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ٚضٙذٜ آپبساتخب٘ٝ ٚ ٔخصٛصب آپبساتچی سیٕٙب ٕٞیطٝ خبسج اص دیذ تٕبضبٌشاٖ سیٕٙبست دس پشٚسٝ تِٛیذ ٚ ٕ٘بیص یه فیّٓ ٕٞٝ دیذٜ ٔی ضٛ٘ذ حتی فش

حّمٝ ٞبی ص٘دیشٜ پخص یه فیّٓ است. ایٗ سٚصٞب ثٝ ٘ظش ٔی سسذ تٟٙب وسبِت ٚ خٛاة  ثّیظ ٚ سإٞٙبی داخُ سبِٗ اال آپبستچی وٝ یىی اص ٟٕٔتشیٗ

 04٘فش ظشفیت تٟٙب وٕتش اص  054صدٌی دس سٚح سبِٟٙبی سیٕٙبی ضٟش تجشیض دیذٜ ٔی ضٛد ٚ ثس! ٚاسد سبِٗ وٝ ثطٛی ٚ چطٓ ثٍشدا٘ی دس سبِٙی ثب 

ختش ٚ پسشٞبیی وٝ ٌٛیب ثشای دیذٖ فیّٓ اص سش والسٟبی دا٘طٍبٜ غیجت وشدٜ ا٘ذ. تیضس فیّٓ تٕبْ ٘فش ٘طستٝ ا٘ذ، وٝ ٕٞٝ آٟ٘ب ٞٓ یب صٚخٟبی خٛا٘ٙذ یب د

دس سبِٗ سیٕٙب ثٝ ثبسیىٝ ٘ٛسی ٔی ا٘ذیطٓ وٝ داستبٖ یه ص٘ذٌی سا سٚی پشدٜ  ٔی ضٛد وٝ آغبص داستبٖ است، ثشای یه خجشٍ٘بس ثب سٚحیٝ ای پشسٙذٜ.

ٔی وٙذ. ٔشدٔی وٝ حتی ایٙدب ٞٓ دغذغٝ ٞبی تّخ ٚ ضیشیٗ خٛد سا فشأٛش ٘ىشدٜ ا٘ذ! ثشای فشأٛضی آٔذٜ ا٘ذ سیٕٙب ثشای ػذٜ ای ٔشدْ ٘بآضٙب فبش 

ثبیذ ا٘ذیطیذ ثٝ ٔحٛتشیٗ ٚ دٚستشیٗ ٟٔشٜ ایٗ  أب سشٌشْ ٚ ٕٞشاٜ ٕ٘ی ضٛ٘ذ ثب آدٟٔبییىٝ سٚی دیٛاس ثشایطبٖ حشف ٔی ص٘ٙذ ٚ ضىّه دس ٔی آٚس٘ذ.

ص٘ذٌی ٚ ٔشي ٚ... سا ثشای ٔب ٕ٘بیص ٔی  ػطك ٚ خذایی،   ٌشیٝ ٚ ص٘ذٌی،  تبسیه ثب چٙذ دستٍبٜ پش سشٚ صذا وٝ غٓ ٚ ضبدی،ص٘دیشٜ، ثٝ اتبلی وٛچه ٚ 

 دٞذ ٚ ثٝ آٖ فشد ثی صذایی وٝ ایٗ دستٍبٟٞبی پش فشیبد سا ثٝ صذا ٚ حشوت ٚا ٔی داسد.

 

 تنهائی های یک آپاراتچی

آپبساتچی ثب سبثمٝ سیٕٙبٞبی تجشیض رٞٗ چٙذ ٘فش اص ٕٞىبساٖ ٚ اٞبِی سیٕٙب سا ثٝ خٛد  "سٛسٛ ٔیىبئیّیبٖ ثبسٖٚ"اص سٚصٞب لجُ صٔضٔٝ ٞبی ثبص٘طستٍی 

ٚ اص أشٚص آپبساتخب٘ٝ سیٕٙب لذس تجشیض ٕٞشاٜ ٚ ٕٞذَ لذیٕی خٛد سا اص دست دادٜ ٚ ٟٔش ثٝ ٕٞیٗ ٔٙبسجت پبی صحجتٟبی ثبسٖٚ  ٔطغَٛ وشدٜ ثٛد.

ٝ ٌشفتٝ اْ فىش ٔی وٙٓ اٌش ٕٞٝ ایٗ پّٝ ٞب سا ثبال ثشْٚ دسی وٝ ثؼذ اص آخشیٗ پّٝ ثبص ٔی ضٛد ٔتؼّك ثٝ آپبساتخب٘ٝ عجك آدسسی و سٛسٛ ٘طستٝ است.

ٚ ایٗ آخشیٗ دس است، ٘فس ػٕیمی ٔی وطٓ ٚ دس ٔی ص٘ٓ. صذایی پشعٙیٗ ٔشا دػٛت ثٝ ٚسٚد ٔی وٙذ. ایٙدب آپبساتخب٘ٝ سیٕٙب لذس تجشیض  سیٕٙبست.

اتبق ضّٛغی است.  چٟبس. لجُ اص ٞش چیض دٚ دستٍبٜ ثضسي ٚ آِٛٔیٙیٛٔی سً٘ وٝ ٚسظ اتبق لشاس داس٘ذ ٘ظشْ سا ثٝ خٛد خّت ٔی وٙذ.اتبلی است سٝ دس  

ضؼش وٝ ثب  ٞیدبٖ صدٜ اْ ٚ وٕی ٌیح. خٛضجختب٘ٝ ثشخٛسد ٌشْ ٚ صٕیٕب٘ٝ ثبسٖٚ اص ایٗ سشدسٌٕی ٘دبتٓ ٔی دٞذ. دس ٚ دیٛاس ایٗ اتبق پش است اص لغؼبت

ػىسٟبی حضشت أبْ)سٜ( ٚ ٔمبْ ٔؼظٓ سٞجشی ثبالی اتبق اٚ خٛدٕ٘بیی ٔی وٙٙذ. چٝ خبِت! ػىسی اص أبْ ٔٛسی  ی صیجب تحشیش ضذٜ ٚ چٙذ ػىس.خغ

ی سبِٝ ثب ٔٛٞبی خٌٛٙذٔی. اٚ اص ٕٞٛعٙبٖ اسٔٙی است أب ٞشٌض اسادتص ثٝ أبْ ٔٛسی صذس سا پٟٙبٖ ٕ٘ 04صذس ٞٓ ایٗ ٌٛضٝ است. ثبسٖٚ ٔشدی است 

بسٖٚ سٚی تٟٙب ٘یٕىت ایٗ اتبق پش است اص سٚص٘بٔٝ ٞبیی ثب ػٙبٚیٗ ٔختّف، سٚص٘بٔٝ ٞب سا خٕغ ٔی وٙٓ ٚ ٔی ٘طیٙٓ سٚ ثٝ اتبلی وٝ خٛا٘یٟبی ث وٙذ.

ثُ ایٗ پطت سشْ دسیچٝ ای وٛچه است سٚ ثٝ آسٕبٖ آثی ٚ اسن، اسن تجشیض وٝ أشٚصٜ ٔ سٛسٛ ٚ أثبَ اٚ سا دس سَّٛ سبختبسش حفظ وشدٜ است.

 اتبق پیش ٚ تٟٙبست ٚ پیص چطٕٓ دسیچٝ وٛچىتشی وٝ سٚ ثٝ سبِٗ سیٕٙبست. صفحٝ سٚضٙی اص ص٘ذٌی پش سً٘ أشٚص.
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  دوران درخشش سینما در ایران تمام شده است

ٌٛیذ، اص وف آخشی آپبسات خب٘ٝ وٝ اص ثبسٖٚ سٛسٛ دس اثتذا ٔشا ثب خٛد ثٝ ٌزضتٝ ٞب ٔی ثشد. ثشایٓ اص آپبساتخب٘ٝ ٞبی تًٙ ٚ تبسیه ٚ خبن ٌشفتٝ ٔی 

بس ثب یه خطت خبْ ثٛدٜ ٚ ثشای ایٙىٝ ٌشد ٚ خبن ثٝ دستٍبٟٞب آسیت ٘شسب٘ذ. یه سٚص دس ٔیبٖ ثبیذ وف آپبساتخب٘ٝ سا چشة ٚ سٚغٙی ٔی وشد٘ذ ٚ اص و

دس ٌزضتٝ سیستٕٟبی آپبست صغبِی  خیّی چیضٞبی دیٍش. وٝ ضبٌشد آپبسات ٔبداْ ثبیذ حٛاسص ثٝ صغبِٟب ٔی ثٛد تب ٘ٛس وٓ ٘طٛد ٚ دستٍبٜ آپبسات صغبِی 

ثؼذ اص تٕبْ ضذٖ ٞش حّمٝ فیّٓ ثبیذ  أب أشٚص سیستٕٟب الٔپی ضذٜ ا٘ذ  ثٛدٜ ا٘ذ ٚ ضبٌشد آپبسات ٔذاْ ثبیذ حٛاسص ثٝ صغبِٟب ٔی ثٛد تب ٘ٛس وٓ ٘طٛد

سیستٓ فٙی ٚ دستٍبٜ ٞبی آپبسات صغبِی دیشٚص وٝ ثٝ سیستٕٟبی  ذٜ است.حّمٝ ثؼذی ثب ػدّٝ تؼٛیض ٔی ضذ ٚ... ٚ... ٚ... أب أشٚص وبس سبدٜ تش ض

شثٝ ٚ الٔپی أشٚص تغییش وشدٜ، ٕٞٝ اص صیش دست ثبسٖٚ سٛسٛ ٔیىبئیّیبٖ سد ضذٜ ٚ سً٘ أشٚصی ثٝ خٛد ٌشفتٝ است ٚ حتی آِجْٛ ثشق ٔدٟضی وٝ تد

سبَ لجُ است، اصُ ایٗ سیستٕٟب صغبِی ست وٝ  04خٛد دس ایٗ ضٟش ٔتؼّك ثٝ سبَ اص ص٘ذٌی ثبسٖٚ سا دس خٛد داسد.تٕبْ سیستٓ ٞبی ٔٛ 04خبعشٜ 

ٌٛیب سبِٟب لجُ ثغٛس ٔؼَٕٛ سٝ ٘فش دس ایٗ اتبق وٛچه وبس  اوٖٙٛ تٛسظ سٛسٛ ٔیىبئیّیبٖ تؼٕیش ٚ تدٟیض ٚ ثٝ سیستٓ الٔپی ٚ اتٛٔبت تجذیُ ضذٜ ا٘ذ.

تٍبٜ آپبسات ٔی ٌزاضت ٚ ثٝ وبس تٙظیٓ ویفیت پخص ٚ تصٛیش ٚ صذا ٚ... ٔطغَٛ ثٛد، ٔی وشد٘ذ، یه ٘فش آپبساتچی وٝ فیّٓ سا ثشای پخص سٚی دس

أشٚص أب  ت.وٕه یب ضبٌشد آپبساتچی وٝ ثبیذ ٔشالت صغبِٟب ٚ ٌٛش ثٝ فشٔبٖ استبدش ٔی ثٛد ٚ ٔىب٘یه وٝ وبس تؼٕیش ٚ تٙظیٓ دستٍبٟٞب سا ثش ػٟذٜ داض

دسخٝ ا٘دبْ ٔی دٞذ. ثبسٖٚ ثب خٙذٜ ای ٟٔشثبٖ ٔی ٌٛیذ: أشٚصٜ آپبستچی ٞب وبس چٙذاٖ سختی ٘ذاس٘ذ.  ٕٞٝ ایٗ وبسٞب سا تٟٙب یه ٘فش ثب چٙذ دوٕٝ ٚ

یّٓ ٔشثٛط ثٝ سبِٟب لجُ ثٛد. حبال حتی ٔسئّٝ تؼٛیض فیّٓ سا ٞٓ ٘ذاسیٓ. ٞش آپبساتخب٘ٝ دٚ دستٍبٜ آپبسات داسد وٝ ثؼذ اص تٕبْ ضذٖ حّمٝ ف "وبس"

ٚی دس خصٛظ چٍٍٛ٘ی ٚسٚدش ثٝ ایٗ حشفٝ ٔی ٌٛیذ:  ّمٝ دْٚ وٝ لجال سٚی دستٍبٜ دیٍش تٙظیٓ ضذٜ پخص ٔی ضٛد.دستٍبٜ اَٚ، ادأٝ فیّٓ اص ح

ثبسٖٚ  سبَ لجُ ثٛد حس وٙدىبٚی دٚساٖ ٘ٛخٛا٘ی ٔشا ٕٞشاٜ ٌٛسٌٗ ٚ آسدٚش، ٕٞسبیٝ ٞبی خب٘ٝ پذسی، ثٝ آپبساتخب٘ٝ ٞبی وٛچه ایٗ ضٟش وطب٘ذ.04

ایٗ  ىبٚی پسشا٘ٝ ٚ ضٛس ٚ تٙٛع عّجی خٛا٘ی ثٛد وٝ ػضْ وبس ٚ وّٙدبس سفتٗ ثب سیستٓ آپبساتخب٘ٝ سا دس ٔٗ تمٛیت وشد.سٛسٛ ادأٝ ٔی دٞذ: ٕٞیٗ وٙد

ٞبی پبسن آپبساتچی ثبص٘طستٝ سیٕٙبٞبی تجشیض خبعش٘طبٖ ٔی وٙذ: وبس دس سیٕٙب سا ثٝ ػٙٛاٖ وٕه آپبساتچی آغبص ٚ دس تٕبْ ایٗ سبِٟب وبس دس سیٕٙب

ٌشچٝ أشٚصٜ دیٍش دستٍبٜ  لذس تجشیض ٚ سیٕٙبٞبی دیٍش ضٟشٞبی وطٛس سا تدشثٝ وشدٜ اْ. تخت خٕطیذ،   دیب٘ب، ٔیب٘ٝ،  (، وشیستبَ،ثٟٕٗ وٙٛ٘ی00)

ذ اٌش اص ٞبی صغبِی ٌزضتٝ ثسیبس پشدسدسش ثٝ ٘ظش ٔی سسٙذ أب ثبسٖٚ اص ایٗ سیستٕٟبی فسیّی ضبوی ٘یست. ضبیذ چٖٛ ػٕشش سا ثب آٟ٘ب ٌزسا٘ذٜ، ضبی

اص ایٗ دستٍبٟٞب ٚ لذیٕی ثٛدٖ آٟ٘ب ٚ ویفیت پبییٗ سیستٓ ٚ سخت ٚ  ضبیذ یه ٔشد خٛاٖ،  دا وٝ آپبساتچی دیٍشی دس ایٗ اتبق وبس خٛاٞذ وشد، فش

یٗ فیّٕٟبی دِیُ آٖ سا ٞٓ ویفیت پبی  ثبسٖٚ سٛسٛ أب تٟٙب اص خبِی ثٛدٖ سبِٟٙب ٚ غشیت افتبدٖ ٞٙش سیٕٙب دِخٛس است. ا٘شطی ثش ثٛدٖ وبس ٌّٝ وٙذ.

 أشٚص ٔی دا٘ذ ٚ ضؼف فشًٞٙ تٕبضبٌش سیٕٙب.

 أشٚص فشًٞٙ سیٕٙب فشأٛش ضذٜ چٝ وسی ٔی دا٘ذ ثشای چٝ ثٝ سیٕٙبی ٔی آیذ؟!

 

اٚ ٔی ٌٛیذ:  دٚساٖ دسخطص سیٕٙب تٕبْ ضذٜ دس دٚسٜ ای وٝ سیٕٙب پشسٚ٘ك ثٛد حتی ٔی دا٘ستیٓ دس ٞش سٚص چٝ عیف ٚ صٙفی ثٝ سیٕٙب ٔی آیٙذ.

 چٝ وسی ٔی دا٘ذ ثشای چٝ ثٝ سیٕٙب ٔی آیذ؟ فیّٓ سٚی پشدٜ سا ٔی ثیٙٙذ وٝ سبِٗ ٘بٔٙبست سیٕٙب سا ٞٓ ثجیٙٙذ؟ ص فشًٞٙ سیٕٙب فشأٛش ضذٜ، أشٚ

ٞشسٚص ٚ ٔی ٌٛیذ: دس دٚسا٘ی وٝ  ایٗ ٕٞشاٜ سٚصٞب ٚ ضجٟبی ٌزضتٝ سبِٟٙبی پش ٚ خبِی سیٕٙب، دٚساٖ دسخطص سیٕٙب دس ایشاٖ سا تٕبْ ضذٜ ٔی دا٘ذ 

ٞش سٚص ٞفتٝ ٔتؼّك ثٝ لطش ٚ صٙف خبصی ثٛدٜ، ٞش سٚص ٔی دا٘ستیٓ چٝ تیپ افشاد ٚ ٔخبعجیٙی ثب چٝ فشًٞٙ ٚ ٍ٘شضی ثٝ سیٕٙب   سیٕٙبٞب پش ثٛد،

 یٕٙب غّغّٝ ثٛد.أب ٞش سٚص ٔی آٔذ٘ذ. ضٛس ٚ ٞیدبٖ ٚ ا٘شطی ٚ ص٘ذٌی دس سبِٟٙبی آٖ سٚصٞب ثٛد. ٔخصٛصب پٙح ضٙجٝ ٞب ٚ خٕؼٝ ٞب وٝ س خٛاٞٙذ آٔذ، 

 "ثبسٖٚ"دٚس اص د٘یبی پشضٛس ٚ ٞیدبٖ سبِٗ سیٕٙب. ٌٛیب ثٝ  ٔی ٌٛیٓ: ٕٞیطٝ اتبق آپبسات د٘یبیی دٚس اص سبِٗ سیٕٙب ثٛدٜ ٚ فضبی سبوتی داسد، 
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 ستٍبٟٞب سا سٚضٗ ٔی وٙذ.ٚ یىی اص د ثشخٛسدٜ، ٔی ٌٛیذ: أشٚص ٞیدبٖ ایٗ اتبق، خیّی ثیطتش اص آٖ سبِٗ است. دسضٕٗ ایٗ اتبق اصال سبوت ٘یست 

 ٔی ٌٛیذ: د٘یبی آپبساتچی دس ٕٞیٗ ٞب خالصٝ ٔی ضٛد. ٔٗ اٌش سٚصی ٔشخصی ٞٓ ٔی سفتٓ ٚ وبس ٕ٘ی وشدْ صذای فشیبد دستٍبٜ وٝ ثّٙذ ٔی ضٛد، 

وبس اصّی خٛدْ وٝ   خٛاٞٓ سفت ٚفمظ ثشای سشصدٖ ثٝ ایٗ اتبق ٚ ایٗ دستٍبٟٞب حتٕب ثٝ ایٙدب ٔی آٔذْ. االٖ ٞٓ وٝ ثبص٘طستٝ ضذٜ اْ ثشای ٕٞیطٝ ٘

اٚ دس حبِیىٝ ثٝ دستٍبٜ ٞبی آپبسات خیشٜ ضذٜ ادأٝ ٔی دٞذ: یه آپبساتچی  تؼٕیش دستٍبٜ آپبسات ٚ سیستٓ ثشق سبِٗ سیٕٙب است سا ادأٝ خٛاٞٓ داد.

د ػبدت ٔی ضٛد ٚ ٘مص الالیی سا ثبصی ٔی حتی دس ایٗ فضب خٛاثص ٔی ثشد. ٔثُ تیه تبن سبػت وٝ خیّی صٚ  ثب ایٗ صذا ٚ سیستٓ ص٘ذٌی ٔی وٙذ،

ٕٞیطٝ ا٘شطی ٚ خشیبٖ ص٘ذٌی دس ایٗ اتبق سا ثٝ لذسی ثبال ٚ لٛی ٔی دا٘ذ وٝ ٞیچٍبٜ آسصٚی ٕٞشاٞی ثب ضٛس ٚ ٞیدبٖ تٕبضبٌش سبِٗ سا ٘ذاضتٝ ٚ  وٙذ.

یبٖ ٔؼتمذ است: وبس فیّٓ ٚ سیٕٙب وبس ثی فبیذٜ ای است، ٔیىبئیّ وبس فٙی ٚ دسٌیش ثٛدٖ ثب دستٍبٜ سا ثٝ ٞش وبس دیٍشی دس سیٕٙب تشخیح دادٜ است.

سیٕٙب دس عَٛ تبسیخ ٕٞٛاسٜ ثٝ ػٛأُ خٛد اص  سیٕٙب دس عَٛ تبسیخ ٕٞیطٝ ثٝ ٕٞٝ ػٛأُ خٛد اص ثبصیٍش تب وبسٌشداٖ ٚ ػٛأُ فٙی ٚ... ثی ٚفبئی وشدٜ.

 خّٕٝ ثبصیٍش، وبسٌشداٖ، ػٛأُ فٙی ٚ ... ثی ٚفبیی وشدٜ است

 

تٕبْ دس ایٗ ٔحیظ ثٛدٜ ٚ وبس وشدٜ اصال اُٞ فیّٓ ٚ سیٕٙب ٘یست!  سب04َتصٛسْ ثبسٖٚ سٛسٛ ثٝ ػٙٛاٖ یه آپبساتچی سیٕٙب ٚ وسی وٝ  شخالفث

اٚ ثب خٙذٜ ادأٝ ٔی دٞذ:  ثبس ایٗ فیّٓ سا دیذٜ اْ.04سا خیّی پسٙذیذٜ اْ ٚ ٘ضدیه  آژانس شیشه ای خٛدش ٔی ٌٛیذ: عی ایٗ سبَ ٞب فمظ فیّٓ

ٔی پشسٓ : اٌش ثذا٘یذ وٝ ٞشچٝ وٝ سٚی پشدٜ ٕ٘بیص ٔی دٞیذ سا  دِیُ ایٗ سضبیت ٚ ػاللٕٙذی ٞٓ ٕٞطٟشی ثٛدٖ ٔٗ ٚ حبتٕی ویبست.ضبیذ 

دٚست داسیذ چٝ فیّٕی سا ثٝ ٕ٘بیص ثٍزاسیذ؟ ٔی ٌٛیذ: سّیمٝ ٔٗ ٚ تٕبضبٌش ثسیبس ٔتفبٚت است. ٔٗ فیّٕی سا وٝ پخص  تٕبضبٌش ثبٚس خٛاٞذ داضت، 

دس  ثبسٖٚ اػتمبد داسد: تٕبضبٌش خبظ ٞٓ ٕٞٝ ایٗ فیّٕٟب سا ٕ٘ی ثیٙذ،  دٚست ٘ذاسْ. تٕبضبٌش ٞٓ فیّٕی سا وٝ ٔٗ ثپسٙذْ تٕبضب ٘خٛاٞذ وشد.ٔی وٙٓ 

اص ی صٛستی ٞٓ وٝ ثشای تٕبضبی فیّٓ دسسبِٗ سیٕٙب ٚ ِٕس حس سیٕٙب ٔی آیذ، ثب ٚخٛد ٔضاحٕتٟب ٚ فضبی ٘بٔٙبست فشٍٞٙی ٕ٘ی تٛا٘ذ استفبدٜ وبف

تشخیح ٔی دٞذ آٖ فیّٓ سا اص عشیك پشٚطوتٛس دس ا٘دٕٗ یب سٚی صفحٝ تّٛیضیٖٛ خبٍ٘ی اش ثجیٙذ ٚ آسأص وبفی ثشای دسن ٔفْٟٛ فیّٓ  فیّٓ ثجشد، 

 خبظ خٛدش داضتٝ ثبضذ.

 

 

 

 


