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داستانچهرهها
همزمانی غریبی بود .این فیلم سال  94ساخته
شد مثل اینکه سه سال این فیلم نباید نمایش
داده میشد و االن اکران شد که مائده هژبری
دختر نوجوان مجبور به اعتراف تلویزیونی شد
و از پی آن یک چالش رقص در جامعه شکل
گرفت .شما کسی را که میرقصد میگیرید
و میبندید و زندان میاندازید .با بچهها
میخواهید چکار کنید؟
ما در بزرگسالی رقص را شناختیم اما با کسی که
از لحظه تولد میرقصد چه میکنید؟

گفتوگو با رضا کیانیان درباره بازیاش
در فیلم «دلم میخواد»

حسن همایون

خبرنگار

دشواریبازیرضایکیانیاندرنقش«بهرامفرزانه»،درایناستکهچالشهایانتزاعیوذهنی
شخصیترابهعینیتبرساند.شخصیتیکهصدایموسیقیدرگوششمیپیچیدوناخودآگاهبه
رقصمیآید،بازتاباینرنجواندوهرابایددربدنوبیانآقایبازیگریافت.بازیتحسین برانگیز
رضاکیانیاندرایننقش،نهتنهابهشکلگیریشخصیتبلکهدرروندحرکتفیلمبسیارمؤثر
توگوازبازی،بهنویسندگیوسرانجامبهرقصرسیدیم...بهایشان
واقعشدهاست.دراینگف 
گفتم«،همزمانبااکران«دلممیخواد»،دخترنوجوانیرابهاتهامانتشاررقصواداربهاعتراف
تلویزیونیکردند».پاســـخداد«،همزمانیغریبیبود.اینفیلمســـال 94ساختهشدمثلاینکه
سهسالاینفیلمنبایدنمایشدادهمیشـــدواالناکرانمیشدکهمائدههژبریدخترنوجوان
مجبوربهاعترافتلویزیونیشدوازپیآنیکچالشرقصدرجامعهشکلگرفت».فیلم«دلم
میخواد»پنجمینهمکاریرضاکیانیانوبهمنفرمانآرااست.فیلمیکمدیوسرزندهسعی
میکندعلیهرنجهاومصائببرآشوبد؛گوییدرفیلم«دلممیخواد»شادیرابهمثاب هاعتراض
عنوانکردید.آشکاروپنهان،شخصیتاصلیداستانوتمفیلممیگویدبهترینشکلاعتراض
نشادیهاوشادبودناست،خاصهاینکهدرسکانسپایانیشاهد
بهرنجها،مصائبونداشـــت 
شادیورقصمعنادارنوزادهاهستیم.آقایبازیگرهمبااینایدهموافقاستومیگوید«:اصالً
سکانسپایانییعنیهمین.یعنیدرستاستکهشماکسیکهمیرقصدرامیگیریدومیبندید
وتویدیوانهخانهوزندانمیاندازیدامابابچههامیخواهیدچیکارکنید؟مادربزرگسالیرقصرا
شناختیماماباکسیکهازلحظهتولدمیرقصدچهمیکنید؟»

ëëپنجمین همکاری شـــما و آقـــای فرمان آرا
در فیلم «دلـــم میخواد»رقم خورد.ســـابقه
همکاریتـــان یا جذابیت شـــخصیت بهرام
فرزانهیاتفاوتفیلمنامه،کدامیکشـــمارابه
اینهمکاریترغیبکرد؟
برخی به آقای فرمـــانآرا میگفتند ،چرا
نقشها را فقط به رضا کیانیان میدهید؟ او
میگفـــت چون همه نقشهـــا را خوب بازی
میکند و چرا پی کســـی دیگر بـــروم و لقمه را
دور سرم بچرخانم.تقریباً ایده اکثر فیلمها را
با من مطرح میکردند.
یـــک روز ایشـــان گفت ایـــدهای به ذهنم
رســـیده و میخواهـــم روی آن کار کنـــم.
مردیســـت که آهنگی در سرش میشنود و
مجبور اســـت با آن برقصد .ایده جالبی بود و
گفت دارم آن را مینویســـم .نگارش متن را
آغازکردومنهممرتباًمیپرسیدم،فیلمنامه
چه شـــد؟ نهایتاً ایشـــان گفت دو بار سناریو را
ن چیزی که میخواهم نشده
نوشـــتم ،ولی آ 
اســـت و نمیخواهـــم آن را کار کنـــم .به داود
امیری فیلمبردار ،هم کـــه قرار بود این فیلم
را فیلمبـــرداری کند گفت نوشـــتن فیلمنامه
و ســـاختن این اثر منتفی اســـت .داود امیری
گفت ،حیف است این ایده رها شود .من هم
تأکید کـــردم کار را زمین نگذارید ،ایده خوبی
دارد .داود امیـــری ،فیلمنامهنویـــس جوانی
بهنام امید سهرابی را معرفی کرد تا فیلمنامه
را بنویسد .آقای فرمان طرحی که برای آقای
ســـهرابی گفـــت از این قرار بـــود ،یک حاجی
بازاری آهنگی در ســـرش میشـــنود و مجبور
اســـت با آن برقصد .امید ســـهرابی مشغول
شدوفیلمنامهاینوشت،شبیه«بیگفیش»
تیم برتـــون! پس از خوانـــدن فیلمنامه امید

ســـهرابی ،فرمان آرا آن را دوســـت نداشت و
از خیـــر آن ایده گذشـــت.من هـــم فیلمنامه
را دور از طـــرح میدانســـتم .زمان گذشـــت و
من که دوســـت داشـــتم آن ایده ساخته شود
باالخره طرحی به ذهنم رســـید و آن را برای
آقای فرمـــان آرا تعریف کردم؛ نویســـندهای
اســـت که از فرط افســـردگی دیگر نمیتواند
بنویســـد ،در شـــهری زندگی میکند که همه
افسردهاند.نویسندهمیخواهدخودکشیکند
و بـــرای خرید طناب از خانه بیـــرون میرود،
در راه دختـــری یک ســـیدی موســـیقی به او
میدهـــد و با یکبار گـــوش دادن ،آن قطعه
موســـیقی در ذهنـــش حـــک میشـــود .آن
آهنگ را در موقعیتهای مختلف میشنود
و ناچـــار باید برقصد و همه فکر میکنند مرد
نویســـنده دیوانه است ،او پسری متأهل دارد.
عروسش افسرده اســـت .و زن و شوهر با هم
دعوا دارند .باالخره آشتی میکنند و در پایان
هم عروس افســـردهاش خوب شده و حامله
میشود .نویســـنده خوشـــحال با پسرش به
زایشگاه میروند و در نهایت تعجب میبیند،
نوزادها در تختهایشان شروع به رقصیدن
میکنند.
آقـــای فرمـــان آرا از طـــرح خوشـــش آمد
بخصوص از ســـکانس پایانی .و قرار شد امید
ســـهرابی آن را بنویســـد .امید هم ســـکانس
پایانی را دوست داشـــت.من و امید سهرابی
 10روز روی آن کار کردیـــم و تمام مؤلفههایی
را که فرمان آرا در فیلمهای قبلیاش استفاده
کرده بود و دوســـت داشـــت را جمع کردیم و
آقای سهرابی مشغول نوشـــتن شد و پس از
مدتی فیلمنامـــه «دلم میخـــواد برقصم»
آماده شد.

عکس :تیوال

رضا کیانیان در نقش نویسندهای به نام بهرام فرزانه بازی میکند که مدتهاست نمیتواند
بنویسد و متأثر از این اتفاقات افسرده شده است

ëëایدههاییماننداینکهشخصیتاصلیفیلم
یکنویسندهاستیاپرندهدرقفسازفیلمهای
پیشیناووامگرفتهشد...
بله همینطور اســـت .البته امید سهرابی
برایپیشبردنفیلمنامهبراساسمؤلفههای
ســـینمای فرمـــانآرا در آغاز قـــدری مقاومت
داشـــت ولی در نهایت پذیرفت .جالب اینکه
چونعاشقسکانسپایانیفیلمنامهشدهبود
میگفت فیلمنامه را به عشق همین سکانس
مینویسم.
ëëبر این اســـاس پیش از آغاز فیلمبـــرداری ،با
نوشـــتن فیلمنامه عمالً با شـــخصیت اصلی
داستانپیوندوقرابتیپیداکردهبودید.
بله .آقـــای فرمان آرا ســـناریو را خواند و در
نهایت پسندید ،چند مسأله مختصر هم بود
که خیلی زود حل شد.
ëëپیشازاینکهاینشخصیتراجلویدوربین
بازیکنید،عمالًآنرازندگیکردید...
من مخالف ایـــن ایدهام که بازیگر با نقش
زندگی میکند .درســـت این اســـت که بازیگر
نقـــش را نمایـــش میدهد .خیلی فـــرق دارد
با اینکه نقـــش را زندگی کنیم یا آن را نمایش
دهیـــم .در کتاب «شـــعبده بازیگـــری» عمده
حرفم همین اســـت؛ بازیگر نقـــش را زندگی
نمیکند،بلکهنقشرانمایشمیدهد.
ëëســـهگانه «بوی کافور عطر یاس»« ،خانهای
رویآب»و«یـــهبـــوسکوچولـــو»تـــماصلی
مســـألهمرگوتقابـــلآنبازندگیاســـت،اما
«دلممیخواد»...مضمونوتمکمدیراکوک
میکند .اســـتفاده از این عنصر کمـــدی اجرای
نقش را برایتان دشـــوار کـــرد ،در آوردن نقش
شخصیتافسردهکهدرموقعیتهایکمیک
قرارمیگیردبسیارپیچیدهاست.
سهگانهای که نام بردید درباره مرگ است؛
اما بهمن فرمان آرا با فیلم «خاک آشـــنا» به
روایت زندگی میپردازد و با آن فیلم سه گانه
زندگی شروع میشود.
و امـــا شـــخصیت بهـــرام فرزانـــه در عین
افســـردگی طناز هم هســـت .عالوه بر این من
هـــم روحیهای طنـــاز دارم .از طرفی همیشـــه
دوست داشتم نقش کمدی بازی کنم .بر این
اســـاس اجرای ایـــن نقش برایم دشـــوار نبود.
من در شـــمار بازیگرانی هستم که میتوانم و
تالش میکنـــم در نقشهـــای مختلف بازی
کنـــم .از نخســـتین روزی که به ســـینما آمدم،
م اســـیر نقـــش تکراری شـــوم و
نمیخواســـت 
دوستداشتمنقشهایمختلفرابازیکنم،
هم تراژیک و هم کمیک!بهرغم سختیهای
بسیارسرانجامپیروزشدم.
ëëدرهرحال«دلممیخواد»...نخستینتجربه
کمدیجنابفرمانآرادرسینماست.
بله ،همینطور است .من و دیگر دوستان
مدام بـــه آقای فرمـــان آراگفتیـــم ،چرا فیلم
کمدی نمیســـازید ،وقتی در زندگی این همه
طناز هســـتید .او هم منتظر روزی بـــود تا این
اتفاقبیفتد.
 ëëعمده روایتهای کمیـــک این اثر مبتنی بر
طنز موقعیت اســـت و کمتر مبتنی بر شوخی
کالمیاســـت؛مگردرمواجههبهـــرامفرزانهبا
همسایه مذهبی در آسانســـور که مبتنی بر طنز
یاست.
کالم 
آن هم طنز موقعیت اســـت .بهرام فرزانه
با همسایهای روبهرو میشود که گمان میبرد
با گریه و زاری حالش خوب میشود و این فرد
کنار کســـی قـــرار میگیرد که بـــا رقص حالش

خوب میشود .این هم مواجهه کالمی نیست،
بلکه طنز موقعیت اســـت .کمدی موقعیت،
ســـختترین نوع کمدی اســـت و بـــا کمترین
ابـــزار کالم و شـــوخیهای کالمی کمدی خلق
میشـــود و مخاطب را به خنده وا میدارد .در
این نوع کمدی بازیگر خنده دار بازی نمیکند و
امکان ادا بازیهای عجیب هم در اختیار ندارد
و تیکههای سیاسی و جنسی هم جایی در این
کمدیندارد؛بلکه،آنموقعیتبایدمخاطب
را بـــه واکنـــش وادارد؛ ً
مثـــا بهـــرام فرزانه در
بهشت زهرا باالی مزار زنش صدای موسیقی
را در گوشش میشنود و به ناچار میرقصد ،در
ن طرفتر کسانی در حال
حالی که چند قد م آ 
سوگواریهستند.
 ëëبهرام فرزانه شخصیت تک بعدی نیست،
از طرفی جهان ذهنیاش به هـــم ریخته و مرز
خیال و واقعیت را گم کرده است .عالوه بر این
دریکســـیرشـــخصیتیحرکتنمیکندودر
آغاز فیلم شـــخصیتی درونگرا است و بتدریج
برونگرامیشودووجوهدیگرشخصیتشآشکار
میشود،شماپیچیدگیهایشخصیتیوذهنی
بهرامفرزانهراخیلیرواننمایشمیدهید.
هـــر فیلم بایـــد دنیـــای خودش را بســـازد
و دســـت تماشـــاگر را بگیرد و قـــدم قدم جلو
ببرد .در اول ،فیلم ،شـــهروندان خشـــمگین و
عصبی در حال دعوا و مرافعه هستند یا آنکه
مدام خبر مرگ میرســـد و هیچ کس حالش
خوب نیســـت .بهرام فرزانه هم حالش خوب
نیست .پس باید این را بهشکل نوعی کاریکاتور
تلـــخ مطرح کنـــد .شـــهری که همه افســـرده
هســـتند .همه دعوا میکنند ،حتی قناری هم
نمیخوانـــد ،در مطـــب دکتـــر روانپزشـــک
صـــف طوالنـــی از مریضهـــا ایســـتادهاند...
رئالیســـتی نیســـت! نوعی غلو شـــدگی دارد و
کاریکاتور وار است اما کاریکاتوری که بر مبنای
موقعیتهاست نه مسائل کالمی و ...اقتضای
چنین نقشـــی بازی غیر رئال است و بر اساس
ایدههـــای غیر رئال باید آن نقش را ســـاخت.
وجوه مختلف این شـــخصیت را بـــا نوع نگاه
دیگری از بازیگری که خیلی طبیعتگرایانه و
واقعینیستونوعیکاریکاتورتلخ استبازی
کردم.
ëëشـــخصیت اصلی متکی بـــه واقعیتهای
بیرونـــی عمـــل نمیکنـــد و ســـعی دارد در
مواجههاش با شخصیتهای زن فیلم مانند
روسپی ،مادام و عروســـش به گونهای متفاوت
رفتارکندهرچنددرمواجههباهمهاینهاکالفه
اســـت اما اجرای این کالفگی و اســـتیصال در
مقابلهرکدامازاینهافرقدارد،استیصالرابه
یکشکلاجرانمیکند.
رنـــگ دادن به نقش یک وجهاش همین
است که شما دیدید و میگویید.این برخوردها
آنقدر رقیق و دیده نشدنی است که از چشم
تماشـــاگر معمول دور میافتد .اگر بازیگری
بـــه اینها توجه کند و به آنها رنگ دهد همین
چیزی میشود که شما میگویید .خوشحالم
شما این تفاوتها را دیدید.
ëëبهرام فرزانـــه در گفتوگو با مـــادام – زن
همســـایه -مقطع و کوتـــاه حرف مـــیزد .در
مواجهه با زن روســـپی همزمان تمنا و امتناع
حرف زدن دارد.
همینطور اســـت .او میخواهد از دست
زن همســـایه فـــرار کنـــد و حوصلـــه بحث و
گفتوگو ندارد .جملهها را مقطع و کوتاه ادا
میکند .اما مقابل دختر ولگرد اول متعجب

اســـت .بعد کم کم بـــا او رفیق و هم صحبت
میشـــود .سر میزی که مینویسد با نوع رفتار
و کلمههـــا و حرفها میخواهد مادام را دک
کنداماازدخترولگردمیخواهدبماند.کم کم
به او نزدیک شده است و همزبانی دارند.
ëëبهـــرام فرزانـــه همدالنه با عروســـش وارد
گفتوگو میشـــود ،اما خیلی زود همدلی به
سرخوردگی میرسد ،زن سیگار را برمیدارد،
پیرمرد فندک روشن میکند و ...خیلی خوب
از همدلی به ســـرخوردگی گذر میکند .شما
به این ظرافـــت در نمایش نقـــش خیلی ریز
میشوید.
توجهتان به این نکتهها جالب اســـت ،به
همـــه اینها که میگویید ،بارهـــا فکر کردم و
بعد اجرا کـــردم و قاعدتاً هیـــچ وقت انتظار
ندارم کســـی آنها را ببیند چون تماشـــاگران و
اکثر منتقـــدان در کل میگوینـــد بازی خوبی
بود یا بد بود و با چندتا کلمه ســـر و ته قضیه
را بـــه هم میآورنـــد و به ریـــزه کاریها توجه
نشـــان نمیدهند .ســـالها پیش در نشـــریه
«فیلم» و «دنیای تصویر» و «گزارش فیلم»
مقاله مینوشـــتم و عمـــده مقالههـــا درباره
تحلیل بازیگـــری و اجرای نقشهـــا بود و به
ن میپرداختم که بازیگـــری بهعنوان یک
ایـــ 
فـــن ،باید مبتنـــی بـــر اســـلوب و مؤلفههای
بازی خالقانـــه نقدشـــود .در آن روزگار وقتی
منتقدها نمایش یا فیلمی را نقد میکردند،
وقتی به بازیها میرسیدند میگفتند ،بازی
فالنی خوب بود یا سرشـــار از فالن بود یا غنی
نبـــود .غنـــی یعنی چـــه؟! بهتر اســـت نقش
کالبدشـــکافی و دقیق بررسی شود .از طرفی
هنرمند باید با خودش مقایســـه شـــود و نه با
دیگربازیگران.
ëëبهـــرام فرزانه جایـــی در داســـتان از دختری
ســـیدی فـــروش صحبـــت میکند .ایـــن اثر
سینمایی ،داســـتان در داستان است؛داستانی
شـــخصیت اصلی آن «بهرام فرزانه» در فیلم
«دلممیخواد»وداستانیدیگرهمشخصیت
اصلی رمان در دســـت نگارش بهـــرام فرزانه
با عنـــوان «دلـــم میخواد برقصم» هســـت.
نویسندهمتأثرازداستاندردستنگارششقرار
گرفتهودرموقعیتهایمختلفمیرقصد.اما
برمخاطبآشکارنمیشودکسیکهمیرقصد
بهرام فرزانه شخصیت فیلم «دلم میخواد»
هســـت یا شـــخصیت رمان «دلـــم میخواد
برقصم».
اینها را امید سهرابی به داستان اضافه کرد
و خالقیت اوست .طرحی که من دادم خیلی
خالصه بود و نویسنده در حال نگارش قصهای
نبود .اینها کار امید است البته این طور نیست
که آخرش هم تماشـــاگر نفهمد فرزانه تحت
تأثیـــر آن رمان بود یـــا واقعاً خـــودش چنین
شده بود؟ چون رمان قبل از پایان فیلم چاپ
میشـــود و به دختـــر ولگرد میگویـــد باالخره
داســـتانت را نوشـــتم و کدهایی از این دســـت
میدهد ،میتوان حدس زد آن رقصها متأثر
از رمان بـــوده و بهرام فرزانه نویســـند ه واقعاً
خیال و واقعیت را گم کرده است.
 ëëمرزخیـــالوواقعیتدرهـــمریختهوبهرام
فرزانه همزمان باید دو شخصیت را بازی کند.
یکی نقش فیلم «دلم میخواد» به کارگردانی
بهمن فرمان آرا ،یکی هم نقش «دلم میخواد
برقصم»به نویســـندگی بهرام فرزانه و اجرای
همزمان دو نقش سخت است و اینکه مدام از
تخیل به واقعیت بروید کار را برای نمایش این
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شادی
به مثابه اعتراض

نقشسختترمیکند،درستاست؟
شـــما چون نویســـنده هســـتید و داســـتان
مینویســـید ،این مرز را تشـــخیص میدهید.
من هـــم از آنجایـــی که مینویســـم و تجربه
نویســـندگی دارمً .
کامـــا برایم روشـــن اســـت
کجـــا بهرام فرزانه درگیر تخیل اســـت و کجا با
واقعیتروبهروست.
ëëهمینمســـألهبرایمتحســـینبرانگیـــزبود،
کنجکاوم بدانم چطور میشود این دو نقش را
همزمانبازیکنید؟
من اگـــر تجربه نوشـــتن نداشـــتم شـــاید
نمیتوانستم این را بفهمم و جور دیگری آن را
بازیمیکردم.
ëëتعمـــد داشـــتید از رقصهـــای معـــروف و
حرکتهایشناختهشـــدهرقصبهرهنگیرید،
همینطوراست؟
ً
اصـــا قـــرار نبـــود رقصها یـــادآور رقصی
ً
معروف یا شناخته شـــده باشد .مثال در فیلم
«شـــهرزاد» در نقش شاپور بهبودی هم قصد
داشـــتم ،بابا کرم رقصیدم .همینطور فیلم
«یک حبه قند» هم در سکانسهایی از رقص
هست ،یک رقص آشفته و بدوی منتها اینجا
بنا بـــه طبیعـــت نقش فکـــر کـــردم از رقص
شـــناخته شـــده کمک نگیـــرم و حرکتهایی
خـــاص بـــرای رقـــص نقـــش بهـــرام فرزانه
طراحی شـــود .پیـــش عاطفه تهرانـــی رفتم.
ایشـــان تئاترهایی با رقص مدرن کار میکند.
مـــا رقص مـــدرن کمتـــر در ایران داشـــتهایم.
رقص همیشـــه قدغن و ممنوع بوده ،قاعدتاً
رقص رشـــد نکرده و زیرزمینی شـــده است .از
او خواســـتم رقصی طراحی کند کـــه زمان آن
یک دقیقه یا  30ثانیه باشد .ایشان با ترکیبی از
حرکت رقصهای سنتی و رقصهای مدرن و
حرکتهای مقطع ،این رقص را طراحی کرد.
آن رقص را پیش ایشـــان تمرین کردم ،حتی
یکی از بچههای گروهشان در صحنهای از فیلم
آمد و همراه من رقصید.
تدســـتهایشـــمادررقصهـــا بازو
ëëحرک 

چرا بـــه خودش میپیچد؟ اگـــر مخاطب هم
آن موســـیقی را میشـــنید ،بـــه لحـــاظ روایی
همذاتپنداریبیشترمیکرد.منمونتاژفیلم
را دوست ندارم.چون ریتم درست و همخوان
با موضوع ندارد .جاهایی زیادی دارد ،جاهایی
کم!
ëëعمده دشـــواری نمایش این نقش آن بود که
باید جهان ذهنی شخصیت را برای مخاطب
عینی کنید؛ شـــخصیتی که صدای موســـیقی
میشنود و به رقص میآید .موسیقی بهعنوان
انتزاعیترین هنر ،اینجا شنیده نمیشود بلکه
بازتابآنصدایموسیقیدرگوشبهرامفرزانه
بایددربازیوبدنوبیانشـــماخودشرانشان
دهد.
 درست است .بهرام فرزانه افسرده عمده
دردش همیـــن اســـت کـــه دیگـــران درکـــش
نمیکنند و او را ریشخند میکنند و باور ندارند
واقعـــاً صدای موســـیقی در گوشـــش شـــنیده
میشود وهمه اینها باید در اجرا شنیده شود...
ëëهمزمـــانبااکـــران«دلممیخـــواد»،دختر
نوجوانیرابهاتهامانتشاررقصواداربهاعتراف
تلویزیونیکردند.
همزمانـــی غریبی بود .این فیلم ســـال 94
ســـاخته شـــد مثل اینکه ســـه ســـال این فیلم
نباید نمایش داده میشـــد و االن اکران شد که
مائده هژبری دختر نوجوان مجبور به اعتراف
تلویزیونی شـــد و از پی آن یـــک چالش رقص
در جامعه شـــکل گرفت.این فیلم هیچوقت
رســـماً توقیف نبود ،چون بعضـــی روزنامهها،
مینویســـند فیلم توقیـــف بوده.علـــت عدم
نمایشفیلمبیشتراختالفیبودبینکارگردان
و تهیهکننده و همین اختالف باعث شد و فیلم
عمالً ســـه – چهار سال معطل اکران عمومی
بماند .در سال ســـاخت ،آقای فرمان آرا فیلم
را از جشـــنواره پـــس گرفتنـــد و اعـــام کردند
مـــن نمیخواهـــم داوری شـــوم و فردایش به
سفررفتند.آقایایوبیرئیسسازمانسینمایی
و آقای داروغهزاده رئیس نظارت و ارزشـــیابی

از راست رضا کیانیان ،بهناز جعفری ،سحر دولتشاهی ،مهناز افشار و بهمن فرمان آرا در
اکران مردمی فیلم «دلم میخواد» که این سانس نمایش فیلم به مائده هژبری تقدیم شد

شـــوریدهاستوگوییشـــادیورقصبهمثابه
اعتـــراض و کنـــش اعتراضیســـت .در باقـــی
ســـکانسها اجـــرای نقش بـــه کارگیـــری بدن
مینیمـــال اســـت اما اینجـــا بـــا حرکتهای
هیجانیوشوریدهواغراقآمیزروبهروهستیم.
این مســـأله هم به نقش و آن شخصیت
برمیگردد .نویسنده منزوی و افسرده طبیعتاً
حرکتهایـــش محـــدود اســـت ،امـــا همین
آدم زمانی که موســـیقی را میشنود یکباره
شخصیتی دیگر میشـــود .یا هنگامی که میز
شـــام را برای مادام میچیند ،خوراکها را با
حرکتهای ریتمیـــک و رقص میآورد چون
صـــدای موســـیقی دوبـــاره در ســـرش افتاده
اســـت .این همـــان معمـــاری نقش اســـت
که کســـی زیاد به آن نـــگاه نمیکنـــد .بازیگر
باید نقش را براســـاس شـــخصیت معماری
کنـــد و به مخاطـــب در فهم و رمز گشـــایی از
شـــخصیت کد بدهد ...در زمـــان رقص خود
خودش میشود ،یا همانی که باید باشد.
ëëفاصله افسردگی و شـ ــیدایی را خوب روان بازی
میکنیدوازموقعیتیبهموقعیتدیگرمیلغزید.
وقتی شوریده حال میشود ،یک نشانهای
برای مخاطب گذاشته است و شنیدن صدای
موســـیقی را با زدن چند بشـــکن به مخاطب
اطالع میدهد .البته بهنظـــر من وقتی بهرام
فرزانه موسیقی را میشنود ،تماشاگر هم باید
صدای موســـیقی را بشـــنود اما بهمن فرمان
آرا دوســـت نداشـــت .اســـتدالل مـــن این بود
کـــه وقتی به تماشـــاگر میگوییم ایـــن آدم در
سرش صدای موســـیقی میپیچد و به رقص
میآید ،قاعدتاً مخاطب هم بایـــد آن صدا را
بشنود .مثالً در آسانسور گوشهایش را گرفته
و به خودش فشار میآورد ،مخاطب میگوید

هـــم از خدا خواســـتند .چون درد سرشـــان کم
میشـــد .من پیش آقایان رفتـــم و گفتم آقای
فرمان آرا نمیخواهند داوری شوند ،قبول .اما
در این فیلم یک فیلمبـــردار ،نورپرداز جوان و
یکطراحصحنهلباسجوانویکتهیهکننده
جوان کار کردند آنها چرا نباید داوری شوند؟ با
وجوداینکهتهیهکنندهمیخواهدفیلمنمایش
داده شـــود ،ارشـــاد فیلم را نمایش نداد.گفت
سری که درد نمیکند چرا دستمال ببندیم؟!!
همان ســـال اول آقای ایوبـــی و داروغهزاده به
جبران نشـــان ندادن فیلم در جشـــنواره ،قول
دادند فیلـــم را در عیـــد نوروز اکـــران کنند ،که
نکردند .بعد قول دادند در عید فطر اکران کنند
که نکردند! این بازی ســـه سال طول کشید .تا
امسال که باالخره همگام با پخشکننده فیلم
را عیـــد فطر اکران کردند! اما دقیقاً همزمان با
بازیهای جام جهانی فیلم را سوزاندند! خدا
خیرشانبدهد.
 ëëاســـتنباطم این اســـت کـــه در فیلـــم «دلم
میخواد» شـــادی را به مثاب ه اعتـــراض عنوان
کردید.آشکاروپنهان،شخصیتاصلیداستان
و تم فیلم میگوید بهترین شـــکل اعتراض به
رنجها،مصائبونداشتنها،شادیوشادبودن
اســـت،خاصهاینکهدرســـکانسپایانیشاهد
شادیورقصمعنادارنوزادهاهستیم.
دقیقاً همین هسـ ــت .اصالً سکانس پایانی
یعنی همین.یعنی درست است که شما کسی
را که میرقصد میگیریـ ــد و میبندید و زندان
میاندازید .با بچههـ ــا میخواهید چکار کنید؟
ما در بزرگسـ ــالی رقص را شناختیم اما با کسی
که از لحظه تولد میرقصد چه میکنید؟ اصالً
سکانس پایانی همین چیزی است که شما االن
داریدمیگویید.

