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 شهرام ناظری:  سر نخ به جایی وصل است!
گــر«- بــر مبنای موســیقی شــمال   ایــن روزهــا انتشــار آلبــوم »خنیا
خراسان- یک بار دیگر نام شهرام ناظری اسطوره موسیقی ایران را سر 
زبان انداخته است. این خواننده بزرگ درباره تاخیر چند ساله انتشار 
این آلبوم می گوید: »تاخیری که در انتشــار این اثر رخ داده، مربوط به 
جریان های مملکت است و مسائلی که به دنبال آن بوده. به هر روی 
مشکالتی از جمله درگیری هایی که احتماال ناشر اصلی داشته و پس 
از آن بحث شیوع کرونا در این باره بی تاثیر نبوده است. البته مشکالتی 
در حــوزه هنر مملکت وجــود دارد که مــن تمایل نــدارم وارد جزییات 
آن شــوم؛ اما همه اینها دســت به دســت هم دادند تا این اثــر با تاخیر 
گر شش یا هفت  به دست عالقه مندان برسد. وگرنه ضبط آلبوم خنیا
سال پیش انجام شــده اســت. در هر صورت همیشــه داستان هایی 
پشــت پرده وجود دارد که فکر نمی کنم باز کردن آن زیاد جالب باشد. 
چیزی که هست باید باالخره سر نخ به جایی وصل باشد تا همه کارها 
به سادگی و راحتی انجام شود.  کسی مثل من که مربوط به هیچ گروه و 

دسته ای نیست، مشکالت زیادی سر راهش به وجود می آید«.

لباس بلوچی پر حاشیه  ساخت ایران 

   لبــاس بلوچــی امیــن حیایــی و مجیــد صالحــی در ســری جدیــد 
ســریال »ســاخت ایران« حاشیه ساز شد.ســیدامیر پروین حسینی، 
کنــش بــه ایــن اعتراض  تهیه کننــده ســریال »ســاخت ایــران ۳« در وا
خطاب به »مردم عزیز سیستان و بلوچستان« نوشته: »من سیدامیر 
پروین حســینی- که ســال های ســال برای شــادی و خنداندن همه 
مردم ایــران، فیلم و ســریال ســاخته ام- متهم شــده ام کــه در آخرین 
کارم به لباس شــما توهین کرده ایم. آن هایی که من و عوامل سریال را 
می شناسند، از عشق و عالقه ما به هموطنان سیستان و بلوچستانی 
گاه هســتند. امــا بــرای کســانی کــه مــا عاشــقان اقــوام ایــران را کمتــر  آ
می شناســند این توضیحات را می دهم.  ما در ســریال »ساخت ایران 
۳« از این لباس اســتفاده کردیم چون آن را یک اثر هنری می دانیم، از 
لباس زنان بلوچ بهره بردیم چون آن را اثر باارزشی می دانیم که قابلیت 
انتقــال بــه کشــورهای دیگــر را دارد، قاچاقچیان هــم از ایــن لباس ها 
)به بهانه فروش و ســوغات( اســتفاده کردند که پوششــی باشــد برای 
کارهایشان. هدف مشخص ما در سریال »ساخت ایران« همین بوده 

است«...
   

شرط   همکاری آقای آهنگساز با ساالر عقیلی!

بابک زرین آهنگساز در برنامه رادیویی »صباهنگ« برای اولین بار 
از دالیل قطع همکاری با ساالر عقیلی پس از تولید آثار ماندگار سخن 
گفت. زرین گفــت: خیلی نمی توان پیرامون این موضــوع درباره نکته 
خاصی حــرف زد. جز این که االن احســاس می کنم شــرایط همکاری 
با ســاالر عقیلی فعال مقدور نیســت. البته من از ســال 1۳۹۷ تا به امروز 
اثر مشترکی را با آقای عقیلی نداشتیم و هرچه بوده از قبل بوده است. 
به طــور حتم هــم از جانب مــن و هم از جانب ســاالر عقیلــی عالقه به 
همــکاری وجــود دارد امــا فعال ترجیــح بر این اســت که فعــال همکاری 
گر ساالر  وجود نداشته باشــد. من دنبال فضاهای متفاوت هستم و ا
ایــن کارهای متفــاوت را بخواند طبیعتا همــکاری  مــن و او ادامه پیدا 

خواهد کرد.

از  یکــی  بی تردیــد  شــهروند|  امیــن،  پــوالد 
کــن در  رویدادهــای فســتیوال  جذاب تریــن 
روزهــای آتــی مراســمی خواهــد بــود کــه بــرای 
برگــزار  »پدرخوانــده«  فیلــم  ســالگی  پنجــاه 
خواهد شــد. مراســمی در کنار نمایش نسخه 
ترمیم شــده ایــن فیلــم، بــا حضــور ســتارگان و 
چهره هــای محبوبی که با گذشــت نیم قــرن از 
اولین پدرخوانــده هنوز و همچنــان محبوب و 
معتبرند و هنوز و همچنان می توانند قلب های 

پرشماری را به تپش وادارند.
بــه ایــن بهانــه- یعنــی بــه مناســبت پنجــاه 
سالگی فیلم »پدرخوانده«- نشریه سینمایی 
امپایــر با کارگــردان این فیلم، فرانســیس فورد 
داده  انجــام  خواندنــی  گفت وگویــی  کاپــوال، 
اســت دربــاره فیلمــی کــه بــا هــر متــر و معیاری 
یکی از بزرگ تریــن و پرطرفدار ترین فیلم های 
تاریخ ســینما شــمرده می شــود. آنچــه در پی 
می آیــد، صحبت هــای فرانســیس فــورد کاپوال 
دربــاره امپراتــوری باشــکوه و رفیعــی اســت در 
کــه بعدهــا بــر پایــه آن  گنگســتری  ســینمای 
ســریال ها و فیلم های عظیمی چون بی شمار 
»رفقای خوب«ها، »ســوپرانوها«، »کازینو«ها 

و »ایرلندی« ها پدید آمدند و عالم گیر شدند.
 

 گذشــت پنجاه ســال از فیلــم »پدرخوانده« 
چه حسی دارد؟

خــب، قطعــا حس عجیبــی اســت. فکــر کردن 
به اینکــه 50 ســال از ماجراجویــی »پدرخوانده« 
کــه ایــن  می گــذرد و مــرور ایــن زمــان طوالنــی 
ماجراجویی زندگی ام را به شکلی دراماتیک تغییر 
داد، حــس واقعا باورنکردنــی و عجیبــی دارد؛ به 
خصوص که امروز خانواده کاپوال را خیلی ها یک 
خانــواده بــزرگ ســینمایی می داننــد، بــی  اینکه 
به این موضــوع فکر کنند که رویای مــن در زمان 
تحصیل در مدرسه فیلم یو.ســی.ال.ای تنها در 
حد دیدن داخل یک اســتودیو بود. در آن زمان 
بــرای مــن و خیلی های دیگــر فیلم ها هنــوز یک 

کزوتیک بودند. سرزمین افسانه ای ا
 

 اینکه اعضــای خانواده تــان در فیلم بودند، 
یعنــی همســر و پســرتان و حتــی دخترتــان 
سوفیای بیســت روزه در صحنه غسل تعمید 
فیلم حضور دارند و خواهرتان تالیا شــر هم به 
وضوح در فیلم نقش مهمی دارد، به خاطر چه 

بود؟ چه فکری درباره این اتفاق داشتید؟
می گویند آدم باید درباره چیزی که می شناسد 
فیلم بســازد. من هم خب، چیزی از گنگســترها 
نمی دانســتم و هنوز هم نمی دانم، ولی خانواده 
و ســبک زندگی خانوادگی و تمامی جزییات یک 
ضیافــت را می شــناختم و بنابرایــن از بســیاری 
از تجربیاتــم به عنــوان عضــوی از یــک خانــواده 
ایتالیایــی در ســاخت »پدرخوانــده« اســتفاده 
کــردم. بگذاریــد این گونه بگویــم که مــن در زمان 
ســاخت، »پدرخوانده« را به نوعی فیلمی درباره 
یــک خانــواده می دیــدم کــه دارد بــا همــکاری و 

کمک یک خانواده ساخته می شود.

کــه کمپانــی  کــه اولین بــار   جایــی گفته ایــد 
کارگردانــی »پدرخوانــده« بــا  پارامونــت بــرای 
شــما تمــاس گرفــت، جــواب منفــی دادیــد. آیا 
می ترســیدید که نمایــش فرهنــگ ایتالیایی- 

آمریکایی برایتان دردسر درست کند؟
نــه. دوســت داشــتم فیلم هایــی  نــه. قطعــا 
شخصی تر بنویسم و کارگردانی کنم. درست است 
که »پدرخوانده« یک کتاب بــزرگ و موفق درباره 
مفهوم قــدرت بود، اما در قیاس با ســینمایی که 
مــن دوســت داشــتم، اثــری عامه پســند و البتــه 
به نحــوی احمقانه بــود. البته این حــس من در 
مطالعــه اول این کتاب بــود و وقتی دوبــاره رفتم 
سراغش، متوجه شــدم در الیه  زیرینش داستان 
ازلــی پادشــاهی کــه ســه پســر داشــت را روایــت 
می کرد. چیزی مانند یک نمایشنامه شکسپیری 
درباره اینکه چه کسی جانشــین پادشاه خواهد 

شد!
 

 ظاهرا در آن زمان مشکل مالی هم داشتید. 
درست است؟!

آن زمان شــرکت مــا، امریکن زوئی تــروپ، عمال 
ورشکســته شــده بــود. یعنــی چنــد فیلــم بــرای 
بــرادران وارنــر ســاخته بودیم، امــا فیلم هــا مورد 

پســند قرار نگرفته بودند و سرمایه مان برنگشته 
بود و از نظر مالی اوضاع نابســامانی داشتیم و به 
شدت به کار احتیاج داشتم، به خصوص که یک 
بچه جدید هم در راه بود و به شــدت تحت فشار 

اقتصادی بودیم.
 

 فکر کرده اید کــه چــرا در آن روز و روزگار برای 
آمــده  کارگردانــی »پدرخوانــده« ســراغ شــما 

بودند؟
نــه. شــاید چــون فکــر کــرده بودنــد طــرف یک 
کارگــردان جــوان اســت و هیــچ قدرتــی نــدارد و 
بنابرایــن بهتــر می تواننــد بــه او فشــار آورده و 

دل شــان  کاری  هــر 
انجــام  می خواهــد 
دومیــن  دهنــد. 
احتمــاال  هــم  دلیــل 
کــه مــن یــک  ایــن بــود 
فیلمنامه نویــس خیلی 
خوب بــودم و فیلمنامه 
آنهــا هــم ســر و شــکل 
تــا  نداشــت.  خوبــی 
حــاال هــر وقــت بــه ایــن 
کــرده ام،  فکــر  موضــوع 
عــالوه بــر ایــن دو دلیل، 
هــم  موضــوع  ایــن  بــه 
فکــر کــرده ام کــه از نظــر 
آنها من یــک ایتالیایی- 
کــه  بــودم  آمریکایــی 
منفــی  بازخــورد  گــر  ا
دربــاره فیلــم بــه وجــود 
ایتالیایی هــا  و  می آمــد 

مثال احســاس می کردند آنها را به شــکل گنگستر 
نشــان داده و بــه  آنهــا توهیــن کرده ایــم، کمپانی 
می توانست توهین ها را به ســمت من روانه کند 
که خودم ایتالیایی بــودم. اینها یعنی حضور من 
بــه عنــوان کارگــردان »پدرخوانــده« از ســه وجــه 

مختلف به کارشان می آمد.

کارگردان هــای  موقــع  آن  تــا  می دانســتید   
کــرده  رد  را  »پدرخوانــده«  ســاخت  دیگــری 

بودند؟
شــنیده بودم. به خصــوص آن موقع یک فیلم 
مافیایی دیگر به نام »برادری« به کارگردانی کرک 
گالس ساخته شده بود که فیلم موفقی نبود.  دا
در چنــان شــرایطی تنهــا ایده ســاخت یک فیلم 
گنگســتری دیگر بــا هزینه ای کــم- در حــدود دو 
میلیــون دالر- می توانســت ایــده خوبــی باشــد. 
اما چــون من می خواســتم فیلــم را ماننــد کتاب 
در دهه 40 و در بســتری تاریخی بســازم، ساخت 

فیلم با 2 میلیون دالر خیلی سخت بود و بنابراین 
همه جا پر شد از شایعاتی درباره اینکه قرار است 
به زودی اخراج شوم و هر هفته شایعه ای درباره 

دلیل جدید اخراجم به راه می افتاد.
 

کــه در آن روزهــا ســکانس   درســت اســت 
رستوران شما را نجات داد؟

هم بله و هم نه. چون نه فقط آن یک سکانس، 
بلکــه چیزهــای مختلفــی در مواقع مختلــف مرا 
نجــات دادنــد. مثــال یــادم می آیــد کــه بــه همراه 
دوســتم، مارتین اسکورســیزی، داشــتیم اسکار 
می دیدیم که وقتی من اسکاِر بهترین فیلمنامه را 
برای فیلــم »پاتن« برنده 
شــدم، مارتیــن بــه  مــن 
گفت که دیگر نمی توانند 
چــون  کننــد،  اخراجــم 
همیــن االن یــک اســکار 
فیلمنامــه بــرده ام. پــس 
مــرا  اســکار  آن  یک بــار 
نجــات داد، یک بــار یک 
چیز دیگر و هفته بعد هم 
چیزی متفاوت تر. یکی از 
این نجات دهنده ها هم 
همان سکانس رستوران 
بود، ولی حتی بعــد از آن 
کان شــایعاتی  کمــا هــم 
درباره اخراجــم به گوش 

می رسید.
 

تجربــه  نظــر  -بــه  
ایــن  در  کابــوس واری 

فیلم داشتید.
بدترین تجربه زندگی ام بود. »اینک آخرالزمان« 
هم به دالیل دیگری تجربه واقعا ســختی بود. در 
کل تجربه کار کردن روی فیلم هایی که به عنوان 
بهترین فیلم هایم شــناخته می شــوند، تجاربی 
کابوس وار بــوده. در واقع آن فیلم هــا تنها به این 
دلیــل که من جــوان و سرســخت بودم و تســلیم 
گر برگردم به  نمی شــدم، ســاخته شــده اند. ولی ا
ســوال اول، حــس پنجــاه ســالگی »پدرخوانده« 
کــه ســاخت  از بیــن نمی بــرد  را  ایــن واقعیــت 
ایــن فیلــم تجربــه ای افتضاح بــوده، یــک تجربه 

ک کابوس مانند. وحشتنا
 

 می توانیــد بگویید بزرگ تریــن چالش تان با 
اســتودیو چه بود؟ درست اســت می گویند که 
شما مجبور بودید برای حضور مارلون براندو و 

آل پاچینو در فیلم بجنگید؟
چالش اول زمانی پیش آمد که من گفتم فیلم 

باید در نیویورک ساخته شود و آنها از این ایده به 
خاطر پرخــرج بودنش خوش شــان نیامد. مورد 
اختالف بعدی ســر بازیگرها بود که بــا حضور آل 
پاچینو و مارلون براندو مخالف بودند و در جواب 
مــن کــه می گفتــم بقیــه بازیگرها- جــز ایــن دو- 
برای این فیلم افتضاح هســتند، یکی از مدیران 
اســتودیو می گفــت که »مگــر ممکن اســت همه 
بازیگــران افتضاح باشــند؟ نه، بازیگــران افتضاح 

نیستند، این کارگردان ا ست که افتضاح است!«

 درگیری ســر مارلــون براندو- انتخاب شــما و 
مخالفت آنها- چگونه پیش آمد؟

می دانســتم کــه بازیگــر ایــن نقش بایــد نوعی 
کاریزما داشــته باشــد. به هر حال همه به نوعی 
دور و بر شــخصیت پدرخوانــده می چرخیدند و 
او نه تنها مورد پرستش نزدیکانش بود، که بقیه 
ســران مافیا هــم حضــور قدرتمنــد او را پذیرفته 
بودنــد. ایــن یعنــی مــا بــه یکــی از بزرگ تریــن 
بازیگــران حقیقــی جهــان نیــاز داشــتیم. در آن 
زمــان دو بازیگــر بــزرگ جهــان الرنــس اولیویــر 
کــه در  گزینــه ای  برانــدو بودنــد. دو  و مارلــون 
میان شان سن و قیافه الرنس اولیویر مناسب تر 
بود، ولی ایراد او انگلیســی بودنش بــود. مارلون 
برانــدو امــا نــه ســنش مناســب ایــن نقــش بــود 
و نــه ایتالیایــی بــود. امــا وقتــی الرنــس اولیویــر 
بــه مــا جــواب رد داد، جــز مارلــون براندو کســی 
باقــی نماند. اســتودیو اما بــا برانــدو مخالف بود 
کس آفیــس مناســب  کــه او بــرای با و می گفــت 
نیســت. بــه هــر حــال فیلــم آخــرش شکســت 
خورده بود و در عین حال بازیگر بدقلقی هم به 
حساب می آمد، ولی من اصرار کردم و در نهایت 
حتــی آن مخالفــان سرســخت هــم اســتعداد و 

نبوغش را پذیرفتند.
 

 با تمام این درگیری ها؛ می توانید بگویید چه 
زمانی متوجه شدید »پدرخوانده« موفق شده 

است؟!
اولین کســی کــه به  مــن گفــت »فیلــم و مارلون 
براندو عالی بود« نویســنده ای به نــام باب توون 
بــود. قبــل از او تقریبــا همــه می گفتنــد کــه فیلم 
خیلی طوالنی و حوصله ســربر شــده. به هر حال 
کــران فیلم بســیار نگران بــودم، در عین  تا زمان ا
حال هم پولی نداشتم و با سه تا بچه نگرانی های 
زیادی داشــتم. به خاطر همین بی پولــی، بعد از 
پایان »پدرخوانده« پیشنهاد بازنویسی »گتسبی 
بــزرگ« را خیلی ســریع پذیرفتــم و بنابراین زمان 
کــران »پدرخوانــده« نیویــورک نبــودم. بــه هــر  ا
حــال اولیــن کســی کــه موفقیــت فیلــم را بــه  من 
خبــر داد، همســرم بــود کــه زنــگ زد و گفــت کــه 
دور تــا دور بلــوک صف کشــیده اند و همــه دارند 
می گوینــد پدرخوانــده بزرگ تریــن فیلمی  اســت 
که بــه نمایش درآمده. من اما باید چــاره ای برای 
نوشــتن فیلمنامه گتســبی بزرگ پیدا می کردم و 
به این دلیــل از موفقیت بــزرگ پدرخوانــده اول، 
با صف های کشیده شــده دور تا دور بلوک، هیچ 

لذتی نبردم!
 

گهان زندگی تان را هم تغییر   این فیلم باید نا
داده باشد. نه؟

خــب، مــن خیلــی زود از کســی کــه هیــچ پولی 
نداشــت، تبدیــل بــه کســی شــدم کــه چندیــن 
میلیون دالر داشتم که احساس شگفت انگیزی 
بــود. هیچ کــس را در خانــواده ام نمی شــناختم 
که ســابقه داشــتن چنین ثروتی را داشــته باشد. 
در واقــع از یــک فقیر هیچ کــس بودن به شــهرت 
و ثروتــی قابــل توجــه رســیدم. امــروز وقتی اســم 
کاپوال شنیده می شود، مردم به یاد یک خانواده 
بزرگ و مهم می افتند، اما مــن زمانی که هالیوود 
آمدم، یک دانشــجوی فقیر بودم که به نداشتن 
کارونی و پنیــر خورده  عــادت داشــتم. آن قــدر ما
بودم- که تنها 1۹ سنت بود- که دچار اضافه وزن 
شــده بودم و این اضافــه وزن تا همیــن امروز هم 
با مــن مانده اســت. با ایــن حــال از آن وضع- که 
همیشه دوســت داشــتم جایی جزو گروه اصلی 
به حســاب بیایم- موفقیت »پ درخوانده« مرا به 
جایی رســاند که عضو آن گروه اصلی شدم و حاال 
وقتی درباره کارگردان های بزرگ دهه ۷0 صحبت 
می شــود، مرا هم در کنار جورج لــوکاس، مارتین 
اسکورســیزی، اســتیون اســپیلبرگ، برایــان دی 

پالما و پل شریدر  نام می برند.

دیالوگ3

فرانسیس فورد کاپوال می گوید: 
»امروز وقتی اسم کاپوال شنیده 

می شود، مردم به یاد یک 
خانواده بزرگ و مهم می افتند. 

اما من زمانی که هالیوود آمدم، 
یک دانشجوی فقیر بودم که 

به نداشتن عادت داشتم. 
کارونی و پنیر خورده  آن قدر ما

بودم- که تنها 19 سنت بود- که 
دچار اضافه وزن شده بودم و 
این اضافه وزن تا همین امروز 

هم با من مانده است.«

امپراتوری باشکوه مردی با سه بچه
ترجمه اختصاصی گفت وگوی فرانسیس فورد کاپوال با نشریه سینمایی امپایر به مناسبت پنجاه سالگی فیلم »پدرخوانده«


