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 !« است بهتر که کردن کار از باشد، چه هر: »گفت شدي؟ بازيگر چرا پرسيدند ماستروياني مارچلو از

 يوني،آنتون فليني، چون بزرگاني با که آن از بعد يعني گفت؛ 1980 دهة شروع از پيش کمي نگفت، تجربگيبي در را اين

 تگف را اين وقتي. بود کرده کار دمي ژاک و مال لويي جرمي، پيِترو پتري، اليو ها،تاوياني اسکوال، دسيکا، ويسکونتي،

 مرد ترينشدهشناخته و اروپا سينماي تاريخ مرد بازيگر ترينمهم خودش و مدرن سينماي يادآور تصويرش هاسال هک

 براي گرفتن پول معادل را بازيگر کار اي،پيچيده سطح چنان در بازيگري سال چهل از بعد. بود جهان سينماي ايتاليايي

 طبعيشوخ به آشکارا باشد، جدي هم چه هر هنر، تاريخ حسابيآدم هر مانند کالمش هرچند گرفت؛ نکردن کاري هيچ

 . بود آغشته

 نقل اين با هاآن کار تحليل و شناخت در ايمقاله که خوردبرمي ايران سينماي روز بازيگران از بسياري به ترديدبي

لة ديگري باشد. اما در اشاره البته مي تواند موضوع مقا کارشان، هايسختي باب در بازيگران ادعاي به. شود آغاز قول

يم. يعني کن« کار»اي مختصر، بايد يادآوري کرد دوران ما ديگر برنمي تابد که در چنين عرصه اي کار کنيم ولي فقط 

بازيگري تنها شغل مان باشد و اگر از سختي هاي آن مي گوييم فقط به زحمات فيزيکي ارجاع دهيم و شناخت ماهيت 

 هک آوردم جهت اين از را اروپا سينماي به اعارج يش هاي گوناگون اش با ما و در ما نباشد.و مبناي آن و سبک و گرا

 ورزيانديشه محل به را اروپا سينماي ما که است اين قاعده. کنم جلب تربيش را خودمان فرهنگي فضاي اطمينان اوالً

 بداند ادبيات و بشناسد را آدمي روان بايد سينما، ناي از نقشي اجراي در بازيگر که پنداريممي چنين و دانيممي ترنزديک

 اصلي جريان سينماي محورستاره مناسبات از بيش آن در بازي البد پس. باشد کرده تدقيق و تحقيق انساني روابط در و

 که بتينو در جمله از و - کندمي مطرح معادي پيمان که درستي تعبير به ثانياً. است مطالعه نيازمند نظرمان در آمريکا،

 آمريکا سينماي از بيش اروپا سينماي در هانقش - شنيدم او از بود نگارنده هايکالس از يکي افتخاري استاد و مهمان

گيهميش آموزگار درخشان تعبير آن که دريابيم را معادي اشارة اصلي دليل توانيممي وقتي. است نزديک ما هايفيلم به

 سرقت، وگريز،بتعقي از تصوير همه اين با آمريکا سينماي که بود نوشته او: بگيريم الکم را فقيد و عزيز کريمي ايرج ام

 انبوهي و کندمي حذف را خود جامعة مردمان جاري زندگي از درصد هشتاد کمدست دارد شليک، و گيريگروگان

 تصور است ممکن ،شناخت ضعف صورت در غيرآمريکايي مخاطب که حدي تا دهد؛نمي نشان را شانزندگي مسائل
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 هايبستانبده قطع شرايط در! کرده کمين مسلح مهاجمي ديواري، هر پشت شيکاگو، و آنجلسلس هايخيابان در کند

 همين ،آمريکايي زندگي به نسبت ما سينماگران بسياري تلقي حتي انقالب، از بعد هايسال نخست دهة دو در فرهنگي

 عشق از برگرفته ذهنم در زدم، مثال آمريکايي روزمرة زندگي و هاخيابان در شليک داشتن جريان از که تصويري و بود

 اب هم را خانه تا مدرسه از آمريکايي-ايراني زوج يک بچة برگشت مسير که بود( 1377 درخشنده، پوران) مرز بدون

 يک ثانيه چند هر و ودندب شده قايم هااتومبيل پشت که کردمي همراه ديگريک به بزهکار دارودستة دو شليک تماشاي

 ! باشد همگاني و طبيعي بازدم، و دَم مانند عمل اين که انگار. کردندمي در هم سمت به تيري بار،

 سهم خود، واقعي وتابتب با زندگي سهم ما سينماي در باشد، فيلم حوادث وقوع محل خودمان جغرافياي وقتي اما

 لموزيکا و اکشن در« واقع از فراتر» حوادث آن از بيش روستايي، اي شهري زندگي در انساني ملموس هايمشغوليدل

 ضعيف هاآن در يا نداريم را ژانرها اين که بابت اين از فقطنه. است آمريکايي وحشت سينماي و گنگستري و وسترن و

 را ديگر زيرژانرهاي و اهقالب بسياري و ژانرها اين هايمعادله ايراني بينندة زمان، مرور به که جهت بدين بلکه هستيم،

 فيلم يک در مطرح انساني هاينگراني نهايت در يعني. پذيردنمي خوب خود، هموطن و همزبان هايشخصيت پيکر بر

 ما سينماي هايفيلم هايآدم هايمشغوليدل به نباشد، جاري آن در غريبي گراييتجربه لزوماً اگر اروپايي، متعارف

 هاست،فيلم اين هايشخصيت دغدغة و رفتار چهآن از ايراني بازيگر نتيجه، در«. هاليوودي» فيلم يک تا است ترنزديک

 هنجارهاي در نه و هافيلم خود در نه نيست؛ همانند هم به نهايي برآيند وجود، اين با. برگيرد نکته تواندمي تربيش

 يقين به قريب احتمال به گوييم،مي سخن يکنزد تقريباً نسبت اين از وقتي که شودمي اين موجب چه چرا؟. بازيگري

 از تعجب نشانة به دارند، اروپا روز سينماي از اعتناييقابل هايخوانده و هاديده که نوشته اين هايخواننده از درصدي

 کهينا: شوم مقاله اين اصلي موضوعي دامنة وارد توانممي جاهمين از بجنبانند؟ فَک يا وربچينند لب اندکي قياس، اين

 اصالً که مواقعي در البته) گرددبرمي رسيده بازيگر دست به که اينامهفيلم البته و« نقش» خود به چيزهمه ما سينماي در

 هايروش بر کهآن جاي به بازيگري هر کاري مسير در ما رديابي اغلب که است اين مقصودم.( باشد کار در اينامهفيلم

. کند پيدا هاآن ميان اتصالي خط بکوشد و برود او هاينقش سراغ است ناچار شود، کزمتمر نقش ايفاي و درک در او

 بازيگر به را هانقش مشترک هايگيويژ دارند کنيد، نگاه که بازيگري دربارة هاينوشته يا شفاهي مباحث از بسياري به
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 هايشخصيت رايج نماييمظلوم يا لوميتمظ از دور و مقتدر زني تسليمي سوسن» گويندمي مثالً يعني. دهندمي نسبت

 سربداران تلويزيوني مجموعة و سينمايي هايفيلم در او هاينقش طبعاً منظورشان و« بود ايران سينماي ضعيف زن

 خصوصيت به و...« پرخاشگر و عصبي جواني عنوان به بهداد حامد» نويسندمي يا. است( 1362 نجفي، محمدعلي)

 به آن ربطيبي و ربط گذراند،مي سر از نقش فرديت فهم براي بازيگر که روندي. دارند اشاره او هاينقش برخي مشابه

 به درون از حرکت» قديمي مشهور انتخاب آن کمدست و نقش به شدن نزديک نوع شخصي، هايتجربه و زيست

صفت که اوست هاينقش فقط و نيست شناسايي و تحليل اين زمينة بازيگر، اجرايي هايشيوه... و برعکس يا« بيرون

 سرپايي هايحرف تا مکتوب اظهارنظر و نقد از که است اين هم آشنا تاريخي خطاي. دهدمي نسبت کارش به هايي

 هايصفت صرفاً دارند که حالي در. بازيگرند« بازي» تحليل حال در کنندمي گمان همه سينما، هايسالن در مخاطبان

« بهداد حامد گرايبرون بازي تکنيک» گويندمي که است اين مفرح مثال يک. نندکمي فهرست را او شخصيت و نقش

 محسنِ ،(1382 اهلل،نعمت حميد) بوتيک مهردادِ يعني. بازي تکنيک نه است؛ نقش صفت گراييبرون دانندنمي و

 بيروني واکنش اهل و داپرسروص هايآدم( 1393 اهلل،نعمت) غليظ آرايش مسعودِ يا( 1389 ميري، مازيار) آبادسعادت

 موساي مثالً عوض در. باشد داشته« گراييبرون» چون اسمي هاآن نقش ايفاي تکنيک کهايننه اند،بازيشلوغ و شوخي و

کم هايآدم( 1392 هادي، منوچهر) است ديگري جاي زندگي داودِ يا( 1390 اميني، عليرضا) هشتم خيابان انتهاي

 ترپيش که آن از گذاردمي وخامت به رو دومي جسماني وضعيت و اولي مالي موقعيت وقتي و هستند توداري حرف

 کارگردان» کهاين از يا گويد،مي فيلم دو اين در بهداد گرايدرون بازي از اظهارنظر و نقد اما. شوندمي ترحرفکم اندبوده

 . بازيگري و بازي نه اند،داشته هم با متفاوت مختصاتي هانقش کهاين به توجهبي ؛!«کند مهار خوبيبه را بهداد توانسته

 

 

 

  دريابيم دوباره را بازيگري در« سبک» تعبير
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ارگردانک کار شناخت يعني خودش اصلي دامنة از ماست، سينمايي مباحث محيط در مؤلف تئوري اثرات بقاياي چهآن

مؤلفه» همان شبيه هاييجلوه ما هم ديگر هايينهزم خيلي در. رودمي فراتر بسي بينيجهان داراي و سبک صاحب هاي

 ندارپ اين ايجاد با مؤلف تئوري از ايراني خوانش. نداريم تقصيري و گيريممي داشتن سبک نشانة را« تکرارشونده هاي

 لشک را او سبک عنوان تحت چيزي و داشت خواهد ارزشي شد، تکرار سينماگري هر کار در بار چند عنصري هر که

 به اگر حتي. باشد کياحاتمي هايفيلم در« پالک» ابعاد در اگر حتي است، افکنده مانذهنيات بر ايبدسايه داد، خواهد

 اين زير و رسيده ما به هاوگفتگپ در آن ميراث باز باشيم، نخوانده تئوري خود تبيين از چيزي متمرکز و مستقيم طور

 اين درست قضا از بگيريد، نظر در که را فيلم يک ساخت پروسة کيتکني عوامل تربيش ولي. ايستيممي گسترده ساية

 بردارانفيلم کار که تصويرسازي. باشند نداشته را« سبک» اصطالحبه اين اصالً اصولي چنداننه معناي اين به که است

 براي الزم وارننئو نورهاي آلمندروس، نستور آقاي مثالً. بدهد دست به توضيح براي خوبي نمونة تواندمي سينماست

 -( 1977 تروفو، فرانسوا) مترو آخرين جمله از - هايشفيلم از خيلي خارجي-شب هايسکانس اضطراب و التهاب

نمي او سبکي نشانة گرفت،مي کار به هم( 1985 نيکولز، مايک) سوختهدل چون آرامي رمانتيک کمدي براي اگر را

 آقاي عالقة مورد آبي نورهاي. آمدمي حساب به خود کار کشيدن رخ به يبرا اشخودنمايانه اصرار بر دليلي بلکه شد،

( 1365 فرهنگ، داريوش) طلسم و( 1367 مخملباف، محسن) رانسيکلباي در مثالً که خودمان دستزرين عليرضا

 آن از بدتر و( 1370 زاده،صباغ مهدي) خلوت خانة چون فيلمي در بود، آميزوهم فضاي ايجاد در هافيلم برندة برگ

 اهللعزت بازي با ترتيببه) بازنشسته مطبوعاتيِ يک زندگي مسائل بناست که( 1395 زاده،صباغ) کاغذي خانة در

 نوعي آشکارا دارد نياز آدم اين جاري و طبيعي زندگي به نزديک نورهايي به و کند روايت را( پرستويي پرويز و انتظامي

مي اشکال محل سينما تکنيکي عوامل کار در« سبک» مفهوم از ما خوانش که جاستهمين درست. است ناجور وصلة

 فيلم دنياي و درام براي چهآن به اعتنابي هست، هم فن بر تسلط از مندبهره که ما عزيز اندرکاردست باشد قرار اگر. شود

 هب کند، يادآوري فيلم صاويرت پس در را خود حضور هم بعدتر و پياده را خويش هايمهارت يا عاليق آيد،مي کار به

 يگري،باز در. است شده نازل فيلم پيکر و سر بر که است باليي باشد مزيت کهآن جاي به سبک، مثالً اين رسدمي نظر

 از. ندارد وجود تئوريک اطمينان ،«مؤلف بازيگر» عنوان صحتِ به که است اين اصلش. بيفتد اتفاق تواندمي بدترش
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 توصيف در ما کريميِ ايرج چهآن تا گرانت کري مردانگي شمايل ستايش در کيل پالين وجدآور و مبسوط نوشتة

به از سرشار بازيگري، تحليل ميدان در مانمطالعاتي حافظة نوشت، کويين آنتوني هاينقش در بدويت ي«پرسونا»

 با را او و گيردمي شکل اشکارنامه سير در مرور به که است بازيگر يک آشناي« شمايل» همچون تعابيري کارگيري

 و بود همراه هايياحتمال طرح با« مؤلف بازيگر» شرح در کريمي ايرج يادزنده مقالة حتي اما. شناسيممي آن يادآوري

 برايش قطعي تعريف بخواهد کهايننه باشد؛ داشته وجود چيزي چنين است ممکن آيا ببينيم و کنيم بررسي گفتمي

 به را« مؤلف بازي» ترکيب طرح امکان تا زدمي مثال را پک گريگوري و براندو مارلون ازيب و فيلم چند. دهد ارائه

 و هامتن در: نبيند بد روز تانچشم بيندازيم، نظر ترفهمعامه ژورناليسم به و بگذريم تعريف از وقتي اما. بگذارد آزمايش

مي کسي هر سر بر بزم، هر نبات و نقل مثل درست ار« مؤلف بازيگر» ترکيب وگوهاگفت و هايادداشت تيتر در تربيش

 ديد از آيد،مي هابزرگداشت بخش در فجر فيلم جشنوارة تقدير مورد افراد بين در نامش که بازيگري هر تقريباً. پاشند

تهاشد مبذول که بخششي و بذل براي ما دوستان اين که شگفتا و شودمي مفتخر« مؤلف» لقب به روزنامه و مجله هاده

 ،«گبزر» براي معادلي عنوان به مثالً و صفت يک سان به را« مؤلف» واژة گفت شودمي. ندارند اختيار در تعريفي حتي اند

 مهدي مانند - اندشده ظاهر مکمل هاينقش در اغلب که بازيگراني براي وگرنه. برندمي کار به« ممتاز» و« يکدرجه»

 ناکارآمد روشنيبه ديگر مؤلف تعبير - شد برپا او بزرگداشت فجر جشنوارة مونهبيست زدةبحران دورة در که فقيه

 ديگريک به شانهاينقش پيوند نامريي تسبيح نخ و کار بر را هاآن شخصي مُهر توانمي که ميزاني ترينبيش در: است

 شمارة در زمينه همين در ايپرونده به) رودمي کار به شانوصف در «Character Actor» عبارت کرد، شناسايي را

(. بفرماييد رجوع 496 شمارة/ 94 سال سينماي ملي روز همين در« فيلم» مجلة نامةويژه يعني پيش، سال دو مشابه

 کاربرد و اندپيونددهنده عناصر نوعي نامه،فيلم هر در مکمل هاينقش کلي طور به و مکمل بازيگر کهاين مختصر توضيح

 که اهميتي تمام با يعني. گيرندمي قرار وقايع مرکز در نه و رودمي پيش هاآن طريق از روايت نه جهنتي در دارند؛« مالزم»

 همان بخورد، رقم حضورشان با« گيريپيقابل و آشنا شخصيت» عنوان تحت چيزي اگر دارند، هافيلم برخي در

Character Actor فمؤل» تعبير تحميلي الصاق. دارد درام تاريخ عظمت به قدمتي و تشخص که آفريد خواهد را »

 و اجتماعي طبقة حتي و بدل تماشاگر توجه کانون به را فرعي اشخاص حتي توانندمي که مهارت اين با بازيگراني به
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 زاويه اين از خاصه رود؛مي شمار به نيز شأن تخفيف حتي کنند، وصل ديگر فيلم به فيلمي از را آنان فردي خصوصيات

 وصف در که همان دليلش؟. ماند خواهد چنين و پادرهواست بازيگري، حيطة در مفهوم اين تعريف تکليف که

 . کند مخدوش بازيگر، زائد گريجلوه ميدان به آن تبديل با را اثر دنياي است ممکن و گفتيم تکنيکي عوامل خودنمايي

 از زدن بيرون حتي - بهايي هر به نکارشا خواهندمي که بازيگراني از اي،حرفه بينفيلم هر حتي و کارگردان هر

 بازيگر خانم يا آقا اين کنيد فرض حاال. دارد سوابقي ،«شود ديده» تربيش - فيلم در جاري بينيجهان و روايت دامنة

 هم را ديگرش هاينقش آدرس بکوشد جا،بي يا جابه Act هر با شدن ديده تربيش براي تالش اين وراي بخواهد

 انتساب به را نظري دانش فاقد ژورناليست قلم و کوفته تماشاگر حافظة بر را خود تأليفي مُهر گونه ينا بپندارد و بدهد

( هاي)نقش از برگرفته مايةرنگ آن با شخصيت، اين و درام اين کهاين از فارغ است؛ واداشته« مؤلف» فخيمة صفت

 اين کار ماند؟ خواهد باقي ما فرضي بختنگون فيلم از چه صورت اين در خير، يا دارد نسبتي بازيگر، جناب ديگر

 شدن ديده براي تحميلي هايحرکت و فيلم يک يا سکانس يک ديگر بازيگران بازي بر افکندن سايه براي حضرات

-74 مديري، مهران) خوش ساعت تلويزيوني برنامة در اياجراشده خوب و هجوآميز آيتم آن به شباهتبي خودشان،

 نگاه تا انداختن باال ابرو تا گردن بردن جلو و عقب از( رادش نصراهلل) دادمي بازيگري تست که کسي: نيست( 1373

شايد عجيب باشد، ولي ! بيايد چشم به تربيش دوربين قاب در تصويرش بلکه زدمي وپاييدست نوع هر دوربين، به

خش عمده اي از سينماي امروز ما که نماي بازيگران در ب-حتي لب ورچيدن ها و اخم در هم بردن هاي مثالً طبيعي

مي خواهد به تماشاگر حقنه کند اينها در حال بازي کردن نيستند، از جنس همين کاري است که طنز آن آيتم را مي 

ساخت. آنها دارند به تعبير مشهدي ها طِبيعي اش مي کنند تا به نظر بيايد که بازي نمي کنند؛ ولي اين يک قلم ديگر به 

 اي نيست که بتوان ادايش را درآورد. واقع پديده 

 

 

  رهيافت معناي به سبک
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 با را اشفاصله شودمي باعث او دروني ظرفيت و استعداد: »نويسدمي ماستروياني مارچلو توصيف در فليني فدريکو

 يا تبختر از نشاني هيچبي سازد؛ رها را خود کامالً دهدمي فرصت او به که حضور عدم جور يک. کند حفظ نقش

 .« ايحرفه يک معمول هايعصبيت

 اين تا شدهطرح ترديدهاي بر پاياني نقطة تواندمي آمده، آن در کبير مارچلوي کار شيوة از که شرحي و قولنقل اين

. کنيم اردو ترديد ايراني، مخاطب ذهن در بازيگري سبک مفهوم قطعيت در که بود اين بر سعي. باشد نوشته اين جاي

 ديگر ،شاخص بازيگران ميان از بزرگي وصف در بازيگر هدايتگر جايگاه در بزرگي زبان از نمونه يک نهمي با و حاال

. هاآن خروجي يا هانقش ميان هايهمانندي به نه گردد؛برمي هانقش به نسبت بازيگر رويکرد به سبک، که است آشکار

 يکي بازيگر اجراي بيروني هايجلوه با را آن رسيدمي که بازيگري به داريد، سبک از تعريفي هر ديگر هنرهاي قالب در

 و پيمايدمي نامهمفيل شخصيت بازآفريني و بازشناسي براي کس هر که مسيري حس، يا تکنيک به اتکا ميزان. نگيريد

. دهدمي تشکيل را او کار سبکي جريان شخصيت، آن تماشاي از مخاطب نهايي هايحس به درک اين تبديل نوع

 است نشيک کالبد، اين در نقش جانشيني و خودش از خود وجودي کالبد ساختن تهي براي بازيگر رهيافت يا رويکرد

 چيزي از منديبهره به آيد، عمل به خالقانه و خالصانه اگر هم و دهدمي تشکيل را او کاري فرآيند ترينمهم هم که

 بنا ياستانيسالوسک کنستانتين تعاليم دل از استراسبرگ لي هچآن فهم،همه مثالي منزلة به تنها. انجامدمي سبک به موسوم

 گونه آن ازب - يا اَکتينگ مِتُد رسيد، نمايشي هنرهاي در بازيگري تعاليم تاريخ آموزشي مکتب ترينافکنسايه به و نهاد

 گمان. است نبوده هفتهن بينيخوديگانه نوعي عنوان، اين در. بود« دارشيوه بازيگري» - ايمآموخته کريمي ايرج از که

 جز کسي بگويند اندخواستهمي« استوديو اکتورز» کارگاه تأسيس زمان از استراسبرگ و کازان اليا کرافورد، سيريل نکنيد

 بناي سنگ داشتند بلکه! است« ايکتره» همه بقيه، بازي و کندنمي بازي« شيوه» بر مبتني ما هايآموختهدانش و پيروان

پس با بازيگري، کار در شخصي عادت هر جاي به را« سبک» عنوان با ايپديده که گذاشتندمي را يکتئور پيشرفت اين

 . کنيم ثبت نظر در آموزشي - آن از ترمهم - و تاريخي زمينة

 تماشاي سبک، اين هايآموزه هايتقسيم طراحي براي استراسبرگ عزيمت نقطة که آوريم ياد به است خوب

 هاينامهنمايش مهم مردانة هاينقش تمام تقريباً اشايحرفه فعاليت قبلي هايدهه در که بود کسوتيپيش شکسپيرين
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 روي کار هاماه. بود شده لير شاه نقش اجراي مناسب گذاشتن، سنپابه از بعد حاال و بود کرده ايفا را شکسپير ويليام

. کنيد ضرب شکسپير، متون با کار در داشتن تجربه و تحليل و تفسيرخواني سال همه آن در را متن و نقش همين

 تعجب. درآمد کار از نامطلوب باتجربه مرد اجراي معقول، تصورهاي اين تمام خالف بر اما. شد خواهد عظيم حاصلش

 ثرا ساختمان و مفاهيم و نقش و متن باسابقه، بازيگر آيا: شد متد به منجر هايآموزه بنيان استراسبرگ، تأسف به آميخته

  بود؟ درنيافته خوب را پيرشکس

 و مفسر يک ابعاد در حتي متن، بر اشسلطه و او کامل درک از استراسبرگ. باشد چنين توانستنمي وجههيچبه

 مثل مرکزي داشتن به نياز شودمي باعث که بزنگاهي همان. است ديگري جاي مسأله، پس. است کرده ياد درام آن معلم

چه را آن درست اجراي تا نقش درست درک فاصلة کهاين: شود تقويت تربيش اسبرگ،استر ضمير در استوديو اکتورز

 مورد اجرايي/ آموزشي سبک تاريخ تمام جمله، همين دل از ولي نمايد؛مي ساده ظاهربه. کرد پر توانمي چه با و گونه

 بازيگري نگذارد تا آيدمي متد، يا داريوهش بازيگري. آيدمي بيرون او افکار بعد هايدهه دارانميراث و استراسبرگ تعليم

 خوب را آن ارساخت و اثر دنياي و او دنياي و نقش اگر البته و اگر. باشد مخاطب به نقش از درکش نيافتنِ انتقال نگران

 يهاحس يختنبرانگ به شناخت، اين از نتواند که باشد داشته وجود احتمال اين نبايد سبک اين واسطة به ديگر شناخته،

 براي بازيگر رهيافت گذارينشانه سبک، که است اين دهندةنشان آن بسط و مثال همين. يابد دست مخاطب در ملموس

 زدن، داد بلند. کنيممي رؤيت سينما پردة يا تئاتر صحنة روي او هايحالت و هاحرکت از چهآننه است؛ نقش ايفاي

 حتي - بازيگري هيچ سبک بود، آن طاليي هايلحظه اجراي استاد شکيبايي خسرو که دو اين آميزة يا کردن نجوا آرام

 . آيدمي حساب به او خاص سبک که هاستلحظه آن به او رسيدن مسير بلکه سازد،نمي را - بود او که او

توضيح شدتبه بازيگر خود براي آن، نشاني کردن پيدا نوع هم و مسير خود هم که است اين هم بدبختي و سختي

 ار بازيگر مسيريابي و مسير اين بکوشيم خواهيممي بازيگري، تحليل مسند همين بر ما جمله از و قضا از. است ناپذير

 اين نتيجة رماييدبف باور بازيگر، خود زبان با نشدنش تشريح. نيست شدني گاهي که البته. بگذاريم تشريح ميز روي

 محصول نگفتن، اين بلکه دارد، نگه خودش نزد را« گريکوزه فوت» و نگويد کسي به را کارش راز بخواهد او که نيست

 مسير آن از تقليد دام به نبايد آن، بيان براي ناکامل هرچند تالشي از بعد که گونه همان. است کار نشدنيبيان کيفيت
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 بيست زوديبه طورچه فهممنمي هيچ که بازيگري در نگاه ژرفاي و ارزش نگارنده کتاب مؤخرة. افتاد نقش به رسيدن

 دوم فصل در بنده مثالً: کردمي مکث زمينه همين در کيانيان رضا با ايمباحثه به همه از بيش گذرد،مي آن انتشار از سال

 هب نسبت زامپانو خشم کويين، آنتوني چشم گوشة نگاه گونهچه که دادممي توضيح« خشمگينانه نگاه» عنوان با کتاب آن

 عين در را( 1963 فليني، فدريکو) جاده و کندمي شبيه آگاهي به توحش جانب از غضبي به را( بيسهارت ريچارد) ماتو

 و مچش و ميميک جزييات شرح اين بود معتقد هم کيانيان. تمثيلي زبان از مندبهره اثري به نمايانه،واقع اجتماعي وجه

مي کارهاتازه ويژهبه و بازيگران يگمراه باعث غيره، و صورت هاياستخوان خطوط و فک شکل و نگاه حالت و حال

 . ردک پيدا دست نتيجه همان به ميميک، و هندسه و آناتومي همين تکرار با شودمي که شودمي اين تصورشان چون. شود

 عزيز بسي فقيد و فهيم سپانلوي محمدعلي آقاي خاطر کهآن با و ندارم دوست را آن نگرش نوع و کتاب آن امروز

 محتواي به اعتقاديبي همين پوشيدم، چشم کتاب دوم ويراست در ايشان مشفقانة پيشنهاد از کهاين دليل هست، و بود

 و گفتمي کيانيان که باشد اينکته همين است ممکن دليلش درصد چند دانمنمي اما. بود دهه دو گذشت از بعد کتاب

 يکلسنن جک شيطاني لبخند ديدار که باشد ينهم مشکل شايد ولي. داشتم برايش هاييپاسخ خودم خيال به مؤخره، در

 معذرت عرض با لبخند، اين با همزمان کردنِ خمار چشم آن و نماييدندان آن و هاکردن کج ولوچهلب آن تکرار و

 مشکل و! داشت خواهد هاقلقلکي ما امثال براي قلقلک از آورترخنده حاصلي جهان، زندة آدميان اغلب رخسار روي

 رادفمت را بيروني ظواهر که است باطل پندار همان از برآمده اجرايي، جزييات اين کردن برداشت خطا کهينا ترايريشه

 اجراي هايلحظه در ظواهر آن به را بازيگر که است مراحلي شامل بازيگري، در سبک! دوستان خير. بگيريم سبک با

 .ندارد سبکي تماهي اصالً و نيست سبک ظواهر، آن خود. کندمي راهنمايي نقش،

 

  سبک مفهوم به آن ربطيبي و ربط و وارشمايل کيفيات

 روند که است اين جالب اما زده؛ کارهايش بر مؤلف مُهر کندمي تصور بازيگر آن، طي که گفتيم روندي از تر،پيش

 سينماي بازيگران از بسياري اصرار: کندنمي واريز بازيگر حساب به سبکي امتياز تنهاييبه باز هم آن معکوس و مقابل

 صورت، بهترين در نباشد، کُشنده اگر اند،نکرده ايفا شانقبلي هاينقش مشابه نقش هيچ هرگز کهاين بر ما معاصر
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 هايويژگي بودند خوانده و جُسته دارانشداعيه کاش کندمي آرزو آدمي که شعارهاست آن از روراست،. است فرساينده

 هايناسسينماش به لورن، سوفيا يا دونوو کاترين آلن، وودي دنيرو، رابرت کوپر، گري نچو کساني بازي در وارشمايل

 از اند،بوده شمايلش و مظهر هاآن که ايطبقه زيست و زمانه شرايط از شناخت: است بخشيده شناختي چه دوران هر

 نجابت سادگيبه اشبرداشتن قدم و نگاه با که مردي از. اندکردهمي نمايندگي که کساني زندگي رسم و راه و قوم و قشر

 برچسب کوپر گري خداحافظ رمانش نام با را او هايارزش باختن رنگ دوران در سقوط گاري رومن و کردمي رسم را

 راه دونوو نکاتري و بود رمزآميز و مبهم سرد، شهري، مدرنيتة از بعد زنان از آشنايي متأسفانه طيف مثل که زني تا زدمي

 . گشود مدرن سينماي تصاوير به را او

 شوند،مي اجتماعي يا رواني فرهنگي، شخصيت نوع يک شاخصة زمان مسير در که بازيگراني نزد نگاريشمايل اين

 نقشه کسي، کارنامة گذر در تثبيت طرز اين براي شودنمي. نيست هاکارگردان حتي يا خودشان خواستة آغاز از طبعاً

 وييهمس گاه و مخاطب ذائقة گاه سينمايي، موج و جريان يک گاه دوره، يک در سرزميني سينماي اقتضاي گاه. ريخت

 يکي تکرار، ورطة به درافتادن با اين. کندمي جور را شدن شمايل اين اسباب مشخص، ژانر يک با بازيگر يک شکل

 نيز او«. Latin Lover/ تبارالتيني پيشةعاشق» گفتندمي ماستروياني مارچلو به. است گرفتن اشتباهقابل گاه اما نيست

 انکار را آن سو، آن از ولي. اندکرده مفتخرش لقب، اين به طورچه و کِي از داندنمي هيچ که بود کرده تأکيد اين بر بارها

آن شاواسطه به مردمان چهآن به نسبت ايراني بازيگران قديمي عناد آن به زنممي گريزي دارم مثال، اين با. کردنمي هم

 . شناسندمي را ها

 يعني دهه اين اوايل همان که بزنم مثال را بزرگي خواهممي و است امروز تا 1380 دهة نيمة بازيگران ما مقالة محور

 نمکخوش دوبلة بله؛ افتاديد؟ چه ياد آوردم، که را نامش. قنبري حميد آقاي: بربست جهان از رخت 86 سال در

 يادآوري، ينا که بفرماييد دعا ولي. لوييس جري: رفته دنيا از تازه قنبري، آقاي از رازترد عمري با هم خودش که کمديني

. وريدآ جا به را او واسطه اين به که نداشت خوشي دل هيچ خدابيامرز چون. نرسد قنبري آقاي نظر و گوش به دنيا آن

 بر شکبي را اين باشد؛ او ناساييش عامل 1340 و 1330 دهة تئاترهاي در پربارش پيشينة که داشتمي تردوست

 و هانمايش آن ارزش. دادمي ترجيح بود، کرده بازي او فيلم چند در محسني مجيد مرحوم براي که هايينقش يادآوري
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 جري هايفيلم نمک افزودن براي که وغريبيعجيب اصوات و لوس عمداً لحن و تودماغي صداي از تربيش را هانقش

 و شدن اجرا و بودن زنده بابت تئاتر از کهاين و نمايش هنر ميراييِ. دانستمي باارزش آورد،درمي خودش از لوييس

 شود،مي ثبت تاريخ در که است نويسنامهنمايش فقط و ماندمي جا به که است نامهنمايش فقط آن، رفتن و شدن تمام

 لوييس صداي با که عام محبوبيت آن نباشد سال صد خواستمي و بود متشخصي و کارکشته تئاتري. نبود مهم برايش

 . بيايد دست به

 به مردم که صميمي تصوير آن از را خود خواهدمي هنرمند: است تکرارشونده عملکردي اين ما فرهنگي فضاي در

 که اين با بازيگري وقتي اما. بنماياند ترفرهيخته و ترجدي و بکَنَد دارند، ذهن و دل در او از کارهايش از دوتايکي تبع

 خودش، نام آوردن کامل جاي به که برنخورد او به وقتي باشد؛ آمده کنار اند،شناخته را او تلويزيوني کار يک بابت مردم

 خود کار تبار: دهدمي روي پذيريدل اتفاق شود، شناخته کرده، بازي را او نقش که مشهور شخصيت يک نام تداعي با

 را فکرش. نيست قدريکم دستاورد. کندمي رصد را کرده اجرا مردمان حافظة و عاطفه در مؤثري نقش که جايي و

 چه با مردم کهاين وقت آن کنيم، مانند« ديگري نگاه از خود ديدن» دشوار فلسفي تجربة به را بازيگري روح اگر. بکنيد

کنندهتعيين مراتببه ايحادثه سپارند،مي خاطر به را بازيگر يک ايمايهنقش چه با نباشد، واحد نقش يک اگر يا نقش

 . بود خواهد منتقدانه تحسين را ايجشنواره جايزة هر از تر

 متفاوت، هايينقش در دارد دوست بدهيم احتمال همه شايد که داريم و داشته را گلزار محمدرضا ها،سال همين در

ستاره به همواره که دستيدم هاياتهام اين زا و کند کار - گيومه توي عمدبه -« هنري» کيفيات مدعي سينماي در مثالً

 از انينگر جاي به اما. کند تکميل يا تکرار را بوتيک در جهان شخصيت متعالي تجربة و برهاند را خود شده، زده ها

 وگويگفت نخستين از غيره، و« خورندمي را شانچهره نان فقط و نيستند قهاري بازيگران هاستاره» که اتهام اين بابت

 ديگري مردميِ موضوع به حواسش داشت، او با معلم علي امرفته و بزرگ برادر که تخصصي مطبوعات در خود مبسوط

 درک اين«. امشده پذيرفته مردمان مهماني در: »باشد جمله اين وگوگفت آن عنوان شد موجب که زد هاييحرف و بود

 تارهس جايگاه در مؤثر حضور» همين بابت که امسال تا بوده و ودهب او با و او در همچنان مردم ميان در داشتن جايگاه از

 اعطا او به را« هفدهم دورة در تصوير دنياي جشن داوران هيأت ويژة جايزة خانگي، نمايش و سينما عرصة دو هر در
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 رودمي توقع گلزار از ديگر حاال بگويد اش،جايزه اهداي از بعد کسي بوده نگران که گفتمي مراسم از بعد کرديم،

نقل پايان در و کرديم تعجب نگراني اين از که همين! کند بازي چنين و چنان هايفيلم و کند عوض را اشکاري قالب

 اندازه چه تا کارشان القلوبمحبوب بخش با بازيگران عناد که دهدمي لو خوب گذاشتم، تعجب عالمت او، از قول

 نيز ديرهضم و متفاوت و جدي هنرمندي و هنرمندم من که اين بر راصرا براي تالش اين عوض در و است؛ عمومي

 است ايستاره همان واقع به گلزار معنا، اين به. انگيزدبرمي تريکم تعجب و است باورپذيرتر مانبراي دارم، تشريف

 بين از کساني ره جواب در ريخت،مي عرق شدتبه سالني در وقتي که امبوده شاهد) دارد را محبوبيت اين ظرفيت که

 هم را آن هايظرافت و«!( خدامه از که من» گفتمي خوشرويي با بگيرند، عکس او با توانندمي آيا پرسيدندمي که مردم

 و آمده ديگر دنيايي از انگار که ي«مديوم» نقش به بازي در او هيوالصفتانة هوش تماشاي از) کندمي فهم وقتش به

 (. آمد خواهيد شگفت به اتميقلب مادر در است حسين صدام نزديک دوست

 اصالً. ندارد پي در را او« سبک» که است بديهي تر،همگاني اقبال با کارهايي قبال در بازيگر داشتنِ پذيرش اين

 آن يعني مخاطب برخورد با بازيگر کهاين بر مبني دارد سنديتي اما ندارد خود تئوريک معناي به سبک مبحث به دخلي

 که گفت تواننمي. کندنمي احساس مشکلي رود،مي شمار به تأثيرگذاري براي او تالش هر هايين هدف که کس

سفره سر و هاخانه به او تصوير رفتن باعث تلويزيون در آن پخش که سريال يک بابت مثالً شدن ترشناخته با بازيگري

 اين با آشتي بازيگرِ که دانست اطمينان با انتومي اما. است آورده پديد طيف يک از شمايلي الزاماً شده، مردم هاي

 چه با و قشري چه از و گونهچه را او مردم داندمي. است آگاه شوند،مي قائل برايش که ي«تبار» از عوام، نزد محبوبيت

 ناي در ار بازيگري اولية آداب زيرا است؛ نزديک آمد، وصفش که بازيگري روح آن به بازيگري، چنين. بينندمي منشي

 . است آورده جا به ببيند، سايرين چشم از را خود که زمينه

 

  هستيم؟ تبار کدام از بدانيم نبايد خودمان

. شود باز خوبيبه مطلب، از بند اين بحث سر تا کنم رجوع اشطنازانه فرزانگي و فليني به خواهممي اجازه ديگر بار

 شگردهاي هامانرابطه در و زندگي با برخورد در که بود ينا ما دوي هر کشف: »گويدمي ماستروياني مارچلو دربارة
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 شروع از بلق هميشه. شود الغر کيلو ده خواستم او از. گرفت شکل عالي توافقي که بود گونه اين. داريم يکساني پنهان

 نظر به عصبي و قراربي تربيش اندکي او تا بکنم ممکني کار هر حاضرم و کند الغر را خودش خواهممي او از فيلم هر

 «! برسد

 و رگ کدام به تبارش کهاين بابت بعدها بدانيم بازيگر، يک کارنامة رفتن پيش با همزمان که است درخشاني درک

 و نبود نقش نوعي شمايل مشخص، طور به ماستروياني. شد خواهد ماندگار تاريخ در و مردمان نزد رسد،مي ريشه

 کنندةتداعي آورديم، نوشته آغاز در که گونه همان صورتش ديدن اما. ترف هاحرف اين از فراتر کارهايش گسترة

 چهآن همة و عاطفي روابط و معنويت و اخالق و باورها در است؛ انسان ذات در سينما اين ترديدهاي و مدرن سينماي

 اين به بود، نهان هايشچشم و اخم در که سؤالي و ماستروياني تبار. کردنمي شک هاآن در هنر، کالسيک عهد انسان

 روي بر انسان شدن پياده از پس حادثه ترينمهم تکرارنشدني کمدي دارد وقتي حتي. رسدمي تشکيک اهل انسان نوع

 همان با فيلم، در پزشکي هايآزمايش انجام هايسکانس اغلب در نگاهش کند،مي بازي را( 1973 دمي، ژاک) ماه کرة

 و وعليکسالم و خنده هر و کندمي حفظ را آن زيرمتني موتيف يک عنوان به رددا انگار. است همراه ابهام و پرسش

 کرد سر آن با بايد ناچاربه فقط است؛ جايش سر بهت. سازدمي زيربنا اين روي را ديگر روزمرة حرکت و دادن دست

 نام خندند؟مي چرا. رسيد دند،خنمي تو به دارند که مردمي با مواجهه و هامصاحبه جمله از و روزمره کارهاي بقية به و

 ! آبستن اندکي مردِ: کرد خواهد خالصه تانبراي را روايت شد، شناخته آن با جهاني اکران در که فرانسوي فيلم اين ديگر

 باردار (دونوو کاترين) ايرنه همسرش از مارچلو بازي با مازِتي مارکو اسم به معمولي و متوسط طبقة از مردي بله،

رفتن دکتر و هامراقبت در مرد و زن شدن جاجابه است، فمينيستي هايبحث اپيدمي آغاز که ايدهه در لمفي و شودمي

محافظه باورم به که اشبنديپايان و فيلم خود به. دهدمي قرار خود پاروديک رويکرد محور را بارداري از پس هاي

 است، عمومي فضاي و هارسانه در هاآن احتمالي شارهايف و وقت هايفمينيست همان واکنش از نگراني نتيجة و کارانه

 اين تا فيلمي و نقش در و جااين حتي کنم عرض بازيگري شناخت لحاظ به خواهممي اما نداريم کاري نوشته اين در

 ارد،د)!(  اشاليخي اندکي داستان فراخور به که فانتزي گاه طراحي و رنگارنگ بصري فضاي با کاريکاتور به نزديک حد

 زا بازيگر چيست؟ معنايش. يافت ماستروياني نگاه و صورت در را مدرن دوران« مردد مرد» تبار آن رد شودمي هم باز
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 به 1960 دهة اروپاي هايخواندهدرس نمايندة کهاين از اند،داشته دوست و ديده هايشنقش در مردم که يقينيبي آن

 ژانر در حتي بلکه رود؛نمي در تنهانه بوده، زندگي مسائل تريناساسي به تنسب آدمي سوءظن با مرتبط هايفيلم در بعد

 وصف در احمدي بابک آقاي از که تعبيري« )پايانبي هايپرسش» بر متمرکز مدرن سينماي آن از دور زيرژانرهاي و

 داستان اصلي اتفاق غرابت با فيلمي در اين،. اندازدمي آن ياد به را ما خودخودبه هم( امگرفته وام برگمان اينگمار سينماي

 يست،ن فيلم دنياي بر خود شخصي نشان تحميل براي بازيگر تالش آن جنس از تنهانه دمي، ژاک پيشروي کمدي اين

 تاريخ در استثنايي همچون را مرد دارند پزشکي جامعة و تلويزيون: کندمي عمل هم فيلم طنز و روايت سود به بلکه

 تواندنمي هنوز و آيدنمي کنار ماجرا اين با هرگز گفتيم، که نگاهي طرز آن با او خود اما کنند؛مي مطرح زناشويي و علم

  رساند؟نمي اوج به را موقعيت کمدي قيافه، و ميميک اين نظرتان به! آمده باال شکمش که بپذيرد

 دارد مشهود خصلتي ها،تجربه تنوع وجود با بازيگري فعاليت وقتي ببينيم. بزنيم خودمان اطراف همين به سري حاال

مي قبول کمدست بلکه تقويت، نه اگر را خصلت اين و بيندمي درست را خود اندازه چه تا شود،مي مشهور همان به و

 که کساني چه و است محبوب نزدشان که هاآن چه شناسيم؟مي رفتاري چه با چيز، هر از بيش را بهداد حامد کند؟

 از. آورندمي جا به نامتعارفش گفتار و رفتار با را او القولمتفق همه گيرند،مي موضع نظريتنگ با او محبوبيت به نسبت

 نگنجيدن، اين گاه و گنجيدنمي ما رسمي رسانة کارمحافظه قاب در هرگز اش،تلويزيوني وگوهايگفت ترينقديمي

 روي وقت هر. زدمي بيرون قاب از زدن حرف حين در حامد هايدست يعني. گرفتمي خود به هم فيزيکي جلوة

 صحنة روي هاياتفاق - خشکي بخوانيد - تصنعي متانت آن از و داشته خود خاص هاييحرکت و حرف رفته، صحنه

 ومس روز ناکام و عاشق عراقي افسر نقش براي وقتي« تصوير دنياي» جشن در. است بوده دور سينمايي، مراسم

 جا زا سنگينش وزن آن با را صحنه روي تزئيني و بزرگ حافظ تنديس گرفت،مي هجايز( 1385 لطيفي، محمدحسين)

 شدن خطاب« بهترين» کهاين از صراحتبه مکتوب، يا شفاهي وگوهايگفت بسياري در. چرخيد صحنه دور و کرد بلند

 بهروز به ارادت ابراز تا آن به مربوط هاياعتراض و کيارستمي آقاي پزشکي پروندة از و زده حرف داند،مي خود حق را

 با همواره نيست، انديشانهمصلحت چندان که هاپديده بسياري و( 1354 گله، فريدون) کندو و براندو مارلون و وثوقي

 ويياستودي اجراي با مخفي دوربين برنامة يک در. است کرده اظهارنظر محتاطان، از بسياري براي آورتعجب صراحتي
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 آن به را او خواستمي حامد از و ايستادمي او کنار نابينا يک ظاهر با خيابان در کارگردان ياردست يک وقتي جوان، رامبد

مي صورتش توي يکي آرام بهداد نيست، نابينا طرف شدمي معلوم و کردمي صدايش اسم به بعد و ببرد خيابان سوي

 شوخي اگر بگيرد، قرار مخفي دوربين مقابل که اولي بار دانستهمي بچگي از گفتمي رامبد به استوديو در بعد و زد

 رسمي نگرش مطلوب شعارزدة نظرية اين با گفتمي جاهمان! زد خواهد را طرف باشد، کار در وپالييپرت و خرکي

 بازيگر گفتمي! باشد خودش جامعة مردم الگوي بايد هنرمند کلي طور به و بازيگر گويندمي که است مخالف شدتبه

 الگوي بناست کهاين بر دال را سندي هيچ. دارد ربط اشعالقه مورد هنر به که برگزيده را ايحرفه و است انسان هم

 . نکرده امضا بدهد، ارائه مردم به اخالقي

 فرهنگي جامعة رايج هنجارهاي با: بگيريم فاصله هاتعارف از کمي. اندنامعمول هاشان،درستي تمام با هااين تمام

. کندمي درد دردسر براي سرش که هستند کسي رفتار شبيه اساساً. وارندديوانه حتي گاه ما، طلبعافيت و گرمحاسبه

 طورچه حاال. داشت نخواهد را خويش فردمنحصربه جنبة و لطف هااين بدون. است بهداد حامد هاهمين با بهداد حامد

 چند جيراني کهاين بايد چرا تازد؟مي او بر راني،جي فريدون زبان از ابعاد اين در صفتي شنيدن از او خود که شودمي

 زدن حرف خاص طرز با را بهداد حامد مردم» که گفته خودش اجراي دوران در هفت برنامة زندة آنتن روي پيش سال

 آرام مثبتبچه يک عنوان به را او کسي مگر بربخورد؟ حامد به ،«شناسندمي هايشبازيديوانه با اصطالحبه و رفتار و

 ايمصاحبه در وقتي مگر شود؟ تلقي توهين نظرش به واري،ديوانه و آميزيجنون بايد که شناختهمي زيرسربه متعادل

 خط ته تا رفتن با که گفتنمي روشنيبه بود، شده( 1381 اميني، احمد) زندنمي حرف زن اين در او نقش از صحبت

مي نشان ايراني جوان از صداوسيما هايسريال که بافيدروغ منزه تصوير آن مقابل در خواستهمي کردن، بازي«بدبچه»

  بگيرد؟ موضع بود، جوهرچي حسن يادزنده مظهرش و دادند

مي ياراخت را شعار به متکي نهادهاي مطلوب تصنعي آرامش از دوري و هنرمندانه جنون به تمايل گونه اين که کسي

 رديگ بار که است اين جز آيا بخواند؟ اهانت را آن و بداند شدن خطاب يوانهد با مترادف را« بازيديوانه» بايد چرا کند،

 با مخاطب گوش در که ضربي و زنگ آن از خود، کار تبار از که شويممي مواجه ايراني بازيگر ويژگي همان با داريم
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 بازيگر که نيست خصوصيت نهما اين آيا بگرداند؟ روي آن از خواهدمي يا کندمي اِعراض آيد،درمي صدا به آنها کار

  ايد؟سپرده خاطر به که نيستم گونه آن و بينيدمي شما که نيستم آن من بگويد خواهدمي

 در که ببينيد را وپنجسي اينترنتي برنامة در دو آن تصويري وگويگفت در جيراني فريدون به بهداد گالية ديگر بار

 او آميزجنون بازي و نقش شرح براي که وگوييگفت در را او هايحرف ناي بعد انگارد؛مي توهين را« بازيديوانه» آن،

 حميد وصف در داشته که جااين ببينيد تا کنيد بازخواني دادم، انجام مجله همين در غليظ آرايش آميزجنون فيلم در

: بوده يا تمجسد؟ توهين قصدش بردم، کار به من که« جنون» واژة به مزين هايصفت مانند زده،مي حرف اهللنعمت

 جهان با تعامل چه و دروني و رواني مسائل در چه است؛ خودش رشد شاهد مروربه که است هنرمندهايي آن از حميد»

 اما کندمي مشخص هادي را آن چارچوب و قصه منطق گويدمي دوستمقدم هادي با تعاملش مورد در مثالً. بيرون

 که دارد هاييزخم. دارد پيکري و دربي انرژي. است ايسرگشته آدم ميدح. است من مال بينيمي که جنوني و انرژي

 که نقشي) مسعود هوشِ اين. شودمي منفجر بردارد کار اين از دست ايلحظه اگر. کندمي مهار را هاآن درد سختيبه

 «. بينممي ميدح خود در را شودمي شدن متالشي به منجر که اشلحظه هر جنونِ و( داشت غليظ آرايش در حامد

  

  او با« بوي پلي» مجلة وگويگفت و wikiquotes از برگرفته ماستروياني مارچلو هايقولنقل -

/ کافلر اچه ماتيلده نوشتة ماستروياني مارچلو کتاب مقدمة در او يادداشت از برگرفته فليني فدريکو هايقولنقل -

 1380 مهرماه/ 96 ارةشم«/ تصوير دنياي» مجلة/ محمديقيومي عقيل ترجمة

 

 

 

 

 


