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31 کد مطلب/010030 از    3 صفحه     

 

 صاحب دوستان از تن چند و نگارنده حضور دورۀ در که "زرین زرشک" کنایی عنوان خود شرح

 هب اش"فاعلیت" دوران در ایران سینمایی نویسندگان و منتقدان انجمن مدیرۀ هیأت در انتقادی جسارت

 از) سایت دیگر نوشتۀ دو یکی و نوشته این در شد، می اهدا سال طول در شده اکران ایرانی فیلم بدترین

 ستا پاسخی نوشته، این. است آمده( "زرین زرشک اهداف و ابتذال به گرایش پسند، عامه فیلم" مقالۀ جمله

 نهفته یانتقاد نگرش و زرین زرشک عنوان به که فیلم ماهنامۀ در نورایی جهانبخش باسابقه منتقد مطلب به

 .است آمده مقاله همین در هم ایشان نظرات از هایی بخش. بود کرده اعتراض عنوان، این پس در

* 

*  

 

1 

 لطو در بار نخستین برای ایران سینمایی نویسندگان و منتقدان انجمن ،1831 ماه فروردین اواخر

 تا 83 همنب فاصلۀ در شده اکران ایرانی فیلم بدترین به را «زرین زرشک» نمادین نشان ایران، سینمای تاریخ

 را اقضیمتن و گوناگون هایواکنش بینی،پیش قابل و طبیعی ایگونه به حرکت،. دهدمی اختصاص ،87 بهمن

 مرکزی ایشور: آوردند بار به یکسانی نتیجۀ معترضانه، چه و بودند تأییدآمیز چه که هاییواکنش دارد؛ پی در

 عملی موقع به و جا به کامالً را عنوان این اهدای قدیمی تصمیم که این از ها،بازتاب بررسی با منتقدان انجمن

 . شد ترمصمم آن، گسترش احیاناً - و تداوم در و یافت اطمینان است، کرده

2 

 در ذهن، و دل در که شدمی ابراز هاییجرگه و هاحرفه افراد، سوی از طبعاً منفی، هایالعملعکس

 قیم،غیرمست یا مستقیم آن، تبعات یا هاترکش یا زرشک خود که بودند این نگران نوعی به آینده، یا حال
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 جلهم قبلی شماره «سردبیر هاییادداشت» از یکی بازخوانی دوستان، این مجموعۀ برای. )شود گیرشاندامن

 یبتخر» معمول، طبق هم هابهانه(. بود نخواهد لطف از خالی ،«زرشکی حکایت یک» عنوان با تصویر دنیای

 یا خود رآشکا یا نهان مصالح و منافع روابط، از کسی. بود غیره و «ملی سینمای تضعیف» و «ایبدنه سینمای

 مطالعۀ هم، زمینه این در) زدنمی حرف «زرشکی» هایفیلم تولیدی خطوط و صنوف دل در هایشهمپالگی

 گوییاسخپ و کنممی توصیه مجله، قبلی شماره در «بزرگ اقدام» عنوان با را درستکار رضا دوستم مطلب دوبارۀ

 (. بینممی بیهوده را مجدد

8  

 بینیپیش قابل و طبیعی روال از خارج جایی بحث، هر در که همیشگی ی«اما» این از امان و...! اما

 تنسب هاجرگه و افراد این نگرانی از ناشی واکنش و نگرانی هرچه امّا،: شودمی پیدا اشکله و سر ها،واکنش

 و شناسسر منقد نورایی، جهابخش آقا مثل کسی منفی العملعکس بود، معلوم پیش از و طبیعی زرشک، به

 اهم اردیبهشت آخر دهۀ از اول روز آن ظهر در اگر واقع، در. رسیدمی نظر به باورنکردنی و عجیب باسابقه،

 مارۀش سرمقالۀ جایگاه در ،«ننگ داغ» عنوان با اینوشته در او که خواندمنمی و دیدمنمی خود زبان و چشم به

 هرگز شاید کرده، نگرانی ابراز زرین زرشک پیدایش از( 87 و 8 ص ،267 شماره) فیلم ماهنامۀ بهار ویژۀ

 در را او که بود ایگونه به همه او، سوابق و سواد و سن. دادمنمی راه ذهنم به هم را واکنشی چنین توهم

 ...!اما .دادنمی قرار بربخورد، قبایشان تریج از ایگوشه به زرشک هایترکش ترسیدندمی که آنهایی صف

4 

 کتمش» به موسوم بنیاد گیریشکل تاریخچۀ جدی نیمه/  شوخینیمه شرح از پس نورایی، آقای

 ینا مقایسۀ و کرده قلمداد آن ایرانی بدل واقع در یا همتا را «زرین زرشک» افتخاری نشان آمریکا، در «طالیی

 است یآمریکای خاص خلقیات و فرهنگ زاییدۀ طالیی تمشک: »است برده پایان به توضیحی چنین با را دو
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 تمشک با که هاییآدم. دارد فرق ما اجتماعی هایارزش و روحیات و زندگی با آسمان تا زمین جاهایی در که

 فیلم منتقد گذارند،می هم سر به سر و کنندمی پاک را هاحسابخرده و اندازدمی دست را هالیوود طالیی،

 که اندیدهبرگزد را آمیزیاهانت واژۀ و کرده پیاده را ژنریکی طرح فیلم منتقدان اینجا در متأسفانه اما. نیستند

 .«بکشاند بازگشتبی راهی به را ما است ممکن

 طوری آن دماغش او ولی بشوی، فالنی شبیه کنیمی سعی داری تو گوییممی کسی به! است جالب

 دشخو از که کنیمنمی فکر این به ایلحظه اما گیرد؛می را شباهت جلوی این و طوری این دماغت تو و است

 تحمیل او به ودخ اوهام پایۀ بر را این ما نه، یا بشود فالنی شبیه خواستهمی اصالً آیا که بپرسیم. بپرسیم را این

 !ایم؟کرده

 کارکرد اهتشب و «تمشک» و «زرشک» میان لفظی شباهت به استناد و تکیه با فقط که است این مسأله

 و نقش همان بوده قرار زرین زرشک که شد مدعی تواننمی آنجا، و اینجا ایمحاوره زبان دو در شانمعنایی

 وراتتص طبق که ایمکرده عادت ما انگار. دارد آمریکا در طالیی تمشک که باشد داشته را جایگاهی و کاربرد

 رخیب ناهمخوانی صورت در بعد و بپنداریم دیگر چیزی ایرانی برگردان یا شابه یام معادل را چیزی ظواهر، و

 کار آن و شودنمی آن مثل بکند کاری هر این که بگشاییم اعتراض به زبان فرنگی، نمونۀ با آن هایبخش از

 . الخ و کرد منتقل مناسبات و فرهنگ این با جامعه این به شودنمی مناسبات، و فرهنگ آن با را

 طالیی تمشک از تقلید با نه کارکرد، و ماهیت لحاظ به زرین زرشک: کنم راحت را همه خیال

 نیست شکی هیچ. «الهام منبع» جایگاه در آن دادن قرار با - نورایی آقای زعم به - نه و شده اهدا و طراحی

. یمابوده هم طالیی تمشک مشهور جایزۀ یاد به باره، این در گیریتصمیم و بحث مواقع تمام در ما همۀ که

. یابیم ستد تمشک با مشترک یا مشابه نتایجی اهداف به باشیم خواسته که نیست معنا بدان مطلقاً این ولی

 سر به سر» و «کردن پاک حساب خرده» و «انداختن دست» زرشک، فرعی و اصلی کاربردهای از یکی هیچ
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 منتقدان» حضور بخواهیم احیاناً تا نبوده( زرشک ماهیت تعریف برای نورایی آقای عبارات) «گذاشتن

 در «حسابی و درست منتقد یک» حتی حضور عدم با افتخاری، نشان این پشت در را «وطنهم القدرجلیل

 که را کارهایی آن اطالع، جهت ضمناً،. بشماریم مردود آن، واسطۀ به را این و بسنجیم طالیی تمشک بنیاد

. دهدمی انجام اشنوشته و نقد در بخواهد، که منتقدی هر ،(غیره و انداختن دست) شده تلقی زرشک هدف

 یدسترس قابل هم ساده انفرادی نوشتۀ هر در که اهدافی پی در جستجو به و دارد بلندتر اهدافی زرشک،

 ! بیندنمی نیازی است،

7 

 ودند؛ب شانمصالح و منافع یا خود به هاییترکش یا آن اصابت نگران زرشک، مخالفان همۀ که گفتم

 هارسشپ این او نوشته، آن از بخشی در اما. دانستممی منتفی نورایی آقای مورد در را احتمالی چنین شکبی و

 به را وپت متقابالً و نباشد خالی است پهلوانبی ایمکرده تصور که گودی اگر راستی: »... است کرده مطرح را

 بدهند منتقد نبدتری و فیلم بدترین به( سیمین زرشک مثالً) آمیزیتوهین جایزۀ سینماگران و بیندازند ما زمین

 «کجاست؟ تا ما تحمل آستانۀ ،(باسوادند؟ منتقدها همۀ گفته کی)

 ایهلرزهپس یا ترکش که این از دلواپسی نوعی دیگر، مخالف نظردهندگان همۀ مثل هم اینجا ظاهراً

 بوده زرشک با مخالفت اصلی هایانگیزه از یکی شود،( ما خود) او همکاران یا نظردهنده گیردامن زرشک،

 صونم و شویم پنهان خلل، و درزبی امنیتی حصار یک پشت باید ما گویدنمی کس هیچ که حالی در. است

 . بمانیم

 آواییهم البته که) «سیمین زرشک» عنوان با نورایی آقای فرضی جایزۀ مالک است قرار اگر اوالً

 ایهجریان» تشخیص واقعاً بلکه جویی،انتقام و حسابتسویه نه ،!(ندارد را «زرین زرشک» واژگان ظریف

 ،(دهدیم انجام سینمایی هایفیلم عرصۀ در ما زرشک که کاری) باشد سینمایی نوشتار و نقد عرصۀ در «منحط
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 «سواد» از برخورداری ضرورت روی بر همه باشد قرار فرض به اگر است؟ وارد جایزه این بر اشکالی چه

 نهاآ تخصصی و عمومی سواد ارتقای به منتقدان، در نگرانی و هراس همان ایجاد با کار این و بگذارند دست

 !نورایی؟ آقای ترسید، ایجایزه چنین از باید چرا بیانجامد،

 ما نماگرانسی عموم در منتقدان، سوادیبی تشخیص برای الزم سواد میزان کنیم فرض اگر حتی ثانیاً

 نهایتدر باز گیرد، خود به واقعی صورت نورایی، آقای فرضی جایزۀ که کنیم خیال اگر حتی و است موجود

 اهندخونمی که همه. داد نسبت زرین زرشک به باید همچنان را اصلی «کنش» فاعلیت و است «واکنش» نوعی

 !خواهند؟می باشند؛ رودنباله

6 

 یرتحق برای جمعی و محفلی تصمیم: »... که است داده هشدار نورایی آقای نوشته، آن از بخشی در

 قانوناً و نیست روا اخالقاً تنها نه زدن، سینماگران پیشانی بر ننگ داغ و فیلمساز و فیلم به شدن ورحمله و

 .«شود بیرتع فرهنگی بُلشویسم و حزبی تکفیر نوعی به است ممکن متأسفانه بلکه باشد، جرم تواندمی

 کی در هاانسان حیثیت و شأن و حریم» از دفاع در نورایی آقای سطرها، این از قبل اندکی البته و

 که امناباوری و حیرت در من و است؛ کشیده ما رخ به را اساسی قانون دوم و بیست اصل ،«متمدن جامعۀ

 کار هب نورایی آقای مورد در را «بچسبید غضنفرو و کنید ول مارادونارو» لطیفۀ زمانی کردمنمی گمان گاههیچ

 و اصل ام برای داریم، را سینماگران و فیلمسازان و هافیلم تحقیر قصد که تصور این با ما، خود همکار. ببرم

 !کندمی رو قانون

 چیزی به را شما اشارۀ مورد «ننگ داغ» خواهدمی زرین زرشک که کنممی عرض! نورایی آقای جناب

 هایجریان خواهدمی زرشک. بکوبد - بگویم تردرست - یا بزند ایرانی سینماگر و فیلمساز و فیلم از فراتر

 شورک سینمای عمدۀ محصوالت مرکز در درست بلکه کنارها، و گوشه و هاالیه در نه متأسفانه که را منحطی
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 در ،شانغایی نتیجۀ یا هدف که هایجریان. ببرد سؤال زیر هایش،عقبه و هابازتاب همۀ با گیرند،می شکل

 لیم سینمای تحقق ایران، سینمای اقتصادی باروری و رونق همچون دستاوردهایی و شعارها و عناوین پس

 مرزها ویس آن در ایرانی و ایران معرفی المللی،بین اقبال مردم، سلیقۀ تأمین انبوه، مخاطب با ارتباط طریق از

 و بدانید ها«غیره» همین جزو هم را آینده ناشناس فعالً و احتمالی هایموج) شوندمی پنهان غیره، و غیره و

 (.گرفت خواهد نظر در خود هایسبیل جزو هم را آنها آینده در زرشک تیر باشید مطمئن

 چیز، ره از پیش و بیش است، تدارک و طراحی دست در که زرشک تحلیلی پیوست اعتبار، بدین

 را سینما این «شناسیآسیب» نهایی افق ها،جریان این تشریح و تشخیص با که باشد همایشی برپایی تواندمی

 . دهدمی قرار نظر مد

 اورانمج و «فرهنگی ابتذال» حال رعایت برای اصولی یا اصل اساسی، قانون در اگر کنممی پیشنهاد

 سینمای ولیدیت اصناف از نمایندگی به منتقد نوراییِ آقای شده، بینیپیش آن غیرمستقیم و مستقیم مالزمان و

 !شویم متنبه جمیعاً تا بفرمایند بازگو ما برای ایران،

 لحن ندیت خاطر به قانونی، هایماده به استناد با هم منتقد و نقد است قرار اگر کنممی پیشنهاد ایضاً

 را خود جانبدارانه مواضع هاانسان حقوق هوادار نوراییِ آقای بشوند، دادگاهی شانانتقادی واکنش شدت و

 شده بینیپیش هم منتقدان قلم مهار برای بندی آن در که سابق دوران مطبوعات قانون نویسپیش مورد در

 !شود دستگیرمان دموکراسی معنای جمیعاً تا بفرمایند اعالم صراحتاً بود،
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 ایران ینمایس صنعت فضای در را «تشویش وسیلۀ» یک به تبدیل قابلیت زرشک نورایی، آقای دید از

 سینما هایواهمه سایر به! زرشک از خوف سندروم نام به روحی ناهنجاری یک هم که نیست دور: »... دارد
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 لب زیر دباش ناچار بگذرد، زرین زرشک با مرتبط منتقدان از یکی قدمی صد از سینماگری اگر تا شود اضافه

 .«بخواند آیۀالکرسی

 هب را چیزی نورایی آقای دفعه، یک کمدست و بوده یار ما با بخت بار این ظاهراً! شکر را خدا خب،

 زا که چیزهایی مثل هم یکی همین از وانگهی است؛ وبده آن واقعی اهداف جزو دقیقاً که داده نسبت زرشک

 . است کرده نگرانی ابراز آن از نداشته، اشواقعی اهداف به ربطی و داده نسبت زرشک به خود ظنّ

 انواع نگران همواره سالم، کمدست یا خوب هایفیلم سازندگان باید چرا واقعاً! نورایی آقای

 را تیسرنوش هر احتمال اقتصادی، شکست تا سانسور و توقیف از و باشند خاص و عام مخاطبان هایواکنش

 نگارش مراحل تمام در کارشان عمق و سطح و ماهیت و قصد که آنهایی ولی آورند، نظر در کار آغاز از

 یا دروغگو جعلی، شدت به و است روشن روشنی به تدوین، و فیلمبرداری و ساخت تدارکات و فیلمنامه

 نچنی عینی، مناسبات در که حاال و باشند؟ نداشته بدهکاری یا ممنوعیت از ایواهمه هیچ است، ریاکارانه

 نام به ایتازه بختک واهمۀ ذهنی، ابعاد در که هست اشکالی چه ندارد، وجود آنها کار حیطۀ در ایواهمه

 کند؟ خارج شانجانبههمه امنیت حاشیۀ از را آنها زرین زرشک

 قتیو ساله، سه دو ایفاصله در مثالً که است آن زرشک، نظر مورد نهایی افق! دوستان! نورایی آقای

 از تصحب یا شودمی وارد و مطرح ایران سینمای پخش و تولید دفاتر از یکی در ایتازه ضعیف فیلمنامۀ

 یا «بِرفوش شهرستان» همچون امیدبخشی واژگان از استفاده جای به همه آید،می میان به آن تهیۀ و ساخت

 یلمشف مطمئنی» یا!« نباشد زرشکی باش مواظب» که بدهند هشدار هم به گوشی در غیره، یا «پسندوارهجَش»

 .«آد؟درنمی آب از زرشکی

 شعار قالب در اغلب و شده یاد آن از «مخاطب سلیقۀ ارتقای» عنوان با که چهآن تحقق مسیر در

 همۀ که نای: است تصور قابل رویداد ترینفرخنده باشد، زرشک نتایج از تواندمی که اتفاق این بوده، مطرح
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 و ندیشندبی هم کارشان ایحرفه و هنری اعتبار میزان و سطح به ابتدا از فیلم، ساخت و تولید اندرکاراندست

 . باشند هم آن ارزشیبی یا ارزشیکم یا ارزش نگران المللی،بین و اجتماعی اقتصادی، نتایج و نکات کنار در
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 اند،هپرداخت هانگرانی این طرح به نورایی آقای چرا و چگونه که پیچیده و دشوار معمای این حل برای

 در مه پایش یک قلم، اهل دوستان از برخی مثل او که بود این در اول مشکل. سنجیدم را بسیاری احتماالت

 ودب این دوم مشکل. باشد خودش دلواپس احیاناً تا نبود آن محصوالت و ایبدنه سینمای هایگوشه بخری

 اشسنهح روابط حفظ به اتکا با فقط دور، یا نزدیک آیندۀ در نداشت قصد دیگر، همکاران برخی مثل باز که

 روزافزون دنش شکرآب از نگرانی با احیاناً تا بسازد فیلم یا بنویسد فیلمنامه ایران، سینمای اصناف و اهالی با

 زا بعضی مثل که بود این در هم سوم مشکل. کند مخالفت زرشک با منتقدان، مجموعۀ و آنها بین روابط

 جدی قادانت از قیمتی، هر به خواهندمی که نبود نشریاتی اندرکاردست یا گرداننده یا صاحب دیگر، دوستان

 دها،بن و زد این با و بگیرند تحویل مؤثر، و جدی هایفیلم همپای را منحط و مخرب هایجریان و بپرهیزند

 ارقر خود محتاطانۀ جوییمسالمت و کاریمحافظه و اغماض برای ایبهانه را «ایرانی سینماگران به احترام»

 . دهند

 منفی هایالعملعکس مثل درست زرشک، با مطبوعاتی هایجرگه این از یک هر مخالفت اعالم

 روشن ما برای زرشک، برندۀ نخستین اعالم از قبل هاماه موضوع، این طرح ابتدای همان از سینما، اهل خود

 شقرار هاجرگه آن از کدام هیچ در او شخصیت و شأن که نورایی آقای مورد در ولی. بود بینیپیش قابل و

 وا از مشخصی منفی نوشتۀ گاههیچ ها،سال این تمام در که داد قد اینجا به فقط عقلم نهایت در داد،نمی

 ریزناپذیرگ سینمایی نقادی نظام کلیت در را آن هم اگر یا نداشته اعتقادی منفی نقد به هرگز او انگار. امنخوانده

 نوشته، «ننگ داغ» مطلب در خودش که گونههمان این،. نشود آن فاعل و عامل خودش داده ترجیح دانسته،می
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 و فردی هایخصیصه تندخویی و خویینرم و بیان سبک و لحن: »است دیگری کس هر یا او طبیعی حق

 وقس منفی نقد نوشتن به را او که درونی احساس همان ظاهراً اما. «یابندمی راه او نقد به که منتقدند شخصی

 تند حد از بیش اقدامی همکارانش، سوی از را زرین زرشک افتخاری نشان اعطای که شده موجب داده،می

 . کند تلقی آمیتوهین و

 مامیدوار و گرفت؛ شکل ذهنم در معما آن حل برای که است حدسیاتی فقط هااین بگویم، صادقانه

 رشکز مخالف هایدست به قلم سایر مورد در که احتماالتی از بیش اش،بینانهخوش نگاه زاویۀ وجود با که

 ردیدتبی که تازه حرکت این انجام از پس جمعی که نباشد این ماجرا همۀ امیدوارم. باشد محتمل کردم، مطرح

 فرهنگ و هنر تاریخ در سینمایی منتقدان اقدامات ترینمعروف - کمدست - و مؤثرترین و مهمترین از یکی به

 هک بگویند ایران سینمای تولیدی مجامع و محافل دل در شاندوستان به اندخواسته شد، خواهد بدل کشور

 !«نبودیم ما کنین باور! کنن اذیت شمارو خواستن اینا! هانبودیم ما آقا،»
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 ندک اشاره هنر در ابتذال به ،«پُرگُهر مرز ای» درخشان شعر در خواستمی فروغ بانو یاد زنده وقتی

 پوشیچشم و افکند تصویری هنرهای و هارسانه به چشمی گوشۀ اتفاقاً بگیرد، تمسخر و استهزاء یاد به را آن و

 :گرفت آن گسترش به کمک و آن با آمدن کنار معنای به را عام مقبولیت خاطر به آن از

 "کن ولش چه من به بابا ای" فلسفۀ مؤلفان گهوارۀ»

 !وای - هوش المپیک مسابقات مهد

  آن از زنی،می صوت و تصویر نقلی دستگاه هر به دست که جایی

  آیدمی سال تازه اینابغه نبوغ بوق

  ملت فکری برگزیدگان و
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  دانندمی... 

 .«نادانی نه است، بودن کیسه تهی خواص از ناتوانی که

 هایلمفی از برخی هنری و فرهنگی ابتذال و کنمنمی جهالت تبلیغ: »... نویسدمی نورایی آقای حاال

 منتقد: »... ادامه در و...« نیست زدن انگ و کردن هجو مقابله، راه اما گیرم،نمی نادیده را ایران امروز سینمای

 و آمده شانخوش فیلم از چرا که کند مؤاخذه را مردم تواندنمی اما آمده، بدم فیلمی از من بگوید تواندمی

 .«دهد قرار مطرودان و محکومان صف در را فیلمساز و فیلم

 مسخرگی و شوخی نوعی فقط را هایشفیلم بذترین اعالم شما که آمریکا همان در! نورایی آقای

 نوانع به مشهور، مطبوعات یا شاخص منتقدان هاییادداشت و نقدها آمیزستایش عبارات هاستسال دانید،می

 در هک کنیممی زندگی ایجامعه در شما و من. شودمی درج و نقل فیلم پوسترهای و هاآگهی در تبلیغی ابزار

 در و کنممی توصیف را زرشک اهدای کلیات دوست، یک درخواست به خصوصی محفلی در وقتی آن،

 متولد جوانان از جوانی ،«مبتذل هایفیلم» گویممی ،«دهید؟می هاییفیلم جور چه به را آن» که این جواب

 تشکیل را ما مدرن فوق و امروزی نسل و دیجیتالی ماهوار نسل کامپیوتر، نسل که شصت دهۀ اول نیمۀ

 و نقد از حد این تا جامعه، این!«. خوبه که مبتذل چرا؟: »گویدمی جدی طور به و بلند صدای با دهند،می

 . است دور به شناسزیبایی

 فرهنگی و ذوقی روش و اندیشه و هانکته به کندمی احساس منتقد اگر» که معتقدید شما! نورایی آقای

 تواندیم بررسی و نقد قالب در را اشفکری هایذخیره رسیده، آن از گرفتن بهره و فیلم درک در تریمتعالی

 مخاطبان میان در روزی اندازهایشچشم که کند آرزو و باشد امیدوار و دهد قرار شنونده و خواننده اختیار در

 . «بیفتد جا
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 را «فیلمفارسی» سازتاریخ و درخشان عبارت وقتی هم کاووسی هوشنگ دکتر ما، همۀ کسوتپیش

 را امید مینه گرفت، انتقاد باد به عبارت، این بر تکیه با را ایران روز آن سینمای فراگیر ابتذال و کرد ابداع

 قدن مدرم از درصد پنج جامعه، این در آیا ولی. «بیفتد جا مخاطبان میان در روزی اندازهایشچشم» که داشت

 مثل - تراجتماعی و ترعمومی تر،گسترده اقدامی به و بنشینیم امیدی چنین به همچنان ما که خوانندمی فیلم

 نزنیم؟ دست - زرشک

 فروردین جمپن و بیست شنبه گرفت، تعلق عشق شور به ایران سینمای تاریخ زرشک اولین که روزی

 هرانت به اتوبوس با و است گیالن دانشگاه دانشجوی که جوانی دوست قصه، همان چهارشنبۀ روز در. بود

 یروستای مرد دو سرش، پشت هایصندلی در مسافر دو که بود شنیده و دیده سفر طول در گشت،بازمی

 همون نای: »گفتندمی هم به اتوبوس، جلوی کوچک ویدئوی - تله در عشق شور فیلم نمایش هنگام شمالی،

 !«دادن زرشک بهش که فیلمیه

 آقای دیدگاه رغم به متأسفانه و است روشن کامالً زرشک، تأثیر سرعت و برد و دامنه گمانم به خب،

 دوش به ار اصلی بار» است قرار دقیقاً مردم، شناسیفیلم فرهنگ ارتقای در منتقدان انجمن حرکت این نورایی،

 و نندک بسنده نوازشی نقدهای به همچنان توانندمی ،«کن ولش چه من به بابا ای» فلسفۀ پیروان. «بکشد

 . ببافند خوش هایخیال
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 معتقد دانچن منتقد، و نقد حتی یا زرشک اجتماعی تأثیر به نورایی آقای ها،دلواپسی این تمام با و اما

 را تأثیر این ،«زرشک از خوف سندروم» به ایرانی سینماگران شدن دچار احتمال همان طرح از بعد او. نیست

 جااین به ارک که باشد ایاندازه به ما سرزمین در فیلم منتقد نفوذ و نیرو کنمنمی گمان البته: »است کرده نفی

 . «بکشد
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 چندان نه زمانی در هم شاید داند؟می چه کسی ولی. گویدمی نورایی آقای که باشد طورهمین شاید

 !شاید گویممی لطفاً؛ نترسید! کند ثابت را خالفش زرشک دور،


