اســـب« در خـــواب مهـــان شـــهوت اســـت. اســـب »خمور« 
از پـــای درآمـــده و... نســـم بیـــگ اســـب اش را طلـــب می کنـــد 
کـــه از آجنـــا برود. ســـپس حســـام بیگ نیـــز از اهـــل کاروان )که 
 نشـــانه ی اســـب مـــراد بیگ 

ً
حـــاال اسیرشـــان کـــرده اســـت( هنایتا

یرکـــی و هومشنـــدی پاســـخی به او  را می پرســـد! و »شـــعبان« بـــا ز
یـــد: زنگولـــه ای مثـــل  می دهـــد کـــه اقنـــاع اش می کنـــد. می گو
یزان بـــود. )حاال  مهـــنی زنگوله ی اســـب تو بـــر گردن اســـب اش آو
حســـام بیگ بـــاور می کند که واقعـــا مراد بیگ هنـــگام نام بردن 
ید! و حســـام مهـــنی را می خواهد.  از او »بیـــگ«اش را نیـــز می گو
یب کارانـــه بـــوده که  )اگرچـــه خـــوِد زنگولـــه یـــک تاکتیـــک فر
بعدها حســـام بیـــگ بتواند مـــراد بیگ را شناســـایی کنـــد( بعدها 
نیـــز مهـــنی اســـب مـــراد بیگ اســـت کـــه جســـم نیمه جـــان او را از 

معرکـــه بـــه در بـــرده و جنـــات می دهد. 

اسطوره و اسوه  �

کاروان بـــا خیانـــت تاجـــر تاراج می شـــود. حاال تاجر طرح دوســـی 
یـــزد کـــه احتمـــاال بـــه زودی تهـــا قدرت  بـــا حســـام بیـــگ را می ر
صحراهـــای منطقـــه ی گـــرگ دره و ســـنگ ســـفید خواهـــد بـــود. 

)قدرت هـــای امحـــق و اســـتبدادی(
اهـــل کاروان بـــدون پاپـــوش و گیـــوه در صحـــرا رهـــا می شـــوند. 
)و شـــاید تاجـــر خیـــال اش راحت اســـت کـــه کی از آن هـــا زنده 
بـــه  منی مانـــد و حکایـــت خیانـــت او را فـــاش منی کنـــد!( آن هـــا 
کمـــک تاجر دیگری که کرمی الطبع و خبشـــنده اســـت )و ســـالح 
او چشـــم های شـــورش اســـت!( از صحـــرا جنـــات پیـــدا می کننـــد 
و بـــه نـــزد مـــراد بیـــگ می رونـــد. مـــراد بیـــگ هنـــوز صدای نســـم 
بیـــگ را می شـــنود... )و مثل خـــواب زده ها به دنبـــال این صدای 
یـــج توضیـــح بدهـــم کـــه در  ذهـــی مـــی دود!( می خواســـم بـــه تدر
یگـــر مهم تر  یال، اگـــر دقت کنـــم: هر چه نقـــش یک باز ایـــن ســـر
یت بیشـــتری می یابند؛ یعی  می شـــود، صـــدا و دیالوگ های او حمور
پیشـــه قبل از هر چیز، »صدا پیشـــه« می شـــود. اصل جذابیت  هنر
و قـــدرت نقـــش شـــعبان )قیل خـــان( مهان صـــدای اوســـت. مراد 
بیـــگ و نســـم بیگ و خالـــه لیال نیز هم چننی. در بســـم بیگ این 
یگران  یگـــری و صدا پیشـــگی متعادل اســـت. نـــه این کـــه باز باز
پیشـــگان فوق العـــاده ای نیســـتند، بلکـــه موضوع،  یاد شـــده هنر
یـــر« و »کلمه« اســـت. چون »شـــخصیت«  مهـــان ارتبـــاط »تصو
)کاراکتـــر( یعی مهـــان جمموعه ی »نیت ها«؛ و نیـــت نیز از جنس 
کلمـــه اســـت. اصـــل ماهیـــت شـــخصیی مـــا از جنـــس کلمـــات 

می. بگذر اســـت... 
بیـــگ می پرســـد:  مـــراد  از  و  شـــعبان می دانـــد موضـــوع چیســـت 
دوســـتت رفت؟ شـــعبان صدای فرشـــته مرگ را قبال شـــنیده است 
و می دانـــد که به انهتای مســـیر رســـیده اســـت. او باید بـــار امانت 
خـــود را بـــر عهده ی نفـــر بعدی بگـــذارد. بر عهده ی مـــراد بیگ...

- قیل خان، خان نبود؛ دزد بود...

منـــی دامن اصـــال چطـــور شـــد کـــه ســـر از منتقـــدی فیلـــم در آوردم و 
مبـــاین ســـینما؟! واقعا گـــردش روزگار چه بازی هـــایی دارد! تقدیر 
را بایـــد بـــاور کرد...اما حاال که مدت هاســـت به ایـــن وادی وارد 
یال روزی روزگاری یک فرصت شـــاید تکرار ناشدین  شده ام، ســـر
 بـــرای نگارنـــده بســـیار دشـــوار اســـت کـــه خبواهم 

ً
اســـت. واقعـــا

بـــا مهـــنی امجـــال ادامه دهـــم. نوشـــنت و تفســـیر نقش مهـــنی »قیل 
خـــان« بـــه تهـــایی، نیاز به یادداشـــی به مهـــنی انـــدازه دارد؛ )که 
تـــا کنـــون نوشـــته ام( قـــیل خـــان مهان مـــراد بیـــگ قبیل و حســـام 
بیـــگ بعدی اســـت. )چون »ذهـــن« مهان »ذهن« اســـت و فقط 
حمتواهایـــش فـــرق می کند و باعث به وجود آمدن شـــخصیت های 
خمتلـــف می شـــود. و علمی خـــارج از علـــم توحید وجود نـــدارد...( 
یر و »ذهـــن« را به اوج  دیالوگ هـــای قـــیل خان پیوند کلمـــه، تصو
یر ســـینمای ایران باید از جنس »کلمه« باشـــند  می رســـاند. تصاو
یا نیاز داشـــته باشـــد و برســـد.  یری که نقدشـــان به تعبیر رو و تصاو
یـــد و یونـــگ حق داشـــتند کـــه می کوشـــیدند آثار هنـــری را با  فرو
مفاهـــم »ناخودآگاهی« و روان شـــنایس نقد و بـــریس کنند. مهان 
ناخودآگاهـــی کـــه در خواب هـــای ما اعـــالم وجـــود می کند. اما 
آن هـــا خـــواب و تعبیـــر خـــواب را منی شـــناختند. آن هـــا »وحـــی« را 

بگذرم. و...  منی شـــناختند 
خالصـــه دمل منی آیـــد با فیلمـــی مثـــل روزی روزگاری چننی رفتاری 
کـــمن. تـــا مهنی جـــا نیـــز ســـعی کـــردم قاعـــده ی امجـــال را رعایت 
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کـــمن. اما ادامه دادن به این شـــکل ممکن اســـت خییل از مطالب 
را فقـــط زمخی و حـــرام کند.

روزی روزگاری »قصـــه« اســـت. قصـــه ای کـــه »عـــامل« دارد و 
مثـــل  افســـانه هایی  و  اســـطوره ها  اســـت.  بلـــد  ســـازی«  »جهـــان 
»قـــیل خـــان« »مـــراد بیـــک« »خالـــه لیـــال« به نظـــر حقیر، دســـت 
و  عیـــار«  »مســـک  چـــون  افســـانه هایی  و  اســـطوره ها  از  کمـــی 
»شـــاه عبـــاس جنـــت مـــکان« و »کـــور اوغـــیل« و غیـــره ندارند. 
اســـطوره هایی کـــه )حداقـــل بـــرای قـــوم ایـــراین( دســـت کمـــی از 
افســـانه های هومـــر و پرومتـــه ندارنـــد. بـــرای شـــناخت بســـیاری از 
شـــخصیت های این فیلم، بایـــد از مباین اسطوره شـــنایس حرف زد 
و تفـــاوت اسطوره شـــنایس امثـــال »میرچا ایلیـــاده« و »یونگ« را با 
اسطوره شـــنایس شـــریق و دیـــی توضیـــح داد. )آن وقت اســـت که 

درمی یابـــم چقـــدر مزخـــرف گفته انـــد یـــا حکمـــت؟!( 
انســـان ها، بالاســـتثناء، یـــا »اسطوره پرســـتند« یا »اسوه شـــناس«. 
»یونگ« درســـت تشـــخیص داده کـــه »این اســـطوره های مجعی 
و فـــردی هســـتند کـــه بـــر ضمیـــر ناخـــودآگاه فـــردی و مجعـــی مـــا 
حکومـــت می کننـــد«. انســـان هایی کـــه اسوه شـــناس نباشـــند و 
ُعْرَوِة 

ْ
یســـمان والیت چنگ نـــزده باشـــند )َفَقـــِد اْسَتْمَســـَک ِبال بـــه ر

افســـون  دنیـــا  افســـانه های  توســـط  ـــا...(  َ
َ

ل انِفَصـــام   
َ

ال  ، ُوْثـــیَقَ
ْ
ال

یکـــی خارج شـــان می کننـــد و  می شـــوند و... از نـــور بـــه مســـت تار
بـــه دوزخ می رســـند. چـــون مهنی دنیا نیـــز مرتبه ای از یک افســـون 
اســـت. شـــخصیت چیزی نیســـت غیر از »طلســـم کلمات«. حال 

ایـــن کلمـــات یا شـــجره ی خبیثـــه اند، یـــا کلمـــات طیبه...
یافت  واقعا در روان شـــنایس باید طلســـم کلمات ذهن بیمـــار را در
یال  و باطـــل کـــرد. یـــک روان کاو باید طلسم شـــناس باشـــد. ســـر
روزی روزگاری قصـــه ای ســـت کـــه بـــه مرتبه و ســـاحات »متثیل 
ین  بودن« دســـت یافته اســـت. )ضرب اهلل مثـــال...( و متثیل، باالتر
مرتبـــه ی تفکـــر اســـت. خداونـــد مثل می زنـــد که اهـــل تفکر فکر 
کنند...تفکر شـــریق )برخالف عقیده ی بســـیاری از مستشـــرقنی( 
متثیـــیل نیســـت؛ بلکـــه متثیل هـــای شـــریق اوج تفکـــر اســـت. اصال 

متثیـــل ربطی به شـــرق و غـــرب نـــدارد... بگذرم.

شـــعبان پیرمـــرد )مهان قیل خـــان( بلده چی کاروان نیســـت؛ بلکه 
بلده چـــی طلســـم کلمات اســـت. قـــدرت او در کلمات اوســـت. 
او بلده چـــی پیچیدگی های روح اســـت و راه ســـلوک. او ســـالکی 
اســـت شکســـت خورده. که هنایتا نیز... »نتوانســـت« و مشـــغول 
ین از ایـــن؟؟« که  الذمـــه ی خـــودش مانـــد. »تقـــاص دادن بدتر
هـــزار کاروان را بـــه تهـــایی بـــزین و خلت و کـــی؛ اما نتـــواین یک 

کاروان را بـــه مقصد برســـاین! 
قیل خان پیرمردی شکســـت خورده نیســـت؛ بلکه ســـالکی ست 
کـــه بـــه مرتبـــه ی »تســـلم« و مســـلماین راه یافتـــه. » بـــه خیالـــت 
کار گرفـــنت هـــم مثل راه گرفتنه که آســـونت باشـــه؟!« »تو ســـر 
ســـفره ی چـــه کی بزرگ شـــدی؟... بابات هبت یـــاد نداده منک 
خوردی، حرمت منک رو نگهداری؟... بشـــنی!! « »بگو قســـمت 
بود... عوضش راســـت یـــک روز کمتر میـــری دوزخ؛ این بده؟! «

قـــیل خان، خـــان نبود؛ ســـالک بـــود. روحی که حضور فرشـــته ی 
مـــرگ را حـــس کرده بـــود و حاال فهمیـــده بود، جایی که بناســـت 
بـــرود، در حمضـــر »توانـــایی یب هنایـــت« خواهـــد بود. بـــه آن جا فقط 
بایـــد بـــا خـــود ناتواین بـــرد. بایـــد »تســـلم« و »شکســـتگی« برد. 

بایـــد تواضع و نیـــاز برد...



49

 او هبشـــت و دوزخ را بـــا چشـــم خود دیـــده بود. بـــرای مهنی اصالً 
الزم نبـــود از فلســـفه ی معاد با مـــراد بیگ حرف بزنـــد. او دیده بود 
بـــه... او مرگ  کـــه حســـام بیگ دوســـت خویب اســـت و در مرز تو
خـــود را دیده بـــود و حمل جان دادن اش را هـــم انتخاب کرده بود. 
او بـــا جـــان دادن اش با مراد بیگ حـــرف زد. کلمات باید »جان« 
باشـــند و جـــان بدهنـــد و بگیرنـــد. او می توانســـت در اوج یـــک 
گفتگـــوی چالیش )مثال با تاجر، پیش از اســـیر شـــدن کاروان به 
دســـت افراد حســـام بیگ( کامـــاًل حواس اش را بـــه حمیط اطراف 
مجـــع کند. او می دانســـت بـــا هر کی چه باید گفـــت و چقدر...
تعـــداد کلمات بنده به مرز هشـــت هزار رســـید! امیدوارم مشـــغول 

الذمـــه ی این فیلم نشـــده باشـــم. فقط چند اشـــاره ی گذرا:

»خاله لیال« به تهایی پاســـخ بســـیاری از این شـــهبات مســـخره ی 
مفنیســـی بـــود. زن مســـلمان یعـــی زین مثـــل خاله لیـــال. زین که 
چنـــد آبادی از او حســـاب می برند و راهنمـــایی می گیرند. زین که 
»انسان ســـازی« بلـــد بـــود. قیل خان فقط سرنوشـــت مـــراد بیگ را 
بـــه مســـت خاله لیـــال راهنمایی کـــرد. وگرنـــه اصل انسان ســـازی، 
لیـــال اســـت. او شـــیعه ی بانـــویی ســـت کـــه  کار امثـــال خالـــه 
»حجـــت اهلل عـــیل احلجج« اســـت. )حجـــت خدا بـــر حجت های 
دیگر...حضرت فاطمه ســـالم اهلل علهیا( خاله لیال حجت اســـت 
بـــر حجت هایی چون »شـــعبان«. متـــام انســـان های روی زمنی باید 
توســـط »زن« تربیت شـــوند و به انسانیت برسند. دیه و ارث چننی 
زین نصـــف یـــک مرد اســـت... اما دیـــه و ارث هیچ کـــی ربطی 
بـــه ارزش یـــک زن و یک مـــرد ندارد! دیـــه متعلق بـــه بازماندگان 
یـــک میـــت اســـت. موضـــوع دیـــه، خـــود ارزش میـــت نیســـت، 

بلکـــه خســـاریت اســـت که بایـــد وارثـــان بگیرنـــد. وارث یک مرد 
کیســـت؟ زن. و وارث و بازمانـــده ی یـــک زن، مرد اســـت. مردی 
کـــه بایـــد نصف دیـــه را بگیـــرد. امـــا بازمانـــده ی یک میـــت مرد، 
زن اســـت. ایـــن زن اســـت کـــه اتفاقا دوبرابـــر دیه می گیـــرد. )مرِد 
ِن وارِث یک مرد، متام  وارِث یـــک زن، نصـــف دیه را می گیـــرد. و ز
ینـــد؟ میت، میت اســـت.  دیـــه را( آیـــا مفنیســـت ها مزخـــرف منی گو
بـــرای یـــک جنازه چـــه فریق می کند کـــه ارزش دیـــه اش چه قدر 
اســـت؟ آن بنـــده خدا کـــه مرده اســـت و رفته اســـت یپ کارش!! 

دیـــه را وارثـــان می گیرنـــد. در ارث نیـــز ماجرا مهنی اســـت...
اگـــر فرصـــت بود »کلمـــه« خاله لیـــال در این فیلـــم را تعبیر خواب 
کنـــم، ایـــن مهـــه ســـال، ایـــن مهـــه مزخرفـــات بـــه اســـم مفنیســـم 
و برابـــری حقـــوق زن و مـــرد... نداشـــتم! زین کـــه نفـــس مچوش 
راه زین مثـــل مـــراد بیـــگ را آدم می کنـــد. و بعدهـــا باز این اوســـت 
کـــه بـــه مچویش هـــای ایـــن نفس شـــالق می زنـــد و ســـر جای اش 
می نشـــاند اش. زین کـــه می توانـــد هـــر »قـــزایق« را ســـر جـــای اش 

 . ند بنشا
یال روزی روزگاری هـــم شـــاید مثل یادداشـــت مـــا خوب متام  ســـر
نشـــد. مشـــکل این نبود که »نباید مراد بیـــگ به هنضت جنگل 
بپیونـــدد« اتفاقـــا تـــا اینجـــا، قهرمـــان داســـتان تبدیـــل به یـــک مرد 
 
ً
زندگـــی شـــده بود. )و نشـــان می داد کـــه مردهای زندگـــی اتفاقا
بیشـــتر از هر »مراد بیگ«ی قهرمان هســـتند و اصـــل میداِن جنِگ 
مـــردان کجاســـت( امـــا مرد زندگـــی هم بایـــد مرد جنـــگ و جهاد 

باشـــد؛ امـــا نه جنگ بـــرای راه زین...
فقـــط مشـــکل ایـــن بـــود کـــه جنگیل شـــدن مـــراد بیگ نیـــز مثل 

حقیـــر فرصـــت کایف نداشـــت. والعصر... والســـالم.
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مراد بیگ �
یگر: خسرو شکیبایی باز

یال: سردسته راهزنان گرگ دره و قهرمان قصه نقش در سر
یژگـــی خـــاص: مـــراد بیگ یـــک دنـــده و جلبـــاز اســـت، در مهه چیز  و
یـــادی دارد و تیراندازی اش حرف ندارد. با مهه این ها، کودک  ادعـــای ز
درون فعـــایل هم دارد که در خییل از تصمیمـــات او، نقش مهمی دارد. 

چه نقیش دارد؟ 
مـــراد بیگ راهزن اســـت. اما بقیـــه راه زن هایی که تا بـــه حال دیده امی 
کمـــی فرق دارد. او حرمت نگه مـــی دارد و در بعی اوقات هم رحم 
و مروت ســـرش می شـــود. مراد بیگ با حســـام بیـــگ می جنگد و به 
شـــدت زمخی می شـــود و به طور خییل اتفایق، یکـــی از ایلیایت ها او را 
جنـــات می دهد و خاله لیـــال او را مداوا می کند. اتفاقا داســـتان از آجنا 
شـــکل می گیرد که بعـــد از اینکه حالش خوب می شـــود، کم کم 

حتـــت تاثیـــر تربیـــت خالـــه لیـــال قـــرار می گیـــرد و زندگـــی اش تغییر 
می کنـــد. در هنایت هـــم دوباره به جنگ با حســـام مـــی رود و این بار 
پیـــروز میـــدان می شـــود. او در آخر فیلم هـــم عاقبت به خیر می شـــود و 
ین یارش، یعی نســـم بیگ، بـــه میرزاکوچک خان  مهراه بـــا قدمیی تر

می پیوندد.  جنگیل 
ید نقـــش مراد بیـــگ را برای  حاشـــیه نقـــش: امراهلل امحدجـــو می گو
مجشـــید هاشم پور نوشـــته بودم اما مشـــاوران آقای هاشم پور نظرش را 
تغییر دادند و بعد از آن به ســـراغ زنده یاد خســـرو شـــکیبایی رفتم که 

اتفاقـــا در مهـــان دوره، هامون را بـــازی کرده بود. 

حسام بیگ �
یگر: حممود پاک  نیت باز

یال: سردسته راهزنان سنگ سفید نقش در سر

یال دوست داشتی روزی روزگاری مروری بر مهه شخصیت های سر
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کـــه مثـــل همه  کاربلـــد و ارزشـــمند حـــاال اســـت؛ تجربـــه ای  گاری جـــزو اولیـــن تجربه هـــای بازیگـــران جـــوان آن زمـــان امـــا  روزی روز
که در ناشـــناس ترین حالـــت ممکن، تمام  اولین هـــا، احتمـــاال محبوب ترین و شـــیرین ترین تجربه برایشـــان بوده اســـت. بازیگرانی 
گذاشـــتند و نتیجه اش را هم دیدند و حاال اسمشـــان برای هر فیلمی،  انرژی و همت شـــان را برای بازی در ســـاخته امراله احمدجو 
گاری، همه جور شـــخصیتی می بینید و خـــوب و بد و آرام و شـــلوغ و مهربان و تند  وزنـــه ای ســـنگین به حســـاب می آید. در روزی روز
که هرکـــدام پیچیدگی های خودشـــان را دارنـــد و بازیگرهایشـــان هم بهترین  خـــو دارنـــد با هم معاشـــرت می کنند؛ شـــخصیت هایی 
کـــه در زمان  گزارشـــی مختصر و جمع و جور از شـــخصیت های اصلی ســـریال اســـت  نـــوع از آن را بـــه مخاطـــب نشـــان داده اند. این 

خودشـــان، اســـم و رســـمی در بین مردم داشـــتند و حتی هنوز هم دارند.

نرگس خانعلیزاده
روزنامه نگار
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یژگـــی خـــاص: حســـام بیگ، بـــا یک هلجـــه شـــیرازی منحصر به  و
خـــودش، یـــک شـــخصیت خاکســـتری دارد. او یب اعصـــاب و کم 
حوصلـــه اســـت و از طـــرف دیگـــر حســـایب کنجکاو اســـت و دلش 
می خواهـــد از مهه چیـــز ســـر در بیـــاورد. یـــک تکه کالم مهیشـــگی 
یـــد: التماس نکن!  هـــم برای خـــودش دارد و موقع عصبانیت می گو

گوشـــت می برم مـــی ذارم کف دســـتت. 
چه نقیش دارد؟

 او ســـال ها، روبـــروی مـــراد بیگ و در دشـــت سنگ ســـفید، مشـــغول 
راهـــزین اســـت. راهزن هـــایی کـــه با هـــم جنـــگ می کننـــد و باالخره 
یـــن جنگ، حســـام بیگ مغلوب، به شـــدت زمخی می شـــود،  در آخر

شکســـت می خـــورد و از دشـــت فـــرار می کند.
حاشـــیه نقش: انتخـــاب حممود پاک نیت برای نقش حســـام بیگ، 
یـــادی داشـــته اســـت. او و حممد فیـــیل، اولنی بـــار در فیلم  خمالفـــان ز
"شـــاخه هـــای بید" مقابـــل دوربنی امحدجـــو قرار گرفتنـــد و در زمان 
یال چهره هـــایی ناشـــناخته بودنـــد. بـــرای مهـــنی هم از  ســـاخت ســـر
یســـک بـــوده اما امحدجو شـــرط  نظـــر هتیه کنندگان، انتخابشـــان ر
می گـــذارد کـــه بـــازی کنند، اگـــر خوب بودنـــد، کنار گذاشـــته 
شـــوند و برونـــد اما اگـــر عایل بودنـــد، مبانند کـــه اتفاقا عـــایل بازی 
می کننـــد و می ماننـــد. از طـــرف دیگـــر هـــم حممـــود پاک نیـــت که 
یـــف می کند که  آن موقـــع کارمنـــد وزارت ارشـــاد بـــوده اســـت، تعر
یـــاد از وزارت مرخـــیص گرفـــت تـــا بتواند ایـــن نقش را  بـــا ســـخی ز

بـــازی کند.

نسیم  بیگ �
یگر: حممد فییل باز

یال: کارگزار مرادبیگ نقش در سر
یژگی خاص: نســـم بیگ چهره ای آرام دارد؛ در مهه امور سیاســـت  و

دارد و مهـــه کارهایـــش را با تفکر اجنام می دهد. 
چه نقیش دارد؟

او، بـــرادر دوقلـــوی بســـم بیـــگ و جزو دار و دســـته مرادبیگ اســـت. 
زمـــاین کـــه تصمـــم بـــه توبـــه از راهـــزین می کنـــد، به پـــای خودش 
تیـــر می زند و دســـته مـــراد را رها می کنـــد و می رود. نســـم تغییر روش 
می دهـــد و تصمـــم می گیـــرد کـــه به جـــای راهـــزن، راه بپا باشـــد اما 
حســـام او را اســـیر می کند. در هنایت هم نســـم درویش می شود و به 
قیـــام جنگیل ها و به رهبـــری میرزاکوچک خان جنـــگیل می پیوندد. 
حاشـــیه نقـــش: حممد فیـــیل اولنی بـــار در فیلم "شـــاخه هـــای بید" با 
امحدجـــو مهکاری کرد اما ســـه ســـال بعـــد و به طور کامـــال اتفایق، 
امحدجـــو و فیـــیل مهدیگـــر را در هتـــران و در جام جـــم می بیننـــد. فییل 
یـــد کـــه آقـــای امحدجـــو مـــن را بـــه خانـــه اش دعـــوت کرد،  می گو
فیلنامـــه را بـــه دســـم داد و گفـــت که این نقـــش را برای تو نوشـــم.

بسیم بیگ �
یگر: حممد فییل باز

یال: کارگزار حسام بیگ نقش در سر
یـــش که متفکر  یژگـــی خاص: بســـم بیگ بر خـــالف برادر دوقلو و
و بـــا سیاســـت اســـت، کمی خـــل و چل اســـت. آنقدر که مهیشـــه 
مهـــه حرف هـــا و کارهایـــش را با یک خنـــده امحقانه می زنـــد و اجنام 
یـــد: نومن خبـــورم بعد  می دهـــد. او یـــک تکـــه کالم دارد کـــه می گو

برم؟ هـــا واال بال؟!
چه نقیش دارد؟

او، برادر دوقلوی نســـم بیگ، خواهرزاده حســـام و بر خالف برادرش، 
در دار و دســـته حســـام بیگ اســـت. اما در آخر فیلم عاقل می شـــود و 
از گـــروه حســـام خارج می شـــود و و بـــرای جنگ با حســـام، به مراد 

پیوندد. می 
حاشـــیه نقش: چه حاشـــیه ای بیشتر از اینکه حممد فییل در نقش دو 

بـــرادر دوقلو و روبروی هم بازی کرده اســـت؟

صفربیگ �
یگر: هبروز مسروری باز

یال: یکی از افراد مراد بیگ نقش در سر
یژگی هـــای مثبـــت و خـــویب دارد. او  یژگـــی خـــاص: صفر بیـــگ و و
رازدار و امنی اســـت. نســـبت به اطرافیانش وفادار است و عقلش هم 
مهیشـــه خـــوب کار می کند و شـــخصیت باهـــوش و ذکاویت دارد. 
عبـــارت »نه عامو« گفنت هایـــش جزو تکه کالم هـــای جذاب فیلم 

است. 
چه نقیش دارد؟

 او از راهزنـــان قدمیـــی دســـته مرادبیـــگ اســـت و اتفاقـــا از وفادارترین 
آدم هـــای او هـــم تـــا آخـــر فیلم بـــه حســـاب می آید.

یال جوان بوده  حاشـــیه نقش: هبروز مســـروری در زمان ســـاخت ســـر
اســـت امـــا نقـــش یک پیرمـــرد را بـــازی می کرده اســـت. بـــرای مهنی 
یال حتمل  هـــم هر روز، گرمی ســـنگیی را در طول مدت ســـاخت ســـر



52

یگر نقش  می کرده اســـت. آنقدر که خـــود آقای امحدجو دربـــاره باز
میـــش را پـــاک  یـــد: "مرحـــوم مســـروری وقـــی گر صفربیـــگ می گو
می کـــرد، دهـــان مهه از تعجب بـــاز می ماند که این پیرمـــردی که از 

صبـــح می دیدمی انقـــدر جوان بـــود و ما منی دانســـتم؟"

خاله لیال �
یگر: ژاله علو باز

یال: بزرگ خانداین روستایی  نقش در سر
یژگـــی خـــاص: خالـــه لیـــال،  کاردان و دانـــا اســـت و کارهایش را  و
بـــا عقل و حساب شـــده اجنـــام می دهـــد. او یب تعـــارف و البته حاضر 

جـــواب  اســـت و حـــرف را پیش خـــودش نگه منـــی دارد.
چه نقیش دارد؟

 لیـــال، بزرگ خانداین روســـتایی اســـت که راهزنان، شـــوهرش رســـم 
بیـــگ را کشـــته اند اما به بـــه خاطـــر دروغ اطرافیان، به اشـــتباه فکر 
می کنـــد کـــه مراد بیگ، قاتل شـــوهرش اســـت. اما مهه چیز دســـت 
بـــه دســـت هم می دهـــد و خاله لیال، مـــراد را که در جنگ با حســـام 
زمخی شـــده اســـت درمان می کنـــد و  کم کم و حتـــت تاثیر تعلیمات 
او، مـــراد بیـــگ ســـر به راه می شـــود. آنقـــدر که یکـــی از دیالوگ های 
ید: مـــن هیچ ادعایی  تاثیرگـــذار خالـــه و مـــراد که مراد بیـــگ می گو
نـــدارم و خالـــه لیال جـــواب می دهد: مهیـــمن کم ادعایی نیســـت!؛ به 

یال تبدیل می شـــود. یکـــی از دیالوگ های ماندگار ســـر
یگـــر نقـــش خالـــه لیـــال  حاشـــیه نقش: امـــراهلل امحدجـــو دربـــاره باز
یـــد کـــه خـــامن علـــو را خدا ســـر راه ما گذاشـــت، چـــون مهه  می گو
می گفتنـــد که اگر ســـر کارت بیاید، شـــانس آورده ای، چون خامن 
علو به علت بیماری قلیب از هتران خارج منی شـــدند و وقی از ایشـــان 
پرســـیدم چه چیزی باعث می شـــود بـــرای یک نقش از هتـــران خارج 
ید گفتنـــد: " فیلمنامـــه آقا". گفم خیـــامل راحت شـــد. چون مشا  شـــو
اهل شـــعر و ادبیات هســـتید بعید اســـت از فیلمنامه خوشتان نیاید و 

اتفاقـــا خوششـــان هم آمد.

آدم �
یگر: مهدی وثویق راد باز

یال: جاسوس مرادبیگ درگروه حسام بیگ نقش در سر
یژگـــی خـــاص: آدم در چوب بـــازی مهـــارت خـــایص دارد و جـــزو  و

اســـت.  روزگاری  روزی  فیلم نامـــه  در  شـــجاع  شـــخصیت های 
چه نقیش دارد؟

شـــخصیت آدم، چوب بـــاز ماهری اســـت که مهـــراه کاروان اســـت. 
کارواین کـــه اول توســـط مرادبیگ غارت می شـــود ویل مراد کاروان 
را رهـــا می کنـــد و بـــه آن ها امان نامـــه می دهد اما حســـام، امان نامه را 
رد می کنـــد و کاروان را غـــارت می کنـــد. ایـــن وســـط، آدم هم برای 
اینکـــه بتوانـــد خســـارت مالـــش را جبـــران کنـــد، در ظاهر به دســـته 
حســـام بیـــگ می پیونـــدد اما بـــه عنوان جاســـوس عمـــل می کند و 

اخبـــار اردوی حســـام بیـــگ را برای مرادبیـــگ می برد.
حاشیه نقش: حاشیه خایص ندارد.

بازرگان �
یگر: منوچهر حامدی باز

یال: تاجر ثرومتند نقش در سر
بـــازرگان،  دارد.  او  اســـت  بـــد  یژگـــی  و هرچـــه  خـــاص:  یژگـــی  و
مال دوســـت اســـت و احتماال به واســـطه مهنی مالش هم هست که 
یادی او را گرفته اســـت. تکلیفش با خودش معلوم نیســـت و  غرور ز

بـــه نوعـــی شـــریک دزد و رفیق قافلـــه به حســـاب می آید.
چه نقیش دارد؟

او امان نامـــه را از مرادبیگ می گیرد و گرفتار حســـام بیگ می شـــود. 
حســـام بیـــگ هـــم امـــان نامـــه را قبـــول منی کنـــد و امـــوال او را از او 
می گیـــرد. بازرگان  هم با حســـام بیـــگ قرارداد مشـــارکت می بندد 
و امـــوایل را کـــه حســـام مـــی دزدد از او می خـــرد اما سرنوشـــت خویب 
ندارد و در هنایت به دســـت دزداین که برای خود او کار می کردند، 
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به قتل می رســـد.
یگری بود که برای این  حاشـــیه نقش: منوچهر حامدی، ســـومنی باز
نقش پیشـــهاد شـــد و انصافا هم به خویب از پس آن بر آمد. در واقع 
این نقش برای مجشـــید مشـــاخیی نوشـــته شـــده بود که چون متعهد 
بـــه پـــروژه دیگری بـــود نتوانســـت بیاید؛ بعد نقـــش بـــه هبزادفراهاین 
پیشـــهاد شـــد و در هنایت هم به منوچهر حامدی جوان رسید. حممود 
یـــن از ســـکانی کـــه قرار بـــود من و  یـــد بـــرای متر پاک نیـــت می گو
آقـــای حامـــدی روبـــروی هم بـــازی کنـــم، او یک بار مـــنت را خواند و 
حفـــظ کـــرد. وقی تعجـــب من را دید، گفـــت: من توی اللـــه زار کار 

کـــردم. یـــک قصه بـــرای ما می گفتنـــد و ما تا تـــه آن می رفتم. 

مخور �
یگر: صدرالدین حجازی باز

یال: یکی از افراد مرادبیگ نقش در سر
یاد حـــرف می زند.  یژگـــی خاص: خمور یاغی و ســـرکش اســـت و ز و

حرف هـــایی که نشـــانه ای از آرامش ندارد و بســـیار تند خو اســـت.
چه نقیش دارد؟

 مـــراد به خاطر ســـرکیش های خمـــور، بارها او را تنبیـــه می کند و  برای 
مهـــنی هم خمور کینه مـــراد را به دل می گیرد و ســـعی می کند تا از او 
انتقـــام بگیـــرد. او از مراد بیگ جدا می شـــود و وقی مـــراد در جنگ با 
حســـام، زمخی می شـــود، قصد دارد مـــراد را بکشـــد. در هنایت هم به 

حســـام بیگ ملحق می شود.
کـــه  یـــد  می گو مهیشـــه  حجـــازی  صدرالدیـــن  نقـــش:  حاشـــیه 
نقش هـــای منـــی را به خاطر چنـــد وجهی بـــودن و پیچیدگی هایش 
دوســـت دارم؛ بـــرای مهـــنی عالقـــه هم هســـت که به خـــویب از پس 

بـــازی نقش خمـــور برآمده اســـت.

رفعت خان �
یگر: انوشیروان ارمجند باز

یال: خان خالد آباد.  نقش در سر
او  دارد.  ردیـــایب  در  بـــاالیی  توانـــایی  رفعت خـــان  خـــاص:  یژگـــی  و
بســـیار کم حرف اســـت و بـــه اصول اخـــالیق پایبند و بـــه اصطالح، 
اخالق مـــدار اســـت و مهیشـــه بـــه دنبـــال کشـــف شـــیوه هایی نـــو در 

اســـت.  کارها 
چه نقیش دارد؟

یادتـــر از دیگـــران بلد اســـت و چـــون حرف هایی   او واقعـــا چیزهـــای ز
می زنـــد کـــه از فهـــم اکثـــر مـــردم باالتـــر اســـت، بـــه او "خـــان خلـــه" 

ینـــد. می گو
حاشـــیه نقـــش: امحدجـــو، عکـــس انوشـــیروان ارمجنـــد را در یـــک 
یـــر، نقش را نوشـــته بود.  مصاحبـــه دیـــده بود و بر اســـاس مهان تصو
مشـــکل اینجـــا بود کـــه اصـــال او را منی شـــناخت و جمبور شـــد کیل 
یال امـــام عیل )ع( او  دنبالـــش بگردد. در هنایت هم هتیه کننده ســـر

را شـــناخت و بـــه کارگردان معـــریف کرد.

قلی خان �
یگر: مجشید الیق باز

یال: راهزین معروف که توبه کرده است نقش در سر
ویژگـــی خـــاص: قیل خان پیرمـــردی قد کوتاه اســـت. اعصاب نـــدارد و 
تندخوست. غالبا به حتقیر اطرافیان خمصوصا اگر پرمدعا باشند می پردازد.

چه نقیش دارد؟
یال او را به اسم خالو شعبان می شناسم،  قیل خان که در ابتدای ســـر
ین راهزن ها ســـاهلای قبل اســـت که بعد از  در واقـــع یکـــی از معروفتر
غـــارت کـــردن هـــزار قافلـــه، توبـــه می کند و با خـــود قـــرار می گذارد 
بلدچـــی بشـــود و کارواهنـــا را به ســـالمت از صحـــرا عبور دهـــد. او با 
منـــک گیر کـــردن مرادبیگ یکبـــار روی او تاثیر می گـــذارد و بعد در 
یـــک ســـکانس به یادمانـــدین، با بیـــان سرنوشـــتش بـــرای او، اولنی 
بذرهـــای تردید و حرکـــت به مست توبـــه را در دل مرادبیگ می کارد
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محمدرضا کردلو

روزنامه نگار

 تعارض هایی هســـت که مهیشـــگی اســـت. مایـــم و انتخاب های 
ســـخت. تصمـــم هایی سرنوشـــت ســـاز و یـــک »زندگـــی«. زندگی 
خودمـــان، دیگـــران و تاثیـــری کـــه بر هـــم می گـــذارمی. از کـــدام راه 
مـــی رومی؟ رفتار ما بر پاشـــنه ی کدام عـــادت می چرخد و چه عاقبی 

در انتظار ماســـت؟ 
»عاقبت«؛ واژه ای غریب، در ترافیک روزمرگی! که با مهه نســـبی 
کـــه با عامل مادی دارد، قدرش دانســـته و شـــناخته منی شـــود و مانند 
برخـــی دیگـــر از کلید  وژاه های ادبیات ســـنی که باید با زر نوشـــت 
و نگاهشـــان داشـــت، در امـــور روزمـــره به فرامویش ســـپرده می شـــود. 
ماحصل ایـــن فرامویش، »عاقبت خبیری« نیز چندان مانند گذشـــته 

ید.  ارج و قرب ندارد. روزها مکرر از خالف ها و اختالف ها می شـــنو
در میـــان کلمـــات اخبار و صـــدای رادیو در تاکی و اقوال شـــفاهی 
مســـافران. پیرترهـــا اخبـــار جـــرامئ را کـــه می شـــنوند، شـــاید بـــا خود 
ینـــد: ایهـــا »عاقبت خبیـــری« منی خواهنـــد؟ »عاقبت خبیری«  می گو
برای شـــان امهیـــی ندارد؟ مثـــال برخی کارها مثل اختـــالس یا جتاوز؛ 
کســـاین اگر این تعبیر را از کی بشـــنوند یا بدانند کی این فعل 
را مرتکب شـــده یک مهچون حی نسبت به او دارند: "عاقبت خبیر 
منی شـــود". حاال ممکن اســـت عنی این کلمات را اســـتفاده نکنند یا 
شـــاید اصـــال مجله دیگری بـــه کار ببرند، اما منظورشـــان دقیقا مهنی 

اســـت: »عاقبت خبیر منی شـــود«.
روزی روزگاری امـــا، عاقبـــت خبیـــری مهم بـــود. نه اینکـــه خالف و 
ناهنجاری نباشـــد. بود، امـــا برخی خالف ها بـــرای خود خالفکارها 
هـــم »حد خالف« داشـــت و خـــط قرمز بود. نه اینکه کســـاین خطا 
منی کردنـــد، نـــه! اما در میـــان آن تعارض ها و انتخاب های ســـخت، 
ســـخت ترها انتخاب می شـــدند و »خویب آدم های بـــد قصه« را می 
شـــد با چشـــم دیـــد. و این مهـــه به خاطـــر انتخاب هاســـت. انتخاب 
هـــایی که میان نفع شـــخیص و حق مجعی تعادل اجیـــاد می کند. نه 
تعـــادیل که مریض شـــرع باشـــد یا جبران حـــق اهلل کند، امـــا آچننان 
بـــود که خاطی در نظر شـــاکی به زنندگی و درندگی امروز نباشـــد. 
یـــف از گذشـــته دچـــار اغـــراق می شـــوند و مـــن  آدمهـــا البتـــه در تعر
امیـــدوارم دچـــار این اشـــتباه نشـــوم. نوســـتالژی ها معمـــوال جذابند. 
خوبنـــد حی اگر خوب نباشـــند. مهیشـــه »قدمی« هبتر بوده اســـت. 
شـــاید قاعـــده زمـــان و عـــادت زمانه اســـت که مهیشـــه اتفـــاق های 
خوبتـــر »اکنـــون« در مقابـــل اتفاق های »نســـبتا خوب« گذشـــته، 
»هیـــچ« تلیق می شـــوند. اما چیزهایی هســـتند که به وضـــوح تفاوت 
یکـــی و ظاهـــری هتـــران اکنـــون با هتران قـــدمی اند. مثال منی شـــود  فیز
گفـــت : بـــرج میـــالد قـــدمی ترهـــا هبتر بـــوده. منی شـــود گفـــت، چون 

اساســـا بـــرج میالد قـــدمی ترها نبـــوده که هبتر باشـــد. 
مثـــال اگـــر مهنی موضـــوع »خیانـــت« را که به ســـرگرمی رســـانه ها 
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و ســـینما و داســـتان و درام بـــرای جـــذب بـــاالی خماطـــب بدل شـــده 
اســـت، به صدزبـــان زنده دنیا برای یک پیرمرد و پیرزن روســـتایی که 
یر کـــریس نشســـته اند، تعریف کی،  تـــوی اتـــاق کاهگیل شـــان و ز
بـــاز متوجـــه خنواهند شـــد که چـــه می گـــویی! اصال توی کتشـــان 
منـــی رود کـــه »خیانت«یعـــی چـــه! چـــون معـــادل عیی بـــرای آچنه 
کـــه می شـــنوند منی یابند! حـــاال از بد زمانـــه با یک مهچـــو پدیده ای 

مهزمان شـــده انـــد. مهنی.  
در امـــور آداب و رفتـــار و اخـــالق هـــم اینطـــور اســـت. برخـــی مراعـــات 
هـــا هســـت که قدمی ترهـــا بوده و حاال شـــاید کمتر اســـت. شـــاید هم 
نیســـت. به قول گل کالم آن مطول معروف ابولفضل زرویی نصرآباد: 
»قدمی ترها، قاتله هم صفت داشـــت، دزد ســـرگردنه معرفت داشت«.
مهـــنی بیت حکایت قیل خـــان و مراد بیگ و دیگر بیـــگ ها و قافله 
چی های »روزی، روزگاری« اســـت؛ معرفت و آرزوی عاقبت خبیری 
داشـــنت حی وقی کـــه دارمی در مورد »دزد ســـرگردنه« صحبت می 
کنم، عجیب نیســـت. عجیب نیســـت چون در مـــورد زمانه اکنون 

یم. بلکه حرف »روزی روزگاری« اســـت. ســـخن منی گو
نشـــان دادن تالش آدمهایی با وجوه شـــخصیی متفاوت که هرکدام 
خـــالف کـــم ندارند، خبـــط و خطا کـــم ندارند امـــا از اینکـــه راهی 
به ســـوی »عاقبت خبیری« برایشـــان گشـــوده شـــود، ناامید نیستند، 
اتفـــاق دیـــدین و بـــا مهـــه تالش هـــای صـــورت گرفتـــه بـــرای تکرار 

مشـــابه آن، تکرار نشـــدین است. 
اینکـــه آدم هـــایی در عنی تـــالش و فعالیت برای به دســـت آوردن 

نفـــع شـــخیص )فـــارغ از حبـــث پیرامـــون حســـن و قبـــح فعـــل(، به 
دنبـــال حـــق مجعی هم باشـــند، در زمانـــه و روزگار مـــا کمتر ظهور 
و بـــروز دارد یـــا اصـــال ظهـــور نـــدارد. امـــا روزی و روزگاری چنـــنی 
ید »بیا  بـــوده اســـت. طرف دارد قافلـــه را خلت میکند، امـــا می گو
زودتر خلتشـــون کنم برن، زن و چبه باهاشـــونه، خســـته میشـــن«! 
آدم هـــای بد  قصـــه می توانند خوب باشـــند. منایش هـــای پرتکرار 
»خـــوب بـــودن آدم هـــای بـــد« در روزی روزگاری، نـــه ضدقصـــه 
یســـت. اتفاق  اســـت و نه حـــال خماطـــب را بد می کنـــد و نه شعار
نـــادر روزی روزگاری بـــه شـــکیل اســـت کـــه شـــاید الزم باشـــد 
یســـندگان درام هـــای دیگر برای ابداع یک ســـکانس مشـــابه  نو
ســـکانس هـــای آن، روزهـــا و ماههـــا تامـــل نیـــاز داشـــته باشـــند. 
ســـکانس معـــروف مرگ قیل خان، ســـکانی عبرت آمـــوز از یک 
حســـرت اســـت. حســـریت که بـــه خاطـــر داشـــنت معرفت اســـت. 
ین  معرفـــت اســـت کـــه باعـــث می شـــود قـــیل خان حـــی تـــا آخر
حلظـــه عمـــرش از ایـــن که نتوانســـته قافله ای را ســـامل بـــه مقصد 
برســـاند، ناراحت باشـــد؛ »قـــیل خان دزد بـــود، خان نبـــود. جوانتر 
کـــه بـــود بـــه خـــودش گفت تـــا آخر عمـــرم ببیـــمن می تـــومن تهایی 
هزارتـــا قافلـــه رو خلـــت کـــمن؟! بـــا مهـــنی یـــه حـــرف پـــای جونش 
وایســـادو هزار تا قافله رو خلت کرد. آخر عمری پشـــت دســـتش رو 
داغ زد و بـــه خودش گفت: هزارتات متوم شـــد، حـــاال ببیمن عرضه 
شـــو داری تهایی یه قافله رو ســـامل برســـوین مقصد؟! نشد...نشد. 

نتونســـت و مشـــغول ذمه خودش شـــد. تقـــاص از ایـــن بدتر؟!  
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آن چیـــزی کـــه بیـــش از هـــر مـــورد دیگـــری می توانـــد »شـــاخه های 
بیـــد« را بـــه اثر قابل حبیث تبدیـــل کند، تالش دقیق و ســـر صبر برای 
یر کشـــیدن پرجزئیـــات عناصر قومـــی و بومی اســـت. مهان  بـــه تصو
چیـــزی کـــه از حلظـــه اول تـــا حلظه آخـــر در فیلـــم دیده می شـــود و به 
مهـــنی دلیـــل می توانـــد باعـــث این شـــود که فیلـــم، بـــه راحی لقب 
یافـــت کنـــد، درحایل کـــه جزو آثار متفاوت ســـینمای  »ایـــراین« را در
ایـــران هـــم به مشـــار مـــی رود. دقیقا مهنی فضا اســـت کـــه می تواند در 
کنـــار شـــخصیت های متنـــوع و جالب، عـــالوه بر اینکـــه خماطب را 
درگیـــر فضـــایی کمتـــر جتربـــه شـــده و در عنی حـــال آشـــنا می کند، 
یق کند که آن را قبـــل از هر چیز به اثر  حـــس مطبوعـــی را به فیلم تزر
دل نشـــیی تبدیل کند و بر ضعف های فیلم ســـایه بینـــدازد و آن ها را 
کم رنـــگ کند و بـــه راحی بســـتری را فراهم کند که مـــواردی که 
شـــاید در غیر این صورت خییل گل درشـــت به نظر می رسیدند )مثل 
حتول شـــخصیت اوســـتای آهنگر، یـــا دیالوگ های مســـتقیمی که بر 
امهیـــت تـــالش تاکیـــد دارند( بـــدون مشـــکل خـــایص در دل فیلم 
جـــا باز کنند و داســـتان خانـــواده ای را تکمیل کنند که قرار اســـت 

زندگی شـــان را در این مکان جدید از نو بســـازند و متام مشکالت را 
بـــا مقاومت و مهـــدیل از ســـر راه بردارند.

***
یری کردن صرف آداب و رســـوم   امـــا چیـــز دیگری که شـــاید از تصو
روســـتایی و مردم تالش گر و اربابان ثرومتند )و تا حدی زورگو( مهم تر 
باشـــد و امهیتش هم خییل وابســـته به عالقه یا عدم عالقه خماطبان 
به کارنامه امراهلل امحدجو نباشـــد، »اصرار« حتســـنی برانگیزی اســـت 
کـــه از طرف کارگـــردان، در پرداخنت ســـخت و با حوصله به چننی 
یـــف کـــردن قصه هـــای چننی مردمـــی دیده می شـــود.  فضـــایی و تعر
چیزی که »شـــاخه های بیـــد« را به اثری فراتر از یـــک اثر قوم نگارانه 
یال حمبـــوب »روزی  تبدیـــل می کنـــد و در تـــداوم ایـــن رونـــد بـــا ســـر
روزگاری« قابلیـــت ایـــن را دارد که قصه گفـــنت در چننی فضاهایی 
یبـــا منحصر بـــه امراهلل امحدجو معـــریف کند و نـــام او را با  را هنـــری تقر

مـــردان مقاوم بیابان و روســـتاهای دورافتـــاده پیوند بزند.
***

یـــد: »صحرا پـــر از خیاره،  جـــایی از فیلـــم، خالـــو مراد بـــه ارباب می گو
مـــردی می خـــواد بیـــاره«. به نظـــر می رســـد در آن ســـال ها خـــود امراهلل 
یـــون ایـــران  یز امحدجـــو نقـــش مهـــنی مـــرد صحـــرا را در ســـینما و تلو
داشـــته. کـــی کـــه می توانســـته از دل بیابـــان و صحـــرا قصه هـــای 
بـــرای دوربنی  مهدیل برانگیـــزی 
پیـــدا کنـــد. فقـــط کاش جای 
خیـــار، مهـــان شـــاخه بیـــدی را 
از صحـــرا مـــی آورد کـــه بـــه قول 
یشـــه  مهـــنی خالـــو مـــراد، زود ر
می دهـــد و ســـایه اش را بـــر زمنی 
می اندازد. شـــاید در این صورت، 
بـــاز  روزگاری«  »روزی  از  بعـــد 
او  از  یال های حمبـــویب  هـــم ســـر
می دیـــدمی و »شـــاخه های بید« 
به تها فیلـــم کارنامه اش تبدیل 
شـــاخه  االن حکـــم  و  منی شـــد 
بیـــد حنیـــی را نداشـــت کـــه بـــا 
توجـــه بـــه شـــرایط فعـــیل، بعید 
در  دیگـــری  هیچ وقـــت  اســـت 
یزیون ما به درخت  ســـینما و تلو

تنومنـــدی تبدیل شـــود.

نگاهی به فیلم سینمایی شاخه های بید، ساخته امراهلل امحدجو
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یسنده و منتقد نو

یوین ایران یکی از موضوعایت  یز مســـئله ژانر در ادبیات سینمایی و تلو
اســـت کـــه گاه  و بیگاه از آن ســـخن به میان می آیـــد. برخی امکان 
تولیـــد ژانـــر در فضـــای هنرهـــای مناییش ایـــران را غیرممکـــن می داند و 
برخـــی دیگـــر با کمی ارفاق واقع شـــدن چنـــنی امـــری را فقط و فقط 
در کـــیپ حمـــض از دیـــدگاه های فرمـــی و حمتوایی ســـینمای غریب بر 
یکـــرد دیگری نیز وجـــود دارد که جنـــگ زرگری  می مشارنـــد. امـــا رو
دیگـــران معمـــوالً مانع شـــنیده شـــدن آن اســـت. این دیـــدگاه معتقد 
اســـت امکان وقوع ژانرهای جدید یا تغییر ژانرهای کنوین متناســـب 

یست-ســـهر خماطـــب ایراین چیز بعیدی نیســـت. با ز
یکـــی از ایـــن ژانرها، ســـینمای وســـترن اســـت. ســـینمایی کـــه غالبا 
ین نـــوع آن را، نزاع های  وقـــوع آن را غیرممکـــن میدانند یا نزدیـــک تر
خونـــنی لوطیـــان و جاهالن پیـــش از انقالب میدانند. امـــا نکته ای 
کـــه معموال از آن غفلت فراواین میشـــود ســـیر تطور ســـینمایی با متر و 

معیارهایی بومی اســـت.
گرچه خیل روشـــنفکران و اهل ســـینما، ســـینمای وســـترن را یکسره 
از آن خماطب عام دانســـته و ســـاختارش را متناســـب با بیان اندیشـــه 
ین آثـــار این  هـــای حمکـــم و عمیـــق منی داننـــد اما بـــا نگاهی بـــه برتر
یافـــت. ژانر وســـترن کـــه در  ســـبک، می تـــوان نـــگاه اشـــتباه آهنـــا در
یکاســـت از جنبـــه های هنری بســـیار  واقـــع خمصـــوص ســـینمای آمر
یکا  قابـــل برریس اســـت. ژانـــری که هم توانســـت برای ســـینمای آمر
تشـــخص به دســـت بیاورد، هم چرخ اقتصاد ســـینما را چبرخاند و هم 
یســـندگان و کارگردانان فرصی شـــد تا اندیشـــه های خود  برای نو

یـــق به گوش مردم برســـانند. را از ایـــن طر
ین دهه هفتاد از صدا و  یال روزی روزگاری که در ســـاهلای آغاز ســـر
ین منونه های این مســـئله  ســـیما خپش شـــد یکی از مغفول مانده تر
اســـت. ســـینمایی که در آن هم زبری و ســـخی ســـینمای وســـترن را 

می تـــوان دید هم دیدگاه های انســـاین کـــه در ذات ادبیات مناییش 
ایراین نفهته اســـت.

روزی روزگاری، قابلیهتـــای هنفتـــه بســـیاری دارد که پس از ســـاهلا، 
هنـــوز اهل نقد و پژوهش نتوانســـته اند گوهرهای آن را پیش چشـــم 
یال روزی روزگاری شـــکل  خماطـــب بگذارند. امتســـفری که در ســـر
گرفـــت در مهان حـــال که فضایی تارخیی را در دل خشـــونت صحرا 
یـــن مفاهـــم انســـاین را نیـــز در خـــود محـــل  نشـــان می دهـــد، عمیقتر

. می کند
یال، نه تها  روزی روزگاری یـــک اثـــر کامل اســـت. موســـییق این ســـر
اثری خوش ســـاخت و متناسب با فضای فیلم است بلکه به صورت 
خمتلـــف در آثـــار هنـــری دیگر بـــه آن ارجاع داده شـــده یـــا از آن اقتباس 
شـــده اســـت. دقیقا مهانند رخدادی که برای فیلمهـــایی چون خوب، 
یـــو براوو اتفـــاق افتاد. فیلمهایی  بد، زشـــت، خباطر چند مشـــت دالر و ر

که امروزه جزء کالســـیکهای ســـینما قـــرار گرفته اند.
دیالوگهـــای روزی روزگاری نیـــز مانـــدگار اســـت. دقـــت نظری که 
امراهلل امحدجو در شـــکل دادن شـــخصیهتا و کاشـــت و برداشـــت در 
یال و نوشـــنت دیالوگهـــا بـــه کار برده اســـت را می تـــوان در  قصـــه ســـر
حافظـــه تارخیـــی مردم جســـتجو کـــرد. آجنایی کـــه هنوز بســـیاری از 
دیالوگهـــای آن در زبان مردم می چرخد و شـــخصیهتایی که امحدجو 
خلق کرده اســـت برای مردم حکم مثال و متثیل شـــده اســـت. و این 

یال می دهد. نشـــان از کمـــال این ســـر
در واقـــع روزی روزگاری را می تـــوان پاســـخی عمـــیل بـــه ادعاهـــایی 
دانســـت کـــه اجیـــاد یکژانـــر بومـــی و مـــیل را نشـــدین بـــر می مشارند و 
هـــر وقت از ســـینمای میل ســـخن بـــه میان می آیـــد هـــم، حداکثر به 
خلـــق یک حمتوای ســـینمایی در قالب ژانرها و فرمهـــای جافتاده فکر 
می کننـــد. روزی روزگاری نشـــان داده اســـت کـــه ســـینماگر ایراین 
اگـــر بـــا فرهنگ، مـــردم و متـــدن و اعتقـــادات مردم و کشـــور خودش 
پیونـــد خورده باشـــد، می توانـــد ژانری بومـــی و میل هم بـــرای حمتوای 

یشـــه دارش بسازد. ر
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ــم »روزی روزگاری«  � ــ ــ ــ ــ ــه تی ــ ــ ــ ــ ــور ب ــ ــ ــ ــ ــد چه ط ــ ــ ــ ــ  بفرمایی
ً
ــا ــ ــ ــ ــ لطف

ــــــــــای  ــــــــــل از آن آق ــــــــــد؟ قب کردی ــــــــــه شــــــــــدید و همــــــــــکاری  اضاف
احمدجــــــــــو را می شــــــــــناختید؟

مـــن آقـــای امـــراهلل امحدجـــو را از ســـال شـــصت و هفـــت 
می شناســـم. ایشـــان یک فیلم ســـینمایی داشـــتند به 
نام »شـــاخه های بید«. از مـــا دعوت کردند که 
در آن کار بـــازی بکنـــم. ما تئاتری داشـــتم و 
بـــه جشـــنواره دهه فجـــر آورده بـــودمی. ما از 
شـــیراز به هتران آمده بودمی. ایشـــان آمده 
بـــود تئاتر را دیده بود و پشـــت صحنه 
بـــا ما صحبت کرد. ســـال شـــصت 
و شـــش. صحبـــت کرد کـــه من 
می خواهـــم یـــک فیلم بســـازم به 
یـــک  بیـــد.  شـــاخه های  نـــام 
شخصیی دارم و دوست دارم 
مشـــا بازی بکنیـــد. من اصاًل 
ایشـــان را منی شناخم. عرض 
کردم که من کارمند ارشـــاد 
هســـم و اگر توفییق بود و توانســـم 
در خدمت تان باشـــم، چشم. خالصه یک 
موقعـــی بـــه من زنـــگ زد کـــه کار مـــا دارد 
شـــروع می شـــود. مشـــا بیا هتـــران که قـــرارداد 

یسم.  بنو
در آن کار هم شـــخصیت خیـــیل خویب مثل آقای 
مقبـــیل بازی داشـــتند. مثـــاًل آقـــای مشـــاخیی بودند. 
خـــامن گوهـــر خیراندیـــش بودنـــد. خیـــیل از اســـاتید 
بودنـــد. آقای مجشـــید الیق بود کـــه در روزی روزگاری 
هـــم بودنـــد. آقای هادی اســـالمی بودند. خدا رمحت شـــان 

پر و پشت كوه های بلند وزگاری، تفنگ سر وزی ر یال های ر یگر سر گفتگو با »محمود پاک نیت« باز
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بکند. ایشـــان هم هتیه کننـــده ی کار بودند و هم بـــازی می کردند. 
خالصه تم بســـیار خـــویب بود. 

آشـــنایی ما با آقای امحدجو با این کار شـــروع شـــد. ســـه ماهی با هم 
بودمی. کار متام شـــد و ما راهی شـــیراز شـــدمی. ضمن کار گفت من 
یســـم. یک شخصیی دارم  دارم یک کاری به نام پســـرخاله ها می نو
و دوســـت دارم مشـــا بازی بکی. من باز مهان جـــواب را دادم که من 
 منت روزی 

ً
کارمند هســـم. اگـــر بتوامن، در خدمت تان هســـم. بعـــدا

روزگاری را برای من فرســـتاد. خوانـــدم و دیدم اگر بازی نکمن خییل 
اشـــتباه کرده ام. بعد مستقم از شـــیراز به میمه اصفهان آمدمی. آن جا 
آمـــوزش ســـوارکاری می دادند. دیگر دوســـتاین که در هتـــران بودند، 
در هتـــران رفتـــه بودند ســـوارکاری را آموزش دیده بودنـــد. من و آقای 
حممـــد فییل از شـــیراز آمـــدمی. ما در خود میمـــه آموزش ســـوارکاری را 

کردمی. شروع 

میمــــــــــه شــــــــــهر و روســــــــــتای خــــــــــود آقــــــــــای احمدجــــــــــو اســــــــــت.  �
کیفیــــــــــت  کار تاثیــــــــــر داشــــــــــت؟  بــــــــــه نظرتــــــــــان ایــــــــــن مســــــــــئله در 

کار را تغییــــــــــر داد؟
 می گومی من 

ً
آقای امحدجو یک شـــخصیت خـــایص دارد که واقعـــا

یســـنده و کارگـــرداین دیدم کـــه این قدر به مـــردم نزدیک  کمتـــر نو
باشـــد. یعـــی این قـــدر در بـــنی مـــردم جایـــگاه داشـــته باشـــد. چون 
ید و آن خواســـته های مـــردم را می دانید،  وقـــی مشـــا آن جایـــگاه را دار
به هر حـــال خـــود بـــه خـــود کارهایـــت بـــه تـــوده ی مـــردم ربـــط پیـــدا 
یـــد و درد آن هـــا و مســـائل آن ها را  می کنـــد. یعـــی وســـط آن ها می رو
می بینیـــد. بـــا آن ها ارتباط برقرار می کی و موضوعـــایت که در ارتباط 
بـــا آن ها اســـت، خیـــیل راحت می تـــواین برای شـــان بیان بکـــی و به 

دیگـــران هم منتقـــل بکی. 

مســـائیل را که ایشـــان در روزی روزگاری عنوان می کرد و مســـائیل 
کـــه بـــود، مهـــان چیزهایی بـــود که پـــدران مـــا از زمان قدمی بـــرای ما 
یـــاریت  یـــف کـــرده بودنـــد. اگـــر می خواســـتند جـــایی برونـــد یـــا ز تعر
برونـــد. مثـــالً به ســـفر مشـــهد بروند یا بـــه مکـــه بروند. تـــوی راه یک 
اتفاق هـــایی برای شـــان می افتـــاد. ایـــن واقعیی بود که پـــدر من راجع 
بـــه پـــدر خودش که به مشـــهد رفته بـــود صحبت کرد کـــه چه طور 
غارت گـــران رخیتنـــد و زندگـــی اش را بردند و مهه چیـــزش را بردند و 
این هـــا با پـــای برهنه رفتند. یعـــی حی کفش هایشـــان را هم بردند. 

مـــا در روزی روزگاری هم داشـــتم. 
یکـــی هم کار آقای امحدجو اســـت. یعی اشـــراف داشـــنت بر دوربنی 
یـــر. مـــن یـــادم هســـت. آقـــای صبا که  و بـــر موقعیـــت ســـینما، تصو
فیلم بـــردار مـــا در روزی روزگاری بود. می گفت وقـــی آقای امحدجو 
ید حاال یک  یـــد دوربنی را این جـــا بگذار. دیگر منی آیـــد بگو می گو
وجـــب ایـــن طرف تر بیا یا بیســـت ســـانت آن طرف تر برو یـــا یک کم 
یـــد این جا بگذار. من مطمنئ هســـم که  عقب تـــر بـــرو. وقی می گو
این جا دیگر جای آن درســـت اســـت. دیگر تغییـــرش منی دهد. حاال 
یـــه را به دســـت مـــی آورد. وقی که  مـــن منـــی دامن چه طوری ایـــن زاو
مـــن می گـــذارم، می بیـــمن مهه چی درســـت اســـت. وقی که پشـــت 
دوربـــنی مـــی روم، می بیـــمن مهه چیز آین اســـت کـــه باید باشـــد و این 
آدم چه جـــوری ایـــن قـــدر راحت تشـــخیص مـــی داد کـــه می گفت 
دوربـــنی را این جـــا بگـــذار و دیگـــر تکان منـــی داد. خب ایـــن به من 
کـــه فیلم بردار هســـم دلگرمی می دهد که ایـــن آدم کارش را خوب 
بلد اســـت. نســـبت به کاری کـــه دارد اجنام می دهد آگاه اســـت. 

یســـد. آقـــای امحدجو  و مهـــنی طور نســـبت بـــه متی کـــه دارد می نو
یـــس بســـیار خویب اســـت.  دیالوگ نو
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ساخت روزی روزگاری چقدر طول کشید؟ �
شش ماه.

شما کل شش ماه را در میمه و در آن فضا بودید؟ �
نـــه. من چهـــار ماه بودم. چـــون کار من. از یک جـــایی به بعد دیگر 

شـــخصیت حسام بیک نیســـت. توی روستا می رود.

ــه  � ــ ــ ــ ــ ک ــــی  ــ ــ ــــن سکانســ ــ ــ ــ ــه اولی ــ ــ ــ ــ ک ــــدم  ــ ــ ــ ــــی خوان ــ ــ ــ ــــک جای ــ ــ ــ ی
فیلم بــــــــــرداری شــــــــــده، همــــــــــان ورود شــــــــــما بــــــــــوده. 

بلـــه. در قســـمت دوم. کار را با من شـــروع کردند. ما چهـــار ماه کار 
کردمی. بعد البه الیش آن قســـمت  بازرگان که قســـمت اول اســـت. 
ورود بـــازرگان بـــه گروهـــی کـــه دارد پارچـــه می بـــرد و بعد بـــه آن ها 
شـــبیخون می زند، البـــه الی کار من آن را گرفتند و بعـــد هم کار من 

متام شـــد و رفم و قســـمت روســـتا را گرفتند.
شـــاید یکـــی از دالیـــیل کـــه مـــا دیگـــر از این جـــور آثـــار منی بینـــم، 
 این تم را شـــش ماه توی روســـتا یا 

ً
ســـخی هایش اســـت. یعی واقعا

بیایـــان بردن النگ شـــات های عجیـــب و غریب کاروان بـــا این مهه 
پایی که شـــاید خیـــیل قابل کنترل  آدم و سیاهی لشـــگر. اصـــالً چهار
یر باز خییل ســـخت  یـــت ایـــن فضا در ایـــن تصاو  مدیر

ً
نباشـــد. واقعـــا

 آقای امحدجـــو در این مســـائل توانا بودنـــد دیگر. 
ً
اســـت. حتمـــا

من مهیشـــه گفـــم که روزی روزگاری کار بســـیار ســـخی بود ویل 
بازده بســـیار خویب داشـــت. یعـــی وقی کار به مرحله خپش رســـید، 
آدم متـــام آن خســـتگی ها و متـــام آن مشـــکالیت کـــه در آن بیابان هـــا 
و در آن خـــاک و خـــل و ســـرمای شـــب اش و گرمای روزش داشـــت 
را فرامـــوش می کنـــد. چرا؟ چـــون می بیند بازده خویب داشـــته. یعی 
تأثیرگذار بوده. متاشـــاگر آن را خوب دید و هنوز هم که هنوز اســـت 
بعـــد از بیست و شـــش ســـال دارد می بیند و این بـــرای من لذت خبش 
اســـت. برای می کـــه کار کـــردم، اصالً فکر منی کـــمن آن موقع چه 

 سخت بود. 
ً
ســـخی هایی داشـــتم ویل واقعا

مدیریت کردن این مســـأله بســـیار کار ســـخی بود. من یادم هست 
آقـــای امحدجو ســـه، چهارتـــا دســـتیار داشـــتند که یکی شـــان آقای 
علیرضـــا افخمـــی بـــود کـــه االن خودشـــان کارگردان بســـیار خویب 
یسنده ی خویب هم هســـتند. ایشان هر شب ساعت ده،  هســـتند و نو
یـــل می داد  یـــازده که می شـــد، می آمد ســـکانس ها را بـــه چبه ها حتو
کـــه فردا این ســـکانس ها را می گیـــرمی. ما که تغییر هلجه داشـــتم، 
می نشســـتم و روی آن هلجـــه می گذاشـــتم. به هر حـــال آن مجالت، 
مجـــالت فـــاریس عادی بـــود و ما هلجه گـــذاری می کردمی کـــه برای 

صبح حفـــظ بکنم. 
یگرهـــایی که اهل مهان روســـتا  حـــاال به ایـــن مجع اضافـــه کنید باز
بودنـــد را! آدم هایی که از دل خود روســـتا بودند. بـــه جز یک تعداد از 
ســـیاهی لشـــگرهایی که از هتران آمده بودند، مهه روستایی بودند. آن 

هفت تا بـــرادران، هفت تا آموزش دهنده ی ســـوارکاری بودند. 

هفت برادران؟ �
بلـــه. خودشـــان مریب ســـوارکاری بودند. به ما ســـواری را یـــاد دادند. 
یگـــر نبودنـــد.  این هـــا جـــزو هفـــت بـــرادران بودنـــد. خـــب آن هـــا باز
تعلم دهنـــده ی ســـوارکاری بودنـــد ویل آقای امحدجـــو از این ها بازی 
گرفـــت و خوب هم بازی کردند. دیالوگ نداشـــتند ویل بازی کردن 
در ســـکوت خییل ســـخت تر اســـت تا با دیالوگ ویل آقای امحدجو از 

این هـــا بـــازی گرفـــت و خییل هم خـــوب بود. 
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متـــام آدم هـــایی کـــه با مـــن بودند یعـــی در دار و دســـته حســـام بیگ 
بودنـــد، از خـــود میمـــه اصفهـــان بودند. نـــود درصدشـــان از چبه های 
خـــود میمـــه بودند. خب مهاهنگ کـــردن این ها خییل ســـخت بود. 
 ســـخت بود. فقط آقای امحدجو می توانســـت ایـــن کار را اجنام 

ً
واقعا

بدهـــد. چرا؟ چـــون خـــودش از دل این مـــردم بیرون آمده بـــود. توی 
ایـــن آدم ها بود. خودش میمـــه ای بود. مال میمه اصفهـــان بود. وقی 
کـــه ما یـــک چیزی را برای صحنه نیاز داشـــتم. مثـــاًل یک خورجنی 
می خواســـتم یا چیـــزی می خواســـتم. به مدیـــر تولیـــد منی گفت که 
بـــرود خورجـــنی را از اصفهان بیاورد. می گفت آقـــا، ما یک خورجنی 
می خواهـــم. یـــک دفعـــه بیســـت تا خورجنی می آمـــد از خـــود اهایل. 
یعـــی اگـــر می خواســـتند بروند این خورجـــنی را از اصفهـــان یا از یک 
جـــای دیگر هتیـــه بکنند، خییل زمحت داشـــت. یعـــی کار یک روز 
عقـــب می افتـــاد، تـــا برونـــد یک خورجـــنی پیـــدا بکننـــد ویل وقی او 
می گفـــت، بیســـت تا خورجـــنی می آمد. نوع هـــای خمتلف. بعـــد تازه 
او از تـــوی آن هـــا انتخـــاب می کرد. یکـــی که بـــه دردش می خورد را 

انتخـــاب می کرد. 
می گـــومی کـــه فقط آقـــای امحدجو می توانســـت ایـــن کار را بکند. 
بـــرای مهـــنی هـــم آقـــای امحدجـــو کالً مـــردم میمـــه را دوســـت دارد و 
دوســـت دارد هـــر کاری می کند در آن لوکیشـــن باشـــد. در آن فضا 

باشد. 

ــا  � ــ ــ ــ ــان جــ ــ ــ ــ ــه همــ ــ ــ ــ ــ ــم ب ــ ــ ــ ــد« را هــ ــ ــ ــ ــ ــای بلن ــ ــ ــ کوه هــ ــــت  ــ ــ »پشــ
ــــد؟ ــ ــ ــ رفتی

 هفت ماه بـــاغ هبادران بودمی. هفت مـــاه بعدش اهایل 
ً
یبا بلـــه. مـــا تقر

پر را  میمـــه اعتـــراض کردند که چطـــور روزی روزگاری و تفنگ ســـر
تـــو ایـــن جا ســـاخی. حاال رفی بـــاغ هبـــادران؟ امحدجو هم گـــروه را 
کـــوچ کـــرد و آورد. بقیـــه اش را در میمـــه گرفتم. یعی مـــا هفت ماه 

هم در میمـــه بودمی. 
 یـــک آدم خـــایص اســـت. یعـــی اول این کـــه خیـــیل 

ً
ایـــن آدم واقعـــا

یادآباد،  شـــهرش را دوســـت دارد. میمه را خییل دوســـت دارد. مـــردم ز
مـــردم اذان، رضـــوان، این هـــا روســـتاهایی هســـتند کـــه اطـــراف هـــم 
هســـتند. خـــود میمه. مـــردم آن جـــا را خیـــیل دوســـت دارد و آن ها هم 
خیـــیل برای ایـــن آدم احترام قائل هســـتند. چرا؟ چـــون می بینند بنی 
آن هـــا یک آدم فرهنگی هســـت که هم هنرمند بســـیار خویب اســـت 
و هـــم آدمی اســـت کـــه دارد برای شـــان کار فرهنگی می کنـــد. دارد 
موقعیـــت میمـــه را به مـــردم ایران نشـــان می دهد. آداب و رسوم شـــان، 

سنت هایشـــان و فرهنگ شـــان را منتقـــل کرده. 

ــــــــام بیگ«  � ــــــــخصیت »حســ ــــــــود شــ ــــــــورد خــ ــــــــم در مــ ــ ک ــــــــک  ــ ی
کنیــــــــــم. داشــــــــــتم فکــــــــــر می کــــــــــردم وقتــــــــــی  صحبــــــــــت 
ــم،  ــ ــ ــ ــ ــم می گذاری ــ ــ ــ ــ ــار ه ــ ــ ــ ــ کن ــگ را  ــ ــ ــ ــ ــام بیگ و مرادبی ــ ــ ــ ــ حس
ــد  ــ ــ ــ ــ ــد و بع ــ ــ ــ ــ ــــت. می آی ــ ــ ــوم اســ ــ ــ ــ ــ ــــگ معل ــ ــ ــ ــــف مراد بی ــ ــ ــ تکلی
متحــــــــــول می شــــــــــود و عاقبــــــــــت بخیــــــــــر می شــــــــــود. در 
ــــــــــدد  کوچــــــــــک خــــــــــان می پیون ــــــــــه میــــــــــرزا  واقــــــــــع مــــــــــی رود و ب

ــداری... ــ ــ ــ ــ ــــک مق ــ ــ ــ ــگار ی ــ ــ ــ ــ ــام بیگ ان ــ ــ ــ ــا حســ ــ ــ ــ ــ ام
ـ  )با خنده( خرده شیشه دارد. 

ــــــد  � ـــ ــــــده بفهمـ ــــــود بیننــــ ــــــد خــــ ــــــگار بایــــ ــــــم انــــ ــــــرش هــــ ــــــه. و آخــــ بلــــ
ــــــــــه او چــــــــــی شــــــــــد؟ ک

حســـام بیگ شـــخصیی اســـت که به هر حال اصالح شدین نیست. 

یـــن ســـکانی هـــم کـــه دارد و بعـــدی اش دیگـــر تیـــر  یعـــی در آخر
ایـــن بیچاره هـــا  یـــد  بـــه او می گو ایـــن آدم برمی گـــردد  می خـــورد. 
می خواهنـــد زندگـــی بکننـــد. یـــک زن و شـــوهری هســـتند. عرویس 
دارنـــد. بیـــا اموال شـــان را غـــارت کنـــم و ول شـــان کنـــم برونـــد. به 
یـــد تو بلد هســـی فـــالن کار  یـــد. وقـــی او می گو مراد بیـــک می گو
را بکـــی؟ بلـــدی جـــارو بکـــی؟ بلـــدی لبـــاس بشـــویی؟ منـــی دامن 
ید.   بلـــدی لباس بـــدوزی؟ بلدی خار بکـــی؟ مهه این هـــا را می گو
یـــد التمـــاس نکـــن. ایـــن حـــرف را نزن. بیـــا اجناس شـــان را  می گو
ببـــرمی و رهایشـــان کنـــم بروند. گنـــاه دارند. یعی تـــا این جا هم جلو 
می آیـــد. بعـــد آن درگیـــری به وجـــود می آیـــد. عنی درگیـــری ای که 
بـــرای خـــود مراد بیـــگ در قســـمت اول و دوم بـــه وجـــود می آیـــد و تیر 
می خـــورد. ایـــن آدم بـــا مهان پـــالین دنبال می شـــود که با خمـــور، آن 
شـــخصیی که دنبال مراد بیگ می رود که او را بکشـــد. در آن حلظه 
مراد بیـــگ چشـــم هایش را باز می کند و این می ترســـد و منی کشـــد. 
مهـــان آدم بـــه دنبـــال ایـــن هم می آیـــد که ایـــن را هم بکشـــد. منهتا 
یســـنده ایـــن را تعلیـــق گذاشـــت که باالخـــره سرنوشـــت این چه  نو
یبـــایی کار هـــم به مهنی اســـت. آیـــا ایـــن را هم یک  خواهـــد شـــد. ز
نفـــر مثـــل خالـــه پیـــدا می شـــود و می بـــرد آدم اش می کند یا نـــه. این 
مهـــان آدم بـــایق می مانـــد یـــا با ایـــن تیری که خـــورده می میـــرد. یک 
شـــخصیی اســـت که معلق گذاشـــته می شـــود و ایـــن را بـــه اختیار 
متاشـــاگر می گـــذارد که هر جـــور خـــودش می خواهـــد از این قضیه 

برداشـــت بکنـــد و بـــه نظر مـــن خییل هم خـــوب بود. 

ــــــــــا  � ــــــــــود ی ــــــــــل مشــــــــــخص ب تکه کالم هــــــــــای حســــــــــام بیگ از قب
ــــــــــوی تعامــــــــــل به دســــــــــت آمــــــــــد؟  ــــــــــا ت کار ی مثــــــــــاًل حیــــــــــن 

 مشـــخص شـــده بود. یعی مهه نوشـــته شـــده 
ً
عـــرض کـــمن که متاما

بـــود، منهتـــا فرض کن آن التماس نکـــن در کل کار چهار پنج  دانه 
بـــود. یـــک جاهـــای خایص بـــود. بعـــد من خـــودم به آقـــای امحدجو 
پیشـــهاد دادم کـــه ایـــن چـــون تکیـــه کالم ایـــن آدم اســـت، این را 
در جاهـــای خمتلـــف اســـتفاده بکنـــم. گفت لـــوث می شـــود. خراب 
یاد باشـــد. گفم مـــن اســـتفاده می کمن. اگر  می شـــود. منی خواهـــم ز
یاد اســـت، مهان جا قطع اش  یـــک وقت مشا احســـاس کردی کـــه ز
بکنیـــد. گفت باشـــد. ما دیگـــر می گفتـــم. خودمان هـــم حوامسان 
یاده از حد نشـــود که متاشـــاگر از این مســـأله بدش بیاید.  بود که ز

کار  � ــــــــــوی  ــــــــــی هــــــــــم ت ــــــــــک بداهه های ــــــــــی شــــــــــاید شــــــــــما ی یعن
داشــــــــــتید؟

. یعی آقـــای امحدجو اجازه منـــی داد که مشا یـــک مجله اضافه 
ً
اصـــال

بکنیـــد ویل مـــا از نظر هلجه داشـــتم. مثـــاًل من چهارتا هلجـــه را قاطی 
بودم.  کرده 

همین لهجه اصاًل لهجه کجا است؟ �
یکیـــش میمـــه اصفهـــان اســـت. تـــوی میمه ای ها بودمی. مشـــخص 
اســـت. کازروین بـــود. چـــون مـــن خـــودم متولـــد کازرون هســـم. 
 کاکا ســـگ و فالن و 

ً
شـــیرازی بـــود. لـــری اطراف فـــارس بود. مثـــال

ایها مال لری ها اســـت. یا قاچانک مال میمه اســـت. قاچانک یعی 
پدرســـوخته. مرتیکـــه ی قاچانک یعی مرتیکه ی پدرســـوخته. وقی 
می گفتـــم قاچانـــک، ممکـــن بود متاشـــاگر اول نفهمـــد ویل بعد که 
مرتیکـــه اش را می گفتـــم، مشـــخص بـــود که ایـــن دارد بـــه این آدم 

فحش می دهـــد. مرتیکـــه ی قاچانک. 
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یعنی در واقع لهجه از قبل مشخص نبود؟ �
نه. 

خودتان ساختید؟ �
هلجه مشـــخص نبود. آقـــای امحدجو آمد گفت چون ایـــن آدم راه زن 
اســـت و مـــن منی خواهـــم بـــه یک شـــهر خـــایص وصـــل باشـــد و بعد 
مشکل ســـاز بشـــود. بیا یک کاری بکن که این معلوم نشـــود مال 
کجا اســـت. ما نشســـتم بـــا آقای فییل فکـــر کردمی. بـــه این نتیجه 
رســـیدمی کـــه بیایم این را با هلجه های خمتلـــف قاطی کنم که هیچ 
ید این شـــیرازی حرف زد یا ایـــن اصفهاین حرف زد  کـــس نیاید بگو
یـــا ایـــن میمـــه ای بود. نـــه. قاطی اســـت. یا این لـــری اســـت و لرها را 
یر ســـؤال برده که راه زن هســـتند. نه. اصاًل مهچنی چیزی نیســـت.  ز
آمـــدمی ایـــن را قاطـــی کـــردمی و خـــوب هـــم جـــواب داد. بـــه  طوری  
کـــه من فکـــر می کردم مـــردم معـــاین آن را نفهمند. یعـــی که خییل 
از مجـــالت معلـــوم نشـــود چی اســـت اما آقـــای فخرالدیی کـــه آمده 

بـــود روی ایـــن موســـییق کار بگذارد. یک ســـکانس را برای ایشـــان 
گذاشـــتند کـــه ببیند. ماها داشـــتم دوبلـــه می کردمی. یعی داشـــتم 
روی کار صدا می گذاشـــتم. وقی ایشـــان دید. من گفم ببخشید، 
مشـــا فهمیدیـــد این چـــی گفت؟ گفـــت بله جامن. برگشـــت گفت 
یـــد. گفم ایـــن چندتا هلجه  مـــن فهمیـــدم ایـــن آدم دارد چـــه می گو
قاطی اســـت. گفـــت بله. متوجه شـــدم. مـــا می خواهم در موســـییق 
هـــم مهـــنی کار را بکنم. یعی من منی خواهم بـــرای این یک ملودی 
خـــایص بگذارم. می خواهم یـــک چیز ایران مشویل باشـــد. یعی مهه 
موســـییق ایراین، آن هایی که مشخص اســـت در این کار باشد و این 

را اســـتفاده کرده بود. 

ــــک  � ــ ــ ــ ــردم. ی ــ ــ ــ ــ ــگاه می ک ــ ــ ــ ــ ــتم ن ــ ــ ــ ــروز داشــ ــ ــ ــ ــ ــن دی ــ ــ ــ ــ  م
ً
ــا ــ ــ ــ ــ اتفاق

آقــــــــــای فیلــــــــــی می گویــــــــــد  کــــــــــه  جایــــــــــش هســــــــــت 
کــــــــــرد.  میت هــــــــــای مــــــــــا را همــــــــــه را »تــــــــــون بــــــــــه تــــــــــون« 

یعی »گور به گور«

ــــا از  � ــ ــ ــ ــــــدم ام ــ ــ ــــــاص را نفهمی ــ ــــارت خــ ــ ــ ــ ــــــن عب ــ ــ ــــــن ای ــ ــ ــــه. م ــ ــ ــ بل
ــــی  ــ ــ ــــورش چــ ــ ــ ــه االن منظــ ــ ــ ــ ــ ک ــــدم  ــ ــ ــ ــه فهمی ــ ــ ــ ــ ــــت جمل ــ ــ ــ کلی

ــــت.  ــ ــ اســ
بلـــه یعـــی مرده هـــای ما را از گور کشـــید بیـــرون و این هـــا را گور به 
گور کرد. ببنی، شـــاید آدم در قســـمت اول و دوم معاین خییل چیزها 
را نفهمـــد ویل وقـــی در قســـمت های بعـــد تکرار می شـــود، متاشـــاگر 
خـــود بـــه خود بـــا آن ارتباط برقـــرار می کند و مفهـــوم این مجالیت که 

این هـــا به کار می برند، مشـــخص می شـــود. 

ــــم  � ــ ــ ــــم هــ ــ ــ ــ ــــت فیل ــ ــ ــ ــــل موفقی ــ ــ ــ ــــی از دالی ــ ــ ــاًل یکــ ــ ــ ــ ــاید اصــ ــ ــ ــ شــ
ــه  ــ ــ ــ ــ ک ــت  ــ ــ ــ ــ ــی داش ــ ــ ــ ــ ــــک جهان ــ ــ ــ ــی ی ــ ــ ــ ــ ــود. یعن ــ ــ ــ ــ ــن ب ــ ــ ــ ــ همی
اســــــــــت.  این جــــــــــا  االن  ایــــــــــن  بگویــــــــــی  نمی توانســــــــــتی 
 مهنی طـــور بود. این یک تـــزی بود که آقـــای امحدجو داد 

ً
بلـــه. واقعا

و خیـــیل خوب بود. به نظـــر من اگر ما فاریس عـــادی حرف می زدمی، 
کیفیـــت خویب نداشـــت. چون این آدم ها به هر حال آدم های شـــهری 

نبودنـــد کـــه رفتنـــد راه زن شـــدند. آدم هـــایی بودند که تـــوی کوه ها 
زندگـــی می کردنـــد. تـــوی روســـتاها بودنـــد. بـــه آن هـــا فشـــار مادی 
آمده. بلند شـــدند رفتند این کارها را می کننـــد. فرض کن آدم هایی 
نبودند که از توی شـــهر شـــیراز بلند شـــوند و بروند راه زین بکنند یا از 
توی شـــهر اصفهان بلند شـــوند بروند این کار را بکنند. ممکن اســـت 
 بوده. شـــب می رفتند 

ً
در شـــهر اصفهان و شـــیراز هم دزد بوده که حتما

خانـــه مـــردم را می زدند ویل آن ها خانه هـــای مردم را می زدنـــد. راه زین 
نبودند.  بیاباین 

یکی از مشـــکالیت که فیلم ســـازی تارخیی ما دارد مهنی اســـت که 
ید، مهـــه ی حرف زدن هـــا یک  جور  مشـــا از یک زمـــاین قدمی تـــر می رو
می شـــود. یـــک حالـــت کتایب قدمیـــی اســـت. یعی ایـــن زمحی که 
فیلم ســـاز باید بکشـــد، برای این که هلجه ی خایص درست بکند، 
کلمـــات خـــایص بگـــذارد، یک فضایی درســـت بکنـــد که خاص 
 یکی از فیلم های تارخیی را داشـــتم 

ً
باشـــد، این اتفاق منی افتـــد. مثال

می گفتـــم. می گفتـــم این پادشـــاه مهان جـــوری حـــرف می زند که 
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ً
مثـــاًل تلخـــک دربار هم حـــرف می زنـــد. ویل در روزی روزگاری واقعا
یـــک امتســـفری وجـــود دارد، یک فضایی می ســـازد کـــه آدم آن را باور 
می کنـــد. بـــا این کـــه منی داند کجـــا اســـت ویل بـــاور می کند که 
 االن راه زن اســـت. مثاًل آن شـــخصیت آدم یا خاله لیال 

ً
ایـــن آدم واقعا

و مهـــه این ها را آدم باور می کند که این ها یک شـــخصیی هســـتند 
با متام ابعادی که یک شـــخصیت باید داشـــته باشـــد. 

ایـــن به مهان شـــناخت آقای امـــراهلل امحدجو برمی گردد که نســـبت 

بـــه این قضایا شـــناخت داشـــت. یعی کامـــاًل به فضای کار آشـــنا 
بـــود. وقـــی می گفـــت بایـــد ایـــن بوته هـــا را بکـــی، این هـــا را بـــرای 
یگر بدهد  ســـوخت زمستان شـــان می برنـــد. بلد بود چـــه جور یـــاد باز

که ایـــن را بکند. 

خودش می کند و یاد می داد؟ �
بلـــه. خودش می کند. کـــس دیگر که بلد نبود. یـــا چبه های میمه 
بلد بودند یا ایشـــان. مثاًل من یادم هســـت که به 
آقـــای شـــکیبایی یاد مـــی داد که چه جـــوری خار 
بکند. وســـیله ای بود که دو ســـرش چـــوب بود و 
وســـط آن زجنیـــر بود. مثـــاًل چیزی شـــبیه الچنیکو. 
ایـــن را بـــه گردن این بوته می انداخـــت و این دوتا 
را پایـــه می کـــرد و این را از زمنی می کشـــید. ســـر 
آن  را بـــه زمـــنی پایه می کـــرد و تـــه آن را می گرفت 
می کشـــید و ایـــن خـــار از زمـــنی کنده می شـــد و 
بیـــرون می آمـــد. خـــب اگر ایـــن یـــک کارگردان 
عادی بود و نســـبت به این فضایی کـــه دارد کار 
 این طبیعی 

ً
می کند شـــناخت نداشـــت، مطمئنـــا

در منی آمـــد. چـــون می دیـــدمی کـــه مهـــه ی مـــردم 
میمه مهنی طـــوری از زمنی خـــار می کندند. یعی 
 آن کاری را کـــه آن هـــا می کردنـــد به ما 

ً
او دقیقـــا

یاد مـــی داد که اجنـــام بدهم.
یر این  یک بـــار می گفـــت مـــن متام ایـــن قصـــه را ز
درخـــت نشســـم نوشـــم. در میمـــه یـــک درخـــی 
بـــود. می گفـــت مـــن بـــا موتـــور ســـیکلم بـــه این 
جـــا می آمـــدم. تـــوی بیابـــان بـــود. خلـــوت بـــود. 
می نشســـم. یـــک مـــاری هـــم بـــود کـــه هـــر روز 
می آمـــد آن بغـــل می نشســـت. مـــن کاری بـــه آن 
نداشـــم. او هـــم بـــا مـــن کاری نداشـــت. تـــا این 
کـــه ســـر فیلم بـــرداری آن مـــار. آن مـــار آمـــده بود و 

چبه هـــای تولیـــد ایـــن را کشـــته بودنـــد. 
آقـــای امحدجـــو خیـــیل ناراحت شـــده بـــود. گفت 
ایـــن مـــار چندیـــن مـــاه می آمـــد و بغل دســـت من 
می کـــرد.  را  زندگـــی اش  داشـــت  می نشســـت. 
من هـــم داشـــم کارم را می کـــردم. به مـــن کاری 
نداشـــت. مشا چرا ایـــن را کشـــتید؟ چبه ها گفتند 
آقـــا، ترســـیدمی چبه ها را بزنـــد و از ایـــن چیزها. یعی 
یـــک آدمی بود که طبیعت را خوب می شـــناخت. 

کار  � ــــد.  ــ ــ ــ کار بگویی ــــــختی های  ــ ــــی از ســ ــ ــ کمــ
کار  ــــــــت از  ــــــاوت اســ ــ  متفــ

ً
ــــا ــ ــ ــــــرایط حتمــ ــ در آن شــ

کار در  ــی  ــ ــ ــ ــ ــا حت ــ ــ ــ ــ ــهری، ی ــ ــ ــ ــ ــای ش ــ ــ ــ ــ در محیط ه
شــــــــــهرک های ســــــــــینمایی.

تـــوی بیابان هـــای میمـــه، آن اواخر کـــه دیگر هوا 
ســـرد شـــده بود. اصاًل منی شـــد یک حلظه ایستاد. 
چبه هـــای میمـــه ای چندتـــا از ایـــن حلیب هـــا آتش 
درســـت می کردنـــد و می آوردنـــد. یـــک چـــادری 
بـــود کـــه آن جـــا چـــایی می خوردند و اســـتراحت 
می کردنـــد. فقـــط یک چـــادر وجود داشـــت که 
تـــدارکات تـــوی آن بـــود. یعـــی آن چبه هـــایی که 
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غـــذا می آوردند. چایی می دادند. بقیه که کار نداشـــتند، از ســـرما به 
یر  آن جا می رفتند. ســـرمای آن وحشـــتناک بود. چون آن قســـمت کو
 ســـرمای آن وحشتناک بود. گرمای آن هم یب نظیر. 

ً
هم هســـت. واقعا

ظهـــر که می شـــد. مثـــاًل آن جا تابســـتان بـــود و ظهر می شـــد، کالفه 
می شـــدمی ویل چبه هـــا حتمـــل می کردند. 

محـــام هـــم یک محام عمومی بـــرای مهه بود. یعی شـــب که کارمان 
متـــام می شـــد. از ســـاعت نـــه به بعـــد تـــا صبـــح مال مـــا بود. چـــون از 
صبـــح مردم اســـتفاده می کردند. شـــب تا صبح هم یـــارو کلیدش را 
بـــاالی در گذاشـــته بـــود. ما می رفتم برمی داشـــتم. گروهـــی به محام 

می رفتم. 

ــــــــــد  � ــــــــــد چن کوه هــــــــــای بلن ــــــــــرای پشــــــــــت  ــــــــــای احمدجــــــــــو ب آق
ــــــــــد؟ ــــــــــه ســــــــــراغ شــــــــــما آمدن ســــــــــال بعــــــــــد ب

عـــرض کمن کـــه »روزی روزگاری« ســـال هفتاد بود. هشـــت ســـال 
پر« بود کـــه باز قـــرار بـــود من بـــازی کـــمن. بنا به  بعـــد »تفنـــگ ســـر
پر نقش شـــعبان را داشم. دوازده سال  دالییل نشـــد. من در تفنگ سر
 بیســـت ســـال بعد از روزی روزگاری می شـــد پشـــت 

ً
یبا بعد که تقر

بود.  بلنـــد  کوه های 

کردیــــــــــد؟ یعنــــــــــی در  � در آقــــــــــای احمدجــــــــــو تفاوتــــــــــی احســــــــــاس 
ــــــــــد.  کار انجــــــــــام دادی ــــــــــا  ایــــــــــن فاصلــــــــــه بیســــــــــت ســــــــــاله دوت
ــــــــــد؟  ــــــــــرده بودن ک ــــــــــان آقــــــــــای احمدجــــــــــو تغییــــــــــری  ــــــــــه نظرت ب

ــت؟ ــ ــ ــ ــ گف ــه ای  ــ ــ ــ ــ ــاره نکت ــ ــ ــ ــ ــود در این ب ــ ــ ــ ــ می ش
چون آدم های این طوری هیچ وقت شخصیت شـــان را که از دســـت 
منی دهنـــد، تو بگویی مثـــالً یک موقعیی پیش آمد و شـــخصیتش را 
از دســـت داد، نه؛ این آدم مهان آدمی اســـت که من ســـال شـــصت 
و هفـــت دیـــدم. آمـــد پشـــت صحنه و ســـالم علیـــک کـــردمی. بعد از 
مـــن درخواســـت کرد کـــه یک فیلـــم دارم، بیـــا بازی کـــن. یعی از 
شـــصت و هفـــت تـــا االن یک چیزی حدود بیســـت و هشـــت ســـال 

پیش می شـــود. 
هنـــوز هم چنـــد وقت پیش که مـــن ایـــن آدم را در هتران دیـــدم. این 
آدم مهـــان آدم اســـت. فقـــط پیرتر شـــده. مثـــل مهه ی ما. یعی ســـن 
و ســـال کـــه بـــاال مـــی رود، خـــب آدم یـــک کـــم افتاده تـــر می شـــود. 
 آدم هایی 

ً
حـــرکات اش کندتر می شـــود ویل حمافظـــه کار نه. معمـــوال

کـــه در روســـتا زندگی می کننـــد، هیچ وقت حمافظه کار منی شـــوند. 
چـــون هیچ وقـــت دیـــوار اطراف ایـــن آدم ها نیســـت. من اعتقـــادم بر 
این اســـت. ماها که توی چهاردیواری هســـتم، معمـــواًل حمافظه کار 
می شـــومی ویل کســـاین کـــه در فضـــای بـــاز زندگـــی می کننـــد، 
مثل عشـــایر و مثل روســـتایی ها، کســـاین کـــه روی زمنی هـــا زراعت 
می کننـــد، جلـــوی این ها مهیشـــه باز اســـت. دیدشـــان باز اســـت. 

مهـــان طـــور کـــه کالم شـــان قـــّرا اســـت و با صـــدای بلنـــد صحبت 
می کننـــد. چـــون می دانند آن یـــارو در فاصله یک متری ما نیســـت. 
مثـــاًل یس متـــر فاصلـــه دارد. جمبـــور اســـت بلندتر صحبت بکنـــد. در 
زندگـــی هـــم مهنی طور هســـتند. در رفتار و اخالق و کردارشـــان هم 

مهنی هســـتند.

در حیطــــــــــه ی فعالیــــــــــت حرفــــــــــه ای چه طــــــــــور؟ مثــــــــــاًل  �
ــــاد  ــ ــ ــ ــا ابع ــ ــ ــ ــ کاری ب ــــــک  ــ ــ ــــاد ی ــ ــ ــ ــــال هفت ــ ــ ــــی در ســ ــ ــ کســ ــــــک  ــ ــ ی
ــــــــــد  روزی روزگاری انجــــــــــام داده. بیســــــــــت ســــــــــال بعــــــــــد بگوی
ــــــــــک همچیــــــــــن  ــــــــــرای مــــــــــن در ایــــــــــن ســــــــــن و ســــــــــال ی دیگــــــــــر ب

کار  ــک  ــ ــ ــ ــ ــم ی ــ ــ ــ ــ ــت، بروی ــ ــ ــ ــ ــخت اس ــ ــ ــ ــ ــام دادن س ــ ــ ــ ــ کاری انج
جمع و جورتــــــــــری انجــــــــــام بدهیــــــــــم. 

نـــه. مشـــا ببـــنی، روزی روزگاری شـــانزده قســـمت بـــود ویل پشـــت 
کوه های بلند چهل و خرده ای قســـمت بود. بیشـــتر هم طول کشید 

و فضاهـــای متفـــاویت بود. 
بلـــه. تـــازه مـــا آن موقعیت هـــایی کـــه در روزی روزگاری داشـــتم، 
نداشـــتم. یعـــی از نظر بودجـــه ای در مضیقه بودمی. از نظر لوکیشـــن 
در مضیقـــه بـــودمی. لوکیشـــن باید ســـاخته می شـــد. آن فضایی که 
برای پادشـــاه بـــود، تفرج گاهی کـــه در کنـــار رود زاینـــده رود در باغ 
هبـــادران گرفتـــه بودنـــد؛ خـــب زدن آن چیزها. بـــاد می آمد و وســـائل 
یاد بود. پشـــه های بســـیار بدی بود. چون آن  می افتاد. مشـــکالت ز
جا شـــالیزار برنج کاری بود. وقی این پشـــه ها مـــی زد، صورت چبه ها 

یـــک هفته زخم می شـــد. 
یگـــر بـــودمی، نفـــس می کشـــیدمی، پشـــه تـــو حلق مـــان  مـــا کـــه باز
می رفـــت. عـــذر می خواهم. تا بـــاال منی آوردمی راحت منی شـــدمی. یعی 
کار کـــردن در آن جا این قدر وحشـــتناک بود. خـــب این ها توی کار 
یـــک مقداری حتلیـــل به وجود مـــی آورد. زمان می بـــرد ویل از کیفیت 
کار امـــراهلل امحدجو کم نکرد. هرچند که به نظر من صدا و ســـیما، 
بعـــد به ایـــن کار خییل لطمه زد، پشـــت کوه های بلنـــد قصه اش را 
از دســـت داد و باعث شـــد که مردم آن طوری که باید و شـــاید این 

کار را نبیننـــد و خوب نگرفت. 

ــه  � ــ ــ ــ ــ ــه ای ب ــ ــ ــ ــ ــر نکت ــ ــ ــ ــ گ ــویم. ا ــ ــ ــ ــما نشــ ــ ــ ــ ــم شــ ــ ــ ــ ــی مزاحــ ــ ــ ــ ــ خیل
ــو و  ــ ــ ــ ــــای احمدجــ ــ ــ ــ ــــورد آق ــ ــ ــ ــر در م ــ ــ ــ ــ گ ــــد. ا ــ ــ ــــان می رســ ــ ــ ــ نظرت

ــد. ــ ــ ــ ــ ــده، بفرمایی ــ ــ ــ ــ ــزی مان ــ ــ ــ ــ روزی روزگاری چی
یـــزاین کـــه این مرد  مـــن فقـــط می خواهـــم مهنی قدر بگـــومی که عز
 در جامعه ی هنـــری ما این جور آدم ها کم هســـتند 

ً
بـــزرگ که واقعـــا

را می شناســـند و کیفیـــت کار او را می داننـــد، این هـــا باید دســـت به 
دســـت هـــم بدهنـــد و از این آدم، مـــن منی گومی جتلیـــل بکنند، یک 
کاری بکننـــد که ایـــن آدم بتواند کار بکند. یعی بـــه نظر من کار 

نکـــردن برای یـــک هنرمند مثل مرگ اســـت.
جـــواین و پیـــری وجـــود نـــدارد. تـــازه وقی آدم پیـــر می شـــود، می تواند 
جتربیـــات گذشـــته را بـــه کار بگیـــرد. بنابرایـــن در کار مـــا پیـــری 
وجـــود نـــدارد. ایـــن اســـت کـــه مـــن از اهـــایل هنـــر، از کســـاین که 
هتیه کننـــده هســـتند، ســـرمایه گذار کار هســـتند می خواهـــم که از 
این آدم اســـتفاده بکنند. از نوشـــته هایش، از خودش به عنوان یک 
کارگرداین که آگاهانه کار می کند اســـتفاده بکنند. من هر وقت 
می روم ایشـــان را می بیـــمن، در حال مطالعه اســـت و کتاب ها دورش 
رخیتـــه و دارد می خوانـــد. بـــرای مهنی اســـت کـــه آقـــای میرباقری به 
یس. چـــون این  یـــد ســـلمان را مشـــا بنو او اعتمـــاد می کنـــد و می گو
آدم قلم بســـیار خویب دارد. شـــاعر بســـیار خویب است. من سر پشت 
ید. یـــک دفعه  کوه هـــای بلند منی دانســـم ایشـــان شـــعر هـــم می گو
دیـــدم پالن متام شـــد. تـــا جابه جایی دوربـــنی خب زمان می بـــرد. این 
شـــروع می کرد به حرف زدن. یک نفر هم داشـــت می نوشـــت. منیش 

صحنه بـــود که یـــک خامن اصفهـــاین بود. 
بعـــد از آن پشـــت صحنـــه ســـؤال کـــردم کـــه آقـــای امحدجـــو چـــی 
یســـم. او  یـــی؟ گفـــت مـــن شـــعر می نو یـــد؟ تـــو چـــی می نو می گو
یســـم. راجع بـــه مهـــان موقعیت کـــه آن موقع  یـــد و مـــن می نو می گو
داشـــت می گذشـــت شـــعر می گفت. در حلظه آن اتفایق که داشـــت 
می افتاد، این به صورت شـــعر می گفت و او می نوشـــت. حیف است.
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حسام آبنوس
ومنتقدادیب وزنامهنگار ر

از  خبـــیش  و  هفتـــاد  دهـــه ی  متولدیـــن  از  بســـیاری  بـــرای  شـــاید 
نـــام »روزی روزگاری« تداعـــی خـــایص  دهه شـــصی ها شـــنیدن 
خپش هـــای رســـانه ی میل از  نداشـــته باشـــد؛ هرچنـــد بـــه مـــدد باز
یـــوین، دیگـــر کمتـــر کـــی اســـت که نـــام این  یز آثـــار موفـــق تلو
یال مشـــهور ســـال های دهـــه ی هفتـــاد را بشـــنود و نســـبت به  ســـر
آن واکنـــیش نداشـــته باشـــد. از موســـییق و شـــخصیت ها گرفتـــه 
یوین ســـاخته ی  یز تـــا حال وهـــوا و اقلیمی کـــه این جمموعـــه ی تلو
یال یب شـــک  »امراهلل امحدجو« در آن تولید شـــده اســـت. این ســـر
در شـــرایط ســـخی تولید شده بود و نســـبت به امروز که امکانات 
یـــژه به مشـــار  گســـترده ی فیلم ســـازی فراهـــم اســـت یـــک اتفـــاق و
مـــی رود. با ایـــن حال کارگـــرداِن این اثـــر از اقلم بومـــی ایران دور 
نشـــده و قصه اش را بر بســـتر ایل، روســـتا و اهایل حمله و ِده روایت 
یال  بع قرن از تولید ســـر یـــب به ر کرده اســـت و بعد از گذشـــت قر
»روزی روزگاری« امحدجـــو، شـــاهدمی که هم چنـــان آن هایی که 
یـــوین را متاشـــا کرده اند خاطـــرات خویش از  یز ایـــن جمموعـــه ی تلو

آن در خاطـــر دارند.
 بـــا پیشـــرفت امکانـــات و لـــوازم تولید آثـــار هنری، دیگـــر خبری از 
یشـــه های بومـــی مردم ایـــران را روایـــت کند و  چنـــنی آثـــاری که ر
یشـــه در خاک ایران داشـــته باشد نیســـت، حال آن که پیشرفت  ر
امکانـــات و اعتبـــارات، عیل القاعـــده بایـــد از ســـخی تولید چننی 
آثـــاری بکاهـــد و فیلم ســـازان را بیشـــتر بـــه این ســـو ترغیـــب کند، 
یال هایی ســـیاه و  اما برخالف »روزی روزگاری«، امروز شـــاهد ســـر
آپارمتـــاین هســـتم که قصه هـــای تکراری روایـــت می کنند و حرف 

تـــازه ای برای بیننـــده ندارند. 
شـــاید عنـــوان شـــود کـــه در روزگار کنـــوین، ادبیـــات متناســـب 

یـــون و ســـینما تولید منی شـــود  یز یـــری اعـــم از تلو بـــا هنرهـــای تصو
کـــه توقـــع تولیـــد اثـــری در حـــد و اندازه هـــای »روزی روزگاری« 
در مقیـــاس امـــروز داشـــته باشـــم. بایـــد در مهـــنی ابتـــدا گفـــت 
یـــا  نکـــردن  کار  بـــرای  یزهایی  دســـت آو مهـــواره  یـــان  هبانه جو
کـــم کاری خود می تراشـــند، کـــه تولیدنشـــدن ادبیات متناســـب 

یکـــی از آن هاســـت.
بـــا نگاهـــی بـــه ادبیـــات داســـتاین فـــاریس کـــه از مشـــروطه بـــه 
یســـندگان  این ســـو در ایـــران نضـــج گرفتـــه، مهواره شـــاهد آثار نو
یســـت بوم غیرشـــهری و اصیل خود  بســـیاری بوده امی کـــه اقلم و ز
را دســـت مایه و بســـتر قصه ی خود قرار داده انـــد. از جالل آل امحد 
یشـــیان تا حممـــود دولت آبادی  تا ســـیمنی دانشـــور و عیل اشرف درو
کـــه علیرغـــم نگاه هـــای متفـــاوت خـــود، چنـــنی بســـتری را برای 
یســـنده های جوان تر  روایـــت انتخـــاب کرده انـــد. حـــی در بـــنی نو
یت  نیـــز ما شـــاهد آثـــار ادیب در خـــور توجهی بـــوده امی که بـــا حمور

یســـت بوم ایراین نوشـــته شـــده است.  ز
امـــا ایـــن روزها حی آثـــاری که در شهرســـتان ها نیز تولید شـــده اند 
خـــود  در  را  مبـــدأ  فرهنگـــی  و  مؤلفه هـــای جغرافیـــایی  از  نشـــاین 
یژگی های  ندارنـــد؛ یعی آثـــار، اغلـــب هترانیزه شـــده و خبـــری از و
یســـی آن منطقـــه در فیلم نیســـت. در ادبیات به آثـــاری که تها  ز
منـــایی دوست داشـــتی از یـــک حمل را بـــه خواننده نشـــان می دهند 
یســـی« گفته می شـــود. ایـــن آثار نیز به  در اصطـــالح »ادبیات تور
مهـــنی شـــکل بـــوده و تها بـــرای مثال، منایی از یس وســـه ُپـــل را به 
یگـــر از هتـــران برای  بیننـــده نشـــان می دهـــد تا جـــایی که اگـــر باز
یگـــران بومی نیـــز می کوشـــند هلجۀ خـــود را  فیلـــم بـــرده نشـــود باز
پهـــان کنند و خود را هتـــراین جا بزننـــد. »روزی روزگاری« چننی 
نیســـت و شـــخصیت ها با وجود اینکه برخی هتراین هســـتند سعی 
کرده انـــد هلجه و ســـبک زندگی ایلیایت را پیـــاده کنند و به مهنی 

خاطـــر در ذهن ها ماندگار شـــده اســـت.

به بهانه ی پاسداشت امراهلل احمدجو
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نیســـتند  کـــم  هـــم  ادبیـــات  در 
آثاری کـــه نشـــانه های فرهنگی 
و  دارنـــد  را  حمـــیل  جغرافیـــایی  و 
از  نه تهـــا  یسندگان شـــان  نو
از  یکـــی  در  داســـتان  روایـــت 
نیســـتند،  ناراحـــت  شهرســـتان ها 
ایـــن روش، در حـــال  بـــا  بلکـــه 
کشـــور  جغرافیـــایی  معـــریف 
هســـتند. »مفتـــون و فیـــروزه« اثـــر 
فاخر »ســـعید تشـــکری« یکی از 
آثاری اســـت که طی ســـال های 
و  مشـــهد  حال وهـــوای  در  اخیـــر 
قوچـــان می گـــذرد. ایـــن اثر که 
در ســـال های منهتـــی بـــه انقالب 
اســـالمی روایـــت شـــده، به خویب 
مناطیق از کشـــور را بستری برای 
روایـــت داســـتاین خود قـــرار داده 
اســـت. البتـــه ایـــن تهـــا کار این 
نیســـت،  مشـــهدی  یســـنده ی  نو
بلکـــه در دیگـــر آثـــارش از مجله: 
»بـــار بـــاران«، »هندوی شـــیدا«، 
یســـور« نیز  یب« و »رژ یب قر »غر
مشـــهد، بســـتر جغرافیـــایی اثرش 

اســـت. بوده 
دیگـــر  انـــوری«  »منصـــور 
یســـنده ای اســـت کـــه در این  نو
مســـیر قدم برداشـــته و قصۀ رمان 
چنـــد جلدی اش یعـــی »جاده ی 
جنـــگ« در مناطـــیق از خراســـان 
در ســـال های منهتـــی بـــه جنـــگ 
متفقـــنی  محلـــه  و  دوم  جهـــاین 
بینالـــود،  می گـــذرد.  ایـــران  بـــه 
مشـــهد، قوچـــان، ســـبزوار و... در 
ایـــن اثـــر، در کنـــار آب کندهای 
نزدیـــک   در  بینالـــود  کوهســـتان  
اقلـــم  بـــه  خواننـــده  شـــدن 
خراســـان مؤثر اســـت. »عیل اصغر 

عزیت پـــاک« در رمـــان »آواز بلنـــد« ســـراغ مهـــدان رفته و عـــالوه بر 
روایـــی از جنـــگ و مقاومت مردم در برابر محالت دمشن به شـــهرها، 
شـــهر باســـتاین مهـــدان را بســـتر خلق و روایـــت اثر قرار داده اســـت.
»حممـــد حممـــودی نورآبـــادی«، مهان طور کـــه از پســـوند فامییل او 
یســـنده ای اهل شیراز اســـت که در اغلب آثارش ایل  پیداســـت نو
و روســـتاهای منطقه ی نورآباد ممســـی، جغرافیای اثری را تشکیل 
یـــک  یزون« و »هزارو او در رمان هـــای »ُرنـــج«، »ســـرر می دهـــد. 
یـــری از روســـتا بـــه خواننـــده نشـــان می دهـــد. حی  جشـــن« تصاو
وقی ســـخن از ایل می زنـــد کاماًل خواننـــده اش را در موقعیت ایل 

قـــرار می دهد.
مرحـــوم »امیرحســـنی فردی« کـــه باید او را از پیشـــگامان ادبیات 
داســـتاین انقـــالب اســـالمی دانســـت، نیـــز در آثـــارش بـــه اقلـــم و 
جغرافیـــا یب تفـــاوت نبـــوده اســـت. در دو اثـــرش با عنـــوان »گرگ 

ســـایل« و »ســـیاه مچـــن« خواننده را بـــه فضای روســـتا و ارتفاعات 
ســـبالن برده اســـت. 

»هـــادی حکیمیـــان« در »بـــرج قحطی« نیـــز ســـراغ منطقه ی خود 
یعـــی یـــزد رفته و داســـتان اش را در یزد برای خواننـــده بازگو کرده 
اســـت؛ مهچننی »حممدرضا شـــریف خبوشـــان« در داستان »موهای 
تو خانه ی ماهی هاســـت« نیز ســـراغ پیشـــوا و منطقه ی ورامنی رفته 
و قصـــه اش را در منطقـــه ای غیر از هتران و آپارمتان هـــا روایت کرده 

است.
بـــا نگاهـــی گذرا بـــه کتب و ادبیـــات تولید شـــده در یک دهه ی 
یســـنده های حوزه ی  اخیـــر، خوش بینانـــه می تـــوان گفت کـــه نو
داســـتان، برخـــالف فیلم ســـازان از اقلـــم و جغرافیای خـــود فاصله 
یت منطقـــه ای جغرافیایی غیر از  نگرفتـــه و مهـــواره آثاری را بـــا حمور

هتـــران و در فضـــای غیرآپارمتاین تولیـــد کرده اند.
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زهرا چخماقی
خبرنگارصداوسیما

داســـتان را متوجـــه نبـــودم امـــا دنبـــال اش می کـــردم؛ هفته بـــه هفته. 
یدن اســـت و  عاشـــق تیتـــراژش بـــودم. اســـیب کـــه از دور درحـــال دو

به صـــورت اسلوموشـــن بـــه مـــا نزدیک می شـــود .
یـــر گذاشـــته  موســـییق ضـــرب دار و دل نشـــیی کـــه روى مهـــنی تصو
بودنـــد، بـــه خـــویب در خاطـــرم مانـــده بـــود؛ بعدهـــا فهمیـــدم فرهـــاد 

فخرالدیـــی آن را ســـاخته اســـت.
یون دو شـــبکه بیشتر نداشـــت و کارتون ها  یز هشت ســـاله بودم. تلو
یون ناامید  یز یح پـــاى تلو یبـــا امید ما هم براى تفر که متام می شـــد تقر

می شـــد، اما ماجراى روزى روزگارى فرق داشـــت .
و  لوکیشـــن  هلجه هـــا،  یال،  ســـر آدم هـــاى  حـــال  و  حـــس  وقـــی 
یون دراز می کشـــیدم و تا پایان  یز یگـــران اش را می دیـــدم، پاى تلو باز
جـــذب می شـــدم. شـــاید درک خیـــیل از دیالوگ ها برامی ســـخت بود، 

امـــا تکه کالم هـــا و بعـــی اســـم ها هنـــوز در ذهـــمن مانده اســـت .
موقعیت هایـــش را هـــم دوســـت داشـــم .فکـــر کـــمن مجعه هـــا خپش 
می شـــد. مرادبیگ و خاله لیال و حســـام بیـــگ، کل کل می کردند 
و گاه از هـــم حســـاب می بردنـــد. بـــراى مـــن، ژالـــه علـــو هنـــوز خاله 
یاد یـــاد مرادبیگ می افم. بـــا آن موهاى  یال اســـت. ز لیالی این ســـر
فرفرى و ســـیبیل چخمایق که بعدها یاد گرفم خســـرو شکیبایی نام 
یال، تکه کالم هاى شـــخصیت هاى روزى  دارد .فـــارغ از قصـــۀ ســـر
روزگارى هنـــوز در ذهـــن ام هـــست. »التمـــاس نکن«، »گوشـــتو 

می بـــرم مـــی ذارم کف دســـتت خـــنی بیاد«، کـــه البتـــه از این هتدید 
خیـــیل می ترســـیدم و حـــی بابت اش خواب ترســـناک هـــم می دیدم! 
امـــا گذشـــت... گذشـــت و ســـال هاى یپ دریپ آمدنـــد و رفتنـــد ، 
یـــادى از شـــبکه هاى ســـیما کـــه بعدها  یال ها و جمموعه هـــاى ز ســـر
تعدادشـــان بیشـــتر هم شـــد خپش شـــد، اما هنوز اگر به مهان دوران 
یال »روزى روزگارى«  و حی ســـال هاى بعـــد از آن نگاه کـــمن، ســـر

واضح تـــر از بقیـــه جلـــوى چشـــمان ام می آید .
یایل کـــه آن زمـــان اســـم کارگـــردان اش  ین، از ســـر یـــک یـــاد شـــیر
را منی دانســـم و ســـال ها گذشـــت تـــا کنجـــکاوى باعـــث شـــد او را 
بشناســـم و درباره اش خبوامن؛ خمصوصا وقی شـــنیدم در حال ساخت 
ُپر« کـــه با مهـــان حال وهواى  جمموعـــه اى اســـت به نام »تفنگ ســـر

روزى روزگارى اســـت.
امـــراهلل امحدجـــو شـــاید جـــزء کارگردان هـــاى کـــم کار ســـینما و 
یژگـــی مهم آثـــارش که در دل ها می نشـــیند  یـــون باشـــد، اما و یز تلو
توجـــه به فرهنگ بومـــی ایران زمنی اســـت؛ مردى یب ادعـــا و اهل هنر 

کـــه در اصفهـــان زاده شـــده و مهان جـــا هـــم زندگـــی می کند .
معتقـــدم او ســـهم مهمـــی در اجیـــاد خاطـــره ی نســـل دهه ی شـــصت 
یال اش نشـــاند تا  دارد. او کـــه کـــودکان هم نســـل مـــن را پاى ســـر
بـــا داســـتاین هر چند ختیـــیل، مهراه بـــا کودک درون شـــخصیت هاى 
یون برنـــدارمی و  یز قصـــه اش شـــومی و چشـــم از صفحه کوچـــک تلو
مجعـــه به مجعه وقت مان را با ســـاعت ده شـــب شـــبکه ی یک تنظم 
کنـــم تـــا دوباره بـــا تیتراژى دوست داشـــتی خود را به دنیاى اســـب و 

بیابـــان خشـــک بســـپارمی و قصـــه و فرهنگ نوش جـــان کنم .

ݡٮت ساݣݣݣله
سش ی ݣݣݣݣݣݣݠکوݣݣدݠکیݤ ݣݣݣݣݣݣ�ه

ت ݩݩݩݩݧ
ح�
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مرادبیگ: چیکارا بلدی؟
حسامبیگ: هیچی، چیکارا می خوای بلد باُشم؟
مرادبیگ: بلدی با زجنیرسوخت، سوخت بکی؟

حسامبیگ: نه!
مرادبیگ: با تبر چطور؟ بلدی؟

حسامبیگ: نه!
مرادبیگ: بلدی کتیرا بگیری؟

حسامبیگ: اصال و ابدا!
پوین چطور؟ می توین گله چبروین؟ مرادبیگ: چو

حسامبیگ: او که حمال ممکنه بلد باُشم.
مرادبیگ: تو تاحاال رنگرزی کردی؟
حسامبیگ: نه، رنگرزی یس مِچَه؟!

پای حیـــوون در رفت، جـــا بندازی؟  مرادبیـــگ: بلـــدی اگه دســـت و
بلدی مشـــک بزین؟ بلدی شـــیر بدویش؟ دیگ بشوری؟ دوغ بزین؟

حسامبیگ: نه!
مرادبیگ: بلدی رختاتو خودت بشوری؟

حسامبیگ: نه!
مرادبیـــگ: بلـــدی روزی ســـه بـــار نـــون خبـــوری، پنج بار شـــکر خدا 

؟ بگی
حســـامبیگ: التماس نکن! ُمو کار خوَمم درســـت بلد نیســـُم؛ اگه 
نه حواُســـم مجع می ِکرُدم اینجوری ســـُرم گرم نکی گیرت بیوفُم!

مرادبیگ: پس تو به چه دردی می خوری حسام؟!

� 

خالهلیال: تو هم باید مهراه اینا بری سوخت بیاری.
مرادبیگ: خودم تهایی می رم میارم.

خالـــهلیـــال: اگـــه خیـــیل راســـت می گـــی، رفقاتـــو جـــا بـــذار، تهایی 
برگـــرد... مـــی دوین ســـوخت عـــرویس چیـــه؟

مرادبیگ: تو دهات بار نیومدم که بدومن.
خالـــهلیال: ممن می دومن بار نیومدی ازت می پرســـم. ســـوخت عرویس 
رو جوونـــایی مـــی رن میـــارن که خییل ادعاشـــون می شـــه و می خوان 

سری تو ســـرا درارن.
مرادبیگ: من ادعایی ندارم.

خالهلیال: ادعایی ندارم خودش کم ادعایی نیست!

� 

 چه 
ُ

حســـامبیگ: این کاغذو اگه نوشـــتیش متوم شـــد خبون بدومن
ِچَنه؟ قرارمدارمون  نوشی؟ 

 ســـاالربیـــگ: صورت قراردادنامه یف مابنی حســـام بیـــگ و یف مابنی 
جناب مـــراد بیگ 

در صـــورت ایـــن قـــول و قرادادنامه که بیشـــتر الزمـــه ی رفاقت و قول 
 برای جهت 

ً
 و متذکـــرا

ً
 و مکررا

ً
مســـاعِد طرفـــنی قرار گردید، مصدقـــا

هـــر دو جنـــاب بیـــگ، مقرر می اجنامد به شـــرح فـــوق و ذیل! 
بنـــد یکـــم: از این قـــرار به بعـــد پا هنادن بـــه حرمی صحـــرای مهدیگر 
قدغـــن منـــوده و خالفکاری حمســـوِب حســـاب می منایـــد. و ایل آخر و 

غیر ال
حسامبیگ: این که خوندی یعی چه؟

ساالربیگ: یعی هر کی وامیسته تو صحرای خودش دزدی کنه.
ون تا بُگم! حسامبیگ: خو این فهمیُدم باقیش خُبُ

 حرمی 
ً
 و متعهدا

ً
 و مکـــررا

ً
یـــر مقررا ســـاالربیگ: بند ثـــاین: و قوِل به حتر

صحـــرای جنـــاب مـــراد بیـــگ تـــا آخـــر گـــرگ دره معلـــوم منـــوده  و از 
کمـــنی گاه ســـنگ ســـفید به بعد تـــا مهنی جا کـــه االن ما نشســـته 

هســـتم به جنـــاِب اعظم ســـردار حســـام بیگ...
حسامبیگ: اعظم سردارش خط بزن... خط بزن تا بُگم.

ســـاالربیگ: به جناب حســـام بیگ تعلق می گردد. که صحراهای 
هـــر دو به توضیِح صورت قرارداد معنی منوده اســـت و غیره و الغیر 

ســـوم از آن: و قـــول بـــه مهر و قـــرار از این صورِت قـــول و قراردادنامه ی 
فـــوق کـــه مرد و مردانـــه به قول طرفنی می باشـــد از یوم تعطیـــِل امروز 

بـــه مهـــر جناب مراد بیگ ممهور شـــد و غیـــره و الغیر!
حسامبیگ: متوم شد؟

ساالربیگ: بله

�گار ݩݐ ݧ اݣݣݣلوݡگ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣاهݤݤݤݤݤݤݣݣیݤݤݤݤݤݤݤ ماںݩݩݧ د�ی
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 احسان سالمی
دبیر فرهنگی روزنامه طن امروز

یکـــی از ســـوال هایی کـــه مهیشـــه در ارتبـــاط با آثـــار منایـــیش چه در 
یون وجود داشـــته، راز ماندگار شدن یک اثر در  یز ســـینما و چه در تلو
ذهـــن و حافظۀ مردم اســـت. اینکه چرا بســـیاری از این آثـــار با وجود 
ینه هـــای کالن و یا درخشـــش ظاهری در جشـــنواره های  صـــرف هز
بنی امللـــیل منی توانند در ذهن مردم ماندگار شـــوند؟ آثاری که شـــاید 
یون مورد اســـتقبال  یز در زمـــان اکران در ســـینماها و یـــا منایش در تلو
مـــردم قرار بگیرنـــد، ویل چند ماه بعد از امتـــام منایش آن ها هیچکس 

چیزی از آن اثر به یاد نداشته باشد. 
هـــر چنـــد کـــه در ایـــن مســـئله عوامـــل و موضوعـــات خمتلـــی نقش 
یـــن دالیـــل آن را باید در  دارنـــد، ویل بـــه نظر می رســـد یکی از اصیل تر
میـــزان توجـــه ســـازندگان این آثار منایـــیش و هنری به فرهنـــگ ایراین 
ین شـــاهد  و بومـــی جســـت وجو کـــرد. موضوعـــی که یکـــی از هبتر
یال »روزی روزگاری« ساخته امراهلل امحدجوست؛  مثال های آن ســـر
اثـــری مانـــدگار کـــه هـــم به حلـــاظ نوع قصـــه و شـــیوۀ روایـــت آن و 
هـــم از حلاظ شـــخصیت های خلق شـــده در دل قصه بـــرای خماطب 
ایـــراین جـــذاب و خاطره انگیـــز اســـت. هرچند، آچنه کـــه امحدجو در 
خـــالل قصـــۀ »روزی روزگاری« روایـــت می کند، درواقـــع متعلق به 
ســـال ها پیـــش اســـت، ویل ماهیت ایـــراین و بومی تنیده شـــده در دل 
قصه باعث شـــده که خماطب احســـاس قرابت و آشـــنایی بیشـــتری 
بـــا آن داشـــته باشـــد و نتیجـــۀ این موضـــوع عـــالوه بـــر ارتباط گیری 
هبتـــر خماطبان اثـــر، ثبت شـــخصیت های قصه در حافظـــۀ بلندمدت 
آن هاســـت؛ قصـــه ای در ظاهر تکراری اما متناســـب با حـــال و هوای 
امـــروز کـــه پیرامـــون ماجرای آشـــنایی یک راهزن شـــرور )مناد انســـان 
گمـــراه( با یک شـــخصیت بـــزرگ و تغییر مســـیر زندگی اش اســـت، 
ویل بـــا وجـــود تکراری بودن شـــاکلۀ اصیل آن، باز هـــم خماطب را به 
یـــون نیز باعث  یز خـــود جـــذب می کند و خپـــش چند بـــاره اش از تلو

کم شـــدن جذابیتش منی شـــود. 
یون  یز اگـــر بـــا مهنی نـــگاه به ســـراغ بـــرریس ســـایر آثـــار ســـینما و تلو

ایـــران بـــرومی، به راحـــی می تـــوان دلیـــل مانـــدگار شـــدن یـــا نشـــدن 
یـــک اثـــر منایـــیش را در حافظـــۀ تارخیی مـــردم درک کرد. آثـــاری که 
در اغلـــب موارد نام های سرشـــنایس هم پشـــت ســـر تولید آن هاســـت 
و موفقیت هـــای بســـیاری را هـــم در عرصـــۀ بنی امللـــیل و داخـــیل بـــه 
دســـت می آورنـــد، امـــا تهـــا چندماه پـــس از منایـــش عمومـــی آن ها، 
دیگـــر نـــه نشـــاین از آن فیلـــم در ذهـــن خماطبـــان بایق مانـــده و نـــه 
نشـــاین از شـــخصیت های آن. چـــرا مرادبیـــگ »روزی روزگاری« بـــا 
آن کـــه مـــردی راهـــزن و در ظاهـــر متعلـــق به ســـال ها پیش اســـت از 
عماد »فروشـــنده« که یک معلم و هنرمند امروزی اســـت، بیشـــتر در 
حافظـــه و خاطـــرات مردم بایق می مانـــد؟ به نظر می رســـد جواب این 
ســـوال را بایـــد در مهان نکته ای جســـتجو کرد که پیـــش از این به 
آن اشـــاره شـــد، نکته ای که موجـــب تفاوت نگاه افـــرادی مهچون 
امـــراهلل امحدجـــو به فرهنگ ایـــراین و بومی خود و تفـــاوت این نگاه با 
طـــرز تفکر امثـــال اصغر فرهادی اســـت، نگاهی که باعث می شـــود 
»روزی روزگاری« بـــا وجـــود قصـــۀ ســـاده و سرراســـی کـــه داشـــت 
تبدیـــل بـــه اثـــری خاطره انگیز شـــود که بـــا فرهنگ ایـــراین مهخواین 
روانشاســـانه دارد، ویل »فروشـــنده« فرهـــادی با مهـــه ادا و اطوارهایی 
کـــه برای پیچیده کردن شـــخصیت ها و قصۀ خـــود درآورده بود و با 
مهـــۀ تبلیغـــایت که رســـانه های داخیل و خارجـــی برای ایـــن اثر اجنام 
دادنـــد، تبدیـــل بـــه خاطره ای گنـــگ در ذهـــن بســـیاری از خماطبان 
خـــود شـــود. خماطـــب ایـــراین، مرادبیگ را بـــاور میکند، خالـــه لیال را 
بـــاور میکند و بـــاور میکند که راهـــزین مهچون مرادبیـــگ می تواند 
در دامـــان زین هم چـــون خالـــه لیـــال متحول شـــود، اما نه تهـــا عماِد 
فروشـــنده را باور منی کند و ســـکوت و انفعال و شکش برای برخورد 
بـــا مرد متجـــاوز را منی فهمد، بلکه او را با باورهـــا و متر و معیارهای مرد 
ایراین نگاه می کند و حی ممکن اســـت در ســـالن سینما وقی عماد 
بـــه مـــرد متجاوز ســـییل می زنـــد، برایش کف هـــم بزند! یعـــی نه تها 
نگاه فیلمســـاز که به دنبـــال مقصر جلوه دادن عمـــاد و غیرت ورزی 
نصف و نیمۀ اوســـت، درک منی شـــود، بلکه توان فیلمساز در رساندن 

یر ســـوال میرود!  پیامش هـــم ز

یخی ما ایرانیان وزگاری« در حافظه تار وزی ر درباره چرایی ماندگار شدن آثاری همچون »ر
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کجــــــــــا  � ــــــــــه  ــــــــــا آقــــــــــای احمدجــــــــــو ب  ســــــــــابقه آشــــــــــنایی شــــــــــما ب
ــتید؟ ــ ــ ــ ــــروه روزی روزگاری پیوســ ــ ــ ــ گ ــه  ــ ــ ــ ــ ــور ب ــ ــ ــ ــــد و چطــ ــ ــ می رســ
ابتـــدا از مشا تشـــکر می کمن کـــه این کار بـــزرگ را اجنـــام می دهید و 
از آقـــای امحدجـــو تقدیـــر می کنیـــد. عرض کـــمن که من از ســـال 05 
یـــری کوتاه  تـــا 75 در تئا تر شـــیراز مشـــغول بـــودم و در چند کار تصو
یـــوین هـــم حاضـــر شـــدم. از ســـال 95 هـــم در یکـــی- دوتا کار  یز تلو
ســـینمایی بازی کردم. یادم هســـت که سال شـــصت و دو - سه بود 
که در فیلمی حضور داشـــم که در شـــیراز ســـاخته شـــد، یک فیلم 
ســـینمایی به نام »گشـــی ها« کـــه در ارتبـــاط با دفاع مقـــدس بود. 
مـــن آجنا نقش یک افســـر عرایق را بازی می کـــردم. درواقع نقش منی 
بـــود. فیلم بـــردار کار ما آقای ســـیامک پورافشـــار بود که از دوســـتان 
و مهـــکاران قـــدمی آقـــای امحدجـــو بـــود. می دانید که آقـــای امحدجو 
یربـــردار  قبـــل از این کـــه بـــه کارگـــرداین بپـــردازد، فیلم بـــردار و تصو
یقا)هتران( اکران شـــد و وقی پورافشـــار  بـــود. ایـــن فیلم در ســـینما آفر
و امحدجـــو بـــا هـــم می روند بـــرای دیدن فیلم، مـــرا روی پـــرده می بیند 
یگر خویب  یگـــر، باز ید این باز و از بازی ام خوشـــش می آیـــد، می گو
اســـت، می شناســـید؟ آن موقع آقای امحدجو داشت پیش تولید یک 
فیلـــم ســـینمایی را اجنـــام مـــی داد به نام »شـــاخه های بیـــد«، به آقای 
یگـــر را صدا بـــزن بیاید مـــن یک نقش  یـــد ایـــن باز پورافشـــار می گو
یع آمدم  بـــرای او دارم. ایشـــان هـــم بـــا مـــن متاس می گیـــرد و من ســـر
یگـــر وارد گروه شـــاخه های بید شـــدم. نقش  هتـــران و بـــه عنـــوان باز

مـــن، مثبـــت بـــود و نقـــش خـــویب هم بـــود، یـــک قصـــه در دل قصه 
اصـــیل شـــاخه های بیـــد بـــود. نقش یـــک آدم روســـتایی کـــه هپلوان 
ده اســـت. ســـه - چهـــار تا خواهـــر دارد کـــه کی جـــرأت منی کند 
یشـــان و... . ایـــن فیلم ســـاخته شـــد امـــا به علت  بیایـــد خواستگار
این کـــه بـــرای اکران بایـــد زمانش کم می  شـــد، جمبور شـــدند قصه 
مـــا را از داخـــل قصه فیلم حذف کنند. طبیعی اســـت که این اتفاق 
آدم را کمـــی اذیـــت  کنـــد. آقـــای امحدجو بعـــد از این قضیـــه به من 
گفـــت که من بـــه تو قول می دهم جبـــران کمن. البته معمـــواًل از این 
یـــاد داده می شـــود که جبـــران می کنـــم و... بـــرای این که  قول هـــا ز
یـــک جورهـــایی آن فردی که کار کرده، حاال کارش حذف شـــده، 
دلـــداری بدهنـــد. اما آقای امحدجـــو که قول داد، قول روســـتایی بود، 
قـــول مردانـــه بـــود. قویل بود کـــه روســـتازاده های یـــک دل، اگر قول 
می دهنـــد پای آن می ایســـتند. این جوری نیســـت کـــه روی هوا یک 
حـــریف بزنند. ســـه ســـال از ایـــن ماجرا گذشـــت، از شـــاخه های بید 
ســـه ســـال گذشـــت، من برای کاری از شـــیراز به هتران آمـــده بودم، 
خاطرم هســـت کـــه هتیه کننـــده برنامه ای بـــرای مرکز شـــیراز بودم. 
یون دیدم.  یز آقای امحدجو را در ]ســـاختمان[ ســـیزده طبقه]تولید[ تلو
خییل خوشـــحال شـــدمی مهدیگر را دیدمی. پرسید چه کار می کی؟ 
گفـــم آمـــدم بـــرای هتیـــه برنامـــه ای. گفت بیا بـــرومی. دســـت من را 
گرفـــت و مـــن را برد خانـــه. فیلم نامـــه مهـــنی روزی روزگاری - که 
آن موقـــع هنـــوز امســـش پســـرخاله ها بـــود - را داد بـــه مـــن وگفت این 
را خبـــوان. مـــن شـــروع کردم بـــه خواندن. طـــوری بود کـــه اصاًل دل 
منی کنـــدم تـــا آخـــرش خوانـــدم. گفت کـــدام یکی از ایـــن نقش ها 

وزگاری وزی ر وزگار امراهلل احمدجو در ر وز و ر گفتگویی با محمدفیلی درباره ر
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کند، همـــه او را با  کـــم فیلم و ســـریال بـــازی نکرده اســـت، امـــا تا قبـــل از اینکـــه نقـــش »شـــمر« را در مختارنامه بـــازی  محمـــد فیلـــی 
گاری می شـــناختند. البتـــه فیلـــی در آن ســـریال یـــک نقـــش دیگر هم بـــازی می کرد: »نســـیم بیـــک« برادر  »بســـیم بیـــک« روزی روز
کالم های بســـیم بیگ  دوقلـــوی بســـیم. اما شـــیرینی و نمک بســـیم بیگ باعث شـــد تا آن بیشـــتر در ذهن هـــا ماندگار شـــود. تکه 
کاســـت، نقـــش یک راهزن ســـاده دل و صادق و کمی ســـفیه را بـــازی می کرد، هنوز  کم و  که بدون  کنـــار بـــازی فـــوق العـــاده فیلی  در 
گفتگوی ما با این بازیگر توانا ســـه ســـاعت به  گاری باشـــد.  کـــه هنوز اســـت می تواند یکـــی از دالیل چند بـــاره دیـــدن روزی روز هـــم 
کاربلد در ذهنمان ماندگار شـــد. طـــول انجامیـــد و در پایـــان خاطره خوش هـــم صحبتی با یک هنرمنـــد متواضع، خوش صحبـــت و 
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را دوســـت داشـــی؟ گفـــم مهـــه اش را. گفـــم مهـــه اش را دوســـت 
داشـــم و مهـــه را حاضرم بـــازی کمن! گفت آن دوبـــرادر دوقلو چطور 
اســـت؟ گفـــم خیـــیل عایل اســـت. آنکـــه شـــاه نقش کار اســـت. 
گفـــت دوســـت داری آن را بـــازی کی؟ گفم شـــوخی می کی؟! 
گفت آن را برای تو نوشـــم. حســـاب کنید من تازه از شیراز آمده ام، 
یگـــر قـــدر در هتران هســـت  کـــی مـــن را منی شناســـد، این مهـــه باز
چطور حاضر شـــدند ایـــن نقش را به من بدهند؟ پشـــت این قضیه 
آقای امحدجو بود. البته بعدها فهمیدم خییل ســـخی کشـــید بابت 
مهـــنی قضیه کـــه دیگران می توانســـتند بیایند و این نقـــش را بازی 
کننـــد اما ایشـــان نپذیرفته بود تـــا باالخره خود من بـــازی اش کردم 
و آن هـــایی کـــه در ابتدا خمالف بودند اعتـــراف کردند که انتخابش 

درســـت بوده است. 

 اسم نقش ها هم همین بود؟  �
 تغییر 

ً
نـــه. ابتدا رحم بیگ و نعم بیگ بود در پســـرخاله ها که بعدا

کرد و شـــد نســـم بیگ و بســـم بیگ روزی روزگاری. مهنی شـــد 
ســـکوی پرتـــاب کننـــده ای بـــرای من که هم شـــناخته شـــوم، هم 
توانایـــم دیـــده شـــود و هم این کـــه دیگران جـــرأت کننـــد و به من 
کار بدهند و پیشـــهاد کار داشـــته باشـــم و من مهیشـــه از ایشـــان 
ممنـــومن. نه فقط مـــن، بلکه اقای امحدجو باعث و باین دیده شـــدن 

و رشـــد خیـــیل از جواهنا بودند.

 شــــــــــیرازی هســــــــــتید ولــــــــــی در ســــــــــریال  �
ً
ــــــا  خــــــــــود شــــــــــما اصالتــــ

ــــد  ــ ــ ــــه نمی شــ ــ ــ ــ ک ــــــت  ــ ــــو دداشــ ــ ــ ــــــی وجــ ــ ــ ــــه ترکیب ــ ــ ــــــک لهجــ ــ ــ ی
کامــــــــــاًل مــــــــــال یــــــــــک منطقــــــــــه ای از ایــــــــــران  گفــــــــــت ایــــــــــن لهجــــــــــه 
ــــتم  ــ ــ ــــــت. می خواســ ــ ــــوم اســ ــ ــ ــ ــــالن ق ــ ــ ــ ــــال ف ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــ ــــت، ی ــ ــ اســ
کــــــــــه ایــــــــــن لهجــــــــــه را خــــــــــود ایشــــــــــان ســــــــــاخته بــــــــــود؟  ببینــــــــــم 
ــــــان  ــ ــــــا ایشــ ــ ــ ــــــــاختید؟ ی ــــــا می ســ ــ ــــــما بازیگرهــ ــ ــــــــود شــ ــــــا خــ ــ ــ ی
ــــــــــد؟ ایــــــــــن  فقــــــــــط قــــــــــاب را مــــــــــی داد شــــــــــما تکمیــــــــــل می کردی

ــــــــــود؟  کجــــــــــا آمــــــــــده ب لهجه هــــــــــا و اصطالحــــــــــات از 
نوشـــته کـــه مال خـــود آقـــای امحدجو هســـت ایشـــان نوشـــتند اما 
هلجـــه چطـــوری به وجـــود آمـــد؟ ابتدا قرار بـــود که مهه ما شـــیرازی 
 دیدند هبتر اســـت برخـــی واژه هـــای لری، 

ً
صحبـــت کنـــم. اما بعـــدا

خبـــیش از واژه های میمه ای، خبیش از واژه هـــای کازروین، عمده ای 
از واژه هـــای شـــیرازی در مهدیگـــر تلفیق شـــود و این زبان تـــازه را به 
وجـــود آورد. مـــن فکر می کمن مهنی باعث شـــد که دو نقش بســـم 

ین دربیاید.  و نســـم، و هم حســـام بیگ شـــیر
جالـــب اســـت کـــه مهانطـــور که مشـــا هـــم اشـــاره کردید، بعـــد از 
یال، من هـــر جای ایـــران رفم گفتنـــد این هلجه مـــا بود.  خپـــش ســـر
در کردســـتان می گفتنـــد کـــه این قصـــه و این هلجه مال ماســـت. 
در لرســـتان هـــم مهنی حـــرف را می زدنـــد. در مهـــدان مهینطور، حی 
در سیســـتان و بلوچســـتان هم مهنی عقیده را داشـــتند. به نظرم این 
ترکیـــب خاص از هلجه ها و اصطالحات باعث شـــد که مهه مردم 
ایران یک مهزادپنداری با این کار داشـــته و دوســـتش داشته باشند 

و فکـــر کنند که مال منطقه خودشـــان اســـت.

ــــداری  � ــ ــ ــ ــــن همذات پن ــ ــ ــ ــــم در ای ــ ــ ــــرداری هــ ــ ــ ــ ــــه فیلمب ــ ــ ــ  منطق
ــــــــــود؟ ــــــــــر ب مؤث

جـــایی کـــه روزی روزگاری فیلمبرداری شـــد. منطقـــه ای بود به نام 
»ختـــت َمم جعفـــر«، این مـــم جعفـــر در زمان های گذشـــته گروهی 
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 راهزین 
ً
داشـــته روی آن تپـــه و اطـــراف آن حکومت می کـــرده و بعضا

می کـــرده اســـت. مهینجـــا حمـــل اتـــراق و چادرهـــای مرادبیـــک بود. 
 مؤثر بوده اســـت اما بیشـــتر از آن قصه 

ً
یعـــی اینقـــدر واقعی بود و قطعا

فیلـــم بـــود کـــه چـــون مهه جـــا ایـــن اتفاق هـــا افتاده بـــود، مهـــه این 
مهزادپنـــداری را داشـــتند کـــه قصه مال منطقه خودشـــان اســـت. 

شــــــــــما از شــــــــــیراز، دوســــــــــتان دیگــــــــــر از جاهــــــــــای دیگــــــــــر آمــــــــــده  �
ــــــــــردن ایــــــــــن  ک ــــــــــک  ــــــــــه هــــــــــم نزدی ــــــــــد و تطبیــــــــــق دادن و ب بودن
ــــــی  ــ ــ کار خیل ــــــاختن  ــ ــــــه ســ ــ ــــــه و یکپارچــ ــ ــــــرای همــ ــ ــ ــــــه ب ــ لهجــ

ــــــــــود؟  ســــــــــخت ب
 اجـــداد مـــن از لرهای خرم آباد هســـتند و با واژه های لـــری تا حدودی 
آشـــنایی دارم. آقـــای امحدجـــو هم با هلجـــه اصفهان و میمـــه و اطراف 
آشـــنا هســـتند. حممود]پاک نیت[ کازروین اســـت و به اصطالحات 
کازروین و هلجه شـــیرازی مسلط اســـت. ما خییل مترین کردمی شاید 
یـــن می کردمی  بارهـــا تـــا پایس از شـــب و حی صبح می نشســـتم، متر
ینات باعث شـــد کـــه ما بتوانم.  تـــا به نتیجه مطلوب برســـم. این متر
خـــود آقـــای امحدجـــو هم وقت می گذاشـــت، گـــوش مـــی داد و اگر 
مشـــکیل داشـــت یا نقیص بـــود، برطرف می کـــرد و می رفتـــم جلوی 
دوربـــنی. مهینجـــا باید بگـــومی که آقـــای امحدجو خیـــیل باحوصله 
یـــن خییل ارزش قائل می شـــد. اصالً ندیدمی  کار می کـــرد و برای متر
ینات کم کند  کـــه به هبانه وقت یا خســـتگی یا هرچیز دیگـــر از متر

یگـــر را جلـــوی دوربنی ببرد.  و باز
البتـــه این را هم بگـــومی که مقید بود از اموال و مواد مصریف درســـت 
اســـتفاده کنـــد. مثالً ما آن زمـــان هم حترمی بودمی، فیلـــم نبود، نگاتیو 
یـــاد و از منابع خمتلف یـــک حلقه فیلم به دســـت  نبـــود، بـــا ســـخی ز
می آمـــد. بـــه مهنی خاطـــر آقـــای امحدجو خیـــیل وقت می گذاشـــتند 
یـــن تـــا حی املـــکان بـــا یـــک برداشـــت پـــالن را بگیـــرمی. ما  روی متر
بیشـــتر روزی روزگاری را بـــا یـــک برداشـــت ضبط کـــردمی. با اینکه 
آن وقهتـــا زمـــان هـــم خیـــیل کـــم بـــود – البته منـــی دامن چـــرا، ویل کم 
بـــود - مـــا شـــش مـــاه و ده روز زمـــان فیلمبرداری مان بـــوده برای یک 
یال مثل روزی روزگاری. این شـــش ماه و ده روز، شـــش تا پنج  ســـر
روز را مهبـــه مرخـــیص می رفتـــم. اما مهـــان ظرفیت هایی کـــه در کار 
ینـــات و مهان  بـــود، مهـــان دقـــت عمـــیل کـــه در کار بود و مهـــان متر
عشـــق و  عالقـــه ای که مهه داشـــتند، باعث شـــد کار با کیفیت و 

یـــن زمـــان به امتام برســـد. در کوتاهتر
مهـــه چیز درســـت ســـر جـــای خـــودش بـــود. انـــگار مثاًل یک ســـال 
ینات کامل شـــده، مهه آمده انـــد فقط بـــرای فیلمبرداری.  قبلـــش متر
میـــور[ باید دو تا شـــخصیت،  مثـــاًل یادم هســـت آقـــای ولدبیگی]گر
دو تـــا چهـــره می ســـاخت کـــه هم شـــباهی بـــه هم داشـــته باشـــند، 
هـــم متفاوت باشـــند. یکـــی جدی بـــود، دیگری خـــل و چل! مهنی 
مهـــارت ایشـــان چقدر بـــه من کمک کـــرد که بتـــوامن خـــودم را به 
ایـــن دو شـــخصیت نزدیک کمن. از طریف لبـــاس چقدر کمک کرد. 
یعـــی یک گروه عـــایل بودمی، آن ســـایل که دورهم مجع شـــده بودمی 
و دیگـــر ایـــن اتفاق نیفتاد. یا اگر افتاده باشـــد خییل بـــه ندرت بوده، 

چننی گروهـــی دورهم مجع شـــوند.

ــــــــــاس، فضــــــــــا  � ــــــــــه ای، طراحــــــــــی لب ــــــــــم حرف گری ــــــــــه  ک ــــــــــد  گفتی  
ــه  ــ ــ ــ ــ ــما ب ــ ــ ــ ــــدن شــ ــ ــ ــــک شــ ــ ــ ــ ــی در نزدی ــ ــ ــ ــ ــه، خیل ــ ــ ــ ــ و فیلمنام
ــــــــــا عامــــــــــل  کــــــــــرد. آی کمــــــــــک  شــــــــــخصیت ها و ســــــــــاخت آنهــــــــــا 
ــــن  ــ ــ ــ ــــدن ای ــ ــ ــاخته شــ ــ ــ ــ ــم در ســ ــ ــ ــ ــری هــ ــ ــ ــ ــــل دیگــ ــ ــ ــ ــا عوام ــ ــ ــ ــ ی

بوده انــــــــــد؟ مؤثــــــــــر  شــــــــــخصیت ها 
ینات خـــایص بود که   مهمتـــر از مهـــه ایهـــا شـــیوه کارگـــرداین و متر
یزی مـــی کردند. مثـــاًل خییل جالب  آقـــای امحدجـــو برای مـــا برنامه ر
اســـت برایتان بگـــومی گه آقای امحدجـــو، قبل از شـــروع فیلمبرداری 
ینات اولیه ما گذشـــته بـــود - ما کمی  و وقـــی هنـــوز یک هفته از متر
زودتـــر آمـــده بودمی تا هم ســـوارکاری یـــاد بگیرمی هم اینکـــه تا گروه 
ینـــات خـــود را اجنـــام داده باشـــم – یـــک روز به من  می رســـد، مـــا متر
گفـــت: بعدازظهـــر بیا خانه ما و لباس بســـم  بیگ را هم بـــردار بیاور! 
 می خواهد لبـــاس را امتحان کنـــد. لباس را برداشـــم و 

ً
گفـــم حتمـــا

یدآباد رفم. ایشـــان من را بـــه یک اتاق  بـــه خانـــه آقای امحدجـــو در ز
بزرگـــی که مهماخنانه بود، بـــرد. دیدم متام فامیل های خـــود را آورده، 
از کوچـــک و بـــزرگ و پیـــر و جـــوان و زن و مـــرد در اتـــاق نشـــانده و 
منتظر من هســـتند! گفت: ببـــنی حممد، مهان کاری که قرار اســـت 
جلـــوی دوربـــنی اجنـــام بدهی این جـــا اجنام بـــده برای این هـــا، این ها 
 مانـــده بودم، گفم خدایا چـــه کار کمن؟ من هنوز 

ً
ببیننـــد. من واقعا

شـــخصیت را درســـت منی شناســـم و این مهه آدم این جا نشســـته اند 
شـــخصیت را ببینند. توکل برخدا، لباس را پوشیدم مثل این معرکه 
گیرهـــا، وســـط اتاق آمدم و شـــروع کردم به بســـم بیگ شـــدن و در 
واقـــع تـــا آن جایی که می توانســـم کارهایی که باید اجنـــام می دادم را 
اجنـــام دادم. درحـــال بـــازی  به آقای امحدجو هم نـــگاه می کردم که 
ید بس اســـت. دیدم ایـــن آدم اصالً بـــه من نگاه  ببیـــمن کـــی می گو
منی کنـــد! بـــه جای من به مهمانـــان نگاه می کرد. مـــن گفم خدایا 
 
ً
یبا مـــن دارم برای کـــی کار می کمن؟ چرا نگاه منی کنـــد؟ بعد از تقر

یـــک ربع - بیســـت دقیقه، باالخره گفت بیا بنشـــنی! خوب اســـت 
مهـــنی را اجـــرا کن. گفم مشـــا که ندیـــدی من چطـــور کار کردم! 
مـــن بـــه مشـــا نـــگاه می کـــردم مشا اصـــالً بـــه مـــن نـــگاه منی کردید. 
گفـــت نیـــازی نبود مـــن تـــو را ببیمن. من عکـــس العمـــل بیننده ها را 
نـــگاه می کردم تا ببیمن چطـــور برخورد می کننـــد. از عکس العملها 
معلوم شـــد که مهنی خوب اســـت، مهـــنی را اجنام بـــده. این یکی از 
ینـــات اولیـــه ای بود کـــه من و بقیه اعضـــار گروه اجنـــام می دادمی. متر

کامــــــــــاًل پختــــــــــه و آمــــــــــاده جلــــــــــوی دوربیــــــــــن  �  یعنــــــــــی نقــــــــــش را 
ــــــود؟ ــ ــ ــــــه نب ــ ــــــزی  فی البداهــ ــ ــ ــــــــد و چی ــ بردی

. امـــا هیچوقت هیچ نقیش در شـــروع کار، کامل نیســـت و در 
ً
 دقیقـــا

حنی کار و با گذشـــت مـــدیت، کم کم به حلظـــات تازه تر، جدیدتر 
و نو تـــری می رســـم و به نقـــش اضافـــه می کنـــم. در روری روزگاری 
یـــر مـــاه دوم خییل  هـــم اگـــر یـــک مـــاه اول را نـــگاه کنیـــد، بـــا تصاو
فـــرق می کنـــد. خییل چیزها به نســـم اضافه شـــده اســـت، نگاه ها، 
حرکات دســـت، راه رفنت و چیزهای دیگر اضافه شـــده تا آن نســـم 

بیگ اصیل رســـیدمی.

ــــــــــا  � ــــــــــد، ت  آقــــــــــای احمدجــــــــــو خیلــــــــــی ســــــــــخت گیر بودن
ً
 ظاهــــــــــرا

ــــــــــد،   ــــــــــی می گرفتن ــــــــــه خــــــــــوب و عال ک ــــــــــالن را  ــــــــــه پ ک حــــــــــدی 
می گفتنــــــــــد حــــــــــاال یــــــــــک بــــــــــار دیگــــــــــر هــــــــــم بگیریــــــــــم 
ــی  ــ ــ ــ ــ ــم. یعن ــ ــ ــ ــ کنی ــتفاده  ــ ــ ــ ــ ــد، اس ــ ــ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــ ــ ــر از آنه ــ ــ ــ ــ ــر بهت ــ ــ ــ ــ گ ا
ــــــــــه دیگــــــــــر از ایــــــــــن بهتــــــــــر  ک می خواســــــــــتند مطمئــــــــــن شــــــــــوند 

نمی شــــــــــود؟
 نـــه. ایـــن جـــوری نبـــود. البتـــه ایـــن اتفـــاق می افتـــاد ویل نه بـــه این 
شـــکل. مـــا پـــالن را می گرفتـــم و وقی خوب می شـــد دیگـــر نیازی 
نبـــود دوباره بگیرمی. اما چندبار اتفاق افتاد که خود ایشـــان پرســـید: 
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یـــد یک بار دیگر تکـــرار کنم؟ فکـــر می کنید اگر یک  دوســـت دار
بـــار دیگـــر تکرار کنـــم، هبتـــر از این اجـــرا کنید یا نـــه، مهنی خوب 
بـــود؟ آن وقـــت بود که اگر کمـــی ته دل ما ناطمـــنئ بود، می گفتم 
اگـــر یـــک بـــار دیگـــر کار کنم شـــاید هبتـــر باشـــد. یا نـــه می گفتم 
ایـــن خـــوب بود، یعـــی دیگر خودمـــان می گفتـــم هبتر از ایـــن دیگر 

منی شود. 

گیــــــــــر اســــــــــت و هــــــــــم  � ــــــــــس آقــــــــــای احمدجــــــــــو هــــــــــم ســــــــــخت   پ
نیســــــــــت؟

 آقـــای امحدجـــو یـــک نفر نیســـت، دو تـــا شـــخصیت دارد، دو تـــا آدم 
کامـــالً متفاوت اســـت یکی این آدمی هســـت که کنار من اســـت 
بـــه عنـــوان رفیـــق، یکـــی هـــم آن کارگرداین اســـت کـــه می خواهد 
یـــن کیفیـــت اجنام دهد. ایها هیچ جوری شـــکل  کارش را بـــا باالتر
هم نیســـتند. آن کارگردان اخالق خایص دارد که گاهی منی شـــود 
او را بـــا هـــزار مـــن حلوا و عســـل خورد، اما این رفیق، دوســـی اســـت 
کـــه می خواهـــی او را حلـــوا حلـــوا کـــی! درســـت هم مهنی اســـت، 
بایـــد این جوری باشـــد وگرنـــه کار پیش منـــی رود. بایـــد این جذبه 
یـــت و ســـخت گیری وجودداشـــته باشـــد تا مهه درســـت کار  و مدیر

. کنند

کار داشــــــــــته اید، تفــــــــــاوت  � ــــــــــن  ــــــــــه در ای ک  ســــــــــختی دیگــــــــــری 
کار  ــــــــــا  ــــــــــه ب ک ــــــــــوده اســــــــــت  کار ب ــــــــــاد در فضــــــــــا و ســــــــــاختار  زی
داخــــــــــل شــــــــــهر بســــــــــیار متفــــــــــاوت و حتــــــــــی متناقــــــــــض اســــــــــت. 
ــــــــــه  ــــــــــک مــــــــــاه، بیســــــــــت روز، بیســــــــــت و پنــــــــــج روز ب اینکــــــــــه ی
 
ً
ــــــــــه معمــــــــــوال ک ــــــــــات اولیــــــــــه ای  ــــــــــدون امکان ــــــــــرود و ب ــــــــــان ب بیاب

کنــــــــــد، آن هــــــــــم بیابان هــــــــــای  کار  در شــــــــــهر هســــــــــت، 
ــــــــــردن داخــــــــــل شــــــــــهر و آپارتمــــــــــان  ک کار  ــــــــــا  اطــــــــــراف میمــــــــــه، ب
کنــــــــــد. هــــــــــم شــــــــــما و هــــــــــم  ــــــــــا آســــــــــمان فــــــــــرق مــــــــــی  زمیــــــــــن ت
ــــــــــد؟ ــــــــــان را چــــــــــه طــــــــــور تطبیــــــــــق دادی بقیــــــــــه عوامــــــــــل، خودت

 اول مهانطـــور کـــه گفتیـــد ایـــن دو فضا اصـــالً با هم قابل مقایســـه 
نیســـتند. آن جـــا ایـــن جوری نیســـت عالوه بـــر امکانات کـــم و آب 
ید، اســـب، قاطر،  و هـــوای خـــاص آجنا، مشا بـــا حیوان ســـر و کار دار
ســـگ و... بایـــد بـــا ایهـــا مهاهنگ بشـــوی تا بتـــواین نقـــش را بازی 
کـــی. بارهـــا شـــده کـــه از اســـب زمـــنی خـــوردمی. مـــن درســـت روز 
اویل که ســـوار اســـب شـــدم، چـــون بلد نبـــودم زمنی خـــوردم! من و 
حممود]پاک نیت[ برای اولنی بار می خواســـتم ســـوار اســـب بشـــومی. 
از خبـــت ما اســـیب را آوردند که اصالً آرام و قرار نداشـــت یعی یکبند 
روی دســـت و پـــا بلنـــد می شـــد. اســـب هـــم باهوش اســـت می فهمد 
که آنکه سوارشـــده بلد اســـت یانه. مهینکه من ســـوار اسب شدم، 
شـــروع کـــرد به جفتـــک انداخنت! مـــن مرتـــب داد می زدم کـــه دارم 
یـــد ویل مهتـــر می گفت نـــه منی افی  می افـــم ایـــن اســـب را نگـــه دار
تـــو می تـــریس می گفـــم به خدا منی ترســـم من اگر می ترســـیدم ســـوار 
منی شـــدم... مهتر هم آمد جلو و به جای گرفنت اســـب، شـــالقش زد

 همانطور که شما روی آن سوار بودید؟! �
 مـــن هم ســـوار بـــودم بعـــد یک حرکت اســـت بـــه نـــام لونچ کیش 
این هـــا را مـــا بعدها فهمیـــدمی لونچ کیش مـــال زماین اســـت که بلد 
شـــده بایش نـــه ابتدا بـــه ســـاکن وقی ســـوار می شـــوی لونچ کیش 
یـــد و او هـــم شـــالق مـــی زد و من هم  بکننـــد. اســـب در دایـــره می دو
 منی دانســـم باید چـــه کار بکمن داد مـــی زدم: 

ً
روی هـــوا بـــودم اصـــال

دارم می افـــم... او هـــم مـــی گفت نه منی افی،  فقـــط می تریس!  یک 
حلظه اســـب روی پا بلند شـــد، من هم از باالی سر اسب پرتاب شدم 
و رفـــم وســـط زمنی و آمسان چرخیدمی و بعد از یـــک ربع پاینی افتادم!  
آجنـــا از ایـــن پـــاره آجرهـــای خـــراب و نم خپتـــه بود که خیـــیل کج و 
کولـــه اســـت. با کمر روی آن ها خـــوردم و یک پاره آجـــر در کمر من 
فـــرو رفت، نفســـم بنـــد آمد اصاًل طـــوری بود که من گفم متام شـــد. 
خناعـــم قطـــع شـــده و فلج  شـــدم. دنده هامی بـــه خاطر آن پـــاره آجر به 
یـــه من فرورفته بود و نفســـم باال منی آمد. دربیمارســـتان گفتند خدا  ر
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یه فرو رفته و باید اســـتراحت کند  را شـــکر نشکســـته ویل دنده به ر
تـــا خـــودش بیـــرون بیاید. حـــاال من هم درد می کشـــم و هم نفســـم 
بـــاال منـــی آیـــد. باالخره هـــم یک کیســـه دارو و آمپـــول به مـــا دادند و 
مـــا را بـــه خانه فرســـتادند من اصـــاًل از زور درد و ناراحی منی توانســـم 
نفس بکشـــم امـــا خدا اهـــایل میمه را خیـــر بدهد. فـــردا صبح، چند 
نفـــر از جوان هـــای میمـــه با یـــک وانت آمدنـــد و مرا به یک روســـتایی 
بردنـــد چهـــل و پنج کیلومتـــری میمه، بـــه نام کامو، خاکش ســـرخ 
یبایی این روســـتا شـــده بـــودم که  ســـرخ اســـت. من آنقـــدر جمذوب ز
درد را فرامـــوش کـــرده بـــودم. گفتنـــد این جا یک آقایی هســـت که 
می توانـــد تـــو را درســـت کنـــد. آن آقا برای آبیاری ســـر زمـــنی رفته بود 
ســـاعت ده صبح بود، رفتند دنبالش و توضیح داده بودند چه شـــده. 
پیـــام داد تامشـــا ناهـــار را نـــوش جان کنید مـــن کارم متام می شـــود و 
ب بدهـــم و منی توامن نوبـــت آمب را 

ّ
برمـــی گـــردم. من بایـــد زمنی ها را ا

از دســـت بدهـــم. ایـــن طـــوری منی شـــود. وقی آمـــد، با ترفنـــدی که 
بلـــد بـــود دنده هـــای مـــن را در آورد و نفـــس مـــن راحـــت شـــد بعد به 
مـــن گفت بلند شـــو غلـــت بزن مـــن می ترســـیدم گفت نه بلند شـــو 
ببیـــمن گفم دوباره بالیی ســـرم نیاید؟ گفت نه هیچ طوری منی شـــود 
غلت زدم... گفت خوب اســـت؟ گفم بله... گفت تا ســـه روز من 
یـــک دوا هم پشـــت تـــو می انـــدازم، بعد از ســـه روز باز کن برو ســـوار 
اســـب شـــو. یادم هســـت بندگان خدا پارچه نداشتند، مهان ملحفه  
خوابشـــان را پـــاره کـــرد و کمر مرا بســـت. بعـــد از ســـه روز هم خوب 
خوب شـــدم. کاری که آن مهه دکتر نتوانستند اجنام بدهند. بعدتر 
یان را گفم که به دکترهـــا برخورده بود...  در مصاحبـــه ای ایـــن جر

 با این حساب اصاًل از هنرور استفاده نکردید؟ �
. مـــن در طول فیلمبـــرداری روزی روزگاری، بدلکار نداشـــم.   اصـــالً

 مهـــه چبه ها کارهایشـــان را خودشـــان اجنام مـــی دادند. 
ً
یبا یعـــی تقر

یگر مهه کارهایش را خودش  کار خـــایص هم نبود. من معتقـــدم باز
اجنـــام بدهـــد، تا خودش لذت ببـــرد. خـــودش از کاری که می کند 
خوشـــش بیایـــد واال خییل جاها هنـــروران کار اجنام مـــی دهند اما به 
پیشـــه متام می شـــود و آن بندگان خدا هیـــچ دیده منی  نـــام فالن هنر
شـــوند. حی خاطرم هســـت خامن ُعلو یکبار از روی االغ افتادند ویل 

بازهم بـــا عالقه و قـــدرت ادامه دادند.

�  
ً
ــاال ــ ــ ــ ــــد، احتمــ ــ ــ ــو شــ ــ ــ ــ ــ ــــم عل ــ ــ ــ ــــت از خان ــ ــ ــ ــــه صحب ــ ــ ــ ک ــاال  ــ ــ ــ  حــ
ــــــــــد حــــــــــاال چــــــــــه در  ــــــــــده بودی ــــــــــاًل دی کارهــــــــــای ایشــــــــــان را قب
ــــــــــا حتــــــــــی در رادیــــــــــو صــــــــــدای  ســــــــــینما چــــــــــه در تلویزیــــــــــون ی
ــــــاال روزگار در روزی روزگاری  ــــــنیده بودیــــــــــد و حــــ ــــــان را شــــ ایشــــ
کار بکنیــــــــــد.  کــــــــــه بــــــــــا هــــــــــم  شــــــــــما را آورده بــــــــــود یــــــــــک جایــــــــــی 
دربــــــــــاره حــــــــــس خودتــــــــــان و اینکــــــــــه چــــــــــه چیــــــــــزی آن لحظــــــــــه 

ــــد؟ ــ ــ ــ ــــت، بفرمایی ــ ــ ــــما می گذشــ ــ ــ ــــن شــ ــ ــ در ذهــ
 قبـــل از انقالب ما تئاتـــر کار می کردمی ما را اصالً به کار ســـینما راه 
منی دادنـــد و ما هـــم منی رفتم چون بودند آن هایی کـــه کار می کردند 
دیگـــر جـــایی برای ما نبـــود. اما شـــیراز یک جایی بود کـــه گروه های 
 بـــرای فیلـــم ســـازی می آمدند. یادم هســـت داشـــتند در 

ً
خمتلـــف دامئا

شـــیراز فیلمی می ســـاختند که خـــامن علو هـــم در آن بـــازی می کرد. 
من آن موقع تازه از ســـربازی آمده بودم بیســـت ساله بودم. از حافظیه 
شـــیراز رد می شـــدم دیدم که دارند بازی می کنند نـــگاه کردم دیدم 
خـــامن علـــو هم هســـت رفـــم جلو گفـــم خـــامن اجـــازه می دهید یک 
عکـــی بـــا هـــم بگیـــرمی؟ گفت بیـــا جامن بیـــا بگیـــرمی و یکـــی از 
عکاســـهایی که در خود حافظیه بودنـــد از ما عکس گرفت. او هم 
حمبت کرد. شـــاید بیســـت ســـال بعد از آن ماجرا من خـــامن علو را در 
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روزی روزگاری می بیـــمن و بـــا هم مهکار می شـــومی و بازی می کنم. 
مـــن ایـــن را بـــه خامن علـــو گفم و عکـــس را به ایشـــان نشـــان دادم 
 چندوقت بعد 

ً
و از ایشـــان دعـــوت کـــردم بـــه شـــیراز بیاینـــد. اتفاقـــا

بـــرای دیدن یکی از بستگانشـــان به نـــام آقای چهره نـــگار – که از 
عکاســـان معروف شـــیراز اســـت – آمدند و رفتم حافظیه و مثل مهان 
عکـــس را گرفتم. البته هم من خییل فرق کرده بودم و هم ایشـــان.

گــــــــــر اجــــــــــازه بدهیــــــــــد بــــــــــه شــــــــــخصیت های نســــــــــیم  �  ا
ــه  ــ ــ ــ ــ ــم. ب ــ ــ ــ ــ ــــودن، برگردی ــ ــ ــ ــو ب ــ ــ ــ ــ ــرادر دو قل ــ ــ ــ ــ ــه ب ــ ــ ــ ــ ک ــیم  ــ ــ ــ و بســ
ــــد  ــ ــ ــ ــــد دو ُبع ــ ــ ــ ــــدر می توانن ــ ــ ــ ــــه ق ــ ــ ــــن دو، چــ ــ ــ ــ ــــما ای ــ ــ ــر شــ ــ ــ ــ نظــ
ــــاره  ــ ــ ــــــن اشــ ــ ــ ــــــل از ای ــ ــ ــــند. قب ــ ــ ــــر باشــ ــ ــ ــــــک نفــ ــ ــ ــــــخصیت ی ــ شــ
ــــــــــک شــــــــــخص  کار ی ــــــــــه آقــــــــــای احمدجــــــــــو موقــــــــــع  ک ــــــــــد  کردی
ــــــــــک شــــــــــخص دیگــــــــــر. شــــــــــاید  ــــــــــع دوســــــــــتی، ی ــــــــــود و موق ب

ــــند؟ ــ ــ ــــوری باشــ ــ ــ ــــــن جــ ــ ــ ــا ای ــ ــ ــ ــــه آدم هــ ــ ــ همــ
 بـــه اعتقـــاد من خود آقای امحدجو بســـم و نســـم اســـت! مهنی دو تا 
ُبعـــد را دارد مهـــان جدیـــت را دارد، مهـــان هبلول واری را هـــم دارد! به 
 یک چننی شـــکیل هســـتند. حـــی چندوجهی 

ً
هـــر حال آدم ها اکثرا

هستند.

ــــــود  � ــــــه نمی شــــ کــــ ــــــه روزی روزگاری از نوعــــــــــی اســــــــــت    فیلمنامــــ
کتابهــــــــــای ســــــــــعدی نکــــــــــرده باشــــــــــد  نویســــــــــنده نگاهــــــــــی بــــــــــه 
ــــــــــه مثــــــــــاًل منطق الطیــــــــــر نکــــــــــرده باشــــــــــد نگاهــــــــــی  نگاهــــــــــی ب
بــــــــــه ایــــــــــن آثــــــــــار قدیمــــــــــی و پــــــــــر مغــــــــــز مــــــــــا نکــــــــــرده باشــــــــــد. آیــــــــــا 
ــــــود و توقــــــــــع اش از  ــــــرده بــــ کــــ کار را  ــــــم ایــــــــــن  ــــــو هــــ آقــــــــــای احمجــــ

ــــــه بــــــــــد؟ شــــــــــما چــــ
 بـــه نظـــرم ایـــن امری شـــخیص اســـت. یعی خـــود من اگـــر مطالعه 
بکـــمن بـــه نفع خودم اســـت اگر چیـــزی را بتوامن از جـــایی پیدا بکمن 
بـــه نفع خودم اســـت. در ایـــن زمینه هر چه دانش خـــودم را باال ببرم 
بـــاره روزی روزگاری هم بایـــد بگومی  بـــه نفع خـــود مـــن اســـت. در
کـــه روزی روزگاری یک نوع شـــعر اســـت. مهه آن از ابتـــدا تا انهتا 
شـــعرگونه اســـت و خود امحدجو هـــم یک جمموعه عظـــم و بزرگی 
از شـــعر دارد. بـــه اعتقـــاد من او یک قلـــم منحصر به فـــرد دارد. منونه 

او را کم دارمی. 
 نوشـــته اســـت که یک گروه جوان دارند می 

ً
یک کاری هم جدیدا

ســـازند. این کار هم دو تا شـــخصیت دارد که مهان شخصیت های 
حســـام و نسم روزی روزگاری هستند یعی با مهان شکل و مشایل، 
امـــا جـــوان! من هنـــگام فیلمبـــرداری رفـــم. دیدم مهانطـــور که یس 
ســـال پیـــش بود، مهانطـــور باحوصله و جدی پای کار اســـت. حی 
ایـــن بـــار فیلمنامه را باهلجه نوشـــته. مهـــان هلجه هایی کـــه در روزی 
روزگاری و بعدتر در تفنگ ســـر، خپته و آماده شـــده بود. این جور آدم 
هـــا با ســـخی روزگار و با مهه چیز روزگار می ســـازند بـــدون این که 
دم بزننـــد این جـــا مـــن معتقـــدم آن کی کـــه متویل این هنر اســـت 
آن کـــی کـــه عالقه مند به ایـــن آدم ها هســـت بایـــد دورادور رصد 
کند دانه دانه این آدم هایی که هســـتند مگر قرار اســـت چند ســـال 
زندگـــی بکنند؟ مگر قرار اســـت چه قدر دیگـــر این ها کار بکنند؟ 
این هـــا را بایـــد مراقبـــت بکننـــد از آن ها حفـــظ و حراســـت بکنند به 

آن ها ســـر بزنند احوال آن ها را بپرســـند. 
حـــی مـــی دامن کـــه برای حـــوزه هنری فیلمنامه ای نوشـــته اســـت با 
موضـــوع حضرت ابوالفضـــل )ع(. نذری خود او هم بوده اســـت یعی 
هیچ پویل بابت نوشـــنت آن نگرفته اســـت. اما ساهلاست آجنا مانده و 

خاک می خورد. این کارها باید ســـاخته شـــوند و باید عرضه شـــوند 
تـــا انتقـــال فرهنگ صـــورت بگیـــرد، آموزش اجنام شـــود و عمـــاًل قدر 

آدمهایی مثل امحدجو دانســـته شـــود.

ــــــــــه در واقــــــــــع  � ک کلــــــــــی داشــــــــــت  ــــــــــک قصــــــــــه    روزی روزگاری ی
ــــه  ــ ــ ــ ک ــــه اول را  ــ ــ ــ ــــود. ضرب ــ ــ ــ ــــــک ب ــ ــ ــــــدن مرادبی ــ ــــه آدم شــ ــ ــ قصــ
کامــــــــــی خــــــــــودش، بعــــــــــد از  ــــــــــا آن قصــــــــــه نا قلــــــــــی خــــــــــان زد ب
ــــــــــر  ــــــــــا تیــــــــــر زد و رفــــــــــت و بعدت ــــــــــه دوم را ب آن نســــــــــیم بیک ضرب
کــــــــــرد بــــــــــه  کــــــــــه خالــــــــــه ســــــــــرراهش قرارگرفــــــــــت و شــــــــــروع  هــــــــــم 
ــــــــــا آخــــــــــر برســــــــــد  ــــــــــردن مراحــــــــــل تربیــــــــــت و تعلیــــــــــم. ت ک طــــــــــی 
ــــــــــه نهضــــــــــت جنــــــــــگل  ــــــــــرود ب ــــــــــه آدم بشــــــــــود و  ب ک ــــــــــه آنجــــــــــا  ب
ــــــــــر ایــــــــــن قصــــــــــه اصلــــــــــی، قصــــــــــه هــــــــــای  ــــــــــدد. عــــــــــالوه ب بپیون
ــــــــــه در طــــــــــول  ک ــــــــــی هــــــــــم هســــــــــت  کوچــــــــــک و بزرگ فرعــــــــــی 
ــــــــــل قدیم هــــــــــا  ــــــــــت مــــــــــی شــــــــــوند. مث داســــــــــتان اصلــــــــــی روای
ــــــــــا جلــــــــــوی  ــــــــــا ســــــــــر مزرعــــــــــه ی کرســــــــــی ی ــــــــــای  ــــــــــا پ کــــــــــه حــــــــــاال ی
حــــــــــوض مســــــــــجد، بزرگ ترهــــــــــا می نشســــــــــتند بــــــــــرای 
ــــــــــه عــــــــــالوه  ک ــــــــــد. قصــــــــــه هایــــــــــی  جوان ترهــــــــــا نقــــــــــل می کردن
ــــــــــر انتقــــــــــال فرهنــــــــــگ، انتقــــــــــال اخــــــــــالق، انتقــــــــــال رســــــــــوم و  ب
ــز دارد. روزی روزگاری  ــ ــ ــ ــ ــرگرمی را نی ــ ــ ــ ــ ــه س ــ ــ ــ ــ ــنت ها، وج ــ ــ ــ ــ س
ــــــــی شــــــــــخصی  ــ ــــــــه در زندگ کار و چــ ــــــــه در  ــــــــما – چــ ــــــــرای شــ ــ ب

گویــــــــــی را دارد؟ ــــــــــان – ایــــــــــن قصــــــــــه  ت
ید مهـــه کارهای او متام قصه اســـت.   امحدجـــو مهیشـــه قصه می گو
خـــدا پـــدر و مـــادر او را رمحـــت کنـــد. االن مشا به یک جوان بیســـت 
یـــد. اگر توانســـت بـــرای تو قصه  ســـاله امـــروز بگـــو یک قصـــه بگو
ید. مثل مهان ســـکانس که  یـــد! اصالً بلد نیســـت قصـــه بگو بگو
مراد جلوی حســـام می ایستد و می پرســـد تو بلدی رخت های خود را 
ید نـــه نه نه... ایها مهان  بشـــوری؟ بلدی خار بکی؟ او هم می گو
مهارهتـــایی اســـت کـــه قصه بـــه چبه ها مـــی داد. قدمی هـــا قصه خییل 
چبه هـــا را تربیـــت می کـــرد چبه هـــا را می ســـاخت تا بزرگ می شـــدند و 
یا پـــردازی آن ها ختیالت آن هـــا مهه این ها  وارد زندگـــی می شـــدند رو
یـــت می کرد و پرورش مـــی داد و آن ها را وادار می کرد که دنبال  را تقو

جای هبتـــر، کار هبتر و زندگـــی هبتر بروند.
حـــی مـــی تـــوامن بگومی بـــه فرزنـــدان مـــا هـــدف مـــی داد. قصه های 
امحدجـــو هـــم مهنی کارکـــرد را دارنـــد. ضمن این کـــه در قصه های 
امحدجـــو مـــا ظرایـــی می بینـــم کـــه ضرب املثل هـــای فراموش شـــده 
مـــا هســـتند. امحدجـــو این ضـــرب املثل هـــا و متل ها را بـــا حکمت و 

روایـــت ســـاخته شدنشـــان به خماطب نشـــان مـــی دهد. 
مثـــل آنکه آن دزد و راهزن هم حرمت منک را نگه داشـــته و می فهمد 
کـــه بایـــد نگـــه دارد. این هـــا چیزهـــایی اســـت که مـــا یادمـــان رفته 
اســـت. نســـلمان یادش رفتـــه و منی داند حرمت ها چه شـــدند و کجا 
رفتنـــد؟ مهنی فرامـــویش هم باعث خییل اتفاقات و کجروی ها شـــده 

است. 

ــــــنواره  � ــ ــــــاره جشــ ــ ــ ــــــان درب ــ ــ ــــــوال،  نظرت ــ ــــــــن ســ ــ ــــــوان آخری ــ ــ  بعن
مردمــــــــــی فیلــــــــــم عمــــــــــار چیســــــــــت؟

 کار خـــویب اســـت. هـــر جـــا کـــه خود مـــردم پـــا پیـــش می گذارند، 
موفق تر هســـتند، می داین؟ مردم مثل بســـیجی ها هســـتند. منتظر این 
بنـــد و آن بنـــد و ایـــن مـــاده و آن الحیه و فالن منی مانند. اگر کســـاین 
کـــه می توانند در ایـــن کارها مردم را محایت کننـــد و از این حرکهتا 

پشـــتیباین کنند، موفقیت صدچنـــدان دارند.



78

محسن صفایی فرد
پژوهشگر موسییق انقالب

اولـــنی تاثیـــر انقالب بر موســـییق، قدرت بالمنازع و تعایل موســـییق ســـنی و 
ایـــراین و حـــذف موســـییق پـــاپ بود. موســـییق پاپ ممنـــوع شـــد و این فقط 
ارگ و ملودیـــکا بود که در گروه های ســـرود دانـــش آموزی به کار گرفته 

میشد.
 سازشـــنایس دهه اول انقالب در احنصار نوازندگان و موســـییق دانان سنی 
یته برخی ســـازها به مضامنی خـــایص پیوند خورده  بـــود و این میان ســـونور
بـــود. صـــدای تار بیشـــتر در خدمت ســـرودهای محـــایس بود و صدای ســـه 
تـــار و تنبور بیشـــتر به اشـــعار عرفـــاین و معنوی گـــره می خورد. آثـــار لطی و 
علیـــزاده در جمموعـــه چـــاووش خصوصا بیانگر اقتـــدار تار در گـــروه نوازی 
های محایس اســـت و آتش در نیســـتان جالل ذوالفنون مناینده هبره ای که 

موســـییق عرفاین از ســـه تار می برد.
در این ســـاهلای اســـتیالی موســـییق ســـنی، چالـــیش در موســـییق فیلم نیز 
میـــان برخی اســـاتید پیش آمد. عـــیل حامتی که در انتخاب موســـییق برای 
فیلمهایش ســـختگیری خاص خودش را داشـــت در »حاجی واشنگنت« 
به ســـراغ حممدرضا لطی رفت و او نیز منونه ای از موســـییق سنی برای فیلمی 
با آن صحنه های ســـنی-مدرن ســـاخت که چندان مقبول نیفتاد. در یپ 
این اتفاقات، ســـوال اســـایس این بود که آیا موســـییق ســـنی برای مهراهی 

فیلم شایستگی دارد یا خیر؟ 

یال دلشدگان را به  فارغ از پاســـخ تئوریک و علمی شاید بتوان موسییق سر
عنوان تها موســـییق فیلم بـــایق مانده در حافظه عالمقندان موســـییق در این 
دوره یافـــت و چنـــان چیـــزی در ایـــن دوره دیگر نتوان دید. هرچند موســـییق 
فیلم های غیر ســـنی و عمدتا با ســـاختار ارکســـترال کالســـیک غریب در 
آثـــاری چـــون »ســـربداران« و »ترن« و... آثار شـــاخیص هســـتند و ماندگار 

اند. شده 
ین دهـــه هفتاد با چننی  یال روزی روزگاری در ســـاهلای آغاز موســـییق ســـر
عقبـــه ای زاده شـــد. فخرالدیی که قبال جتربه ســـربداران را در یک فضای 
مسفونیـــک بـــه خـــویب ارائـــه داده بـــود، حـــاال تنبـــور را بـــر صدر تیتـــراژ یک 
یال نشـــانده بود که باید راوی ســـنت محـــایس ایالت و عشـــایر ایراین  ســـر
مـــی شـــد! تنبور و محاســـه و فیلم ســـه ضلع ظاهـــرا نامهاهنگـــی بودند که 
اینجا مهنشـــنی هم و خاطره موســـییق دوران خود و پس از آن شدند. برریس 
ابعـــاد این مهنشـــیی می توانـــد به عنوان یـــک کارگاه درس آموز توســـط 
یال به عالمقندان کشف علت جاودانگی  کارگردان و آهنگســـاز این سر

آثار هنری کمـــک مناید.
پیونـــد موســـییق ســـنی و صدادهی ارکســـتر و ســـاز ایراین با فضـــای بیابان 
و صحـــرا و زندگـــی اییل و روســـتایی اولـــنی هارموین و مهاهنگـــی موزیک 
یـــر اســـت. طبعا خبیش از مناقشـــات ایراین در باب موســـییق ســـنی  و تصو
روی فیلم از این طریق حل شـــد. موقعیت ســـنی فیلم، موســـییق سنی می 
طلبید. اما این مهه ماجرا نیســـت. علت حموریت ســـاز تنبور با آن پیشـــینه 

وزگاری  وزی ر یال ر نگاهی به موسیقی سر

ݭیلهݥ  ݫ ݫ ݫ ݓىݫ ݫ ݫ ݫ �ݭݭݫ
ݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٯݩݩݩت ݡیݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݠکم�ݦݩت
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عرفـــاین خانقاهی اش در موســـییق ایراین چه می 
توانست باشد؟ 

روزی روزگاری، بر بســـتر قصـــه راهزین صحرایی 
بـــه نـــام مرادبیک می گـــذرد. حکایـــت »کوچ 
از   سرشـــار  »راهـــزن«  و  »صحـــرا«  کاروان«، 
حکمـــت و عبرت اســـت کـــه ادبیـــات فاریس 
را از آن خـــود کـــرده اســـت. مـــا امـــروزی هـــا متام 
ادراکمـــان از این ســـه مقولـــه را مرهـــون ادبیات 
حکمـــی و عرفاین فـــاریس هســـتم. دیالوگهای 
یه  یـــن گو یال کـــه بعضـــا خود نوعـــی گز ســـر
و مجلـــه قصـــار تلیق تواند شـــد، بـــار انتقـــال این 
زندگـــی حکمت آمیـــز را به دوش می کشـــند. 
یال، استفاده  این زندگی و زبان حکمی در ســـر
از تنبور را توجیه می کند. اما جالب اینجاســـت 
کـــه حکمت اییل و صحراگرد، حکمِت ســـتیز 
اســـت نه پرهیز. از این رو مجالت ملـــودی روزی 
روزگاری بـــه اصطـــالح اهـــل فـــن اســـتکاتو یا 
مقطع و و بدون پرش نی اســـت. در واقع ملودی 
حمکم و قاطع، مابه ازای قاطعیت و ستهیندگی 
زندگی صحرایی و انتخاب ســـاز تنبور مابه ازای 
حکمـــت و پنـــد روزگار که طبیعـــت صحرا به 

اهلش مـــی آموزد.
از  یکـــی  روزگاری  روزی  موســـییق  کـــه  ایـــن 
یزیون پس  جاودانـــه های موســـییق فیلـــم در تلو
از انقالب و در کارنامه کاری اســـتاد فخرالدیی 
اســـت یک روی داستان است. روی دیگر زمینه 
هـــای خلق ایـــن موســـییق یگانه اســـت که در 
ســـطور باال اشاریت به آن شـــد اما بر آن باید افزود 
کـــه این موســـییق منحصـــر بفـــرد خود بـــه متامه 

مدیـــون احنصاری بودن ســـوژه خود اســـت.
متاسفانه یا خوشبختانه روزی روزگاری هیچ گاه 
نه قبل و نه بعد از خود پیشـــرو و پیروی نداشت و 
انگار امحدجو به تهایی کاشـــف فروتن حکمت 
قبیلگی ما در روزی روزگاری شده است. روایت 
قصه های ناگفته و ناشـــنفته مردم اگرچه دشوار 
ساخته می شـــوند اما سرشـــار از ابتکار و بداعی 
هستند که عیل رغم ســـاده سازی های مدیریی 
در رســـانه ســـاهلای اخیر هیچ گاه رنـــگ تکرار و 
یـــان ســـازی به خـــود ندیدند. مهنی دشـــواری  جر
خالقانه امحدجو و گروهش باعث شـــده اســـت 
کار او و دوســـتانش از دســـترس تکرار و کلیشه 
سازی دور مباند و شاید به خاطره ای نوستالژیک 
تبدیـــل شـــود. اما اگـــر کمی به حتلیـــل موفقیت 
یابم  ایـــن اثر توجه کنم به ســـادگی می توانم در
که حکایهتـــا و ماجراهای جذایب در ســـینه این 
یخ آنان اســـت. به ســـینمای امروز ایران  مردم و تار
باید روزی روزگاری را نشـــان داد تا ببینند دســـت 
کم بـــرای جوشـــش ابـــداع و خالقیـــت هم که 

شـــده اســـت گاهی مردم بد نیستند!

وزگاری وزی ر وستا در ر ر

گاه ا�ه ݩݩݐ �ݬݬݬچىݩݩݩݩݩݧ
مهدی پیرهادی

طنزپرداز

تصوری که از روســـتا وجود دارد خییل با تصوری که عده ای از ســـاکننی آن دارند متفاوت است. 
بـــرای بیشـــتر مردم روســـتا یعی جایی خـــوش آب و هوا و مردمی کـــه در آن زندگی می کنند، یعی 
آدم هایی یب احســـاس که انگار فقط خوب بلدند ســـیب و زردآلو پرورش دهند و چیزی از زندگی 
منی دانند. این ها اغراق نیســـت؛ بنده بارها و بارها، هرچند ســـن و ســـال کمی داشـــم، اما این نگاه 
یادی مسیرشان را  را دیده و درک کرده ام. به خاطر رودخانه ای که در دل روســـتا داشـــتم، آدم های ز
بـــه مست ما کج می کردند. کســـاین کـــه در برخورد با چبه های روســـتا در هبترین حالت کیکی 
تعارف کرده و کیل درباره ی ســـر و وضع خاکی شـــان پچ پچ می کردند. با مرام هایشـــان هم منت 
می گذاشـــتند و برای بزرگترها دســـی تکان می دادنـــد. منی توان گفت دلیل این نـــوع نگاه و این 
 رسانه ، یکی از مقصرین است. مقصر اجیاد نگاهی 

ً
 چه چیزی است، اما قطعا

ً
یاد دقیقا فاصله ی ز

ناحمترمانه به روســـتا و روســـتایی. یب احترامی، یعی نبود امکانات در روستا را معادل بدویت بدانم؛ 
یعی فقر مایل احتمایل را معادل عقب افتادگی بدانم؛ یعی تفاوت فرهنگی را معادل یب فرهنگی 
بدانـــم. رســـانه بـــه راحـــی می تواند ایـــن نگاه را درســـت کند؛ امـــا اگر بگویم سال هاســـت که 

روســـتایی و سبک زندگی اش را سانســـور می کند، یب انصایف نکرده امی. 
بـــا این که "روزی روزگاری" در دوراین ســـاخته شـــد کـــه خییل –الاقل نه به انـــدازه ی امروز- حبث 
ســـنت و مدرنیتـــه در کشـــور ما جـــان نگرفته بـــود، اما به خویب مســـلک روســـتا و مردمـــان اش را 
یبایی را در شـــهر و  برجســـته کرد. امحدجو در ســـینما و تلویزیوین که دیگر فیلم ســـازان طراوت و ز
زندگـــی شـــهری می دیدند به ســـراغ روســـتا رفت. البته هنوز هـــم رویه ی فیلم ســـازان تغییر خایص 
نکرده اســـت. درســـت اســـت که گاهی به روســـتا ســـری می زنند اما بیشـــتر، جاذبه های بصری 
روســـتا و ســـاخنت تصویر شـــاعرانه برای نســـل امروز آن هـــا را به آن جا می کشـــاند. بـــرای بعی از 
آن ها حضور گاو، گوســـفند، دار و درخت، صدای زنگوله، نان روســـتایی، یا چشمه ی آب، شرط 
الزم و کایف برای انتخاب روســـتا اســـت و البته بعی هم می روند و کادری از دســـتان پینه بسته و 
خانه هـــای خشـــت و گیل می گیرند. اما امحدجو ســـال ها قبـــل جور دیگری روســـتا و مردمان اش 
را دیـــد و جـــور دیگـــری بـــه دل خماطب چنـــگ انداخت. او جلو بردن و جذاب شـــدن فیلـــم اش را 
 عجیب 

ً
بـــه عهده ی مهنی مردم گذاشـــت کـــه البته نتیجه اش را هـــم دیدمی. آدم هـــایی که اصال

یـــب نبودنـــد، مهان هایی بودند که هســـتند و خواهند بـــود؛ مردمی با فرهنگ، مبـــادی آداب،  و غر
حرمت شـــناس و حرمی نگه دار، شـــاد و بانشـــاط و... 

امحدجـــو بـــا حوادیث که ســـر راه این مردمان می گذاشـــت، هم فیلـــم را به خویب جلـــو می برد و هم 
یر  خماطـــب را بـــه آن ها نزدیک و نزدیک تر می کـــرد. آن قدر نزدیک که مـــزه ی آن اصالت و پاکی، ز
زبامنـــان می آمد. حـــوادیث مثل خلت کردن کارواین که حی گیوه هم از پای شـــان درمی آورند، اما 
آن ها پیرمرد درمانده ای که در بنی شـــان اســـت را با پای برهنه روی دست می گیرند و از روی خارها 
بـــه روســـتا می رســـانند؛ یا چوپاین که پســـرِ عشـــق آوازش را مالمت می کند، امـــا آرزوهایی برایش 
پا اصـــرار مـــی ورزد و... وقی هم که  دارد؛ یـــا خالـــه لیـــالیی کـــه روی توجه به نیازهای یـــک چهار
خماطب به اندازه ی کایف روســـتاییان و مسلک شان را می شناسد، راه زین به نام مرادبیگ را می آورد 
وســـط آن ها، مـــی آورد تا زندگی کردن بیاموزد. مرادبیگی که دســـت آخر یکی از آن ها می شـــود.

امحدجـــو گـــویی روزی روزگاری را بـــرای خـــراب کـــردن آن تصاویر شـــاعرانه ، پـــوچ و غیرحمترمانه 
ســـاخت؛ تصاویری که باعث شـــده اند در برخوردمان با روســـتاییان، نتوانم به درسی ارتباط برقرار 
یـــادی را می طلبد. کنم و فاصله را بیشـــتر کنـــم. کم کردن این فاصلـــه "روزی روزگاری "های ز
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که اســـم او را  کار تلویزیونی انجـــام داده بود، اما آن چیزی  »حمیدرضا پگاه« با تفنگ ســـرپر شـــناخته شـــد. هرچنـــد قبل اش چنـــد 
کار جدیدی مشـــغول بود و به ســـختی  که پگاه در  ســـر زبان هـــا انداخـــت، بـــازی در نقش »غیبیش« تفنگ ســـرپر بـــود. در روزهایی 
گذاشـــتیم تا دربـــاره ی تفنگ ســـرپر، غیبیش و  کنـــد، بعد از چندیـــن بار تمـــاس و... قرار  می توانســـت بـــرای مصاحبـــه وقـــت خالی 
که هنوز  کـــرد به تنهایی نشـــان مـــی داد  امـــر اهلل احمدجـــو حـــرف بزنیـــم. این که او در این سرشـــلوغی بـــرای مصاحبـــه وقت خالی 
کـــه دیگر  کار بـــا احمدجـــو زیـــر زبـــان اش اســـت. وقتی آمـــد بـــرای مصاحبه جـــوری با شـــور و حـــرارت و ذوق حـــرف می زد  شـــیرینی 

مطمئن شـــدیم.

ــم.  � ــ ــ ــ ــ کنی ــروع  ــ ــ ــ ــ ــو ش ــ ــ ــ ــ ــای احمدج ــ ــ ــ ــ ــا آق ــ ــ ــ ــ ــنایی تان ب ــ ــ ــ ــ از آش
این کــــــــــه چه طــــــــــور بــــــــــه تفنــــــــــگ ســــــــــرپر پیوســــــــــتید؟

یال برای ایشـــان بازی  مـــن با آقای شـــاه حامتی آشـــنا بـــودم. یک ســـر
کـــرده بـــودم. آن روزهـــا هـــم می خواســـم یک فیلـــم کوتاه بســـازم و 
دوســـت داشم ایشـــان مشاور من باشـــند. یک روز گفتند بیا دفتر ما 
یک کاری دارمی... رفم آن جا، یک کاله مندی ســـر من گذاشـــتند 

و یـــک تســـی از من گرفتند.

خود آقای احمدجو بودند؟ �
نـــه خودشـــان نبودنـــد. دستیاران شـــان از مـــن یک فیلمـــی گرفتند و 
گفتنـــد دو تا مجلـــه این جوری بگو، بعد هم که چنـــد روز بعد زنگ 
زدنـــد کـــه بیا تســـت گـــرمی. رفم تســـت گـــرمی و آقای اســـکندری 
تســـت گـــرمی زدند. بعد هم فیلم نامه را به مـــن دادند و دیگر انتخاب 

شدمی. 

آقای احمدجو را می شناختید قبل از آن؟ �
بله به واسطه روزی روزگاری. 

ــــــــــان  � ــــــــــه نظرت ــــــــــد، ب ــــــــــه فیلم نامــــــــــه را خواندی ک ــــــــــاری  اولیــــــــــن ب
ــد؟ ــ ــ ــ ــ ــور آم ــ ــ ــ چه طــ

یزبافـــت بـــود. فیلم نامه هـــای آقـــای  فیلم نامـــه بـــه قـــول معـــروف ر

امحدجـــو، خواندنـــش خیـــیل راحـــت نیســـت. یعـــی خیـــیل جذاب 
اســـت ویل خییل بایـــد به جزئیات توجه کی خبواین. من یک شـــبه 
یادم،  خوانـــدم بیســـت صفحه فیلمنامه را. اوالً به خاطـــر ذوق خییل ز
بعـــد هم به خاطـــر جذابیت خـــود فیلم نامه. یعی هـــر دو این ها کنار 
هـــم باعث شـــد که من یک شـــبه فیلم نامـــه را خبوامن. بعـــد این که 
هـــی می رفـــم جلو می دیدم نقش اصیل کار اســـت خـــب دیگر کیل 

ذوق زده می شـــدم!

آن سال ها هم سال های اول فعالیت تان بود. �
یگری می کردم.  بله پنج، شش سال بود داشم باز

قبلش سه تا سریال فکر کنم کار کرده بودید.  �
یوین کار کرده بودم.  یز یال و کارهای تلو بیشـــتر؛ ســـه، چهار تا ســـر

بعد تا این که تفنگ ســـر پر قســـمم شـــد. 

ــــــــــا آن شــــــــــناختند،  � ــــــــــه شــــــــــما را ب ک کنــــــــــم چیــــــــــزی  ــــــــــی فکــــــــــر  ول
ــــــــــود. تفنــــــــــگ ســــــــــرپر ب

 نقش 
ً
بلـــه، کارهـــای آقای امحدجو را هر کی بـــازی کند خمصوصا

 کار 
ً
 دیده می شـــود و شـــناخته می شـــود. یعـــی اصال

ً
اصیل اش حتما

دیده می شـــود به واســـطه اسم ایشـــان و کیفیت کارشان.

پر« یال »تفنگ سر یگر سر گفتگو با »حمیدرضا پگاه« باز

ݣݣݣݣݣنݤݤݤݤݤݤݤݤ!
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ــد.  � ــ ــ ــ ــ ــه را خواندی ــ ــ ــ ــ ــمت از فیلم نام ــ ــ ــ ــ ــت قس ــ ــ ــ ــ ــد بیس ــ ــ ــ ــ گفتی
ــــــــــد؟  ــــــــــا شــــــــــما نخواندی ــــــــــود ی ــــــــــه اش نوشــــــــــته نشــــــــــده ب بقی
ــریال،  ــ ــ ــ ــود ســ ــ ــ ــ ــ ــمت ب ــ ــ ــ ــج قســ ــ ــ ــ ــ ــل و پن ــ ــ ــ ــم چهــ ــ ــ ــ ــ کن ــر  ــ ــ ــ فکــ

ــته؟  ــ ــ ــ درســ
. در خپش، بله بیشـــتر  نه. فیلم نامه ی اولیه بیســـت قســـمت بود کالً
 یادم نیســـت چند قسمت شـــد. ویل در خپش بیشتر شد 

ً
شـــد. دقیقا

و مهنی هم بـــه کار ضربه زد. 

ــــــــــه شــــــــــما را  � ک ــــــــــود  مشــــــــــخصا چــــــــــه چیــــــــــزی در فیلم نامــــــــــه ب
ــــرد؟ ــ ــ ــ ک ــــــذب  ــ ــــــدر جــ ــ ــ این ق

یـــک خبـــش اش روایـــت اســـت کـــه خـــب خیـــیل روایـــت جـــذایب 
دارد. شـــخصیت هایی کـــه بودنـــد یکـــی از یکـــی دوست داشـــتی تر 
پذیرترنـــد بـــه نظـــرم. بـــا این که یـــک وقت خییل  و دل نشـــنی تر و باور
شـــخصیت های خایص هســـتند. مثاًل ما یـــک »مموش« داشـــتم در 
 
ً
پر که آقای فییل بـــازی می کردند. این شـــخصیت اصال تفنـــگ ســـر

دیالـــوگ منی گفـــت، فقـــط یک نـــه می گفـــت. ویل در رونـــد قصه، 
بـــه نوعـــی هـــم می شـــود گفـــت راوی قصـــه ما می شـــد. خـــب وقی 
چنـــنی شـــخصیی را می بیی بعد جذاب می شـــود برای تـــو، که این 
کیســـت، قرار اســـت به کجا برســـد، رفتارش چرا این طوری اســـت. 
یـــا یـــک »کولیبـــاد«ی داشـــتم کـــه خـــدا رمحت شـــان کنـــد آقای 
مســـروری بـــازی می کرد اصاًل یـــک زبان خاص خودش را داشـــت. 
یی آقـــای امحدجو که حاال   به نظرم دیالوگ نو

ً
می دانیـــد؛ بعد اصال

مـــن در آن حـــد نیســـم خبواهم خیـــیل در مورد ادبیـــات قضاوت کمن 
یـــن کارگردان، یکی  یـــا نظر بدهم ویل به نظـــرم اگر نگومی ادیب تر
یســـند.  از کارگردانـــان ادیـــب ماســـت کـــه خیـــیل فوق العاده می نو
قلم شـــان فوق العاده اســـت و قصه هـــا را خییل خییل جـــذاب تعریف 
پذیرند،  می کنند. آدم هایشـــان خییل دل نشـــنی هســـتند و خییل باور

بـــا این کـــه خیـــیل خاص انـــد خیـــیل باورشـــان می کنیـــد، خیـــیل 
پر خییل ســـال  ید، حاال من مثال بزمن، از تفنگ ســـر دوست شـــان دار
گذشـــته. یک مرد انگلیی داشـــتم کـــه فوق العاده بـــود، فاریس را 
بـــا هلجه اصفهـــاین حرف مـــی زد خـــب این ها شـــخصیت های خییل 
خایص هســـتند. ویل ما باورشـــان می کنم. یعی انـــگار ما منونه اش 
یژگی های انســـاین در  را دور و بـــر خودمان خیـــیل می بینم. می دانید و

آن هـــا بروز دارد. شـــکل واقعی اش و ملموســـش. 

ــان  � ــ ــ ــ ــ ــخصیت ها، و هم ــ ــ ــ ــ ــن ش ــ ــ ــ ــ ــردن ای ــ ــ ــ ــ ک ــازی  ــ ــ ــ ــ ــرای ب ــ ــ ــ ــ ب
ــــــــــد، آقــــــــــای احمدجــــــــــو  گفتی ــــــــــه شــــــــــما  ک ــــــــــی  باورپذیــــــــــر بودن
چه طــــــــــور بازیگــــــــــران را راهنمایــــــــــی می کردنــــــــــد؟ مثــــــــــال 
ــا و...  ــ ــ ــ ــ ــان دیالوگ ه ــ ــ ــ ــ ــال بی ــ ــ ــ ــ ــا مث ــ ــ ــ ــ ــه ی ــ ــ ــ ــ ــاره ی لهج ــ ــ ــ ــ درب
مـــن هلجه ی خـــایص نداشـــم. ویل چیزی که خییل امهیت داشـــت 
یـــم گفـــنت دیالوگ هـــا بـــود. اصـــاًل بـــه نظـــرم در کار آقـــای  حبـــث ر
یـــم مناســـیب را انتخـــاب کی بـــرای گفنت  امحدجـــو این کـــه مشـــا ر
دیالـــوگ خیـــیل مهـــم اســـت. چون خیـــیل فکر شـــده و جزء بـــه جزء 
نوشـــته شـــده کلمات. یعی شـــاید بگومی جزء معدود کارهایی بود 
 منی شـــد هیـــچ کلمـــه ای را جابه جا کـــرد موقـــع دیالوگ 

ً
کـــه اصـــال

گفـــنت. مـــا در کارهای روز که بازی می کنـــم خب یک وقت هایی 
احســـاس می کنـــم یک کلمـــه ای منی چرخـــد، یک مجلـــه ای یک 
جـــور خایص اســـت، جاجبـــا می کنـــم، مجله بلنـــد می شـــود، کوتاه 
 یک کلمـــه اش را جابه جا 

ً
 منی شـــد واقعا

ً
می شـــود، ویل این جا اصال

کـــرد. یعـــی می خواهـــم بگـــومی انقدر فکر شـــده و درســـت نوشـــته 
شـــده بود انگار شـــعر اســـت. یک آهنـــگ خاص خودش را داشـــت 
 بایـــد آن را می شـــناخی و رعایـــت می کـــردی و آن وقت 

ً
کـــه حتمـــا

 خیـــیل کار راحت تـــر می شـــد. آقـــای امحدجـــو خیـــیل تأکید 
ً
اتفاقـــا

داشـــتند  کـــه مشـــا آهنـــگ مجله هـــا را حفـــظ کـــی، رعایـــت کی و 
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این کـــه بتـــواین درســـت ادا کی؛ این خیـــیل برای من جـــذاب بود. 
وقـــی درســـت می گفی می فهمیـــدی تـــازه دارد چه اتفایق بـــرای این 

می افتد.  شـــخصیت 

ــد  � ــ ــ ــ ــ کن ــــخت  ــ ــ کار را ســ ــد  ــ ــ ــ ــ  بای
ً
ــا ــ ــ ــ ــ ــا طبیعت ــ ــ ــ ــــن ریزه کاری هــ ــ ــ ــ ای

ــر. ــ ــ ــ ــ ــم زمان ب ــ ــ ــ ــــخت و هــ ــ ــ ــم ســ ــ ــ ــ ــر؟ هــ ــ ــ ــ دیگــ
بلـــه. البته باورتان منی شـــود حاال این ها شـــاید یـــک ذره اغراق به نظر 
بیایـــد ویل به خدا این قدر راحت بود! یعی این قدر دل نشـــنی اســـت 
ید. در خبـــش فیلم نامه  کـــه مشـــا ســـخی ها را کمتر متوجـــه می شـــو
یکـــی بلـــه یک  عـــرض می کـــمن خدمت تـــان. حـــاال بـــه حلـــاظ فیز
کار تارخیـــی اســـت و در یـــک فضای باز اســـت. نود و نـــه درصدش 
در فضـــای بـــاز اســـت و اســـب اســـت و این ها بـــه هر حـــال به حلاظ 
یکـــی کار ســـخی بـــود. ویل ایـــن خبش هـــایی کـــه بـــا فیلم نامه  فیز
درگیـــر می شـــدی؛ بـــا تفکـــر آقـــای امحدجـــو، این هـــا اصـــاًل این قدر 
 ســـخی ها بـــه نظـــر منی آمد. چـــون می توامن 

ً
دل نشـــنی بـــود که واقعا

بگـــومی که شـــاید از ســـربازی بـــرای من بـــه حلاظ شـــرایط فیزیکی 
ســـخت تر بود. نزدیک دو سال در یک روســـتا زندگی می کردمی که 
حداقـــل امکانـــات بـــود. مثاًل خییل ســـاده می گومی محام نداشـــتم. 
ین چیـــزش این بـــود و این کـــه مشا فکـــر کن هـــر روز داری  ســـاده تر
مـــی روی مثاًل کار فیزیکی می کی دیگر. من هم اصاًل نقشـــم مهتر 
اســـب بود. با اســـب سروکار داری یک ســـره و حاال محام هم نیست! 

چه کار می کردید؟ حموم عمومی بود؟  �
بله می رفتم محام عمومی بیرون. با این شـــرایط می گومی از ســـربازی 
من خییل ســـخت تر بود بـــه حلاظ فیزیکی. ویل خییل دل نشـــنی بود 
یـــخ خییل برای مـــن جذاب بـــود. هم این که  یعـــی هـــم به حلاظ تار
یگری بود. و این یک شـــانس  یک نقـــش اصیل کنار بزرگ های باز
خیـــیل بـــزرگ اســـت کـــه در یک خبیش مشـــا با یـــک متـــی، با یک 
آدم هـــایی آشـــنا می شـــوی، با یـــک کیفیـــی از کار درگیر می شـــوی 

 مهیشـــه آرزویت بوده. 
ً
کـــه اصال

ــه  � ــ ــ ــ ــ ک ــــی را  ــ ــ ــ ــــن بزرگان ــ ــ ــ ای
ــاره  ــ ــ ــ ــ ــا اش ــ ــ ــ ــ ــه آن ه ــ ــ ــ ــ ــما ب ــ ــ ــ ــ ش
ــــو  ــ ــ ــــای احمدجــ ــ ــ ــ ــــد آق ــ ــ ــ می کنی
ــــــــــرد؟  ــــــــــت می ک چطــــــــــور مدیری
و  حرفــــــــــه ای  تیــــــــــم  ایــــــــــن 

ــد را. ــ ــ ــ ــ کاربل
وقی مشا کارگـــردان ات خییل 
درجـــه یـــک اســـت و مـــنت ات 
مـــا  خـــب  مهنی طـــور،  هـــم 
یگرهـــا هـــم آرزوی مـــان این  باز
اســـت  کـــه کار خـــوب بکنم 
نـــدارمی.  تعـــارف کـــه  دیگـــر. 
چـــون به هر حـــال خیـــیل کـــم 
پیـــش می آیـــد چنـــنی چیـــزی. 
وقـــی چنـــنی اتفایق پیـــش آمد 
مهـــه بـــا ســـر می آینـــد و اصـــالً 
خییل بـــه خبش هـــای دیگرش 
بـــه  خیـــیل  منی کننـــد،  فکـــر 
فکـــر  دیگـــرش  ســـخی های 
را  تـــوان اش  منی کننـــد و مهـــه 
می گـــذارد پـــای کار. یک بـــار در پشـــت صحنه یـــک اتفـــاق خیـــیل 
جالـــیب افتـــاد. آقـــای شـــکیبایی خـــب آن موقع یـــک مقدار شـــرایط 
فیزیکی شـــان خیـــیل مناســـب نبود خییل سخت شـــان بـــود و این ها، 
بعـــد از این کـــه یک صحنـــه ای را بازی کردند از خودشـــان ناراحت 
بودنـــد بابـــت شـــرایط فیزیکی شـــان. بابـــت ایـــن ناراحـــت بـــود که 
احســـاس می کـــرد شـــاید آن حلظه نتوانســـته حق مطلب ادا شـــود و 
خییل منقلب شـــده بودند. ویل وسط مجله هایشـــان هی مهنی جوری 
می گفـــت ایـــن امحدجو فیلســـوف اســـت، امراهلل فیلســـوف اســـت.

ــر  � ــ ــ ــ ــ گ ــا »روزی روزگاری« را ا ــ ــ ــ ــ ــرپر« ی ــ ــ ــ ــ ــــگ س ــ ــ ــ ــه ی »تفن ــ ــ ــ ــ قص
ــــــه  کنــــــــــی بــــ ــــــه تعریــــــــــف  کاغــــــــــذ بخواهــــــــــی در چنــــــــــد جملــــ روی 
ــــاخته  ــ ــ ــــی ســ ــ ــ ــ ــــا وقت ــ ــ ــ ــــد. ام ــ ــ ــ ــــعاری می آی ــ ــ ــــی شــ ــ ــ ــ ــــر خیل ــ ــ نظــ
ــــــــــه قــــــــــول شــــــــــما ریزبافــــــــــت  ــــــــــه ب ک کار  می شــــــــــود و جزئیــــــــــات 
ــــال  ــ ــ ــــه اصــ ــ ــ ــ ک ــــم  ــ ــ ــ ــــد می بینی ــ ــ ــ ــــت، از آب در می آی ــ ــ ــــم هســ ــ ــ هــ
ــــود. ــ ــ ــر می شــ ــ ــ ــ ــ ــــی و باورپذی ــ ــ ــ ــــال واقع ــ ــ ــ کام ــــد.  ــ ــ ــــعاری نشــ ــ ــ شــ
یی اســـت که  بـــه نظـــر من یکـــی از دالیل اســـایس این قضیه طنز ظر
در مهـــه کارهای آقای امحدجو هســـت. یعی آن طنز باعث می شـــود 
کـــه مشـــا خیـــیل راحت تر بـــا قصه ارتبـــاط برقـــرار کی، خیـــیل آدم ها 
ین آدم هـــای تفنگ  را دوســـت داشـــته بـــایش. مثـــال یکـــی ازجدی تر
پر یـــک فرمانـــده روس بود کـــه آقـــای اویی بازی میکـــرد. اگر  ســـر
اشـــتباه نکـــمن آن موقع هنوز آقـــای اویی کار طنز بـــازی نکرده بود. 
تـــا قبـــل از آن فقط کارهای جـــدی بود. آن جا اصـــاًل یک رگه هایی 
از این طنز در کارشـــان بود که باعث شـــده بود به حلاظ شـــخصیی 
این قـــدر ایـــن جـــذاب، این قـــدر دوست داشـــتی باشـــد کـــه خـــدا 
می دانـــد. می دانیـــد این خییل مهم اســـت بـــرای این که بـــه قول مشا 

نشود. شعاری 

چه قدر طول کشید کاًل کار؟  �
اگر اشتباه نکمن نزدیک بیست ماه. 
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ــــا  � ــ ــ ــ ــــــما از اول ت ــ ــــــی شــ ــ ــ ــــــر؟ یعن ــ ــــــداوم دیگــ ــ ــــــاه. مــ ــ ــ ــــــت م ــ بیســ
ــــد؟ ــ ــ ــ ــــرش بودی ــ ــ آخــ

مـــدام کـــه می شـــود هجده، نـــوزده مـــاه. یک بـــار کار کـــردمی رفتم 
هفـــت، هشـــت مـــاه بعدش آمـــدمی یک ماهی، یـــک ماه و خـــرده ای 

دوبـــاره کار کردمی.

 زیاد است.  �
ً
بیست ماه واقعا

بله، میگومی باورتان منی شـــود دیگر. مثاًل یک دوره ای آن اواخر دوره 
اول کـــه هجـــده، نوزده مـــاه بود، گفتند که دیگـــر می مانم که متام 
شـــود. مثاًل شـــصت، هفتاد روز ماندمی متام نشـــد رفتم دوبـــاره آمدمی 
چهـــل، پنجـــاه روز دوبـــاره ماندمی تـــا این که آن خبش متام شـــد. من 
مهیشـــه به شـــوخی به کســـاین کـــه این جا ســـرکار هســـتند، اآلن 
ســـرکارمی، در شـــهر دارمی کار می کنـــم و گلـــه دارنـــد که ســـخت 
اســـت و خســـته شـــدمی، گرم است، ســـرد اســـت، می گومی ما آن جا 
یح مـــان این بـــود که مثاًل بـــرومی لب  یـــن تفر کار می کـــردمی بزرگ تر

 .
ً
یح خـــاص دیگری نداشـــتم واقعا یـــیل ببینم! هیچ تفر جـــاده تر

جدی؟  �
یون داشـــتم مثالً در ســـالن  یز  هیچی نداشـــتم. یـــک تلو

ً
بلـــه، واقعـــا

یـــون ببینـــم و مهـــنی. آن موقع ها  یز خوابـــگاه کـــه آجنـــا خبواهـــم تلو
موبایـــل هـــم فقط بـــرای ارتباط بـــود آن هم هر کی نداشـــت و دو تا 

موبایـــل کالً در پـــروژه بود. 

بعــــــــــد خــــــــــود همیــــــــــن بیســــــــــت مــــــــــاه چه طــــــــــور؟ مثــــــــــاًل چنــــــــــد  �
روز ســــــــــرکار بودیــــــــــد؟

ــــــــــه مــــــــــا ماهــــــــــی چهــــــــــار، پنــــــــــج  � ک ــــــــــود   این جــــــــــوری ب
ً
معمــــــــــوال

ــــــــــر  ــــــــــزده، بیســــــــــت روز زودت ــــــــــازه مــــــــــن پان روز آف داشــــــــــتیم. ت
ــــــــــم.  ــــــــــاد می گرفت ــــــــــد ســــــــــوار کاری ی ــــــــــم چــــــــــون بای رفت

ــتا  � ــ ــ ــ ــ ــرا و روس ــ ــ ــ ــ ــاه در صح ــ ــ ــ ــ ــی 20 م ــ ــ ــ ــ ــت، یعن ــ ــ ــ ــ ــن وضعی ــ ــ ــ ــ ای
ــــــما  ــــــود شــــ بــــــــــودن بــــــــــدون ایــــــــــن امکانــــــــــات، تاثیــــــــــری روی خــــ

ــــــت؟ ــ داشــ
قباًل که ما مســـافرت می رفم مهیشـــه می گفتم ایـــن جاده هایی که 
این طـــرف، آن طـــرف مهه اش بیابان اســـت و دشـــت اســـت و این ها، 
چـــه جذابیـــی دارد؟ فکـــر می کردم بیشـــتر جنگل جذاب اســـت. 
 بـــا ایـــن کار من بـــه جذابیت هـــای صحـــرا و بیابـــان یپ بردم. 

ً
واقعـــا

یـــف منی گنجـــد، منی شـــود هیچ جـــوری. مـــن منی توامن  اصـــاًل در تعر
. ویل می گومی 

ً
بـــرای آن مجلـــه خایص پیـــدا کمن، حداقـــل شـــخصا

کـــه چه قـــدر می تواند یک جایی که تو فقط یک ســـری بوتـــه در آن 
می بیی، ســـطح صاف اســـت، حاال یک ســـری پســـی و بلندی های 
کوچکـــی دارد چقـــدر می تواند طبیعـــت اش جذاب باشـــد، چه قدر 
می توانـــد دل نشـــنی باشـــد. و این به واســـطه  ی حضور کی اســـت 
یســـد و دل نشـــنی هم  که آن صحرا را می شناســـد در مورد آن ها می نو

آقای امحدجو.  یســـد  می نو

خیلی هــــــــــای دیگــــــــــر هــــــــــم ممکــــــــــن اســــــــــت ســــــــــراغ صحــــــــــرا و  �
گاهــــــــــی  ــــــــــرای فیلم ســــــــــازی، امــــــــــا  ــــــــــه باشــــــــــند ب ــــــــــان رفت بیاب
ــــــه  ــ ــ ــــــان ب ــ ــــا در پرداخت شــ ــ ــ ــــــه آن هــ ــ ــ ک ــــــد  ــ ــ ــــــــس می کن آدم حــ
ــــــــــک  کارشــــــــــان ی ــــــــــد. یعنــــــــــی  ــــــــــگاه فرمالیســــــــــتی دارن صحــــــــــرا ن

مقــــــــــدار فرمالیســــــــــتی شــــــــــده اســــــــــت.
بلـــه، ویل نـــوع پرداخـــت آقـــای امحدجو بـــه صحـــرا اصـــاًل آزاردهنده 
نیســـت و تـــوی ذوق منی زند. چون در کارهای فرمالیســـی به هر حال 
ارتبـــاط برقـــرار کـــردن یـــک ذره برای عامه ی مردم ســـخت می شـــود. 
امـــا کارهـــای آقـــای امحدجـــو این طور نیســـت. چون خـــودش اهل 
صحراســـت. بـــا صحرا عجنی اســـت. آن را می شناســـد. بـــاز این هم 
تبحر قلم شـــان اســـت که یک جوری نوشـــته شـــده کـــه عامه مردم 
راحـــت ارتباط برقـــرار می کنند، آن فرم برای آن ها آزاردهنده نیســـت و 

این قـــدر در خدمت قصه اســـت. 

ــــــــط  � ــــــــه فقــ ــ ک ــــــــوش  ــــــــد ممــ ــ گفتی ــــــــه  ــ ک ــــــــخصیتی  ــــــاًل آن شــ ــ ــ مث
ــــــــــی می گویــــــــــی  کن ــــــــــگاه  ــــــــــه ن ک ــــــــــه، ایــــــــــن را از دور  ــــــــــد ن می گوی
اصــــــــــاًل یــــــــــک چیــــــــــز نمادیــــــــــن شــــــــــاید گذاشــــــــــته شــــــــــده. ولــــــــــی 
ــــــــــد خیلــــــــــی نقــــــــــش پررنگــــــــــی پیــــــــــدا  ــــــــــه می آی ک کار  ایــــــــــن در 
ــــن  ــ ــ ــ گفت ــــه  ــ ــ ــ ــــن ن ــ ــ ــ ــا همی ــ ــ ــ ــ ــــدر ب ــ ــ ــ ــــت و چق ــ ــ ــ ــــد در روای ــ ــ ــ می کن

ــــه. ــ ــ ــــرد قصــ ــ ــ ــ ــــه پیش ب ــ ــ ــ ــــد ب ــ ــ ــ ــــــک می کن ــ کمــ ــــرف،  ــ ــ صــ
یزبافت مثل قایل اســـت  . مثـــل مهان که مـــن عرض کـــردم ر

ً
دقیقـــا

کـــه مشا شـــاید بـــه تهـــایی وقـــی نزدیک شـــوی یکـــی از گره هـــا را 
ببیـــی، یکـــی از رنگ هـــا را ببیـــی خییل مفهـــوم پیدا منی کنـــد. ویل 
وقـــی یـــک ذره دور می شـــوی حـــاال می فهمـــی کـــه آن رنـــگ در آن 
نقطـــه از قایل چه جایگاهی دارد و چقدر بـــه این هارموین و جمموعه 
شـــکل کمـــک کرده اســـت، به دل نشـــیی اش. در کارهـــای آقای 
امحدجـــو مهنی جور اســـت این قـــدر جزئیـــات داخل اش هســـت مشا 
یاد متوجه نشـــوی وقی جمموعه کار را  وقی نزدیک هســـی شـــاید ز

می بیـــی می فهمی کـــه دارد چـــه اتفـــایق می افتد. 

ــــــــــود  � ــــــــــان ب کارهــــــــــای ابتدایی ت حــــــــــاال شــــــــــما چــــــــــون درواقــــــــــع 
ــــــاًل راهنمایــــــــــی  ــــــاًل نکتــــــــــه خاصــــــــــی ایشــــــــــان بگوینــــــــــد، مثــــ مثــــ
کــــــــــه  گرفتــــــــــن خاصــــــــــی، یــــــــــک چیــــــــــزی  خاصــــــــــی، یــــــــــک بــــــــــازی 
کار  کار شــــــــــما آمــــــــــد در  گفتنــــــــــد و بعــــــــــد دیگــــــــــر بــــــــــه  کنیــــــــــد  فکــــــــــر 

بازیگــــــــــری. چنیــــــــــن چیــــــــــزی بــــــــــود؟ 
مـــورد  در  را  مشـــا  مســـتقم  کـــه  اســـت  ایـــن  بزرگ شـــان  یژگـــی  و
ینـــد این جـــوری بـــازی  شـــخصیت راهنمـــایی منی کننـــد کـــه بگو
کـــن. ویل کدهـــایی بـــه مشـــا می دهنـــد با توجـــه به شـــخصیی که 
حـــاال شـــناخت اش را از خـــود فیلم نامه و راهنمایی  ایشـــان به دســـت 
ین رفتـــار را اجنـــام می دهـــی. مثـــاًل ایـــن  آوردی؛ آن وقـــت درســـت تر
را هیچ وقـــت یـــادم منـــی رود کـــه یک جایی مـــن باید به ســـینه ی آدم 
مقابلم می زدم حاال رســـید بـــه آن جـــا و زدم و کات دادند گفتند نه. 
آن شـــخصیی کـــه بازی می کـــردم »غیبیش« بـــود. گفت غیبییش 
بـــزن! می دانید ایـــن غیبییش بزن برای من کایف بـــود که آقا غیبیش 
کیســـت، می داین چـــه پس زمینـــه ای دارد، چه شـــخصیی اســـت، 
االن کجاســـت، حـــاال باید چه رفتاری بروز بدهـــد. آن وقت آن اتفاق 

درســـت می افتـــاد. خیـــیل کدهـــای درســـی می دهند. 

ــره ای،  � ــ ــ ــ ــر خاطــ ــ ــ ــ ــ گ ــــون. ا ــ ــ ــ ــــد، ممن ــ ــ ــ ــــما درد نکن ــ ــ ــــت شــ ــ ــ دســ
ــــد. ــ ــ ــ ــــت بفرمایی ــ ــ ــــی هســ ــ ــ ــــه خاصــ ــ ــ ــ نکت

یـــک مجلـــه خییل معـــروف آقای امحدجو داشـــتند که خییل مهیشـــه 
یـــادم می آیـــد و آن این کـــه اگر کی یـــک وقت کارش را درســـت 

اجنـــام منـــی داد می گفت ترســـیدی به یـــک دردی خـــورده بایش؟! 
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# سش
بههبترینسکانسروزیروزگاری ادایدیینمجعوجور

ین ســـکانس، قطعا یکی از هبترین سکانســـهای  یم هبتر اگـــر نگو
روزی روزگاری، ســـکانس مـــرگ قیل خـــان اســـت. ایـــن را از تکثـــر 
یـــژه نامـــه بـــه آن  یســـندگان مطالـــب خمتلـــف در مهـــنی و اشـــاره نو
ید. حی خـــود امـــراهلل امحدجو هم  ســـکانس می توانیـــد متوجه شـــو
یکبـــار در یکـــی از مصاحبه هایـــش گفتـــه بـــود: »روزی روزگاری 
بالفاصلـــه در اولـــنی خپـــش خیـــیل بـــرای متاشـــاچی نامطلـــوب بود. 
جـــوری کـــه مایه عذاب بود و هر هفته تلفن هایی که میشـــد مهگی 
یال میخ  حـــرف های تلخ بود. اما بعد از مرگ خالو شـــعبان دیگر ســـر
خود را کوبید و مردم شـــیفته آن شـــدند.« و خالو شـــعبان مهان قیل 
خـــان اســـت، قبـــل از آنکه خـــودش را لو بدهـــد و مهـــه بفهمند این 
پیرمـــرد کـــه حاال بلد قافله ها شـــده اســـت، مهـــان قیل خـــان، راهزن 

معـــروف دوران جواین اســـت.
این ســـکانس بقـــدری معروف و تاثیرگذار اســـت که گفتم شـــاید 
بد نباشـــد در حد چند صفحـــه بصورت اختصایص بـــه آن بپردازمی. 
فیلمنامه این ســـکانس را میتوانید در ادامه خبوانید و حی با اســـکن 
یر، متاشـــایش کنید. و بعد یادداشـــهتا و برداشهتای  کردن کد RQ ز
یســـندگان را دربـــاره آن خبوانیـــد. هرچند مهانطـــور که گفته  آزاد نو
شـــد، در جای جای جمله باز هم اشـــارایت به این ســـکانس خواهید 

دید.
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قیل خـــان روی ختتـــه ســـنگی نشســـته و چپق می کشـــد. مرادبیگ 
بـــه او ملحق می شـــود.

قیلخـــان: دوســـتت رفـــت؟... )چپـــقمـــیکشـــدوادامـــهمـــیدهد(
...دوســـت خـــویب بود؟

مرادبیگ: دستت چه شده؟
قیل خان صورتش را به چپق اش تکیه داده.

قیلخـــان: تو جـــواب منو دادی که مـــن جواب تورو بدم؟... شـــنفم 
باهم اختالفتون شـــد... ســـِر چی با هم دعـــوا کردین؟

مرادبیگ: کی گفت؟
قیلخـــان: منـــی دومن... اون پیرمـــرده... رفیقـــت. امســـش چیـــه؟... 

صفره...
مرادبیگ: صفربیگ بیجا کرد. غلط کرد که گفت.

قیل خان با دست اشاره می کند که مرادبیگ کنارش بنشیند.
قیلخان: بشنی هپلو من... می خوام باهات حرف بزمن

مرادبیـــگ: ببـــنی پیرمـــرد، مـــن اگـــه می خواســـم نصیحت بشـــُنفم 
پدربزرگـــم هنـــوز زنـــدس؛ مـــی موندم پیـــش اون!

قیل خـــان پوزخنـــد مـــی زنـــد و ســـرش را بـــه مســـت مرادبیـــگ بـــر می 
گرداند.

قیلخـــان: یعـــی تو اینقـــدر صاف و ســـاده ای که... )حلظـــهایتامل
مـــیکنـــد( ...من و بابـــا بزرگتو قد هـــم می بیی؟

 تو چیـــکاره ای اومدی اینجا 
ً
مرادبیـــگ: مگه تو کی هســـی؟ اصال

داری از آدمـــای مـــن حرف می کیش؟
قیل خان رو بر می گرداند و تند تند چپق می کشد.

امسشـــو  ام  تـــو  البـــد  نبـــود.  خـــان  بـــود؛  دزد  قیل خـــان،  قیلخـــان: 
شـــنفی؟!... وقـــی ســـن و ســـال تو بـــود، به خـــودش گفت تـــا آخر 
عمـــرم، ببیـــمن می تومن تهـــایی هزار تـــا غافله رو خلت کـــمن؟ با مهنی 
یـــه حرف با جونش وایســـاد و هزار تا غافلـــه رو خلت کرد. )مرادبیگ
ُبـــراقبـــهقیلخاننـــگاهمیکند( آخِر عمری پشـــت دستشـــو داغ زد 
و... )بغـــضمـــیکندوتندتندچپقمیکشـــد( بـــه خودش گفت 
هزارتـــات متوم شـــد؛ حـــاال ببیمن عرضه شـــو داری تهای، یـــه قافله رو 
ســـامل برســـوین مقصد؟ )ســـرتکانمیدهدوآهمیکشـــد( ...نشـــد. 
نشـــد... نتونســـت و مشـــغول ضمه خـــودش شـــد...تقـــاص از این 

بدتر؟
قیل خان باچشـــم های اشـــک آلـــود، گاه چپق می کشـــد و گاه به 
صـــورت اش را بـــه چپـــق تکیه مـــی دهد و بـــه روبرو خیره می شـــود. 

مرادبیـــگ به مســـت قیل خان نم خیز شـــده
مرادبیـــگ: تو قیل خاین؟... آره؟... تـــو قیل خاین؟... تو قیل خاین!... 

)بهشـــانهقیلخاندســـتمیزند( ...قیل خان؟!
مرادبیـــگ ضربـــه ای به قیل خان می زند تا مطمنئ شـــود زنده اســـت. 
بـــه صـــورت قیل خان نگاه مـــی کند. قیل خان مهچنـــان که به چپق 
اش تکیـــه داده، به افق خیره مانده. مرادبیگ مســـیر نـــگاه او را دنبال 

مـــی کنـــد. مرادبیگ قامت راســـت می کند و به اطـــراف می نگرد.

فیلمنامهسکانیسکهقیلخانداستانشرا
برایمرادبیگبازگومیکند
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خدانکند...
مینا گودرزی

شاعر

گاهـــی اوقات با خـــودم فکر می کمن این آدمیـــزاد هم عجب موجود 
عجیـــیب اســـت، در هر حلظـــه هزار جـــور فکر توی ســـرش می چرخد 
و مـــی چرخـــد و آنقدر می چرخـــد تا این نفِس وامانده ســـرگیجه می 

گیرد... آنوقت بیا ودرســـتش کن!
اصـــال بســـیاری از بیراهه هایی که آدم گرفتارشـــان می شـــود نتیجه 
ی مهنی ســـرگیجه ی نفس اســـت. یک منونه اش وسوســـه اســـت 
کـــه اگر ســـراغت بیایـــد و میدانـــش بدهی تـــا یک کاری دســـتت 
ندهد دســـت بردار نیســـت. در حقیقت مهه گرفتاری هامیان از مهنی 
وسوســـه شـــروع شـــد و یک ســـیب مـــا را از هبشـــت َکنـــد و انداخت 

پیکر. وســـط این زمـــنی یب درو
اینجا نه هبشـــت اســـت، نه جهـــمن، نه برزخ! اینجـــا در عنی تکلیف، 
بالتکلیـــی... کایف ســـت دل بـــه دل ایـــن زمـــنی بدهـــی تـــا دلت را 
آچننـــان بـــه خـــودش و زرق و برقـــش گـــره بزند کـــه تا آخـــر عمر هم 
نتـــواین بـــازش کی و یـــک روز به خودت مـــی آیی کـــه کار از کار 
گذشـــته است. اگر دیر جبنبم، نه پشـــیماین، نه عذاب وجدان و نه 

شـــرمندگی دردی را دوا منـــی کند.
خدا نکند آدم شـــرمنده ی خودش 
بشـــود و از آن بدتر شـــرمنده ی 
خـــودش مبانـــد و از آن هـــم 
بدتـــر شـــرمنده ی خـــودش 

مبیرد...

خودمرامیگذارمجای...
طه انتظاری

روزنامه نگار

خـــودم را میگـــذارم جـــای مرادبیک. بـــه قیل خان نـــگاه میکمن. دمل 
یزد پاینی. او در جواین اش کـــی بوده که من مهنی االن  هـــری می ر
آرزو دارم باشـــم. آیـــا مـــن هم در پیری دســـت باال کـــی خواهم بود 
چون او؟ مهینقدر پر حســـرت؟ مهینقدر پر افســـوس؟ مهینقدر انگار 

یک عمر هیچ غلطـــی نکرده؟
خـــودم را میگـــذارم جای قیل خان. اشـــک امـــامن منی دهد. قیل خان 
چطـــور توانســـت جلـــوی اشـــکهایش را بگیرد؟ چطـــور فقط بغض 
کرد و کمی چشـــمهایش خیس شـــد؟ مگر می شـــود آدم اینطور به 
پشـــت ســـرش نگاه کند و جز خرایب چیزی نبیند و فقط آه بکشد؟ 

من بـــودم دق می کـــردم. قیل خان هـــم دق کرد.
خـــودم را میگـــذارم جـــای صحـــرا. جـــای دشـــت. مهان دشـــی که 
یـــن نـــگاه قیل خان رویش ماســـید. ســـرم را میگیرم بـــاال. قامت  آخر
راســـت میکـــمن. زل میـــزمن توی چشـــمهای قیل خان. بـــه تالیف مهه 
یـــن میکـــرد و روی مـــن می تاخـــت و راهـــزین  روزهـــایی کـــه اســـب ز
می کـــرد. بـــه تـــالیف مهـــه روزهـــایی کـــه روی مـــن راه بـــر قافلـــه هـــا 
می بســـت و مـــن ناچار به ســـکوت و صبر بودم. زل مـــی زمن تا بفهمد 
مـــن هنـــوز هســـم و او دارد می رود. فرصتش متام شـــد و نتوانســـته به 
تالیف مهه آن ســـاهلا یک قافله را به ســـالمت از این ســـوی من به ان 

ســـو رد کند. راســـتش دمل هـــم برایش می ســـوزد.
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صدارفت،دوربنیرفت،مههرفتمی
فاطمه سادات رضوی علوی

پرداز و پژوهشگر طنز

یـــر در عمق وجودت بنشـــاند که قـــیل خان، نه   تـــا با جـــادوی تصو
یایل بلکه پاره ای از شخصیت دروین مهه  فقط یک شـــخصیت ســـر
یده متام راهـــزین هامیان را  ماســـت، با آن نـــگاه های حمزون و نـــوای بر

به خاطـــر می آورد.
یند که مســـافران را میـــان راه غارت  راهـــزن به لغـــت آن کی را گو
کنـــد. اگـــر کمـــی عمیق تر شـــومی مهه مـــا مســـافران گردنـــه های 
مهـــنی دنیا هســـتم که گاه به احنـــاء گوناگون گاهـــی دیل، حیق، 
ثـــرویت و اعتمادی از دیگـــری را ضایع کرده امی و گاه خودمان غارت 

امی. شده 
اما آجنا که ســـرمان به ســـنگ حقیقت دنیا می خورد و به سراشـــییب 
ینه مان یادمـــان می آید.  عمـــر نزدیک می شـــومی. تازه عهد هـــای دیر
و در ذهنمـــان نـــوایی جان می گیـــرد: امل اعهد الیکم یا بـــی آدم...؟! 
یـــن عهد بشـــر را برامیان زنده می کنـــد. عهدی که مذبوح  و بـــزرگ تر
عهـــد های نفســـاین و دنیـــایی مان شـــد و داغی عمیق مهچـــو داغ بر 

دســـت قیل خان بر دملان گذاشـــت. 
این نگاه های خیره و این آه ســـوزناک قیل خان بار حســـریت عمیق 
را بـــر دوش مـــان میهد که حاصل یـــادآوری بدعهدی مـــان به خود 
و معبـــود  اســـت. و ایـــن بـــار بر زمنی خنواهد نشســـت مگر با حماســـبه 

یش پیش از آنکـــه دم آخر به بازدم نرســـد. نفـــس خو

چرااینسکانسماندگارشد؟
علی ترابلو

روزنامه نگار

یال نیســـت. قســـمت پنجم هم  »قـــیل خـــان« شـــخصیت اصیل ســـر
می میـــرد و می رود یپ کارش! در خود این پنج قســـمت هم اگر زمان 
بگیرمی، حتما کمتر از مرادبیک و حســـام بیگ و حی نســـم بیک، 

بازی داشـــته باشـــد. چرا ســـکانس قیل خان ماندگار شد؟
منیخواهـــم به مســـائل حمتـــوایی، دیالوگهای طـــالیی و کال فیلمنامه 
این ســـکانس اشـــاره کمن. بلکه به نظرم یکـــی از دالیل ماندگاری 
ایـــن ســـکانس بازی خوب مرحوم مجشـــید الیـــق در نقش قیل خان 
بود. صدای قیل خان را یادتان هســـت؟ صدای مب و خســـته ای که 
یـــن مجالتش را  یـــد؟ یـــا بغض قیل خـــان وقی آخر اهبـــت از آن می بار
می گفت؟ »نتونســـت و مشـــغول ذمـــه خودش شـــد«. چقدر خوب 
بیـــان کـــرد این یک مجلـــه را مرحـــوم الیق. آن اشـــکی که گوشـــه 
یـــزی که توی صدایـــش بود. حی  چشـــمش مجع شـــد و آن لرزش ر
پـــک هایی کـــه به چپق میـــزد هم در ایـــن ماندگاری نقش داشـــته 
یـــن پک هـــا باشـــد. حمکـــم! انگار  اســـت بـــه نظر مـــن. انـــگار آخر
ین پک هاســـت و تا چند حلظه دیگر کار متام اســـت. و  میدانـــد آخر

در آخـــر آن نگاه ســـرد و مرمـــوز که زل میزند به دشـــت.
یب شک بدون ایها سکانس قیل خان انقدر ماندگار منیشد.
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قافلهمانده قافلهرفته؛هزار هزار
سحر فتحی
نویسنده

مرادبیـــک کـــه مهـــه وجودش شـــک اســـت و طغیـــان، حـــاال جای 
گلوله را روی دســـت قیل خان می بیند. شـــک او به یقنی تبدیل می 
شـــود. او جـــواین اش را بـــا فاصله ای میبیند تا پیری قیل خان، شـــاید 
فاصلـــه ای بـــه اندازه مهنی صحـــرایی که قیل خان دم آخـــر به آن زل 

زده اســـت؛ و شـــاید مهنی ماجرا آغاز ســـر به راهی اش باشـــد. 
یـــد، از اینکه مهه ســـاهلای  قـــیل خـــان برایـــش از قافلـــه عمـــر میگو

جـــواین را ســـرکیش کـــی و وقـــی بـــرای جبـــران نداشـــته بایش.
پوقش بیرون می آیـــد، در واقع دود  هـــر دودی کـــه از یپ پک او به چو
نـــایش از ســـوخنت عمر اســـت. عمری کـــه آتش گرفتـــه و حاال هیچ 

چیـــزی از آن بر جای منانده اســـت.
نشـــانه اش؟ اینکـــه هزار قافلـــه را خلت کی و برای ســـامل رســـاندن 
یت نکنـــد، اینکه بداین چـــه کرده ای  حـــی یک قافلـــه روزگار یار
و بـــرای جبرانـــش تالش کی و نشـــود، عمـــر قد نداده ات حســـریت 

باشـــد برای تاوان مهه ســـاهلای پشـــیماین ات... 
نـــگاه مرادبیک در امتـــداد نگاه قیل خان به دوردســـهتا روایت مهنی 

نرســـیدن ها و نشدن هاست.
داغ دســـت قیل خان حکایت از داغ دلش دارد؛ داغی که شـــرمش 
تـــا آخر عمر برای او ماند تا ســـند حرفش باشـــد... تا شـــاید مرادبیک 
امیـــان بیاورد به حقیقـــت روزگار که چه یب رمحانـــه فرصت جبران را 

میگیـــرد! و بدانـــد قیل خان »خان« بودنش هـــم دزدی بود...

کاروانتقاص هزار
محمدامین میندیان

طنزپرداز

ین بدتر؟”! "تقاص از
یـــن مجلـــه ی قـــیل خان اســـت. پرســـیش که خـــودش هبتر  ایـــن آخر
از هرکـــی جوابـــش را درک میکنـــد. انگار ســـوال منی پرســـد، خبر 
ید تقاص  میدهد. زل میزند توی چشـــم های پرسشـــگر مراد و میگو
بدتـــر از ایـــن که مردی مشـــغول الذمه خودش شـــود؟ و متام. گویی 
ســـوال آنقـــدر ســـنگنی و نفس گیر اســـت کـــه زور جانش منیرســـد. 
آنقـــدر کـــه بازدمش جـــان نـــدارد تـــا دود آخرین کامـــش از چپق را 

بیـــرون دهد.
چپق را تکیه گاه چانه اش میکند، چشـــم میدوزد به هپنه دشـــت. 
جایی که روزی روزگاری پشـــت ختته سنگ هایش کمنی میکرد، 
قافله که میرســـید، تفنگ دســـت میگرفت، اســـبش را هی میکرد و 
میتاخـــت مســـت قافله، تیر هـــوایی میزد، لـــرزه بر چهارســـتون تن قافله 
پایـــان کار خطی به چوب خطش اضافه  ســـاالر می انداخت. بعد از
میکـــرد تا رســـید به هزار خـــط، به هـــزار قافله را خلت کـــردن. معلوم 
نیســـت اصال ســـوال مراد را که میپرســـد »تو قیل خاین؟« میشـــنود و 

جـــواب منیدهد یا میمیـــرد و جواب منیدهد.
مـــراد امـــا ســـراپا حیراین ســـت. مدام نـــام و نشـــان میپرســـد. »تو قیل 
خـــاین؟« میپرســـد و جـــواب منیگیـــرد. رد نـــگاه خیس قیل خـــان را 
دنبـــال میکنـــد، اما چیـــزی جز تپه و کـــوه و کمر منیبینـــد. قصه پیر و 

خشـــت خام اســـت این ســـکانس.

دبیرویژهنامه:حممدرضا شهبازی
مدیرهنری: رسول خسروبیگی

یـــه: نعمـــت اهلل ســـعیدی، عـــیل حممد  یر حتر
چخمـــایق،  زهـــرا  نـــادری،  مـــودب، عـــیل 
حممدصـــادق علیـــزاده، علیرضـــا ملونـــدی، 
رضا کردلو، هبزاد توفیقفر، احســـان ســـاملی، 
پار، فاطمـــه  مســـعود آذربـــاد، کبـــری آســـو
جمیـــری،  امیرحســـن  حممودیـــان،  ســـادات 
حســـام آبنـــوس، حســـنی ســـاعی منـــش، 
حممد رســـول نوروزی، نرگـــس خانعلیزاده، 
مهدی پیرهـــادی، عیل ترابلو، ســـحر فتحی، 
حممدامـــنی میندیـــان، طـــه انتظـــاری، مینـــا 
گـــودرزی، فاطمـــه ســـادات رضـــوی علوی

مدیراجرایی:امیرحسن حممدپور
مهاهنگیگفتگوها:هبزاد توفیقفر

باتشکراز:حممدحسنی بدری، حممدحسنی 
بزرگـــی، ناصر جـــوادی، حممدرضـــا رضایی، 

مسیرا قره داغی، رســـول شـــاکری

دفترمطالعاتجهبهفرهنگیانقالباسالمی هتیهشدهدر


