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يک روز با سينما
همه در حال جنب و جوش بودند .ديدن اين همه جديت "نسيم" را گيج کرده بود .نورپردازها،
نصب وسايلش���ان را در گوشهاي کار گذاشته و در حال تنظيم آن بودند .گروه
ِ
سه پايههايِ
فيلمبرداري در حال آماده کردن ريل براي حرکت دوربين بودند و صدابردار بومش را که به
گرفت و از طريق گوشي ،صداهاي دريافتي
اي آويزان ش���ده بود در ارتفاع مختلف مي
ميله
را چک ميکرد .براي دختر بازيگوش  9سالهاي مثل نسيم اين همه پايبندي به اصول و کار
مرتب و دقيق سنگين ميآمد.
کارگردان که از گرماي ش���ديد شهريور ماه کالفه شده بود ،کالهي روي سر گذاشت و سايه
اي از آن يادداشتي نوشت.
بانش را تنظيم کرد .فيلمنامه را دوباره مرور کرد و گوش���ه صفحه
چش���مش به نسيم افتاد و براي او دست تکان داد .نسيم با لبخندي کودکانه جواب او را داد.
دس���ت مادرش را فش���رد و نگاهي به او کرد .مادرش "خانم دلدار" هم مانند نسيم غرق در
کارهايي بود که انجام ميش���د .ديدن آماده کردن يک صحنه براي فيلمبرداري همان قدر
براي مادرش جذاب بود که براي او .خانم دلدار که نگراني را در چهره نسيم ديد براي اينکه
به او قوت قلب بدهد کنارش نشست و در حالي که نسيم را در آغوش ميگرفت گفت:
 -آفرين دخترم ،مثل مدرسه خوب بازي کنيا ،خوب؟
نسيم مادرش را در آغوش فشرد:
 چشمم مامان.سه ماه پيش ،رو ِز بعد از آخرين امتحان بود که خانم دلدار دست نسيم را گرفت و به مدرسه
آمد تا به اصرار نسيم در تست بازيگري براي فيلم کارگردان معروف شرکت کند .نسيم چند
روز پيش نوشته پشت شيش���ه دفتر را ديده و از مادرش خواسته بود در اين تست شرکت
کند .بيش���تر از سي نفر در تست شرکت کردند .براي نسيم هيجان انگيز و جالب بود .بچهها
موقع تست جلو دوربين خجالت ميکشيدند ،ميخنديدند و از ادامه کار پشيمان ميشدند.
بارها گروه به دليل هياهوي بچهه���ا و خندههاي بي موقع آنها کار را قطع ميکردند .خانم
"سرمس���ت" که کار انتخاب بازيگران فيلم را بر عهده داشت ،باحوصلهتر از آن بود که شيطنت
ها خسته اش کند.
بچه
وقتي نوبت تست نسيم رسيد ،خانم سرمست دستي به سر و روي نسيم کشيد و براي اينکه
نسيم احساس راحتي کند ،چند جملهاي با او صحبت کرد .خانم سرمست از نسيم خواست
که مثل زماني که خودش در خانه بازي ميکند مشغول شود و فکر کند کبوترهايي را که او
دوست داشته مورد توجه گربه همسايه قرار گرفتهاند و او مجبور است از آنها مواظبت کند.
فيلم گرفته شده توسط دوربين ،خانم سرمست
نسيم آنقدر خوب بازي کرد که بعد از ديدن ِ
از ادامه کار دست کشيد و گفت که نسيم از نظر او مورد تاييد است.
پيش توليد فيلم طوالني ش���د و اواسط مرداد بود که به خانم دلدار تلفن کردند و گفتند که
فيلم برداري قس���متهاي مربوط به نسيم ،شهريور ماه خواهد بود .و حاال نسيم در کوچهاي
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قديمي ايستاده بود و قرار بود چند ساعت ديگر جلو دوربين قرار بگيرد و بازي کند.
صدا بردار بومش را باالي س���ر نسيم گرفت و از او خواست چند کلمه صحبت کند .نسيم با
قدري خجالت چند کلمه گفت .به خانم سرمست نگاه کرد که به او نزديک ميشد .صدا بردار
از او خواست که کمي بلندتر و واضحتر صحبت کند .نسيم دوباره تالش کرد و لبخند رضايت
روي لبهاي صدابردار نشست .خانم سرمست کنار آنها رسيد و با خانم دلدار احوالپرسي کرد.
با مهرباني روبروي نسيم نشست و دستهاي نسيم را در دست گرفت:
 خوب خانم بازيگر ،ببينم امروز چيکار ميکني .اگه حرفام رو گوش بدي و خوب نقشت روبازي کني ،من هم قول ميدم که تو فيلمهاي ديگه هم دعوتت کنم .باشه گلم؟
نسيم به چشمهاي خانم سرمست چشم دوخت و سعي کرد همانطور که مادرش به او سپرده
بود مودب صحبت کند:
 -چشم خاله.
خانم سرمس���ت گونه او را بوسيد و متوجه "کاوه" شد که دوربينش آنها را نشانه رفته بود .او
را به گوشهاي کشيد و سعي کرد آرام با او صحبت کند.
خواد جلو دوربين بازي کنه .سعي کن زياد بهش نزديک
 کاوه جان ،نسيم اولين باره که مينشي و حساسيت ايجاد نکني .بذار بدونه که فقط دوربين فيلمبردا ِر فيلم مهمه .باشه؟
هانطور که قول
کاوه دست روي چشمهايش گذاش���ت و به خانم سرمست اطمينان داد که
داده ،براي آنها ايجاد مزاحمت نخواهد کرد .کاوه داش���جوي رشته مستند سازي بود و براي
پروژه دانش���گاهي اش اجازه خواسته بود که مستندي از س���اخته شدن فيلم تهيه کند .او
که نقطه ي مشترکش با نس���يم شيطنت بود ،با وجود قولي که به خانم سرمست داده بود،
دوربينش را روشن کرد و به سمت نس���يم رفت .نسيم دست مادرش را فشرد و به دوربين
کاوه زل زد:
فيلمبرداري شروع شده؟کاوه حواسش بود که خانم سرمست پيگير او نباشد.
نه خانم کوچولو .سينما رو دوست داري؟سينما؟ دو بار رفتم ،دوست دارم.کاوه سعي کرد جلو خنده اش را بگيرد.
اون سينما منظورم نبود .کار کردن براي سينما رو ميگم .اينکه داري تو ساخته شدن فيلمشرکت ميکني.
اي بدهد:
نسيم که بلبل زباني اش گل کرده بود کمي فکر کرد تا جواب مودبانه
نميدونم .يعني من که هنوز بازي نکردم تا بدونم دوست دارم يا نه.کاوه که انتظار چنين جوابي را نداش���ت ،سعي کرد جمله خاصي از زبان يک دختر بچه 9
ساله بيرون بکشد:
يه جمله در مورد سينما بگو.اين بار نوبت نس���يم بود که غافلگير شود ولي مثل هميشه با يک سوال از جواب دادن فرار
کرد:
سينما؟ سينما چيه؟!کاوه فهمي���ده بود که با يک دختر بچه باهوش طرف ش���ده و همين او را براي ادامه گفتگو
ترغيب ميکرد ولي با صداي اعتراض خانم سرمس���ت عقبتر رفت و منتظر فرصتي مناسب
شد.
خانم سرمس���ت فيلمنامه در دست به نسيم نزديک شد و دست او را گرفت .نسيم نگاهي به
مادرش انداخت و وقتي تاييد مادرش را ديد ،دس���تش را از دستهاي مادر جدا کرد و همراه
خانم سرمس���ت رفت .اطراف گروه فيلمبرداري قدري شلوغ شده بود.خانم سرمست نسيم

