
اطلاع  زدن،  حلرف  مهلان  یلا  دیاللوگ  خاصیلت  یلن  اصیل تر و  یلن  مهم تر
قلراری  چله  دارد؟  نسلبیت  چله  کلی  بلا  کلی  اسلت.  دادن  خبلر  و  رسلاین 
می گذارنلد؟ چله خبلری به هلم می دهنلد و چله موضلوع و مقولله و حادثه ای 
در میلان اسلت؟ دیاللوگ سلابقه ی شلخصیت و ماجلرا را روشلن می کنلد. در واقلع خبلش 
یدادهلای بعلدی داسلتان بلر عهلده ی دیالوگ یا مهلان حریف  عملده ی پلات و داسلتان و رو
اسلت که بلن آدم های قصله ردوبدل می شلود. منایانلدن دوره ای کله ماجرا و حلوادث در آن 
می گلذرد، حللن دادن بله اشلخاص قصله، داسلتان و شلخصیت پردازی. گاهلی شلخصیت 

کلیشله ای و آشناسلت. داسلتان یلا فیللم، 
بلزرگ، معللم،  یکلی از اشلخایص کله مهیشله در داسلتان ها و فیلمنامه هلا هسلت، مثلاً مادر
بلزرگ یا راننلده تاکیس اسلت وگرنله آدم ها با  پرسلتار یلا راننلده تاکیس. منظلور کلیشله ی مادر
هلم خیلیل فلرق دارنلد یلا آن قلدر فلرق دارنلد کله می تواننلد کلیشله نشلوند. تعلداد راننده های 
بلاین   منی شلود مهله را در یلک قاللب شلخصییت یلا ز

ً
کله قطعلا یلاد اسلت  کلیس آن قلدر ز تا

خیلت و منونله داد. منظلورم ایلن اسلت کله... ر
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»خییل خب قبول، داستان مشا چیه؟ داستان االن مشا چیه؟«
»داسلتان بله قول بعیض دوسلتان، حلول حمور یه ملرد میانسلال می گذره که بلا خاطره ی 

زنلش زندگلی می کنه.«
 تلا نیمه ی قصله متاشلاچی منی دونله آقاهه داره بلا یه خاطلره حرف می زنله؟ حاال 

ً
»حتملا

روح یلا خاطره؟«
»خاطره. با خاطره ی زن.«

»بعد؟«
»البتله ایلم بگلم اول قصله معللوم می شله کله ملرد بله جلرم قتلل زن در زنلدان بلوده یعلی 

مهتلم بلوده و جلرم اثبلات منی شله اوملده بیلرون. سربسلته و...«
»تعلیق و از این حرفا.«

»بله، تعلیق و از این حرفا.«
».

ً
»بعد عاشق یه زن دیگه می شه حتما

»بله. عاشق یه زن دیگه می شه.«
 زن قبلیه.«

ً
»این زن عینا

یلن عشلق قبلیل  کملی جوان تلر از زن قبلیل. ایلن عشلق تلازه جایگز »بلله. شلبیه ویل 
کم کلم حملو می شله.« می شله و خاطلره ی اون زن 

»شخصیت چیه؟«
»تلو مهلن مونلدم. یله ملرد متملول باالشلهری بلذارم یلا از طبقله ی متوسلط وسلط شلهر  یلا 

اصلاً پایلن؟«
»مگه می خوای جامعه شنایس بکی؟«

 تازگی قصه. می ترسلم ملرد متمول باالی شلهر یا حیت 
ً
»نله، نگلران تازگی شلخصیمت و طبعلا

طبقله ی متوسلط، منونله بلده، کلیشله، و بیفتله بله شلیک بازی و ماشلن مدل بلاال و چله 
پذیر  می دومن از این چیزا که االن خییل مرسلومه. بعدشلم این حد از عشلق و عاشلی باور

نشله.«
»نگراین یب موردی نیس.«

»دارم بله شلخصیت کارگری فکر می کلم که تو یه کارخونه ی مثاً کایش سلازی یا سلنگ 
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یسلندگی کار می کلرده و حلاالم دوبلاره برگشلته بله مهلون کارخونله و شلغل قبلیل. زن  یلا ر
هلم مهلون  جلا کار می کلرده. زن تازه هلم ملی آد مهلون کارخونه.«

»مهه به مرد شک دارن.«
ییش رو کردن و حاال اون برگشته.« »بله. پشت سرش بدگو

یه؟« »یه مهچه مردی چطور
»سربه تو. درخودفرورفته. کمی غم زده. کمی عصیب. کم حرف.«

»حلن مرد؟«
. فشرده و...«

ً
»مجله ها کوتاه طبعا

بان معمول و متداول مهه؟« »الیت یا شاعرانه؟ یا ز
»فیلمنامه چی خوندی؟«

یلیس، فیلمنامله ای در دسلترس نبود.  وقلیت جلوان بلودم یعلی در شلروع شروشلور فیلمنامه نو
یلیس را بایلد از داسلتان و رملان و البتله منایشلنامه یلاد می گرفلمت. داسلتان  بنابرایلن دیالوگ نو
و منایشلنامه ی خارجلی منونه هلای خلوب و ملورد اطمینلاین نیسلتند چلون معللوم نیسلت 
یسلنده داشلته. بعلد هلم اصلاً اشلخاص  کله نو  مهلان باشلد 

ً
کلملات و حللن دیاللوگ عینلا

خارجلِی منایشلنامه های خارجلی مناسلب حلال ملا نیسلتند. بنابرایلن بلرای مشلق دیاللوگ و 
فهلم دیاللوگ بله سلراغ داسلتان ها و منایشلنامه ها و فیلم هلای ایلراین رفلمت.

قبللش بلا ادبیلات کهن و کاسلیک خودمان آشلنایی کملی داشلمت. مهان قدر که در دبسلتان 
یده هلایی کله  و دبیرسلتان یلاد می دهنلد بلرای درس املا. رفلمت سلراغ نثلر و نظلم کهلن. از گز
چاپ شلده بود و در دسلترس بود شلروع کردم. شلیوه ی اسلتفاده و حظ بلردن از این گنجینه 
را بلد نبودم. سلخت و دشلوار گذشلت تا دانشلجو شلدم و اقبلال آن را یافمت کله از درس چند 

اسلتاد درجه یلک تلملذ کلم. بنابرایلن حلاال قلدر ملی دامن و اسلتفاده می برم.
بلرای  مطللیب  سلعید  مثلًا  دیاللوگ.  دسلترس  در  منونه هلای  از  کلردم  درسلت  انواعلی 
یلیس فاخلر بلا حللن قدمیلی.  یلیس کوچه بلازاری و الیت. علیل حامتلی بلرای دیالوگ نو دیالوگ نو
کملی تنلد و تیلز و  کبلر رادی،  کوتلاه و موجلز و معنلادار می نوشلت. ا هبلرام بیضلایی دیاللوگ را 
و...  قهوه خانله ای  حللن  بلرای  بلود  خلویب  منونله ی  خللج  امساعیلل  واقع گلرا.  و  اسلتدالل  بلا 
بلرای اسلتفاده ی ملن نبلود. چخلوف  کله ملوردی  ترمجه هلای شلاعرانه ی شکسلپیر هلم بلود 
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یلح بلود. می توانسلت منونله ی خلویب باشلد بلرای داسلتان های ملا.  سرراسلت و سلاده و صر
یلادی شلعر  یلادی معنلادار و پرطعنله و شلاعرانه بلود. ز یلیس هلم بلود کله ز یک جلور دیالوگ نو

کلملات ادیبانله و مجلات نغلز. بلود و 
دیاللوگ  می رسلید،  دوبلله  مرحلله ی  بله  فیللم  وقلیت  بعدهلا  را  فیلمفلاریس   بلودم  شلنیده 
کم مشلار بودنلد. کله دیاللوگ مشلخص و قابلل اعتنلایی داشلتند،  می گذاشلتند. فیلم هلایی 
یلیس را از روی منایشلنامه های خودمان مشلق می کلردم. آن وقت ها  یلن دیالوگ نو بنابرایلن متر
کم دیاللوگ بلود. هنلوز هلم منلی دامن  منایشلنامه ها خیلیل دیاللوگ داشلت. داسلتان ها خیلیل 
 فیلم 

ً
گلر منایشلنامه ی گلدونله خلامن خلج عینلا  ا

ً
دیاللوگ در تئاتلر بلا فیللم چله فلریق دارد. مثلا

یلاد خواهلد شلد. بشلود، دیالوگ هایلش چقلدر کلم و ز
بایلد چقلدر  اشلخاص قصله  کام  و حنلوه ی  منایانلدن دوره  بلرای  خیلی  تار فیلمنامه هلای 
 برای فیلمنامه ی رسلمت و سلهراب 

ً
شلبیه بله واقعیلت کام و حماوره ی آن دوره باشلد؟ ظاهلرا

بلان و حللن و کلملات و مجله پلردازی  چلاره ای نیسلت جلز آن کله بله شلاهنامه رجلوع کنلم و ز
اسلتاد را گرته بلرداری کنلم. آیلا سلیاق کلمله در دوره ی قاجلار و حللن و شلیوه ی حلرف زدن 
مهلن اسلت کله علیل حامتلی در فیلم هایلش می گلذارد؟ این قلدر نغلز و این قلدر سلعدی وار 

و مرتلب؟
البتله اصطاحلات و کلملایت هسلتند کله ملال یلک دوره هسلتند و بعلد مهجلور می شلوند. 
چله  شلود  روشلن  بایلد  پلتیلک. خاصله  یلد  منی گو سیاسلت  جلای  بله  کلیس  االن  مثلًا 
می، ملال چله دوره ای اسلت و اشلخاص قصله متعلق بله چه گروه صنیف و سلی  داسلتاین دار
و... هسلتند. آیلا بلرای تفلاوت کلملات و مجلات و حللن زن بایلد عشلوه و غملزه گذاشلت؟ 

 حللن زنانله بلا مردانله درگفت وگوی هلای روزانله و روزملره چله تفلاویت دارد؟
ً
واقعلا

راوی  کله  ایلراین  رفلمت سلراغ داسلتان های  کار چیسلت؟  ایلن  بلرای  مناسلب  یلن  متر یلک 
یلاد نبلود املا تعلدادی  اول شلخص داشلت. تعلداد ایلن نلوع داسلتان در روزگار جلواین ملن ز
کلودک، زن، ملرد، بلا حلن هلای خمتللف، آدم هلای خمتللف.  کلردم،  راوی اول شلخص پیلدا 
ییس )حملاوره ی  ییس بلود، بعلیض کتابلت، بعلیض ترکیلیب از شکسلته نو بعیض هلا شکسلته نو
کلبری فلن؛ هلم ترمجه ی  خللص( و مکتلوب. ترمجه هلای خلویب هلم یافلت می شلود، مثلًا ها

یابنلدری. گلسلتان و هلم در
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یسلنده ی فیلمنامله هلم مثلل نقلاش یلا خطلاط اتلود بزنلد از روی دسلت  چله عیلیب دارد نو
کله ملن  یسلنده ی آماتلوری  کله هسلت. هیلچ الزم نیسلت نو اسلتاد یلا منونه هلای خلویب 
بلودم بلرود اسلتراق مسلع بکنلد، در اتوبلوس و خیابلان یلا قهوه خانله تلا دسلتش بیایلد ملردم 
را   عملوم آدم هلا موقلع حلرف زدن فعلل 

ً
یلا اصلا چطلوری حلرف می زننلد. ملردم علادی 

بلان و کام موقلع کتابلت و  حلذف می کننلد یلا آن قلدر شلبه مجله در شلبه مجله می آورنلد کله ز
بلط اسلت.  بلان حملاوره بلدون فعلل، پلر از نقطه چلن و فاقلد حلرف ر نوشلن گیلج می زنلد. ز
 کتابلت کلردن خیلیل سلخت اسلت. دیاللوگ داسلتان و فیلمنامله و 

ً
بلان یف البداهله را عینلا ز

گلر قصلد ایلن باشلد کله معناباختگلی داشلته باشلد و هذیلان باشلد، بایلد  منایشلنامه حلیت ا
بلط داشلته باشلد. خلط و ر

هلجله چقلدر و چطلوری بایلد در فیلمنامله و حماوره ی اشلخاص قصه منظور شلود کله نیازی 
یلس نداشلته باشلد؟ آیا حنلوه ی کام آدم هلا وقیت خونسلرد هسلتند با وقلیت عصباین  بله پانو
ینلد یلا حسلرت چیلزی دارنلد یلا وقیت  بلان دل می گو و برافروخته انلد یک جلور اسلت؟ وقلیت ز
گفتله اسلت  گملامن اسلتاد چخلوف جلایی  دارنلد از املور روزملره حلرف می زننلد، چطلور؟ 
کله آدم هلا وقلیت  بلا دو حللن. منظلورش ایلن بلوده  یسلد  دوسلت داشلته منایشلنامه ای بنو
یبلون تلا سلخنراین کننلد بسلیار  دارنلد بلا دوسلیت درددل می کننلد، بلا وقلیت می رونلد پشلت تر

متفلاوت هسلتند.

بلاین خودتلان  پنلد و انلدرز: تلا می توانیلد از حللن و تکیه کام هلای خودتلان و خصوصیلات ز
 شلبیه بله خلودش دیاللوگ در 

ً
یسلنده عینلا دوری کنیلد. هیچ چیلز بدتلر از ایلن منی شلود کله نو

بلاین  دهلان نقش هلا بگلذارد یلا بلرای مهله و مهیشله بله مهلان حللن و بلا مهلان بسلامدهای ز
کتلر  یسلد. نقش هلا یکنواخلت، شلبیه بله هلم و فاقلد کارا عادت شلده ی خلودش دیاللوگ بنو
می شلوند. البته دور شلدن از حلن و دایره ی لغات عادت شلده بسلیار سلخت اسلت، خاصه 
یرایلش نکنلد.  کنلد و ملن را هلم و یلیس  یسلنده تنلد و پرشلتاب یلا به قلویل بداهه نو گلر نو ا
آن وقلت مهله ی آدم هلای قصله یک جلور بلا یلک حللن و بلا مجله بندی هلای مشلابه حلرف 
بلاین داشلته باشلد مهان طلور کله لبلاس و طلرز سللوک او  یژگلی ز می زننلد. شلخصیت بایلد و

متفلاوت اسلت.
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یلا جلایی  کلیس  کلدام را از  کلرده ام. هلر  مهله ی ایلن مطاللب را در دفترچله ای یادداشلت 
کتلاب اسلت.  کلدام نوشلته و  یلا  کلی  از  بلودم  یلر هلر مجلله ای نوشلته  کاش ز برداشلته ام. 
یلادی هلم از تلوی رمان هلا، منایشلنامه ها یلا فیلم هلا برداشلته ام و در دفترچله  دیالوگ هلای ز
یق مان می کلرد هلر چیلز خلویب را کله جلایی  نوشلته ام. در نوجلواین معلملی داشلتم کله تشلو

کنلم. یادداشلت  می خوانلم  یلا  می شلنومی 
شلخصیت قصله عاقله ملردی بلود؛ غلم زده ی از دسلت دادن مهسلری که عاشلقانه دوسلتش 
می داشلته. مهتلم بله قتلل مهسلر شلده و ملدیت در حبلس بلوده. دل شکسلته از اهتلام دیگران. 
گرفتله باشلد بله موجلودی پرخاش جلو تبدیلل می شلود.  گلر عصبیلت  تهنلا. این طلور آدملی ا
یادگلویی و پرحلریف و از در و یب در گفلن می افتلد.  گلر اسلترس داشلته باشلد بله ز پردیاللوگ. ا
آدم آرام و غلم زده، درون گلرا می شلود. کم حلرف. ترجیلح بلا ایلن نلوع شلخصیت پردازی بلود. 

رفت وآملدی نداشلت. مهیشله در خانله ی کوچلک. تهنلا بلا خاطلره ی مهسلر.
»یعی روح مهسر...«

»روح نه، خاطره.«
 متوجله می شلومی واقعلی نیسلت، خاطلره ی مهسلر اسلت. در واقلع مرد ملدام با 

ً
زین کله بعلدا

خاطره های این زن زندگی می کند و حرف می زند. باید طوری باشد که لو نرود مهسر واقعی 
نیسلت و خاطره ای اسلت که مرد برای خودش سلاخته. باید رابطه واقعی باشد، انگار یک 
 زن و شلوهر بلا هلم حلرف می زننلد. دیاللوگ شلاعرانه یلا حللن حسلرت بار و انلدوه زده موجب 
بلان و حللن بایلد سلاده و یب پیرایله باشلند. کوتلاه و کم کلمله باشلد.  للو رفلن قصله می شلود. ز
کله للو بلرود   شلخصیت خلودش را للو می دهلد. شلخصیت 

ً
یلاد حلرف بزنلد قطعلا آدمیلزاد ز

بلاره ی زندگلی روزمره و مسلائل روزمره باشلد. نقش مهسلر  داسلتان هم للو ملی رود. مکامله در
گلر دیاللوگ حللن  خلودش خاطلره اسلت بنابرایلن دیگلر نیلازی بله خاطره گلویی نیسلت. ا

یلادی غمبلار بگیلرد هلم قصله و تعلیلق للو ملی رود. ز
گذاشلته می شلود املا از  معملواًل مترکلز بلر قهرملان قصله یلا  شلخصیت های اصلیل فیلمنامله 
بقیله ی آدم هلا هلم نبایلد غافلل شلد. آدم هلای فرعلی نقلش کوتاهلی دارنلد املا تأثیلر مهملی بلر 
صحنله می گذارنلد. حللن و دایلره ی لغلات و سلیاق کام آدم هلای فرعلی بله امهیلت آدم های 

اصلیل قصله اسلت.
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یلیس و آدم هلا، چله فرعلی چله اصلیل، کلمله  »مهله ی اینلا درسلت املا تلا صحنله رو ننو
خرج شلون نشله معللوم نیلس چله کلملایت متعللق بله اونلاس. چیلکار می خلوای بکلی؟«
یق دیالوگ  صحنه را در سلکوت و یب دیالوگی شلروع کردم. می شلد کیل دیالوگ و خبلر از طر
بله خماطلب داد املا دیلدم حلس صحنله و تعلیق داسلتان و هلویل کله می خواسلمت در صحنه 

باشلد، از دسلت می رود.
زین چلادری هلول زده می آید در قلاب دِر کارگاه که از نور آفتاب، سلفید و پرغبار اسلت. 
ید و بلا عجله می رود به گوشله ای  بلا امیلا و اشلاره چیزی بله کارگلران زن و مرد دیگلر می گو
و ترس خلورده پشلت نخ هلای رنگلی یلک دسلتگاه پنلاه می گیلرد. مهله بله در ورودی 
زل می زننلد. ملردی میانسلال، ضیلاء، کلت و شللوار پشلمی  به تلن می آیلد در قلاب در، 
کارگاه خاملوش  کارگاه.  کلیس نلگاه منی کنلد. ملی رود مسلت دفتلر  مکلی می کنلد املا بله 
می شلود. طلوری کله انلگار یکهلو بلرق رفتله باشلد. نلخ یلک دسلتگاه پلاره می شلود و در 

هلم می پیچلد. صاحلب کارخانله در دفتلر منتظلر ایسلتاده اسلت.

گاهلی هبتلر از دیاللوگ مسلتقم عملل می کنلد.  در زندگلی هلم مهن طلور اسلت، امیلا و اشلاره 
یلد شلخیص دارد بله کارخانله می آیلد کله مهله از احلوال  زن فقلط می خواسلت بله دیگلران بگو
او خبلر دارنلد و البتله از حضلور او هراسلان اند. امیلا و اشلاره هبتلر می توانسلت هلول و حلس 
بلان امیلا و اشلاره للللل چیزی شلبیه بله پانتومم بلازی بلا کلملات لللل به   صحنله را نشلان دهلد. اصلًا ز
بلان نیسلتند، در انگشلت ها، در چشلم ها، در حلرکات  کله کلملات فقلط در ز ملا می منایانلد 
یادگلویی و اسلتفاده ی بیلش از حلد از دیاللوگ، ارزش دیاللوگ  سلر و شلانه هلم هسلت. ز
کلم می کنلد. بلرای فلاش نشلدن موضلوع قصله و تعلیلق قصله، هلم شلخصیت اصلیل و  را 
کننلد. اشلارت ها بایلد  کتفلا  هلم اشلخاص فرعلی قصله بایلد کم حلرف باشلند. بله اشلاریت ا
واقعلی باشلند و ملورد اسلتناد. دیاللوگ و اشلاره ها، نقلش قطعلات پلازل را دارنلد. از ایلن 
اشلاره ها کله در دیاللوگ )و اکت هلایی کله در اجلرای نقلش هسلت( بله ملرور قصله و تعلیلق 
 کوتلاه و موجلز اسلت. البتله از 

ً
بلان اشلاره و طعنله طبعلا و گذشلته ی قصله اسلتناد می شلود. ز

بلان خودملان و شلیوه ی تکللم خودملان نزدیلک اسلت نله بله نلوع و شلیوه ی  نوعلی کله بله ز
بلان مصنوعلی و پلر از تکرارهلای یب منطلق یا  دیالوگ گویی هلای منایشلنامه های ترمجه شلده. ز
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گفت وگلویی کله در آن رعایلت اسلتدالل نشلده؛ چیزی شلبیه بله منایشلنامه های تقلیدشلده از 
تئاترهلای پوچلی قدمیلی.

»ویل باالخره دیالوگ؟«
گذشلت چلون بله اطاع رسلاین دقیلق و  کله دیگلر منی شلود از دیاللوگ  بلله. مواقعلی هسلت 
یلح و البتله شلخصیت پردازی نیلاز هسلت کله در دیاللوگ و حللن قهرملان و اشلخاص قصله  صر
اسلت. اسلم قهرمان قصه ضیاء اسلت. صاحلب کارخانه هم به مهلان صاحلب کارخانه بودن 
، مگلر آن کله اسلم مشلخیص بلرای او نیلاز باشلد. مطالب دیگلری هم بلود که 

ً
کتفلا می کنلد فعلا ا

بایلد فشلرده و کوتلاه، طلوری کله بله حلس و تعلیلق و هلول صحنله لطمله نزنلد، گفتله می شلد.

ضیاء: رفمت وزارت کار، گفن می توین برگردی کارخونه.
صاحب کارخانه: از اون جا کی اومدی بیرون؟

ضیاء: سه روز پیش. پرونده ی منو بسن، حاالم اومدم کارخونه.
صاحـب کارخونـه: ملن... ویل ملن... یعلی دیدم خیلیل مونلدی اون تلو، یکی رو 

گرفلمت گذاشلمت پلای دسلتگاه تو.
ضیاء: این جا مهیشه یه دستگاه هس که هیشکی پاش نیس.

ییس  ز )البتـه بـه خـودم(: ایلن صحنه هلا را بایلد بلدون هیجلان نوشلت. از بداهه نو پنـد و انـدر
یسلنده غاللب شلود و تندتند شلروع کند  گلر هیجلان بلر نو  پرهیلز بایلد کلرد. چلرا؟ چلون ا

ً
حتملا

بله نوشلن، مقلداری کلملات اضافه و خمل حلال صحنه نوشلته می شلود و تعلیق للو می رود. 
هلول و حلس صحنله در این طلور مواقلع در کم گلویی و فشلردگی اسلت.

کلن ملن بگلم دوبلاره بیلا، تلو چطلور می تلوین این جلا  کارخانـه: فلرض  صاحـب 
کلی؟ دووم بیلاری آقلا ضیلاء؟ می تلوین طعنه هلا رو حتملل 

یر لب(: از پونزده سالگی این جا بودم. ضیاء )ز
صاحب کارخانه: منی خوای انتقام بگیری که؟

ضیاء: نه.
یرچشلمی ضیلاء را می پایلد و  آبدارچلی بلا تلرس دو اسلتکان چلای روی میلز می گلذارد و ز
ملی رود. صاحلب کارخانه کجکی بله ضیاء نگاه می کند. در چشلمان او ترس و تردید اسلت.
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گفتلم؟ ملا  کله ملا، یعلی مهله، چلی بله ماملورا   شلنیدی 
ً
کارخانـه: حتملا صاحـب 

خیلال می کلردمی تلو کشلیت آقلا ضیلاء. یه جلوری بود کله انلگار تو کشلیت، ملام خیال 
کلردمی تلو کشلیت آقلا ضیلاء.

کارخانله زل می زنلد. اسلتکان چلای را برملی دارد و جرعله ای  ضیلاء بله چشلمان صاحلب 
کافله و دسلتپاچه اسلت. کارخانله  می نوشلد. صاحلب 

صاحب کارخانه: خییل خب، از فردا بیا. برو پشت اون دستگاه که خالیه.

یلیس دارد. حلن و حنلوه ی کام،  یرایلش و بازنو دیالوگ هلای ایلن صحنله احتیاج مبلرم بله و
خاصله حنلوه ی کام قهرملان اصلیل در مهن اوللن صحنه ای کله حلرف زده بایلد در بقیه ی 

داسلتان هلم حلاظ بشلود.
ین  یلن و مسلتقم تر گلرو دیاللوگ نیسلت ویل دیاللوگ زنده تر مهله ی شلخصیت پردازی در 
کجلا  بیلان بلرای فهلم یلک شلخصیت و احلوال دروین اوسلت. حلد امسلاک در دیاللوگ 
گلر  یلر بیلان شلود املا نگفلن هلم گفلن نیسلت. ا اسلت؟ درسلت کله فیللم قلرار اسلت بلا تصو
یلیس و حلرف زدن امسلاک کنلم تلا مثلاً رعایلت سلینما را کلرده  بیلش از حلد در دیالوگ نو
گلذار  یلیس بله خودملان وا باشلم، اطاع رسلاین گنلگ منی شلود؟ حلد و انلدازه در دیالوگ نو
یلیس و حللن خودملان نشلومی.  شلده، بنابرایلن متانلت داشلته باشلم و شلیفته ی دیالوگ نو

خماطبلان معملواًل آدم کم گلو را بله آدم وراج ترجیلح می دهنلد.
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