
سینمای ایران

 یک تدوینگر خوب
کارگردان دوم متواضع است!

بـا  قرارمـان  نخسـت،  از شـماره 
مخاطـب ماهنامه »صبـا« ایـن بوده 
که عـالوه بر جلـوی دوربین، سـری 
هم به پشـت دوربین بزنیم و مشـاغل مهم و تاثیرگذار سینمایی را بیشتر 
بشناسـیم. در شـماره گذشـته با طراح صحنـه و لباس »سرخ پوسـت« 
صحبت کردیـم و در این شـماره به بهانـه اکران »قسـم« بـه کارگردانی 
محسـن تنابنده با خشـایار موحدیان؛ تدوینگـر این فیلـم، گفت وگویی 
داشـتیم که دربـاره خصوصیات یـک تدوین خـوب با او صحبـت کردیم. 
موحدیان پیـش از ایـن در مجموعه هـای »پایتخت« نیز همراه محسـن 
تنابنده بـوده و این آشـنایی به شـناخت سـلیقه های ایـن کارگـردان به 
او کمک شـایانی کرده اسـت، تـا جایی کـه در جشـنواره فیلم فجـر این 
تدوینگر بـرای مونتـاژ فیلـم »قسـم« کاندیدای دریافت سـیمرغ شـد. 
موحدیـان سـخت گیری کارگردانی مثل محسـن تنابنـده را بـه نفع کار 
می داند و نتیجـه همـکاری بـا او را لذت بخش توصیـف و نظـرش درباره 
شـاخصه های یک تدویـن ایـده آل را بـا ما مطـرح کـرد کـه می خوانید. 

 گفت وگو با خشایار موحدیان؛ 
 تدوینگر فیلم »قسم«، درباره 

شاخصه های تدوین خوب در سینما

نویسنده
سپیده عالم پناه

فیلم ماه

این صرفا یک اصطالح است یا می توان تدوینگر 
را کارگردان دوم یک اثر دانست؟

فکر می کنم که تدوین فیلم از لحظه نوشتن فیلمنامه 
آغاز می شود. در طول فیلمبرداری به دست کارگردان 
ادامه پیدا می کند و روی میز مونتــاژ با تعامل بین 
تدوینگر و کارگردان به سرانجام می رسد، به همین 
دلیل می توانیم بگوییم تدوین فیلم می تواند به نوعی 
کارگردانی دوم فیلم باشد. تدوین سکانس های یک 
فیلم باعث جذابیت و تاثیرگذاری آن ســکانس ها 
می شود، پس تدوینگر، آخرین گام های ترقی را در 
مسیر کارگردانی طی می کند. همچنین یک تدوینگر، 
باعث چیدمان صحیح اندیشه کارگردان می شود و به 
نظرم تدوینگر خوب، یک کارگردان دوم متواضع در 

جهت اندیشه کارگردان اصلی فیلم است.
گاهی مفاهیم به صورت تصویر در ذهن کارگردان 

وجود دارد اما حتی از دل بازی های بازیگران و 
چیدمان و میزانسن هم به این مراد نمی رسد و 
پیش می آید که در تدوین با تقطیع درست به آن 

چیزی که می خواهد می رسد.
اجازه بدهید در این ذهنیت با شما مخالفت کنم. اتفاقا 
من خالف شما فکر می کنم. وقتی کارگردان و همه 
عوامل تولید در خلق یک اثر، ناموفق باشند، حتی 
تدوینگر خوب و خالق هم نمی تواند اثر مناسبی ایجاد 
کند و بدون شک آن کار، خوب نخواهد شد. به نظرم 
یک تدوینگر بد می تواند یک متریال خوب را نابود 
کند ولی یک تدوینگر خوش ذوق و حرفه ای نمی تواند 
یک متریال بد را تبدیل به یک اثر خوب کند به این 

علت که کار از پایه و اساس خوب نبوده است.
آیا می شود به این نتیجه رسید که برای اثرگذاری 
بیشتر، کارگردان می تواند قبل از ساخت و حتی 
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