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ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮐﺎرﮔﺮدان

ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﺮت ﺧﻮردن ﻧﯿﺴﺖ
رﺿﺎ آﺷﻔﺘﻪ

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ  10ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﯾﮑﯽ از
آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﺮده در ﺗﺌﺎﺗﺮ اﯾﺮان ﻣﻨﺸﺄ ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻪ در
دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻦ و درام ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﻲ
ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺨﺎﻃﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎرش ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ
و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺎه در آب« ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺎران
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،ﺑﺎ ﺑﺎزی آﯾﺪا ﮐﯿﺨﺎﯾﯽ ،ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﯽ ،ﻣﻬﺪی ﮐﻮﺷﮑﯽ ،ﻓﻬﯿﻤﻪ
اﻣﻦ زاده ،ﭘﺪرام ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺳﺮاﺑﯽ ،ﺑﺎران وﻗﺎرﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،آﻫﻮ ﺷﺎﻫﺴﻮن و ﺑﺎ ﺻﺪای ﻣﺎرال
ﺑﻨﯽ آدم از  ۲۳آﺑﺎن روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ رود .ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در
 ۲۰:30روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ رود.
ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش؛ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻔﺘﻪ در دو ﺳﺌﺎﻧﺲ  ۱۸:30وو۲۰:30
ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ »ﻣﺎه در آب« را ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ اﺻﺮار
ﺑﺮ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎرﺗﺎن دارﯾﺪ؟
اﺟﺮای ﻣﺎه در آب در اداﻣﻪ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪام اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۹ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺎ
اﺟﺮای »ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ« ﺷﺪ ،ﻣﻦ از ﺳﺎل  ۹۰ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎرم را ﺷﺮوع ﮐﺮدم» .زﻣﺴﺘﺎن  «۶۶اوﻟﯿﻦ اﺛﺮی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ و دوﺑﺎره اﺟﺮاﯾﺶ ﮐﺮدم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺟﺮای دوﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را ﺷﺮوع ﮐﺮدم :آﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏﺑﺎرﻣﺼﺮﻓﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ارزش اﺟﺮا دارﻧﺪ؟ اﺟﺮای دوﺑﺎره ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻢ را ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪهام ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﻮدم .دﻟﯿﻠﺶ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﺎری اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺳﺎﻟﻦ
ﭘﺮ از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﭘﺲ از  20ﺗﺎ  30اﺟﺮا ﺳﺎﻟﻦ را ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای اﺟﺮا
ﺑﻮد ،اﯾﻦ رﻧﺞآور ﺑﻮد وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎﯾﻤﺎن را در آﻧﺠﺎ اﺟﺮا
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﭼﻪﮐﺎری در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﯾﺸﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻓﻘﻂ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﺟﺮا
ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﺣﺘﻲ در اﺟﺮای دوم »زﻣﺴﺘﺎن  «۶۶در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  ۹۰ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺼﺖ اﺟﺮا ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﺑﻪ اﺟﺮا اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﭼﻮن ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺮا در آن ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪﯾﻢ
ﺳﺎﻟﻦ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ اﺟﺮای دوﺑﺎره »زﻣﺴﺘﺎن  «۶۶را در ﺗﺌﺎﺗﺮﺷﻬﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻋﺪهای از ﺗﺌﺎﺗﺮیﻫﺎ ﻫﻢ
اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای دوﺑﺎره ﯾﮏ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ
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ﺗﻌﺪادی ﺳﺎﻟﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ دوﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﻢ .ﻓﮑﺮ ﻫﻢ
ﻧﮑﻨﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﺟﺮای دوﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻬﺮان ،ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را
دوﺑﺎره اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ دارﻧﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻢ داد .اﺟﺮای دوﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﻢ .ﻣﺎه در آب ﮐﻪ اﯾﻦﺑﺎر
اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﻣﺘﻦ  10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻔﺎوت دارد .ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ آن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺒﻠﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﺟﺮای ﻗﺒﻠﯽ ،ﻃﺮاح ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷﺠﺎع ﺑﻮد ،اﯾﻦﺑﺎر اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ دواﻧﯽ ﻃﺮاح ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺎر
ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﺣﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺷﺠﺎع اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان در اﺟﺮای ﻓﻌﻠﯽ
ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺟﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮق دارد .ﭼﻮن ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن آدم  10ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻢ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ اﯾﺪه و ﺣﺮﻓﻲ ﻧﻮ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن درﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺧﺐ ﮐﻪ ﭼﻪ؟! ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ
را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﻨﯿﻢ دودش ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽرود .آﻧﻬﺎ ﭼﺮا دﻟﻮاﭘﺴﻨﺪ؟ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﺑﮑﻨﺪ .آن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮ ﺧﻮدﺷﺎن را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻘﺪﻧﻮﯾﺴﺎن ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﻣﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی دوﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﻤﺎن را
ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎرﻣﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺪف ﻣﺎ ﺟﺬب ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
دﻟﯿﻠﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻤﺎن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﭘﺲ از  10ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺎه در آب ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺎن را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ اﺟﺮا
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،اﺟﺮای دوﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ و دوﺑﺎره اﺟﺮا ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺘﻦ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮی و ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻘﺪر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،اﯾﻦ اﺟﺮا ﺑﺎ اﺟﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮﻗﻲ اﺳﺎﺳﯽ دارد و
در ﻣﺘﻦ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﺋﯽﻧﮕﺮاﻧﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ اﯾﺪهای ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻢ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎه در آب را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺮا ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮي.
ﺑﺎاﯾﻦﻫﻤﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﺟﺮاﻫﺎی دوﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﻣﺜﻞ اﺟﺮای ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺒﻮده .اﺟﺮای دوﺑﺎره ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮده ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدم در ﻧﮕﺎرش و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺎرﺷﺎن ارزش اﺟﺮای دوﺑﺎره دارد اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
»زﻣﺴﺘﺎن  «۶۶ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻠﺪم ﺧﻮدم را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺎری را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ ،از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ اﺟﺮای ﻗﺒﻠﯽ آن ﮐﺎر ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺧﻮدم را در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﯽﮔﺬارم ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارم
ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد آورم .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ اوﻟﯿﻦﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻨﻢ.
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اﯾﻦ ﺗﻼش دوﺑﺎره ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﻟﺬتﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از اﺟﺮای ﮔﺬﺷﺘﻪ دارم و ﺑﺮاﺳﺎس آن
ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻫﻢ در ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .در دو ،ﺳﻪ روز ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای دوﺑﺎره ﻫﺮ ﮐﺎر ،ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ درآﻣﺪه ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ .ﻓﯿﻠﻢ اﺟﺮای ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎه در آب را ﯾﮑﯽ ،دو روز
ﭘﯿﺶ دﯾﺪم.
در ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﻣﺎه در آب« ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﭼﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ؟
ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻟﻤﺎ در ﻣﺘﻦ ﻗﺒﻼ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺗﺮﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ اﺟﺮا آﻟﻤﺎ ﺷﻮﻫﺮش را ﺗﺮک
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻗﺒﻼ ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ آن را ﭼﺎپ ﮐﻨﻢ و ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن دارد  10ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ اﮔﺮ دوﺑﺎره آن را ﮐﺎر ﮐﺮدم ،ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮﻣﯽ از آن را ﭼﺎپ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻓﺮق ﻣﻬﻢ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ و اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ زﻧﺪهای ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮی داری .ﻓﯿﻠﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﺎرﮔﺮدان ﺣﺴﺮت ﺑﺨﻮرد ﮐﺎش ﻓﻼن ﺳﮑﺎﻧﺲ را ﺟﻮری دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﺎش ﻓﻼن ﻧﻤﺎ را ﺟﻮری دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﺎش ﻓﻼن ﺑﺎزﯾﮕﺮ در ﮐﺎرش ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺴﺮت ﺑﺨﻮرد ﮐﺎش ﻓﻼن
ﺳﮑﺎﻧﺲ را ﺟﻮری دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎ . ...در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺴﺮتﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺗﻮان دوﺑﺎره اﺟﺮاﯾﺶ
ﮐﺮد؛ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺮد ﺑﺎﻟﺸﯽ را در ﺑﺎران ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﺪ؛ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﺑﻠﻪ آﻧﻬﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دو ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺳﯿﺎوش ﺷﻌﺒﺎنﭘﻮر و ﭘﻮرﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽﻓﺮد ،ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺴﺘﻨﺪ و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
آﺧﺮی ﻣﺤﻤﺪﺧﻠﺞ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﺷﺎﮔﺮد آﯾﺪا در ﮐﻼساش در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻮد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ زودیﻫﺎ ﻣﺮد
ﺑﺎﻟﺸﯽ را دوﺑﺎره اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ از ﻃﺮف ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﮏدوﻧﺎ در روﺳﯿﻪ دﻋﻮت ﺷﺪﯾﻢ
ﺑﺮای اﺟﺮا .ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺟﺮای ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﻐﺎم دادﯾﻢ وﻟﯽ ﭘﯿﺎم دﻫﮑﺮدی و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ و اﺟﺮا در روﺳﯿﻪ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﭘﺲ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮوﯾﻢ روﺳﯿﻪ .آن
ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎ را از اﯾﺮان ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﮐﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺧﻮد را از
ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻣﻦ و آﯾﺪا ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ در اﯾﺮان اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش
اﺟﺮا در اﯾﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻓﯿﻠ ﻢ ِ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺮد ﺑﺎﻟﺸﯽ از اﺟﺮای اول ﺗﺎن ،اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﻓﺮوش
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﺗﺎن ﻧﺪاﺷﺖ؟
اول ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻓﺮوش ﻣﯽرود وﻟﯽ ﻫﯿﭻ
دﺳﺘﻤﺰدی ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺮد ﺑﺎﻟﺸﯽ و ﺷﺎم ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ
اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎ اﯾﺮانﺷﻬﺮ را ﻃﺮف ﻗﺮارداد
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺒﻠﯽ را .دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎﯾﻤﺎن ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و دروغ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﯿﺮاژ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺗﯿﺮاژ دوم ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه
ﻫﻤﯿﻦ .ﻓﯿﻠﻢ اﺟﺮای ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮد ﺑﺎﻟﺸﯽ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻣﻨﻔﯽ در ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان اﺟﺮای دوﺑﺎره ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ده ﺷﺐ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺮد ﺑﺎﻟﺸﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ده ﺷﺐ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ،دو ﺷﺐ ﺳﺎﻟﻦ
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ﭘﺮ از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺎرﺷﺎن در
ﻣﯿﺎن ﻫﻢزﺑﺎﻧﺸﺎن دﯾﺪه ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑ ُ ﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ اﯾﺪ...
ﺑﻠﻪ .ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان دﯾﮕﺮی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس
ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﺎل  ۹۲ﻓﺮﻗﯽﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ
ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ .ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻠﺖ را ﺑﺎزیﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺗﺌﺎﺗﺮ
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و دروغ ﭼﻘﺪر ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻓﯿﻠﻢ را ﻧﺪﯾﺪهام اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻫﻨﺮی ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ در زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ از
آن ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دلﺧﻮاه ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻮدم ،از ﻓﯿﻠﻢ  ۱۲۰دﻗﯿﻘﻪای ،ﭘﺎﻧﺰده
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻨﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﻦ ﮐﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺪارد ،دﻟﯿﻞ ﻫﻨﺮی ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﻓﻘﻂ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﯿﻨﻤﺎداران ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ 90دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻮﺑﺖ اﮐﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 15 ،دﻗﯿﻘﻪ از
ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻢ ﺷﺪه .اﯾﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎجدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎداران اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻞ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻟﻄﻤﻪ
ﻣﯽزﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و دروغ« را ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻗﺼﯽ از
ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮای آن ،ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻢ .ﭼﻮن ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎﯾﯽ در ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده
ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺬف ﺷﺪه .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻬﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮاژ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻧﺎم ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ را در ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ آﻧﻬﺎ را
ﻧﺪﻳﺪهاﻳﺪ .اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻨﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺣﺘﻲ از ﻓﯿﻠﻢﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
و دروغ ﻫﻢ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻧﺎﺑﻐﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﺗﺌﺎﺗﺮ را آﻣﺎده ﮐﺮده ،ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﻦ ﺻﺪاﻫﺎی ذﻫﻨﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺣﺬف ﮐﺮده و ﻻﺑﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺻﺪاﻫﺎ در ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮدش زﺣﻤﺖ ﻧﺪاده ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ را ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺮد؟ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺣﺬف آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢﺗﺌﺎﺗﺮ اﻓﺰوده
ﺷﻮد .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻓﯿﻠﻢﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎی اﺟﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
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