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  مقدمه

  

اش را  »در غربت«فیلم . نجلس دیدمآ  ثالث را اول بار در لس سهراب شهید  

بعد از مدتی کش . آوردم یاد نمیه در آلمان تماشا کرده بودم ولی درست ب

- علت تردیدم این بود که می. علیک کردیم و آشنا شدیم و و قوس، سالم

شود تحملش   کند و مشکل می گفتند اکثر مواقع مست است و بددهنی می

اندیش و شدیداً تنهاست و   توجه شدم تلخ م،بعد که با او آشنا شدم. کرد

آمد و   هاي دور و اطرافش خوشش نمی از آدم. همیشه هم همین طور بوده

پنج سال بود فیلم . کرد  اش را، که مثل چاه ویل بود، تنها سینما پر می  ییتنها

  .نساخته بود، و الکل جانشین بدي براي سینما بود

شناخت   شان بزرگ شده بود خوب می  آن تاریکی و تباهی را که در آغوش

تنها اهریمن . اهورامزدا دیگر نیست« :  باور نداشتاي و به هیچ روشنایی

کارگردانی .  معمولی نبودی خودش آدم.»هاي معمولی وجود دارد و آدم

 هنرهاي مدرن ٔموزه: ها گذاشته بودند هایش را در موزه  بود که فیلم

 زن و بچه و کس و ، مادر،پدر. اتک برلننیویورك، سینماتک فرانسه، سینم

رئیس مدرسه « :کارش سینما بود و خودش بیرون از سینما وجود نداشت

گفتم ولی باور کنید که سینما توي خون . گفت باید سال دیگه کنکور بدي

یک جوري نگاهم کرد که توش نه ترحم . دونم چه جوري گفتم نمی. منه

   .»قبولم کرد. بود نه چیز دیگه
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 سینما خدا بود و بیرون از آن، بشري بود که از بهشت به تاریکی تبعیدش در

 دو قطره هوشیاري برایش نمانده بود، یحتی وقتی جز یک. کرده بودند

عشق به دنیا  بی. اش را به یاد داشت  ییتاریخ دقیق حوادث زندگی سینما

 چه آن زیست و تنها حسرت  عشق می  عشق بزرگ شده بود، بی آمده بود، بی

  .کرد  جز طرحی غبارآلود از آن را در ذهن نداشت، با خود حمل می

برد که نه تنها   کرد و لذت می  ها را در فریم فیلم قاب می   این سیاهیٔهو هم

 بازنمایی آن به نگرش چخوف شباهت دارد بلکه ٔهنگرشش به زندگی و شیو

  .ست که چخوف داشت هایی  حس سل و سرطانش هم همان بیماري

ترین سالحش بود و    واقعیت بزرگٔهتیغ برهن. داد  سیاسی بود اما شعار نمی

شد گفت   هایش دیگر نمی  نمود که پس از تماشاي فیلم  چنان آن را باز می

کرد در هر فریم  جهانی را که خود در آن زندگی می. »سینما دروغ است«

را به ثمن » ان خوشپای«تاباند و آن اندازه صداقت داشت که   فیلمش باز می

  .، نفروشداش  زندگیٔهبخس، که گاهی پنج هزار مارك بود و گاهی هم

و حرفش حسابی بود چون که . هایم را ببین  گفت با من حرف نزن، فیلم  می

ما «زیرا که ! و چه بهتر. شان ناتوانند  ها در توضیح و تفسیر مخلوقات آفریننده

ود بنماییم و تأویل کنیم و خود، یابیم تا خ  مهلت می» نظارگان تماشا

  .آفریننده شویم

سینما براي او . اش را در سینما جا گذاشت   هستیٔهسهراب شهید ثالث هم

 ٔهشد  هر بار که سراغ نوارهاي ضبط.  جهان بود و جهان در او بودٔههم

» شان کنم  پیاده«دادم وقت نداشتم   گرفت و جواب می  مان را مییگوو گفت

دهد این است که   کردم و حاال تنها چیزي که تسکینم می  ت میخودم را لعن

  .شود  شود و شاید بهتر می  کند، بزرگ می  آدم تجربه می



 5 

ماندیم تا کسی بمیرد تا احساساتی شویم و یکدیگر را   اما کاش منتظر نمی

ها آمده است که  ولی چه کنیم که در افسانه. در آغوش بگیریم و گریه کنیم

اي به عظمت مرگ است که ما را چند   و تنها حادثه. اند  ن آفریدهما را چنی

  .برد که باید باشیم  جا می  اي به آن  ثانیه

***  

ست  گوهایی و  خوانید، صورت مکتوب و بی کم و کاست گفت  چه می  آن

   با سهراب شهید١٩٩٧ اواسط ماه جون تا آخر ماه جوالي سال ٔهکه در فاصل

قرارمان هم این بود که چیزي را الپوشانی نکنیم و . ام ثالث انجام داده

  .مینکرد

که گویی خود اوست در لحظات ، آقاي سعید سیادت طرحی از سهراب را

آقاي هومن مرتضوي، عصاره و ذات . اش، در اختیار من گذاردند  سرخوشی

 مخود دو آد اند که حضور بی گوها را در طرحی قاب کردهو این گفت

، در این جهان مغشوش پرهیجان »نه چون میخوارگان«که مست الیعقل را 

 به یاد من ،اند شان را به آدمیت یکدیگر بند کرده  ناپذیر، دست بینی پیش

  .گزار و مدیون همگی هستم  سپاس. آورد می

 ؛ حتی اگر مست و بددهن باشیم.»بیا تا قدر یکدیگر بدانیم«و . ایم و ما زنده

  .یمطور هست که همگی هم گاهی این

  

داري  مهدي سررشته  
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  ثالث، سهراب شهید

  

 ١٩٦٦ تا ١٩٦٣هاي  بین سال.  خورشیدي در تهران١٣٢٢ هفتم تیر ماه :تولد

.  فیلم به پایان بردٔه خود را در رشتٔهمیالدي در شهر وین تحصیالت عالی

فعالیت در سینما را . استالتحصیل کنسرواتوار مستقل سینما در پاریس   فارغ

. آغاز کرد» آیا« خورشیدي با ساختن فیلم کوتاهی به نام ١٣٤۵ل از سا

 ١٣۵٤ تا ١٣۵٢هاي   کارش را به عنوان نویسنده و مترجم سینما بین سال

هاي    به آلمان غربی مهاجرت کرد و فعالیت١٣۵۵وي در سال . ادامه داد

  .جا نیز ادامه داد  اش را در آن سازي  فیلم

  : ها فیلم

  ،)١٣۵٢ ـنویسنده و کارگردان ( یک اتفاق ساده

  ، )١٣۵٤ ـنویسنده و کارگردان  (طبیعت بیجان

، ١٣۵٤ ـنویسنده با همکاري هلگا هوتزر، و کارگردان  (در غربت

  ، )محصول مشترك ایران و آلمان غربی

  ، ) ، در آلمان غربی١٣۵۵ـ نویسنده و کارگردان  (قرنطینه

، آلمان ١٣۵٦ـ ارگردان نویسنده و ک ( یک مرد عاشقٔهخاطرات روزان

  ، )غربی

، محصول ١٣۵٧ ـنویسنده و کارگردان  (مرخصی طوالنیِ لوته آیزنر

  ، )مشترك فرانسه و آلمان غربی، آلمان غربی

  ، )، آلمان غربی١٣۵٨ ـنویسنده و کارگردان  (نظم

نویسنده با همکاري دیتر رایفارت و برت اشمیت،  (همه چیز رو به راه است

  ، )، آلمان غربی١٣۵٩ ـو کارگردان 
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 ـنویسنده با همکاري توماس والنتین و کارگردان  (آخرین تابستان گرابه

  ، )، آلمان غربی١٣۵٩

 ـنویسنده با همکاري پیتر اوربان و کارگردان  (یک زندگی، چخوف

  ، )، محصول مشترك آلمان غربی و شوروي، آلمان غربی١٣٦٠

، آلمان ١٣٦١ـ رونر و کارگردان نویسنده با همکاري مانفرد گ (مدینه فاضله

  ، )غربی

  ، )، آلمان غربی١٣٦٢ ـنویسنده و کارگردان  ( گیرنده ناشناس

  ، )، آلمان غربی١٣٦٣ ـنویسنده و کارگردان  (درخت بید

نوشته هانس فریک، و » طالي آبی«نویسنده، براساس رمان  (ساعت آبی

ی، آلمان سلواکک، محصول مشترك آلمان غربی و چ١٣٦٤ ـکارگردان 

  ، )غربی

  ). ، آلمان غربی١٣٧٠ ـنویسنده و کارگردان  (فریقاآهاي سرخ براي  گل

  

  )١٣۵٢ –گر  تدوین (دهنی ساز : هاي دیگرفیلم

سیاه و ، از مجلس تا سرچشمه، گاه آسیایی دومین نمایش: کوتاه هايفیلم

هاي تربت جام، رقص کردي،  سفید، بزم درویشان، رقص بجنوردي، رقص

  ).دستیار کارگردان (سوي هیاهو ترکمن، آنرقص 

  .شیکاگوخورشیدي در  ۱۳۷۷هم تیرماه د: مرگ

  

  ایران به نقل از فرهنگ کارگردانان سینماي

   سید مرتضی سید محمدي  ٔهنوشت
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  وگو گفت

  

 ٔهاند که گفته من در دور  از پیغمبر روایت کرده!  سالم سهراب:مهدي

  اي متولد شدي؟  در چه دورهتو . سلطنت پادشاه عادلی متولد شدم

اولیش رضاشاه بود .  دو پادشاه ظالم متولد شدمٔه من در دور:شهیدثالث

. اون موقع من نفهمیدم. کردند  که وقتی من متولد شدم داشتند خاکش می

رسید مجالت رو بخونم، اون موقع   تر شدم و شعورم می بعدها که بزرگ

هم از نظر من   اه بود که اون فرزند خلفش محمدرضاش،و دومیش. فهمیدم

هایی شد که به سر ما   یک آدم دیکتاتور بود و باعث بدبختی و تمام مصیبت

  .اومد

  چیزي یادت هست؟ ات  از بچگی:مهدي

شدم و   ها توي اتاق پشت پرده قایم می ساعت.  شیطون بودم:شهیدثالث

دم که وقتی یک دفعه چنان ترتیبی ازشون دا. گشتند  همه نگران دنبال من می

دو سال بعدش فهمیدم که . ره  مادرم پیدام کرد کتکی به من زد که یادم نمی

  .مادر واقعی من نیست

   چند سالت بود؟:مهدي

هیچی، وقتی . ده یازده سالم بود.  کالس چهارم دبستان بودم:شهیدثالث

هایی که خورده   وقت تازه از کتک که فهمیدم این مادر اصلی من نیست اون

 یعنی اون زنی که ،مادرم. خوردم درد نداشت  وقتی می. دردم گرفتبودم 

  .آنجلس خاکه  به دنیا آورد، توي لس من رو

   کی فهمیدي؟:مهدي

هاي سرخ براي   گل وقتی که داشتم مقدمات فیلم ١٩٩٠ سال :شهیدثالث

 با هم صحبت .عموم بهم تلفن کرد از ایران. کردم  رو آماده میفریقاآ
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من فکر کردم . فت مادرت هم که خدابیامرز مرحوم شدهبعد گ. کردیم

بعد دومرتبه که . گفتم خوب بقاي عمر شما باشه. گه می مادر خودش رو

من به این . مریکاآبعد گفتم کجا؟ گفت . ئه توضیح داد فهمیدم کی

 اون. برام توضیح دادند. جا تلفن کردم و ازشون پرسیدم  دخترعموهام این

جا پارسال   بعد که اومدم این. آمد نداشتن و من با مادرم رفت ٔهها خانواد وقت

. رفتیم سر قبر  می. آشنا شدم ام توي سانتامونیکا، با سه تا خواهر و برادر ناتنی

دیدم چه . هم خورده یکی دو دفعه گل سرخ بردم سر قبر، بعد دیدم حالم ب

ها هم سه  یم و اونما سه تا خواهر و برادر بود. کنم   من دارم میاي کاري گُه

براي همین هم . ما مادر نداشتیم ولی زن پدرمون واقعاً بهتر از مادر بود. تا

کنم هم برادر بزرگم که در پنسیلوانیاست و هم خواهر   هست که من فکر می

و اگر بشه گفت من، ماها ) شوهر داره و دو تا دختر(بزرگم که ایران مونده 

ینی بشم ئتونستم هرو الگی میس ١٦ من در سن. باالخره یک گهی شدیم

گیري هم در   اصالً سخت. ینی هم نه، هزار کثافت دیگهئهرو. توي ایران

پدر ما موقعی که ما بچه بودیم دو بار که این زن اومده بود ما . مورد ما نشد

گفت این . ما ندیدیمش! از دور البته. رو ببینه به ما گفت این مادرتونه

مون مثالً بالغ   بعد که همه.  نکردم که شماها رو ببینهمادرتونه و من موافقت

، از خواهر بزرگم و برادر بزرگم پرسیدند که )و من دیرتر از همه(شدیم 

مادر ما . خواهرم گفت ما مادر نداریم. خواد بیاد ببیندتون  اون زنه می

از من اصالً هیچ کس نپرسید و . برادر بزرگم هم همین رو گفت. جاست  این

 دلیلش شد که من رفتم این زن رو در هجده سالگی در اتریش پیدا این

  .کردم

   پدرت چی؟:مهدي
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پروستاتش اذیتش .  پدرم رو وقتی مریض بود آوردند مونیخ:شهیدثالث

کردم و او هم دائم   تمام مدت من رفتم بیمارستان و همه کار می. کرد می

تونم شبی صد گرم   میگفت از این دکتره بپرس من   به من می. ناراضی بود

بعد هم آمپول . به هرحال عملش کردند. پرسیدم  مشروب بخورم؟ من هم می

ها بگو برن ناهار  گفت به بچه  همین جور که نشسته بود می. زده بودن بهش

خدایا من انقده !  پیر نشمهگفتم خدایا من انقد  من به خودم می. بخورن

مرخص شد من براش یک آپارتمان ها که پدرم  بعد از مدت. خل نشم  سکُ

ها یک   یک روز رفتم براشون از بازار ترك. دواتاقه گرفتم توي یک هتل

. سرطان بود دیگه. خورد  بابا دیگه غذا هم نمی. مقداري بادمجون گرفتم

کنی که از   باور نمی. بینم  رم می جا بامیه خورشی ندارن؟ گفتم می  گفت این

رفتم باال گفتم این بامیه، این . م با تاکسی اومدمبس بار دستم بود مجبور شد

انقدر گذاشتم روي میز . باقالی تازه، این انجیر تازه، این فالن و این بهمان

. ها پیدا بشه کرد توي آلمان از این چیز  چون تصور نمی. که از رو بردمش

مثل . سیگارش رو کم کرده بود. کشید  یک روز نشسته بود و سیگار می

مادرم با یکی از . من هم تازه اومده بودم. داد  ه دیگه بهش مزه نمیک  این

بابام گفت امروز از پنجره . هاي عباس مغفوریان رفته بودند گردش  فامیل

من .  یک بند انگشت بودٔهبه انداز. کردم دیدم یک هواپیما پرید  نگاه می

کرد ما از    ما میهمون بابایی بود که در بچگی نگاه که به. نگاه کردم به بابام

چی . گفتم حتماً هواپیماي نظامی بوده. کردیم  ترس تو شلوارمون خرابی می

بگم دیگه؟ بعد یک مدتی که گذشت من سیگارم رو روشن کردم، گفت 

گفتم واسه چی؟ واسه کی؟ من نه زن . تر بکش  شه یک کمی کم اگه می

آقا این مرد به . تر بکشم  براي چی کم. اي ندارم  خانواده.  نه بچه دارم،دارم

. خواست بره البته نمی(بعد هم رفت ایران ! من گفت واسه خاطر من
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 ٔگفتم اجازه. گفت منو بفرست برلین، چون آپارتمان من تو برلین بود  می

در ایران شب برف ). دوشون رفتند میلی هر  خالصه با بی. اقامت ندارین

بعد هم همون .  سهراب پشت درهبه مادرم گفته فرخ درو واز کن. اومده بود

کردند   ها رو گرفته بودم، مردم تلفن می موقع که ایران بودم و این جایزه

گفتند که پسر شما دست فرح   تبریک می) چون من تلفن نداشتم( بابام ٔهخون

بعد که اومد آلمان و دید که بابا من آدمی هستم، زبون . رو ماچ نکرده

  .یواش شروع کرد به فهمیدن  زه یواشزنم، تا جا رو حرف می  این

ست که مثل کالف کامواهایی که ا  این داستان بچگی ما یک داستانی

البته من االن . شه  دادند که باز کنیم و گلوله کنیم، تموم نمی  مون می  دست

مال . اي دارم  خورم و نه عقده  کنم نه غصه می  که راجع به اون روزها فکر می

اند، و رفتی دوباره  گم زنده بخشی می  اند، می ها زندهاینتو بدیش اینه که 

  !شون دیدي

تونم باهاشون زیر   کردم می  و اولین باري بود که احساس می...  آره :مهدي

  .یک سقف بشینم

شم هر وقت   دار می   من از یک چیزي توي زندگی خیلی غصه:شهیدثالث

بینم یا یک   ون میمن یک آکتوري رو توي تلویزی. کنم  که فکرشو می

بینم که داره گیتار   ده یا کسی رو می  بینم که داره دوا می  دکتري رو می

ها هم مثل ما یک وقتی  گم این  با خودم می.  سالشه۵٠ یا ٤٩زنه و مثالً   می

دولک بازي   شون بوده الک  وقتی چهار، پنج سال. بچه کوچک بودن

زنه، اون   جا گیتار می  شینه این  یدونست یک روزي اون م  کی می. کردن  می

دویم به خاطر اون چیزي که جامعه  مون می شه و همه   سینما میٔههنرپیش

نه به خاطر راحت و . اولین شرطش اینه دیگه. اسمش رو گذاشته پول

اي هم که راجع به کودکی و نوجوانی و حتی   یک چیز دیگه. آسایش
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. کنم مثل زندگی خود تو  الً فکر میمث(جوانی خودم باید بگم اینه که ماها 

هاي کوچکی هستیم که تا   ماها بچه. بچگی نداشتیم) امیدوارم اشتباه بکنم

افتیم توي   که حداقل می  یا این. افتیم توي پیري  کنیم می  مون رو باز می  چشم

 شد براي یک اتفاق سادههاي ساختن فیلم   این یکی از انگیزه. سالی بزرگ

ل که براي من خیلی مهمه اینه که تو هیچ وقت در ا سوحاال یک. من

  اي؟  زندگیت عاشق شده

  .یکی دو بار.  آره:مهدي

  .شن  هایی مثل ما، عاشق نمی  هایی مثل ما، بچه   چون آدم:شهیدثالث

  .گیره   گاهی آدم جلوشو می:مهدي

   زندگیم رو، منٔهمن متأسفانه چون هم. من جلوشو نگرفتم.  نه:شهیدثالث

تر بوده،  ام و کارم از همه چیز برام باارزش   رو براي کارم دادهممتالمله سج

ام بوده، هم رفیقم   ام بوده، هم بابام بوده، هم ننه  هم بچه، یعنی هم زنم بوده

بینم که   بوده، همه چیزم بوده، زن رو فقط به صورت یک موجودي می

دونی چرا؟   می. شم   خسته می.تونه از سه هفته تا سه ماه زندگی منو پر کنه  می

شم؟ این زنی که روز اول ازش خوشم اومده،   دونی از چی خسته می  می

گم احمق تو ره تو اعصاب من، بعد من به خودم می  طرز چایی خوردنش می

 فنجون رو ٔهاومد ندیدي که دست  چرا اون موقعی که داشت ازش خوشت می

این چیزهاي کوچک باعث . يچرا این رو نفهمید. گیره  جوري می این

شه من دائم دنبال یک راه فرار بگردم و واي به حال اون روزي که   می

گن  ها هم می  اون. درست در همین موقع هم ساختن یک فیلم رو شروع کنم

 !بینی به به  ري خونه می  و شب هم که می! برو کارت رو بکن و برگرد بیا

خواي بري حموم؟   اي؟ می  رسن خستهپ  می. اند برات چه غذایی درست کرده

چون . ولی من قادر نیستم. جوري گذشت تر زندگی من این  توي آلمان بیش
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. ها رو چرا  آدم. تونم دوست داشته باشم  ام، نمی دوست داشتن رو یاد نگرفته

  .ها از تو هم جلو بزنم ها شاید بعضی موقع من در دوست داشتن آدم

. نزدیکی توش نیست. ن، مسئولیت نداره آخه این دوست داشت:مهدي

او . شه مثل اینه که اون آدمه، خود تویی  ها که آدم عاشق می  بعضی وقت

  .ستوطرف خود ت

  اي؟   و تو این رو فهمیده:شهیدثالث

اش رو برهنه  ولی گاهی ترس آدم از درگیر شدن و عاطفه.  آره:مهدي

گري زیر یک سقف تر از عشق آدمه و وقتی آدم با کس دیکردن، بزرگ

  .ده  کنه و کار خودش رو صورت می  کنه اون ترسه سر بلند می زندگی می

  . من گفتم که حاضر نیستم عاشق بشم:شهیدثالث

  .ترسی   یعنی می:مهدي

  .ترسم  نمی.  نه:شهیدثالث

  دي؟  پس اجازه نمی:مهدي

 بینم که  رم، یک زنی رو می  من توي همین خیابون که می! نه:شهیدثالث

! شه من یه شکم سیر با این خانوم بخوابم  گم خدایا می  می. پشتش قشنگه

 رو ساخته نباید همچین حرفی طبیعت بیجانثالث که  البته سهراب شهید

چون ! شه من با این خانوم دوست بشم  ولی غیرممکنه بگم خدایا می! بزنه

تا .  ندارمکه من به زن جماعت، شاید هم به خاطر مادر اصلیم، اصالً اعتماد

جوون که . به حال هم هیچ زنی من رو ترك نکرده به خاطر یک مردي

حاال هم . بودم یه بر و رویی هم داشتم، دلیلی هم نداشتن که من رو ول کنن

ها   هام بعضی وقت یکی از دوست. رسم  واقعاً نمی. رسم برم دنبالش  که نمی

اش  نه که مسخره. خندم  من می. کنه براي من که مثالً عاشق شده  صحبت می

من اگر یک زنی رو ازش . تونم عاشق بشم  گم فالنی من نمی  می. بکنم
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ممکنه این ترتیب دادن . خوام بزنمش زمین و ترتیبش رو بدم  خوشم بیاد می

. سه ماه طول بکشه، ممکنه شش ماه طول بکشه، ممکنه یک روز طول بکشه

  .خیلی متأسفم

   قبل از بلوغ چی؟:مهدي

کردم برم دنبال    سالگی من فکر نمی١٦تا سن .  اونم همین طور:لثشهیدثا

هاي هالیوودي که    سالم که بود، شاید به خاطر فیلم١٤یک بار . کار فیلم

بعدش یک مدتی .  ترومپت بشمٔهدیدم، آرزوي بزرگم این بود که نوازند  می

ما  سالگی که زیاد سین١٦بعد از . خواستم جراح مغز بشم  که گذشت می

ست و هیچ مکتبی نیست و   اقلمکاري رفتم دیدم سینماي ایران یک آش شله

جا   یواش فکر کردم که چرا این یواش. شه از کسی یاد گرفت  هیچ چیز نمی

  .ست و چرا ممالک دیگه جور دیگه است  اطوري این

 اي رسیدي؟     خوب به چه نتیجه:مهدي

ت اجتماعی که به ما داده  یک چیزي هست به اسم تعلیم و تربی:شهیدثالث

نشده و در نتیجه ما خودمون کسب کردیم و تنها اون کسانی که از ما کسب 

من براي کفاش و . خواستن بفهمن و بدونن  کردن که دنبالش بودن یعنی می

هایی که بازاري   تر ارزش قائل بودم تا براي آدم  بقال و نجار و نونوا بیش

آنجلس هم   جا توي لس   اینکه  کما این. شون بود  بودند و پول تو دست

من یک سفر رفتم بلوچستان فیلم بسازم براي فرهنگ و هنر، . وجود دارن

 بود براي من تعریف کرد که چابهاردکتري که در . نذاشتن و من برگشتم

بلوچه رفته بود توي کوه . براي یک آدم بلوچ شربت سینه تجویز کرده بوده

توي تغار و نون توش ترید کرده بوده و با زن و شربت سینه رو ریخته بوده 

ره توي   تمام مدت این آدم با زنش یا شاید برادرش می. بچه خورده بودن

کردن که   این خارها رو یه جوري درست می. کنه  کوهستان و خار می
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این آدم هیچ وقت شکسپیر نخونده، رومئو . تونستن بخورن  اش رو می شیره

کنه، ولی   بچه درست می. شه  اد نخونده، عاشق نمیژولیت و شیرین و فره

 ٔمسالهگرده به همون   این برمی. کنه  زنش رو شب، عین شلوار پیژامه پاش می

ها هرگز نتونستن   ها کسب کردن و بعضی  تعلیم و تربیت اجتماعی که بعضی

  .کسب کنن

ها دارند و   که بعضی» طلب«:  خوب یک عامل فردي هم هست:مهدي

  .ها ندارند  بعضی

ها   شیم و اون   میکار طلبشه ما   ولی چه طور می.  درسته:شهیدثالث

گذاشت مردم   اگر اون دیکتاتور که اسمش محمدرضاشاه بود می. شن  نمی

باد شاه روزنامه بخونن و سواد یاد بگیرن، امروز  تر از زنده  معمولیِ فقیر بیش

  . طوري نبود وضع ملت این

  . سطوح جامعه جریان داشتٔتاتوري در همه اما این دیک:مهدي

خوام راجع به پدر و مادر خودم صحبت   من نمی.  کامالً موافقم:شهیدثالث

وقتی سه .  به دنیا اومده بودم١٣٢٣من در سال . کنم، چون مادر که نداشتم

 ما بود و به من یاد دادند که بهش بگو ٔهسالم شد یک خانمی در خانواد

یعنی تقریباً .  بود که خیلی به ندرت لبخندش رو دیدمپدرم هم آدمی. مامی

زد   رو کتک بزنه، داد میاکه م  هرگز ندیدم و آدمی بود که همیشه بدون این

فهمم چه قدر دوستش داشتم و هیچ   من امروز می. خدا بیامرزدش(سرِ ما 

ولیکن این آدم رفتارش واقعاً رفتار یک ) وقت هم ازش متنفر نشدم

کردیم، فحش   مولوچ می یعنی ما موقع غذا خوردن اگر ملچ. ددیکتاتور بو

. شنیدیم   فحش می،خوردیم  دیگ رو با صداي بلند می خوردیم یا اگر ته  می

گم که پدرم هم در  هم می و باز. بنابراین حرف تو کامالً مورد تأیید منه

 .زمان رضاشاه به دنیا اومد و در زمان محمدرضاشاه شاغل یک کاري بود
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ریشه و اساس تربیت انسانی در ایران وجود . تونست از این بهتر باشه  نمی

ها   ولی خوب بعضی. گناه بودن  گم پدر و مادر من و شما بی من نمی. نداشت

من خیلی متأسف شدم که شنیدم یکی از . هم مثل شاملو از آب دراومدن

کاش ما هر . هاما شنیدم بعد از اون شعرهاش بهتر شد. پاهاشو از دست داده

هاي بهتري بسازم و تو هم   دادیم تا من بتونم فیلم  دو پامونو از دست می

  .تونستی کارهاي تحقیقی بهتري بکنی  می

خواد دوباره دست بندازم به اون عنصرِ   ولی من دلم می.  درسته:مهدي

منظورم اینه . تو رفتی دنبال سینما. ها دنبال یک چیزي رفتند  بعضی. »طلب«

  .ده  آدم این کارها رو قبل از هر چیز براي خودش انجام میکه 

شه و   خوابه و صبح بلند می  شه آدم شب می   ولی چه طور می:شهیدثالث

  ساز بشم؟ خوام فیلم  گه من می  می

یادت هست چه طور شد رفتی . خوام بفهمم   من هم همین رو می:مهدي

  دنبال سینما؟

هاي انگلیسی رو با   بهترین فیلم.  داشتم من از بچگی کرم سینما:شهیدثالث

هاي    رو دیدم که یکی از فیلمتا آخرین نفس. جیمز میسون دیدم

البد گفته بودن . شون در رفته بود و نشون دادن ضدفاشیستی بود که از دست

شدم   تر میچی بزرگ چی جلوتر رفتم و هر بعد هر. فهمن  مردم خرن و نمی

 رو که دیدم عنبرهاي هندي مثل   و فیلمغفلت، دولگرهاي فارسی مثل   فیلم

آد یه روز رفتم   ؟ یادم میئه جوري  به خودم گفتم چرا تو مملکت ما این

ها براي که به   زنگتماشاي فیلم )  سالم بود١٤ ـ ١۵جوون بودم، (سینما 

رفتم دیدم گاري کوپر رو پرده . کتاب رو قبالً خونده بودم. آیند  صدا در می

ولی . ها و سوزناکه و فیلم رنگی بود اینگرید برگمن و از این حرفاست و 

اش از اون به بعد فکر کردم من باید  و من همه. شناختم  خوب، داستان رو می
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فیلم بسازم که یک مقداري مردم ببینن اصالً زندگی خودشون توي فیلم 

  .آد  آد یا نمی  پیش می

  ؟ چه سالی بود:مهدي

تا این که اولین نفري که از خارج اومد  . ١٩٦٠ـ  ٦١هاي   سال:شهیدثالث

که من اون فیلم رو  (جنوب شهرفرخ غفاري بود که فیلمی ساخت به اسم 

سازه که   کرد فیلم   بعد هوشنگ کاووسی اومده بود ادعا می.)هرگز ندیدم

چون سنش هم خیلی . گم خیلی متأسفم که می. هرگز هم فیلمی نساخت

البته . هاي من رو هیچ وقت نخونه یا نشنوه  این حرفامیدوارم . باالست

اي شبیه   دوسی یا مجله توي فر. تاریخ سینما رو حفظ بود و قلم خوبی داشت

 بعد هم هژیر. خوندم  من هم همه نقدهاش رو می. نوشت  به اون نقد فیلم می

.  ایدك فرانسه بودٔهمدرس] ایرانی[التحصیل  داریوش اومد که اولین فارغ

هژیر رو . جا درس خونده  مثالً آلن رِنه اون. ست  ا خیلی مهمیٔهیدك مدرسا

کشید و   سیگار زیاد می. سال پیش درگذشت دو. خیلی دوست داشتم

شناختندش،  از طریق آشناهاي دورِ خواهرم که می. خورد  حرص زیاد می

م بار در هفده سالگی افتخارش رو پیدا کردم با هژیر تلفنی صحبت کن  یک

اون موقع یک . ها  خوام برم فیلم بخونم و از این حرف  گفتم می] بهش[و 

جلد که  مثل این. رومئو بود اش تو آلفا رومئو خریده بود؛ همه ماشین آلفا

اي به اسم  نامه یک فیلم ساخته بود از روي نمایش.  رو هنوز نساخته بودمار

فیلمه هم . ردک  مغفوریان هم توش بازي می  که عباسپایان یک آهنگ

دونم ولی فقط به من گفت   من رو تشویق کرد یا نکرد نمی. خوب شده بود

اگه بري ایدك خیلی سخته و اگر هم استعداد فیلم نداشته باشی بهتره اصالً 

که باالخره در   تا این. خیلی هم کوتاه با من صحبت کرد. دنبال فیلم نري

پدر . که برم فیلم بخونمام این بود  هجده سالگی تصمیم قطعی و نهایی
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ست که بعداً نون و آبی  ا کرد خوب این یک چیزي  خدابیامرزم فکر می

. بردار شدي  گفت اومدیم و رفتی فیلم  به من می. توش نخواهد داشت

گفت چه علی   می. شم  شم، کارگردان می بردار نمی  گفتم من فیلم  می

که یک   براي اینو وضع مالیش هم خوب نبود. خواجه، چه خواجه علی

.  قراضه ساخته بود حیوونکی و تا آخر عمرش هم مقروض موندٔهخون

  .کارمند بانک بود

   در این فاصله خودت چه کار کردي؟:مهدي

  .رفتم   مدرسه می:شهیدثالث

  رفتی؟   کدوم مدرسه می:مهدي

توي البرز براي اولین بار که . سال البرز بودم   دبیرستان، یک:شهیدثالث

یعنی فکر کردم اگر کسی . آوردم، از ترس تو شلوارم خرابی کردمتجدید 

اش هم  شهریه. بعد با بدبختی و بیچارگی قبول شدم. رسه  بفمه دنیا به آخر می

که توي  کرج از سال بعدش رفتم یک دبیرستانی به اسم سد. خیلی باال بود

 که  بود١٩٦٣بعد هم سال . قبالً اسمش تخت جمشید بود. بلوار کرج بود

که کارم تموم شد، یعنی سه ماه  به محض این. دیپلم گرفتم و از ایران رفتم

 پیر ٔمنتها چون پدرم پول نداشت، سه تا عمه. بعدش، ایران رو ترك کردم

شون گفتم   رفتم خونه. داشتم که شوهر نکرده بودن و یک مادر بزرگ پیر

 ٔه بزرگ بزرگ داشتم که دوست خواهرٔهدین من برم؟ یک عم  پول می

اي،  دم چون تو دیوونه  گفت من پول دارم ولی بهت نمی. علوي بود بزرگ

اون عمه وسطی هم . کشی  زنی خودت رو می  ري می هدایت می عین صادق

رفتم جلوي مادربزرگم گفتم . ، اصالً هیچی نگفتچاره بیکه تازگی مرد 

ون رنگ جا مبل برات  اومدم این   چی همیشه میٔهکنی من واس  فکر می

ها ما رو تقسیم  عمه( خود من ٔهعم! اومدم  تون می  کردم؟ واسه خاطر پول  می
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بعد من یک مقداري . خونه نبود) کرده بودن، چون که مادر نداشتیم

 خودم وقتی اومده بود ٔهعم. هاي رکیک زدم و گریه کردم و رفتم  حرف

ي بري؟ خوا  تلفن کرد به من گفت کی می. جریان رو بهش گفته بودند

ات  گذرنامه. کنم  درستش می. دم  گفت من بهت پول می. گفتم فالن موقع

اي؟ چهار هزار دالر به من داد و گفت یا برو باهاش تا آخر عمرت  رو گرفته

  .زندگی کن یا باهاش درس بخون

هاي من هم در کنسرواتوار اتریش درس    اتفاقاً یکی از دوست:مهدي

، توي مهمونی عموش ازش پرسیده بود عمو وقتی برگشته بود. خونده بود

  ؟چیهگفته بوده خوب حاال شغلت . اي؟ گفته بوده موسیقی جون چی خونده

 بانمکی که قبل از سفرم دارم اینه که شب آخر که ٔه یک خاطر:شهیدثالث

با اتوبوس میهن تور رفتم، مثل ( خانواده اومده بودن ٔهرفتم، هم  من داشتم می

ت شب و هفت روز مسافرت کردم تا رسیدم به شهر هاي قدیم هف عروسی

اي، یعنی   بعدش هم رفتم وین چون خانم زینت قمشه. گراتس در اتریش

به هر حال ) جا بود  اش اون همون زنی که من رو زایید، با شوهر و سه تا بچه

که خیلی هم جوون بودم ولی   با وجود این. قرار بود فردا صبحش راه بیفتم

. یک شوهرعمه داشتم که یزدي بود به اسم دکتر افسر. شتمهیچ ترسی ندا

خورد، شر و وِر زیاد   خورد و وقتی عرق می  عرق زیاد می. پزشک بود دندان

شب همه وایساده بودن دم در داشتند  اون. ادبی بکنه  که بی نه این. گفت  می

ه فکر کردم چ. رو دست من رو گرفت برد توي پیاده. کردند  خداحافظی می

خواد به من بکنه؟ هی سیگار کشید و   اتفاقی خواهد افتاد؟ چه نصیحتی می

، ئه يجور داشت و هی گفت آره، این  حدود ده دقیقه من بدبخت رو نگه

کنه   کردن داره من رو نصیحت می  مردم هم فکر می. ئه دونی چه جوري  می

م گاراژ بعد هم صبح روز بعد که رفت. که مواظب خودم باشم و درس بخونم
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. یادمه عینک دودي هم زده بود. میهن تور، پدرم هم همراهم اومده بود

یک دالر داشت داد به . اشکش رو ندیدم... کنم   دونم چرا؟ فکر نمی  نمی

  .تنها چیزي بود که گفت. بعد هم گفت هر موقع نتونستی بمونی برگرد. من

نتونستی خیالت رو راحت کرده که اگر .  ولی حرف بزرگی زده:مهدي

  .عیب نداره

یک . بعد با همه روبوسی کردیم و من سوار اتوبوس شدم.  آره:شهیدثالث

یک سري جوون، یک سري پیر و پاتال، یک (مشت آدم توي این اتوبوس 

هفت . بودند و اتوبوس راه افتاد که راه افتاد) سري هم زن و شوهر و بچه

  .رفت  روز می شبانه

   شروع کردي؟ در اروپا زندگی رو کجا:مهدي

و یک برخوردهایی به . اي رو ببینم  رفتم وین که زینت قمشه:شهیدثالث

  .وجود اومد

  وقت ندیده بودیش؟  تا اون:مهدي

  . نه:شهیدثالث

   مگه پدر و مادرت کی از هم طالق گرفته بودند؟:مهدي

. شون در وین رفتم دم آپارتمان. که دو سالم بود  من مثل این:شهیدثالث

زد به   دقیقاً یادمه که طرف چپ سرش رو می. آهن بود گاه راهنزدیک ایست

. دونستم چی بگم  گفت این پسر منه؟ من هم نمی  چارچوب در و می

آخرش گفتم خانم نکنید این کار . دونستم بگم مادر، یا مامان، یا چی  نمی

  .رو

خیلی هم سعی داشت من رو . باالخره چمدون من رو از قسمت بار گرفتیم

مثل .  کافی داشتم، غذاخور هم نبودمٔهپول که به انداز. ل یا غذا بخرهبا پو

  .همیشه
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  .شناخته  تر نمی  یعنی براي نزدیک شدن به تو، دو تا وسیله بیش:مهدي

 معروفی در وین که گاه تفریحشب اول من رو بردن یک .  نه:شهیدثالث

کنی یک کمی منو دوست  به من گفت حس می. یک پارك خیلی بزرگه

که کس دیگري براي ما مادري کرده و خیلی هم  براي این! داري؟ گفتم نه

و این شروع برخوردهاي . هیچ چیزي دیگه نگفت. زحمت مارو کشید

هاي نامربوط زد که تا    سر پدرم خیلی زیاد حرفمثالً پشت. بعدي بود

 .گفت بابات قمارباز بود. شناسم این طوري نبود  جا که من پدرم رو می  اون

گفت اگر این   کشیدم می  یا من سیگار که می. باباي من اصالً قمارباز نبود

گفتم به . گذاشت تو سیگار بکشی گی مادر بود برات، نمی مادري که تو می

اون موقع . ئه خاطر این گذاشت من سیگار بکشم که بهش نگن نامادري

 چیز شاید دلیلش. طوري بود، شاید هم درست نگفته باشم منطق من این

یعنی من وقتی از ایران اومدم بیرون تازه مادرم فهمید کجا تو . اي بود  دیگه

کردم و   هاي سیگار پدرم رو من باز می  کارتن. کردم  خونه سیگار قایم می

برادر بزرگ من که هرگز هم سیگاري نشد یک کلکسیون . کردم  بلند می

 خودش ٔها رو من با اجازه  تمام این. اي  سیگار دونه. سیگار درست کرده بود

  .کشیدم

ذاشتم تا   من می. جا بودم دعوامون شد  بعد از یک مدتی که اون. هیچی دیگه

ها همه از    که غربیOst Bahnhoffآهن   رفتم توي ایستگاه راه  صبح می

بختانه  خوش. کردم صبح بشه و برگردم   صبر می.رن طرف ترکیه  جا می  اون

 اومد و   اقامت داشتم چون پلیس مدام میٔه اجازام معتبر بود و گذرنامه

. پرسید اصالً چی شده  گشتم از من نمی  وقتی هم که برمی. کرد  بازرسی می

  .بعد رفتم پاریس

   چه قدر موندي تو اتریش؟:مهدي
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. جا زندگی خیلی گرون بود اون. بعد رفتم پاریس.  دو ماه:شهیدثالث

گیر داره  توي پاریس دیدم که کف. دتر بو  زندگی خیلی پایینٔهاتریش هزین

یادمه توي یک اتاقی در یک . خوره و بعد هم خیلی تنها بودم  به ته دیگ می

کردم که یک آقاي ایرونی که آدم خیلی   جویی زندگی می  دانشٔهخون

رفتم از این کنسروهاي  ها می  خوبی هم بود برام پیدا کرده بود و شب

بعد . کردم  خوردم و تا صبح گریه می   میگرفتم با یک تیکه نون  گوشت می

اصالً شرایطش . کنن   ایدك من رو قبول نمیٔهتحقیق کردم دیدم توي مدرس

من فرانسه بلد بودم اما نه اون . هاش خیلی سخت بود  اصالً امتحان. رو نداشتم

  .اي که براي ایدك الزم بود  فرانسه

  اش چی بود؟  مواد امتحانی:مهدي

شناسی اجتماعی، تاریخ سینما و یک چیزهایی هم به   ان رو:شهیدثالث

شناسی  ولی این روان. شد که یادم نیست چی بود  ریاضی مربوط می

به هر حال برگشتم . جتماعی اولین چیزي بود که من رو به وحشت انداختا

بعد از مدت . اي و باز دعواها شروع شد  خانم قمشهٔهاتریش و رفتم خون

یک اتاق خیلی . جوي ایرانی که مسن هم بود  یک دانشٔهکوتاهی رفتم خون

. خوابیدم  خوابید، من روي زمین می  خودش روي تخت می. باریک داشت

نوشتم پدر ما براي این آدم بدي . اي بعد یک نامه نوشتم براي خانم قمشه

هاي تمساح تو رو جدي نگرفت و حاضر نبود هر روز با تو راه   بود که اشک

این نامه رو فرستادم و . ها یک کشور خارجی و از این حرفبیفته و بره 

  .ولی توي اتریش موندم چون زندگی ارزون بود. دیگه ندیدمش

   چه قدر تو پاریس موندي؟:مهدي

پولم داشت . دو ماه هم نشد، یک ماه و نیم. دو ماه.  خیلی کم:شهیدثالث

ایران نامه نوشتم وقتی برگشتم اتریش بالفاصله براي مادرم در . شد  تموم می
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اون موقع هم . از اون چهار هزار دالر دیگه چیزي نمونده بود. که پول ندارم

هنوز . شهر خیلی گرونی بود. کردم  خوردم نه دختربازي می  نه مشروبی می

جوي ایرونی زندگی  به هر حال در وین هنوز توي اتاق اون دانش. هم هست

اي   ا بدبختی و گدایی رفتم مدرسهکردم و خودم خونه نداشتم و خالصه ب می

پرفسور کراوس یک شخصیت .  پرفسور کراوس اسم نوشتمٔهبه اسم مدرس

التحصیل شده  اش فارغ ي خیلی بزرگی بود و مثالً اسکار ورنر از مدرسهاترئت

جا کارگردانی هنر دراماتیک   یک سال در اون. اش سه سال بود دوره. بود

ولی .  فیلم که کنکور داشتٔهعد رفتم مدرسب.  یاد گرفتمبازیگري و اترئت

ها   وقت اون.  فیلمٔهآد رفتم پیش مدیر مدرس  یادم می. وقتش گذشته بود

جا درس   خسرو سینایی اون. التحصیل شده بود منوچهر طیاب تازه فارغ

جا   یک ایرانی ارمنی خیلی خوب به اسم اوهانجانیان از اون. خوند  می

خودش .  اسم مدیر مدرسه پرفسور ئدر بود.التحصیل شده بود  فارغ

. من سینما رو خیلی دوست دارم! کنم  گفتم خواهش می. آرشیتکت بود

. تو باید یک سال دیگه کنکور بدي. گفت همه سینما رو دوست دارند

بعد گفتم باور کنید سینما توي خون . گفتم االن چه کار کنم؟ تازه اول ساله

فتم که یک نگاهی به من کرد که نه ترحم دونم چه جوري بهش گ  نمی. منه

ره   و یادم نمی. من رو به عنوان مستمع آزاد قبول کرد. توش بود و نه چیزي

کشید   شدیداً سیگار می(روز اولی که استاد سناریونویسی ما اومد سر کالس 

هاست و   گفت اصول سناریونویسی این) و ما هم اجازه داشتیم سیگار بکشیم

گفت و من   همین طور که داشت می. وي کوتاه بنویسیدحاال یک سناری

. نویسند  اند پایین و دارند می دادم، دیدم همه سرشون رو انداخته  گوش می

  .اتریشی بودند دیگه

   آلمانی رو کجا یاد گرفته بودي؟:مهدي
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. رفتم   پرفسور کراوس که بودم، مدرسۀ زبان میٔه توي مدرس:شهیدثالث

به هر حال همه شروع .  اسم هانس؛ آدم خوبی هم بودمال یک آقایی بود به

؟ گفتم چیهپرفسور گفت . من دستم رو بلند کردم. کردند به نوشتن سناریو

من رو برد . بک شروع کنم؟ گفت بلند شو بیا بیرون تونم با یک فالش  می

  جوري و این  بک بکنی؟ گفتم این خواي فالش  جوري می  گفت چه. بیرون

از اون تاریخ، انقدر این آدم به من عالقه پیدا کرد و . جوري  جوري و این

من و یکی از . روي من کار کرد و با من کار کرد که حد نداشت

فهمیدیم دعوت کرد    میدیگه رو همام رو که   اتریشیهاي کالسی هم

  .کردیم  نشستیم و با هم کار می  جا می  اون. سه تا گربه داشت. اش خونه

  ه چند سال طول کشید؟ این مدرس:مهدي

که من کنکور سال بعد این مدرسه رو بدم، سل    قبل از این:شهیدثالث

  .گرفتم

   چه طور شد سل گرفتی؟:مهدي

بعد هم هواي وین .  اوالً پول نداشتم که غذاي کافی بخورم:شهیدثالث

مثالً یادمه یه جایی کار . کردم  خیلی سرد بود و من هم کار بدنی می

شستم و خیس که   ها رو می شستم، پرده  ها رو می اید شیشهکردم که ب  می

دونم   نمی. کارفرماي من یک خانم مسن اتریشی بود. کردم  بودن آویزون می

کردم    شستم و همیشه هم فکر می   تا پله بود که باید با برس می٧٢ تا یا ١١٢

شستم و   ها رو می همین طوري که داشتم پله. وجداناً باید خوب کار بکنم

ها  اومدن پایین و جاي پاي آن  ها می رفتم باال، و در عین حال مردم از پله  می

وقتی برگشتم . کردم، این خانم پشت سر من ایستاده بود   میتمیزرو هم باید 

جا بودند و تو رو   گفت اگر پدر و مادرت این. سطل آب رو بردارم دیدمش

ام  هی سینه. الریه کردم  بعد ذات!گفتند  دیدند، چی می  در این حال می
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که رفتم پهلوي  تا این. چیهفهمیدم   کردم و نمی  خارش داشت و سرفه می

دکتره گفت . دختر اتریشی داشتم که باهام اومد یک دوست. دکتر

بعد که لخت شدم . ام عکس بگیره خواست از ریه  می. هات رو درآر  لباس

بعد گفت مگه تو بابا و ننه ! سیحاش رو نگاه کن، مثل حضرت م قیافه: گفت

یک سل : وقتی سرفه کردم گفت. بعد گفت سرفه کن! نداري؟ گفتم چرا

دیدم دختره داره گریه . دونستم   آلمانی سل رو نمیٔهمن اصالً کلم! تر و تازه

پیش . ام بعد رفتم توي فرهنگ لغات نگاه کردم دیدم سل گرفته. کنه  می

رض مرده، کافکا هم به همین مرض خودم گفتم چخوف هم به همین م

گاه بستري  خواستن من رو در آسایش می. دیگه سال سوم مدرسه بودم. مرده

رفتم دو سه ماهی . گاه داشتم من هم همیشه تصور بدي از آسایش .کنند

بعد یادمه که . جا یک دکتر خوبی بود و تأکید کرد که سل دارم اون. ایران

کرد که قاشقش رو از بقیه جدا کنین،   میپچ   پرستار دکتره با مادرم پچ

ام  دو ماه و نیم ایران بودم و خانواده. ها  لیوانش رو جدا کنین و از این حرف

 هنرپیشگی ولی ٔه من هم نوشته بودند مدرسٔهتوي ورق. گذاشتند برگردم  نمی

.  اول بودٔهاین دفع.  پزشکی و تونستم برگردمٔهشانس آوردم خوندند مدرس

دونی که این چه    قرص بخوره و می٢١گیره باید روزي    سل میوقتی آدم

 فیلم بودم و ٔهبرگشتم اتریش و یک سال توي مدرس. آره  بالیی سر معده می

یعنی . کردم  جویی کار می گاه دانش ها هم به عنوان دربان توي خواب شب

جا   بعد هم اون. یک روزي سرفه کردم دیدم خون اومد. خواب هم نداشتم

فهمیدن، بیرونم   اگر می. شدیم   پزشکی میٔه ماه یک بار باید معاین٦اید هر ب

مدرسه رو ول کردم و بلند شدم رفتم . من ترس ورم داشت. کردن  می

  .پاریس

   چه سالی در پاریس بودي؟:مهدي
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هاي    که خیابون١٩٦٨در ماه مه  . ١٩٦٧ـ٦٨هاي   در سال:شهیدثالث

از ترس رفتم توي یک . گشتم خونه  برمیپاریس شلوغ شده بود، داشتم 

  .نه از ترس کتک خوردن، ممکن بود به آدم گلوله بزنن. مغازه قایم شدم

  کردي؟  جا چه کار می   اون:مهدي

از این .  رفتم در کنسرواتوار مستقل فیلم فرانسه اسم نوشتم:شهیدثالث

گ ام عکس من رو بزر حاال البته شنیده. هاي کاخ دانشی بود  مدرسه

باور . ها سازه و از این حرف اند به دیوار که این تنها فیلم اند، زده کرده

یک سري مواد آشغالی . دادند  جا مثالً به ما درس مونتاژ نمی کنی اون  نمی

ها مونتاژ  فیلم. ها رو مونتاژ کنیندادن که این  هاي خبري رو به ما می  فیلم

  .شده بود

   پاریس آشنا داشتی؟:مهدي

 پدري داشتم که من رو برد پیش ٔهجا یک پسرعم  اون، آره:الثشهیدث

خالصه . ات یک حفره هست و باید بستري بشی دکتر و گفتن که توي ریه

 مریض توي سالن ٢١. گاه خوابیدم توي آسایش! سه ماه رفتم بیمارستان؛ نه

 مثالً دو. هاي ریوي  اقسام بیماري. هم سل داشتند هم سرطان ریه داشتند. بود

اون موقع به جاي قرص به من آمپول . نفرشون جلوي چشم من مردند

 قرص ٢١بعد از سه ماه که مرخص شدم گفتند دوباره باید روزي . زدند  می

 سل تموم شده بود و من سالم شده بودم ولی باید یک ٔمعالجه. رو بخوري

ریزي معده کردم و  خوردم که اولش خون  ها رو می  دیگه این قرصٔهفته

  .ام سوراخ شد و دوختند عدش معدهب

   یعنی جراحی کردند؟:مهدي

. ترسیدند  اول هم دکترها می. معده رو باز کردن و دوختن.  بله:شهیدثالث

چون این درد سوراخ شدن معده انقدر فجیعه که آدم دائم از شدت درد 
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 کنم  گفت من این رو باز نمی  صداي دکتره رو شنیدم که می. افته تو اغما  می

و . بعد خود پرفسوره اومد عمل کرد.  بیماري ریوي دارهٔچون سابقه

هام، فک و فامیلی دور و برم نبود و خودم باید    بیمارئبختانه مثل بقیه خوش

. که در اون حالت اغما و درد امضا هم کردم. کردم     رو امضا میهنام رضایت

ور سیگار روزي که من رو از بیمارستان مرخص کردن گفتن مشروب نخ

کشم و نه مشروب   بینی بنده نه سیگار می  هم نکش و همین طور که می

  .هم برگشتم ایران ١٩٦٨به هر حال اواخر . خورم  می

ساز شدن  ساز شدي؟ منظورم اینه که براي فیلم  خوب بعدش فیلم:مهدي

  چی الزمه؟

  سینما آدم باید تاریخ فیلم رو یک کمیٔ به نظر من در رشته:شهیدثالث

آدم باید از معماري و طراحی قرن چهاردهم . آدم باید فیلم زیاد ببینه. بدونه

. تون نتونن سرتون کاله بذارن  خیلی بدونه که بعدها آرشیتکت و طراح فیلم

. برداري هم به این خاطر مهمه که نورپردازي رو یاد بگیریم  و عکاسی و فیلم

برداري در آلمان  اي فیلمیعنی من امروز که پنجاه و سه سالم شده، مدیره

 خاکستري به گردنم ٔکه من این شیشه  براي این.کردن از دست من  گریه می

کردم   رفتم نگاه می  گفت صحنه حاضره می  وقتی مدیر تهیه می. آویزون بود

گفتم چه   برداره می به فیلم. جا باید عوض بشه جا و این  جا و این گفتم این  می

رفتم نیم ساعت دیگه   می. گفت نیم ساعت  می. خواي  قدر وقت می

به ) آخرین تابستان گرابه(  طال گرفتٔسر همون فیلم که سه جایزه. اومدم  می

این مردي که داره با این چراغ نفتی . مههجا قرن هجد برداره گفتم این فیلم

طرف انقدر ناراحت شد که گفت ما . ره باال چرا پشتش روشنه  ها میاز پله

و مدیر نورپردازي من صحنه رو درست . تر از پاپ بشیم یم کاتولیکتون  نمی

  .کرد
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   ولی چرا باید معماري قرن چهاردهم رو بلد باشی؟:مهدي

اي به من گفت راجع به این آدم  کننده  اومدیم و فردا یک تهیه:شهیدثالث

من اگه ندونم درها چه شکلی بوده، . در قرن چهاردهم فیلم بساز

ها   جوري بوده، خیابون  ها اون موقع چه جوري بوده، پنجره  ها چه گیره دست

هاشون هم   که بعضی( سوادتر باشه  جوري بوده، یک آرشیتکتی از من بی  چه

ها  وقت گه اون ریزه جلوي من، می  قلمکاري می آد یک آش شله  می) هستن

  .من باید بدونم. این چیزها این شکلی بوده

 فقط من متوجه نشدم چرا روي قرن چهاردهم . حرفت کامالً درسته:مهدي

  .کنی  تأکید می

  . منظورم کالً معماري بود، آره:شهیدثالث

  کنی؟  وقت با نکات تکنیکی فیلم چه کار می  اون:مهدي

   منظورت تکنیک فیلمه؟:شهیدثالث

ها رو   این. برداري و از این جور چیزها  نه، کارهاي فنی فیلم و فیلم:مهدي

  دن؟    نمیتو مدرسه یاد

ها بودجه   چون مدرسه. دن  به اون صورت که الزمه یاد نمی.  نه:شهیدثالث

ولیکن من موقعی که رفتم ایران تا اولین فیلم مثالً هنریم رو که یک . دارن

  ...فیلم کوتاه بود بسازم و یا دومیش رو 

   توي ایرون چند تا فیلم مستند ساختی؟:مهدي

ها هم سر تمام کارهاي   ع ساختن این فیلمموق.  بیست و دو تا:شهیدثالث

من از این کار بدم . که خودم مونتاژ بکنم نه این. ام مونتاژ خودم بوده

گم  شینم به مونتور می  من می. که ریتم دست من نیست  براي این. اومد  می

 ٔهمه. جا شروعه این. جا پایانه  این. جا رو بنداز دور این. جا رو عالمت بزن  این
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گفتن   که اولین کپی فیلم که در ایران بهش می  کردم تا این  ن کارها رو میای

رو ) گن جا هم یه همچین چیزهایی بهش می که این مثل این(کپی صفر 

سر یک فیلم . ایستادم  دیدم و بعد موقع تصحیح رنگ هم باالسرشون می  می

 سفارشی بود و ها  چون فیلم! ذاشتم  مستند احمقانه که اسمم رو هم روش نمی

هاي سفارشی هم تبلیغ بود براي   فیلم. من هم کارمند فرهنگ و هنر بودم

  . رژیم شاهنشاهی

تونستی بري وزارت فرهنگ    وقتی برگشتی ایرون تنها جایی که می:مهدي

  و هنر بود؟

  . بله دقیقاً:شهیدثالث

  جا استخدام شدي؟   اون:مهدي

چون من خیلی ( تولید فیلم ٔدارهوقتی برگشتم، مدیر کل ا.  نه:شهیدثالث

به من گفت آقا شما چرا انقدر یواش حرف )  سالم بود٢٦جوون بودم، 

اي؟  بعد به من گفت چه کار کرده. زنی؟ کارگردان باید بلند حرف بزنه  می

ام و اون  یکی رو  دهن خوافالن جاین درس رو . ام رو کرده گفتم این کارها

ا به جاي کارگردانی کار دیگه بکنی؟ من شه شم  گفت حاال نمی. افالن ج

  .همه اقش رو باز کردم و اومدم بیرون و در رو زدم بتدر ا

   منظورش چی بود؟:مهدي

یا ساز و ضرب . خواست صدابردار بشم  دونم البد می   چه می:شهیدثالث

مرد . امیدوارم هنوز زنده باشه.  دبیر فرهنگی بودچاره بیکه   براي این. بزنم

  .اتاقش پهلوي اتاق پهلبد بود. دخوبی بو

   بعد چی شد؟:مهدي

کنم معاون کل   فکر می.  بعدش رفتم پیش فرخ غفاري:شهیدثالث

. بهش گفتم من حاضرم آسیستان شما یا هژیر داریوش بشم. تلویزیون بود
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گفت من االن باید برم . سازن  شون فیلم نمی م دونستم هیچ کدو  دیگه نمی

به همون نشون که برگشت . کنم  گشتم به شما تلفن میوقتی بر. فستیوال کان

یک روز قرار . بعد هم حیوونکی فریدون رهنما هنوز زنده بود. و تلفن نکرد

دیدم یک سري سکرتر و یک . رفتم خودش نبود. گذاشته بودم باهاش

اومدم . کشن  مالن و سیگار می  دیگرو می اند و دارن هم سري مرد ایستاده

منتها . این دفعه من رو استخدام کردند. رفتم فرهنگ و هنردوباره . بیرون

  .گفتند باید فیلم آزمایشی بسازي

   چه فیلمی بود؟:مهدي

اش رو هم یکی از من بلند کرده که  که کپی( یه فیلم بسیار گُه :شهیدثالث

ولی نسبت . ئه داستانش هم خیلی هندي. قفسبه اسم ) یه روزي انتقام بگیره

بعد با . موج نو بود) البته بالنسبت آقاي خسرو پرویزي(ان به اون موقع ایر

 تومن به  عنوان کارگردان قراردادي در فرهنگ و هنر استخدامم ٩٠٠ماهی 

  .کردند

   چه سالی بود؟:مهدي

تازه دیروز شده پنجاه و سه . فکر نکنی خیلی پیرم. ١٩٦٩ سال :شهیدثالث

کایی یا مکزیکی به من مریآ ٔهنوز امیدوارم یک خانم بیست ساله. سالم

  .چشمک بزنه

  .آرن  ها به زبون نمیفقط بعضی.  در این مورد که همه امیدواریم:مهدي

بلد هم . ام  ولی در عمرم دنبال زن ندویده.  بنده بیان کردم:شهیدثالث

مسئول . آد دوستی داشتم که االن توي نیویورکه  یادم می. خیلی بده. نیستم

دید   هر خانومی رو توي خیابون می. متري بود  میلی١٦هاي    صداي فیلمٔاداره

گفت مگه   داد و می  بعد هم زنه فحش می. گفت بریم با هم بخوابیم  بهش می

براي . ام  جوري مونده  خواهر و مادر ندارین؟ من هنوز که هنوزه همون
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سینما رفتن و رستوران . ها رو ندارم بحث و این حرفٔکه من حوصله این

من . شه رفت می) اگر خانم ضایع نشده باشه و تصادف نکرده باشه (بعداً هم

اصالً به عشق اعتقاد ندارم ولی به نظر من یکی از فاکتورهاي مهم عشق و با 

  .ست  جنسیٔهم بودن، رابطه

  ؟چیه فاکتورهاش ٔ بقیه:مهدي

هام رو همیشه این جور   تفاهمه، یعنی رفاقته که من چون فیلم:شهیدثالث

اند، هم  اند، هم بچه بوده اند، هم مادر بوده که براي من هم پدر بودهام  دیده

  .برام نبوده) با یک زن(ام یا این تفاهم  اند، در نتیجه یا نخواسته زن بوده

 یعنی اصوالً یک لحظه هم به اون تعریفی که خودت از عشق :مهدي

  اي؟  داري، نزدیک نشده

  .هرگز.  هرگز:شهیدثالث

  اي؟  ا ازت زیاد بوده چون مشهور بوده ه آدم چرا؟ توقع :مهدي

دونستن من   شدن نمی  ها که با من آشنا می  خیلی از زن.  نه:شهیدثالث

چون همه، چه در . مکار بیگفتم آرشیتکت هستم ولی فعالً   می. سازم فیلم

داره و من همیشه   ساز یک آدم پول آلمان و چه در فرانسه، تصورشون از فیلم

هاي   ها یا سازمان پنجره، نه که بیرون ریخته باشم، بلکه به آدمپولم رو از 

ام؛ همیشه با پول  سیاسی که بهشون عالقه داشتم یا بهشون معتقد بودم داده

ولی با وجود این یک وکیل دارم توي آلمان که خیلی . ام کم زندگی کرده

 ٦با این دونین که   گفت آقاي ثالث شما می  منو دوست داره و اون به من می

 تا دوست خانومی که داشتین درست کردین و ٦اي که براي این   تا خونه

تونستین یه آپارتمان براي خودتون بخرین؟ با خنده گفتم   دکور کردین می

که شما قدر  کنین؟ گفت براي این  چرا اصالً شما راجع به این قضیه فکر می

م، منو با پولم چال گفتم اگه من یه روزي بمیر. دونین  تون رو نمیپول
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 طرف دیگه اینه که ؛این یک طرف. اي هم که ندارم کنن؟ من ورثه  می

کنم و این زن مثالً تربچه رو   موقعی که من با یک زنی زندگی می

ره تو اعصاب من، یا آب که   خوره و می  قارت با صداي بلند می قارت

رم تا    تو فکر میبره باال، من مدتی   دستش رو میٔخوره انگشت کوچیکه  می

 بود شدم یا این خانوم در خواب  که بعد از چهار پنج ماه صبح که بلند می این

هام بود   یکی کتاب،گرفتم  تا چمدون دستم می  دو،و یا رفته بود سرِ کارش

گذاشتم جیبم   می. رفت  و مسواك سفیدم رو هم یادم نمی. هام  و یکی لباس

و اون خونه بود و پولش رو داده بودم، از تمام چیزهایی که ت. رفتم  و می

... شویی، تلویزیون و   خواب پنج هزار مارکی گرفته تا ماشین رخت تخت

اگر االن شما شخصاً تلفن کنین از این . رفتم  گذاشتم و می  همه رو می

گن تو رو خدا اگر پیداش کردین به ما  ها بپرسین سهراب کجاست می خانوم

 تا ٦ولی . مردانه تلقی نکردند ه کار من رو ناجوانک براي این. هم بگین

 سلواکیوچکیکیش هم در .  مورد٧.  دیگه قربانئه همچین موردي کافی

  .بود

کم .  تا فیلم مستند ساختی٢٢گفتی .  خوب برگردیم به اصل مطلب:مهدي

  ودند؟ها ب چیو بیش یادت هست 

د ساختم و دوتا  تا فیلم مستن٢٢در وزارت فرهنگ و هنر .  آره:شهیدثالث

هاي    سپاس براي فیلمٔ که جایزهآیایکی به اسم . فیلم کوتاه که جایزه گرفتند

بعد هم ). ام ها رو چه کار کرده  دونم این جایزه  اصالَ نمی(کوتاه رو گرفت 

چهار تا فیلم . سیاه و سفیدبراي کانون پرورش فکري فیلمی ساختم به اسم 

رقص ترکمن و رقص تربت جام : ی ایرانهاي محل  هم ساختم راجع به رقص

وقتی آلمان بودم، برادرم از . آد  و دو تا رقص دیگه که متأسفانه یادم نمی

من اون موقع تنها . اند جا نشون داده مریکا خبر داد رقص ترکمن رو اونآ
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و سه تا دوربین هم . کارگردانی بودم که گفتم سه تا دوربین الزم دارم

کلی فیلم راجع به . باید از چند طرف بگیريگرفتم چون که رقص رو 

باید نون . گرفتم  خوب باالخره حقوق می. هاي نقاشی ساختم گاه نمایش

هاي انصاف ساختم که پهلبد فیلم رو دید   یک فیلم راجع به خانه. خوردم  می

و به من گفت  ) خوام  کننده گفت نمی یعنی تهیه. البته فیلم نمایش داده نشد(

  .ي بزرگی خواهی ساختها تو فیلم

. گردن  یک روز هم که اومده بودم وزارت فرهنگ و هنر، گفتن دنبالت می

. خواسته ببیندت  جا بوده و می گفت آقاي پهلبد این. کل رفتم پهلوي مدیر

اي   پرسید کجا بوده.  دخول دادٔاجازه. آقاي پهلبد هنوز توي سالن بود. رفتم

ام  ام و معده  بار سل گرفته حتی گفتم دو. اي؟ من همه رو گفتم  و چه کرده

کنی؟ شیر   سواري می خوري؟ اسب  گفت حاال مرغ می. هم سوراخ شده

اومدم بیرون توي ! چشم! گفتم بله. گویا شمس پهلوي سل داشت! بخور

دانست   دفتر خاطراتی که داشتم و گم شد، نوشتم جناب وزیر نمی

  ! امکان نداردسواري و خوردن گوشت مرغ با این حقوق اسب

  . فیلم طوالنی ساختن مطرح شدٔمساله چی شد که این :مهدي

 ٔ رو براي وزارت فرهنگ و هنر ساختم مسالهآیا  وقتی من فیلم:شهیدثالث

 ٔطوري که گفتم این فیلم جایزه  حادي بود و همونٔجوانان در ایران مساله

داري و خب، یک مق)  سپاسٔجایزه(بهترین فیلم کوتاه سال رو گرفت 

سال بعدش یک فیلم ساختم براي کانون . وزارت فرهنگ و هنر پز داد

ارجمند مدام  چون خانم لیلی امیر! و با چه بدبختی. پرورش فکري کودکان

سیاه و یک فیلم چهار دقیقه و نیمه بود به اسم . گفت من حق وتو دارم  می

. و گرفتهاي کودکان ر   پالك طالي فستیوال فیلمٔاون هم جایزه. سفید

) فرهنگ و هنر(هاي   من دو ماه از پله،یک اتفاق سادهبراي ساختن فیلم 
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که [هیچ کس نبود به من بگه آیا امکان داره . اومدم پایین  رفتم باال و می  می

است   ها گفته بودم این یک فیلمی  منتها من به این]. این فیلم رو بسازم یا نه

خوام و این    ماتریال یک به پنج می.براي کودکان، طولش بیست دقیقه است

  .هم داستانش

   ماتریال یک به پنج یعنی چی؟  :مهدي

هاي خوب   حتی فیلم.  یعنی از یک صحنه پنج بار فیلم بگیرم:شهیدثالث

ها با دهن باز من  کننده تهیه. گرفتم  آلمانم رو هم یک به دو و یک به سه می

. اومد  هاي سیگاري خیلی بدش می مبعد یادمه پهلبد از آد. کردن  رو نگاه می

گذاشتند این فیلم رو بسازم   کردن و نمی  و اون موقع که من رو اذیت می

اومد   یه روز داشت از سالن نمایش می) دونست یا نه  دونم پهلبد می  نمی(

. صالً سالم هم بهش نکردممن ا) »تو«گفت  ها می به کارگردان(بیرون 

به هر حال . اصالً به روي مبارکش نیاورد. ر دستت؟ گفتم سیگاگفتش چیه

با هزار بدبختی سیزده هزار تومن به من خرج صحنه دادن و ماتریال یک به 

.  رو ساختمفیلم یک اتفاق سادهرفتم . اي پنج براي یک فیلم بیست دقیقه

گفتن باید   فرستادن، می  برام نمی. وسط کار چهار حلقه فیلم کم آوردم

به ) براي نور دادن(برداري در شب الزمه  که براي فیلمدستگاهی . برگردي

  .ژنراتور هم نداشتیم. من ندادن

   وقتی فیلم جایزه برد تغییري حاصل شد؟:مهدي

توي . اون موقع هژیر داریوش حیوونکی رئیس فستیوال بود.  نه:شهیدثالث

  انتخابٔامیر نادري بود که کمیته تنگسیریکیش هم . فستیوال چند فیلم بود

 ٔپور هم از اعضاي کمیته یاد بهرام ري منوچهر انور و زنده. رد کردش

منوچهر . شایع بود بهروز وثوقی با خانم اشرف رابطه داره. انتخاب بودند

بعد براي اولین . دم  انور نوشته بود اگر این فیلم بره تو فستیوال، من استعفا می



 35 

خیلی از فیلم .  بودمتر خیلی جوون. من جوون بودم. بار با هم آشنا شدیم

 پرویز هاي مغولفیلم من رو و . خیلی منو تشویق کرد. خوشش اومده بود

) دادن  از هر کشوري دو فیلم نشون می(کیمیاوي رو در فستیوال نشون دادن 

، )که حاال کارگردان شده(مثل سیروس الوند . کلی هم منتقد نشسته بود

یک .  سر مصاحبه دیر رسیدهوشنگ حسامی، ژانت الزاریان که دیر اومد و

خانم فرانسوي هم فیلم رو دیده بود و گفته بود این مثل کارهاي باخ 

من هم موقعی که رفتم جلوي جمعیت معرفی بشم و مردم دست . مونه  می

. فرانسه بود] زندگیم در[بزنن، یک شلوار توئید پوشیده بودم که مال زمان 

که  در نتیجه قبل از این. تدوال که شدم تعظیم کنم خشتک شلواره شکاف

بعد به هژیر داریوش گفته . عقب با تواضع رفتم بیرون گل رو بیارن، عقب

رفتم تو دفتر فستیوال که  بعد من گاهی که می! بودن چرا به این گل ندادي

دید یک   پور هر موقع منو می یاد بهرام ري  تو هیلتون یا شرایتون بود، زنده

هژیر  . فهمیدم یعنی چی  زد و من نمی  رموزي میزد یا لبخند م  چشمکی می

داریوش به من گفته بود فیلم از فستیوال تهران بساز به سبک کلود للوش و 

 nervousمن هم یک فیلمی ساختم که بعد همون باعث شد که من 

breakdownیک شب به همین مناسبت رفته بودیم به یکی از .  بکنم

عموم . گفتم فیلم بگیره  می برداره  تم به فیلمداش. اي فستیوال تهران ه مهمونی

منو به یک خانمی معرفی کرد که ... رو که سردبیر اطالعات بود دیدم

یک آقایی هم . وقت اسمش رو نشنیده بودم تا اون. اسمش پوري بنایی بود

. قد کوتاهی داشت. در مهمونی بود که به نظرم اسمش دکتر توکل بود

خیلی ). اون سال داورها حسابی بودن(ود مترجم سرگئی باندارچوك ب

بعد من رو برد توي مستراح و شروع کرد که . جا جدي به من گفت بیا این

 بهترین کارگردان رو ٔفالن فالن شده، خواهر و مادرت فالن، تو جایزه
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اومدم . داد  من نفهمیدم چرا تو مستراح به من گفت و چرا فحش می! گرفتی

هاي   هنرپیشهٔیاد همه. رنگم شده بود مثل گچ. یدمبیرون و خودمو تو آینه د

براي . یک غمی به من نشست. یاد اون بچه کوچیکه افتادم. فیلم افتادم

. خوردن  ها داشتند هشت جور غذاي ایرونی و فرنگی می  که مهمون این

گفت . ام گرفت  این رو که گفتم گریه. فقط به عموم گفتم. اومدم بیرون

  .زنم تو گوشش  اي بگه می ونست که اگر چیز دیگهد  می. عیبی نداره

گفتن شاه از ریشوها خوشش   می. جا هیچی باالخره شب جایزه رفتیم اون

اي، یک پیرهن آبی  با کت شلوار جین سورمه. من ریش داشتم. آد  نمی

دادن، من رو راه   ها رو می دم در هتلی که جایزه. آسمانی و یک کراوات

خدا ( این خردمند چاره بیبه تمر یک. گردم   برمیگفتم خوب. دادن  نمی

. من رو آورد تو. اومد گفت آقا ول کنین) بیامرزدش، معاون وزیر شده بود

من دیگه فهمیدم جایزه . نشینید  رید سرِ ردیف می  به من گفت آقا شما می

گفتم براي چی؟ گفت وقتی به شما . اي  دونستم چه جایزه  ام منتها نمی گرفته

خوام خوب   گفتم جاي وسط بهتره می. کاري بکنید، باید بکنید گن یه می

 مالی کرد، گفت سهراب تو پور حیوونکی کلی خایه خالصه بهرام ري. ببینم

یسی هم بود به اسم ئیک منتقد سو. رفتم سر ردیف نشستم. رو جدت نکن

نوشت و خیلی هم عالقه داشت    میzoom ٔآبروز آیشنبرگر که براي مجله

سفید  فیلم ٔ که صدا کردن، از جایزهمنو. اومد پهلوي من نشست.  این فیلمبه

صداي . گن  یاد گرفته بودم که فوري بلند نشم چون به چهار زبون میو سیاه

بعد به .  بهترین کارگردانی فیلم به فالنیٔمنوچهر انور بلند شد که بله جایزه

 هم باوقار بلند من. بعد هم دست و دست و دست. سه زبون دیگه گفتند

خانم علیاحضرت فرح (خانم فرح جایزه رو به من داد . شدم رفتم اون باال

جایزه رو گرفتم . من دستش رو گرفتم ولی نبوسیدم. با من دست داد) ها البته
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به من اشاره کرد یعنی که این . پهلبد ردیف اول نشسته بود. و اومدم که برم

من اومدم پهلوي . ا من دست دادهویداي بدبخت هم ب. کارگردان ما است

ام  خواستم بگم براي کارگردانی جایزه گرفته. یسی نشستمئاون منتقد سو

بعد ما رو خواستند براي . افتادم... ام گرفت چون یاد مرحوم  ولی گریه

 ٔبا پرویز کیمیاوي که جایزه. پرویز قریب افشار اون موقع شومن بود. مصاحبه

پرویز قریب افشار گفت آقاي . بود رفتیممخصوص هیئت ژوري رو گرفته 

پرسید درست گفتم؟ ! قطع! قطع! بعد یهو گفت قطع! سهراب اخوان ثالث

گفت آقاي سهراب شهید ثالث شما چه . ثالثه گفتم اسم بنده سهراب شهید

. اند  این رو مردم ندیده. ام  احساسی دارین االن؟ گفتم من یه فیلمی ساخته

بعد ما رو . نه نظر یازده تا عضو هیئت داورينظر مردم براي من مهمه 

پهلبد جلوي . جا بود حضرت فرح اوناعلی. خواستن تو پاویون سلطنتی

جا که میز چیده بودن و مردم غذا و عرق و  توي همون. پاویون ایستاده بود

دونم   می.  من و گفت بیا جونمٔبعد با دست زد رو شونه. خوردن  شراب می

شاید هم این رو گفت که مثالً من به فرح . ذیت شديسر این فیلم خیلی ا

که  فرح قبل از این. فرح چه گوزي بود که من بهش چیزي بگم. چیزي نگم

 ٔ همه..هاي معروف ایرونی مثل فروزان، وحدت، فردین بیاد تمام هنرپیشه

ها رو یک طرف گذاشته بودند، من و کیمیاوي رو روبروشون که اول  این

وقت زن خوشگلی بود و  دیدم خانم فروزان که اون. سان ببینهها   بیاد از اون

من فکر کردم . بر و رویی داشت روشو به من کرد و لبش رو غنچه کرد

بعد از مدتی مکث برگشتم ببینم کسی پشت ! گه الهی قربونت برم داره می

به روي متانت و وقار خودم . دیدم نه پشتم چوب و دیواره. سرم هست یا نه

بعد خانم . العملی نشون ندادم دفعه دیگه و من عکس باز دوباره یک. نیاوردم

علیاحضرت اومدن و با همه دست دادن و بعد از کیمیاوي پرسید که فیلم 
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 ٔگفت ترجمه.  اونم گفت مثالً نهصد هزار تومن؟شما چه قدر خرج برداشت

کلی تعریف .  به فرانسه را خیلی خوب کرده بودیدها مغولدیالوگ فیلم 

 گفتم سیصد و ؟رسید به من گفت فیلم شما چه قدر خرج برداشت. کرد

ام خرج صحنه داده بودن و با این  کننده پونزده هزار به تهیه(پنجاه هزار تومن 

دادیم، تیم   اي هم نبودن شام و ناهار می  ها رو که حرفهپول باید تمام هنرپیشه

 باید زندگی خودمون هم که کارمندهاي وزارت فرهنگ و هنر بودند

 بعد گفتم این سوژه رو پیشنهاد کرده بودم به کانون پرورش .)کرد  می

 آخه لیلی امیر(ها مناسب نبود  ها رد کردند چون براي بچه  فکري، اون

به هر . معلوم بود که ایشون کامالً واردن). ها دوستش بودوقت ارجمند اون

 بود و با همه دور و اون موقع بوشهري شوهر اشرف. حال دیگه صحبتی نشد

دونست که آدم ریشوي الغر   نمی. کرد  ها و با هویدا فرانسه صحبت می وري

به هویدا گفت اونو . جا وایساده فرانسه بلده  مردنی جوونی مثل من که اون

 ئه؟ یعنی این یارو کی . c’est la lui) منظورش کیمیاوي بود(شناختم 

من پلوغی یکی اومد دست  ون شلوغبعد تو ا. خواستم به فرانسه جواب بدم

 زن رو ٔ بهترین هنرپیشهٔ روسی که جایزهٔ گرفت و برد به اون هنرپیشهرو

جا خیلی تأسف  و من اون. گرفته بود و زن بسیار زیبایی بود معرفی کرد

  !ها نیستمخوردم که چرا توي هیئت اعزامی روس

  آمد داشتی با بزرگان؟ و  اصوالً رفت:مهدي

شناختم اولی و  بزرگانی که من تو ایران می. وي ایران مطلقاً ت:شهیدثالث

چون . آیدین آغداشلو خیلی دور و ور من بود. آخریش مرتضی ممیز بود

در صورتی . گفت بریم به من ناهار بده  خواست ناهار بخوره می  هر وقت می

بعد کامران شیردل رو خیلی . که اون موقع حقوق اون ده برابر حقوق من بود

شون رفتم   بار خونه تا نه یک ولی با این دو. بهش عالقه داشتم و علی حاتمی
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شناختم غیر از   تنها بزرگانی که می.  من اومدنٔها خونه دفعه اون  و نه یک

یک ممیز، احمدرضا احمدي بود که یادمه اون موقع که جایزه براي فیلم 

اي  گفت تو مد شده  میام  اومد خونه   رو گرفتم احمدرضا دائم میاتفاق ساده

  .مد شده بودم. گفت  راست هم می. با اون طنز خاصش. دیگه االن

که پز بدن خیلی دوست   ها براي این  منظورم اینه که فرح و این:مهدي

  آمد کنن؟ و هایی مثل تو رفت  داشتن با آدم

بار از دست  آخه من دو.  من اصالً همچین استنباطی نداشتم:شهیدثالث

 ٔ که جایزهسفید و سیاهبار اولش براي یک فیلمی به اسم .  گرفتمفرح جایزه

و من شنیده . پالك طالي فستیوال کودکان رو گرفتم که اون رو فرح داد

که بره باال،  آد و من یادمه فرح قبل از این  بودم که شاه از ریشوها بدش می

 چپِ. چپی هم به من کرد یک نگاه چپ. من جزء مدعوین وایساده بودم

ناك و سر جایزه هم دستش رو ماچ نکردم  گین و غضب خیلی سهم!  هاچپِ

 پدر من تلفن کرده بودند و بهش تبریک گفته بودند که ٔو مردم به خونه

  .پسرتون دست فرح رو ماچ نکرده

  . پس برخوردي باهاش نداشتی:مهدي

 اگر هم قرار بود پیش بیاد من مسلماً با یک حالت.  به هیچ وجه:شهیدثالث

  .گذاشتم  وار نمی کامیکازي

هاست در   آدمٔ داستان همهیک اتفاق ساده گفتی که داستان فیلم :مهدي

  .شه  مرتبه پیر می  جوونی، یکٔاي که بدون گذر از دوره  قالب اون بچه

 منظورم اینه که در زمان شاه بچگی خود ما هم تقریباً همین :شهیدثالث

هامون رو باز کردیم و  مرتبه چشم کیعنی ما بچه بودیم و بعد ی. طور بود

هفتاد ساله نبودیم ولی مثالً یک موقعی هفت . هاي مسنی هستیمدیدیم آدم

  .مرتبه چهل ساله شده بودیم مون بود و بعد یک سال
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  . سالگی هم مسن بودیم٢٧ ما در :مهدي

گم که  ولی می.  شکی ندارممسالهمن اصالً در این .  آره:شهیدثالث

. ئه افته، چیز خیلی وحشتناکی  چگی نیست و به پیري میاي که ب بچگی

مریکا رو آدر . کنن  ها بچگی می بچه. توي اروپا این جور نیست. انگیزه  غم

و با این جور بچگی، مقداري از . طوري بود ولی در ایران این. دونم  نمی

شن   هایی که زود پیر می  کنه و به همین خاطر هم بچه  وجود و روح رشد نمی

که  آن یا این هاي خیلی معمولی از آب در  ممکنه یا نابغه بشن یا آدم

  .خودکشی بکنن

فیلم با الالیی ترکمنی شروع . اند  به هر حال بچگی رو از دست داده:مهدي

یعنی توي فیلم هیچ . قطاري هم نیست. ره  بچه کنار خط آهن راه می. شد  می

بعد سوت قطار به . ستخبره ه. وقت قطار نیست ولی سوت قطار هست

  .کنه به دویدن  رسه و بچه شروع می  گوش می

. گه بچه برو کنار جا نشسته بهش می اون راهبانی که اون.  نه:شهیدثالث

اول فیلم، اون بچه رو که داره . خوام بهت بگم  اي می  حاال یک چیز دیگه

رسه   نظر میدر نتیجه به . ره من با تله ابژکتیف گرفتم  ها راه میکنار ریل

زدنش تمام  و در حقیقت این درجا. زنه  درجا می. ره  درجا داره راه می

این بچه .  و بعداً هم همین طور خواهد بودئه جوري حاالش این. زندگیشه

دونه   ره به یک طرفی که خودش هم نمی  در حالت ایستاده داره راه می

  .هد شدکدوم طرفه و به نظر من در بزرگیش هم همین طوري خوا

  .شه  شه و پیر می   در طول فیلم هم بزرگ می:مهدي

 طبیعت بیجان فیلم بان سوزنمحمد زمانی در بزرگی، .  نه:شهیدثالث

  .خواهد شد
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داره . ولی در همون بچگی هم مسئولیت به گردنش افتاده.  درسته:مهدي

یتی به کنه دیگه، پدر اصلی اونه، مرد خانواده اونه، یعنی مسئول  خونه اداره می

مال یک آدم بزرگ و سن و سال . گردنشه که اصالً مال اون سن نیست

مرتبه اون  ره و یک  جوري داره می به نظرم اومد که این بچه که همین. داره

کنه به دویدن، مثل اینه  گه بچه برو کنار و بچه شروع می  بهش میبان سوزن

  .شه جا تموم می که دوران بچگیش همون

. نماي اول. یعنی تمام فیلم توي همون یک نماست! ده باد زن:شهیدثالث

ام و تو تحلیلی که   که فیلم رو من ساخته براي این. گم زنده باد بخشی می  می

  .گم زنده باد ی است میتکنی و برداشت درس می

که دوران بچگی  کنه به دویدن مثل این  به هر حال وقتی شروع می:مهدي

  .بدوهه بعد رو دیگه باید جا ب تموم شد و از اون

  .دوه طور که در تمام فیلم داره می همون.  درسته:شهیدثالث

واسطی بین ایستادن و درجا زدن و  که حد  جا بدون این  از اون:مهدي

-  وارد یک جهان دیگه می. شه دویدن وجود داشته باشه، دویدن شروع می

  .شه

  .ش اون توآوردن. خواسته  و جهانی که خودش نمی:شهیدثالث

کنه به  اي که شروع می  شه یعنی از لحظه  و وقتی وارد این جهان می:مهدي

کنه که یکیش مثالً  دویدن، مدام داره یک سلسله کارها رو تکرار می

، طبیعت بیجانشه، در  طور که وقتی بزرگ می همون. خواب انداختنه رخت

  .کنه باز هم یک کاري رو هی تکرار می

خواب انداختن، بلکه مدرسه رفتن تکراره، کنار   تنها رخت نه:شهیدثالث

  .هاي قاچاق رو آوردن و فروختن تکراره دریا رفتن و ماهی
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میره، دویدن پسره متوقف   و بعد از اون همه دویدن، وقتی مادر می:مهدي

  .شه می

دفعه بعد از  یک. دوه دو دفعه دیگه هم می. دوه باز هم می.  نه:شهیدثالث

ره به  بینه و می  آد خونه و جاي خالی مادره رو می مادرش وقتی میمرگ 

) ده وقتی باباش بهش پنج تومن می(دوه  قبرستون، از قبرستون تا خونه رو می

هاي باباهه رو بیاره، روي پل  ره ماهی  یک دفعه هم همون روز وقتی که می

.  روز تعطیلهبه نظر من این دویدن فقط روزي توقف داره که. دوه هم می

. شه خواد بره براي پسره کت و شلوار بخره که نمی  یجمعه است و باباهه م

پیريِ اون  جا دیگه به نظر من اون زندگی،  اون. گه عجب بچاپ بچاپه می

که کت و شلوار براش نخریده؛ بلکه به خاطر   خاطر اینه نه ب. بچه است

و از بلندگوي ایستگاه، . الشره و پسره از دنب  که پدره داره جلو می  این

  .کنن و این پسره، شده باباش ساعت حرکت قطارها رو اعالم می

   اصلی فیلمت کی بود؟ٔ هنرپیشه:مهدي

توي اون . در عمرش سینما نرفته بود.  اسمش محمد زمانی بود:شهیدثالث

ولی یک . کردند، خوب معلوم بود تلویزیون نداشتند آلونکی که زندگی می

بعد آوردمش . من نگاه کرد که من گفتم این باید خودش باشهجوري به 

گفتم برو و هر موقع گفتم . اي بود تست من هم خیلی تست ساده. بیرون

گفتم حاال . گفتم تندتر برو، تندتر رفت. گفتم برو، رفت. وایسا، وایسا

گفتم . گفتم حاال وایسا، وایساد. دستت رو بکن تو جیبت، کرد تو جیبش

  . خوام دیدم این همونه که من می. د یواش به من نگاه کنحاال برگر

   چه طوري پیداش کردي؟:مهدي
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چون . یک دبستانی بود.  رفتم توي مدرسه تو بندر شاه:شهیدثالث

خوام فیلم بسازم، معاون آموزش  دونستن که از فرهنگ و هنر اومدم و می  می

از کالس کشیدند ها رو   بچهٔجا به من کمک کرد و همه  و پرورش اون

توي صف سوم . ها رو نگاه کردممن تمام صف. بیرون و به صف کردند

  .گرفتمش. محمد زمانی ایستاده بود

  شاه؟ طوري رفته بودي بندر  همین:مهدي

که معماریش خیلی  چون. شاه رو خیلی دوست دارم  من بندر:شهیدثالث

ی از یها    یک تیکه تزاري، ؤیک موقعی بندر بوده، در زمان روسیه. ئه روسی

یش هم انقدر خرابی و یها یک تیکه. معماریش مثل معماري روسیه است

 درجه سه داره ٔندازه و بعد یک طبقه  بدبختی است که آدم رو یاد تهرون می

در بدترین شرایط توي گل و . هان  یعنی ترکمن. هان  ها همون مغول  که اون

یعنی . جا سگ بود  لت بخواد اونچی د بعد هم هر. کنند  کثافت زندگی می

من انقدر چایی تو . پریدن بهت  اي می  دیدن که غریبه ها تا تو رو می  سگ

رفتم به من چایی  جا می هر. شاه خوردم ام که توي بندر  عمرم نخورده

  .دادن  می

   خوب محمد زمانی چی شد؟:مهدي

بعد البته . برداري تموم شد گمش کردم که فیلم   بعد از این:شهیدثالث

شاه و حوالی  این فیلم هم در بندر( رو بسازیم طبیعت بیجانموقعی که رفتیم 

  ) ...شاه ساخته شد بندر

  ؟یک اتفاق ساده چه مدتی بعد از :مهدي

محمد زمانی احساس کرده بود یا حدس زده .  یک سال بعدش:شهیدثالث

من به . بودبود که من دیگه رلی توي فیلم براش ندارم ولی همیشه با ما 
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خواي  گفت این بچه رو می. آد با ما  هوشنگ بهارلو گفتم این بچه هم می

 اون طبیعت بیجانسر فیلم .  منه script girlچه کار کنی؟ گفتم این بچه 

ها چه   گفتم تو مواظب باش ببین این بهش می. بردم  رو با خودم همه جا می

یلی دوست داشت ولی این محمد هم من را خ. کنند و به من بگو کار می

بعد یک روز که یک صحنه رو . عشق به این سادگی به دست نیومد

. گفت آسیستانم را می. گرفتیم، محمد به من گفت این آقا تو آینه بود  می

ها وقتی راش. بار دیگه گرفتیم یک. تو آینه بود! گفتم کدوم آقا؟ گفت این

  !دیدیم اون آقا واقعاً تو آینه بود  رو می

   دیگه خبري ازش نداري؟:مهدي

لش که در آلمان یکرد و اوا  با من مکاتبه می١٩٧٦تا سال .  نه:شهیدثالث

- شاه براش می تونستم یک پول جزئی به آدرس بندر جا که می بودم تا اون

مادر محمد دیکته . گم  خوام که می  معذرت می. فرستاد  فرستادم و نامه می

ها که خیلی من رو  یادمه در یکی از این نامه. تنوش کرد و محمد می می

 من .»هاي غریب سرگردانی اي فرزند عزیز که در دهکده«لرزوند نوشته بود 

که ازش خبر نداشتم ترسیدم که  ها بود بعد چون مدت. ام گرفت  واقعاً گریه

ها کشته   بعد فکر کردم نکنه این رفته باشه تو جمع این.  شده باشهدمجاه

ها هم آدرس من رو گم   اون. یا رفته باشه جنگ و کشته شده باشه. باشهشده 

هاي توي یکی از شماره. از بس که اسباب کشیدم توي آلمان. کرده بودن

نویسه که سهراب در  کلک که امید روحانی راجع به من نوشته بود، می

دفعه به من نصف شب تلفن کرد و گفت محمد زمانی   جنگ یکٔبحبوحه

  کنه؟ ر میچه کا

   از کجا اومده بود؟:مهدي
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-  محمد زمانی و پدر و مادرش توي یک آلونک زندگی می:شهیدثالث

مادرش هم همین . اومد  موقع به نظر من خیلی پیر می پدرش اون. کردن

شب من و موسیو زاگیر  بعد یک. اومد خیلی هم رنجور به نظر می. طور

یا شاید هم موسیو . شون  ن خونه رو دعوت کردطبیعت بیجان فیلم ٔهنرپیشه

کردن که نفهمیدم   توي یک آلونکی زندگی می. زاگیر رو من با خودم بردم

دونی چی درست   می.  خیلی پستٔتوي یک محله. مستراحش کجاست

ها ندا داده باشه که سهراب   یک کسی باید به این. کرده بودن؟ قرمه سبزي

رو بخونه یا بشنوه،  هاي ما حبتامیدوارم اگر ص. سبزي دوست داره قرمه

  .یک عالمتی از خودش بده که زنده است

   االن چند سالش باید باشه؟:مهدي

 سالش ٣٢االن باید . ، هشت سالش بود١٩٧٣ اون موقع، سال :شهیدثالث

با وجودي که به نظر . کنه شاید هم زن گرفته، بچه داره و داره جون می. باشه

ممکنه االن هم . تونست بشه د و باسوادي میمن محمد آدم خیلی بااستعدا

  .دونم  نمی. یک آرشیتکت یا دکتر خوب باشه

  کنی؟   چی فکر مییک اتفاق ساده در مورد فیلم :مهدي

توش . ام ترین فیلمی است که من در عمرم ساخته  اون باشرف:شهیدثالث

رگ م. ، مرگ مادرم نیستیک اتفاق سادهبراي من . افته  هیچ اتفاقی نمی

 ما ٔ مصیبتی است که به سر همهیک اتفاق سادهبراي من، . هم نیست» مادر«

مرتبه افتادیم تو  طور که گفتم، از بچگی یک اومده و اون اینه که، همون

چون یک کپی . ام توي این فیلم نشون بدم کنم تونسته این رو فکر می. پیري

اش هم توي  ی هنرهاي مدرن نیویورکه و یک کپٔاز این فیلم توي موزه

  .سینماتک برلن
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  !اي این رو نشون بدي جوري که معلومه گویا تونسته  آره، این:مهدي

 اون سال در فستیوال تهران، سرگئی باندارچوك و فرانک :شهیدثالث

آد جزء   کاپرا و یک کارگردان خیلی معروف لهستانی که اسمش یادم نمی

هاي این بچه رو   بود من چشمو مثالً فرانک کاپرا گفته . هیئت داوران بودن

به عالوه این فیلم سوژه یا داستان یا . کنم  هرگز در عمرم فراموش نمی

هایی رو دوست دارم که اول و آخر و   من همیشه داستان. مضمونی نداره

من خیلی مشکل داشتم که به . یک برش از زندگی هستن. وسط ندارن

اي کوتاهه براي    دقیقه٢٠لم مسئولین فرهنگ و هنر بقبولونم که این یک فی

  .دونستم این یک فیلم سینمایی است در صورتی که خودم می. هابچه

   فیلم بعدیت رو چه طور شد ساختی؟:مهدي

کما .  به من غیرممکن بود اجازه بدن فیلم سینمایی بسازم:شهیدثالث

 رو بردم فرهنگ و هنر، معاون وزیر فرهنگ و طبیعت بیجان ٔکه سوژه این

ام االن تو  شنیده( که اون موقع یک آدمی بود به اسم آقاي جباري هنر

من رو که دید گفت ما در مقابل بخش ) مریکاست و پارکینسون گرفتهآ

این کار براي بخش . سازیم  کنیم و فیلمی نمی  خصوصی کاري نمی

و اگر تصادفاً پرویز صیاد و ناصر تقوایی سناریوي این فیلم . خصوصی خوبه

  .شدده بودن این فیلم هرگز ساخته نمیرو نخون

  جوري به ذهنت رسید؟   داستانش چه:مهدي

 ساخته بودم، چندین بار از هبندر شاام رو در   من چون فیلم قبلی:شهیدثالث

کردم اگر آدم   گذشته بودم و فکر میطبیعت بیجانبرداري  کنار محل فیلم

  .تونه بکنه اي داشته باشه چه کارهایی می  سوژه

  . پس محل خیلی گیرا بوده:مهدي
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اون دور دورها یک دهی بود که .  یک محل کوچکی هم بود:شهیدثالث

طرف براي من یک  زندگی پدرم و زن پدرم از یک. شد تو فیلم دیده نمی

ها بعد در   چخوف، که سالدرخت بیدایده شد و از طرف دیگه داستان 

ها رو  ، به من تمام کمکها ازش فیلم ساختم  چکوسلواکی با پول آلمانی

یک موقع من یک زن ایرانی داشتم . کرد و انگیزه داد که ازش فیلم بسازم

تونن با  در زندگی زناشویی دو تا آدم یا می. که اخالق غریبی داشت

که  دیگه بسازیم براي این تونستیم با هم  ما نمی. تونن   بسازن یا نمیدیگه هم

و تا همین امروز هم فیلم براي من هم من کار فیلم رو خیلی دوست دارم 

خواستم سناریوي   هم مادره و اون شبی که می، زنه، هم بچه است، هم پدره

این فیلم رو بنویسم یک دعواي معمولی بین من و زن سابقم پیش اومد و من 

 دعوا رو ٔقسمش دادم که بره بخوابه و بهش قول دادم که فردا با هم بقیه

 طبیعت بیجاندر نتیجه سناریوي فیلم .  رفت خوابیدو اون. دیم ادامه می

یعنی صبح روز بعد وقتی .  ساعت و نیم یا هفت ساعت نوشته شد٦ظرف 

من تُک پا تُک پا رفتم . سناریو تموم شده بود، زن سابق من هنوز خواب بود

آشپزخونه یک کمی نون و پنیر خوردم و رفتم میدون بهارستان دادم سناریو 

برداري  ، رفتم سر فیلمیک اتفاق ساده ساختن فیلم ٔ و با سابقه.رو تایپ کنن

 تولید فیلم تلویزیون که ٔکانون سینماگران پیشرو و اداره. طبیعت بیجان

. خرجی هم بود فیلم کم.  این فیلم بودندٔکننده ساسان ویسی رئیسش بود تهیه

  .برداریش کردم هشت روزه فیلم

  ها محلی بودن؟ هنرپیشه:مهدي

 ما و ٔ مردش یک نقاش ساختمون بود که خونهٔهنرپیشه.  نه:ثالثشهید

ام بود  بعد هم آقاي کنی که مدیر تهیه. ارمنی بود. کرد عموهام رو رنگ می



 48 

امیدوارم . باید ازش تشکر کنم. (هی منو برد که به من پیرزن نشون بده

  .خوام هایی نیستن که من می  ها اون  گفتم این) خوب و خوش باشه

- طور که به من گفتند مادر یکی از زن  الخره یک خانمی پیدا شد که اینبا

-من فکر کردم داره ادا درمی. نو بود و کمرش شدیداً تا شده بود هاي شهر

 برنج که کار ٔ پرسیدم چی شده کمر شما؟ معلوم شد توي کارخونه.رهآ 

 زن ٔهاین هم هنرپیش. کرده، یک کیسه برنج افتاده رو کمرش و شکسته می

.  استیک اتفاق سادهاون سربازه هم در واقع همون معلم فیلم . فیلم بود

فقط چون به فیلم خیلی عالقه داشت حاضر شد سرش رو بتراشه و هر کاري 

. گفتم چه کار بکنن  ها از قبل نمیمن به این آدم. کرد  گفتم می هم که می

برداري بود که متأسفانه   هوشنگ بهارلو هم مدیر فیلم( کاشتیم  دوربین رو می

چون ) ام در فرانسه است و کارهاي خوب کرده از ایران رفت و االن شنیده

گفتم بیا تو،  می. زدم ها حرف می گرفتیم، من با هنرپیشه  صدا می  فیلم رو بی

وقتی . بشین، از پنجره بیرون رو نگاه کن، حاال از پنجره من رو نگاه کن

بعد هم من با این زن و . شدم در واقع مثل زن یارو میگفتم، من  ها رو می این

ها رو ببینه  هوشنگ بهارلو رفت به تهران که راش. شاه موندم مرد در بندر

ها تنها  که اگر چیزي بد دراومده بود دوباره بگیریم و من یک هفته با این

د خور کرده بو من رو هم عرق. خورد عرق می.  مرد خوبی بودهپیرمرد. بودم

. زد  خورد حرف زیاد می  بعد هم که عرق می.  بود١٩٧٤سال . اون موقع

و . خوام برم تهرون  کرد که می  خورد ولی دائم گریه می  پیرزنه غذاش رو می

 چون گفتم که قضیه چیه ها نمی  من هم منتظر جواب بهارلو بودم و به این

 چیز خوب از آب که خبر اومد همه تا این.  دارمنگهشونخواستم  می

  .تونین برگردین دراومده و می
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هایی که توي ایران   الاقل اون(هات   زندگی خودت با فیلمٔ رابطه:مهدي

  ؟چیه) ساختی

البته خودش .  اون پیرمرده پدر خود منهطبیعت بیجان در مورد :شهیدثالث

  .وقت این فیلم رو ندید هیچ

  خواست ببینه؟   نمی:مهدي

کرد  ها توي یک حالی افتاده بود که فکر مین موقعاو.  نه:شهیدثالث

بعد . که هنوز مریض هم نشده بود با وجود این. میره  همین امروز و فردا می

مادره، همین خانم مادر . که من رفتم آلمان اومد و پروستاتش رو عمل کرد

ها در منتها این دیالوگ. خوام چادر بخرم گه پول بده می بنده بود که می

اون پسرشون که . هم چسبوندمه ها رو ب من این. زندگی من اتفاق نیفتاد

که من تازه از آلمان اومده  براي این. اد با سرِ تراشیده، اون برادر منهی  می

بعد .  سال بود ندیده بودمش٦.  سربازيهبودم پرسیدم کجاست؟ گفتند رفت

اد که ی  میدیدم صدا  شستم شویی صورتم رو می  دستتوبار داشتم  یک

. اومدم بیرون نگاه کردم دیدم این برادر من نیست. اومده) برادرم(سیاوش 

. ام گرفت  من گریه. نیفورم نظامی تنش بود و سرش رو هم تراشیده بودوا

مونی  می«: بعد خیلی آروم و عادي به من گفت. دیگه رو بغل کردیم  هم

هایی از   هیم بگیم چه قسمت این مثالً اگر بخوا.»شه ات پهن می جا دنده این

  . هستطبیعت بیجانها توي  هام هست، این زندگی من توي فیلم

 وجود داره طبیعت بیجانهاي  اي که بین آدم   ولی آیا اون نوع رابطه:مهدي

ها رو دیدي و  ها یا این آدم در ذهنت بود و سوار کردي روي این آدم

  ها بود؟ اینشون عیناً به چشمت خورد؟ یا ترکیبی از  رابطه

  .سابقه هم نبود  در ذهنم بود ولی بی:شهیدثالث



 50 

 هم چیز جدیدي اتفاق طبیعت بیجان فیلم بان سوزن در زندگی :مهدي

نواخت یک   سال زندگی یک٣٠ بعد از بان سوزنافته؟ یا بازنشستگی   نمی

  اتفاق تازه است؟

صالً دونه ا این یک چیزي است که منتظرش نبوده و نمی.  نه:شهیدثالث

اي رو  چون خونه.  شدمکار بیگه از کار  به همین دلیل هم همیشه می. چیه

چیز نو اینه که اون . که سی و پنج سال توش زندگی کرده باید ترك کنه

 خود پیرمرده ئه در حقیقت اون جوونیِ. آد   جدید میبان سوزن. آد  جوونه می

جا خواهد  ز ایناست که یک روزي به احتمال قوي، مثل خود پیرمرده، ا

طوري که پیرمرده هم یک روزي به همین جوونی اومده بود  رفت، همون

  .جا این

صرف نظر .  ولی یک جوون دیگه هم توي فیلم هست که پسرشونه:مهدي

 کالسیک و آشناي خودمونه ٔپدر و مادر و پسره همون رابطه  این ٔاز رابطه

  ه چی؟ ر که پسره داره از اون محیط بیرون می  ولی این

جا باشه و بگه که   این پسر رو من براي این آوردم که فقط اون:شهیدثالث

تا چون در اون نقطه زندگی  و هر دوي اون دو. خوان ببرن اهواز ما رو می

دونن اهواز  اند و چون ممکنه حتی در اون نقطه به دنیا اومده باشن، نمی کرده

رو فقط به عنوان یک عنصر  این .»دور، دور«: گه و پیرمرده می. کجاست

  .اطالعاتی آوردم

  ... پس کارکردي نداره به عنوان :مهدي

. دوخت  پالتوش رو نمیٔوگرنه مادره چهار دقیقه دگمه!  چرا:شهیدثالث

مثالً شب که پیرمرده و پیرزنه روي زمین . شون کارکرد داره به عنوان بچه

  ...خوابن می
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ها دوباره کنار  تا بعد از مدت و زیبایی بود که این دٔ چه صحنه:مهدي

  .دیگه خوابیدند هم

اش پوست و   اش همه  خوره که بچه  و بعد پیرمرده غصه می.  آره:شهیدثالث

خوب به هر . گه یک کمی بهش پول بده استخون شده و پیرزنه بهش می

ترین  ولی براي خود من، مهم. جا به فرزندشون حال یک عشقی هست این

  . اهوازهٔقضیه همون قضیه

 امید نجات از این وضعیت ٔ پس خود پسره به عنوان یک روزنه:مهدي

  مطرح نیست؟

  .دهکه نجاتی هم نمی براي این.  نه:شهیدثالث

یعنی وقتی داره . جا نجات بده  منظورم اینه که خودش رو از اون:مهدي

  .کنه ره یعنی خودش رو از این وضعیت جدا می می

-ره سربازي کشیده می آدم که می. کنه نمی] هانهآگا[ نه عمداً :شهیدثالث

  .شه به ارتش 

  . پایان فیلم هم خیلی زیباستٔ صحنه:مهدي

در حقیقت تمام زندگی پیرمرده .  اون براي من خیلی مهمه:شهیدثالث

که مرگ رو نشون بدم، پیرمرده وقتی آینه  جاي اینه ب. توي آینه است دیگه

هم پیرمرده و هم پیرزنه، . عنی دیگه تمومهداره ی می رو از روي دیوار ور

  . آخر جملهٔمثل نقطه. شون مردند همه

  .مونه داره و دوربین روي دیوار می  آینه رو ور می:مهدي

  . دیوار گچی کثیف و لکه لکه:شهیدثالث

:  وقتی آینه رو ورداشت چیزي که به ذهن من رسید این بود که:مهدي

  .»آمد مگسی پدید و ناپیدا شد«
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ها بعضی.  ما مگسیمٔ این شعر؟ همهئه مال کی. اهللا   دقیقاً باریک:شهیدثالث

  .کنن اصالً بهش فکر نمی. منتها قبول ندارن

 آخه وقتی فکر کردي مگسی، باید نوع متفاوتی رفتار کنی نسبت به :مهدي

 آخر خیلی زیبا ٔاون صحنه. اي اي و باد کرده کنی قورباغه وقتی که فکر می

تصور من این بود . چه اسمش رو بذاري نماي مطلق یا ناب بود، یا هرسی. بود

طبیعتاً چیزي . که فیلمه وقتی حرکت بیرونی نداره، پس حرکت درونی است

و ریتم فیلم نقص . گیره، ریتم خواهد بود  اول اهمیت قرار میٔکه در درجه

  . نداشت

اومده بودند .  سه چهار نفر بودند که گفتند فیلم مزخرفی بود:شهیدثالث

. معنایی بود   بیٔ کهنهئه بعد گفتند فیلم قدیمی. بلیط هم خریده بودند ده دالر

.  گیرنده و فرستنده استن آنتٔاین یک مساله. شه دیدش این جور هم می

یعنی توي این فیلم آکسیون نیست، تعقیب در اتوبان نیست، از این چیزها 

  .نیست

  د؟ چی بوطبیعت بیجان سرنوشت :مهدي

 در قسمت طبیعت بیجان.  فیلم رو فرستادیم فستیوال کان:شهیدثالث

  . کارگردانانٔدر دو هفته یک اتفاق سادهمسابقه نشون داده شد و 

  . طبیعتاً خودت هم رفتی برلن:مهدي

خواستم یک فیلم سوم بسازم به اسم    میطبیعت بیجان بعد از :شهیدثالث

. نو روي شهر هی بود روبگاه رورشپیک . داستانش مال خودم بود. قرنطینه

زدم  حرف می. کردم ها صحبت میجا و با بچه رفتم اون من چهار ماهی می

آدم خوبی هم . اومد کمک بکنه  یک مددکار اجتماعی هم می. باهاشون

من .  هم یک آدمی بود به اسم آقاي رازيگاه پرورشرئیس کل این . بود
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بعد دعوت . ن نشون دادم قبول نکردنبهشو. سناریو رو نوشتم و تموم کردم

 یک اتفاق سادهدونستم   من نمی. طبیعت بیجانخاطر ه شدم به فستیوال برلن ب

من مثالً . شد  کارگردانان نمایش داده میٔهفته هم در قسمت جنبی در دو

. که فیلم احتیاج به زیرنویس داشت دوازده روز زودتر رفتم برلن براي این

صبحش خیلی زود بلند شدم برم قهوه .  خوابیدمشب اول رفتم تو هتل

اي که قرار بود   اي افتاد، بعد رفتم به مؤسسه بخورم، یک اتفاقات احمقانه

اومدم براي سرپرستی . گفتم من فالنی هستم. براي فیلم زیرنویس بذاره

ن یگفتند فردا بیای.  Neue Mars Filmاسم موسسه بود. گذاري زیرنویس

من رفتم به دفتر فستیوال برلن که بگم . کنه روش کار میو فالن خانم داره 

به من گفتن مسئولین فستیوال توي اون .  اصالًچیهمن اومدم و تکلیف من 

یک سري آقایون محترم نشسته بودند توي اتاق و . رفتم در زدم. اتاق هستن

کلی ماشین . کردند یادم نیست چه کار می. کردند داشتند شدیداً کار می

بعد یکی به من گفت چی . ها روي میزها بودر و تلکس و از این حرفتحری

جا دارن زیرنویس براش   خواي؟ گفتم من اومدم به خاطر فیلمم که این می

؟ به چیهگفت اسم فیلمت . تونین بکنین شماها چه کمکی می. ذارن می

یک پیرمردي اون ته . طبیعت بیجان یعنی همون Stillebenآلمانی گفتم 

اي؟ گفتم  گفت این فیلم رو تو ساخته. بلند شد اومد طرف من. سته بودنش

گفت این فیلم کارگردانش تویی؟ گفتم آره، سناریوش رو هم . آره

به هر حال فستیوال . کرد تونست منو ماچ می کنم اگه می فکر می. ام نوشته

من همیشه با یک کت برزنتی و یک شلوار مخمل مشکی با . شروع شد

هژیر داریوش اومده بود، .  ایرانٔرفتم توي غرفه اي کالرك میه کفش

بعد هم پرویز .  بود١٩٧٤سال . هوشنگ بهارلو بود، مرتضی ممیز اومده بود
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 رو که در یک اتفاق ساده. جا بود  کننده اون صیاد به عنوان کمک تهیه

 یک سري. کشیدند دادن سالن پر بود و مردم هورا می قسمت جنبی نشون می

 رو که در قسمت مسابقه طبیعت بیجان. کردند زار گریه میرهم بودن که زا

جا وایسا پشت پرده و من تنها  ره، به من گفتند که این نشون دادند، یادم نمی

اسمم رو که . هنرپیشه که نداشتیم. جا بودم  کسی بودم که از این فیلم اون

یک .  دو دفعه تعظیم کردممن. پر. سالن هم پر بود. گفتن من رفتم رو صحنه

 خبرنگار یک .»براوو براوو،«پیرمردي بلند شد در حال دست زدن گفت 

ها  من هم در این مدت گاهی شب. بعد تموم شد.  دانمارکی بودٔروزنامه

ها هم با پرویز صیاد و علی اکبر  بعضی وقت. خوردم رفتم بیرون شام می می

  .رفت ام سر می  من حوصله. تیوالهاي فس  رفتیم توي مهمونی صادقی می

   علی اکبر صادقی مگه نقاش نیست؟:مهدي

خیلی . یک فیلم کوتاه هم ساخته بود که جایزه گرفت.  چرا:شهیدثالث

به هر حال یک روز مونده بود که . هم آدم خوبی بود، خیلی دوستش دارم

ون وزیر معا. خردمند اومده بود.  ایرانٔها رو بدن من رفتم توي غرفه جایزه

در مونیخ گرفته . هفت تا قوطی خاویار با خودش از ایران آورده بود. بود

. اي نکرده بود چه گفته بود من معاون وزیر فرهنگ ایرانم فایده هر. بودنش

گري ایران در برلن تا ولش  باالخره تلفن و تلگراف زده بودند به کنسول

جا سرطان   شنیدم این.  بودآدم خوبی هم. کرده بودند و اومده بود به فستیوال

بعد هژیر داریوش اومد . به من گفت امشب لباس خوب بپوش. گرفت و مرد

گفتم . اي  خالصه ندا رو به من داد که جایزه گرفته. گفت سهراب نوکرتم

گفتم خرس . گفتم پس چی؟ گفت لباس خوب بپوش. خرس طال؟ گفت نه

 فیلمی که من اصالً! ل پرروییبا کما. کنم طال به من ندن من جایزه رو رد می
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خالصه رفتیم یک کت و شلوار . کردم جایزه بگیره روش حساب نمی

بعد شب رفتم پشت صحنه .  مارك به پول خودم٦٠٠مخمل خریدم 

زدن و    آخر که تموم شد یک دستی میٔصحنه. وایسادم که صدام کنن

.  جولیِتا ماسینادونی جایزه رو کی به من داد؟ می. کشیدن که نگو هورایی می

جولیِتا . تونم بگم از افتخارات بزرگ من در زندگیم همینه  می. زن فلینی

. هاي کابیریاشب، یا جادهماسینا رو من دوست دارم به خاطر فیلمی مثل 

یک عکس از این . ام گرفت  که این زن جایزه رو به من داد، گریه  بعد از این

افتخار از . رئیس هیئت داوران بود. یدندمراسم داشتم که متأسفانه از من دزد

  .شه بست جا می  رو همینطبیعت بیجان ٔپرونده. شه این بزرگتر نمی

   بعد برگشتی تهرون؟:مهدي

رو فراهم  در غربتسه ماه موندم چون داشتم مقدمات فیلم .  نه:شهیدثالث

 رنطینهقبعد پرویز صیاد و هوشنگ بهارلو نوشتند که بیا براي فیلم . کردم می

من که اومدم دیدم رازي که .  ساخته بشهگاه پرورشکه قرار بود در 

مثالً پرویز صیاد که . شه  بود به هیچ وجه راضی نمیگاه پرورشسرپرست 

جا همین رازي بهش گفته بود که ایشون در سناریوش نوشته   رفته بود اون

ثالث رو  دصیاد گفته بود شما آقاي شهی). تشدد با(» ؟چیهبچه اسمت «که 

بعد هم گفته ). خیلی مالیم(» ؟چیهبچه اسمت «اند  ایشون نوشته. شناسید  نمی

کنه که بذارن من   صمد رو بازي میگاه پرورشآد توي   بود یک روز می

. برداري کردم و بعدش جلوي فیلم رو گرفتن سه روز فیلم. فیلم رو بسازم

 فرح آشنا بوده و بهش بعدش فهمیدم که رازي با مادر. شد فیلم خوبی می

کاري کرده از  گفته بوده که یک آدمی است که از بس که در آلمان خراب
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. جا که ایران امروز رو بد جلوه بده اند و حاال اومده این جا بیرونش کرده اون

  .اون موقع من دیگه در ایران نبودم. این خبري است که به گوش من رسید

  د چی به سرش اومد؟برداري ش  اون مقدار که فیلم:مهدي

یک آسیستانی داشتم به اسم مهدي کفایی که .  اصالً خبر ندارم:شهیدثالث

.  توي ایران،تازگی، همین چهار پنج سال پیش. متأسفانه خودش رو کشت

. بعد من رفتم مونیخ براي مریضی پدرم. من حتی یک سال آوردمش برلن

هاي دنیا تموم شد   گفتم هر وقت تمام سرطان .هی نوشت برگرد بیا برلن

برداري گرفته  ها موقع فیلم مهدي یک عکس از یکی از صحنه. گردم برمی

  .بود

  برداري کرده بودید؟  چه قدر فیلم:مهدي

  .برداري شده بود  سه ربع ساعت فیلم:شهیدثالث

   فراهم شد و برگشتی به ایران؟در غربت توي آلمان مقدمات فیلم :مهدي

 فراهم نشده بود که پرویز صیاد یک شعر  مقدماتش کامالً:شهیدثالث

که بیا و فیلم ) که متأسفانه اون رو هم ندارم(خیلی زیبا براي من فرستاد 

  .من رفتم ولی نشد. شه ساخت و هوشنگ بهارلو هم منتظر بود  رو میقرنطینه

   مال خودت بود؟قرنطینه داستان :مهدي

آوردند  کردند و می ا میهایی رو که توي خیابون پید بچه.  آره:شهیدثالث

 که گفتم رهمون طواما . داشتند   نگه میقرنطینهاولش توي  ،گاه پرورشبه 

.  کنهدستگیرحتی قرار بود ساواك من رو . جلوي ساختن فیلم رو گرفتن

یک آقایی بود در اون زمان به اسم ثابتی، رفته بود در سالن فرهنگ و هنر 

ثالث به دستور چه  دونیم شهید که ما می کارمندها نطق کرده بود ٔجلوي همه

.  بودطبیعت بیجان و یک اتفاق سادهمنظورش . ها رو ساخته کسی این فیلم
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وقتی اومدم دیدم مونتور فیلم . نبودم] جا  اون[البته من ! البد به دستور شوروي

اهللا امامی،  من که امروز یکی از اساتید مونتاژه در ایران، به اسم آقاي روح

بعد من رو خواستن به اتاق . جا  گفت خوب شد نبودي تو این. ل گرفتهاسها

اولین بار در عمرم بود که رفتم به اتاقش و حتی اجازه داشتم  . آقاي پهلبد

سري . الرجاله گفتم قحط. اي  اومد به من گفت خیلی سروصدا کرده. بنشینم

. دي؟ گفتم نهتکون داد و لبخندي زد و بعد پرسید تو امروز در این سالن بو

گفت من تو رو در جاي خود قرار دادم، . دونستم چه اتفاقی افتاده  اصالً نمی

گفتم اگر من در فیلم . پرستی هستی دونم تو آدم وطن که من می  براي این

ام، مال سعدي است و به من  هایی از سعدي رو آورده   تکهیک اتفاق ساده

هایی از   و داستان. چاپ شدهربطی نداره و در کتاب کالس پنجم دبستان 

این قبیل، تا داستان مدال گرفتن من، مدال تاج همایون، که به زور به من 

  .خواستم بگیرم چه نمی دادند گر

   داستان سعدي چی بود؟:مهدي

گه، از   دیکته می یک اتفاق سادهجا که معلمه در فیلم   اون:شهیدثالث

حاال کی ملکه و .  را به دریا بیندازیدگه ملک فرمود غالم گه، می  گلستان می

  .ولی زدم زیرش. دونست و من کی غالمه، خدا می

که مدال تاج همایون رو گرفتی و مقامات از   خوب بعد از این:مهدي

   خروج از ایران بهت دادند؟ٔپرستی تو مطمئن شدند، اجازه مراتب وطن

یطم رو برادرم گرفته بل. من قاچاقی اومدم بیرون.  اجازه ندادند:شهیدثالث

. بیمارستان بودم.  کرده بودمnervous breakdownبود، من اون موقع 

اش رو هم زده بود   کارت شناساییچاره بی. حتی معاون وزیر اومد دیدن من

من .  کتش که راهش بدن چون دکتر من نوشته بود مالقات ممنوعٔبه سینه

داستان . ت برام درست کردام رو برادرم رف گذرنامه. بلیط هواپیما داشتم
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 پدرم خوابیدم و روز ٔبعد شبش رفتم خونه. معنایی است  کننده و بی خسته

یاد، که سالیان بعد  زنده(گارد، مهدي کفایی آسیستانم  بعدش با چهار تا بادي

شوهر خواهرم و برادرم و زن پدرم، صبح زود من رو ) خودش رو کشت

تونید   به من گفتند شما نمی. خودم بودام دست  بردند فرودگاه و من گذرنامه

این گذرنامه اول باید بره . باید بیست و چهار ساعت صبر کنید. برید

هژیر داریوش یک عکس از من گرفته بود و این عکس روي جلد . ساواك

. من یک کت برزنتی تنم بود با یک شلوار مخمل.  فیلم چاپ شده بودٔمجله

خانم . جا بود گفتم سالم علیکم اونداري که  رفتم به یک خانم مهمان

دار برگشت و با تفرعن گفت بله؟ عکسه رو نشونش دادم و گفتم این  مهمان

خوام برم  گفتم من می. پاچگی گفت اه، بله، بله یک جوري با دست. منم

من باید برم یک فیلم ! افتخار ایران در خطر نابودي است. اند جلومو گرفته

گفت . ذارن من برم  ها نمی  و این. ازم در آلمانمشترك ایران و آلمان بس

یک کمی فکر کرد . چرا؟ گفتم پاسپورتم دست خودم بوده و نرفته ساواك

بعد رفت با یک آقایی صحبت کرد، یک آقاي . و گفت خیلی سخته

 ٔبعد سرهنگه با قیافه. دیدم من از پشت شیشه می. سرهنگ شهربانی مسن

خالصه رفتیم و از جلوي همون . کرد که بیاخیلی تحقیرآمیز با سر اشاره 

پاسبانه گفت من این کار رو به . گذاشت برم رد شدیم پاسبونی که نمی

گفتم من و شما کی با هم رفیق بودیم؟ ده تومن هم . خاطر رفاقت کردم

رفتم تو و نشستم تا وقتی من رو صدا کردند توي هواپیماي . بهش دادم

ا از جا کنده شد، گفتم پدري از شما دربیارم موقعی که هواپیم. لوفت هانزا

  .این آخرین دیدار من از ایران بود. که یادتون نره

   چه سالی بود؟:مهدي
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 کار فیلم ٔمستقیم رفتم برلن براي ادامه. ١٩٧٤ اوائل ماه اکتبر :شهیدثالث

 درصد سرمایه گذاشتند، ٦٠ها آلمانی. بعد پرویز صیاد اومد. در غربت

اسمش این بود که کانون سینماگران پیشرو شریک . درصد ٤٠ها ایرونی

 یا پرویز صیاد پول گذاشت یا در غربتشده ولی به نظر من در فیلم 

هاش   بلیطٔبه هر حال وقتی که فیلم رفت توي فستیوال برلن و همه. تلویزیون

فروش شده بود، پرچم ایران رو آویزون کرده بودن و پرچم آلمان  هم پیش

  .نبود

ها پرویز صیاد باید وضعش خوب بوده باشه که بتونه   پس اون وقت:مهدي

  .گذاري کنه  براي اون فیلم سرمایه

-ها رو می هاي صمد و این   خوب پرویز صیاد مثالً همین فیلم:شهیدثالث

 پول گذاشت، روي  جنیٔاسرار گنج درههایی مثل   ساخت ولی روي فیلم 

کرد مثل  ودش رو کارگردانی میهاي خ  یعنی فیلم. فیلم من پول گذاشت

- که صمد رو می ، ولی به نظر من ضمن اینصبح روز چهارم و بست بن

کنم و نه محکومش  اش می من نه تبرئه. کرد ساخت سعی خودش رو هم می

  .و این خیلی بده. کنم می

  .  ولی خیلی انسانی است:مهدي

صیاد به . اسهخصوص وقتی آدم زندگی صیاد رو بشنه ب.  درسته:شهیدثالث

  .نظر من از این لحاظ آدم بسیار قابل ستایشی است

) دونم که من نمی(که صمد ساختن خوبه یا بده   صرف نظر از این:مهدي

  .باالخره صیاد در مقابل ساختن صمد کارهاي دیگه هم کرده

  . صد در صد:شهیدثالث

  .ها گذاشت جور فیلم پول تو این. اتر کوچک تهران ساختئ یک ت:مهدي
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در به .  اصالً صیاد یک آدمی است که در تعزیه خیلی داناست:شهیدثالث

من فقط خیلی متأسفم . اجرا گذاشتن کارهاي بکت و برشت خیلی داناست

خودش خیلی ه تونه باشه و این کار رو کرد و ب که صیاد کارگردان فیلم نمی

  .صدمه زد

 سال ١٧دود ح. رو در تلویزیون آلمان دیدمدر غربت  من فیلم :مهدي

مثل . هاي پراکنده چیزي یادم نیست  طبیعتاً جز یک سري صحنه. پیش

ولی یادمه که همه، حتی اگر . اسکلتی که هنوز بعضی جاهاش گوشت داره

چون . حسی داشتند گن، باهاش هم ها چی دارن می  فهمیدن که هنرپیشه  نمی

آوردن   دشون نمیچه اون کسانی که به روي خو.  ما بودٔباالخره داستان همه

پزشک بود و نصف جنوب رود راین رو  شناختم دندان نفر رو می مثالً یک(

دیدیم مثل سگ پاولوف  هایی مثل ما که تا پلیس می  و چه آدم) خریده بود

. آوردیم  می مون رو در  کردیم و از جیب بغل، کارت شناسایی دست می

ر عین حال چون داستان دیدن ولی د ها خودشون رو توي فیلم می  خیلی

یعنی . شد به عنوان ایرانی یک جوري از زیرش در بري  ها بود، می ترك

  .گه، به ما مربوط نیست ها رو داره میشد گفت ترك  می

البته اون موقع ما به اصطالح کارگر . گی  دقیقاً درست می:شهیدثالث

  . ایرونی در آلمان نداشتیمGastarbeiterمیهمان یا 

 چه قدر طول در غربتفیلم . بگذریم. لی حاال در ژاپن هم داریم و:مهدي

هاي ترك رو  و چرا صیاد رو انتخاب کردي و هنرپیشه؟کشید تا ساخته شد

  چه طور پیدا کردي؟

بعد هشت یا نه .  رو من یازده ساعته نوشتمدر غربت سناریوي :شهیدثالث

  .اش کردیم ساعت طول کشید تا آلمانی
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  ه کردي؟ با کی ترجم:مهدي

نوشتم، داشت   واهللا با یک خانمی که موقعی که من سناریو می:شهیدثالث

پرسید   کرد و از من می  یک اتاق کوچک رو درب و داغون میبا جاروبرقی

و بعد هم اسم این خانم به . گفتم نه و من می» مزاحم تو نیست عزیزم؟«

انی به ما گفت   آلمٔکننده عنوان کمک سناریست در فیلم اومده چون تهیه

 نقدي گرفتن فیلم ٔاگر اسم یک نفر آلمانی در کادر فنی نباشه، شانس جایزه

پرویز صیاد هم از قبل داستان رو بهش گفته بودم و دوست . شه کم می

هاي اون موقع من   که مثل سایر فیلم( ها  هنرپیشهٔولی بقیه. داشت بازي کنه

ها همه رو یک  این. ها پیدا کردم رك تٔخونه رو از توي قهوه) هنرپیشه نبودند

به صیاد گفتم سعی نکن . شون طرف گذاشتم و صیاد رو هم گذاشتم مقابل

هایی هستند که جلوي دوربین   ها آدماین. ها فیلم بازي کنی  جلوي این

برداریش هم یازده یا دوازده روز طول کشید، طوري که مدیر   فیلم. اند نبوده

هاي خیلی معروف آلمانی  سنی بود و با کارگردانتهیه که مرد محترم و م

کار کرده بود، شب آخري که من یک صحنه رو ) که اکثراً هم مرده بودند(

. فیلم تموم شد! گیریم؟ گفتم هیچی برداري کردم گفت فردا چی می فیلم

برداري  چون تیم فیلم. گفت چی؟ و همین طور ماتش برده بود به دهن من

برداري که من تهیه کرده بودم   فیلمٔطابق با برنامهرو براي بیست روز م

یک جشنی هم هست در کار فیلم که مثالً جشن پایان . استخدام کرده بود

  .کاره و همون شب ما رو دعوت کرد به یک رستوران چینی و کار تمام شد

طوري آشنا ه  کجا و چGastarbeiter با زندگی کارگر غربتی :مهدي

  شدي؟

 در اتریش، نه که آشنا شدم ولی Gastarbeiterدگی  با زن:شهیدثالث

جویی در اتریش به سر  شنوي در زمان دانش نصف دیالوگی که در فیلم می
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رفتم خونه، داشتم  مثالً یادمه در وین شب دیروقت داشتم می. خود من اومده

. لرزیدم از سرما و منتظر اتوبوس بودم خوردم و می یک سوسیس گرم می

 به من گفت ئه خوردم یک اتریشی تند داشتم می که تندهمین طوري 

گفت پس . مزه است؟ من همین طوري نگاهش کردم و گفتم آره خوش

بعد . در غربتهاي توي فیلم  این درست یکی از دیالوگ.  کننشخوار

ها رو با این کارگراي غربتی که دیدم فهمیدم چه اومدم و رفتار آلمانی

  .ه هم چسبوندها رو ب شه این طوري می

   فیلم رو اول بار کجا نشون دادند؟:مهدي

  . فستیوال برلن:شهیدثالث

  ها چه طور بود؟العمل  عکس:مهدي

.  مهمی است رو گرفتٔ مجمع منتقدین فیلم که جایزهٔ جایزه:شهیدثالث

گیره و اومد به من    خرس طال رو میٔکرد فیلم جایزه بردار من فکر می  فیلم

شب هم گفتم باید بیاي بریم براي هر کس که . گریه کرد. بگه که نگرفته

  .جایزه گرفته تا زور داري دست بزنیم

   خرس طال یا نقره ندادند؟ٔکنی به چه دلیل به فیلم جایزه  فکر می:مهدي

که سال قبل در همین  به خاطر این.  دالیلش خیلی ساده است:شهیدثالث

 در غربتنس فیلم اود، هر دو سنشون داده شده بطبیعت بیجان فستیوال فیلم 

یاد هژیر داریوش به  زنده. فروش شده بود سه ساعت قبل از شروع فیلم پیش

هاي خاطرات سالمن گفت سال قبل در فستیوال کان فیلمی به اسم 

اند  خواسته  اند و نمی  رو از یک کارگردان الجزایري نشون دادهخاکستري

 رفته چیها چون فهمیده بود جریان اون باب.  نخل طال رو بدهندٔبهش جایزه

تو . بود و در مصاحبه، ترتیب ژوري رو داده بود طوري که جایزه رو گرفت
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گفت من . ام این کار رو نکرده. گفتم من بلد نیستم. هم باید این کارو بکنی

 در غربتهژیر حیوونکی یک تلکس به ایران زد که تا به حال فیلم . کنم می

 ٔالمللی رو گرفته و کارگردان خیال داره جایزه  بین مجتمع منتقدینٔجایزه

رفت به دفتر رئیس  ها میکپی تمام این تلکس. خرس نقره رو رد بکنه

بره  دکتر باوئر این تلکس رو می. فستیوال که آدمی بود به اسم دکتر باوئر

گیره؟  اي می   چه جایزهدر غربتپرسه که فیلم  پهلوي هیئت ژوري و می

گه کارگردانش تلکس زده به مملکتش که اگر به   ه طور مگه؟ میگن چ می

-ان که گوز هم بهش نمی اونهام گفته. کنم  من خرس نقره بدهند من رد می

  .دیم 

  به هر حال به نمایش عمومی گذاشته شد؟.  پس تف سر باال شد:مهدي

فیلم پولش رو . دن هنوز که هنوزه تو سینماها نشونش می.  آره:شهیدثالث

  .ا آلمانی بودنده  چیرفتم توي سینماها، تماشا و من که می. درآورد

کردي؟ چون معلوم نبود فیلم بعدي    بین دو فیلم چه میٔ در فاصله:مهدي

  سازي؟ رو کی می

 در فستیوال اون جایزه رو گرفت یک در غربتوقتی که . چرا :شهیدثالث

ریم با شما فیلم بسازیم و  دیگر آلمانی آمد و گفت خیلی عالقه دأکننده تهیه

رو بهشون دادم که درجا ) بلوغ (Time of Maturity داستان ٔمن خالصه

 هوگوي فستیوال شیکاگو رو ٔفیلم رو ساختم و جایزه. هم قبول کردند

 این فیلم ٔ هنرهاي مدرن نیویورك دیوانهٔگرفت و بعدها فهمیدم که موزه

 یک اتفاق سادهن طور فیلم  به خاطر این فیلم و همی١٩٧٧شده و در سال 

ها االن  هنرهاي مدرن و این فیلمٔمن رو دعوت کردن به نیویورك به موزه

  .جاست  اون
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 خوب مواقعی که فیلم بعدیت مشخص نبود، بعد از اتمام یک فیلم :مهدي

  کردي؟  چه می

 رو تموم خاطرات یک عاشق که فیلم ١٩٧٦ دقیقاً از سال :شهیدثالث

دیگه به من کار ندادن و من با کلی )  ساختمشبلوغیلم که بعد از ف(کردم 

 رفتم ١٩٧٨در سال . وام و بی هیچ پولی، دو سال همین طوري منتظر بودم

گذاران سینماتک فرانسه ساختم به  یک فیلم راجع به لوته آیزنر یکی از بنیان

 بعد از سه سال تونستم ١٩٧٩ و در سال تعطیالت طوالنی لوته آیزنراسم 

 کارگردانان ٔ رو بسازم که در فستیوال کان، در قسمت دو هفتهنظمفیلم 

پرسی  می.  فستیوال فیلم شیکاگو رو گرفتٔخیلی گل کرد و بعد هم جایزه

کردم و غصه  نشستم از پنجره بیرون رو نگاه می  کردم؟ می ها چه می بین این

ون شب ن. از بانک پول قرض کرده بودم و نداشتم که پس بدم. خوردم می

  .هم نداشتم

  ، رو چه جوري با داستانش آشنا شدي؟بلوغ این فیلم دومت، :مهدي

برداري من رو  که با داستان آشنا بشم محل فیلم  قبل از این:شهیدثالث

بعد . تونه بسازه بعد گفتم در همچین محلی، آدم چه فیلمی می. جذب کرد

ولی . کدوم داستانشدونم  نمی. هاي چخوف افتادم یک مقداري یاد داستان

بعدش شروع کردم به . افتم  هاي چخوف می  دونستم چرا یاد داستان نمی

هاشون  با معلم. گن  و چی میان ها تو مدرسه چه جوري تحقیق کردن که بچه

  .گم به همین زرپی که می. ؟ بعد نشستم زرپ سناریو رو نوشتمان چه جوري

  خونه بود؟  چه جور محلی بود؟ نجیب:مهدي

 تا خیابون اون  برلن بود، چون دؤترین محله   اون موقع گدایی:شهید ثالث

  .ترش دیوار برلن بود طرف
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  ؟گی چه قدر طول کشید  این زرپی که می:مهدي

 چون اون موقع شروع کرده بودم که شرح صحنه رو به آلمانی :شهیدثالث

  .ها رو به فارسی بنویسم، دو هفته طول کشیدو دیالوگ

س کالً در ذهنت حاضر و آماده بوده که ظرف مدت به این  پ:مهدي

  .شده کوتاهی نوشته می

من به یه چیزي معتقدم و اون اینه که اگر ذهن آدم حامله .  آره:شهیدثالث

ذاشتم ذهنم  می. اي نداره که آدم یه چیزي به اسم سناریو بنویسه نباشه، فایده

  .تمنوش  شد می حامله بشه و موقعی که حامله می

یعنی آدم . شه باید با واقعیت چک بشه  وقتی که داستان نوشته می:مهدي

خصوص ه  عجیبی اتفاق بیفته ولی الزمه که بٔخواد که یک واقعه  دلش می

چه طوري . هایی مثل کارهاي تو ارتباط با واقعیت داشته باشه در فیلم

  کنی؟ ات رو با واقعیت چک می نوشته

تونستم  هه رو می  من بچه. طور اُپتیکه برداري ب م فقط موقع فیل:شهیدثالث

. تو خیابون هر جوري بذارم راه بره ولی گذاشتم که روي خط سفید راه بره

هنوز که هنوزه خودم هم سنم رفته باال، موقعی که خط . و مستقیم راه بره

  .رم بینم روي خط سفید راه می سفید سر چهارراه می

دونم هنري پنجم بود که سر شش تا زنش   نمی منظورم اینه که مثالً:مهدي

رو برید یا هنري ششم بود که سر پنج تا زنش رو برید و این یک واقعیت 

خواي این رو چه در رمان و چه در فیلم و  ولی وقتی تو می. تاریخی است

کتر اون آدم اامثالهم نشون بدي باید دالیلش رو روشن کنی و طوري کار

. اصطالح بهش بیاد که شش تا زنش رو کشته باشهه رو نشون بدي که ب

کلی با ه اي ب  اگر یک واقعه. منظورم از چک کردن با واقعیت این هم بود
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ارتباط   حال با کم و زیادش، معیار مشترك ماهاست بی واقعیت که، به هر

  .شه باشه، بردش کم می

من یعنی .  من یک مثال، مثال که نه، یک نظر شخصی دارم:شهیدثالث

شناختی پیش  ام به صورت روان هام نه داستان رو گذاشته هیچ وقت در فیلم

هاي  برخالف فیلم. (شناختی عمل کنن ام روان ها رو گذاشتهمدبره و نه آ

که من یک   یعنی این.شناسی دست خود من بود که روان براي این). برگمن

وان یک داستان، وقتی گم اول این داستان باید به عن نویسم می داستان که می

اي از زندگی که امروز داریم  یعنی یک نشانه. فیلم شد، قابل قبول باشه

شون بعداً  هام که همه هاي فیلمکه به هنرپیشه دوم این. کنیم، توش باشه  می

لی که راجع به روان و حاالت اگفتم هر سو تر شدند می معروف و معروف

سر صحنه اگه بپرسین . ن بپرسینها دارین از من همین االروانی شخصیت

  قابل فهم هست؟. کنم تون می  بیرون. ذارم کار کنین نمی

 به عبارت دیگه سر صحنه، هنرپیشه باید آدمی باشه که تو در :مهدي

  . نیستسوالجا دیگه جاي  اون. داستانت در نظر داشتی

قتی و این آدم و. ام م رو من فکر کردهد دقیقاً چون که این آ:شهیدثالث

 نکنه که چرا باید راست سوالاز من . باید راست راه بره، باید راست راه بره

برداري اگه  موقع فیلم. برداري باید بپرسه ؟ قبل از فیلمچیهاش  انگیزه. راه برم

  .خوره از من بیاد طرف من، یک چک می

ولی چیزي که برام روشن نیست اینه که گفتی . فهمم  این رو می:مهدي

کنه؟  هاش چه کار می   مگه برگمن توي فیلم.»هاي برگمن  فیلمبرخالف«

  .کنی  کنه برخالف کاري که تو می تصورم این بود که کاري می
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مهر من برگمن رو به این خاطر دوست ندارم که غیر از .  نه:شهیدثالث

در تمام ) که فیلم خیلی بدي است (هاي وحشی توت فرنگی و هفتم

مثالً . گیره که ربطی به کل جامعه ندارند  آدم رو میهاش یک بخشی از  فیلم

برند به نظر  ها با شیشه زنانگی خودشون رو می ، وقتی زنفریادها و نجواهادر 

بورژوا که هنوز این کار رو  هاي خرده من این براي یک سري از آدم

یا همین طور در فیلمی که با لیو . اند، نشون دادنش ضرورتی نداره نکرده

 که خیلی هم هایی از یک زندگی زناشویی صحنهولمان ساخت به اسم ا

تضاد و برخورد زناشویی یک . گرفت و حتی یک سریال تلویزیونی هم شد

.  امروزي یا اون موقع نیستٔمرد و یک زن، براي من برخورد و تضاد جامعه

نه که بخوام شعار بدم و بگم مثالً . تري وجود داره تضادهاي بزرگ

گم، فیلم آلن رنه  یک مثال زیباي چیزي که می. یا فقر یا جنگگرسنگی 

بینی که   اول فیلم میٔ که در ده دقیقههیروشیما عشق مناست به اسم 

ها هیروشیما رو با چه سرعتی نابود کردند و چه قدر آدم رو  مریکاییآ

. شه ولی بعد قضیه عشقی می. کشتند و چه قدر آدم سرطانی به جا گذاشتند

من انقدر از این فیلم برگمن . کنم تا فیلم برگمن  تر قبول می ن رو من بیشای

کاري است که برگمن  ترین کثافت این بزرگ. د که حد ندارهآ بدم می

 بزرگ فستیوال کان رو ٔحاال هم امسال قراره بره فستیوال کان و جایزه. کرده

  .بهش بدن

 در حالت مریض و  یعنی برگمن آدم رو نه در کلیتش بلکه فقط:مهدي

  ده؟ درب و داغونش نشون می

ها آدم.  کامالً موافقم و اجازه بده یک چیزي به این اضافه کنم:شهیدثالث

وقتی هست که به پیامبران و . یک موقعی هست که به خدا اعتقاد دارند
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آدمی که در زندگی خودش نتونه تصمیم . هاي آسمانی اعتقاد دارند کتاب

ها،  که اون زنفریادها و نجواهامثل فیلم (تقاد داشته باشه بگیره که به چی اع

تو ) بریدند  با بطري شکسته زنانگی خودشون رو می،طوري که گفتم همون

  به من توضیح بده که یعنی چی؟

 ٔتونم نگاه کنم اینه که برگمن همه اي که می  جور دیگه. دونم  نمی:مهدي

ده و شاید هم   آدم نشون میٔیگهاون بخش مریض رو بدون ارتباط با طرف د

  .     زندگی استٔاعتقادي هم یک شیوه  خواد بگه بی ده و می عمداً نشون می

این و . ارزشه   و بیcheapها  این دیگه خیلی به اصطالح این :شهیدثالث

از من اگر . گن استاد برگمن  و مینزن رو هم گفته و ملت هم سینه می

بونوئل، اگه یک استاد دیگه در سینماي دنیا وجود بپرسی، البته به غیر از 

جان هوستون هم مرد بزرگی است به نظر . داشته  باشه، جان کاساوتیس بوده

ل ث، مانوابغی مثل پازولینی، مثل دسیک. ایتالیا که اصوالً گفتن نداره. من

جا مثل  ولی اون. ویسکونتی، مثل آنتونیونی، مثل برتولوچی توشون بوده

  .صوالً آب و هواش جور دیگه استکه ا این

. میره که سینما در ایتالیا هیچ وقت نمی مثل این.  چیز عجیبی است:مهدي

  .بلوغبرگردیم به فیلم . خاك ایتالیا تخم سینما رو همیشه نگه داشته

 هوگو رو در فستیوال ٔ رو که ساختم، گفتم بهت، جایزهبلوغ :شهیدثالث

تقصیر من نیست، . گم جایزه  میخوام که معذرت می. شیکاگو گرفت

استادي و نیمه   بارها آقاي خسرو پرویزي با یک حالت نیمه. اند دیگه داده

  .ان گفتم من نگرفتم، بهم داده! گه جایزه گرفته تمسخر به من می

، رو بلوغن، ااین فیلم دومت در آلم. ها خوب بگذریم از این حرف:مهدي

  .یش اومدرت دو ساله پطکه ساختی گفتی یک ف
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  . بودخاطرات یک عاشق نه بعدش :شهیدثالث

  ؟خاطرات یک عاشق چی بود :مهدي

شه یادش   یک آدمی است که صبح که از خواب بلند میٔ قضیه:شهیدثالث

، با دوست دخترش که اسمش مونیکا است )آخر هفته بوده(ل بد شب قآ می

 مرد منتظر مونیکا و تمام فیلم، این. دعوا کرده و مونیکا هم گذاشته و رفته

چون این فیلم رو . گم به خاطر تماشاچیان عزیز تر از این هم نمی بیش. است

اند و من چون   دسیکا مقایسه کردهٔ ساختهمبرتو ديوا ورایتی با فیلم ٔدر مجله

که   براي این.  و دسیکا رو خیلی دوست دارم، خجالت کشیدماومبرتو دي

  .ستندسطح نی ردیف و هم این دو فیلم هم

گی ساختنش خیلی سخت  طوري که می  ولی فیلمی است که این:مهدي

الاقل تصور من اینه که وقتی کسی این . چون حرکت بیرونی نداره. بوده

آد، کار درست  کنه و کارش هم خوب از آب درمی  نوع داستان رو فیلم می

  .و حسابی کرده

 فستیوال لندن که . این فیلم در فستیوال لندن نشون داده شد:شهیدثالث

. اي نیست  فستیوال لندن جایزه. Festival of Festivals گن  بهش می

که بیست و پنجمین سالگردش  (British Film Institute ٔجا جایزه اون

وقتی دیپلم . من درست اون موقع نون نداشتم بخورم. رو گرفت) هم بود

 زده به دیوار هنوز هم. جایزه اومد، دادمش به یکی از دوستان ارمنی

 ١٩٧٧ ساخته شد و در سال ١٩٧٦ در سال خاطرات یک عاشق. اش مغازه

  . این جایزه رو گرفت

   کجاي آلمان ساختی؟:مهدي
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هاي خیلی غولی من یک مدیر تهیه داشتم که با آدم.  در برلن:شهیدثالث

. پول نداشتیم براي فیلم آرشیتکت یا طراح صحنه بگیریم. کار کرده بود

 ام این راه پله. جا باشه ام، فالن چیزش این خوام آشپزخونه میگفتم من 

گفت  زد تو سر خودش و می هی می. اتاقه این شکلی باشه. طوري باشه

من توي فیلم سه تا خونه رو به هم دوختم و . قدر پول نداریم سهراب ما این

نسور ها رو در یک محل گرفتم، آساپله یعنی راه. شه احدالناسی متوجه نمی

ظرف پانزده روز . رو جاي دیگه گرفتم و آشپزخونه رو هم یک جاي دیگه

  .برداري تموم شد  فیلم

  . کار بزرگی است:مهدي

در فرنگ که درس سینما . ها رو کسی به من یاد نداد و این:شهیدثالث

در ایران وزارت فرهنگ و هنر به من یاد داد که . خوندم که یاد ندادند می

نه .  ما باید بدوئبدون اجازه. بدويفیلم خوب بسازي باید خواي  اگه می

 یک اتفاق سادهبراي همین هم بود که . که به خود آدم این رو بگن این

رفتم . ها هاي بسازم براي بچ   دقیقه٢٠خوام یک فیلم  گفتم می. ساخته شد

  .شه گفت، یک فیلم بلند ساختم یک فیلم سینمایی، سینمایی که نمی

  ساله پیش اومد؟ رت دوطو بعد اون ف :مهدي

به خاطر .  به لوته آیزنر ساختمعجز اون فیلمی که راجه ب.  آره:شهیدثالث

  .اي که اون به من داشت  اي که بهش داشتم و عالقه  عالقه

  شناختیش؟  پس می:مهدي

زنی بود که تروفو .  اون اصالً مدعی بود که منو کشف کرده:شهیدثالث

برگمن رو . گفت  یعنی خودش می.  رو کشف کردرو کشف کرد، گدار
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 ١٩٧٩بعد در سال . شون رفیق بود تر از همه ولی با من بیش. کشف کرده بود

  . رو بسازمنظمتونستم فیلم 

  .هات فیلمٔ، خیلی فرق داره با اسم بقیهنظم اسم این فیلم، :مهدي

 آخه داستانش هم در مورد نظم بوده، یک نظم در یک :شهیدثالث

تونی این عشق رو   و دیگه نمی. ردهیک عشقی است که م. گی زناشوییزند

  .زنده کنی

  خواد؟   اما دلت می:مهدي

  .خواد  دلم هم نمی.  نه:شهیدثالث

   پس چرا مهمه؟:مهدي

اگر یه آدمی بهت بگه تو که سیگار .  بذار یه سوال ازت بکنم:شهیدثالث

اي؟ چرا   اش خونه نشسته ا همهده؟ چر  کشی، چرا لباست بوي سیگار می نمی

و . که تخصص تو یک تخصص عالی است ري کار بکنی با وجود این  نمی

  .ز این چیزها بهت بگه، این نظم نیستادائم 

تو رو . پذیره  خاطر اون کسی که هستی نمیه  یعنی در واقع تو رو ب:مهدي

جوري قبولت  خواد بذاره و اون  ارتباطه می در یک نظم دیگري که با تو بی

  .کنه

 فستیوال ٔاین فیلم جایزه. عدل بیخ قضیه رو دیدي.  دقیقاً:شهیدثالث

 کارگردانان نشون ٔشیکاگو رو گرفت و در فستیوال کان در قسمت دو هفته

از . با تمام تیمش توي سینما بودن. فاسبیندر اون موقع زنده بود. داده شد

ها تنها  این. ه فیلم کمدي نیستک با وجود این. خنده افتاده بودند زیر صندلی

  .گه  هایی بودند که فهمیدند فیلم چی داره میآدم
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ات صحبت کردي و اون داستان   زناشوییٔقبالً راجع به رابطه: مهدي

کمدي رو خیلی جدي نقل کردي که اگر بهت اجازه بده کارت رو تموم 

  .دي   دعوا رو فردا ادامه میٔکنی، دنباله

  .انگیز بود ن اون موقع غم براي م:شهیدثالث

.  استblack comedyکنه   االن که آدم از بیرون بهش نگاه می:مهدي

-   یند خالقیت بشم فقط میآکه بخوام وارد بحث فر  بدون این. یا طنز تلخ

خواستم بپرسم که آیا اون داستانی که تعریف کردي با این فیلمی که 

  ساختی ارتباط داره؟

ي من که با یک خانم آلمانی کار  بیخوره به زمان    این فیلم می:شهیدثالث

و یادمه سر میز . کرد  کردم که در دفتر لوفت هانزا کار می  زندگی می

ها رو با سر و  بعد طوري این. صبحانه یک مقداري تربچه هم گذاشته بود

شناسم که طوري    میوخورد که من روي کاغذ نوشتم من زنی ر  صدا می

. روند  شیشه رژه می ورد که انگار هزاران سرباز از روي خردهخ  تربچه می

این زن قهوه که . شه  االن تموم می. نویسی؟ گفتم هیچی  گفت چی داري می

و این » چی گفتی؟«دفعه من گفتم  کشید طوري که یک  خورد هرت می می

و وقتی این زن در شب افتتاح، این فیلم ر. صحنه رو هم گذاشتم توي فیلم

 دترین لذت زندگیش خوردن یک گیالس شراب سفی دید، زنی که بزرگ

بود، یک بغلی ویسکی خریده بود و رفته بود تو پارك و تنهایی بغلی رو 

روز بعدش به من تلفن کرد و گفت سهراب این زنه منم؟ . خالی کرده بود

گفتم تقصیر من . کی گفته؟ گفت آخه خیلی چیزهاش شبیه منه. گفتم نه

  ؟چیه
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مثل . جوري که هست ببینه تونه خودش رو همون   آدم مشکل می:مهدي

  نمایش عمومی فیلم چه طور بود؟. بگذریم. که هنوز شک داشته  این

 نشون داده شد و حق ZDF در آلمان در تلویزیون نظم فیلم :شهیدثالث

 آلمانی ٔکننده ولی این اولین فیلم منه که یک پخش. پخش در آلمان نداشت

.  دنیا فروختٔ و فیلم رو به همهCine-Internationalرد به نام پیدا ک

  .حتی شنیدم در برزیل هم نشون داده شد

   به بعد چه اتفاقی افتاد؟١٩٨٠ از سال :مهدي

 و رادیو برلن بهم داستانی (ARD) اول تلویزیون آلمان ٔ برنامه:شهیدثالث

اهاشون صحبت من رفتم ب. آخرین تابستان گرابهپیشنهاد کردند به اسم 

سناریو رو که خوندم دیدم از اول تا آخر . کردم و گفتند سناریو حاضره

. گفتم سناریوي این فیلم باید نوشته بشه. یک فیلم وسترنه در قرن شانزدهم

 ٔ سناریو رو عوض کردم و گفتم من هنرپیشهٔسناریستش هم زنده بود من همه

کنه،    ویسبادن کار میترئاتي شون تو یکی. خوام  خاصی رو براي این فیلم می

 اول زن رو برات ٔگفتند ولی هنرپیشه. کنه  جا کار می شون فالن  یکی

  .چسبوندت به دیوار  ایم و می گرفته

   کی بود؟:مهدي

گفتم چه طوري از من توقع .  یک آدمی به اسم رناتو شروخر:شهیدثالث

. گیرین  اها میها رو شم که هنرپیشه دارین که کارگردانی کنم در حالی

خالصه سناریست اصلی که مرد مسنی بود به نام توماس والنتین کلی 

خواهش و تمنا کرد که بیا این رو بگیر و مسئول دراماتورژي هم اصرار 

 ٔخواد ما رو بذاره سینه  من گفتم ببینم کدوم خانومی است که می. کرد

 مرد اول، ٔله هنرپیشهجم اي که من گفته بودم من هاي دیگه  هنرپیشه. دیوار
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بعد به من خبر دادند که طراح . که شاهکار بود، همه رو قبول کرده بودن

  .لباس فیلم مریض شده و من باید برم لندن

   چرا لندن؟:مهدي

خواد منو بزنه به دیوار   اي که می هاي خانم هنرپیشه   که لباس:شهیدثالث

اي وایساده و    یک مرد نکرهمن اول که رسیدم به فرودگاه لندن دیدم. ببینم

خالصه گفتم خانم ثالث  . Mrs. Salessیک تابلو دستشه که روش نوشته 

ي انگلیسی ومنم و با یک ماشین آخرین سیستم منو بردند به یک استودی

خانم هنرپیشه داره لباس عوض . بعد گفتند برید توي اون اتاق. توي لندن

صبر . زاد  ام و زنم داره می گرفتهنظرم اومد که من زن ه یکهو ب. کنه  می

 اون زنی بلوغیادم اومد که در فیلم . کردیم تا منو صدا کردند که برم ببینم

ام که  من به مدیر تهیه. بست  بند می کرد، باید سینه  که نقش مادره رو بازي می

کشم تو   گفت خجالت می  می. بنده خوبه یا نه پیرمرد بود گفتم برو ببین سینه

جا  به هر حال رفتم تو دیدم یک خانومی اون. سر این دعوامون بود. برو ببین

بار  چون توي فیلم یک. لباس زیر بود. وایساده یک لباس عجیبی تنش کرده

زرتشتی هستی؟ گفتم ) نه شما(بعد به من گفت تو . هم باید با لباس زیر بیاد

نی داري؟ گفتم گفت پس چه دی. گفتم چرا. گفت مگه ایرونی نیستی. نخیر

ها  بعد من نگاه کردم به خیاط. ها خالصه از این صحبت. اصالً دین ندارم

خانوم هنرپیشه اسم . ها تر بکنید و از این حرف جا رو تنگ  گفتم این

. گفتم باشه. خوریم گفت پس شام رو با هم می. دونست کوچک من رو می

ها بود در  می که سالجاست؟ خواهر بزرگ علوي به اسم نج  حاال کی اون

بهش . ها بود که از شوروي اومده بود بیرون سال. کرد انگلستان زندگی می

تلفن کردم که نجمی جان خورش قورمه سبزي درست کن من شب دارم 
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ها قرار گذاشته بودند توي  خانوم. ماها هم همه توي یک هتل بودیم .آم می

 خوردم و بقیه شراب  یک ویسکیمن. رفتم. اي پایین هتل یک کافه

هاي غرّا راجع به  خانم هنرپیشه شروع کرد به نطق. ها خوردند و از این حرف

که این رل رو خیلی  و این. هاي عجیب و غریبی که بازي کرده بود رل

ها رو گذاشتم روي میز گفتم امیدوارم اجازه  من پول مشروب. دوست دارم

 ٔبیرون و سوار شدم رفتم خونهاومدم . داشته باشم که دعوت کرده باشم

دیگه خانم . جا هم شب خوابیدم نجمی، قورمه سبزي رو خوردم و همون

 ٔبرداري یک صحنه روز اول فیلم. برداري شروع شد هنرپیشه رو ندیدم تا فیلم

  .خیلی مشکل فیلم رو قرار بود بگیریم

- هاي مشکل رو روز اول شروع می  گفتی که هم خودت صحنه:مهدي

کردند که   هاي مشکل رو روز اول شروع می  ها صحنهو هم مدیر تهیهکردي  

  رسم اینه؟. اي ببینند تو چه کاره

اما دیگران انجام . البته در مورد من دیگه دمده شده بود.  آره:شهیدثالث

اي بود با این  بعد یک صحنه. دن که ببینن کارگردان چه قدر توانایی داره  می

وارد ) اي هم بود العاده  فوقٔکه هنرپیشه( مرد ٔکه هنرپیشه  خانم، قبل از این

  .صحنه بشه

   اسمش یادته؟:مهدي

مون  دونی چرا اسمش یادمه؟ جفت  می. ویلفید گریمپه.  آره:شهیدثالث

 مرد ٔ بهترین هنرپیشهٔو موقعی مرد که جایزه. چهل ساله بودیم که اون مرد

خیلی هم منو . مثل علی حاتمی. سرطان لوزالمعده داشت. رو هم گرفته بود

. این خانم اومد. حاال بگذریم. واقعاً هم حرف گوش کن بود. دوست داشت

این خانم باید . برداري گرفتم، یعنی تمرین بود بدون فیلم  من فیلم نمی
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من اصالً . زد که اون سرش ناپیدا اما یک هواري می. گفت  لوگش رو میادی

رم در گوشش بهش   می.  کنار دوربین صحبت کنمعادت ندارم با هنرپیشه از

زنید؟ اصالً اتفاقی نیفتاده که شما   رفتم طرفش گفتم شما چرا داد می. گم  می

همون خانمی که . خالصه یک مقداري ابهت قضیه گرفتش. زنید  داد می

ه این خانم بهاي مربوط  بعد همون روز صحنه. قرار بود منو بچسبونه به دیوار

حاال با چه بدبختی . کرد گرفتم   مردي که نقش شوهرش رو بازي میو اون

تونست   برداري نمی اش باید در نور شمع باشه و مدیر فیلم که صحنه همه

اي رسید که   که صحنه تا این. اون هم به جاي خود. افکت نور شمع بده

 شوهره در اتاق خودش. اومد  خانومه از بیرون از یک مجلس شعرخونی می

ساله که شوهره رو از خونه بیرون  البته دو. کنه  میتئاترنشسته و داره تمرین 

خانم .  معلوم باشه بهش خوش گذشتهطوري کهخانم باید بیاد و . کرده

رفتم پیشش گفتم . هنرپیشه از در که اومد تو، شروع کرد به آواز خوندن

تو خیلی . ستدونی شوهرت خونه ا  خونی؟ تو که هنوز نمی  چرا آواز می

ري توي اتاق، کالهت رو وردار و   وقتی داري می. خوشحال بیا با لبخند

این زن . هات رو دربیار بعد صداي شوهرت رو بشنو و متوجه شو دستکش

و هنوز هم که هنوزه اگر ! گفت تو خدایی  رفتم می  تا آخر فیلم هر جا می

ثالث تنها کارگردان گه شهید  ، می)کنه یس زندگی میئدر سو(بهش بگی 

  .روي زمینه

   ساختن فیلم چه قدر طول کشید؟:مهدي

  . یک ماه و بیست روز:شهیدثالث

  برداري کردي؟  کجا فیلم:مهدي
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. (Fell) در یکی از دهات کوچک نزدیک برلین به اسم فل :شهیدثالث

گفتم اگر کوتاهش . خواستند کوتاهش کنند  و می. فیلم شد سه ساعت و نیم

باالخره در سه ساعت و سیزده دقیقه توافق . ذارم توي دفترتون  ب میکنین بم

  .کردیم

   فیلم در اصل تلویزیونی بود؟:مهدي

  .١٩٨٠ ـ٨١هاي  آره در سال:شهیدثالث

  کردي؟   کجا زندگی می:مهدي

. کردم  جا هم زندگی می ساختم همون   من هر جا که فیلم می:شهیدثالث

مردمان خیلی خوبی .  بود(Bremen)من  نده، برهموقع مقرّ فرماندهی ب اون

اي  اما نکته. کشی هنوز رسم نشده بود اون موقع ترك. شمالی هستند. داره

فیلم . نه که در آلمان فستیوالی بود به اسم فستیوال مارلیکه براي من مهمه ا

 بهترین سناریو و بهترین کارگردان و بهترین ٔجایزهآخرین تابستان گرابه 

طوري که برق از همه ! سه تا طال.  مرد را از این فستیوال گرفتٔههنرپیش

یادمه وقتی صدام کردن که برم جایزه رو بگیرم وزیر فرهنگ . پریده بود

. دونستم چه قدره   نقدي هم بود که نمیٔیک جایزه. آلمان روي صحنه بود

فشار دیدم دست منو سفت . خواستم برم   نقدي رو که گرفتم میٔپاکت جایزه

 ٔپنج هزار مارك جایزه. کنه که لبخند بزن  نگاه کردم دیدم اشاره می. ده  می

. گفتم این جایزه مال شما. هاي تلویزیون ایستاده بودند  تمام آدم. نقدي بود

  .گذاشتم زیر بغلم و رفتم. بعد پاکت رو نشون دادم و گفتم این ولی مال منه

   خوب بعد چه کردي؟:مهدي
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یکی از آرزوهاي . گشتم  کننده می  ها بود که دنبال تهیه ت مد:شهیدثالث

ولی . صد در صد قلبی من این بود که فیلمی در مورد زندگی چخوف بسازم

  .کننده پیدا کنم یا نه تونم براش تهیه  دونستم می  نمی

   چخوف فیلم بسازي؟ٔنامه خواستی از روي زندگی   یعنی می:مهدي

اي رو که چخوف نوشته  هزار نامه تو تمام چهار به شرطی که :شهیدثالث

اند،  هاي مختلف نوشته هاي مختلفی که به زباننامه خونده باشی و زندگی

  . چخوف وجود دارهٔنامه تونی بگی زندگی  ها رو هم خونده باشی میاون

  . و کارهاي خودش رو هم طبیعتاً:مهدي

جالب این . م الزمهخوندن کارهاي خودش ه.  صد در صد، بله:شهیدثالث

ام که اون هم کانال اول تلویزیون آلمان  کننده بود که من همیشه براي تهیه

 معروف WDR و به اسم West Deutsche Rundfunkبود به اسم 

هیچی هم . خوام یک فیلمی از زندگی چخوف بسازم  نوشتم که می  بود می

همین ( تموم شد گرابهتابستان بعد که فیلم . نه سناریویی نه چیزي. نداشتم

سال، تقریباً  من رفتم به کلن و یک) فیلمی که االن صحبتش رو کردیم

هایی که بهشون پودل  د هر روز مثل این سگآ  سال، یادم می نزدیک به یک

آوردم که   ها زور می نشستم و به این  کننده می گن، تو اتاق سکرتر و تهیه  می

  .دفعه برم شوروي بگذارین من یک

   بود یا قبل از اون؟١٩٨١ این در سال :مهدي

گفتند خوب برو شوروي،   ها می و این.  بود١٩٨١قاً سال ی دق:شهیدثالث

مع و جور جشون خیلی  چون برنامه. ولی ما پول ساختن این فیلم رو نداریم

.  به چخوف چیزي بدونهعبود و توي آلمان هم کسی عالقه نداشت که راج

هایی که اون موقع داشتم اون   یکی از دوستٔتوي خونهیادمه که . هیچ کس



 79 

ان، و یک ٔغذاي معروف ، گوالش، رو توي یک دیگ بزرگ به اندازه

ریختم و بعد سه   مزه هم بشه توش لوبیا می  که مثالً خوش  پختم و براي این  می

به هر حال تا . مثل همیشه پول نداشتیم. یا چهار روز غذامون همون بود

زمان (ونی یک هفته بري شوروي ت   یک روزي رسید که گفتند میکه  این

  ه و وضع از چه قراره؟نتونی کار کنی یا   و ببینی می) برژنف بود

  برداري بشه؟ جا در شوروي فیلم  قرار بود همون:مهدي

یک مقدار زیادش رو در محل زندگی چخوف .  بله، بله:شهیدثالث

وقتی رسیدم یکی اومده . رفتم شورويبه هر حال . کردیم  برداري می فیلم

تراشی  حتی مسواك و ماشین ریش. ام گم شده بود کیف دستی. بود عقبم

هانزا اومده بودم به من یک   چون با لوفت. هیچی نداشتم. هم نداشتم

چیزهایی موقتاً دادن و منو بردن توي هتلی به اسم روسیا که توش شش هزار 

ها  روسیه توش مسافر بود و البته توریستاز همه جاي . گرفت مسافر جا می

هایی رو که راجع به  روز اول خواهش کردم فیلم. تر با تعداد کم. هم بودن

 گستله ٔکننده رفتم توي سالن و تهیه. چخوف موجوده به من نشون بدن

من .  که در واقع اسم تلویزیون شوروي بود هم با من اومد(Gostele)رادیو

 ٔدونم این نامه  چخوفه به لیدیا الی لوا؛ نمیٔ گفتم این نامهها رو که دیدم فیلم

بلندترین . ها خیلی کوتاه بودند منتها این فیلم... تولستوي است به چخوف و 

از اون . فیلمی که ساخته شده بود یک فیلم ژاپنی بود به مدت پانزده دقیقه

  . دیگه فیلم بلندتري نبود

  نبود؟خوف فیلم مستندي چ از خود :مهدي

در نتیجه عکس ازش بود ولی .  مرد١٩٠٤چخوف در سال .  نه:شهیدثالث

 گستله رادیو گفتم، ٔکننده وقتی من این چیزها رو به تهیه. فیلم ازش نبود
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هرچه قسم و آیه خوردم گفت نه تو . گفت تو روسی بلدي؟ گفتم به خدا نه

اي  خونهفقط . بعد رفتیم یک مقداري توي مسکو گشتیم. فهمی روسی می

که دوره تموم   تا این. کرد رو نشون من دادن که چخوف توش زندگی می

  . یک طرح نوشتمWDRشد و من برگشتم و براي 

خوام یک همچین فیلمی بسازم و   گفتی که من می   یعنی مثالً تو می:مهدي

  تونی بسازي؟ گفتند که نه نمی ها می اون

کردند که تماشاچی  ساب میبعد هم ح.  خوب پول نداشتند:شهیدثالث

  .اي همچین فیلمی توي آلمان نیسترب

اي هم که تو رو فرستادند   خوب پس چرا براي همون یک هفته:مهدي

  شوروي پول خرج کردند؟

- رم شوروي و برمی  که امیدوار بودن که می   خوب براي این:شهیدثالث

ه یک چیزي دونن باالخر  گردم و براي اونایی که از چخوف چیزي نمی 

و این . به هر حال برگشتم و یک طرح دادم بهشون. ارم به عنوان نمونهی  می

  . رو دیده بودیک اتفاق سادهمند بود، چون  ه خیلی عالقWDR ٔکننده تهیه

  هاي دیگرت رو چی؟ فیلم:مهدي

اي که اون سال  سه تا جایزه. البته بعداً دیدن.  نه ندیده بودن:شهیدثالث

 گرفته بودم هم یک مقداري باعث اعتبار من ین تابستان گرابهآخربراي فیلم 

 و RAIگن  تلویزیون ایتالیا که بهش می  با رادیوWDRبعد هم . شده بود

شناختم   خصوصی هم خودم میٔکننده یک تهیه. با گستله رادیو صحبت کرد

 Prowobisکردم به اسم پرووبیس فیلم  کار می باهاشون هاتر که پیش

Filmتایی روي هم پول گذاشتند که من ر ها چها این.  که کاتولیک هستن
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کنی پولش چه قدر بود؟ سیصد و پنجاه  حاال فکر می. مربرم فیلم رو بگی

  .هزار مارك

  .شد  پنجاه هزار دالر می و ها چیزي حدود صدوقت  که اون:مهدي

فتم، بردار گر با این پول من نگاتیو خام خریدم، فیلم. آره:شهیدثالث

-بردار گرفتم، و اگر صداي محیط الزم داشتیم خودم می آسیستان فیلم

پرووبیس فیلم هم یک مدیر تهیه به من داد که مواظب دخل و خرج . گرفتم  

 این. ها اومدن شوروي اول من رفتم بعد هم این. ما باشه که زیاد خرج نکنیم

ین توي فرودگاه  گستله رادیو با یک ماشینی شبیه لیموزٔکننده دفعه تهیه

در . من رو بردند به یک هتلی به اسم هتل اوکراین. مسکو منتظر من بود

برداري اومد و ما از روز بعدش شروع  بعد تیم فیلم. یک اتاق بسیار خوب

هایی که  س چخوف در مسکو و از عکٔاول رفتیم توي خونه. کردیم به کار

چون . مینزم خورد بار هم عدسی زو یک. جا بود گفتم فیلم بگیرن اون

بردار که کمونیست بود از ذوق رسیدن به مسکو زوم رو  آسیستان فیلم

که در سفر بعدي به   تا این. شد کار کرد یمانداخت زمین و با زوم دیگه ن

  .کردیم تهیه کردیم یالتا که باید با هواپیما پرواز می

   چخوف در یالتا هم زندگی کرده بود؟:مهدي

جا از   اون. هاي آخر عمرش رو در یالتا گذروند  ال چخوف س:شهیدثالث

نظر مالی وضعش بهتر شده بود چون تمام آثارش رو به هفتاد هزار روبل 

فروخته بود به یک آدمی به اسم مارکس و بامزه اینه که نه تنها آثاري رو 

  .اش رو هم فروخت که نوشته بود بلکه آثار آینده

  !نوشت عمومی هنرمندر س:مهدي
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اش رو که خواهرش بعد از مرگ چخوف  من رفتم خونه.  آره:دثالثشهی

 موزه شده بود، ازش فیلم عموق مثل چشمش ازش نگهداري کرده بود و اون

هاي  آقا چه خانوم.  که زادگاه چخوف بود»گرو تاگان«بعد رفتیم . گرفتیم

-ن زنواقعاً من زیباتری. خدا این رو بنویسه تو رو ب. جا دیدیم   خوشگلی اون

 ،نه. فروخت  شون آبِ لبو می  یکی.  دیدمگرو هاي زندگیم رو توي تاگان  

-   اي می چون تابستون گرم و داغ بود، یک آب میوه. آب لبو که نبود

گفتم . بعد کارمون تموم شد و برگشتیم مسکو.  مصنوعیٔآب میوه. فروخت

  .هم فیلم بگیرم (Melikhovo)» والی خُم«خوام برم  می

  کجاست؟» والی خُم« :مهدي

جا چند سال زندگی و  جایی است که چخوف اون» والی خُم «:شهیدثالث

به ناشرش حرف . بعد طبیب شد. چخوف اولش نویسنده بود. طبابت کرد

یعنی یا . تا چاه نرم گین که سر دو قشنگی زده؛ گفته که شما به من می

من دوستش دارم، گفته نویسندگی زنی است که . طبابت بکن یا نویسندگی

رم سراغ  شم می ز یکی خسته میاهر موقع . طبابت زن عقدي منه. عشقمه

  .اون یکی

در شهر . بعد خودم اومدم هامبورگ. ها همه رو گرفتم به هر حال این

 چخوف رو به سبک استانیسالوسکی ٔنامه هامبورگ سه تا نمایش

 خراب کرده با البته استانیسالوسکی کارهاي چخوف رو. کارگردانی کردم

  .هاش حاضر بوده که حتی چخوف هم سر تمرین وجود این

  ها رو براي همین فیلم کارگردانی کردي؟نامه  نمایش:مهدي

 و بعد هم »مرغ دریایی« است، یکی »یی وانیااد«یکی . آره:شهیدثالث

 يها رو جور این.  که البته ربطی به استانیسالوسکی نداره»ایوانف«

یعنی . ام ها فکر کردن که ازشون دزدیدهم که خود روسبرداري کرد فیلم
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ها رو به هم  بعد فیلم. سبک و فرم تصویري درست شکل همون زمان بود

  .چسبوندیم و تموم شد دیگه

   تو چرا انقدر مسحور چخوف و کارهاشی؟:مهدي

 از ١٩٨٤من در سال . جا هم هسته لت خیلی زیباست و با سو:شهیدثالث

 »درخت بید«داستان .  چخوف، یک فیلم ساختم»ت بیددرخ«روي داستان 

که   اي ساختم بدون این  دقیقه٩٠من ازش یک فیلم . چهار صفحه است

عرض به حضورت من موقعی که هجده سالم بود وارد . تماشاچی خسته بشه

ام رو بگیرم، نه، تازه  که اولین بیماري سل ریوي  قبل از این. اتریش شدم

تاق ا«و در نوزده سالگی گرفته بودم که تصادفاً داستان ام ر اولین سل ریوي

 ٔمن دیوانه. آد  رو خوندم که البته هیچ بیماري سل توش پیش نمی»٦ ٔشماره

  .تایی داستان کوتاه ازش خونده بودم قبلش یک چند. چخوف شدم

  . گفتی توي این داستان صحبتی از مرض سل نیست:مهدي

ن توي یا هایی که می ندارن ولیکن آدمهاي اصلی سل   قهرمان:شهیدثالث

  .داستان همه جور بیماري دارن

   پس محیط داستان بود که تو رو گرفت؟:مهدي

اصل قضیه، قهرمان یا .  نه محیط نبود؛ یعنی تنها محیط نبود:شهیدثالث

بندنش تو تیمارستان و  و آخرش هم می. فیگور اصلی داستان بود که دکتره

این داستان رو که خوندم . میره ه یادت هست میالبته به وضع فجیعی ک

  .بعدش شروع کردم مسلسل کارهاي چخوف رو خوندن

 چخوف شدي، یعنی ٔگی این داستان رو خوندي و دیوانه که می   این:مهدي

خونه که مثل  ها آدم یک چیزهایی رو می قتوچه طور شد؟ چون بعضی 

شه که تا به حال چیزي میکه متوجه   اش یا این خوره تو چونه مشت می

جا بوده و   گه که اي بابا این چهل سال این متوجهش نبوده و به خودش می
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براي تو چه . این دو حالت البته به هم مربوط هم هستند. دیدمش من نمی

  طوري بود؟

  . هر دو:شهیدثالث

   یعنی چی بود؟:مهدي

ر این دکتره، چه هاي دور و مداما آ. دیدم چیزي بود و من نمی:شهیدثالث

جاست و چه اون کسی    اون مونیس مونیسیچ که یک آدم شل و نوکر اون

این ). غیرمستقیم البته(اي  گه تو دیوونه که آسیستان دکتره است و بهش می

با پیرزنه هم از ) چون زن داشت(زندگی خود این دکتره . طرف از یک

  .کرد ها بود که من رو مسحور می این. طرف دیگه

- موقع من که می دخترهاي اون خوندم، دوست هاش رو می د وقتی داستانبع

که خودشون به چخوف   با وجود این(دونستن من به چخوف عالقه دارم  

.  چخوف به من هدیه کردندٔنامه دو تا کتاب زندگی) اي نداشتن عالقه

. ام من اون رو که خوندم فهمیدم استادم رو پیدا کرده. ترجمه شده به آلمانی

یعنی در حقیقت چخوف تنها معلمی بود که داشتم در زندگی و در نشون 

کنم که ادعا کنم زندگی رو مثل چخوف  البته من غلط می. دادن زندگی

 بخواد، چاره بیکه   بدون این. ام، ولی راهم رو از اون یاد گرفتم نشون داده

  .بیده بودو کردم چخوف اون زیر خوا رکار که موقعی که من این  براي این

ذاره عادت، مانع بشه که  کنم هنر چخوف در اینه که نمی  فکر می:مهدي

  .آدم چیزها رو ببینه

. خوام دو چیز راجع به چخوف بهت بگم  اگه اجازه بدي می:شهیدثالث

که کارهاي چخوف رو همین امروز و یا در سال دو هزار هم اگر   اول این

یا مثالً . ک زن فارغ یا یک مرد عاشقمثالً مشکل ی. ان بخونی هنوز واقعی

دومین چیزي که از . هاشون  یک خانواده با بچهٔ دوتا دوست و یا رابطهٔرابطه
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- اي به گورکی نوشته، اینه که می ام، و این رو در نامه چخوف یاد گرفته

نویسه باید سرد باشه، عین  شینه و می نویسه موقعی که نویسنده پشت میز می 

کنه، یا  که هیچ احساس ترحمی براي فیگوري که خلق می  نیعنی ای. یخ

یعنی . و این رو خواننده باید احساس بکنه. احساس عشق، نداشته باشه

  .ها یاد داد  رو چخوف به تمام دنیا و نویسندههابژکتیویت

-داد که جریان عادت اون رو با خودش ببره، نه می  اگر اجازه می:مهدي

  .طوري بنویسه تونست این  و نه میطوري ببینه تونست این 

غیر از اون . هاي ادبی کار نکرد چخوف اصالً با کلیشه. نه.  نه:شهیدثالث

هاي طنزآلود براي نون خوردن  مثالً بگم هفت یا هشت سال اول که داستان

ناشرش . مثالً یک داستان نوشته خیلی کوتاه و چاپ هم شده. نوشت می

یعنی اگر صد و دو . تر نشه  از صد سطر بیشها شرط کرده بود که داستان

بگذریم از زمان . کردن، نه سانسور سیاسی البته شد سانسورش می سطر می

  .تزار

  .شده  یعنی باید تو یک صفحه جا می:مهدي

شه چخوف براي  موقعی که این داستان چاپ می.  بارك اهللا:شهیدثالث

گذاري مادرش یک   یا نامکنه که براي روز تولد اولین بار پول پیدا می

یکی از .  چخوف همه فقیر بودنٔخانواده. شیرینی کیک بهش هدیه کنه

ها همه تو فیلم من  این. برادراش نقاش بود که در جوونی به بیماري سل مرد

که وقتی   من خودم این سکانس رو خیلی دوست دارم، براي این. هست

  .شه ام می بینمش خیلی غصه می

هایی که به خاطرم مونده ولی عنوانش یادم نیست،  داستان یکی از :مهدي

 پست بود که یک زن بسیار زیبا داشت و ٔ یک پستچی یا رئیس ادارهٔقضیه
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که کسی به زنش چشم نداشته باشه خودش شایع کرده بود که   براي این

کرد مزاحم زنش  میندر نتیجه کسی جرأت . زنش مترِس رئیس پلیس شهره

  .بشه

هاي مختلف  تا از داستان گی من رو یاد چند که می  این:ثشهیدثال

 که البته داستان کوتاه نیست »چوب کبریت سوئدي«یکی . ندازه چخوف می

یا مثالً داستانی به .  دارهیییک مقدار هم حالت جنا. و یک کمی بلندتره

. کنه که یک داروفروش این کارو می»در داروخانه« یا »چی داروخانه« ماس

گی  اي است که تو می هاي زیباي چخوف که در همین زمینه ی از داستانیک

یک روز . و به نظر من شاهکاره، داستان یک زنی است که شوهر داره

گه امروز استفان  د خونه و موقع غذا خوردن به زنش میآ شوهره می

استفان (گه چرا؟  زنه می. این آدم دیوونه شده. استفانوویچ رو دیدم

گه چشم راست تو   آخه به من میهگ مرده می) نوویچ زن ندارهاستفا

-می. ره تو فکر زنه می. تو رو خدا نگاه کن. تر از چشم چپته اش بزرگ قرنیه

هر . ها که یارو راست گفته  گه مثل این می. کنه ره تو آینه خودشو نگاه می 

تا . ی گفتهآره که یارو چ روز خالصه شوهره مستقیم پیغام براي زنه می

گه استفان استفانوویچ امروز از من  د میآ که یک روز شوهره می  این

. ها خداحافظی کنه معذرت خواست که نیومده از تو و بچه. خداحافظی کرد

ش رو دره خو کنم می من فکر می. خواد براي همیشه از این شهر بره می

شه،  زنه بلند می. کشه حاال شب شده و شوهره خوابیده و خرناس می .بکشه

دونه  که می چون. ره بیرون کنه، از در خونه می پوشه، توالت می لباس می

خرگوش به کام : نویسه و چخوف می. ره یارو االن توي فالن بولواره، و می

  .رود مار می
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کنم که کسی بعد از اون  اصالً من فکر نمی. خیلی کارهاي زیبایی داره

اما همه . مریکا خیلی جوون بودمآ که اومدم ١٩٧٧من سال . اومده باشه

مریکایی به من یک کتاب آیک خانم . عشق من رو به چخوف فهمیده بودن

به پیرو و «شته ون. جا دارمش هنوز  این. هدیه کرد راجع به زندگی چخوف

  .»کنم رو چخوف تقدیم می دنباله

   خود فیلم چی شد؟:مهدي

توي . یتالیا و شوروي نشون داده شددر تلویزیون آلمان و ا :دثالثیشه

اي هم  هیچ جایزه. متري بود که فیلم شانزده میلی سینما نشون داده نشد چون

  .نگرفت

   چه قدر طول کشید و کی تموم شد؟:مهدي

 تموم کردم، در ١٩٨١برداري رو در ماه اگوست   من فیلم:شهیدثالث

و فیلم در ماه دسامبر  مونتاژ و میکساژ انجام شد رسپتامبر و اکتبر و نوامب

  .نمایش داده شد

  .سال حاضر شد تر از یک  یعنی فیلم ظرف کم:مهدي

بلندترین فیلمی . ولی اون گدایی اولش خیلی طول کشید.  آره:شهیدثالث

یک ساعت و نیم طول . هم هست که راجع به زندگی چخوف ساخته شده

 چخوف در .بعد هم یک چیز عجیبی بگم. عین یک فیلم سینمایی. کشه می

هاي قدیمی که من توي یکی از  توي عکس. بادن بادن در آلمان مرد

، زن چخوف، رو نشون »اولگا کنی پر«هام داشتم یک عکسی بود که  کتاب

 چخوف ٔداد که با استانیسالوسکی در پارکی در بادن بادن جلو مجسمه می

کویی  مسٔاز یک هنرپیشه. شرمی بود  بیٔزن چخوف فاحشه. (وایساده بودن

چخوف هم .  چخوف کردٔآبستن شد، اومد سقط جنینش رو توي خونه

 من که رفتم بادن بادن فیلم بگیرم تمام )چون دکتر بود خیلی کمکش کرد
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جاها یک جایی   گفتم ولی این. پارك رو گشتم و مجسمه رو پیدا نکردم

توي آرشیو شهرداري . ما رو فرستادند شهرداري.  چخوف باشهٔباید مجسمه

جا    چخوف اینٔدفترها رو ورق زد و گفت آره مجسمه.  آدم پیري بودیک

اند، گلوله  گفتم چی شد؟ گفت موقع جنگ دوم جهانی ذوبش کرده. بوده

  .اند اند و شلیک کرده درست کرده

  .سرنوشت عمومی هنرمند!  عجب سرنوشتی:مهدي

اول توي . خوابید  در بادن بادن چخوف توي پارك هتل می:شهیدثالث

بعد اومد . وقتی فهمیدن سل داره بیرونش کردند.  خصوصی بودٔیک خونه

هاشو درست  رفت سوئیس دندون زنش هم هر روز می. توي پارك هتل

  .هاي ایرونی عین زن. خیلی زن باوفا و مهربونی بود. کرد می

همون اتاق رو . خوام گفتم این اتاق رو می. بعد من رفتم این هتل اتاق گرفتم

قدر شعور  ها آن حتی آلمانی. دیدم از این اتاق هیچی نمونده. دادنبهم 

اي که از پنجره  فقط منظره. نداشتند که این اتاق رو به عنوان موزه نگه دارند

  .شد همون بود، وگرنه اتاق خودش دیگه وجود نداشت دیده می

  . سرانجامش هم چندان خوش نبود:مهدي

و این آدم . لگی مرد، خیلی جوون چخوف در چهل و چهار سا:شهیدثالث

نه تنها سل ریوي بلکه . دونست که چه مرضی داره خودش پزشک بود و می

خورد به  غذا باید می. تا مرض کشتندش این دو. سرطان روده هم داشت

سرطان روده  شد چون خورد دفع می که سل داشت اما هرچه می  خاطر این

  .داشت

وجود اومدن اون نگرش خاصش به  هها باعث ب  شاید هم همین:مهدي

  .زندگی شد
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حال اسم این فیلم رو گذاشتم  به هر. موافقم. بله درسته.  درسته:شهیدثالث

  .یک زندگی: فوچخ

   بود؟١٩٨١ و این آخر سال :مهدي

 ٔ رو آمادهاوتوپیا من داشتم ١٩٨٢چون اوائل سال .  آره:شهیدثالث

که    تموم شد ولی قبل از این١٩٨٣کردم که در ماه دسامبر  برداري می فیلم

 در برلن نشون داده بشه من یک فیلم دیگه ساختم به اسم اوتوپیافیلم 

.  که سناریوش رو هم خودم نوشتم و بالفاصله هم قبول شدگیرنده، ناشناس

. ها راجع به این فیلم سکوت کردند ها گرفته تا منتقدکننده ولی از تهیه

دو رو در فستیوال برلن   تموم شد و هر١٩٨٣ هم در سال گیرنده، ناشناس

  . نشون دادند١٩٨٣در سال 

   چی بود؟گیرنده، ناشناس داستان :مهدي

و تا بچه  د داستان یک زن و مرد بورژواي آلمانی است که:شهیدثالث

. زنه از شوهرش جدا شده چون که با یک آرشیتکت ترك رفیق شده. دارند

این زن و شوهر . شه ناموسی نمیشوهره هم خیلی لیبراله و از این قضیه 

هات تنها  گه برگرد، بچه مرده مدام به زنه می. کنند همیشه با هم مکاتبه می

-  کنه، از آلمان بیرون می تا موقعی که ترکه رو، چون کار پیدا نمی. هستن

  .کنن

  .ره حتماً زنه هم دنبالش نمی.  داستان خیلی واقعی است توي آلمان:مهدي

گه که بیا بریم به  یعنی شوهره می. فتها ی یک اتفاق دیگه می ول:شهیدثالث

  .همون هتلی که در فرانسه رفته بودیم براي ماه عسل

  . یعنی دوباره شروع کنیم:مهدي

  .اش بماند به دیدن فیلم بقیه. ده که برگرده زنه هم قول می.  آره:شهیدثالث
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زنه نه تنها از .  داره این داستانی است که در آلمان تقریباً عمومیت:مهدي

  ...نظر عاطفی بلکه از نظر جنسی هم 

زنه به خاطر کمبود جنسی با ترکه . اما از سه لحاظ.  دقیقاً همینه:شهیدثالث

ولی در . دم ها رو نشون نمی خوابگی این بار هم رفیق نشده و من حتی یک

که منو ببخش ! نِ منانویسه که آلم آخر فیلم زنه در دفتر خاطراتش می

امروز پول توي بانک نذاشتم، فالن روزنامه رو نخوندم، سر صبح شیرینی 

ها دوست  یعنی در حقیقت تمام چیزهایی رو که آلمانی. اي نخوردم خامه

براي همین بود . دن، توي این فیلم هست ندارن ولی با وجود این انجامش می

 ,Die Zeitهاي بزرگ مثل  که منتقدهاي آلمانی که توي روزنامه

Frankfurter Rundschau, Zud Deutche Zeitungنوشتند   می

و به من عالقه هم داشتند در مورد این فیلم مطلقاً سکوت کردند و حتی 

  .ننوشتند که فیلم بدي بود

دن،  که دوستش ندارند اما انجامش می  گی با وجود این که می   این:مهدي

. ده مندي بهشون می هویتدن چون یک حس  ولی انجامش می. درسته البته

شون  که دوست  نظر از این و صرف. کنیم ها، این کارها رو می یعنی ما آلمانی

  .دیم آلمانی هستیم شون می داریم یا نداریم، تا وقتی انجام

باید . ام بیرون سال و نیمه که از آلمان اومده من االن یک.  ببین:شهیدثالث

تر  هاي آلمانی باشرف  متوسط و جوونٔبهت بگم که در بعضی مسائل، طبقه

اکسی از فرانکفورت رفتم ویسبادن تدفعه با  من یک. ها هستند ییمریکاآاز 

موقع برگشتن توي اتوبان، راننده که پیرمردي بود . جا بود  چون بانکم اون

گفت رفتیم تو شوروي، . کرد داشت از خاطرات جنگ دومش تعریف می

گفتم فالن فالن شده شماها . د طرف ماآ مییکهو دیدیم که دشمن داره 

گفتم . گی دشمن؟ دعوامون شد رفته بودین توي اون مملکت، به اونا می
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دهنش رو بست . امی من دیگه با تو نمی. همین جا وسط اتوبان منو پیاده کن

 ٩٠ از آلمان رفتم و تا سال ٨۵بعد هم من سال . و منو رسوند تا مقصد

  .برنگشتم

گفت اون حوادث به من  این نسل جدید در عین حال که می.  آره:مهدي

  ...چه ارتباطی داره

ها  که نئوفاشیست  براي این. گی دیگه  آلمان غربی رو داري می:شهیدثالث

  .همگی از آلمان شرقی دراومدن

ده بود و کل جامعه شجا چون همه چیز سرکوب   اون.  آره دیگه:مهدي

  .هاش هم دپرسیون داشتند  بیماريگرفتار دپرسیون و افسردگی بود،

  .بارك اهللا.  آره:شهیدثالث

ها سر بلند  که دپرسیون رفع شد، مرض   در نتیجه به محض این:مهدي

-هاي جوون می  آلمان غربی بچهيتو. که معالجه نشده بودند چون. کردند

ولی . گفتند به ما چه که چهل پنجاه سال پیش یک سگی به یک بامی جسته 

تا سیلی  خواستی باهاشون صحبت کنی باید مثالً دو حال وقتی میدر عین 

نشستند و آدم به آدم باهات صحبت  زدي تا می شون می فرهنگی توي گوش

  .کردند می

  . کامالً درسته:شهیدثالث

هویت همون عادته . اند  به هر حال به هویت آلمانی خیلی حساس:مهدي

  .دیگه

یه چیز جدیدي . ویت واقعاً همون عادتهه. گی  خیلی زیبا می:شهیدثالث

  .شنوم است که می
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نتیجتاً وقتی تو . یعنی وقتی تو عادتی نداري، هویتی هم نداري.  آره:مهدي

کنی در واقع داري به هویت آلمانی  توي فیلمت به عادت آلمانی حمله می

آلمانی، آلمانیه چون ساعت چهار بعد از ظهر باید شیرینی و . کنی حمله می

یت ئها که همون ساعت باید چاي و بیسکو مثل انگلیسی. قهوه بخوره

  .بخورند

 خوب بابا تو ایران خودمون هم تو کافه نادري من یادمه که :شهیدثالث

  .شد همین عادت اجرا می

خیلی . تره مون در مورد هویت خیلی نامشخص تکلیف  منتها ما:مهدي

  .گیجیم

  ؟ کدومِ ما؟ ماي تو ایران:شهیدثالث

  .بین ایرانی بودن و مسلمان بودن گیجیم. ها  اصوالً ایرانی:مهدي

ها مغرورند به تخت جمشید ولی هرگز   ببین اکثر ایرانی:شهیدثالث

  .اند اش مطالعه نکرده درباره

 ٔاما اشکال اینه که مساله. خواد رستگار بشن شون می مردم دل.  ببین:مهدي

وقتی به صورت جمعی . ت فردي اسٔرستگاري، آمرزش، یک مساله

م هوقت بهشتی رو که اصوالً  شه ایدئولوژي و اون کنیم می مطرحش می

  ...خواد به طور عینی بسازه   ذهنی است، میٔمساله

   در اون دنیا یا در همین دنیا؟:شهیدثالث

خواد توي همین دنیا  وقتی می. بهشت اصوالً دنیاي خیاله.  همین دنیا:مهدي

 فاشیستی ٔطبقه  کمونیستی بسازه یا بیٔطبقه  بیٔخواد جامعه بسازه، یعنی می

عنوان گوشت دم توپ بهشون ه ها رو ب مد آٔوقت همه بسازه و امثالهم اون
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وقته که هشت میلیون در روسیه موقع آمارگیري اثري  اون. کنه نگاه می

  ...ره  یک شش ملیونی در آلمان از بین می. ازشون نیست

ها،  طلب جنس ها، هم کولی. لیون فقط یهودي بودند شش م:شهیدثالث

  .کرد کس که جور دیگه فکر می ها، هر کمونیست

اد که جهان ذهن ی جور پیش می  به هر حال اشکال اساسی این:مهدي

. کنیم با هم قاطی کنیم خودمون رو با جهانی که واقعاً توش زندگی می

  .اوتوپیابگذریم و بپردازیم به فیلم 

  . فیلم رو داشتمٔ من ایده١٩٧٨ در سال :الثشهیدث

   که چی بود؟:مهدي

هر کدوم یک . شن  پنج تا زن هستند که تصادفاً با هم آشنا می:شهیدثالث

سه تاشون . اند کدوم فاحشه نبوده تاشون هیچ اي دارند ولی به جز دو گذشته

دار  پولها به امید  بعد این. ایده این بود. مال شهرهاي کوچک آلمان هستند

ترین  دونم کسی گفته یا تو انجیل نوشته که فاحشگی قدیمی نمی(شدن 

خونه  اي که به اصطالح ما جنده خونه رن در یک فاحشه می) شغل دنیاست

نیست بلکه یک کلوب سطح باالست، و یک پاانداز دارن که صاحب 

  .شن و استثمار می. جاست  اون

. اشتم و شروع کردم به نوشتن سناریوبه هر حال من در مونیخ این ایده رو د

من .  که برام تایپ کنهیدادم به یک خانم آلمان نوشتم و می سناریو رو می

کار با کامپیوتر رو هم یاد نگرفتم و به . تایپ کردن رو در عمرم یاد نگرفتم

-که اون چیزي که آدم در لحظه می  براي این. این قضیه خیلی هم مفتخرم

ها بنویسه تا حد زیادي کار رو  د با کامپیوتر و از این حرفنویسه، اگر بخوا 

بردم پیش این خانم  به هر حال هر روز صفحات جدید رو می. کنه خراب می
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عاشق . اسمش بود ورونیکا کوردس. ره یادم نمی. کردم و بهش دیکته می

کرد از شوك از  اي رو که تایپ می ی بود و هر صفحهییک مرد اسپانیا

ممکنه براي اون شوك . البته توي فیلم من شوك نیست. پرید یجاش م

ی این خانم رو گذاشت و با یک دختر یباالخره هم اون مرد اسپانیا. داشت

که این خانم از شوهر قبلیش یک بچه  خیلی جوون آلمانی در رفت، چون

در آلمان .  کارهاش انجام شدٔهمه. به هر حال تایپ سناریو تموم شد. داشت

جایی بود که به  . Filmforderung Anstahlهایی بود به اسم  انسازم

من هم سناریو رو فرستادم به یکی . دادن ساز و سناریست اعتبار مالی می فیلم

بنابراین . اي و دروغ محض بود گفتند دو روز دیر فرستاده. از این جاها

فت می که این رو بهم گداسم اون آ. سناریو از هیج جا کمک مالی نگرفت

 ٔیک تیکه.  مهمی نیست چیز. نظمهاي فیلم  گذاشتم روي یکی از شخصیت

بعد . ام از این کارها من زیاد کرده. دیا م هم میدکوچکی است و اسم این آ

کننده براي   دنبال تهیه١٩٨٢که قبول نکردند، من حیران و وامانده تا سال 

 رو با من ساخت نظمم اي که فیل کننده ره، با تهیه یادم نمی. این فیلم بودم

. اي؟ گفت نمک و فلفلش کمه گفتم سناریوي من رو خونده. صحبت کردم

 نظم براي همین فیلم ١٩٨٠گفتم مگه من آشپزم و این دیگ؟ وقتی در سال 

رفتم به فستیوال کان، همین آدم تلگراف زد و تبریک گفت که فیلمت رو 

 ٔکننده براي ما بفرست و بگو تهیهبرداري رو   فیلمٔبرنامه. تونیم بسازیم االن می

وقتی برگشتم آلمان تلفن کرد و . من جواب ندادم. دوم چه کسی است

گفت من انقدر .  من نخواهی بودٔکننده گفتم تو تهیه.  من رفتٔقربون صدقه

. گفتم تو نکردي. ام داشته ها رو برات نگه  ستونٔام، همه بهت خوبی کرده

دونه فیلم هم با تو   رو نگه داشتم و یکها این خود من هستم که ستون

جوري ادامه بدي دیگه در آلمان فیلم  گفت اگر بخواي این. ساختم
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من این سناریو رو براي مدیر قسمت فیلم . تهدیدم کرد. نخواهی ساخت

گفت که  فیلم تلویزیونی نبود ولی اگر تلویزیون می. تلویزیون آلمان ساختم

 هم ی خصوصٔکننده گذاریم، تهیه ایه میهشتصد یا نهصد هزار مارك سرم

  .گذاشت سرمایه می

کنندگان تلویزیون  براي همین هم سناریو رو فرستادم پهلوي رئیس تهیه

ZDFیک . من رو خیلی دوست داشت.  دوم تلویزیون آلمان بودٔ که برنامه

طرف دیگه هم . نظم فیلم ٔکننده من بودم و تهیه. روز من رو دعوت کرد

ها نشسته بود و اون کسی که مسئول بود احتماالً این فیلم کننده رئیس تهیه

هاي من رو دوست داشت و یکی از  فیلم. آدم خیلی باشعوري بود. رو بسازه

وقتی رفتم توي اتاقش گفت بشین زیر یکی از این سه تا . حامیان من بود

. نگاه کردم دیدم عکس بونوئل و اورسن ولز و هیچکاك بود. عکس

 خندید و همه .»ها سرنوشت تبعیدي«: زیر عکس بونوئل و گفتمنشستم 

من گفتم چند .  خصوصی هم نشست طرف چپ منٔکننده نشستیم و تهیه

 شما تهدید کرده ٔکننده کننده پیدا کنم و حاال تهیه ام تا تهیه سال صبر کرده

طرف نشسته  اون آقاي قدکوتاهی هم که اون. ده که دیگه به من کار نمی

هاي من   سه یا چهار تا از فیلمٔکننده سمش ویلی زیگلر بود و بعداً تهیهبود ا

نگاه کردم . خوره به پام وقتی این رو گفتم دیدم یک چیزي داره می. شد

ها  زنه به پام، یعنی این حرف  خصوصی داره با کفشش میٔکننده دیدم تهیه

زندگیم چیزي ندارم گفتم من تو ! زنی به پام داد زدم گفتم چرا می. رو نزن

اون . از دست بدم و باالترین چیزي که ممکنه از دست بدم، زندگیمه

هاي کننده رئیس تهیه. قاه خندیدن کننده سرخ شد و بقیه شروع کردن قاه تهیه

فقط . ام بسیار درسته و خوبه تلویزیون گفت که من سناریوي شما رو خونده

گفتم . زن برهنه توش نباشهریزي و تجاوز و  کنم خون و خون خواهش می
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ریزي هست  که توي سناریوي من نه خون و خون در صورتی. کنم سعی می

 با هشتصد هزار مارك ١٩٨٢طوري شد که فیلم در سال  نه زن لخت و این

 خصوصی تأمین ٔکننده  الزم که تهیهٔ سرمایهٔ تلوزیون آلمان و بقیهٔسرمایه

من در آلمان این قدرت رو .  شددرست) البته عوضش کرده بودم(کرده بود 

بعد هم یک . ها رو عوض کنم کننده داشتم که از طریق وکیلم تهیه

شه گفت ارتجاعی دست راستی به اسم اولشتاین   تقریباً میٔکننده تهیه

به هر ). که فیلم ساخته شده بود  البته بعد از این(فورالگ را آوردند توي کار 

  .د، پونصد هزار مارك ساخته شدحال فیلم با یک میلیون و چهارص

  اي بودند؟ هات حرفه  هنرپیشه:مهدي

 اثر چخوف در »ایوانف« ٔنامه  نقش اول رو در نمایشٔ هنرپیشه:شهیدثالث

موقع من برلن بودم  اون. خیلی از کارش خوشم اومده بود. مونیخ دیده بودم

م که به من به گریمورم گفته بود. شد و فیلم هم باید در برلن ساخته می

 مرد رسید به فرودگاه برلن تا بیاد به خودش بجنبه باید ٔکه هنرپیشه  محض این

از اون به بعد طرف در تمام . ببریمش تو مستراح و سبیلش رو بچسبونیم

وقتی سناریو رو براش فرستاده بودیم، زنش . مدت، سبیل مصنوعی داشت

دو دفعه سناریو رو اما خودش . گفته بود حق نداري در این فیلم بازي کنی

که توي این سناریو یک ) اش رو هنوز دارم مصاحبه(خونده بود و گفته بود 

و زده بود زیر شرافت زن و . چیزي هست و من باید این فیلم رو بازي کنم

دو نفرشون از . هاي زن، سه نفرشون هنرپیشه بودن از هنرپیشه. شوهري

 هم یک تئاترن و توي هایی بودن که عالقه داشتن که هنرپیشه بش اون

-گرفتم، آدم هایی رو می کارهایی کرده بودن و من همیشه تو آلمان قیافه

مثالً . هاي تلویزیونی بازي نکرده بودن گرفتم که توي سریال هایی رو می 

 ٔکرد، بعد از فیلم من توي همه اي که در فیلم من بازي می همین هنرپیشه
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ها پول  چون آدم. کرد ن و اون هم بازي میداد ها بهش نقش پاانداز می فیلم

 یک غولی تئاترداد و در  ي زیباش رو ادامه میتئاترولی کارهاي . الزم دارن

  .بود

   اسمش گفتی چی بود؟:مهدي

خیلی هم منو دوست داشت و هنوز هم همین .  مانفرد زاپاتا:شهیدثالث

فقط . زي کرد نقش چهارم رو باهاي سرخ براي آفریقاگلتوي فیلم . طوره

  .خواست توي فیلم من باشه که می  به خاطر این. به خاطر من

   چه سالی تموم شد؟اتوپیا ،  خوب:مهدي

 در فستیوال برلن در قسمت ١٩٨٣ و در سال ١٩٨٢ سال :شهیدثالث

  .مسابقه نمایش داده شد

  اي هم برد؟  جایزه:مهدي

 کپی باید چاپ ن وقتی کهوچ. من موقع نمایش فیلم نرفتم.  نه:شهیدثالث

برداري احمقی  یک مدیر فیلم. شد خودم نبودم شد و تصحیح رنگ می می

لم رو تاریک کنین، تاریک یداشتم که هی به مسئولین البراتوار گفته بود ف

من رفتم تو سالن . ادی ثالث از تاریک خوشش می شهید. کنین، تاریک کنین

. ادی هاي من می پیشهبینم ولی صداي هنر سینما دیدم اصالً هیچی نمی

زنه که  دیدم یک چیزي داره سوسو می. گن هاي من رو دارن می دیالوگ

موقع معرفی . خود سینما هم پر از تماشاچی بود.  سینماستٔفهمیدم پرده

که فیلم تموم شده بود،   ولی شنیدم بعد از این. کارگردان نرفتم روي صحنه

دیگرشون هم داد زده بودن و نصف ! ا داد زده بودن گُهه چینصف تماشا

من هم تو هتلم نشسته . ا دعوا شده بوده چیبین تماشا. خودتون گه هستین

  .بودم که برام خبر بیارن

  .تونستی رنگ فیلم رو درست کنی  ولی بعداً که می:مهدي
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 آکادمی ٔجایزه.  خیلی مهمی گرفتٔ بعداً این فیلم جایزه:شهیدثالث

  . تهنرهاي تجسمی فرانکفورت رو گرف

  که رنگش رو تصحیح کردي؟   یعنی بعد از این:مهدي

  . گُهٔهمون نسخه.  نه:شهیدثالث

   نمایش عمومی هم داشت؟:مهدي

در شهرهاي . در فرانکفورت، مونیخ، هامبورگ، کلن.  بله:شهیدثالث

پنج شب . بعد هم توي سینماهاي خصوصی زیاد نمایش دادند. بزرگ آلمان

  .داشتند می گذاشتند و بعد بر شش شب می

   فیلم بعدیت رو کی ساختی؟:مهدي

 تموم شده بود، داستان اتوپیا وقتی که فیلم ١٩٨٢ در تابستان :شهیدثالث

  okکننده  به نظرم رسید که نوشتم و بالفاصله هم تهیه، ناشناسهگیرندهمین 

منتها وقتی فیلم اومد روي پرده، هیچ کس، چه منتقد و چه غیره . داد

 در اوتوپیا ٔدرست همون وقتی که آخرین نسخه.  ندادندالعملی نشون عکس

 رو مونتاژ گیرنده، ناشناسشد، خودم داشتم فیلم  غیاب من داشت آماده می

 در قسمت جنبی فستیوال که چیزي است مثل دو گیرنده، ناشناس. کردم می

  . در قسمت مسابقهاتوپیا کارگردانان، نشون داده شد و ٔهفته

  . خوبی نبودپس کالً سال :مهدي

انقدر استرس داشتم که فکر !  براي من؟ من دو تا فیلم ساختم:شهیدثالث

تا فیلم در یک سال  چون هیچ وقت در عمرم دو. کنم کردم سکته می

  . ساختم سالی یک فیلم می. نساخته بودم

   هر دو فیلم طوالنی بود؟:مهدي
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 گیرنده، ولی .اي سه ساعت و خرده.  طوالنی بوداوتوپیا.  نه:شهیدثالث

 براي سومین بار ١٩٨٣ها در سال   این فیلمٔالبته همه.  نود دقیقه بودناشناس

موقع سی و نه سالم   یا قدردانی از این حقیر که اونhommageعنوان ه ب

هاي راسیستی هم داره،  بود نشون داده شد و خیلی هم در فرانسه که آدم

  .گم  را می ناشناس،گیرنده. جلب نظر کرد

   کجا برگزار شد؟hommageاصطالح ه  این ب:مهدي

  . مراسم قدردانی از من بودنو این سومی.  در سینماتک پاریس:شهیدثالث

  تاي دیگه کجا بود؟  اون دو:مهدي

خاطرات یک هام رو تا   بود که فیلم١٩٧٨ اولیش در سال :شهیدثالث

گیرنده،  بود که تا فیلم ١٩٨١ نشون دادن و یکی دیگه هم در سال عاشق

  .هام نشون داده شد  فیلمناشناس

   صحبت کردیم؟خاطرات یک عاشق راجع به :مهدي

 این فیلم رو در ١٩٧٧اجازه بده اضافه کنم که در سال .  آره:شهیدثالث

  British Film Museumگرد   بیست و پنجمین سالسالگردجشن 

خیلی متأسفم  (ٔنشون دادند و اولین بار هم در زمان فستیوال فیلم لندن جایزه

 Special Award of British Film Institute )گم جایزه که هی می

اي چاپ کرده بودند با عکس من و سه تا از  یک دفترچه. رو گرفت

  .موقع زنده بودند هاي بزرگ دنیا که اون کارگردان

  ها بودن؟  کی:مهدي

   یکیش بی بی آندرسون بود؟:شهیدثالث

  کنه؟  کارگردانی هم می مگه بی بی آندرسون:مهدي
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کرد؟ وقتی  موقع پیر شده بود و کارگردانی هم می  آره، اون:شهیدثالث

اون دو نفر دیگه رو هم . کنه، اون چرا نکنه برگمن احمق کارگردانی می

  .آد یادم نمی

گیرنده،  و اوتوپیاکه چه طور    و این١٩٨٣ پس رسیدیم به سال :مهدي

  .خواستی یه چیزي بگی سط میولی این و.  تموم شدناشناس

 من یادم هست گیرنده، ناشناسخواستم بگم در مورد   من می:شهیدثالث

عده هم اومده بودن  یک. اي توي فستیوال خیلی زیاد بودنه چیکه تماشا

  .ی سر من بیادیگارد من بودن که مبادا بال که بادي

  ی سرت بیاره؟ی چه کسی ممکن بود بال:مهدي

بعد توي سالن یک آدمی بلند شد . ها نئوفاشیست. ها ی آلمان:شهیدثالث

ها رو در زمان  گفتش که شما این کار و اون کارو کردین و وضع یهودي

من گفتم . ها در آلمان امروز مقایسه کردین و چه و چه هیتلر با وضع ترك

جا رسید   و این صحبت ما به اون. ؟ گفت من از اسرائیل اومدمچیهشغل شما 

یک . سازي  خمینی یا ضد خمینی فیلم نمیهمن گفت چرا راجع بکه به 

شون براي من  ا براي اون دست زدن ولی دو سومه چیمقداري از تماشا

  .به هر حال این هم جریان فستیوال بود. دست زدند

   چه جوابی دادي به طرف؟:مهدي

ام که در مورد ایران نیست و در   گفتم من یک فیلم ساخته:شهیدثالث

بلکه راجع به وقایعی است که امروز در آلمان .  وقایع ایران نیستمورد

در نتیجه شما باید . فته ا  اتفاق می) موقع هنوز دیوار نیفتاده بود اون(فدرال 

  .ل کنیناراجع به این فیلم از من سو

   اعتراضش اصوالً به چی بود؟:مهدي
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هیتلر ها در زمان  اي هست که یهودي در فیلم یک صحنه :شهیدثالث

 Juden Rausاند و پشت سرشون نوشته شده  اي ایستاده جلوي یک مغازه

شه  بازه و می ها همه رنگ می و صورت این. ها برن بیرون  یهودئیعنی همه

یه آدمی که به قول خودش . این بود که بهش برخورده بود. ها صورت ترك

  .ومده بوداز اسرائیل نی. کنم من فکر نمی. از اسرائیل اومده بود

  . پس هر دو فیلم تموم شد و نمایش دادند:مهدي

 رو در چه سینماهایی و اوتوپیاگفتم که .  هر دو تا تموم شد:شهیدثالث

در . ی نمایش ندادنی رو در هیچ سینماگیرنده، ناشناس. کجا نمایش دادند

بعدش در سال . ی نمایش داده نشدی آلمان هم غیر از فرانسه جازخارج ا

ی که قبالً چند بار یساختم در جا رفتم فیلم بعدیم رو می باید می من ١٩٨٣

  .براي تحقیق رفته بودم

   فیلم بعدیت چی بود و مقدماتش چه طور فراهم شد؟:مهدي

 ٔ براساس رمان یک نویسندههانس، جوانی از آلمان اسمش بود :شهیدثالث

ه جنگ جهانی کردیم چون راجع ب برداري می آلمانی که باید در آلمان فیلم

ما . برداري کرد جا فیلم  شد اون یمدوم بود منتها آلمان دیگه آباد شده بود و ن

رفتیم در چکوسلواکی در یک شهري به اسم اوستراوا این فیلم رو ساختیم و 

  .برداریش هم خیلی طوالنی شد مدت فیلم

   چه طور شد که این فیلم رو ساختی؟:مهدي

  .خواست که بسازم کننده می خود تهیه :شهیدثالث

  کننده چه کسی یا چه سازمانی بود؟  تهیه:مهدي

 اول تلویزیون آلمان که از ٔیکی برنامه. کننده بودند  سه تا تهیه:شهیدثالث

بعد دو . موقع سناریو موجود نبود اون. من خواهش کرد که رمان رو بخونم
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 امروز از من خدا اگره  فرانسوي که بٔکننده یکی یک تهیه. تا دیگه اضافه شد

 ٔکننده و یک تهیه. باید تیترهاي فیلم رو نگاه کنم.  بودیدونم ک بپرسی نمی

و این داستان مفصلی است که در . فیلم گرونی هم بود. خصوصی آلمانی

موقع   رمان در اونٔفقط بگم که نویسنده. خواد حقیقت وقت مفصلی هم می

  .ام هانس فریکام که هنوز هم زنده است به ن زنده بود و شنیده

   سناریو رو چه کسی نوشت؟:مهدي

اصالً .  سناریوي اولی که خود نویسنده نوشته بود خیلی بد بود:شهیدثالث

بعد من روي اون سناریو . خاطر پول نوشته بوده ب. چیهدونست سناریو  نمی

وقتی که . برداري درست کردم ازش کار کردم و یک سناریوي قابل فیلم

تموم شد، خود نویسنده اومده بود در سالن و فیلم رو دیده مونتاژ خام فیلم 

 مونتور من که خیلی خانم محترم و مسنی بود .)خود من در سالن نبودم(بود 

. ها رو ببینم تونم این صحنه گفت من نمی زد می با هر قیچی که به فیلم می

جوونی خودم گفت یاد  جا پایانه می  جا شروعه و این  گفتم این وقتی بهش می

این خانم براي من تعریف کرد که . فتم که چه زمان وحشتناکی بودا می

  داره معلوم بود، توي سینما عینک سیاه زده بودکه  این کتاب با ٔنویسنده

داستان ). چون کتاب داستان زندگی خصوصی خودش بود(ه کن گریه می

شه  جنگ تموم میشه تا وقتی که  فیلم از زمان قدرت گرفتن هیتلر شروع می

شن که این بچه و مادرش  ها، وارد شهري می ییو متفقین، از جمله آمریکا

  .کنن جا زندگی می  اون

  .اي داره نامه  گفتی که داستان یک مقداري حالت زندگی:مهدي

معموالً به . »ساعت آبی«اسم اصلی رمان هانس فریک بود  :شهید ثالث

نویسنده در واقع داره مرگ مادرش . یرندم ها می گن که آدم  ساعتی مینوا

-کنه ولی با مرگ مادرش تمام بچگی و جوونیش و مصیبت رو توصیف می
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 ساختن فیلم به این نحو ٔحاال مساله. ادی ی که به سرش اومده به یادش مییها 

برداري کنیم چون داستان در آلمان  بود که ما اول خواستیم در آلمان فیلم

من آرشیتکت و طراح . ر آلمان زمان جنگ و قبل از جنگد. افتاد اتفاق می

  . فیلم و مدیر تهیه رو فرستادم که محل رو ببینندٔصحنه

   در خود رمان محل وقوع داستان مشخص نبود؟:مهدي

باید محل پیدا .  چرا یک جاي مشخص بود در فرانکفورت:شهیدثالث

ه بودند یکی دو تا رفت. دادن که من موافقت کنم کردن و به من نشون می می

- ها گفته بودند ما نمی که مردم اون محله  محل پیدا کرده بودن اما اول این

که   دوم این. یمهخوا برداري بشه و ما آرامش و آسایش می ذاریم فیلم

یعنی در . کرد  فرق می١٩٣٩ با فرانکفورت سال ١٩٨٣فرانکفورت سال 

در نتیجه بعد از .  پیدا کردفرش شد یک خیابون سنگ فرانکفورت مشکل می

 فستیوال و يمدتی که کار متوقف موند، چون من مشغول همین کارها

 بودم، آرشیتکت و مدیر تهیه رفتند و بعد از مدتی اوتوپیا و گیرنده، ناشناس

من قبل . برداري در چکوسلواکی پیدا شده براي من خبر اومد که محل فیلم

عد وقتی فستیوال فیلم برلن تموم شد ب. از اون هیچ وقت چکوسلواکی نبودم

 در بخش گیرنده، ناشناس(و هر دو فیلم من رو در فستیوال نشون دادن 

یک شب . من رفتم به چکوسلواکی)  در قسمت مسابقهاوتوپیاکارگردانان و 

این شهر بدترین و . در پراگ خوابیدم و رفتم به شهري به اسم استراوا

کردي از  شدي فکر می  واردش که می.ترین شهر چکوسلواکی بود مخروبه

ولی کارخونه زیاد بود و یکی از عناصر فیلم هم . تهرون اومدي به زابل

من نگاه کردم و دیدم . دادیم کارخونه بود که باید از تو و بیرون نشون می

. تصویب کردم. خوره موقع می ی است که به درد اونیکه فضا، فضا

. رسه ده ساله است که به هفده سالگی می پونزٔشخصیت اصلی فیلم یک بچه
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خواستم که این بچه آلمانی  و من می. شه یا چهارده ساله که شونزده ساله می

، پدرش یک مجاري داستانکه در   براي این. خصوص بلوند نباشهه نباشه و ب

یهودي بوده که وقتی این بچه به دنیا اومده گذاشته و رفته، و با مادر پسره 

خواستم  ز طرف پدر یهودیه و میایعنی این بچه . ج نکرده بودههم ازدوا

ها رو گفته بودم و قبول کرده بودن و یک  این. یک کمی موهاش تیره باشه

روز خبر دادن که بیا چندین و چند تا بچه اومدن به برلن شرقی که تو بیاي 

ندادن که در اون موقع چون من قبالً خبر نداده بودم، بهم ویزا . شون ببینی

تهیه  در نتیجه بچه و مدیر. گرفتند ها هم باید ویزا می خود آلمان غربی. برم

شون به  جا آوردن  چکوسلواکی برگشتند به چکوسلواکی و بعد از اون

  .فرانکفورت

   یعنی بچه رو از چکوسلواکی برده بودن آلمان شرقی؟:مهدي

من بچه رو . فر کننها راحت س جا  تونستن اون اونا می.  آره:شهیدثالث

هاي آماتور، مثل  هاي معمولی رو که با هنرپیشه دیدم و همون تست

منتها مترجم . ، کردم با این جوون هم کردمیک اتفاق سادههاي  هنرپیشه

دیدم .  چکوسلواکی آلمانی خوب بلد بودٔالزم داشتم که مدیر تهیه

جیبه که موقعی و ع. خوام العمل بچه خیلی خوبه و گفتم همین رو می عکس

که این گروه تلویزیونی همه از آلمان شرقی برگشتن عکس کلی بچه رو از 

چکوسلواکی آورده بودن و من با انگشت عکس همین پسربچه رو نشون 

! کنه بعد گفته بودن که این با انگشت دستش هنرپیشه انتخاب می. داده بودم

 شد که در موقع معینی بعد قرار. اي نبود، چیز غریبی نبود البته هیچ معجزه

ها آلمانی  یک تعدادي از هترپیشه. برداري بریم چکوسلواکی براي فیلم

 چون اهالی استراوا، اسلواك نبودن و این. ادي چکیدبودند و یک تع

  .برداري شروع شد طوري فیلم
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   چه مدتی طول کشید؟:مهدي

تون اتفاق بایست در زمستون و بهار و تابس چون فیلم می.  سه ماه:شهیدثالث

من به . ها سبز شده بودند وقتی ما شروع کردیم بهار بود و درخت. بیفته

ها رو ماسک بکنن که مبادا سبزي نشون داده  گروه فنی گفتم که درخت

خواستیم نشون بدیم واقعاً فصل زمستون بود  یا مثالً وقتی تابستون رو می. بشه

- شون بیرون می ار از دهنخواستن با هم حرف بزنن بخ و دو تا آدم که می

دونم کس دیگري هم این کارو  نمی(کاري که من کردم این بود . اومد 

 گیرم؛ گفتند آقاي شهید که گفتم من امروز این صحنه رو می) کرده یا نه

. گفتم لباس تابستونی بپوشن که پوشیدند. ادی می ها بخار در ثالث از دهن این

خاطرات تلخ و .  بود١٩٨٣سال . شتمبعد توي دهن پسره و مادره یخ گذا

ز رفتم یک سکانس بگیرم ور مثالً من یک. شیرین توي این فیلم زیاد هست

  ...توي یک خرابه

  کردي؟ جا زندگی می نو این مدت هم:مهدي

 ٔهاي من کشیدند که یخه انقدر برُس به پیراهن.  آره توي هتل:شهیدثالث

هتل .  همه رو بردندٔیخه. اتو کنندادم بشورن و  می. شون سابیده شد همه

برداري و طراح  من با آسیستانم و مدیر فیلم. خوبی بود ولی هتل شیکی نبود

ها تا ساعت  خواستن شب  تیم که میٔخوابیدیم و بقیه لباس توي یک هتل می

چه بودن بکنن در یک  تر از اون ناموس دو، دخترهاي چکوسلواکی رو بی

واقعاً خرابه بود، مثل یک . ال رفتم سراغ اون خرابهبه هر ح. هتل دیگه بودن

صحنه مربوط به سه تا کارگر لهستانی و موقعی است که . شده جاي بمباران

کشن، بعد  شون می عکس هیتلر رو مثل دامن جلوي آلت. هیتلر سقوط کرده

من رفته بودم باال که جا رو ببینم که دوربین . زنن زمین پرچم آلمان رو می
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نگاه کردم دیدم یک الوار زیر . دیدم پام سوخت.  بعد کجا باشهٔنهدر صح

 ٣٠ ٔیک میخ بلند زنگ زده شاید به اندازه. کفش کار هم پام بود. پامه

. ادی آوردم دیدم از پام خون می کفشم رو در. متر از پام اومد بیرون سانتی

اي گفت آق صداي یک مرد چک رو شنیدم که با آلمانی شکسته و بسته می

بعد صداي یکی از مدیرهاي تدارکات . کارگردان رو باید ببریم بیمارستان

گیره اگر نره  آلمانی رو شنیدم که گفت چرا؟ یارو گفت این کزاز می

لشکر بشه توي  اومده بوده سیاهی. معلوم شد اون مرد چک دکتره. بیمارستان

تان هم دو تا بیمارس. بنده رو با یک خانم مترجم فرستادن بیمارستان. فیلم

دونه کنیاك  من شب رفتم یک. آمپول کزاز به من زدن و گفتن برو بخواب

نه . دن همان و ساعت ده صبح بیدار شدن همانیخوردم و خوابیدم و خواب

نِ من دحاال همه اومدن دی. برداري کنم تونستم فیلم تونستم راه برم نه می می

  . ها دعوا کرده بودم ا اوناومد چون ب کس نمی منتها از گروه تولید هیچ

   دعوا سر چی بود؟:مهدي

بردار غافل  تا فیلم. کرد کاري می بردار خراب  آسیستان فیلم:شهیدثالث

که آرشیتکت فیلم   یا این. بیرونش کردم. زد هم میه شد، فوکوس رو ب می

در . که مسن هم بود  با وجود این. چون کارش رو بلد نبود. رو بیرون کردم

برداري  مدیر فیلم. اون روز رو من افتادم. اومدن دیدن من ها نمی  ایننتیجه

ماه پام بسته  یک. البته عشق افالطونی. عاشق شده بود. رفت به عشقش رسید

یادمه همون شب که به من آمپول کزاز زدن من . رفتم بود و با عصا راه می

تاین باخ، حاضر  دوم که آلمانی بود گفتم آقاي اشٔتلفن زدم به مدیر تهیه

داره ! هدگفتم نمر. گفت برو بابا شوخی نکن. ادی باش که کارگردان داره می

بعد تازه فهمید که خود ) گیریمبقرار بود توي یک سینما فیلم . (ادی می

با همون پاي باندپیچی رفتم صحنه . کنه کارگردان داره باهاش صحبت می
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من . برداري شده ه و سفید فیلمیکی دیگه هم این بود که فیلم سیا. رو گرفتم

یک . تره برداري سیاه و سفید مشکل دونی که فیلم و می. جوري خواستم این

ها ایده دادند که نمک بیارن   مهم برف هست و چون بهار بود، آلمانیٔصحنه

گفتند  منو بردن توي حیاط خلوت یک چیزي پاشیدن که می. نشد. بریزن

بعد . ها توي آلمان بود  توي اکثر ساختمون.اسمش یادم رفته. زاست سرطان

-  خیابونٔگفتم همه. جا هست؟ گفتن آره  نشانی این من گفتم که ماشین آتش

گفتند کارگردان  ها می چکوسلواکی. ها خندیدنآلمانی. بریزین ها رو کف 

تمام خیابون رو پر کف کردیم و بعد . گه باید کرد خداست و هر کاري می

و ما راین صحنه . خندیدن ها می تمام مدت آلمانی.  کشیدنها رو ماله کف

عین این بود که . صحنه صداي قدم سربازها و مردم رو گذاشتیم رو. گرفتیم

و شانس . اي باشه که بعضی جاهاشو بو ببره که یک آدم حرفه  مگر این. برفه

  .اومد روز باد نمی آوردیم که اون

   بعد برگشتین آلمان؟:مهدي

برگشتم . برداري سه هفته متوقف شده بود چون فیلم.  آره:ثشهیدثال

اش رو  دو تیکه. ولی فیلم تموم نشده بود. فرانکفورت و مشغول مونتاژ شدم

مونتور یک خانم خیلی مسنی بود که مسائل . در چکوسلواکی مونتاژ کردم

برداري  طفلکی اومده بود چکوسلواکی، سر فیلم. جنگ به سرش اومده بود

دید که من کارم رو  اومد چون می از من خوشش می. وایساده بودمن هم 

جا در استودیوي کولیبا و مقداري از مونتاژ   اون. بعد رفتیم براتیسالوا. بلدم

  .فیلم رو با همین خانم در کولیبا انجام دادیم

  برداري بود؟  مونتور هم جزء گروه فیلم:مهدي

زنم یک روز  ه باشم صداش میمن وقتی مونتور خوب داشت.  نه:شهیدثالث

 دعوت  ویرانگرٔفرزندخواندهسازم رو سر فیلم  یا دو روز و یا حتی آهنگ
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دونست چه  با وجودي که هنوز نمی. برداري ما رو نگاه کرد اومد فیلم. کردم

که برگشتیم کارهاي مونتاژ و فنی رو در   بعد از این. خواد بسازه موزیکی می

  .١٩٨٣در آخر سال . فرانکفورت انجام دادیم

   نشون دادن؟ی فیلم رو ک:مهدي

این . چون من یک دعوایی داشتم باهاشون. ١٩٨۵ در سال :شهیدثالث

ها کننده بعد تهیه. هاي من  فیلمٔاي، مثل همه فیلم شده بود سه ساعت و خرده

اومدن و فیلم رو دیدن و گفتن این فیلم خیلی خوب شده، شاهکار شده، 

من هم یک دستگاه مونتاژ با خودم برده بودم . اعت و نیمشما بکنیدش دو س

ها جرأت  این! گفتم خودتون بکنین دو ساعت و نیم. و با وکیلم رفته بودم

انقدر رفتند و اومدن و صحبت کردن و تلفن . کردن فیلم رو کوتاه بکنن نمی

تا ) ها صحبت کنم چون من حاضر نبودم دیگه با این(کردن به وکیل من

گن اگر آقاي  ها می ه وکیلم یک روز به من تلفن کرد و گفت اینک  این

ثالث حاضر بشه پنج هزار مارك بگیره و فیلم رو انقدر کوتاه بکنه، ما  شهید

ها بگو  گفتم به این. مزدش بهش بدیم حاضریم این مبلغ رو عالوه بر دست

شون بند و تنکه براي سکرترها تونن با این پنج هزار مارك پستون که می

. ها طول کشید و من اسمم رو هم از روي فیلم برداشتم قضیه مدت. بخرن

بعد همین خانم مونتور با من صحبت کرد و التماس و زاري کرد و گفت 

بار دیگه مونتاژ کردم و کوتاه  من فیلم رو از عقب یک. حیف از این فیلم

  . ذاشتم روش بعد اسمم رو هم نمی. کردم

  کردي؟ چه قدر کوتاهش :مهدي

- کنم، می و امروز که فیلم رو نگاه می.  در حدود پنجاه دقیقه:شهیدثالث

  . دقیقه۵٠شد ولی نه  اش باید کوتاه می  دقیقه٣٠بینم که 



 109 

نویسه یا ترجمه  م که چیزي مید البته شاید قابل مقایسه نباشه ولی آ:مهدي

تونسته  یبینه که بعضی جاهاش م ره می کنه و بعد از مدتی سراغش می می

که کجاها رو ساده کنی یا حذف کنی تصمیم   ولی این. غیره حذف بشه و

  .به هر حال پس یک دو سالی طول کشید این جریان. مشکلی است

بار اول که فیلم رو نشون دادن اسم کارگردان روش نبود .  نه:شهیدثالث

تر جمله زود دویچه سایتونگ، فرانکفور هاي آلمان من ولی تمام روزنامه

بعدش . روند شاو، و فرانکفورتر آلگماینه نوشتند که این فیلم مال شهید ثالثه

بعد در .  با هم آشتی کردیم و من اسمم رو گذاشتم روي فیلم١٩٨٤سال 

  .درخت بید رفتم چکوسلواکی براي فیلم ١٩٨٤ماه مه 

  کردي؟ ها چه کار می  در این فواصل بین فیلم:مهدي

 یک دوست دختر داشتم که حامله بود و بعد  در این فواصل:شهیدثالث

من سرگرم این بچه بودم و . دخترم به دنیا اومد ولی با هم ازدواج نکردیم

 ١٩٨۵ که در سال چیز نامفهومی به نام عشقنوشتن سناریویی به اسم 

  .تمومش کردم

  . ولی این کار بعدیت نبود:مهدي

بعدش سرطان .  چخوف بوددرخت بیدکار بعدیم همین .  نه:شهیدثالث

ساختم که تو   رو میچیز نامفهومی به نام عشقگرفتم، بعدش باید همین فیلم 

.  رو ساختم  ویرانگرٔفرزندخوانده فیلم ١٩٨۵و در سال . بیمارستان بودم

  . روفریقاآهاي سرخ براي  گل ١٩٩٠سال 

 رو چیز نامفهومی به نام عشقگفتی که .  خوب یک کمی صبر کن:مهدي

   شروع کردي؟٨٤ در ماه مه

برداري و در ماه جون   رفتم به محل فیلم١٩٨٤ در ماه :شهیدثالث

  .برداري رو شروع کردم فیلم
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  .کردي  و یک هفت هشت ماهی هم این وسط زندگی می:مهدي

ام با  یعنی در حقیقت وقتی مادر بچه.  زندگی و نوشتن سناریو:شهیدثالث

فقط گاهی . نوشتم دم و سناریو میخوابی خوابید، من نمی رفت می دخترم می

این تنها لطفی است که . کشه یا نه دادم ببینم بچه نفس می رفتم گوش می می

  .چون وقتی که برگشتم دیگه اون بچه رو ندیدم. در حق اون بچه کردم

   ساختی؟١٩٨٤، رو در سال درخت بید و فیلم بعدي، :مهدي

  .است از چخوف براساس داستانی درخت بید فیلم :شهیدثالث

  ؟چیه که اون داستان :مهدي

داستان پیرمردي است که تک و تنها .  داستان ساده و کوتاهه:شهیدثالث

کنار این آسیاب یک درخت پیر . کنه توي یک آسیاب خرابه زندگی می

گه این درخته از  کنه می طوري که پیرمرده گاهی صحبت می. قدیمی است

. خوره گیره و می  لب رودخونه و ماهی میشینه و هر روز می. من پیرتره

. کنه یک عمر داره این کارو می. هم خوردهه طوري که دیگه حال خودش ب

چی و   ظهر یک درشکه سراسیمه با یک درشکه١٢و هر روز سر ساعت 

. ایسته که یک روز درشکه می این تا. شه جا رد می  یک پستچی از اون

کنه و  ین از لب آب داره نگاه مییین پاپیرمرده از ا. کروك درشکه بازه

زنه پستچی رو که خوابه  چی می درشکه. ها اون باال روي جاده هستند اون

دو تا گرز هم . کنه بره توي شکم درخت بید قایم می کیفش رو می. کشه می

. که بگه بهشون حمله شده! دزد! زنه کمک زنه توي سر خودش و داد می می

. افته ا داره مییفهمه چه اتفاقی افتاده  بینه و نمی ها رو می  اینٔپیرمرده همه

جا پیک نیک   ن اونیا د که در حقیقت مییا بعدش یک کمیسیون تحقیق می

مونن و غروب  کنند و تمام روز می ل میااز پیرمرده هم چند تا سو. کنند می
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اره ی می ه رو درره کیف می. زنه که چیزي دیده ولی پیرمرده حرفی نمی. رن می

روز بعدش . بینه پر از پول و چک و سفته و براته کنه می توش رو نگاه می

گرده که این کیف رو تحویل  ی مییدر دنبال جا به ره شهر در شه می بلند می

جا نصف پول   اون. جا  ره اون می. گن باید بري دادگاه باالخره بهش می. بده

ره پیش  می. تر شده شه کیف سبک ن متوجه میاد بیروی می. کنن رو بلند می

گن بذارین  بعد هم می! اش کو؟ بندازینش زندون گه بقیه پلیس می. پلیس

چی با سر  درشکه. گرده لب آب که زندگیش رو ادامه بده می پیرمرده بر. بره

بینه از کیف خبري نیست  می. ره سراغ درخت اول می. ادی شده می باندپیچی

به . کنه بعد پیرمرده رو پیدا می. ان بیرونی بورها از دل درخت میو فقط زن

گه ازت پرسیدم  دوباره می. ده گه کیف کو؟ پیرمرده جواب نمی پیرمرده می

-می. گیریش رو ورداره بره خونه شه لوازم ماهی کیف کو؟ پیرمرده بلند می

 به جون فتها چی می درشکه. گه دیروز بردمش شهر تحویل مقامات دادم 

جاست که چخوف   ی داستان در اینیزیبا. زندش خوره می پیرمرده و تا می

جا ماند و با پیرمرد زندگی  آن. جا نرفت چی از آن ولی درشکه: نویسه می

.  پیرمردهٔخواستش، موند تو خونه مثل یک زنی که پیرمرده نمی. کرد

گه  چی می درشکه. ريجا نمی  زنه که چرا از این پیرمرده هی به این غر می

-مجبورش می. کنه که قلبم درد می  براي این. کنه  میدکه پاهام در  براي این

گن  می. کنه که من کشتم ره اعتراف می یچی م درشکه. کنه با هم برن شهر 

ندازیم تو آب  تون رو می کدوم قاتل؟ کدوم کیف؟ مگه مستین؟ جفت

پیرمرده .  پیرمردهٔگردن خونه برمیبعد . گین پرت می و چرا چرت. سرد

چی اون اعتراف رو کرده اما راضی نیست که چرا   که درشکهئه راضی
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بعدش دم صبح وقتی پیرمرده خوابه، . اند مقامات حرفش رو قبول نکرده

  .کنه چی خودش رو تو رودخونه غرق می درشکه

ه هاي چخوف، اون چند تایی که من خوندم، این  خصوصیت داستان:مهدي

  .»بودور که واردور«ح اصطاله که ب

  .خیلی زیبا گفتی. زنده باد.  بارك اهللا:شهیدثالث

کنی یادت   ولی در عین حال وقتی بعداً راجع بهش صحبت می:مهدي

اي براش  یعنی یک آدمی یک حادثه. اد که اصوالً داستان سرنوشتهی می

اش آماده بوده و نه فته که نه انتظار اون حادثه رو داشته و نه برا اتفاق می

  .دفاعه بنابراین در مقابل این حادثه کامالً بی. اش رو داشته اصوالً سابقه

اش رو  چهار هزار نامه از چخوف هست که من همه.  ببین:شهیدثالث

 راجع به مهاي مختلف دار کتاب. ام جا دارم و به زبون آلمانی خونده  این

با یک حرف تو . ام که خوندهزندگی چخوف به فرانسه، انگلیسی، آلمانی 

ببین، تمام اتفاقاتی که در .  سرنوشتهٔتونم موافق باشم و اون مساله نمی

طوري  فته، به نظر من البته، به نظر خواننده اینا هاي چخوف می داستان

تصمیم . گیره اد که چخوف براي فیگورهاي اصلی داستانش تصمیم نمیی می

 خواننده ٔذاره به عهده  و وقتی تصمیم رو می. خوانندهٔذاره به عهده رو می

 که این رو یک  مثل این. صورت نداره جا دیگه سرنوشت رلی به اون  این

گه وقتی که یک نویسنده پشت میز کارش  چخوف می.  دیگه گفتمعهدف

یعنی . خواد چیزي بنویسه باید سرد باشه، مثل یک تکه یخ شینه و می می

ندازه یا ممکنه  وف نوشته و من رو به گریه میحتی یک داستان عشقی چخ

. اون کار خودش رو انجام داده. تو رو متأثر بکنه، چخوف رو متأثر نکرده

  .اي است که باهات مخالفم این فقط تنها نکته
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- خواستم این رو توضیح بدم که که وقتی می اتفاقاً من هم می.  آره:مهدي

  .نیستگم سرنوشت، منظورم یک چیز متافیزیکی 

  .خیلی متشکرم.  زنده باد:شهیدثالث

اي  یعنی خالق، خدا، اون لحظه. جا خود چخوفه   سرنوشت در این:مهدي

گیره بیافرینه و یک چیزي رو، یک محصولی رو مستقل کنه  که تصمیم می

از خودش، در واقع سرنوشته که خودش نقش و صورت و زمان و مکان 

  .سرنوشت به این معنا. ده نداره اما داره به یک چیزي شکل می

درخت « چخوف هم به این معنا تصمیم گرفته که در داستان :شهیدثالث

  .جا رد بشه و روز چهارم قتل اتفاق بیفته   سه روز اون کالسکه از اون»بید

تونست تصمیم بگیره که اصوالً پیرمرده جور دیگري   آره اون می:مهدي

  .درگیر همین حادثه بشه

کننده و  چون زندگی پیرمرده خیلی خسته. شدمینه ن :شهیدثالث

که بیاد توي این   و فراموش نکن که این پیرمرد قبل از این. نواخته یک

ها دیگه وجود   اربابٔخونه. کرده ها کار می پیش ارباب. آسیاب، برده بوده

و وقتی اون . کنه در نتیجه اومده توي این آسیاب متروك زندگی می. نداره

ن مخصوص براي بازرسی قتل اومده و با پیرمرده و با سایر کمیسیو

هاي خوبی  مدهاي من آ گه ارباب کنه پیرمرده می ا صحبت میه چی درشکه

کردم،  ومد کار میا عید پاك می. کردم بودن، من همیشه براشون کار می

اند  هاشون بزرگ شده اند و بچه ها مرده حاال اون. کردم عید نوئل بود کار می

. خیره ادشون بیگه  بعد می. اند شهر و دیگه کسی به فکر من نیست و رفته

پرسه چرا  چی جوون ازش می یک درشکه! گفتند فرانسوي من میه همیشه ب

  .خدا بیامرزتشون. گه هیچی، همین طوري فرانسوي؟ می
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که چخوف به عنوان    سرنوشت آدم و اینٔ داشتیم راجع به قضیه:مهدي

-  کنه یا نه صحبت می هاش رو تعیین می هاي داستان  سرنوشت آدمنویسنده،

  .کردیم

چخوف به . کنه  آره، چخوف به نظر من سرنوشت تعیین نمی:شهیدثالث

عنوان نویسنده یک برش از زندگی رو همیشه گرفته و چیزي هم که من از 

 یا اگر. هاي چخوف اول و آخر نداره ام اینه که داستان چخوف یاد گرفته

. کنه چخوف سرنوشت تعیین نمی. صورت کالسیکش نیسته هم هست، ب

ه کنه که چ شون می ده یا تعریف شون می کشه بیرون، نشون ها رو می این آدم

تصمیم . بنده شه صحنه رو می کردن، و وقتی تموم می جوري زندگی می

ت یا که این عشق واقعی اس  گیره که این آدم بدي است یا نه یا این نمی

گه ولی وقتی داستانش رو  ها رو به این صورت نمی وقت این هیچ. جعلی

  .فهمی خونی می می

که   کنی یا این  چخوف، یا خود تو، آیا زندگی رو کالً دنبال می:مهدي

  ؟گیري کدوم بخش از زندگی رو دنبال کنی تصمیم می

در . گم در مورد خودم می. شه گفت  بخشی از زندگی رو نمی:شهیدثالث

دماغی  خیلی گنده. طور بوده باشه کنم که این مورد چخوف هم فکر نمی

بلکه . کرده خواد که آدم بگه چخوف بخشی از زندگی رو انتخاب می می

ها رو  بینم توي زندگی، اون ما، یعنی من، اون چیزهایی رو که ضروري می

ام،  زش یاد گرفتهدم و چخوف که استاد من بوده و ا هام نشون می توي فیلم

  .نویسه گیره و می اي از زندگی رو می هاش تکه در داستان

  کنه؟  یعنی یک برِشی رو انتخاب می:مهدي
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اد که در مکاتبات بین زن ی یادم می. کنیم  انتخابش رو ما می:شهیدثالث

 هنري مسکو بود با چخوف که به علت سل و تئاتر ٔچخوف که هنرپیشه

-ام و می نوشت که من دیگه خسته شده  بود، زنش دائم میبیماریش در یالتا

کرد که بعداً گندش  در عین حال هم به چخوف خیانت می. خوام برگردم 

و چخوف هم . خوابید که با یک مرد دیگه می  خیانت یعنی این. دراومد

 رو تئاترداد که مثالً سگ کوچولوي من ناراحت نباش، تو اون  جواب می

- بار باز زنش می که یک  تا این.  هم تو رو الزم دارهتئاتراون الزم داري، 

نویسه که هر شب توي هتل زندگی کردن، زندگی وحشتناکی است، 

گه مثل  ؟ چخوف میچیه؟ به من بگو زندگی چیهزندگی . کننده است خسته

و باز چون من از چخوف . ؟ هویج، هویجهچیهاینه که از من بپرسی هویج 

جوري  هاش زندگی رو اون تونم بگم که چخوف در نوشته میام  یاد گرفته

و آب . بینم دیدند و من هم زندگی رو هویج می دید که دیگران می نمی

  .هویج

تونی آبش رو  اتفاقاً وقتی زندگی رو هویج ببینی همیشه می.  آره:مهدي

خوب باالخره در سال . ولی آب هویج گرفتن خالقیت الزم داره. بگیري

 ساخته شد و تموم شد و در ماه نوامبر یا دسامبر نشون درخت بید ١٩٨٤

  .داده شد

بعد براي من پیشنهاد اومد که یک فیلم بسازم به اسم .  درسته:شهیدثالث

 معنی Wechssel Balg. اسمش این نیست.  ویرانگرٔفرزند خوانده

  .ولی در زبان فارسی معادلی براش نداریم. ده فرزندخوانده نمی

   یعنی چی؟Balg :مهدي

- شه به آدم این اصطالح مربوط می. گم  همه رو االن بهت می:شهیدثالث

. خانمان بودن هایی در آلمان، کمی بعد از قرون وسطا، که کولی و بی
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دار که یک پولی گیرشون  هاي پول دادندش به آدم شدن می دار که می بچه

 Wechsselاین . کَند میدار رو  هاي پول و این بچه پوست اون آدم. بیاد

Balgاند  به خاطر همین هم اسم فیلم رو گذاشته.  همون بچه است

  . ویرانگرٔفرزندخوانده

  ی است؟یجو  آیا این نوعی انتقام:مهدي

ولی تحت . ی ندارهیجو وقت حالت انتقام از طرف بچه هیچ.  نه:شهیدثالث

عنوان ه ب. ادی وجود میه کنه که یک حالت جنگ ب شرایطی زندگی می

ام و مثل  چون روش کار کرده. نمونه اجازه بده داستان فیلم رو بهت بگم

  .ام ام و عوض کرده  رو نوشتهشهمیشه سناریو

 دیگر است از ٔی یک طبقه از طبقهیجو  منظورم اینه که آیا این انتقام:مهدي

  طریق این بچه؟

داستان . فتها  می اتفاق١٩٨۵فیلم من در سال . در فیلم من نه.  نه:شهیدثالث

کنن ولی  هاست که با هم زندگی می اینه که یک زن و شوهر بورژوا سال

 به فرزندي قبول گاه پرورشاي رو از  ان که بچه بچه ندارن و تصمیم گرفته

یک . آرند خونه می و  گیرند  میگاه پرورشاین بچه رو هم از . کنن

  . دختربچه است

   چند ساله است؟:مهدي

 سالش بوده و اول از همه، زن خونه یعنی مثالً ٩موقع   اون:شهیدثالث

من بگی مامان و به شوهرم ه کنه که باید ب نامادري دختره، اصرار غریبی می

پرسه  شوهره می. ئه دونم که مادرم کی گه ولی من می دختره می. هم بگی بابا

دا کنی؟ خواي ماها رو عمو و عمه ص خواد چی به ما بگی؟ می پس دلت می

گه اسم مارو  بعد شوهره می. دونه چی بگه نمی. دختره همین طور وایساده
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که پیش   بچگی زنه با وجود این.  همچین چیزيک، مثالً ی»ریم تال تو«بذار 

هاي  پدر و مادر خودش بزرگ شده، پر از مشکالت بوده و براش عقده

ه ب. کنه  بروز میوجود آورده که روز به روز در مقابل این بچهه ي بدزیا

چون دختره، شوهره رو که بهش . خصوص وقتی که شوهره خونه نیست

. گه عمو هرمان، دوست داره ولی زنه رو که عمه لوئیزه دوست نداره می

گیره که باالخره  ولی البته تا حاال به زبون نیاورده و این برخورد انقدر باال می

. جا ببر  عمو هرمان منو از این«ش که ذاره زیر بالش بچه یک نامه می این دختر

 .»جا زندگی کنم  تونم این هم دیگه نمی عمه لوئیز بچه دوست نداره و من

زنه موقعی که .  نداره که برگردهگاه پرورشالبته این بچه جاي دیگري جز 

گه  ظهر سر میز ناهار می. کنه کنه نامه رو پبدا می تاق بچه رو تمیز میاداره 

چه بخواي . ییتو االن مال ما. ري ام و تو هیچ جا نمی رو پیدا کردهاین نامه 

ذاره  قاشقش رو می. تونه سوپش رو بخوره بچه دیگه نمی. و چه نخواي

بچه نامه رو . اش کن گه پاره ذاره جلوي بچه و می بعد زنه نامه رو می. زمین

 تو سر بچه که تقریباً زنه داره و انقدر می زنه مالقه رو ور می. کنه پاره نمی

گه  بینه که بچه زنده است میبعد وقتی زنه می. فته رو زمینا نیمه مدهوش می

ره از باال از توي کشوي میز  می! چه خوب! چه خوب. من تو رو نکشتم

بینه از  بعد می. بینه بچه نیست ین مییاد پای می. ارهی حموم وسائل پانسمان می

گه کجا  زنه می. کنه بچه فقط بهش نگاه می. ادی ی لب بچه داره خون مٔگوشه

ري؟ بچه در  کجا می! نرو. جوري تنها بذاري تونی منو این ري؟ تو نمی می

بعد هم سکانس بعدیش اینه که شوهره . ره کنه و بیرون می خونه رو واز می

  .والسالم نامه تمام. کنه  پیاده میگاه پرورشداره بچه رو جلوي در 

  این بچه آیا بچگی خود این زن نیست؟ :مهدي
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-  که من توي این فیلم، براي چندمین بار توي فیلم  براي این.  نه:شهیدثالث

تو بچگی خود زنه رو هم در فیلم . ت بازي درآوردمسهام، خیلی سوررآلی

  .زنه از مادرش عشق نگرفته. بینی می

  . بنابراین نداره که بده:مهدي

  .شناسهنمی.  که بدهبنابراین نداره :شهیدثالث

-  میconnectها  اصطالح اینه  زنه با این بچه بل یعنی به هر حا:مهدي

  .کنه 

قه که از ی دق١۵ـ١٦ولی مثالً بگیم . زنه  اول زورش رو می:شهیدثالث

  .زنه دیگه زه می) تر نداره بچه یک چمدون بیش(گذره  کشی بچه می اسباب

بینه   بچگی خودش رو تو این بچه میگم این زنه، خاطر همین میه  ب:مهدي

  .ن خیلی دردناکهوچ. تونه با بچگی خودش رابطه برقرار کنه و نمی

شه از این نقطه حرکت   این حرف تو کامالً درسته و دقیقاً می:شهیدثالث

که من فیلم رو   نه این. ولی این رو تماشاچی ممکنه در آخر فیلم بفهمه. کرد

یادمه وقتی این فیلم رو یک . ت کرده باشمهاي هیچکاك درس مثل فیلم

ی که بچه داشتند و یها موقعی توي تلویزیون آلمان نشون دادن تمام زن

- شوهراشون گذاشته بودن رفته بودن یا طالق گرفته بودن، خون گریه می

البته . صورت تراژدي ساخته نشده بوده در صورتی که فیلم اصالً ب. کردن

گه  اد خونه، میی مثالً روز اول که بچه می. ارهزنه یک وسواس خاصی هم د

ش تو آشپزخونه، آدامس رو از کف دبر می. کف کفشت آدامس چسبیده

که بخواد،   کنه که بدون این یک کارهایی هم می. کنه کفش بچه پاك می

مثالً مادر همین زن . در ایفاي نقش مادر موفق نیست. ره تو اعصاب بچه می

صورت سوررآلیستی نشونش ه  پذیرش فرزند، بٔل از قضیهکه ما چند بار قب
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قبل از اومدنش، زنه داره قاشق و . ها اد به دیدن اینی دیم، یک روزي می می

گه اگه مادربزرگ بیاد ازت بپرسه  به دختره می. کنه ها رو پاك می چنگال

ه گه بله چی؟ بچ می. گه بله گی؟ بچه می که منو دوست داري یا نه چی می

بینه و  این نوه خونده رو می. ادی مادربزرگه می. گه بله تو رو دوست دارم می

. ده که براي انگشتش بزرگه یک انگشتر بهش می. شه خیلی خوشحال می

-  این انگشتري است که این زن در زمان کودکیش خیلی حسرتش رو می

  .خورده

  . براي همین هم هست که براي انگشت دختره بزرگه:مهدي

خورن، دست بچه  اند و دارن قهوه می  بعد وقتی با مادره نشسته:یدثالثشه

  .ریزه روي دست بچه  داغ رو میٔقهوه. با این انگشتر به انگشتش، روي میزه

 منفی برقرار ٔها باهاش یک رابطه ی است که خیلیی از اون چیزها:مهدي

کنند با این  میشون رو دارند تکرار  شن که بچگی کنند، شاید متوجه می می

  .کنند این بار کنترل دست خودشونه تفاوت که فکر می

مثالً من . اي است یک چیز خیلی پیچیده.  که متأسفانه نیست:شهیدثالث

بار خیلی  دیدم، یعنی یکنوقت  ام رو هیچ که مادر اصلی  خودم با وجود این

خودم ه ب) موقع هیجده سالم بود اون(کوتاه دیدمش و خیلی هم سر خوردم 

پدر من هم آدم . طوري نخواهی شد گفتم که تو اگر یک روز پدر بشی این

در نتیجه موقعی که من از . ها رو نداشت  بچهٔخیلی خوبی بود ولی حوصله

که ازدواج کرده باشم و عکسش   دار شدم بدون این یک خانوم آلمانی بچه

  ...بینی جاست و داري می  هم این

  .ه چه قدر هم خوشگل:مهدي

  . قربان تو:شهیدثالث
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  .اش هم حرفی براي گفتن داره  نه تنها خوشگله، بلکه قیافه:مهدي

دفعه آقاي میرآفتابی تو  یک.  نجیبی استٔقیافه.  نجیبه:شهیدثالث

ماهه بود  چون وقتی پنج(گفتم امیدوارم . اش راجع به دخترم پرسید مصاحبه

من فکر .  تو کار فیلم نیادکنه بکنه، هر کاري می) من رفتم و ندیدمش دیگه

از . کردم وقتی که پدر شدم، اشتباهات پدر و مادرم رو تکرار نخواهم کرد

که این بچه وقتی پنج ماهش  دونی چرا متأثر نیستم؟ چون این موضوع می

. تا عکس هم چیزي ازش ندارم جز سه یا چهار. بود من ازش جدا شدم

ام ولی براي من  ه صحبت کردگاهی هم تلفنی از آمریکا به آلمان باهاش

کنم که من هم براي اون یک آدم  و من فکر می. یک آدم غریبه است

و بیاد ) االن سیزده سالشه( سالش بشه ١٦ترسم که  من از روزي می. ام غریبه

و اون روز .  منو بگیره و بگه تو پدر من بودي، چرا رفتی و فالن و بهمانٔیقه

  .هم خواهد اومد

. لاظر من هر کدوم از ماها یک جوابی داره براي این سو ولی به ن:مهدي

یک مقداریش بستگی به این داره که آدم خودش این جواب رو چه قدر 

  ...احساس کرده باشه

  . بله، بله:شهیدثالث

و مقداریش هم بستگی به اون آدمی داره که این . جوري بگهه  و چ:مهدي

  .شنوه جواب رو می

ه که آدم چ  یعنی این. گید درسته  اولی که شما میٔاون مساله.  نه:شهیدثالث

ولی طرف مقابلت رو وقتی نشناسی . جوري بگه و چه احساسی داشته باشه

اي و دو مرتبه این جراحت رو  بار زخمیش کرده باید مواظب باشی که یک

 ١٦شاید در . باید ببینی که تا چه اندازه آمادگیش رو داره. چاك ندي

 سالش ١٦دونه اصالً وقتی  تازه کی می. نداشته باشهسالگی آمادگیش رو 
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.  سالگی داشته باشه٢٠ولی ممکنه این آمادگی رو در . شد من زنده نباشم

تونم بهش بگم یکی بود یکی  یعنی من می.  یکی بود یکی نبودهٔمثل قصه

قعی هم که بخوام به قول وها؟ یک م. جوري شد جوري شد و اون نبود، این

 جوري بود، این  صحبت بکنم، بهش بگم قضیه دقیقاً اینsoul to soulتو 

خواد،  اي است که زمان می مسالهاین یک . همه رو بهش بگم. جوري بود

  .وقتش رو فعالً به وفور دارم. خواد وقت می

تصوري که دارم اینه که، تو این حسن نیت . فهمم  این رو کامالً می:مهدي

که   این. جوري که بود براش تعریف کنی ون داستان رو همٔرو داري که همه

  .فهمه داستان دیگري است اون چی می

گیره و اون اینه ام می فتم که خندها من یاد یک مطلبی می. نی بب:شهیدثالث

جا یک   ی اینیفردا هر بابا. من هم به هر حال پدرم. جا روز پدره  که فردا این

تو . کنم بنده نمی. کنه ت میاش دریاف گلی، یک ناهاري، یک چیزي از بچه

که این بچه پنج ماهش  کنی عین خیالمه؟ عین خیالم نیست چون فکر می

من فکر . گم عنوان نمونه میه این رو ب. بزرگش نکردم. بوده که من رفتم

کنم  کردم که این بچه که حاال به دنیا اومده من اشتباه پدر و مادرم رو نمی

  .ها اشتباه کردم نتر از او تر و بیش ولی گُه

ی دارم و راجع ی باباکمن هم باالخره ی.  دیگهئه جوري  خوب این:مهدي

 ٔخواست که رابطه خیلی دلم می. جاست دیگه  بابام اون. کنم بهش فکر می

و هر بار هم که سعی . کنم گاهی هم یک سعی می. خوبی باهاش داشته باشم

ولی اگر من این . شم سرخورده می) تر از بار پیش البته هر بار کم(کنم  می

ها رو بهش بزنم، دختر تو در فرهنگی بزرگ  امکان رو ندارم که این حرف

تر از ارتباط ماها  عنوان یک بچه، با واقعیت خیلی بیشبه شده که ارتباطش، 
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 تونه با واقعیت، اون تر می تحو به همین دلیل هم این نسل خیلی را. بوده

  .ردیم، ارتباط برقرار کنهجوري که ما زندگیش ک

ولی اجازه بده من یک توضیح .  البته دختر من مادر خوبی داره:شهیدثالث

االن شاید . موقع بدم ها در ایران اون و پدر ها مختصري راجع به ارتباط بچه

کنم، چون پدرساالري و مردساالري در  چه فکر نمی بهتر شده باشه گر

-ام، دخترم مدرسه که می ها فکر کرده من بعضی موقع. ایران کماکان هست

. اند گن پدر و مادرمون از هم جدا شده هاش بهش می ره چند تا از دوست 

 راحت شجا برا اون در نتیجه. شناسیم گن اصالً بابامون رو نمی چند تا می

  . براشئه یعنی یک چیز خیلی طبیعی. شده

که در ایران  ر حالید.  عمومی اون جامعه استٔ آره این یک پدیده:مهدي

اند مشکل بزرگی در مدرسه  هایی که پدر و مادرشون از هم طالق گرفته بچه

  .دارند

من فقط نگران . جا هم انقدر داریم که حد نداره  همین:شهیدثالث

که دنیاي ما، به قول   براي این.  امروز هستمٔ دوازده سالهـهاي ده  بچه

ن خاطر گاهی خیلی پشیمونم که بچه و به همی. شه بونوئل، هر روز بدتر می

  . ام درست کرده

کردیم یکی از عناصرش   اما االن که راجع به این فیلم صحبت می:مهدي 

  .امید بود

   .Shawshank Redemption آره همین فیلم:شهیدثالث

  .این یک جور مشنگی است.  البته نه امید الکی:مهدي

-که با امید می  نه این. تندالمثل داش ها یک ضرب  چکوسلواکی:شهیدثالث

  .فتها حاال بعداً یادم می. شه زندگی کرد، یک چیز زیباتر داشتند 
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  . به هر حال یک عنصر این داستان هم امیده:مهدي

توي . نه که تو فیلم من. تصحیح بکنیم. خوام  خیلی معذرت می:شهیدثالث

Shawshank Redemption.   

خواد  دلش می. جع به خداي زماناي هست را  یک داستان اسطوره:مهدي

در نتیجه یک شکی در . شه دار نمی بچه. کنه هزار سال دعا می. دار بشه بچه

از امیدش به . کنه شه یک دوقلو پیدا می دار می بعد که بچه. فتها دلش می

 ناز او. اهورامزداست. کنه که خداي نوره تداوم هستی یک بچه پیدا می

 این دو. وجود میاده ستی متوقف خواهد شد اهریمن بکه آیا ه  شکش به این

  .دوقلو هستند. تا با هم هستند

. اما به نظر من اهورامزدا دیگه وجود نداره.  بسیار زیباست:شهیدثالث

  .هاي معمولی اهریمن وجود داره و آدم

جور نگرش به دنیاست ولی به هر حال این امید  هم یک  خوب این:مهدي

به محض .  فردي استٔم مسالههبه آمرزیدگی است که در نهایت، امید 

اد تولید فاشیسم و کمونیسم و از ی می  جمعی درٔصورت یک ایدهه که ب  این

  .کنه این چیزها می

 سالش بود و به عنوان ٩٤ به نظر تو بزرگ علوي مثالً، که :شهیدثالث

  جوان ناکام، رستگار مرد؟

که پا گذاشت در حزب،   نبه نظر من بزرگ علوي به محض ای.  نه:مهدي

  .کل امکان رستگاریش رو از بین برد

   چرا؟ مگه حزب توده چی بود؟:شهیدثالث

خصوص اون که هنر رو تا حدودي ه ب. هر حزبی.  نه حزب توده:مهدي

که امیدش رو از خودش   اما به محض این.  رستگاریش بشهٔداشت که مایه
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تر  ري یک واحد بزرگقطع کرد و رستگاري خودش رو وابسته به رستگا

  .کرد، خودش از دست رفت

 رحمان هاتفی. جا یک چیز خیلی کوتاه بگم   اجازه بده من این:شهیدثالث

ی یهانویس کلی از روزنامه.  معروفهحیدر مهرگانشناسی تو؟ به اسم  رو می

ها رو تربیت کرد و سواد  جا و در ایران، این  رو که دور و بر ما هستند در این

عنوان ه اي هم شد و ب این آدم رفت توده. نویسی بهشون یاد داد هروزنام

که، یک   کجا رستگاریش رو گم کرد؟ به خاطر این. اي هم کشتندش توده

. کنه ذاره رستگاریش رو گم نمی آدمی به قول تو توي هر حزبی که پا می

یا آدم از روز اول . باید توي نفس آدم باشه. رستگاري یک چیز ذاتی است

خدایش . بزرگ علوي نداشت. یا داره. مثل استعداد. اد، ندارهی که دنیا می

  .بیامرزاد

تر و در پانویس چیزي  اگر بخوام دقیق. گی  آره دقیقاً همینه که می:مهدي

که تو گفتی بگم، وقتی تو این رستگاري رو در نفس خودت نداري سعی 

  .کنی یک چیز دیگه رو جایگزینش کنی می

  .ارك اهللا ب:شهیدثالث

-شی و سعی می یا متوجه می. گزینی نیست  و رستگاري قابل جاي:مهدي

شی و  که متوجه نمی  که به دستش بیاري یا این  کنی باهاش کنار بیاي یا این 

که به   کنی، یعنی عوض اینبگزینش  اي رو جاي ی یک چیز دیگههخوا می

نهیب تندر سوزان هاي فشرده فشرده و  گی خلق خودت توجه کنی هی می

  .ره جاست که رستگاري از دست می اون. ها و غیره و غیره خشم توده

  . درسته:شهیدثالث

 رو کجا نشون درخت بید. ١٩٨۵ به هر حال برگردیم به سال :مهدي

  دادن؟ 
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کننده  فستیوال برلن دعوتش کرد ولیکن تهیه. دونم  من نمی:شهیدثالث

 اول ٔدر تلویزیون برنامه. شد  زیاد میگذاریش  چون خرج زیرنویس،نفرستاد

خواستم بگم راجع  اي هم می من یک چیز دیگه. آلمان سه بار نشونش دادن

فرزند  و  آلمانزهانس جوانی ادر اون زمان من بین .  ویرانگرٔفرزندخواندهبه 

 Einکردم به اسم  ی کار میی داشتم روي یک سناریو ویرانگرٔخوانده

Unding der Liebe که بعداً هم خودش . روي رمان لودویگ فلتس از

اسم رمان رو .  رو براي من آوردفریقاآهاي سرخ براي گلنویس رمان  دست

من سناریوي . چیز نامفهومی به نام عشقشه ترجمه کرد به  به فارسی فقط می

برداري  کردم و درست یادمه که وسط فیلم این رو مرتب روش کار می

قرارداد سناریو اومد که پول خیلی خوبی هم به من   ویرانگرٔفرزندخوانده

برداریم و آسیستانش رو دعوت کردم و  که همون شب مدیر فیلم. دادن

بازي بکنیم که یادم نیست شد یا  رفتیم عرق مفصلی خوردیم و رفتیم خانوم

  .نشد

  ؟ کی شروع شدفریقاآهاي سرخ براي گلبرداري   فیلم:مهدي

چیز هاي فیلم   رفتم لوکیشن ویرانگرٔدخواندهفرزن من بعد از :شهیدثالث

قرار . قرارداد سناریوش رو هم که بسته بودم.  رو دیدم عشقامنامفهومی به ن

که   یک سر رفتم چکوسلواکی براي این. بود خود من کارگردانی بکنم

شون رو هم تازه یاد گرفته  هاي زیادي پیدا کرده بودم و زبون جا دوست  اون

جا سرطان روده گرفتم و سرطان گرفتن من همان و   ر اونبعد د. بودم

باید . تونه بره دکتره گفت نمی. کننده با وکیل من اومدن خواهش و تمنا تهیه

  .نگفت بهشون که چه مرضی دارم. بمونه

   چه طور معلوم شد که سرطان روده داري؟:مهدي
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علوم بعد م. بعد رفتم آزمایش.  خوب اول خودم متوجه شدم:شهیدثالث

توي یک بیمارستان خوبی توي .  بزرگم یک غده دارمٔشد که توي روده

کننده و وکیل من اومدن التماس  به هر حال تهیه. چکوسلواکی بستري شدم

موقع مثل  اون. شه برداري ماه مارس شروع می فیلم. ییو زاري که باید بیا

خالصه . احت کنهتونه بیاد باید استر دکتر گفت این نمی. که اکتبر بود  این

.  مژده آمد که سرطان دارم١٩٨٦سال . و من هم عمل کردم. ها رفتند این

بعد سه سال هم در .  عمل شدم و تا ماه مه در بیمارستان بودم١٩٨٧ژانویه 

 به من خبر دادن ١٩٩٠در سال . هاي بعدي چکوسلواکی موندم براي مراقبت

حتی اگر اقامت نامحدود آدم خارجی، . که سناریو مورد قبول است و بیا

تر از شش ماه از آلمان خارج باشه و پلیس بفهمه،  داشته باشه، وقتی بیش

وکیل من منو . زنه تو پاسپورتت که ابدالدهر نتونی داخل بشی یک مهر می

من اومدم و شروع . قاچاق رد کرد با ماشین شیک مرسدس بنز به آلمان

قبل از . برداري شد در مونیخ فیلم مقدمات و در فرانکفورت و ٔکردم به تهیه

 رو چیز نامفهومی به نام عشقبرداري  که برم چکوسلواکی، لوکیشن فیلم  این

بردار، طراح لباس، همه رو انتخاب  آرشیتکت، فیلم. انتخاب کرده بودم

  .ها مال منه اگر این فیلم رو شما ببینی همه لوکیشن. کرده بودم

  برداري شده؟ م در استودیو و دکور هم فیل:مهدي

  .بعد رفتم چکوسلواکی که برگردم. ئه  نه طبیعی:شهیدثالث

   چرا برگردي؟:مهدي

  ...اي بود که بکارتش رو بنده زده بودم و   یک دوشیزه:شهیدثالث

   رفته بود چکوسلواکی از دستت عارض شده بود؟:مهدي

رفتم . کردم احساس مسئولیت می. اهل چکوسلواکی بود.  نه:شهیدثالث

طور کلی اصالً عاشق شده ه کنم در زندگیم ب فکر نمی. عشق نبود. ینمشبب
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در همین . جا موندم  رفتم و سه ماهی هم اون. رفتم سري به خانم بزنم. باشم

البته درد . ام درست نیست احوال متوجه شدم که یک چیزي در روده

نوز سال حاال ه.  رو بسازمچیز نامفهومی به نام عشق قرار بود ١٩٨٩. نداشتم

.  قرار بود این فیلم رو بسازم١٩٨٧نه ببخشید اشتباه کردم، مارچ .  بود١٩٨٩

برداریم که اهل چکوسلواکی بود گفتم رفت با یک دکتري که  به مدیر فیلم

رفتم پیش . دکتره هم گفت بهش بگو بیاد. شناخت صحبت کرد خوب می

در نتیجه .  مفصل دارهداستان. اون دکتر و معاینات اولیه نشون داد که سرطانه

هاي  به من گفتند که باید عمل بشم و توي یکی از بهترین بیمارستان

 دو.  سومم رو هم نوشتمٔنامه من حتی وصیت. چکوسلواکی منو خوابوندن

حتی اون شبی که . وکیلم هم از آلمان اومد بهش دادم. تا قبالً نوشته بودم

 ٔده روز تمام همه.  آلمانی بود.آدم خیلی خوبی بود. رفت، گریه هم کرد می

تا .  تا کلیه، که ببینن کجاها ممکنه زده باشهببدن منو آزمایش کردند، از قل

در هر صورت . ی نزده بودیکردن به جا ها معاینه می اي که اون اون لحظه

. تر طول نکشید عملم هم دو ساعت و نیم بیش. روز یازدهم منو عمل کردند

 ٔپرده. کنند تا باالي شومبول آدم عده است باز میجاي سینه که م  از این

 ٔبه هر حال یک غده. ذارن بیرون می روده رو. صفاق رو باید وردارن

کوچکی بود، اون غده رو درآوردن و ضمن عمل داده بودن یک تکه از 

جا گفته بودند   گاه و اون ی که غده بهش بود، آزمایشیجا ام رو، همون روده

  .ام هم نزده  حتی به جدار رودهی نزدهیکه به جا

  . پس زود متوجه شده بودي:مهدي

هاي  من خودم هم یک آدمی بودم که چون بیماري.  آره دیگه:شهیدثالث

حتی موقعی که به هوش . مختلف در زندگی گرفته بودم دیگه خبره بودم

-اومدم آسیستان پروفسور جراح باالي سر من بود و با لبخند منو نگاه می
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-دیدم می گفتم راضی هستین؟. انی یلی دور به نظر میها خ  دیدم این.کردن 

 دوم که به هوش ٔدفعه. دمشگفتن آره، تو چی؟ من دوباره بیهوش . خندن 

پنج دقیقه . گفت عجب شانسی آوردي. اومدم دکتر بیهوشی باالي سرم بود

  .ازده بوديبه دو

   پنج دقیقه به چی؟:مهدي

بعد . اگر دوازده شده بود رفته بودي زده یعنی پنج دقیقه به دوا:شهیدثالث

. خندیدند ها کلی از دست من می این.  خوابیدمICUیک مدتی هم توي 

 صفراش رو عمل کرده ٔروي من یک مریض بود که فقط کیسه هچون روب

داد و  باالي سرش یک مانیتور طبی بود که ضربان قلبش رو نشون می. بودن

. برد از نصف شب بود و من خوابم نمیساعت دو بعد . رنگی هم بود

بهش . ومد از توي سالن رد بشه، البته جوون بود اما خوشگل نبوداپرستاره 

 ٔ برنامهٔ تلویزیون من هم به اندازهٔگفتم برنامه. گفت بله. گفتم خواهر

تونست  احمقانه است؟ از خنده نشست رو زمین دیگه نمیرو تلویزیون این یا

باالخره منو ول کردن .  مرخص بکننICUونستن منو از ت خالصه نمی. بره

و اومدم باال و به مدت یک ماه براي راحتی خیال خودشون و من، صبح منو 

جا   اون. زدن  ضعیف کُبالت به من میرفرستادن یک جایی و یک دو می

-  یارو نمی. شون رو خورده بود حنجره دیدم که سرطان هایی رو می آدم

رفتیم بیرون با هم سیگار  مون ناشتا می ه ولی صبح جفتتونست حرف بزن

من . به هر حال بعد اون دوره هم تموم شد و منو ول کردن. کشیدیم می

یک آپارتمان کوچک بود با ( تکی بودم ٔلش توي یک خونهییادمه که اوا

شدم اول از همه  ها که بیدار می صبح) یه آشپزخونه و یه حموم و یه توالت

بعد یک شب روي یک کارتن خیلی . افتادم ت عزیزم سرطان مییاد دوس
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 مثل پالکارد زده بودم .»کند این بیماري دیگر عود نمی«بزرگ نوشتم 

. گذشت، هیچی دیگه. دیدم شدم اونو می روي تختم، صبح که بلند می هروب

چیز نامفهومی به نام  رمان ٔکه همین آقاي لودویگ فلز که نویسنده  تا این

 بود و هم سن خودمون هم هست و دائم آخرین تابستان گرابه و رمان شقع

)  روچاره بیکردن  ها ردش می شد و هی زن هی عاشق می(بود هم عاشق

نویس اول  پیش. فهمیده بود که من چکوسلواکی هستم اومد دیدن من

ام رو عمل  تونی راه بري؟ گفتم من روده گفت می. سناریو رو آورده بود

بعد . ی با هم خوردیمیرفتیم اتفاقاً یک آبجو. ام چه ربطی به پام داره کرده

نویس سناریو رو به من داد و گفت این رو بخون اگه خوشت اومد  پیش

البته منظورش این بود که اگه خوشت اومد هر تغییري . رایت مال شما کپی

 خودش هم آلمانی بود منتها تو اتریش زندگی. تونی توش بدي بخواي می

من سناریو . کرد در وین زندگی می. تره کرد که به چکوسلواکی نزدیک می

. عجیب هم خوشم اومد منتها خبري بهش ندادم. رو خوندم و خوشم اومد

یک مدت زیادي گذشت تا اون سراغ منو گرفت که چه طوره؟ گفتم دارم 

 ٔکننده سه بار سناریوش رو نوشتم و سه بار تهیه. نویسم سناریوش رو می

. شد  فیلم میهعت سا٤٨اگه سناریوي اولی رو ساخته بودم . آلمانی ردش کرد

دید  بورژوا اگه می هایی داشت که تماشاچی خرده سناریوي دومی سکانس

در .  طول کشید١٩٩٠ سوم سناریو تا سال ٔنوشتن نسخه. کرد وحشت می

 حاال . خبرم کردن که بیاZDF دوم تلویزیون آلمان ٔ از برنامه١٩٩٠سال 

 اقامت نامحدود هم داشته ٔمطابق با قوانین آلمان، یک خارجی اگر اجازه

یعنی یا دیگه تو . تر از شش ماه حق نداره خارج از آلمان باشه باشه بیش

اش که دیگه نتونه  زنن تو گذرنامه که یه مهر می  دن یا این ش نمیهآلمان را

ک ماشین بنز خیلی ژیگولی  اومد با یچاره بی. به وکیلم گفتم. تکون بخوره
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حتی دم مرز به . یک نفر هم نفهمید. و خیلی شیک منو قاچاقی برد آلمان

 در ١٩٩٠در نتیجه  .خاطر اون ماشین اصالً پاسپورت منو هم نگاه نکردن

که فیلم بنا به نقاضاي  چون.  مقدمات فیلم بودمٔفرانکفورت مشغول تهیه

و بعد درست در دسامبر . اخته بشه اصلی قرار بود در مونیخ سٔکننده تهیه

 همون موقعی بود که من دور و ور فرانکفورت توي یک آپارتمان ١٩٩٠

کردم که جنگ خلیج فارس شروع شد و من  اي مبله زندگی می اجاره

شب بیدار و خواب بودم و منتظر بودم که سورپرایز  ساعت دو بعد از نصف

دیدم که حمله شده به . ودسال نو چه خواهد بود و تلویزیون هم روشن ب

کننده برام یک  جا تهیه   رفتم به مونیخ و اون١٩٩١ ٔبعد ژانویه. عراق

موقع آدم حسابی بودیم، هم  اون. اتاقه در یک هتل گرفته بودرآپارتمان چها

برداري  من با تیم فیلم. ذاشتن پول داشتیم هم عزت و احترام بهمون می

ها رو با   روز هم صحنه٨ کردم حتی ها رو انتخاب هنرپیشه. صحبت کردم

در ماه فوریه بود و چون فکر . کردیم ها بدون دوربین تمرین می هنرپیشه

 روز هم وقت ٣١کردن که فیلم دو ساعت خواهد بود به من گفتن که  می

 روز تموم ٢٩ ساعت و ده دقیقه، ظرف ٣من این فیلم رو که شد . دارم

  .ها کلی پاداش و جوایز متعدد بهم دادنکننده براي همین هم تهیه. مدکر

  هاي فیلم کی بودن؟  هنرپیشه:مهدي

 غیر از یکی که یک ،ده بودنم اوتئاترشون از  تر همه  بیش:شهیدثالث

 ٔاون هم هنرپیشه. کرد  نقش پاانداز رو بازي میاوتوپیامردي بود که در فیلم 

 مونیخ بوده و Commerspiel تئاترهاي  هترین هنرپیشه بیکی از. هتئاتر

بقیه همه . خاطر من قبول کرد که نقش پنجم رو در فیلم بازي کنهه ب. هست

  . شون توي سینما من آوردم.  بودنتئاتر ٔهنرپیشه

  وردي؟آ  هنرپیشه میتئاتر چرا از :مهدي
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هاي سینماي آلمان  دلیل اولش این بود که چون هنرپیشه  :شهیدثالث

من باهاشون . هاشون خیلی بد بود بود و بازيشون خیلی شناخته شده  قیافه

 دیسیپلین تئاتر ٔکه هنرپیشه  دوم این. همیشه هم همین طور بود. کردم کار نمی

فوکوس  وکوس و غیرـفقط با ف )  سینمأبرخالف هنرپیشه. (تري داره بیش

(to be or not to be)کنه و  ش کار میابعد وقتی آدم باه.  آشنا نیست

  .فهمه کنه مطلب رو می تمرین می

خط داستانی فیلم چی . هاي سرخ براي آفریقاگل خوب بپردازیم به :مهدي

  بود؟

بینه  عجیبه هر کسی این فیلم رو می.  مرد جوانی استٔ قضیه:شهیدثالث

 سالم بود ٤٩. اون موقع من دیگه خیلی جوون نبودم. ییگه این خود تو می

م منو دوست داشتن، که این پسره همین ها ه ولی اصرار داشتم، و هنرپیشه

 فیلم هم همین کار رو کرد و طوري به من مگم بازي بکنه و تما جور که می

تونست از من دل بکنه، حتی وقتی که فیلم تموم  مند شده بود که نمی هعالق

خوره، با   یک پسر سی ساله است که کارگره، عرق میٔداستان، قضیه. شد

جا   اون. هاست رفته آفریقا  و یک برادر داره که سالکنه، مادرش زندگی می

تر بوده و به یک جایی  و مادره، اون برادره رو که معقول. مونتور فیلمه

ل وکه این پسر جوون که در فیلم اسمش پا  تا این. تر دوست داره رسیده بیش

توي یک پارکی بر اثر مستی، . شه واال است تصادفاً با یک دختري آشنا می

 کت ٔتراشیده هاي کله وي نیمکت خوابش برده و چند نفر از این التر

کتک مفصلی به . شه دعواشون می. اند پوش به یک زنی بند کرده چرمی

پسره . جویی کنه اد که از این پسر تشکر و دلی دختره می. زنن پسره می

دختره . ره سراغ دختره می. شه خاطرخواه می. گیره شماره تلفن دختره رو می
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دختره . پسر داره که زمستون و تابستون رنگش برنزه است یک دوست

و قضیه با یک . ره کنه و با این پسر جوون می پسره رو ول می دوست

  .شه بازي معمولی شروع می عشق

   زمستون و تابستون رنگش برنزه است یعنی پااندازه؟:مهدي

ا شب زیر چراغ یک آدمی است که شب تا صبح و صبح ت.  نه:شهیدثالث

مهم اینه که رنگ پوست تن و صورتش طوري باشه . شینه رمز مین قوماد

ها اول مدت  به هر حال این. که همه فکر کنن از فلوریدا یا از کالیفرنیا اومده

 ٔره خونه کشه و می کوتاهی با هم عاشق و معشوقند بعد پسره اسباب می

حاملگی دختره . شه ختر حامله میکنن و این د دختره و بعد با هم ازدواج می

پدر . اوالً کار درست و حسابی نداره.  زندگی پسره استٔترین فاجعه بزرگ

کنه  دارن، آپارتمانی که دختره توش زندگی می و مادر دختره خیلی پول

 پدر پیشی بري هخوا گه چرا نمی  پدر و مادرشه و دختره هم هی میٔهدیه

گه به بابات بگو لطفاً بیاد از کون من  هش میپسره هم دائم ب. من کار کنی

و بعد هم مصیبت . ینرکنم تو و پدرت از کون من بخو خواهش می. بخوره

ترین  بزرگ. ره فریقاش از بین میآدوم پسره اینه که آرزوي رفتن به 

نه پیش . فریقاآن زن که عشقشه بره یآرزوش این بوده که یه روزي با ا

جا هست   ثالً یه دیالوگ به نظر خود من درستی که اونم. فریقاآبره . برادرش

ها  حتماً با میمون. تو مجسم بکن االن تارزان پیر شده«گه  اینه که به زنه می

دختر بلوند داره که  یک دوست. هم رفیق بوده که خیلی هم طبیعی است

- تگاه مترو گل میسفریقا توي ایآتوي یکی از شهرهاي . اون هم پیر شده

فریقا براي آ منتفی شدن سفر ٔ بعد قضیه.»هاي سرخ پالستیکی گل. هفروش

خوب ( ی با زنشیشه که یک بار توي یک دعوا پسره انقده جدي می

کنه بعد از یک مدتی معاشقه باید دعوا بشه  معلومه آدم وقتی ازدواج می
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زنه توي شکم  یک لگد می) اي امکان نداره دیگه، غیر از این چیز دیگه

 ٔکننده حتی تهیه. البته شکم زنه هنوز جلو نیومده. که حامله استزنش 

و درست . تلویزیون از من خواهش کرد که این صحنه وحشیانه و خشن نشه

ولی با وجود این نفس . شد و باید می. خواستم زنه که من می ی مییجا همون

یک . هکن و بعدش دختره اینو از خونه بیرون می. ادی تماشاچی هم بند می

 ٔ که اسمش توتسی است و با هم توي کارخونهئه همکار داره که پیرمردي

این توتسی یک پیرمردي است که زنش هفت . کنند کشی کار می خاکروبه

بینی که تمام مبل و لباس و  اش می سال پیش مرده منتها وقتی بري تو خونه

بچه . گردهمی ر که انگار زنه رفته نون بخره بئه  چیزهاي زنش یه جورئهمه

پسره دیگه جا . ادی وجود میه یک رفاقت عجیبی بین این دو تا ب. هم ندارن

ها پیدات  طرف  شدي اینکار بیو خونه نداره و مادرش هم بهش گفته اگه 

و یک حالت نفرتی هم توي . فهمم ها رو نمی من پیرم و مشکل جوون. نشه

که هفت   که با وجود این   اینخاطره پسره از پیرمرده متنفره ب. مادره هست

که زن خودش با  سال پیش زنش مرده هنوز زنه رو دوست داره در صورتی

گیره یک  و بعد پسر تصمیم می. که زنده است دوستش نداره  وجود این

یک . کنه که نکن این کار رو پیرمرده ازش خواهش می. بانک رو بزنه

گه من این رو پیدا  پیرمرده می. تیر پیرمرده داره که سه تا گلوله داره هفت

شه  پول می تیر رو خوبه آدم که بی گه این هفت می. ام تو سطل آشغال کرده

پسره این . تونه اگه سرطان بگیره خودشو باهاش بکشه که می  بفروشه یا این

گه با  به پیرمرده می. با سه تا فشنگ. گیره تیر رو باالخره از پیرمرده می هفت

-دار می به صندوق. ره توي بانک، صبح زوده وقتی می.  سر کاراتوبوس برو

زنم  گه یک گلوله بهت می گه اگه ندم چی؟ می یارو می. ها رو بدهگه پول 

یارو اول تعدادي اسکناس . ین دیگه زیاد زحمت نکشنیها اون پا که کرم
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ه تا اي؟ یک تیر از س گه منو مسخره کردهپسره می. ده پنج مارکی بهش می

ترسه و شروع  یارو می.  ضدگلولهٔخوره به شیشه می. کنه گلوله رو در می

پیرمرده از پشت . دسته دسته. هاي صد مارکی رو دادنکنه اسکناس می

ره  می. گه اصالً شوخی نیست پسره می. ئه ها همه شوخی گه این اد و میی می

خوره درست  ره، می تیر در می. خوره زمین خوره و می پاش سر می. عقب

گه توتسی  پسره می. نمرده، ولی افتاده. فتها پیرمرده می. زیر گلوي پیرمرده

ها رو هم  حاال یک مقداري از پول. این چه کاري بود که کردي. ابله بیا. بیا

چون . کنه پیرمرده رو با هزار بدبختی  مینسوار ماشی. گذاشته جیبش

. گه بیا این هم پول می. بردش تو ماشین می. تونه راه بره پیرمرده دیگه نمی

تونیم بریم  گه حاال دیگه می می. ریزه روي پاي پیرمرده ها رو میصد مارکی

اسم زن ( !گه مارگارت می. گیره  پسره رو میٔپیرمرده یقه. فریقاآدیگه  با هم

 و فته پائینا بعد سرش می. منو ببر پیش مارگارت) پیرمرده مارگارت بوده

ره تو  با ماشین می. دفعه با پیرمرده رفته بودن قبرستون قبالً یک. میره می

تاریخ . قبر این پیرمرده هم آماده است. باالي سر قبر مارگارت. قبرستون

در ماشین رو واز . اند اند، تاریخ مرگش رو ننوشته تولدش رو روش نوشته

کنه به زن  بعد تلفن می.  قبرندازه توي پیرمرده رو می. گه رسیدیم کنه می می

گه که ماشین رو  زنه بهش می. کنه به اظهار عشق کردن خودش و شروع می

زنه . ادی بعد صداي یه تیر می. چون ماشین مال زنه است. بیار بذار دم خونه

بعد دوربین نشون ). تو آدم احمقی هستی (du bist ein idiot گه واال  می

که   بعد درست قبل از این. ودش رو داغون کردهده که پسره زده مغز خ می

این تصویر تموم بشه و چشم پسره هنوز وازه، از تو چشمش یک قطره 
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فیلم . کنه که خون گریه می  مثل این. اد بیرون که رنگش قرمزهی اشک می

  .شه تموم می

   فیلم رو کجا نشون دادن؟:مهدي

فستیوال لندن براي . ام و در فستیوال روتردZDF در تلویزیون :شهیدثالث

کننده پول نداشت زیرنویس انگلیسی براش  نمایش خواست اما چون تهیه

 ١٩٩٢ بعد در سال . پنج بار پشت سر هم فیلم رو نشون دادZDF. نذاشتن

نوار ویدئو .  بهترین سناریو و بهترین کارگردانی رو در آلمان گرفتٔجایزه

  .    باور کنیدم که جا موجوده بخواي نشونت می  هم این

  ان ساختی؟آلم این آخرین فیلمی بود که در :مهدي

  . این آخرین فیلمی بود که در عمرم ساختم:شهیدثالث

  ها بودي؟  کارگردانٔ آیا در آلمان عضو اتحادیه:مهدي

. ل هم من عضوش بودمیاوا. ها بود  یک سندیکاي کارگردان:شهیدثالث

هاي خیلی احمق و تنبلی  آدم. دادم ماهی پنجاه مارك هم حق عضویت می

دونی من از  طور که می که همون  من اومدم بیرون براي این. جا بودن  اون

خودشون منو به عضویت قبول .  عضو آکادمی هنر آلمان هستم١٩٨٤سال 

دار انجمن   عضو سهام١٩٨٠همین طور از سال . من تقاضا نکردم. کردن

  .هاي آلمان هستم نویسندگان و سناریست

آمد داشتی  و هاي آلمانی رفت  کارگردانٔ منظورم این بود که با بقیه:مهدي

  کردي؟ گو میو اشون بحث و گفتهدیدي و با ها رو می و اصالً این

ها رو من توي  ها؟ این  مثل شلوندورف، ویم وندرس و این:شهیدثالث

یم با و. م و علیک داشتمبا شلوندورف سال. دیدم جلسات آکادمی هنر می

دونم  دید نمی کردم چون هر وقت منو می وندرس اصالً سالم و علیک نمی
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هاش رو  اصالً فیلم. کرد به چه دلیل مجهولی با من انگلیسی صحبت می

آلیس . دو تا فیلم اولش بد نبود. هاش کارت پستالی است فیلم. دوست ندارم

که اومد توي این ولی بعد . بان از پنالتی ترس دروازه و در سرزمین عجایب

  .نظر منه. ها، گه زد  و از این حرفپاریس، تکزاس ٔقضیه

   ورنر هرتزوگ چی؟:مهدي

تونه فیلم بسازه  هاست که نمی مدت چون.  با اون خیلی رفیقم:شهیدثالث

االن رفته ایتالیا . کنه هاش گرون و مشکله و فروش نمی که فیلم  براي این

  .ذاره جا اپرا می  اون. تره از من خیلی مسن. بودی یچون عاشق یک خانم ایتالیا

   فاسبیندر چی؟:مهدي

هم . بختانه براي خودش یا خوش.  بودgay فاسبیندر متأسفانه :شهیدثالث

.  سالگی هم قلبش وایساد٣٦در . خورد زد و هم شدیداً عرق می دراگ می

. انه و نابغه نبود آلمٔگن این نابغهبخواستن  منتقدها می. هاش هم بد بود فیلم

  .مرد. نه که خودکشی بکنه. زد که نابغه بشه و خودشو کشت زور می

   است؟مساله بودن gay توي آلمان هنوز :مهدي

  .کرد اي نمی  بودنش اشارهgay کسی هم البته به :شهیدثالث

   هستم؟gayتونست بلند بگه من  می منظورم اینه که ن:مهدي

  . االن وضعیت فرق کردهالبته. بله.  درسته:شهیدثالث

یک جور احساسات زنونه توش . ام هاشو دیده  من چند تا از فیلم:مهدي

  .هست

طبیعت وقتی توي فستیوال فیلم . پرم بخشی وسط حرفت می  می:شهیدثالث

ایفی  مدادند فاسبیندر هم یک فیلمی داشت به اس  رو نشون میبیجان

این فیلم رو هم در . م فُن تارنهاي است به اس داستان مال نویسنده. بریست
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اي یک  ی هم از طرف یک روزنامهییه بابا. دادن قسمت مسابقه نشون می

 اون وسط نشسته بود و من و فاسبیندر هم این. مصاحبه با من و اون گذاشت

کالً نظر ما . کرد اصالً راجع به کار ما دو تا صحبت نمی. طرفش طرف و اون

من وقتی فیلم اولم رو در ایران ساختم هنوز سی . دپرسی رو راجع به سینما می

از (عد از این مصاحبه ببعد، دو روز . هم جوون بود اون. سالم نشده بود

اگر رئیس فستیوال بدونه که تو شانس جایزه گرفتن داري . رفت) فستیوال

 جایزه رو ئه گفته بود این ایرونی. کسی هم جلوشو نگرفت. ذارن بري نمی

 خرس ٔو من هم همون سال جایزه. این تنها برخورد ما بود. فتگیره و ر می

 رو مارتایکی . تر ازش ندیدم من متأسفانه چند تا فیلم بیش. اي رو گرفتم نقره

 اون مرد الجزایري است که با یک ٔقضیه.  خورد ترس روح را میدیدم، یکی 

یک اش رو  ییریزه که بعد شنیدم روایت آمریکا زن آلمانی رو هم می

. خوشم نیومد. از اون تقلید کرده بود.  ساخته سیركآدمی به اسم داگالس

و اون هم بدتر از من خیلی سریع . هاش خوشم نیومد از هیچ کدوم از فیلم

  .ها شدنویس ها و روزنامه قربانی منتقد. ساخت فیلم می

  ؟چیهمنظورت . ستاپستالی  هاي ویم وندرس کارت  گفتی فیلم:مهدي

یعنی .  ببین، منظورم اینه که فرم فیلم سوار بر محتواي فیلمه:ثشهیدثال

 .پستال گرفته بردار به خواست وندرس هر پالنی رو مثل کارت که فیلم این

  متوجه هستی؟

ها ساخته چی؟ منظورم   این یکی دو تا فیلمی که راجع به فرشته:مهدي

wings of desire و that far so close.   

خیلی بد . لم ساخت دو سال پیش با هورست بوخهولتز یه فی:شهیدثالث

  . اسمش یادم نیست. اصالً توي فستیوال کان هم هو کردنش. بود
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ها جدیدتره و بخشی هم در آلمان ساخته شده با  کنم این  فکر می:مهدي

  .هاي آلمانی ی مثل پیتر فالک و هنرپیشهیمریکاآهاي  هنرپیشه

، ما، یعنی من و ورنر هرتسوگ و ١٩٧٩سال . دونم  نمی:شهیدثالث

مریکا به اسم نمایندگان سینماي جدید آلمان آهوبرت اختنبروش اومدیم 

هاي مارو در سانفرانسیسکو نشون دادن   فیلمکه  این زو بعد ا! که هنوز جدیده

. ساخت  رو میتمهموقع داشت  وندرس اون. آنجلس اومدیم لس

و فیلم بدي . کرد رها با وندرس رفتار میمثل نوک. اش کوپوال بود کننده تهیه

خود کوپوال . موقع مونتاژ وندرس رو فرستادن پی کارش. راومددهم از آب 

 در واقع انتقام شخصی وندرس پاریس، تکزاسو فیلم . فیلم رو مونتاژ کرد

گی پیتر  کنه ولی اگر می حساب می تصفیه. جاست  از هالیوود و سیستم این

. ازي کرده یا باید خیلی پیر شده باشه یا پول الزم داشتهفالک توي فیلمش ب

که   یا این. کنه توي فیلم هر کسی بازي نمی. پیتر فالک رو خیلی دوست دارم

هاش  ملبه هر حال من رفیقش نیستم و از فی. خوب، وندرس رو دوست داره

  !ادی هم خوشم نمی

ل رو مطرح کنم که اسوجا که این   خواستم برسونم به این می!  البته:مهدي

  سینما اصالً یعنی چی؟

 دیشب علی پورتاش اومد عقبم که برم با آقاي نادر رفیعی :شهیدثالث

من هم رفتم چون یک دوست خوب دارم به اسم آقاي علی . مصاحبه کنم

فقط خواهش کردم راجع به فستیوال و کارهاي . مرتضوي، گفت ضرر نداره

ن علی پورتاش انداختم که یک جوري توي ده. من در فستیوال صحبت نشه

بعد یک . گفتم سینما یعنی دروغ. ؟ پرسیدچیهمجبورش کن که بپرسه سینما 

.  نشون بدنmidnight showبحث طوالنی شد که یک موقع باید توي 

هایی که شما  ولی اکثر فیلم. گین؟ گفتم من نه گفت شما هم پس دروغ می



 139 

تونه بگه  آدم نمی. دگی نیستیعنی زن. بینین دروغه روي پرده می

 دوباره مسالهگو بودن، ولی با وجود این من به این  ها دروغنئورئالیست

  .»سینما دروغه«گردم که  برمی

   چه طور به این تعریف از سینما رسیدي؟:مهدي

 یک مونتوري داشتیم، یک خانمی بود، موقعی که توي :شهیدثالث

و معاون وزیر . زن بسیار احمقی بود. ساختم فرهنگ و هنر فیلم مستند می

. دونم  نمی، چی شدهجاست، خانم  معاون وزیر این. داد ترتیب خانوم رو می

جا رو قیچی بزن، برو جلو، حاال   گفتم این من یادمه هر وقت که بهش می

گفت  داد و می ومد سرش رو تکون میا برگرد عقب، اگه خیلی خوشش می

  .گیره  یشه توي زندگی چیز یاد میآدم هم. سینما یعنی دروغ

گی سینما یعنی دروغ،   برداشتی که من دارم از این حرف تو که می:مهدي

  .اینه که برداشت تو از واقعیت با خود واقعیت یکسان نیست

یتی رو که من بهش اعتقاد دارم اگر بیارم رو اقعچون و.  درسته:شهیدثالث

هاي من اقالً سی تا   حاال فیلم.ی هم نخواهد داشتچپرده، ده نفر تماشا

اي که بصیر نصیبی توي  همین مقاله. بذار یک چیزي بگم! تماشاچی داره

 آخرش مال برشت ٔکیهان لندن نوشته راجع به جوایز فستیوال کان، جمله

گه اون کسی که حقیقت رو  می. است که من خیلی بهش اعتقاد دارم

کنه  شناسه و سکوت می س که میک شناسه و سکوت بکنه نادانه اما اون نمی

  .ام زورم رو زده. ام تبهکار نباشم من سعی کرده. تبهکاره

 واقعیت هم که یک. هاي مختلف داره ولی شناخت، سطوح و جنبه:مهدي

بندي کنیم و تصمیم بگیریم که  ها رو تقسیم که ما واقعیت  این. دونه نیست

  .ی ماگرده به نظام ارزش کدوم رو نشون بدیم برمی
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هاي من  کنم که چون فیلم  کامالً با نظرت موافقم من فکر می:شهیدثالث

کنم، همیشه به اون  وقت تجارتی نشدند و افتخار هم به این قضیه نمی هیچ

  .ام هام وفادار مونده واقعیت مورد نظر تو، توي فیلم

  .اي  یعنی به نظام ارزشی خودت وفادار مونده:مهدي

  .هآر.  آره:شهیدثالث

 حاال اگر کسی اون نظام ارزشی تو رو نداشته باشه یعنی واقعیت رو :مهدي

جور دیگه ببینه؛ اگر اون رو بتونه خوب نشون بده، یعنی طوري که بشه 

  بهش گفت سینما، اون سینما هست یا نه؟

   .speculation اون به نظر من اسمش هست :شهیدثالث

 یکی دو تا فیلم  ایشتوان زابوه باشتپرسم که اگر یاد  براي این می:مهدي

 اتریشی کالوس ماریا برانداور راجع به وضعیت ٔ با اون هنرپیشه استساخته

  .هاي دیکتاتوري فکر در نظام روشن

توي . کلنل رِدل و یکیش هم هست مفیستو یکیش هست :شهیدثالث

 کنه از نگاري دقیق می گه ولی یک تاریخ  به نظر من واقعیت رو نمیمفیستو

  .زمان هیتلر و خیلی هم فیلم موفقی است

فکر رو در همچین نظامی خیلی   منظورم اینه که وضعیت روشن:مهدي

  . ده خوب نشون می

  . کامالً باهات موافقم:شهیدثالث

که آدم یا کل واقعیت رو بگه یا هیچ چیزي نگه، این    خوب این:مهدي

مثل اینه که بگیم همه . ولی در عمل امکان نداره. آله البته یک وضعیت ایده

  .بمیرن که گرفتار اسارت فاشیسم نشن

  . درست هم نیست:شهیدثالث
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  . چون هستی باید ادامه پیدا بکنه:مهدي

  .گیره  این اصالً به نظر من توي هیچ تئوري و دکترینی جا نمی:شهیدثالث

سازه راجع به بخشی   حاال مثالً اگر کیارستمی داره یک فیلمی می:مهدي

طعم  یا زیر درختان زیتوناقعیت که خودش هم البته واقعیتی است، مثالً از و

   ...گیالس

  .ام کدوم رو ندیده  هیچ:شهیدثالث

کنه که  ده مشخص می که چه طوري واقعیت رو نشون می  این.  آره:مهدي

ی رو گفته در مقابل ئکه واقعیت جز  ولی این. کارش سینما هست یا نیست

به . شه  و گنده رو نگفته، دیگه این داستان ارزشی میکه واقعیت کلی  این

  .کنه نظر من نصیبی توي کیهان، به این خاطر داره ازش انتقاد می

دونی از من، خیلی  ببین کار یک منتقد، تو خودت بهتر می.  نه:شهیدثالث

ر ت دیدن و یک کاري را قضاوت کردن سهل. ساز تره از کار یک فیلم آسون

هایی است که دانش و  ولی بصیر نصیبی از آدم. م فیلم بسازهاز اینه که آد

  .شعور فیلم دیدن داره

گه چرا  ولی تصور و برداشت من اینه که نصیبی می.  البته که داره:مهدي

  .کیارستمی توي فیلمش جمهوري اسالمی فالن و بهمانه

 یک مردي. کی بود یکی نبودیگه  و به این ترتیب می.  درسته:شهیدثالث

اسم زنه . داد یزنش هم خوشگل بود هم خوب کس م. بود یک زنی داشت

تر از  دیگه واضح. بود عباس کیارستمی، بکنش هم بود جمهوري اسالمی

  .تونه بنویسه این نمی

. تونه نباشه تونه بهش معتقد باشه می می.  ولی این نظام ارزشی است:مهدي

  .طی به این نظام ارزشی ندارهم فیلم بدي است، ربدکه فیلم این آ  ولی این
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اند و تا   رو ندیدهگبهی که تا زمانی که فیلم یها  آدمٔ من با همه:شهیدثالث

گیرند  ها ایراد می اند به این فیلم  رو ندیدهطعم گیالسزمانی که فیلم 

گم آدم اول باید یک فیلم رو دیده باشه بعد  که می  براي این. مخالفم

  .صحبت کنه

شون اینه که هر چی که توي ایران  ها مثل صیاد حرف بعضی ولی :مهدي

رسه که این سرپوشی است بر فقدان خالقیت  شه بده و به نظر می یساخته م

  .جا  در این

اگه زنده باشه، که امیدوارم . شه  صیاد ده سال دیگه پشیمون می:شهیدثالث

اسالمی رو هاي جمهوري  شه که چرا مثالً فیلم پشیمون می. زنده باشه

  .بایکوت کرده

اند که با  ی ساختهیها ها رو همون خانوم خوشگل  خوب این فیلم:مهدي

اند خوب  ی که ساختهیها اند دیگه، حاال این دهیجمهوري اسالمی خواب

  اند؟ شون فاحشه بوده همه

  .اند  من نگفتم فاحشه بوده:شهیدثالث

اند  بغل خوابی تونستهولی در مقابل این . اند دیگه  حاال خوابیده:مهدي

  .اجازه بگیرن براي یک کاري

  .دشواره.  خیلی هم سخته:شهیدثالث

آیا شاهدي بر یک برهه از زمان و تاریخ . دهب حاال این کار خوبه یا :مهدي

  ؟هست یا نه

ام   مقطع یک زمانی رو گرفتهیک اتفاق سادهمن در فیلم .  ببین:شهیدثالث

اي ساخته شده و چی  نی بفهمی در چه دورهتو بین می که تو با مدرك و ذره

منتها . هاي ایرونی تر توقع دارم از فیلم در نتیجه من بیش. بوده و کجا بوده
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. در نتیجه سخته. این ساواك یا سانسور شاه به قدرت سانسور فعلی نبود

  .ها حرف بزنه ساز ایرونی در ایران سخته که بتونه از الي این براي فیلم

 رو مطرح کنیم به مسالهر من اینه که اگر بخواهیم  پس تصو:مهدي

صورتی مطرح نکنیم که یک طرفش بایکوت باشه و یک طرفش نسبت 

الً از طریق چیزي که خیلی هم آشنا هستیم باهاش و بلکه اص،فاحشگی دادن

 و چه قدر .هاي دیکتاتوري مطرحش بکنیم فکر در نظام یعنی وضعیت روشن

عنوان ه عنوان منتقد، به ساز، ب ه عنوان فیلم براي خود ما بمسالهاین 

کردیم و معتقد بودیم  جا زندگی می  ی که اونیها عنوان آدمه فکر، ب روشن

ذارن بگیم و وقتی اومدیم بیرون یا  هاي عجیبی داریم که نمی حرف

یند آیعنی فر. ایم، اهمیت داره خودمون رو کشتیم یا کاري انجام نداده

-  العمل نشون می ا نبوده؟ ما فقط در مقابل تازیانه عکسخالقیت در وجود م

  جوري مطرح نکنیم؟   رو اینمسالهدادیم؟ خوب چرا 

حاضرم زیرش رو هم امضا . زنی درسته  این حرفی که تو می:شهیدثالث

آنجلس و  کنی چه قدر از جماعت ایرونی چه توي لس ولی تو فکر می. کنم

- کنه؟ من دلم می  به این قضیه نگاه میگرانه طور روشن چه توي ایران این

  .سوزه

  هات رو براي کسی ساختی؟  تو خودت مگه فیلم:مهدي

- من همیشه وقتی فیلمی رو می. بذار یک چیزي بهت بگم.  نه:شهیدثالث

رو . گم خیلی هم خودخواهانه می. سازم سازم اول از همه براي خودم می 

. ام ده چون من کار خودم رو کردهبینم دیگه براي من تموم ش پرده که می

 به این در، من به این در ش بایندر، یعنی بشاشبه قول یارو گفتنی بشا

حاال هر کی خوشش اومده خوشش اومده، بدش اومده . ام ام و رفته شاشیده

  .هم به من چه که بدش اومده



 144 

که بخواد در نقش پدر ظاهر   به محض این.  هنر هم همینه، خوب:مهدي

هاي قدیمی شوروي که یک جاش یارو  ی بکنه، مثل اون فیلمیاهنمابشه و ر

  .خوند، دیگه هنر نیست اومد جلوي دوربین و پیام فیلم رو می می

  . آره:شهیدثالث

  اي؟  چند وقته که فیلم نساخته:مهدي

- موقعی که فیلم نمی. ام  ساله که فیلم نساخته۵ ببین، من االن :شهیدثالث

سوزه که  دونم و خیلی دلم می مصرف می  آدم بیک یسازم خودم رو اصالً

شاید تقدیر من بوده و شاید تا آخر عمرم دیگه . طوري باشه چرا باید این

گن تو به هر چی  برادر بزرگ من و همین زن پدر من به من می. فیلم نسازم

 در نتیجه اگر فردا هم .اي، از نظر کارم که در زندگیت خواستی رسیده

من امیدوارم منظورشون ایران . نویسن سال دیگه راجع به تو می دبمیري تا ص

ولیکن یک دوستی داشتم . ام که تو ایران کار مهمی نکرده  براي این. نباشه

 مدونم اینو گفتم یا نه، اسمش عبدي است، فامیلش رو یاد در کانادا، نمی

 از ثالث اي نوشت روزي که سهراب شهید دفعه توي یک روزنامه یک. رفته

 رو پاش کرد و اومد بیرون، شخواب بلند شد و جورابش رو پوشید و کفش

که واقعاً براي من   براي این. داري است این براي من یک دل.  او شدٔدنیا خانه

اد زندگی ی مریکا که اصالً خوشم نمیآکه آدم ناسیونالیستی نیستم، غیر از 

تا هلند، ) ستان، بلوچستانسی(از ایران بگی .  من بودهٔکنم، تمام دنیا خونه

  .سوئیس، شوروي، اتریش، فرانسه

  اي؟  یونان و اسپانیا هم زندگی کرده:مهدي

مردم یونان رو . خواد یونان رو ببینم خیلی دلم می.  نه متأسفانه:شهیدثالث

عیت ماي ج دونی که یونان هفت میلیون و خرده ولی می. خیلی دوست دارم
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همین بغل ما یک .  براي پول درآوردنداره، سه میلیونش بیرون هستن

من فقط به خاطر غذاي یونانی . رستوران یونانی هست به اسم بیسترو گریک

مادرهاشون منو یاد مادرهاي . یونان رو خیلی دوست دارم. جا رم اون نمی

و اسپانیا رو . اند پیرمردهاشون سمبل مبارزه با فاشیسم. ندازن ایرانی می

ی یبلکه جا. رنها می اش رو که آلمانی هاي توریستی نه قسمت. دوست دارم

چین . ام هم نرفته چین. شه رفت و اسپانیاي درست و حسابی رو دید که می

خواد آالسکا  خیلی دلم می. ام آالسکا هم نبوده. خواد برم هم خیلی دلم می

کشورهاي . خواد کوبا رو ببینم ام، خیلی دلم می کوبا هم نبوده. رو ببینم

مکزیک . جا مردم خیلی خوبی داره اون. ام آمریکاي جنوبی اصالً نبوده

جا خاك کنین با   ی که بونوئل مرد و گفت منو اینیجا ام، همون نبوده

  .ی بودیوجودي که خودش اسپانیا

  .  یک فیلم هم توي مکزیک ساخت:مهدي

 هاسیزده تا فیلم ساخت تا باالخره فرانسوي.  یک فیلم نساخت:شهیدثالث

 سالگی اصوالً شروع کرد به ٤٦بونوئل در . اومدن دوباره قاپیدنش و بردنش

. مریکا بیرونش کردندآسالوادور دالی پفیوز براش زد و از . کارگردانی فیلم

ولی . رابینسون کروزئه رو هم ساخته بود. یک زن فرانسوي داشت و دو پسر

یلم خیلی شه و این فاسم 1Los Olivadosفیلمی که ساخت و شاهکاره 

  .زیباست

   ایران رو چی؟:مهدي

گردي ایران؟ با  کردن که چرا برنمی کنن یا می ل میا از من سو:شهیدثالث

دوست هم  وقت آشتی بکنم و شاه تونستم هیچ این رژیم اسالمی که نمی

                                                 
  شدگان فراموش 1
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ام  دونم حتی شنیده می. ام چون در زمان شاه هم ایران رو ترك کردم نبوده

خوان برن خیلی به من  ان یا می ی که تو کار فیلم رفتههاي ایرون که جوون

عالقه دارن و مثالً وقتی شنیده بودن که من مریض شده بودم و در پنسیلوانیا 

 ٔکردن که چرا این نباید بیاد توي خونه بستري بودم از رژیم اسالمی انتقاد می

. بینم عنوان یک مهاجر میه من خودم رو ب. خودش و بیماریش رو بگذرونه

دار   هیچ غصهمسالهو از این . بینم م بدون ملک و مال میدعنوان یک آه ب

ایستم بیرون، از مدیر  برداري موقعی که می من بارها سر فیلم. نیستم

. کنم هاي نورپردازي کفش همه رو نگاه می برداري گرفته تا متصدي فیلم

ما چه کار مهمی اند که  خوشی بلند شده ها با چه دل گم امروز این می

شم و به روي  و اون موقعی است که شدیداً متأثر می. خواهیم بکنیم می

  .رمآ خودم هم نمی

. ایم بینیم که این حس رو قبالً توي مملکت خودمون داشته  میاالن :مهدي

نشستیم تا گلو عرق  رفتیم می تر بودیم، می قبالً که جوون. جا هم داریم  این

حال جوري  کردیم و به هر همون لیوان آبجو انقالب میخوردیم و با  می

-یا قبولش می. االن براي من این دیگه مداوا نداره. شد مداوا براش پیدا می

تونی در  اگه قبولش کردي می .تونی قبولش کنی که نمی  کنی و یا این 

  .کنارش زندگی هم بکنی

و شاید بخوام نظر خوام یک چیزي به این اضافه بکنم   من می:شهیدثالث

من یک آدمی هستم که به خاطر اقامت طوالنی در . خودم رو بگم فقط

این رو . پرست مثالً نباشم ام که وطن یاد گرفته) نه زادگاهم(خارج از زادگاه 

ارن ی پرست درمی ی که اداي وطنیها مدمن از آ. ام از بونوئل البته یاد گرفته

حاال اگر . هاي این دنیا هستیم ون بچهم گم ما همه ولیکن می. ادی بدم می
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هاي  هاي مختلفه، یا به خاطر تربیت فهمیم یا به خاطر سیستم دیگه رو نمی هم

 فیلم در اتریش، ٔرفتم مدرسه مثالً تو مجسم کن من وقتی که می. مختلفه

من داشتم . برداري داشتیم ما درس فیلم. یک روز برف زیادي اومده بود

ویدم که برم توي اون آکادمی که فقط یک اتاقش کالس د توي سرما می

. که  اسمش هم آکادمی هنرهاي تجسمی بود مثل این. برداري بود درس فیلم

بعد اون دوست اتریشی من رسید گفت برف خوبه، نه؟ ایران برف هم 

ره، ماشین تو   اد، شتر تو خیابون نمیی اد؟ گفتم آره ایران برف میی می

این رو . گفتم رفتیم تو چراغ برق داره، همین طور که میخیابون هست، تیر 

و . خواستم اطالعاتی بدم پرست نگفتم بلکه می من به حالت یک آدم وطن

مثالً امروز (هاي این جامعه  کنم اون روزي که آدم بتونه با آدم من فکر می

ا کنار بیاد فرقی دیگه نداره که کج) مریکاست، دیروز براي من اروپا بودآ

ها خوشایند نباشه، مثل مرگ  ممکنه این حرف براي خیلی. کنه زندگی می

شه،  جا خاك می  میره دیگه فرقی نداره که این یعنی آدم وقتی می. مونه می

البته به شرطی که توي . شه شه، هندوستان خاك می در ایران خاك می

  .دم رو نسوزونندآهندوستان 

که  یکی این. گاه داره اي من دو تا گرهگی بر  این چیزي که می:مهدي

به «بهتره بگیم . توي فرهنگ ما یک جوري بار منفی داره» کنار اومدن«

م با دکنم اساساً اینه که آ ی که من حس مییجا تا اون. »توافق رسیدن

  .ست به توافق برسههچیزي که  خودش در مورد اون

  . کامالً درسته:شهیدثالث

عنوان آدم مستقلی که ه وقت ب توافق رسید اون وقتی با خودش به :مهدي

  ...که عصبانی باشه  تونه با سایرین کنش و واکنش بکنه بدون این می
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  .که آگرسیو باشه   یا این:شهیدثالث

تونه با  وقت می آگرسیو باشه، و بخواد به همه پشت پا بزنه، اون ... :مهدي

 دیگري هم ٔنکته. ار بکنهکسانی که کامالً با خودش تفاوت دارن رابطه برقر

مرگ و زندگی انقدر با هم عجین هستند که مرگ . که گفتی داستان مرگه

اند که عزرائیل  در تفسیرهاي قدیمی نوشته.  زندگی عادي استٔهم به اندازه

در واقع این مرگه که زندگی رو . از زمین خاك برد که خدا آدم رو بیافرینه

  .رونه به جلو می

اجازه بده . باز هستند ی است که زندگییها مده این براي آ البت:شهیدثالث

خواست مثل  بزرگ علوي که خیلی دلش می. یک توضیح کوچکی بدم

من در مورد مرگ و .  سالگی مرد٩٤زاده صد و شش ساله بشه، در  جمال

گم   نیستم ولی میتدوس من مرگ. کنم زندگی نظر تو رو دربست قبول می

من یادمه ما بچه که بودیم توي . م، خوب خواهم رفتاون لحظه که باید بر

یک روزي توي . ها الک دولک و از این حرف. کردیم ها بازي می خیابون

همون بچگی رفتیم تو خونه دیدیم که عمه و ننه و این و اون دور هم 

چون بچه بودیم خر بودیم البد و شعور . گذاشتند محل ما هم نمی. اند نشسته

گفتند فالن خانم عاشق فالنی شده و باید یک  داشتند می. میمنداشتیم بفه

 ٔبراي اولین بار در زندگی کلمه. شه کاري کرد چون اگر به هم نرسند بد می

که باز یک مدتی   تا این. کردیم هامون رو می بعد بازي. عشق رو شنیدیم

چه دارن ان و ب گذشت و دیدیم که فالن خانم و فالن آقا با هم ازدواج کرده

رسید ولی  مون نمی بعد هنوز عقل. ها کنن و از این حرف و دارن دعوا می

اگر یادت باشه در همین . اومد  عشق توش میٔخوندیم کلمه کتاب که می

لقا رو بوسید  گه امیر ارسالن انقدر غبغب فرخ دار می کتاب امیر ارسالن نام
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فهمیم که منظور  ایم می دهالبته امروز که بزرگ ش. که هر دو مدهوش شدند

جا همدیگه رو   بعد رفتیم سینما دیدیم که اون. از بوسیدن غبغب چی بوده

به سن . ها گن من تو رو دوست دارم و از این حرف کنن و به هم می ماچ می

چهارده پونزده سالگی که رسیدیم گفتیم پس اگر فالن خانوم و فالن عمه 

لقا رو مکید  ها شد و امیرارسالن غبغب فرخ عاشق شد و فالن آقا عاشق این

. ما هم رفتیم دنبالش. بنابراین باید یک همچین چیزي به اسم عشق باشه

گفتند الهی تو پیاده باشی و  کردن می هاي قدیمی، مادرها، نفرین می پیرزن

 ٔاین هم مثل قضیه. ایم و نون سواره است ما هنوز که هنوزه پیاده! ون سوارهن

رو درست » هستی«گی با هم عجین هستند و  ندگی است که میمرگ و ز

ی مثل عشق رومئو و ژولیت یا شیرین و فرهاد و یا یها من به عشق. کنن می

 غبغب ٔاش مساله که همه  براي این. کدوم اعتقاد ندارم خسرو و شیرین هیچ

ک آدم که یک آدمی بتونه ی  یعنی این. ها معتقدم من به عشق بین انسان. بوده

باهاش خصوصاً زیر یک . دیگه رو دوست داشته باشه بدون توقع خاصی

که زیر یک سقف زندگی کردن همان و معلق   براي این. سقف زندگی نکنه

  .      شدن عشق همان

ولی اگر . این اتفاق براي من هم افتاده. فهمم  این رو کامالً می:مهدي

شه گفت که زندگی و مرگ کنی ب  میربخواهیم انتزاعی صحبت کنیم، فک

کنه؟ حاال چه در حالت عشق غبغبی و چه  رو همین عشق به هم متصل می

 زادن و ٔیعنی فاصله. اند دسترسی به هم نداشتهدر حالت لیلی و مجنون که 

  .اش سر نره که آدم حوصله  اقل به خاطر اینحد. کنه مردن رو عشق پر می

-  علوي رو خیلی خوب میمن بزرگ. خوام  من معذرت می:شهیدثالث

. اي نزدیک تا مدت معینی به من عالقه داشت شناختم و اون هم در گذشته

دفعه بهش گفتم که آقا بزرگ به نظر  تر که بودم تو آلمان یک یادمه جوون
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گفت آدم . گفت نه. ایم که بمیریم؟ زد زیرش شما ما براي این به دنیا نیومده

در اون . مفید بکنه و غیره و ذالکتونه کارهاي  بین تولد و مرگ می

من گفت، من دیدم و حس کردم که چه قدر از مردن ه اي که این رو ب لحظه

  .ترسه می

دوست  ی رو کهیآدم کارها. فهمم  من منظور از کار مفید رو نمی:مهدي

اي  ی رو که دوست داشتهیین کارهااکنم که تو  و من فکر می. کنه داره می

  .اي انجام داده

کنی که علوي مثالً کارهاي بد  ر میکلی فو. خوام  معذرت می:دثالثشهی

  .طور باشه که خیلی بده دید؟ اگر این عنوان کارهاي مفید میه اش رو ب ادبی

ام دوري و  ام و رابطه تر نخونده ش من یکی دو تا کار از علوي بی:مهدي

  .ئه دوستی

ه خیلی خوب  من خیلی باهاش نزدیک بودم و باید بگم ک:شهیدثالث

  .تر نخوندي کردي که یکی دو تا کارش رو بیش

  .م بسیار گرفتاري استد آ،شه کنم هنرمندي که سیاسی می  فکر می:مهدي

 من با رژیم ١٩٧٦ یا ١٩٧۵سال .  بذار یک چیزي بهت بگم:شهیدثالث

گفتند  هاي سیاسی می  این گروهٔهمه. و تک هم بودم. افتاده بودم شاه در

همین علوي به من گفت، . کنه ثالث کولکتیو کار نمی دحیف که شهی

. هاتو بساز یا برو تو کار سیاسی یا فیلم: خدایش بیامرزاد، قباتو یه وري بنداز

ولی نگفت که اشتباه کرده چون . یعنی قبول داشت که خودش مشکل داره

هم از  که اون، پشت میز کارش که نشسته بود، پشت سرش یک عکس

 ٔداد وقتی که عضو کمیته ه شده بود، زده بود که نشون میروزنامه برید

  .کنه مرکزي حزب توده بوده، پشت خروشچف ایستاده که داره نطق می
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   هنرمندي که گرفتار سیاست شده؟:مهدي

ولی واي به حال آدمی که یک موقع .  اومد بیرون بعدش:شهیدثالث

  .ه همینهاز چاله به چا. سیاسی شده بوده دوباره گرفتارش بشه

شه؟ یعنی وجود نداره؟   پس اون آدم مستقل، این وسط چی می:مهدي

  .کنم جوري فکر می نظر از ایشون و اوشون، من این کسی که بگه صرف

به هر . نه در این دوره نه در اون دوره.  هرگز در زندگیش نبود:شهیدثالث

. نحال این آدم دیگه وجود نداره و بیهوده است راجع بهش صحبت کرد

شه باهاش تلفنی  زاده کور شده، کر شده، نمی گفت جمال مثالً به من می

 ،پور  بیژن اسدئزاده صد و شش سالشه، توي مجله حاال جمال. صحبت کرد

زندگی را بر مرگ «گفته بود .  بامزه چاپ کرده بودٔدفتر هنر، یک مقاله

. وب به درك ولی در ضمن گفته اگه قرار هم شد بمیرم، خ.»دهم ترجیح می

  .زاده خیلی ارزش قائلم لامن براي جم

  شون توي یک جوي بره؟ کنی هنر و ایدئولوژي آب  ولی فکر می:مهدي

ی مثل یها مددر زمان تزار آ.  رو هم بگماي مساله البته من یک :شهیدثالث

ماکسیم گورکی بودند، و چخوف اولین کسی بود که عضویتش رو در 

بعد گورکی رو به خاطر افکار .  گفتآکادمی روسیه بهش تبریک

هم  چخوف نامه به تزار نوشت که من. اش از آکادمی بیرون کردن سیاسی

بعد از انقالب اکتبر . که چخوف سیاسی نبود در حالی. دم استعفا می

منظورم اینه که در همه . ام که کشتندش بعد هم شنیده. گورکی سیاسی موند

 از جمله تولستوي که ،ن چیزي بودهخصوص در شوروي همچیه جاي دنیا ب

 طوري که .ین جدید رو داشت و زنش ترتیبش رو دادیادعاي آوردن یک آ

ماه  ها فرار کنه و یک پله  سالگی مجبور بود از دست زنش از راه٨٦در 

پهلو کرد، قبل از مردن گفت  آهن سینه  راهبان سوزنبعدش که در اتاق یک 
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تولستوي سیاسی نبود، دین درست . ما زنم نیاد من بیان أهمه به تشییع جنازه

 گورکی رو در ایران دم میدون »مادر«من یادمه .  سیاسی بودیگورک. کرد

هم چون من رو شناخته بود با ترس و لرز  فروشی اون بهارستان، یک کتاب

جور  چرا این. کردم که این کتاب مهمی نیست و من فکر می. به من فروخت

  . شه رفتار می

   زندگیت در آلمان چه طور بود؟:يمهد

هاي آلمانی  ها که من رفته بودم آلمان چون توي تلویزیون  اول:شهیدثالث

-گفتم، حتی فکر می هاي آلمان به رژیم سلطنتی ایران بد می و توي روزنامه

که بخوان منو   نه این. کنم که در یکی دو سال اول ساواك دنبال من بود 

ها چندان  و با ایرونی. کنم رم و چه می  کجا میمواظب بودن که. بکشن

اگر وضع مالیم بهتر بود و . کردم همیشه ایزوله زندگی می. معاشرت نداشتم

هاشون حتی  کردم که خیلی جو کمک می رسید به یک سري دانش دستم می

ی پیدا کردم که یها و بعدش یک سري دوست. دونن امروز هم نمی

هاي بسیار خوب و درستی   مقیم آلمان بودن که آدمٔترشون از ارامنه بیش

  .بودن هاي سیاسی بودن و آدم

  کردي؟  با کی معاشرت می:مهدي

هاي  مدتر از خودم که چپی بودن و آ هار تا ایرونی مسن چ با سه:شهیدثالث

هاي زاون  تاشون هم ارمنی بودن که این دو تا از فامیل درستی هم بودن و دو

هاي آلمانی هم معاشرت  خوب با خانم. هاي زاون هستن عمهپسر. خودمونن

با یک مرد . کردم شستم فیلم نگاه می ن خودم میٔتوي خونه. کردم می

کرد  الجزایري هم که با انجام کارهاي غیرقانونی عجیب زندگی می

با دو تا دراماتورگ خیلی . یک رستوران باز کرده بود. کردم معاشرت می
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شون اسمش  یکی. ن آلمان هم خیلی با هم نزدیک بودیمخوب تلویزیو

ها تو آلمان  از این دوست. اي بود هاي صادقانه خیلی دوستی. ویلی زگلر بود

ها که تو چشم هم اظهار ارادت  هاي ایرونی برخالف دوستی. زیاد داشتم

 .زنن کنن و از پشت سر فوري خنجر می می

  ن هستی؟ هنوز تو جریان سینماي آلما:مهدي

ماي آلمان از سال ینکنی، س  اگر صحبت سینماي آلمان رو می:شهیدثالث

هاي در تلویزیون، کارگردان.  دیگه چیزي براي عرضه کردن نداشت١٩٨٨

ها  مسن. ساختند هاي خوبی می سال بودن که فیلم هاي میانمسن و کارگردان

خصوصی که االن هاي  ها کشیده شدند به طرف تلویزیون سال  میان.مردند

در حال حاضر اگه . هاي بندتنبونی ساختند شه تو آلمان و فیلم داره زیادتر می

اي که  گم سینماي آلمان اون اعتباري رو که در یک دوره از من بپرسی می

 داشت، یعنی یه چیزي بود New German Cinemaگفتن  بهش می

 Yunge Torlessنام مثل اولین فیلم شلوندورف به (مثل موج نوي فرانسه 

طرز فکرها فرق . هاش نیستند آدم. دیگه نداره) هاي هرتسوگ و اولین فیلم

 Kulture alsاي به نام  اي نوشته بودم توي مجله من یک مقاله. کنه می

Artewaker یعنی فرهنگ رو آدم بکنه پولی، که در نتیجه اگر بخواي 

 براي زندگی کردن پول  قبلی نباشی ؤفیلمی بسازي و اون آدم دیوونه

طرف ه یعنی خیلی گرایش ب.  رو باید قبول بکنیArtewakerبخواي، 

مریکا در سال آدونی که در  خودت بهتر می. ماي مبتذل وجود دارهنسی

بزن و  شه و بقیه بنجل و بزن ی خوب ساخته میی تا فیلم سینما۵احتماالً 

ی خیلی بد و سرمشق هاي عشق کشی و تیراندازي تو فري وي و صحنه مدآ
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ی رو یمریکاآکه آلمانی بخواد یه فیلم بد   شه و واي به حال این ها می آلمانی

  .عنوان سرمشق به کار بگیرهه ب

  سازن؟ ها رو می  پس االن تو آلمان دارن همین:مهدي

. که اکثراً بد هستن. هاي تلویزیونی خیلی زیاده فیلم.  بله دیگه:شهیدثالث

ه ده، بب بقا ٔباید تماشاچی پیدا بکنن تا تلویزیون بتونه ادامهکه   براي این

شون نه توي سینماهاي  ییهاي سینما فیلم. هاي خصوصی خصوص تلویزیون

شون  لی هنر بکنن یه فیلمیخ. آلمان تماشاچی داره نه توي سینماهاي خارج

این . یرهکه جایزه بگ  هاي درجه سه بدون این فرستن به یکی از فستیوال رو می

جا   ولی من در حقیقت چون قسمت اعظم کارم رو در اون. نظر منه البته

)  سالم بود٢٩(کردم و خیلی جوون بودم که کارم رو تو آلمان شروع کردم 

  .تونم اینو بگم می

 یک تعدادي سینماهاي کوچک در آلمان بود که دو روز یا سه :مهدي

  . دادن هاي هنري رو نشون می روز فیلم

  . اونا هنوز هم هستن:یدثالثشه

  دن؟ ی نشون مییها  حاال چه فیلم:مهدي

  .دن ي من رو هنوز که هنوزه نشون میاوتوپیا یا در غربت مثالً :شهیدثالث

   االن تو اروپا سینماي زنده اصالً هست؟:مهدي

مثالً آدمی مثل برتولوچی .  یک موقعی ایتالیا جلوي همه بود:شهیدثالث

اما متأسفانه دیگه توي مملکت خودش کار نکرد و با . ودیک غول بزرگی ب

ناکی هم براي   که اتفاقاً ضرر مالی وحشتآخرین امپراطوری مثل یها فیلم

این . ها داشت خودشو خراب کرد و البته خوب سنش هم باال رفته کننده تهیه

 و جادهفلینی براي من تا زمانی که . از طرف دیگه فلینی مرد. طرف از یک
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 فیلم هشت و نیم.  خدا بودهشت و نیم رو ساخت، تا اول هاي کابیریابش

 و آمارکوردی مثل یها ها هم فیلم نیوسط ا.  به نظر منئه خیلی بدي

اون البته یک تجملی بود که . ها سیرکه دیگه اون.  رو ساختهساتیریکون

اي  هاي دیگه ولی آدم.  داشتنش رو بدهٔتونست به خودش اجازه فلینی می

  .ها متأسفانه رفتند بودند مثل مارکو بلوکیو یا مثل اتوره اسکوال که این

  . فرانکو زفیرلی هم مرد:مهدي

چی  و هر. دونستم ولی اون هم آدم درست و بزرگی بود  نمی:شهیدثالث

، پستچی یا مثالً پارادیزوشن، نسل جوون ایتالیا غیر از این فیلم  ها کم می این

 هم توي ایتالیا هستند، یدو تا برادر آدم حساب. یستدیگه ازشون خبري ن

لرزه الزم  به نظر من سینماي ایتالیا یک زمین. شاهکارن. برادران تاویانی

ولیکن از ایتالیا که بگذریم که یک موقعی یک قدرت بزرگی بود، . داره

کنه و کشورهاي اسکاندیناوي و هلند هم که حتی  پت می االن فرانسه پت

  .هاست ان بهتر از سینماي اونسینماي ایر

  .وقت خبري نبود  سینماي هلند که اصوالً هیچ:مهدي

 .ساختهاي مستند می ساز بود که فیلم یک فیلم.  گاهی چرا:شهیدثالث

جا هنوز   در انگلیس هم یکی از بزرگان اون. 2اسمش یادم رفته. هلندي بود

کار بهترین نظرم دو سال پیش هم اسه ست که با لوچبه نظر من کن 

مشکلش همون . سینماي انگلیس آدم زیاد داره. کارگردانی رو گرفت

دیگه کسی نیست که مثل زمان جوزف . هاستکننده گذاري تهیه سرمایه

سازهاش نیست که از سینماي انگلیس زیاد چیز  تقصیر فیلم. لوزي پول بذاره

                                                 
ویراستار  ـتردید یوریس ایونس است منظور، بی  2  
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 وجود داره اتفاقاً توي انگلیس سینماي درستی. ادی گیري بیرون نمی دندون

  .شه که هر آن تلنگر بزنی مثل یک اژدهاي خفته بیدار می

   خارج از اروپا چی؟ ژاپن چی؟:مهدي

چین که به نظر من .  ژاپن حیلی خوبه و بهتر هم خواهد شد:شهیدثالث

. نه به سبک هندوستان البته. زودي تمام دنیا رو قبضه خواهد کرده سینماش ب

ها  این. نه که سنگالی بود، آدم درستی بودیک موقعی هم مثالً عثمان سنب

مصر سینماش یک وقتی خیلی . شن گاهی مثل جرقه روشن و خاموش می

شناسم که  منتها من آدم می. یوسف شاهین خیلی خوب بود. خوب بود

جا و خیلی سعی کرد که منو منصرف   مصري است و استاد دانشگاهه این

مونه که شما  و مثل این می. ئه خوبیساز  که یوسف شاهین فیلم  کنه از این

کزیکی مي ژاپنی، و من غذاي ایک غذاي خاص دوست دارین، مثالً غذ

. دوست دارم و من بخوام شما رو متقاعد کنم که غذاي ژاپنی نباید بخورین

به هر حال یوسف شاهین رو من خیلی . سازي مثل غذاست گم که فیلم نمی

صر یک تاریخی داره که ما با ماي قدیم مناصالً سی. دوست داشتم

ما بچه . که حتماً دیده باشیم  نه این. شناسیم فریداالطرش و سامیه جمال می

دونم در سینماي  و االن نمی این تاریخ رو باید ارزش براش قائل شد. بودیم

ساز خوب مثل میلوش  مریکا هم غیر از دو سه تا فیلمآدر . مصر چه خبره

یا یک کارگردانی که فیالدلفیا رو ) ی نیستیکامریآکه خودش هم (فورمن 

ی شده، و مثالً دو سه یمریکاآها رو داره ولی اسمش   ژاپنیٔساخت که قیافه

مریکا رو آمن سینماي . تا یا چهار تا کارگردان خوب دیگه که وجود دارن

مریکا از جمله جان هوستون آهاي قدیمی  کارگردان. دونم اصالً سینما نمی

ی به یدونم چه بال ولی االن نمی. هاکز سینماشون پدر و مادردار بودیا هوارد 

رن سینما؟ اگه  خوام بپرسم که مردم االن چرا می می. ومدهاسر این سینما 
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اگه براي غذا خوردن و . شون تو اتاق رن خوب برن خونه براي معاشقه می

رن  یبراي چی م. رن، خوب برن جاي دیگه بخورن شکالت و چس فیل می

رن ببینن دو نفر  شون رد بشه؟ فقط می  تصویر در ثانیه از جلوي دماغ٢٤این 

کنن یا عاشق  دیگه رو داغون می زنن مغز هم تیر می چه طوري با هفت

که این عشق رو از اول در فیلم بد توصیف  شن؟ در صورتی دیگه می هم

  .کنن می

 مثل special effectsمریکا تا حدود زیادي شده آ سینماي :مهدي

  .کنن بازي جدي که دست بچه بیفته، ذوق می اسباب

ها روي تماشاچی تأثیر  کنی که این جور فیلم  به نظر تو فکر می:شهیدثالث

 در ساختن و بار آوردن یک جوون شونزده ساله تأثیر ؟مثبت داره یا منفی

 است که فیلم که همون دو ساعتی  اصالً تأثیري داره یا این؟مخرب داره یا نه

  ؟شه اد بیرون، تموم میی بینه و بعد که می رو می

تر از دو ساعت باهاش بمونه دالیل دیگري  نم اگر بیشک  فکر می:مهدي

  .داره

عنوان یک ه شه سینما رو ب مریکا میآ منظورم اینه که توي :شهیدثالث

  مدیوم فرهنگی دید؟

 گفتی یا الیور استون ی مثل میلوش فورمن که خودتیها آدم.  آره:مهدي

 Drugstore Cowboyی هم مثل یها و فیلم. سازن جا فیلم می  هنوز این

اي که کسی ازش  خودت کاري کرده. خوب بگذریم. شه هم ساخته می

  خبر نداشته باشه؟

  .سفر بدون مقصد یک فیلمی ساختم به اسم :شهیدثالث

   کجا ساختی؟:مهدي
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برداري  بعد جلوي فیلم. ها  کمونیست تو افغانستان زمان تسلط:شهیدثالث

رفتیم که کسی مسئولیت حفظ جون ما رو  ی مییچون جاها. مارو گرفتند

-مثالً در صحنه. هاي افغانی مواظب جون ما بودن کمونیست. کرد قبول نمی

اسم دیگر . ومدا برداري یک تانک و یک کامیون پر از سرباز می هاي فیلم 

تو اولین نفري . ام من این رو هیچ جا نگفته.  کابلاي از نامهفیلم هم بود 

این فیلم رو در . و درست بعد از اون من سرطان گرفتم. شنوي هستی که می

اگه به غرب داده بودم، . موقع نشون دادن تموم کشورهاي سوسیالیستی اون

  . من رو زده بودنٔپنبه

  

 
 






