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 و دلیساده ما، امروز معناگرای به موسوم و سابق عرفانی سینمای در که است درازی هایسال( یک

 با. دهدمی شکل را خداوند قرب یا مهر سویبه او رهیافت هایمحمل از یکی اصلی شخصیت لوحیساده

 بودند، خواب همه وقتی است، نزدیک خدا ،قدمگاه است، روشن چراغی اینجا در متعددی هاینمونه یادآوری

 و بوده مطرح فیلمی در اشعینی زندگی که ما سینمای عقلشیرین شخصیت آخرین احیاناً ،... و نان تکه یک

 رو، هر به. ددگرمی باز مهتاب مسافران فیلم نمکی به پیداکند، راه کائنات به حواس اختالل مسیر از نبوده بنا

 آواز در( ناجی رضا)آقاکریم. دارد ایویژه وضعیت جریان، این ادامۀ در مجیدی مجید تازۀ فیلم قهرمان

 باشد؛دهش پرداخت سفیه مشخص طور به که نیست مورداشاره هایفیلم محوری شخصیت آن طبعاً هاگنجشک

 و دست یلمف برای متناقضی «لحن» و خودش برای بالتکلیفی جایگاه نیست، چنین که دلیل این به درست اما

 یگر،د سوی از و برسد خودیابی یا رستگاری نوع یک به روایت، جریان در او بناست سویی از: کندمی پا

 شنواییکم شآزمای نوع مثالً که اندکرده رفتار کمیک شخصیتی همچون او با فیلمساز و فیلم آیدمی نظربه بارها

 تخم شکستن قلق دانستن در ادعایش بام،پشت روی بر اشمهرورزی پیشنهاد و داشتننگه آنتن دخترش،

 دور هب یخچال کارتن بند بستن موقع خفگی احساس ایلحظه کار، حین در اشپیراهن خوردن جر شترمرغ،

 پوستر در کاررفتهبه عکس و نما در جمله از) فیلم در او صورت نزدیک نماهای اغلب اساساً و اشگردن

 در ناجی ازیب مشکل تریناصلی. خنداندمی مفصل را او و شودمی تماشاگر تفرج و تفریح باعث( فیلم اصلی

 واقعیتی) اشواقعی خود فردی خصوصیات با نقشی ایفای با نابازیگر یک عنوانبه طبعاً که است همین هم فیلم

 جدی طبق میان سرگردان و ندارد فیلم لحن درقبال ادراکی ،(خبرندبی آن از برلین فستیوال داوران طبعاً که

 خود. است خوردن تاب حال در ،«کندمی خرابکاری مدام که آدمی» کمیک قطب و «آیدمی خود به که آدمی»

 و گاه هک شده دچار ماهوی تعارض این به چنان مختلفش، فصول در شدهگفته پرشمار هاینمونه با نیز فیلم

 فیلمی مجیدی انگار! دارد parodic/ایهجویه خصلتی که واداشته تصور این به را برخی تعجب، کمال در
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 رنگ درپ شخصیت مورد در «آمدن خودبه» تم یا مجنون بید در «عقوبت» مضمون با شوخی برای باشدساخته

 .خدا

 مثالً و جدی کامالً موسیقی و مجیدی ایدئولوژیک اصرارهای فیلم، «ارزشی» زمینۀ که این از گذشته

 یلم،ف هر موسیقی در جاری فضاسازی اصوالً) دهدمی جلوه باطل کلیبه را ایفرضیه چنین فیلم رمزآمیز

 ۀنمایند یا نشانه عنوانبه «شترمرغ» عامل انتخاب نفس ،(است آن «لحن» تعیین برای معتبری شاخص

 فیلمش لحن دوگانۀ خصلت همین به فیلمساز توجهیبی دهندۀنشان خود آقا،کریم به ماورایی هشدارهای

 طبیعی سفاهت جای به که اشلهجه و هاواکنش و هاعصبانیت و فیزیک با آقاکریم خود از آن. است

 هاشترمرغ همچون مدیومی از هم این رود؛می پیش شدنمضحک سمت به شده،یاد هایفیلم هایشخصیت

 آنها از ادیتعد ناگهانی دیدن ابتدا، در آنها از یکی فرار بناست مثالً و اندگرفته قرار مهمی جایگاه چنین در که

 رهاییتلنگ فیلم، پایان درآمدۀ آب از دارخنده ولی غریب «سماع» آن و روایت هایمیانه در کامیون یک پشت در

 که ستا روشن خب،. اینها و کند پیشه مهر و بگیرد عبرت و درآیدبه غفلت از تا باشند آقاکریم ضمیر به

 و زل نگاه در که آمیزیاستهزاء ناخواهخواه خصلت آن با و عجیب ظاهر این با جانوری خواهیممی وقتی

 هب دست مبنا از شود، مانمعنوی هشداردهندۀ هایپیامِ  پیک است، جاری لنگانش لنگ رفتنراه و لق گردن

 کی کسوت در مجیدی دانیممی همه که حالی در. است فیلم لحن در تناقض حاصلش که ایمزده انتخابی

 مخاطب آوردن خودبه و آموزیعبرت مسیر در خواهدمی تازه هیچ؛ ندارد، که مطایبه قصد مطلقاً ایدئولوگ،

 ترینجدی اوج در یا درآستانه بارها درعوض، اما کند؛ حرکت هم معنویت و وجدان از غافل البد امروزی

 .افکندمی قهقهه به را او معنادارش، هایپردازینشانه
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 از ندهآک شنیداری، و بصری عناصر بخش دو هر در مجیدی فیلم بار این استثنایی، ایگونهبه( دو

 تصویرهای. است فیلم و داستان حسی چارچوب از خارج موسیقی نیز و خودنما و کارکردبی هایایده

 چیت فیدس پیراهن دامن روی که آقاکریم شرتتی سیاه دگمۀ بستۀ تصویر همچون نوازچشم صرفاً درشتگل

 پرستارۀ آسمان شبیه تصویری که لحاف سطح بر شدهپخش هایمنجوق/پولک افتد،می نرگس زنش گلیگل

 به ی،داللت چه با نیست معلوم که آقاکریم پای گچ روی بر هانیه ایحرفه حد از بیش نقاشی سازد،می شب

 گیشاعران از هایینمونه شود،می دیزالو شترمرغ پرورش محل کنار در طبیعت اندازچشم همان عینی تصویر

 ایدۀ خود .کرده رخنه آن جای جای به روایت، و موقعیت به ربطبی که است فیلم اینچینی تصاویر تحمیلی

 آشنای موسیقی آن با هم آن گنجشک، النۀ روی بر مکث و آن دهانۀ به دوربین آرام شدننزدیک و انبارآب

 انسانی آواهای و بوردکی هایافکت آمدنکش و نی بر تکیه با که ما زدهعرفان سینمای سال سی مشابه

 سرراه اقاتاتف «ناجور وصلۀ» کامالً بکشد، بیرون عمیقه معانی طبیعت، پستالیکارت تصاویر دل از خواهدمی

 تصویر و نام نازیبایی بابت بخش این که شودمی حس چنین حتی و رسدمی نظر به او هایواکنش و آقاکریم

 هایبشارت سروش هم را هاگنجشک همچون دیگری کوچک نمایندگان تا شده افزوده فیلم جهان به شترمرغ

 امن آقا،کریم خانۀ اتاق به گنجشک آمدنِ  درشتگل باز صحنۀتک آن و انبارآب بخش دل از و کند معنوی

 . سازد متکی آنها آواز به تحمیلی، شاعرانگی همان امتداد در هم را اثر

 نام هب نشینیحاشیه سادۀ کارگر دردسرهای الیۀیک و ساده ماجرای به فیلم تمثیلی وجوه که این

 جا آن چه: دهدمی لو کوپترهلی با شدهگرفته نمای دو در را اشبصری جلوۀ ترین«رو» شده، تحمیل آقاکریم

 شبکهِ  بعد به 0991 دهه ویدئوهایموزیک سیاق به دوربین و کندمی شترمرغ شبیه را خودش آقاکریم که

MTV، شادوش روی بر قدیمی رنگآبی در با آقاکریم گذر که جایی چه و چرخدمی دورش به هاکوه فراز از 

 یرتصاو این انتخاب کند،می نگاه او به فراز از و کوپترهلی از باز و دهدمی نشان مزرعه شیارهای میان از را
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. یکتمات و روایی هایزمینه به نامربوط و وارکلیپ و صرف زیبایی جز ندارد کارکردی هیچ نوازچشم غریب

 اما وشاک بندۀ اعمال بر ناظر خداوند/کلدانای نگاه یادآور نماها این که بروید توجیه این سراغبه بخواهید اگر

 دو این چرا که کنممی سؤال حال عین در اما ستایم؛می را تانمعناتراشانه پردازیخیال قوۀ است، اشغافل

 فضاهای رد نگاه زاویه این و اندشده برگزیده الهی نظارت به ارجاع برای شانپستالیکارت قابلیت با صحنه

! شود؟می طبیعت دل در آدمی خلوت شامل فقط الهی نظارت مگر است؟ غایب فیلم ازدحام پر و شهری

 رئال و ینیع و ساده موقعیتی دارد قصد باز که رفته کاربه عجیبی رمزآمیز موسیقی فیلم، شاتهلی هردو روی

 کردنفاش سمت به که موسیقی فرامتنی کاربرد گونه این. کند بدل معنادار و نمادین زنگی و رنگ با زور، به را

 و تخواسمی که است فارسی سینمای متعارف آهنگسازی شیوۀ همانند اساساً رود،می اثر نشدۀمنتقل معانی

 دیدپ تماشاگر در اندنتوانسته میزانسن و بازیگر و درام و قصه که را حسرتی و خشم و شادی و غم خواهدمی

 یچه است بدیهی. کند القا او به غیره، یا شادمان یا غمگین هایملودی طریق از مستقیم دادنآدرس با آورند،

 داده، خرجهب خساست اندکی که فقیری آدم توسط همسایه از کهنه در یک گرفتنپس از تصویری در ایبیننده

 رفع از دور سازبندی با موسیقی که جاست این و گرددنمی کاریسیه و معصیت مثل نهانی معانی پی در

 . شودمی وارد زیربغل، چوب مثابۀ به آن، مشابه ی«کارکرد» با ولی فارسی سینمای

 آقاریمک شدۀآلوده و شدهوسوسه درون اصالح به امیدی یا شور بناست که فیلم از دیگری فصول در

 فریاد ار امید این نماید،می بعید علیزاده چون فهیمی آهنگساز از که آمیزیاغراق شکلبه موسیقی باشد، جاری

 هاچهب توسط هاگلدان بردن صحنۀ روی آقا،کریم موتور مسافران از یکی کشیاثاث صحنۀ آن از بعد. زندمی

 در هک شنویممی را متن موسیقی قطعات نوع این فیلم، اوایل در شترمرغ فرار صحنۀ روی تر،عجیب همه از و

 نۀصح در و یابدمی شباهت کودکی برنامه هایآهنگ خوشان خوش ترکیب و ضرب به هاگلدان صحنۀ مورد

 خطای یک کامالً دارد، آقاکریم فقیرانۀ زندگی در اتفاق این که ویرانگری نقش به توجه با هم شترمرغ فرار
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 جدو به را ما دارد، شادمانه وجدی و شور که شترمرغ حرکت ریتم از متأثر موسیقی: شودمی محسوب لحنی

 تومان میلیون دو شترمرغ قیمت که دهدمی توضیح افغانی رمضان برای آقاکریم وقتی بعدتر، ولی آورد؛می

 به ان موسیقی آن با فرار صحنۀ سرخوشانۀ حس که شویممی متوجه تازه شده، بیچاره او فرارش با و است

 یلمیف به پارسال فجر جشنواره موسیقی سیمرغ ها،سال اغلب مثل وضعیت، این با! است بوده غلط چه جا،

 که درحالی. اندازدمی اشتباه به را تماشاگر ها،صحنه برخی لحن از حسی برداشت در حتی که است شده اهدا

 مسابقه، بخش در فیلم نبودن دلیلبه کنیممی زندگی دوبار تنها در آهنگساز همین فضاسازانۀ و مینیمال کار

 ! شودنمی قضاوت اصالً

  

 دوستان موردتأکید هایزمینه اغلب در رسمی نگاه مطلوب الگوی عنوانبه مجیدی هایفیلم( سه

. ستا بوده آوریمثال یا ستایش مورد همواره اجتماعی، سینمای حتی و معناگرا سینمای ملی، سینمای همچون

 و اندازدست هیچ که هاستفیلم این غیرانتقادی صد در صد روحیۀ مطلوبیت، این دالیل از بخشی معتقدم

 منظر از را چیزهمه و داندنمی زمانه اوضاع و اجتماعی شرایط نتیجۀ را دردی و ریختگیدرهم و دردسر

 معضل: است آلیایده نمونۀ دیدگاه، این اثبات برای هاگنجشک آواز. بیندمی مردم خود درونی مشکالت

 ار موتورسیکلت ملعون پدیدۀ شدن گیرهمه یعنی انقالب از بعد هایسال همین خاص مهم بسیار اجتماعی

 نمی ایاشاره ترینکوچک آن پیدایش هایزمینه و اجتماعی وجوه به و دارد خود روایی هایکنش مرکز در

 بسیاری اگریافش برای غریبی تمثیلی قابلیت چه ،«کشیدن الیی» یعنی هاموتوری اصلی رفتار که این. کند

 ولیدت افزایش همه این با شهرها به روستاییان مهاجرت معضل که این دارد، ما اقتصادی و سیاسی رفتارهای

 هب حد چه تا بودن، دسترس در و شدن قسطی و شدن ارزان این با جهانی، استاندارد از دور وطنی موتورهای

( مفیل آقایکریم همین مثل) شهر مرکز به حومه از کاری و موقتی و کاذب مهاجرت همچون دیگری معضالت
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 استاند در طبعاً غیره، و غیره و آورده باربه هولناکی فرهنگی اختالط چه و انجامیده شهر باالی به پایین از و

 این واقعبه اگر. ندارد جایی است، رسمی نگاه و فیلمساز طبعباب که «پاداش و خیر کار» یا «عقوبت و گناه»

 عیاجتما ابعاد چه هاگنجشک آواز داستان مرکزی مسئلۀ بدانید خواهیدمی احیاناً و ایدکرده حس را کاستی

 لیع سردبیری به قدیم «تازه» مجله دوم شماره ایصفحهپانزده پروندۀ به بزنید سری دارد، مخوفی و عظیم

 تا ایران روزام هایموتوری و موتورسیکلت پدیدۀ دربارۀ( افخمی بهروز سردبیری به فعلی «تازه» نه) میرفتاح

 قهرمان شغل را نآ. بگذرد معضلی چنین کنار از بتواند کسی تا است الزم شگفتی اندیشیمصلحت چه ببینید

 .باشدنداشته بودارش هایریشه و حواشی به کاری ولی قراردهد، فیلمش

 فیلمساز درویکر این با ولی شده، ساخته و نوشته بنزین کنونی بحران از پیش دوران در البته فیلم

 ناچار که آقاییکریم حال و وضع در را بنزین معضل شد،می ساخته هم امروز اگر که بود مطمئن توانمی

 زا پرهیز برای و عمداً فعلی، شکل و سر در که طور همان. کردنمی مطرح بگذراند، روزگار موتورش با است

 مسیر از گاههیچ ،(رودمی تهران بازار سمت به که اول مسافر) مورد یک در جز شناسانه،جامعه معاصرنمایی

 و باشدنداده آدرسی نیز شهری معضالت به نسبت تا دهدنمی آدرس موتورش، و آقاکریم شهری سفرهای

 مردمی عوض، در. هست هم جامعه این و زمانه این اجتماعی حاد بحران یک دربارۀ که نرسد نظربه اساساً

 مدیگره کردنسرکیسه و تهمت و زنیدروغ و گناه وسوسۀ و خطا به مدام او، خود یا هستند آقاکریم مسافر که

 تگفمی حاتمی مرحوم واشنگتن حاجی در که بود صدرالسلطنه خان حسینقلی حاج. شوندمی متهم ریا و

 !«مردم معصیت از زلزله و سیل است، حاکمیتِ  سرِ  دولتی از الهی رحمت باران»

 دارد دیگر ،«دوباره آرامش/ تحول و توبه/ عقوبت/ گناه ارتکاب/ الهی آزمایش/ آرامش» سیر( چهار

 تنها سیر این ،مجنون بید در که جاستاین جالب اما. شودمی بدل مجیدی هایفیلم رشوندۀتکرا ساختار به

 و پاداش پیچیدۀ معادالت به اشچهارتایی دودوتا نگاه نوع باز و شدمی طی روایت مسیر طول در بار یک
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 هب عمالً و شودمی تکرار بار، یک دقیقه چند هر و بارها سیر این هاگنجشک آواز در. زدمی ذوق توی کیفر،

 او نارک آقاکریم گذاردنمی که انحصارطلبیِ  موتوری. رسدمی جزا نظام از دستیدم بسیار و سطحی نگرشی

 و شودمی خراب موتورش و بیندمی را اشبدرفتاری مجازات بعد دقیقه دو زند،می داد سرش و کند کار

 و خست همسایه، محبت مقابل در و کندمی بداخالقی هایشبچه با آقاکریم. دهدمی دست از را مسافر

 روی ساخته، اسقاطی هایپرت و خرت از خودش که ایویرانه کل سرعت،به و دهدمی نشان نظریتنگ

 اکیفره همۀ فیلم، پیشنهادی بینیجهان در که نمایدمی چنین. کندمی گیرشزمین و شودمی هوار سرش

 . ماندنمی جابه مرگ، از بعد جهان در شدنتسویه برای چندانی حساب و اندجهانیاین

. ردآومی وارد مجیدی فیلم به را هالطمه ترینبزرگ همیشه همچون شخصیت، تحول به منجر مراحل

 ار شترمرغ چند گشت،می موتورش روی امانت یخچال برای خریدار دنبالبه پیش لحظه چند که آقاکریم

 در و کندشمی سرش و پا وقتی! بردمی صاحبانش نزد را یخچال و آیدمی خودشبه و بیندمی کامیونی پشت

 ریهگ به آنی در دخترش شنوایی معضل شدت فهمیدن از که شودمی رو آن به رو این از چنان افتد،می خانه

 شآزمای صحنۀ انتهای در مجازاتش، از پیش کاریسیه -فیلم تعبیر به– روزهای در که حالی در افتد؛می

 بعد یلمف هایبچه که وانت پشت صحنۀ در. بود حسین پسرش زدن کتک درپی دلسوزی، جایبه هم شنوایی

 یحال در شان،طبیعت به موجودات بازگشت باب در فیلم شعارهای از باز) ماهی همه آن ناگزیر آزادکردن از

 در هک آقاکریم همان اند،نشسته غمزده( استزده برگشته بخت هایبچه به مالی ضربۀ همه آن اتفاق این که

 هبلک خواند،می آواز همه، به دادنروحیه برای و بنددمی را یکی دست زخم تنها نه بود، آورترس هابچه نظر

 ادهشت و صد تحول نوع این. دهدمی خبر اشناگهانی فرزانگی از که دارد لب به ایعالمانه لبخندهای حتی

 رد هاشخصیت دگرگونی یادآور شود،می بدل خرد و دانایی به هم اشکاریندانم حتی که شخصیت درجۀ

 است؟ ایران گذشتۀ سینمای دورۀ و بخش کدام
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 به افریمس که را ایاضافه پول آقاکریم وقتی گذشته، سال فجر جشنواره در فیلم نخستین دیدار در

 خرج( دبوخریده دیگری پول با و ابتدا در که کیلو یک جایبه) سبز گوجه کیلو دو خرید برای بود،داده او

 سبزهاوجهگ حتماً گفتم خودم با شناختم،می که فیلمساز موردعالقۀ پاداش و جزا بازی و بینیجهان طبق کرد،

 از ایهبست نمای در و افتاد هم اتفاق همین. نگیرد لقمه روانیمه پول از دیگر باشد آقاکریم تا ریزدمی راه در

. شدن ختم جاهمین به کار اما. ریزندمی جاده کف پالستیک، سوراخ از که دیدیم را سبزهاگوجه موتور، کنار

 خانه رد: بزنم حدس را ماجرا ادامۀ بودمنتوانسته من و بودکرده پیشرفت اشمحبوب مضمون زمینۀ در مجیدی

 اندازۀبه قطف یعنی. بودنریخته سبزهاگوجه همۀ یعنی. خورند می سبزگوجه دارند بقیه، و آقاکریم که دیدیممی

 دودوتا قدرآن جهانی،این مجازات نظام یعنی. شد خریداری ناروا پول از که بودریخته کیلویییک همان

 تعیین یزد،بر باید که کیلویی یک آن وزن برحسب را سبزهاگوجه پالستیک سوراخ اندازۀ که است چهارتایی

  !کندمی


