مهمتر یـن و اصیلتر یـن خاصیـت دیالـوگ یـا مهـان حـرف زدن ،اطلاع
رسـاین و خبـر دادن اسـت .کـی بـا کـی چـه نسـبیت دارد؟ چـه قـراری
میگذارنـد؟ چـه خبـری به هـم میدهنـد و چـه موضـوع و مقولـه و حادثهای
در میـان اسـت؟ دیالـوگ سـابقهی شـخصیت و ماجـرا را روشـن میکنـد .در واقـع خبـش
عمـدهی پلات و داسـتان و رو یدادهـای بعـدی داسـتان بـر عهـدهی دیالوگ یا مهـان حریف
اسـت که بین آدمهای قصـه ردوبدل میشـود .منایانـدن دورهای کـه ماجرا و حـوادث در آن
میگـذرد ،حلـن دادن بـه اشـخاص قصـه ،داسـتان و شـخصیتپردازی .گاهـی شـخصیت
داسـتان یـا فیلـم ،کلیشـهای و آشناسـت.
ً
یکـی از اشـخایص کـه مهیشـه در داسـتانها و فیلمنامههـا هسـت ،مثلا مادربـزرگ ،معلـم،
پرسـتار یـا راننـده تاکیس .منظـور کلیشـهی مادربـزرگ یا راننـده تاکیس اسـت وگرنـه آدمها با
هـم خیلی فـرق دارنـد یـا آنقـدر فـرق دارنـد کـه میتواننـد کلیشـه نشـوند .تعـداد رانندههای
ً
تاکسی آنقـدر ز یـاد اسـت کـه قطعـا منیشـود مهـه را در یـک قالـب شـخصییت یـا زبـاین
ر خیـت و منونـه داد .منظـورم ایـن اسـت کـه...
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«خییل خب قبول ،داستان مشا چیه؟ داستان االن مشا چیه؟»
«داسـتان بـه قول بعیض دوسـتان ،حـول حمور یه مـرد میانسـال میگذره که بـا خاطرهی
زنـش زندگـی میکنه».
ً
«حتمـا تـا نیمهی قصـه متاشـاچی منیدونـه آقاهه داره بـا یه خاطـره حرف میزنـه؟ حاال
روح یـا خاطره؟»
«خاطره .با خاطرهی زن».
«بعد؟»
«البتـه اینم بگـم اول قصـه معلـوم میشـه کـه مـرد بـه جـرم قتـل زن در زنـدان بـوده یعنی
مهتـم بـوده و جـرم اثبـات منیشـه اومـده بیـرون .سربسـته و»...
«تعلیق و از این حرفا».
«بله ،تعلیق و از این حرفا».
ً
«بعد عاشق یه زن دیگه میشه حتما».
«بله .عاشق یه زن دیگه میشه».
ً
«این زن عینا زن قبلیه».
«بلـه .شـبیه ویل کمـی جوانتـر از زن قبلی .ایـن عشـق تـازه جایگز یـن عشـق قبلی
میشـه و خاطـرهی اون زن کمکـم حمـو میشـه».
«شخصیت چیه؟»
«تـو مهین مونـدم .یـه مـرد متمـول باالشـهری بـذارم یـا از طبقـهی متوسـط وسـط شـهر یـا
ً
اصلا پایین؟»
«مگه میخوای جامعهشنایس بکین؟»
ً
«نـه ،نگـران تازگی شـخصیمت و طبعـا تازگی قصه .میترسـم مـرد متمول باالی شـهر یا حیت
طبقـهی متوسـط ،منونـه بـده ،کلیشـه ،و بیفتـه بـه شـیکبازی و ماشین مدلبـاال و چـه
میدومن از این چیزا که االن خییل مرسـومه .بعدشـم این حد از عشـق و عاشقی باور پذیر
نشـه».
«نگراین یبموردی نیس».
ً
«دارم بـه شـخصیت کارگری فکر میکنم که تو یه کارخونهی مثال کایشسـازی یا سـنگ
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یـا ر یسـندگی کار میکـرده و حـاالم دوبـاره برگشـته بـه مهـون کارخونـه و شـغل قبلی .زن
ن جـا کار میکـرده .زن تازه هـم مـیآد مهـون کارخونه».
هـم مهـو 
«مهه به مرد شک دارن».
«بله .پشت سرش بدگو ییش رو کردن و حاال اون برگشته».
«یه مهچه مردی چطور یه؟»
«سربهتو .درخودفرورفته .کمی غمزده .کمی عصیب .کمحرف».
«حلن مرد؟»
ً
«مجلهها کوتاه طبعا .فشرده و»...
«الیت یا شاعرانه؟ یا زبان معمول و متداول مهه؟»
«فیلمنامه چی خوندی؟»
وقتی جـوان بـودم یعنی در شـروع شروشـور فیلمنامهنو یسی ،فیلمنامـهای در دسـترس نبود.
بنابرایـن دیالوگنو یسی را بایـد از داسـتان و رمـان و البتـه منایشـنامه یـاد میگرفتم .داسـتان
و منایشـنامهی خارجـی منونههـای خـوب و مـورد اطمینـاین نیسـتند چـون معلـوم نیسـت
ً
ً
کلمـات و حلـن دیالـوگ عینـا مهـان باشـد کـه نو یسـنده داشـته .بعـد هـم اصلا اشـخاص
خارجـی منایشـنامههای خارجـی مناسـب حـال مـا نیسـتند .بنابرایـن بـرای مشـق دیالـوگ و
ِ
فهـم دیالـوگ بـه سـراغ داسـتانها و منایشـنامهها و فیلمهـای ایـراین رفتم.
قبلـش بـا ادبیـات کهن و کالسـیک خودمان آشـنایی کمـی داشتم .مهانقدر که در دبسـتان
و دبیرسـتان یـاد میدهنـد بـرای درس املا .رفتم سـراغ نثـر و نظـم کهـن .از گز یدههـایی کـه
چاپ شـده بود و در دسـترس بود شـروع کردم .شـیوهی اسـتفاده و حظ بـردن از این گنجینه
را بلد نبودم .سـخت و دشـوار گذشـت تا دانشـجو شـدم و اقبـال آن را یافمت کـه از درس چند
اسـتاد درجهیـک تلمـذ کنم .بنابرایـن حـاال قـدر مـیدامن و اسـتفاده میبرم.
ً
انواعـی درسـت کـردم از منونههـای در دسـترس دیالـوگ .مثلا سـعید مطلبی بـرای
دیالوگنو یسی کوچهبـازاری و الیت .علی حامتـی بـرای دیالوگنو یسی فاخـر بـا حلـن قدمیـی.
هبـرام بیضـایی دیالـوگ را کوتـاه و موجـز و معنـادار مینوشـت .اکبـر رادی ،کمـی تنـد و تیـز و
بـا اسـتدالل و واقعگـرا .امساعیـل خلـج منونـهی خـویب بـود بـرای حلـن قهوهخانـهای و...
ترمجههـای شـاعرانهی شکسـپیر هـم بـود کـه مـوردی بـرای اسـتفادهی مـن نبـود .چخـوف
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سرراسـت و سـاده و صر یـح بـود .میتوانسـت منونـهی خـویب باشـد بـرای داسـتانهای مـا.
یکجـور دیالوگنو یسی هـم بـود کـه ز یـادی معنـادار و پرطعنـه و شـاعرانه بـود .ز یـادی شـعر
بـود و کلمـات ادیبانـه و مجلات نغـز.
شـنیده بـودم فیلمفـاریس را بعدهـا وقتی فیلـم بـه مرحلـهی دوبلـه میرسـید ،دیالـوگ
میگذاشـتند .فیلمهـایی کـه دیالـوگ مشـخص و قابـل اعتنـایی داشـتند ،کممشـار بودنـد.
بنابرایـن متر یـن دیالوگنو یسی را از روی منایشـنامههای خودمان مشـق میکـردم .آنوقتها
منایشـنامهها خیلی دیالـوگ داشـت .داسـتانها خیلی کمدیالـوگ بـود .هنـوز هـم منـیدامن
ً
ً
دیالـوگ در تئاتـر بـا فیلـم چـه فـریق دارد .مثلا اگـر منایشـنامهی گلدونـه خـامن خلج عینـا فیلم
بشـود ،دیالوگهایـش چقـدر کـم و ز یـاد خواهـد شـد.
فیلمنامههـای تار خیـی بـرای منایانـدن دوره و حنـوهی کالم اشـخاص قصـه بایـد چقـدر
ً
شـبیه بـه واقعیـت کالم و حماورهی آن دوره باشـد؟ ظاهـرا برای فیلمنامهی رستم و سـهراب
چـارهای نیسـت جـز آنکـه بـه شـاهنامه رجـوع کنیم و زبـان و حلـن و کلمـات و مجلهپـردازی
اسـتاد را گرتهبـرداری کنیم .آیـا سـیاق کلمـه در دورهی قاجـار و حلـن و شـیوهی حـرف زدن
مهین اسـت کـه علی حامتـی در فیلمهایـش میگـذارد؟ اینقـدر نغـز و اینقـدر سـعدیوار
و مرتـب؟
البتـه اصطالحـات و کلمـایت هسـتند کـه مـال یـک دوره هسـتند و بعـد مهجـور میشـوند.
ً
مثلا االن کسی بـه جـای سیاسـت منیگو یـد پلتیـک .خالصـه بایـد روشـن شـود چـه
داسـتاین دار می ،مـال چـه دورهای اسـت و اشـخاص قصـه متعلق بـه چه گروه صنیف و سنی
و ...هسـتند .آیـا بـرای تفـاوت کلمـات و مجلات و حلـن زن بایـد عشـوه و غمـزه گذاشـت؟
ً
واقعـا حلـن زنانـه بـا مردانـه درگفتوگویهـای روزانـه و روزمـره چـه تفـاویت دارد؟
یـک متر یـن مناسـب بـرای ایـن کار چیسـت؟ رفتم سـراغ داسـتانهای ایـراین کـه راوی
اولشـخص داشـت .تعـداد ایـن نـوع داسـتان در روزگار جـواین مـن ز یـاد نبـود امـا تعـدادی
راوی اولشـخص پیـدا کـردم ،کـودک ،زن ،مـرد ،بـا حلنهـای خمتلـف ،آدمهـای خمتلـف.
بعیضهـا شکسـتهنو ییس بـود ،بعضی کتابـت ،بعضی ترکیبی از شکسـتهنو ییس (حمـاورهی
ً
خلـص) و مکتـوب .ترمجههـای خـویب هـم یافـت میشـود ،مثلا هاکلبریفین؛ هـم ترمجهی
گلسـتان و هـم در یابنـدری.

47

چـه عیبی دارد نو یسـندهی فیلمنامـه هـم مثـل نقـاش یـا خطـاط اتـود بزنـد از روی دسـت
اسـتاد یـا منونههـای خـویب کـه هسـت .هیـچ الزم نیسـت نو یسـندهی آماتـوری کـه مـن
بـودم بـرود اسـتراق مسـع بکنـد ،در اتوبـوس و خیابـان یـا قهوهخانـه تـا دسـتش بیایـد مـردم
ً
چطـوری حـرف میزننـد .مـردم عـادی یـا اصلا عمـوم آدمهـا موقـع حـرف زدن فعـل را
حـذف میکننـد یـا آنقـدر شـبهمجله در شـبهمجله میآورنـد کـه زبـان و کالم موقـع کتابـت و
نوشتن گیـج میزنـد .زبـان حمـاوره بـدون فعـل ،پـر از نقطهچین و فاقـد حـرف ربـط اسـت.
ً
زبـان یفالبداهـه را عینـا کتابـت کـردن خیلی سـخت اسـت .دیالـوگ داسـتان و فیلمنامـه و
منایشـنامه حتی اگـر قصـد ایـن باشـد کـه معناباختگـی داشـته باشـد و هذیـان باشـد ،بایـد
خـط و ربـط داشـته باشـد.
هلجـه چقـدر و چطـوری بایـد در فیلمنامـه و حماورهی اشـخاص قصه منظور شـود کـه نیازی
بـه پانو یـس نداشـته باشـد؟ آیا حنـوهی کالم آدمهـا وقیت خونسـرد هسـتند با وقتی عصباین
و برافروختهانـد یکجـور اسـت؟ وقتی زبـان دل میگو ینـد یـا حسـرت چیـزی دارنـد یـا وقیت
دارنـد از امـور روزمـره حـرف میزننـد ،چطـور؟ گمـامن اسـتاد چخـوف جـایی گفتـه اسـت
دوسـت داشـته منایشـنامهای بنو یسـد بـا دو حلـن .منظـورش ایـن بـوده کـه آدمهـا وقتی
دارنـد بـا دوستی درددل میکننـد ،بـا وقتی میرونـد پشـت تر یبـون تـا سـخنراین کننـد بسـیار
متفـاوت هسـتند.
پنـد و انـدرز :تـا میتوانیـد از حلـن و تکیهکالمهـای خودتـان و خصوصیـات زبـاین خودتـان
ً
دوری کنیـد .هیچچیـز بدتـر از ایـن منیشـود کـه نو یسـنده عینـا شـبیه بـه خـودش دیالـوگ در
دهـان نقشهـا بگـذارد یـا بـرای مهـه و مهیشـه بـه مهـان حلـن و بـا مهـان بسـامدهای زبـاین
عادتشـدهی خـودش دیالـوگ بنو یسـد .نقشهـا یکنواخـت ،شـبیه بـه هـم و فاقـد کاراکتـر
میشـوند .البته دور شـدن از حلن و دایرهی لغات عادتشـده بسـیار سـخت اسـت ،خاصه
اگـر نو یسـنده تنـد و پرشـتاب یـا بهقـویل بداههنو یسی کنـد و متن را هـم و یرایـش نکنـد.
آنوقـت مهـهی آدمهـای قصـه یکجـور بـا یـک حلـن و بـا مجلهبندیهـای مشـابه حـرف
میزننـد .شـخصیت بایـد و یژگـی زبـاین داشـته باشـد مهانطـور کـه لبـاس و طـرز سـلوک او
متفـاوت اسـت.
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مهـهی ایـن مطالـب را در دفترچـهای یادداشـت کـردهام .هـر کـدام را از کسی یـا جـایی
برداشـتهام .کاش ز یـر هـر مجلـهای نوشـته بـودم از کـی یـا کـدام نوشـته و کتـاب اسـت.
دیالوگهـای ز یـادی هـم از تـوی رمانهـا ،منایشـنامهها یـا فیلمهـا برداشـتهام و در دفترچـه
نوشـتهام .در نوجـواین معلمـی داشـتمی کـه تشـو یقمان میکـرد هـر چیـز خـویب را کـه جـایی
میشـنومی یـا میخوانیم یادداشـت کنیم.
شـخصیت قصـه عاقلهمـردی بـود؛ غـمزدهی از دسـت دادن مهسـری که عاشـقانه دوسـتش
میداشـته .مهتـم بـه قتـل مهسـر شـده و مـدیت در حبـس بـوده .دلشکسـته از اهتـام دیگران.
تهنـا .اینطـور آدمـی اگـر عصبیـت گرفتـه باشـد بـه موجـودی پرخاشجـو تبدیـل میشـود.
پردیالـوگ .اگـر اسـترس داشـته باشـد بـه ز یادگـویی و پرحـریف و از در و یبدر گفتن میافتـد.
آدم آرام و غـمزده ،درو نگـرا میشـود .کمحـرف .ترجیـح بـا ایـن نـوع شـخصیتپردازی بـود.
رفتوآمـدی نداشـت .مهیشـه در خانـهی کوچـک .تهنـا بـا خاطـرهی مهسـر.
«یعین روح مهسر»...
«روح نه ،خاطره».
ً
زین کـه بعـدا متوجـه میشـومی واقعـی نیسـت ،خاطـرهی مهسـر اسـت .در واقـع مرد مـدام با
خاطرههای این زن زندگی میکند و حرف میزند .باید طوری باشد که لو نرود مهسر واقعی
نیسـت و خاطرهای اسـت که مرد برای خودش سـاخته .باید رابطه واقعی باشد ،انگار یک
زن و شـوهر بـا هـم حـرف میزننـد .دیالـوگ شـاعرانه یـا حلـن حسـرتبار و انـدوهزده موجب
لـو رفتن قصـه میشـود .زبـان و حلـن بایـد سـاده و یبپیرایـه باشـند .کوتـاه و کمکلمـه باشـد.
ً
آدمیـزاد ز یـاد حـرف بزنـد قطعـا شـخصیت خـودش را لـو میدهـد .شـخصیت کـه لـو بـرود
داسـتان هم لـو مـیرود .مکامله دربـارهی زندگـی روزمره و مسـائل روزمره باشـد .نقش مهسـر
خـودش خاطـره اسـت بنابرایـن دیگـر نیـازی بـه خاطرهگـویی نیسـت .اگـر دیالـوگ حلـن
ز یـادی غمبـار بگیـرد هـم قصـه و تعلیـق لـو مـیرود.
ً
معمـوال مترکـز بـر قهرمـان قصـه یـا شـخصیتهای اصلی فیلمنامـه گذاشـته میشـود امـا از
بقیـهی آدمهـا هـم نبایـد غافـل شـد .آدمهـای فرعـی نقـش کوتاهـی دارنـد امـا تأثیـر مهمـی بـر
صحنـه میگذارنـد .حلـن و دایـرهی لغـات و سـیاق کالم آدمهـای فرعـی بـه امهیـت آدمهای
اصلی قصـه اسـت.
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«مهـهی اینـا درسـت امـا تـا صحنـه رو ننو یسی و آدمهـا ،چـه فرعـی چـه اصلی ،کلمـه
خرجشـون نشـه معلـوم نیـس چـه کلمـایت متعلـق بـه اونـاس .چیـکار میخـوای بکنی؟»
صحنه را در سـکوت و یبدیالوگی شـروع کردم .میشـد کیل دیالوگ و خبـر از طر یق دیالوگ
بـه خماطـب داد امـا دیـدم حـس صحنـه و تعلیق داسـتان و هـویل کـه میخواستم در صحنه
باشـد ،از دسـت میرود.
در کارگاه که از نور آفتاب ،سـفید و پرغبار اسـت.
زین چـادری هـولزده میآید در قـاب ِ
بـا امیـا و اشـاره چیزی بـه کارگـران زن و مرد دیگـر میگو ید و بـا عجله میرود به گوشـهای

و ترسخـورده پشـت نخهـای رنگـی یـک دسـتگاه پنـاه میگیـرد .مهـه بـه در ورودی
زل میزننـد .مـردی میانسـال ،ضیـاء ،کـت و شـلوار پشـمیبهتـن میآیـد در قـاب در،
مکثی میکنـد امـا بـه کسی نـگاه منیکنـد .مـیرود مسـت دفتـر کارگاه .کارگاه خامـوش
میشـود .طـوری کـه انـگار یکهـو بـرق رفتـه باشـد .نـخ یـک دسـتگاه پـاره میشـود و در
هـم میپیچـد .صاحـب کارخانـه در دفتـر منتظـر ایسـتاده اسـت.

در زندگـی هـم مهنیطـور اسـت ،امیـا و اشـاره گاهـی هبتـر از دیالـوگ مسـتقمی عمـل میکنـد.
زن فقـط میخواسـت بـه دیگـران بگو یـد شـخیص دارد بـه کارخانـه میآیـد کـه مهـه از احـوال
او خبـر دارنـد و البتـه از حضـور او هراسـاناند .امیـا و اشـاره هبتـر میتوانسـت هـول و حـس
ً
صحنـه را نشـان دهـد .اصلا زبـان امیـا و اشـاره ـــــ چیزی شـبیه بـه پانتوممیبـازی بـا کلمـات ــــ به
مـا میمنایانـد کـه کلمـات فقـط در زبـان نیسـتند ،در انگشـتها ،در چشـمها ،در حـرکات
سـر و شـانه هـم هسـت .ز یادگـویی و اسـتفادهی بیـش از حـد از دیالـوگ ،ارزش دیالـوگ
را کـم میکنـد .بـرای فـاش نشـدن موضـوع قصـه و تعلیـق قصـه ،هـم شـخصیت اصلی و
هـم اشـخاص فرعـی قصـه بایـد کمحـرف باشـند .بـه اشـاریت اکتفـا کننـد .اشـارتها بایـد
واقعـی باشـند و مـورد اسـتناد .دیالـوگ و اشـارهها ،نقـش قطعـات پـازل را دارنـد .از ایـن
اشـارهها کـه در دیالـوگ (و اکتهـایی کـه در اجـرای نقـش هسـت) بـه مـرور قصـه و تعلیـق
ً
و گذشـتهی قصـه اسـتناد میشـود .زبـان اشـاره و طعنـه طبعـا کوتـاه و موجـز اسـت .البتـه از
نوعـی کـه بـه زبـان خودمـان و شـیوهی تکلـم خودمـان نزدیـک اسـت نـه بـه نـوع و شـیوهی
دیالوگگو ییهـای منایشـنامههای ترمجهشـده .زبـان مصنوعـی و پـر از تکرارهـای یبمنطـق یا
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گفتوگـویی کـه در آن رعایـت اسـتدالل نشـده؛ چیزی شـبیه بـه منایشـنامههای تقلیدشـده از
تئاترهـای پوچـی قدمیـی.
«ویل باالخره دیالوگ؟»
بلـه .مواقعـی هسـت کـه دیگـر منیشـود از دیالـوگ گذشـت چـون بـه اطالعرسـاین دقیـق و
صر یـح و البتـه شـخصیتپردازی نیـاز هسـت کـه در دیالـوگ و حلـن قهرمـان و اشـخاص قصـه
اسـت .اسـم قهرمان قصه ضیاء اسـت .صاحـب کارخانه هم به مهـان صاحـب کارخانه بودن
ً
اکتفـا میکنـد فعلا ،مگـر آنکـه اسـم مشـخیص بـرای او نیـاز باشـد .مطالب دیگـری هم بـود که
بایـد فشـرده و کوتـاه ،طـوری کـه بـه حـس و تعلیـق و هـول صحنـه لطمـه نزنـد ،گفتـه میشـد.
ضیاء :رفمت وزارت کار ،گفنت میتوین برگردی کارخونه.
صاحب کارخانه :از او نجا کی اومدی بیرون؟
ضیاء :سه روز پیش .پروندهی منو بسنت ،حاالم اومدم کارخونه.
صاحـب کارخونـه :مـن ...ویل مـن ...یعنی دیدم خیلی مونـدی اون تـو ،یکی رو
گرفتم گذاشتم پـای دسـتگاه تو.
ضیاء :اینجا مهیشه یه دستگاه هس که هیشکی پاش نیس.
پنـد و انـدرز (البتـه بـه خـودم) :ایـن صحنههـا را بایـد بـدون هیجـان نوشـت .از بداههنو ییس
ً
حتمـا پرهیـز بایـد کـرد .چـرا؟ چـون اگـر هیجـان بـر نو یسـنده غالـب شـود و تندتند شـروع کند
بـه نوشتن ،مقـداری کلمـات اضافه و خمل حـال صحنه نوشـته میشـود و تعلیق لـو میرود.
هـول و حـس صحنـه در اینطـور مواقـع در کمگـویی و فشـردگی اسـت.
صاحـب کارخانـه :فـرض کـن مـن بگـم دوبـاره بیـا ،تـو چطـور میتـوین اینجـا
دووم بیـاری آقـا ضیـاء؟ میتـوین طعنههـا رو حتمـل کنی؟
ضیاء (زیر لب) :از پونزدهسالگی اینجا بودم.
صاحب کارخانه :منیخوای انتقام بگیری که؟
ضیاء :نه.
آبدارچـی بـا تـرس دو اسـتکان چـای روی میـز میگـذارد و ز یرچشـمی ضیـاء را میپایـد و
مـیرود .صاحـب کارخانه کجکی بـه ضیاء نگاه میکند .در چشـمان او ترس و تردید اسـت.
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ً
صاحـب کارخانـه :حتمـا شـنیدی کـه مـا ،یعنی مهـه ،چـی بـه مامـورا گفتیم؟ مـا
خیـال میکـردمی تـو کشتی آقـا ضیـاء .یهجـوری بود کـه انـگار تو کشتی ،مـام خیال
کـردمی تـو کشتی آقـا ضیـاء.
ضیـاء بـه چشـمان صاحـب کارخانـه زل میزنـد .اسـتکان چـای را برمـیدارد و جرعـهای
مینوشـد .صاحـب کارخانـه کالفـه و دسـتپاچه اسـت.
صاحب کارخانه :خییل خب ،از فردا بیا .برو پشت اون دستگاه که خالیه.
دیالوگهـای ایـن صحنـه احتیاج مبـرم بـه و یرایـش و بازنو یسی دارد .حلن و حنـوهی کالم،
خاصـه حنـوهی کالم قهرمـان اصلی در مهنی اولین صحنهای کـه حـرف زده بایـد در بقیهی
داسـتان هـم حلاظ بشـود.
مهـهی شـخصیتپردازی در گـرو دیالـوگ نیسـت ویل دیالـوگ زندهتر یـن و مسـتقمیتر ین
بیـان بـرای فهـم یـک شـخصیت و احـوال دروین اوسـت .حـد امسـاک در دیالـوگ کجـا
اسـت؟ درسـت کـه فیلـم قـرار اسـت بـا تصو یـر بیـان شـود امـا نگفتن هـم گفتن نیسـت .اگـر
ً
بیـش از حـد در دیالوگنو یسی و حـرف زدن امسـاک کنیم تـا مثلا رعایـت سـینما را کـرده
باشیم ،اطالعرسـاین گنـگ منیشـود؟ حـد و انـدازه در دیالوگنو یسی بـه خودمـان واگـذار
شـده ،بنابرایـن متانـت داشـته باشیم و شـیفتهی دیالوگنو یسی و حلـن خودمـان نشـومی.
ً
خماطبـان معمـوال آدم کمگـو را بـه آدم وراج ترجیـح میدهنـد.
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