
www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 

 

 

 6831/ هادی منوچهر/ قرنطینه

 

 

 غالمی احمد سردبیری به اعتماد روزنامه فرهنگی ضمیمهچاپ شده در :                    6831   انتشار : زمان

 

 

 

 

 

 

 www.amirpouria.com: وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرّس سینما

ریختناشک ارزش  

 

http://www.amirpouria.com/
http://www.amirpouria.com/


 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
4 کد مطلب/010010 از    1 صفحه     

 

 سینمای» عنوان و رسدمی چاپ به روزنامه ضمیمه همین در اخیر ایام در که مطالبی مجموعه در

 شدناکران و مجوزگرفتن چگونه که ایمپرداخته نکته این به جمله از دارد، خود بر را «ابتذال معضل و ایران

 هایفیلم معدود صاحبان ها،سال این متعدد نمکبی و لطفبی و سخیف هایکمدیشبه فروختنخوب و

 به بعد و) سینماها پرده روی را شانفیلم کمدی، «بزک» با که داردمیوا نیز را دیگر هایقالب پذیرفتنی

 با زمانهم باًتقری که منوچهرهادی سینمایی کار نخستین «قرنطینه» فیلم. بفرستند( هاویدئوکلوب هایقفسه

 وارد ،فیلم همین از بعد اندکی هم حاال و شد اکران «تالفی» یعنی امسال هایکمدیشبه ترینسخیف از یکی

 همچنین و خوردمی چشم به اندازش غلط تبلیغات در که کمدی ظاهر و سر همین بابت شده، ویدئو بازار

 بیننده دید از اغلب ،(ضیغمی نیوشا و گودرزی حمید) دارد فیلم آن با که مشترکی اصلی بازیگر دو بابت

 زا دیگر یکی جایگاه در و گرفته قرار هاکمدیشبه همان زمره در ،«تالفی» مشابه فیلمی عنوانبه جدی

 ضیغمی و عطاران رضا بایگان، افسانه خندان هایچهره. استنشده دیده جریان، همان ناپذیرتحمل هاینمونه

 اجتماعی هطبق حتی و گریم به ربطی هیچ که هاییگریم با هم آن هایش،.دی.سی جلد روی و فیلم تبلیغات در

 نویسندگان اغلب شده موجب جمله، از که آوردمی پدید فیلم کلیت از تصوری ندارد، فیلم در شاننقش

 از ناشی لبتها تبلیغات، این. باشدنداشته چندانی فرهنگی و مطبوعاتی بازتاب و باشندندیده را آن سینمایی

 حاکم یلمف اکران نظام و سینما بر وقت، سینمایی مسئوالن رفتار با که است ژنریکی و اپیدمیک شرایط همان

 اکران امکان ،بگیرد قرار ابتدایی مبتذل هاینمونه آن دایره از خارج که معقولی فیلم هیچ برای رفته رفته و شده

 .گذاردنمی عمومی

 ترینناندوهگی از یکی بلکه نیست، کمدی تنهانه «قرنطینه» آید،برمی ظواهر از که تصوری برخالف

 هایسال مشهورشده ازحدبیش ملودرام از تراثربخش حتی من، باور به و انقالب از بعد سینمای هایملودرام

 بسیار (ضیغمی) سمیه بیماری شدنمشخص از پیش تا فیلم مقدمه البته. است «مادر مثل میم» یعنی اخیر
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 توجه با( رزیگود) سهیل شخصیت افراطی باری و بندبی سابقه بر تأکید مانند آن از هاییبخش است؛ طوالنی

 مثل ییهاصحنه و نمایدمی غیرضروری کامالً بدهد، پس اخالقی تاوان داستان، این در او نیست بنا که این به

 و اندشده نوشته بد کالنتری، در دختر و پسر خانواده بحث یا آزمایشگاه به رفتن از بعد سهیل پرتیحواس

. اندشده اجرا و طراحی «رو» و دستیدم یکدیگر، به هاشخصیت نگاه و رفتار هایواکنش هم و هادیالوگ هم

 نآ اصلی لوکیشن که فیلم دوم نیمه در ویژهبه و است سمیه بیماری شروع زمان که 03 دقیقه حوالی از اما

 نتقادیا تصویر از. مواجهیم ایغافلگیرکننده حسی تأثیرات با شود،می سرطانی بیماران از مراقبت مرکز

 تا کند،نمی آن بر زائدی تأکید هیچ و دهدمی ارائه مرکز بیماران نگهداری وضعیت از فیلم که ایجسورانه

 دوستان از کیی) مسعود تلخی و بدبینی از و سازدمی فرعی هایشخصیت زندگی برای که درستی پرسپکتیو

 هب جمعیحواس با را جزئیات همه( رویگری رضا) سهیل پدر خریدن تریاک تا( عطاران/غالمرضا سرطانی

 و شده میهس و او آشنایی و سهیل تصادف باعث که خبرنگاری دختر به مربوط مهم بخش تا کشد،می تصویر

 بر را غیبی منجی ناگهان که هافیلم نوع این هایکلیشه برخالف اما آید،می سهیل سراغ زندان در حاال

 . ببرد پیش از کاری تواندنمی اندازند،می خنده به را تماشاگر باورناپذیری، فرط از و کنندمی نازل شانقهرمان

 اشنامادری دستبه زندان از سهیل نجات مثل فیلم خاص ایفیلمنامه هایتصمیم دوم، بخش این در

 رایاج گیرد،می قرار بدخواه نامادری از ایرانی سطحی هایملودرام کلیشه مقابل در که( سلطانی شهره) سارا

 اندازچشم آن در زندان از سهیل خروج موجز و حرفکم سکانس همین جمله از که دارند هم ظریفی و دقیق

 یماجرا کل. است آن هایجلوه بهترین از اش،بازی در سلطانی درست مکث و متین لحن با ساکت برفی

 هتل مسافر ود تلفنی مکالمه صحنه) کامل و کافی زمینهپیش با طرفی از نیز( بایگان) سمیه مادر فروشیکلیه

 وایتر مؤثری ملودراماتیک واسطه به دیگر، طرف از و است همراه( اندازدمی اشکلیه فروش فکر به را زن که

 با همراه مادرش، با( قراگوزلو سجاد) صادق مالقات سکانس انتهای در ولی زنیم؛می هاییحدس ما: شودمی



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
4 کد مطلب/010010 از    3 صفحه     

 

 درشما بزرگ کار از که پسرک با ما عواطف سوییهم دلیل به نتیجه، در و بریممی پی قضیه اصل به او

 از ها،یسنجیدگ همان دلیل به صحنه که آن ترمهم و یابدمی افزایش صحنه انگیزاشک خصلت شده، غافلگیر

 . دارد هم را ریختناشک ارزش بیننده نظر

 شخصیت دو از عمالً پایان، در که( حاتمی خاطره) گلناز و غالمرضا فرعی ظاهراً شخصیت دو ماندمی

 همکار و هادی منوچهر روی پیش مناسبی نجات راه فیلم، اتمام برای حتی و شوندمی ترمهم اصلی

 خوش یا لخت سرنوشت تعیین با توانستنمی عمالً «قرنطینه: »گذارندمی خانیدولت سعید اشنویسفیلمنامه

 ماندن ندهز از فیلم که بود ایشدهحساب ساختاری انتخاب این و برسد پایام به سمیه برای قطعی و مشخص

 دهد؛ ماننشان درمانی مرکز همان در را سهیل و او بینانهخوش و دالنهخوش عروسی فقط سمیه، نماندن یا

 شان،شتیآ و قهر و هادیالوگ و رفتارها که برود دیگری عاشق زوج سراغ به او، نهایی تکلیف تعیین جای به اما

 عمر ساعات آخرین در که غالمرضا برابر در گلناز سکوت همه آن. بودکرده جذاب و غنی را فیلم دوم نیمه

 یپرحرف که کندمی افزون را رابطه این عمق قدر همان شود،می بدل عاشقانه حتی و همدالنه ایگریه به مرد،

 طارانع دقیق بازی. او به گلناز حصر و حد بی عالقه و خودش تیپیخوش درباره گزافش ادعاهای و غالمرضا

 واقع در و کندمی حرکت تلخی و خوشمزگی مرز روی ها،صحنه این پردازش در فیلم خود لحن مثل که

 پرحجب هم و آمیزشیطنت هم هاینگاه درست، آذری لهجه او، از بیش حتی و سازدمی گروتسک موقعیتی

 هایرامملود دیگر دونفره رابطه هر از بیش را غالم و گلناز رابطه تأثیر حاتمی، موقعبه نهایی گریه و حیا و

 رد بازی برای سرش تراشیدن با خصوصبه حاتمی. دهدمی جلوه ایران سینمای سال چند این انگیزاشک

 معتبرتر و آبرومند هایبخش در حضور و کیفی جهش آمادگی شود،می محسوب فرعی کامالً که نقشی

 و آیدمی چشم به توقع حد از فراتر ،«میش و گرگ» او، اول فیلم با که جهشی. استکرده اغالم را ما سینمای
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 واقعیات از دور جعلی سینمای نوع آن در کار از او کامل پرهیز و حاتمی بعدی سنجیده هایانتخاب با تنها

 .یابد تداوم تواندمی معاصر، جوانان زیست


