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  کاتوزيان مصدق امير
 بوف سندهينو ت،يهدا صادقی خودکش سالگرد نيشصتم مناسبت به گذشتهی هفته ها در کهی مباحث جمله از

 وعده به وفا نکيا. بود رفتن صحنهی رو بهی برا معاصر ديفق سندهينو نيا آثار تيقابل همی ک يشد مطرح کور،
 . آلمان فرانکفورت، در کور بوف شينما جمله از ئا تر،ت کارگردان ،يیضايب لوفرين با گفت و گو و نيشيپ
 
 کور بوف درآوردن شينما به از تجربه تان حاصل. کنم شروع خودتان کار از اول ،يیضايب خانم: وفردايراد

 در بشود که باشدی دستاورد دي کنیم فکر که ديکرد کار چه آنجا در د؟ي کنیمی ابيارز چگونه را تيهدا صادق
  برداشت؟ گام ريمس آن
 
 خود با کار در رای مقدمات ک يديبا منی ادب اثر ک يعنوان به آنی صحنه ای اجرای برا :يیضايب لوفرين

 نگاه با منتها شده، کوتاهی شينما متن ک يکه کردم تالشی ادب متن آن از جمله از.  کردمیم فراهم گرانيباز
 در ريتصاو کهيی جاهای ليخ ليتبد حال نيع در و کور بوف در تيهدا خود زبانی اصل ساختار آن داشتن

 . یصحنه ا ريتصاو  شود،یم صحبت موردش
ی ايزوا از و شده نوشته نقد درباره اش قدر نيا که استی ادب آثار معدود ازی ک يکور بوف است مهم کهی زيچ

 آدم اگر رد،يبگ بخواهد متن با کردن کار در را آدم شهامت ديشا وقت های بعض که شده نگاه آن به مختلف
 که نيا ليدل به تئا تر کار در ما. کند کار آن به توجه با و کند نگاه نقطه نظر ها و نوشته ها آن  تک تک به بخواهد
 حال به تا که رای نقد هر کردم خواهش گرانميباز از من. ميگرفت شيپ رای گريد ريمس است،ی هنر کار اصوال

 . رنديبگ دهيناد اصال خوانده اند کور بوف مورد در
 
 اگری حت دارد، وجودی ذهن نهيزم آن حال هر به. کنند اجرا رای کار و شوند  الذهنیخال افراد که  شودینمی ول
 .کنند اجرا ديي گویم شما کهی زيچ آن کنندی سع صحنهی رو
 
 که بود نيا مسئله بلکه. کنند اجرا  خواهمیم من که طور آن مي گویم من که نبود نيا مسئله. بله. صد در صد
ی رونيب. استی درون مونولوگ ک يکور بوف متن تمام. استی درون مونولوگی نوع کور بوفی راويی تنها
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ی گريد حالت ک يگرنه و شود، حفظ مونولوگ بودنی درون نيا که است مهمی ليخ نيا. ستين رونيب به رو و
 .  کندیم دايپ

 
 هم گذشتهی سال ها تمام در تيهدا با را خودش اقااتف که استی کس  کردیمی باز رای راو نقش کهی گريباز

ی ذهنی نه هايش زميپ آن که است مسلم جهينت در.  شناسدیم خوبی ليخ را آثارش و تيهدا و بود کرده مشغول
 در مختلفی ايزوا ازی راو حضور مثال که گونه آن نه وی راو تجربه آن که است نيا مهمی ول. دارد وجود
 رای راو حضوری هنر جنبه و ميبگذار کنار رای ادبی  هایبررس آن مي خواستیم ما. هشدی بررسی ادبی نقدها

 مدت تمام حال نيع دری ول ،ینقاش در  داندیمی کم استعداد آدم را خودش کهی قلمدان جلد نقاش آنی عني
 د،ي گویم شيعمو از مختلف،ی جاها به  کندیم سفر  کند،یم صحبت موردشان در که داردی فکری  هایريدرگ
 با کردنی همراه را ريمس نيا تمام کنم، تکرار را داستانش را کور بوف  خواهمینم من د،ي گویم پدرش از

 . ديکن قضاوت آن مورد در ديبخواهی ش داوريپ با که نيا تا  کندیم فرق داستان ک يتيشخص
 
 نيب از که کل به ميخواند کهيی زهايچ آن که است مسلمی ول. فقط ميبگذار کنار را  هایش داوريپ ميکردی سع ما
 نيا. ميکنی زندگ را کور بوف ميکردی سع را، کور بوف مينکن ليتحل که ميکردی سعی ول. اذهان در  رودینم
 متن آن به را تماشاگر و ديشو کينزد متن ک يبه دي توانیم که است قيطر نيا از تنها تئا تر در که استی کار
 . ديکن کينزد متن ندرو در  افتدیم کهی اتفاق آن اي
  

 اما. ديببر صحنهی رو را »آقای حاج« ت،يهدای ستيرئالی کارها انيم از ديداشت قصد که دينوشتيی جا قبال
  بود؟ کار دری مشکل. دينبرد

 
 ديتاک متن نبودن ا يبودنی ستيرئالی رو حتما. کنم کار را تيهدا متن ازی فرم چه که نکردم فکر اصال. نه

ی آدم ها آقا،ی حاج خود تيشخص  گذرد،یم او در کهی زيچ آن و محتوا لحاظ به را آقای اجح بلکه. نداشتم
 ما هيزاو نيا از و  شودیم انجام  روندیم و ندي آیم کهی کسان با گفت و گو شکل به که اوی مونولوگ ها اطراف،

 که نيا ليدل به بود من ذهن در متن آن اول وهله در م،ي شناسیم شتريب را آقا های حاج و آقای حاج تيشخصی ه
 .  کندیم بازگوی حدود تا هم را مای امروزی فضای نوع ک يبهی ليخ  کردمیم فکر من که بودی متن
 
 باشد، داشته سروکار من امروزی زندگ با من، امروز با  کنمیم کار کهی متن که است مهم منی برا نظر نيا از
 صحنهی رو  شودیم را آقای حاجی ول.  کنمیمی زندگ دارم کهی دوره ا آن دری جمع من بلکه ،یشخص من نه

  روندیم و ندي آیم کهی کسان تمام. باشد نداشتهيی اجرا امکان که ستين گونه نيا. کرد کار تئا تر عنوان به برد،
 او که ميبدان قيطر نيا از ما و کند نظر اظهاری مسائل مورد در ابوترابی حاج نکهيای برا هستندی بهانه ا

 سود به را طيشرا همه که نيای برا  کندیم استفاده زيچ همه از  کند،یم استفاده  اشینيد اعتقادات از گونهچ
 نيا الزمه منتها. است پرداخت قابل تئا تر در حال هر به نيا. کند تمام خودشی شخصی زندگ و خودش شخص
 تيهدای متن ها نيرک تر از ديشای عن يداردی رک و ميمستق اريبس زبان و بودی ستيرئال کامال فرم آن از استفاده
 . ستين تيهدا آثار نيبرجسته تر جزء آقای حاج منتها.  شودیم برجسته همی اسي سیاجتماع وجه آن در که است

 
 در کور بوفی ه کردن، کار به کردم شروع آقای حاج متن با شتريب چه هر که گفتم گفتم، را نيا که طور همان
 داشته رای ستيرئال پرداخت شکل نيا ويی م گويمستقی شکل ها نيا که نيا بدون کور فبو چون.  آمدیم ذهنم
 نيهم به و ق تريعم اريبس ديشا منتها  کند،یم بازگو را مای امروزی فضا نيهم داردی گريد شکل ک يبه باشد،
 من که نيا ليدل به نه. من نه کند، کاری گريد کس را آقای حاج ديشا که شدم متوجه راه وسط در که بود ليدل

 آبستره تری کارها سمت به اصوال تئا تری اجرا در من خود ليتما که نيا ليدل به بلکه  کنم،یمی ق تريعم کار
 . آبستره تريی اجرای فرم ها بای ول آشنا، اريبس موضوعاتی عني. است

 
 چون. مي گویم منتها. ردم کینم کاری ستيرئال شکل آن به صد در صد  کردم،یم کار هم را آقای حاج اگر من
 کار را کور بوف است قرار که نيا مثل من، نه که دميد کار، طول در داد نشان برجسته تر را خودش کور بوف
 داردی صحنه ا کار تيقابل که استی متن حال هر بهی ول. گذاشتم کنار را متن آن جهينت در. را آقای حاج نه کنم،
 . کرد اهندخو کار را آن همی کسان صد در صد و
 



 نيآست در تيهدا صادقی زندگ و کاری بررس ژهيوی ن الملليب کنفرانس نياول در شيپ سال ستيب حدود
 که تارنواز همزمان وی وتريکامپ کيالکترونی قيموس کار دست اندر ن،يسيموز ،یدولتشاه وشيدار تکزاس

ی گريباز با را تيهدا دقصا زيطنزآمی نوشته ها ازی ک يهست هم تيهدا صادق خواهر زاده ضمن در
ی نوشته های برا تيهدا صادق بود قرار اگر که پرسش نيا با. برد صحنهی رو بر دانشگاه آن انيدانشجو

 امتحان از بعد و دي گزیبرم رای قيموس نوع چه کند، انتخابی قيموس »ساهاب وغ وغ« نوع از طنزآلودش
 تيهدا صادق رای روحوضی قيموس  گرفتیم جهينت شينما صحنه آن دری قيموس مختلف انواع کردن
ی نه هايطنز ا يطنز درآوردن شينما به درباره نظرتان تجربه نيا از فارغ. بودی زيطنزآم شينما. دي گزیبرم

ی نوشته ها نوع آن ا يشيداستان ها روان ا ي اشیانتقاد سميرئال نوعی نوشته ها از فارغ ست؟يچ تيهدا صادق
 مثال نبوده هم شيکار های نمونه ها نيبهتر از  گفتندیم و شد داده شينما زمان نهما که   انه اشيباستان گرا

  ساسان؟ دختر نيپرو
  

 نيای برا دارد، جا اريبس تيهدا آثار. است جالبی ليخ من نظر به دادند انجامی دولتشاهی آقا ديگفت کهی تجربه ا
 ساختهی قيموس صحنه اش به صحنهی برا هم کور بوف نيهم در. شود پرداخته به اش مختلفی نه هايزم در که
 تيهدا آثاری بعض و دارد طنز کهی آثار مورد در. شده ساختهی ريتصوی فضاها اساس بر  هایقيموس. شد

 به  شودیم را ن هايا کدام هر شما آثار نيا در صد در صد دارد،ی فوق العاده ا اريبس وی قو اريبس طنز واقعا
ی رو به  شودیم ما امروز در تيهدا طنز آثار نيا همه ايآ که نيا. داد نجاما موردش دريی تجربه های نوع

 طنز اريبس و است کوتاه نسبتا کهی شنامه اينما آنی حت مثالی ول. است سوالی کم منی برا نه، ا يبرد صحنه
 بخواهم موقع ک يديشا که شهيهم بود ذهنم در که گريدی متن ها ازی ک يمن. است نشيآفر افسانه دارد،ی قو
 در که الکتيد ا يروزمره زبان آن از ديشا که است، نشيآفر افسانه است،ی خوب متن  کنمیم فکر و کنم کار
 اريبس طنز متن خودی ول. نشده استفاده الکتيد زبان نيا کرده، استفاده طنز از آن ها در گرشيد آثار ازی اريبس
 از هرکدام در. نوشتنشی کارها در کرده تجربه مختلفی نه هايزم در تيهدا و. داردی قو حال نيع در و اهيس
 کاری جای ليخ شيکار ها مورد در که  کنمیم فکر و دارد بعدشی نسل ها به دادن ادی يبرای زيچ نه هايزم نيا

 تعداد بوده،ی کوتاه نسبتای زندگ که کرده،ی زندگ تيهدا کهی زمان به نسبت هم آثارش تعداد اصال. دارد شدن
 نه و تئا تر فقط نه. مختلفی هنرها در شود پرداخته آثار نيا به شتريب چه هر که دوارميام و ستين مک آثار نيا

 . نمايس فقط
 صد ابتکار ها نيا ازی عني. استی جالب کاری ليخ من نظر به ديگفت کهی تجربه ا و مختلفی هنری شاخه ها در
 بر تيهدا هيسا ت،يهدا حضور. کرد نخواهد ول  هاحاال حاال را ما تيهدا  کنمیم فکر چون. آمد خواهد صد در
 .کرد خواهد مشغول خودش با را نسل ها هنوز و ماند خواهدی باق همچنان هنوز رانيا هنر و اتيادب
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