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 شكلي به 9631 سال زمستان در توقيف سال پنج حدود از بعد «كوچك غريبه باشو» فيلم كه زماني از

 ازانفيلمس و منتقدان از نظرخواهي هر در تقريباً كنون، تا داشت خاموشي اكران تبليغات، امكان بي و آرام

 قرار يرانا سينماي تاريخ هاي فيلم بهترين فهرست دو يكي در مشترك طور به نهايت در يا صدر در ايراني

 اشين مالحظات نمايش، زمان ژينوستال همچون اعتبار بي اي حاشيه داليل از چنان جايگاه اين. است گرفته

 و ملي ابعاد ساختاري، گوناگون هاي ويژگي و فيلم خود به چنان و است دور فرامتن داليل يا حواشي از

 منجر نظرخواهي هر ام رسيده اطمينان به خود نزد هاست مدت كه گردد مي باز ماندگارش انساني تأثيرات

 لمدادق اطمينان غيرقابل و مشكوك شكلي، به بايد سينما اين تاريح هرم رأس در...« باشو» حضور عدم به

 تمرين من چون حرافي افراد براي كه 42 مجله در نويسي گزيده الگوي فراخور به كوتاه، يادداشت اين. شود

 .هاست ظرافت و ها ژگيوي آن از اي واره فهرست است، گرانبهايي

 هاي جلوه و مفهوم خصوص در شناسان فيلم و منتقدان از كدام هيچ تقريباً: «ملي سينماي» مصداق

 رخيب كه اين) نيستند رأي هم رسمي نگاه همراهان و صاحبان با «ملي سينماي» بالتكليف و مبهم تعبير

 داد، قرارشان گروه دو از يكي در فقط توان نمي عمالً كه اند شده رسمي نگاه همسوي قدري به منتقدان

 مصداق گاه كه فرمايشي نگاه نه و)!(  ما تر درست نگاه از اگر اما!(. ما بندي تقسيم مشكل نه آنهاست؛ اشكال

 سينماي اب را آن حتي يا پندارد مي يكي كهن و كهنه هاي سنت گر تقديس سينماي با مثالً را ملي سينماي هاي

 شويم، تمركزم ها فيلم در «ملي هويت» مفهوم اهميت بر گيرد، مي اشتباه مذهبي اي كليشه و مستقيم تبليغات

 اگر. كنيم نمي اپيد بخشد، مي ما ايرانيت به...« باشو» كه اعتباري و اصالت با ديگري ايراني فيلم هيچ تقريباً

 «يگاوخون» و «واشنگتن حاجي» و «يزدگرد مرگ» همچون ما ملي سينماي هاي فيلم بهترين از ديگري بخش

 «بشناسد هترب را قومش هاي بدي كه است تر اصيل آدمي» نظريه بر تكيه با و كنند مي اشاره مان هويتي بي به

 همچون ما بومي و قومي خصايص برخي نكوهش وجود با...« باشو» در آيند، مي حساب به اصيل و ايراني
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 يلمف نهايت در غيره، و است نامعمول و استثنايي نظرمان در چه آن نسبت ناباوري و نظري تنگ و حسادت

 ميان هاي شكاف و مرزها دهد، مي ارجاع خانواده نهاد محوريت با «جمعي مهرباني» ازيادرفته مفهوم به را ما

 يم بنايي ايراني هويت از و دارد برمي ميان از را فارسي زبان و گيلكي لهجه عجم، و عرب شمال، و جنوب

 و تار فيلم، ملودراماتيك وجوه الي به ال در. است انساني شفقت و عطوفت و مهر اش اصلي ستون كه سازد

 كانسس ديدن حين ها ايراني ما شدن احساساتي توان نمي گاه كه شده تنيده هم در طوري ملي بافت اين پود

 سوسن) نايي چشم در اشك زدن حلقه يا آب از تور با باشو گرفتن يا( عفراويان عدنان) باشو خواندن فارسي

 بر فيلم فيعاط تأثير ميزان با را جنگ در باشو خانواده مرگ داستان( درنيافتن عين در) شنيدن حين( تسليمي

 .كرد قياس اش غيرايراني بيننده هر

 

 كه اين. است آن در زبان كاركردهاي فيلم، مضموني وجوه ترين مهم از: «زباني هم/همدلي» مضمون

 نمي در باشو و زنند مي حرف گيلكي به آنها يا فهمند نمي بقيه و نايي و زند مي حرف عربي به باشو بارها

 اي رونمايهد آن، وراي بلكه. نيست غيره و كشمكش خلق و داستان پيشبرد براي ابزاري فقط فيلم در يابد،

 تشخصي هر ديالوگ هر كلي احساس و مقصود شدن فهميده و كلمات نشدن فهميده كامل طريق از كه است

 او يلكيگ گويش دليل به را نايي هاي حرف از هايي بخش كه اي بيننده. شود مي منتقل او به بيننده، توسط

 ودخ مثل درست شرايطي درگير نيز، را باشو عربي هاي حرف از هايي بخش و يابد نمي در كامل و درست

 كلي، احسحس درك با را حرفي هر تقريباً -تواند مي كه بيند مي و - كوشد مي يعني. شود مي نايي و باشو

 مفهوم همان كنندۀ تقويت طرفي از اين. دريابد شخصيت دو از يك هر هاي اندام زبان و نگاه در جاري حس

 ار متفاوت كامالً منطقۀ و نژاد دو از آدم دو ميان تفاهم برقراري امكان كه است فيلم جهان دل در ايرانيت

 هر و آورد مي در آنها خود براي را پرندگان صداي نايي كه جاهايي بر شدن متمركز با ثانياً و آورد مي فراهم
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 ظرن به تاراند، مي اش مزرعه از را گرازها بدوي زباني با انگار كه هايي صحنه يا دارد وامي جواب به را پرنده

 كاييات كم يا نيازي بي و همزباني و همدلي وار مولوي مفهوم نتيجه، در و است تر همزبان آنها با كه رسد مي

 يلدل همين به باز. شود مي مطرح فيلم در ممكن شكل ترين ظريف و ترين نامحسوس به دومي، به اولي

 قابلت از عمالً ها، ديالوگ تمام زيرنويس از اش غيرضروري مندي بهره دليل به غيرايراني بينندۀ هر كه است

 و بدن زبان ها، لهجه از دركي و آورد نمي در سر هيچ فيلم، هاي آدم روابط متن در فرهنگي و اقليمي هاي

 . ندارد هستند، عناصر اين دستاورد كه مضاميني تمام

 

 و يرانا سينماي از منتقدان محبوب فيلم ده هاي انتخاب در آيد مي يادم: عاطفي و سيال رؤياگونگي

 فهرست در منتقدي دوست فيلم، مجلۀ در 33 سال تابستان در انقالب از بعد نظرخواهي نخستين در جهان

 با را «كوچك غريبۀ باشو» نام -خودمان سينماي محدودۀ از فراتر بس يعني – جهان سينماي از برگزيدگانش

 به وابستگي با او مقصود احتماالً! «اش استعاري زائد هاي صحنه كليۀ حذف با: »بود آورده شرط و قيد اين

 و مرده مادر حضور انگيز خيال هاي سكانس ايراني، ناقدان زدگي واقعيت و «پسندي سرراست» سنت همان

 دل رد اش درگذشته والدين كنار از دست به نردبان باشوي گذر يا كشور شمالي شهر بازار در باشو عرب

 از لپذيرد آييني شبه و آييني هاي ميزانسن كنار در كه روايت و فيلم از هايي بخش يعني. است بوده كوير

 كردن ديكته از كه اي درجه 633 دوربين حركت مشهور سكانس تا ها خروس و مرغ به دادن دان سكانس

( پورحسيني زپروي) سرايي شنبه قسمت به نامه رسيدن و شدن پست محل كه جبهه تا باشو به نايي توسط نامه

 چرك نمايي واقع از جدا و روستايي سادۀ درام يك از فراتر هاي ويژگي و گيرد مي قرار است نايي شوهر

 زائده ما دپسن رئاليسم دوستان ديد از بخشد، مي فيلم به را ايران سينماي روستايي بخش در رايج و معمول

 كلي حذف و ها صحنه اين حذف فرض به كه حالي در. شد مي محسوب آن پراحساس ملدراو پيكرۀ بر اي
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 مي اني،داست طرح همين با و نبوديم رو به رو چنداليه چنين اثري با ديگر فيلم، از پردازش شيوۀ و لحن اين

 واقعيفرا وجوه آن. ساخت هم( طالبي محمدعلي) «پامچال گل» مانند زيرمتوسطي انگيز اشك سريال مثالً شد

 «مسافران» مچونه بيضايي هاي نوشته و ها فيلم برخي مضموني و ساختاري بنيان به گهگاه كه ذهني كيفيات يا

 هن نتايجي اثر جهان به شده تحميل تمثيلي وجوه بابت هم معدود مواردي در و شد مي بدل «نئي پردۀ» و

 رد تعادلي و همگوني چنان با...« باشو» در داشت، پي در «مه و غريبه» و «رگبار» همچون متقاعدكننده چندان

 نايي ييراهنما از عاطفي، هاي انگيزه دليل به كه شده تنيده اثر دنياي باورپذير مناسبات و ها آدم روابط متن

 هبوديب براي باشو توسط زار مراسم اجراي تا بازار در باشو شدن گم سكانس انتهاي در باشو مادر توسط

 به..« . باشو» هم نظر اين از. آيد مي چشم به ملموس و تثبيت هم تماشاگران ترين عادي براي جا همه نايي،

 .شود مي تبديل ما بعدي تك و لحني تك معموالً سينماي در واقع و خيال آميزش و پردازش براي سرمشقي

 

 ودرام،مل سينماي در مشابه بي اثري همچنان كه آن براي «كوچك غريبۀ باشو» مختلف خصوصيات

 عرصه مانه دقيقاً اينها. برشمردم كه اينهاست از بيش بسيار بماند، باقي ما انساني و اخالقي ملي، روستايي،

 ممكن جنتاي ترين رمق بي يا سرداده تأثير بي و مستقيم شعارهاي آن دل در همواره سينما اين كه است هايي

 هه،د نيم و دو به نزديك از بعد كه است آموز درس. است آورده دست به بيننده روي بر اثرگذاري براي را

 داده اضافي بار ما سينماي در مرسوم هاي انگيزي رقت همان و ها شعارپردازي همان با ها قالب اين همچنان

 بارۀ ده دچن ديدار. است مانده جا به اش فردي انديشۀ و دوربين و قلم و او خود به متعلق بيضايي فيلم و اند

 فيلم يك حتي ايران در كس هر بود گفته بار يك كه آورد مي يادمان به را بيضايي تلخ هشدار آن طنين فيلم

 كي همين با بيضايي. ندارم كاري را ديگران پر نيمه يا خالي هاي دست. است من معلم باشد، ساخته خوب
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 شايد» تا «يزدگرد مرگ» از ديگر، اثر چندين و اين با كه باشد؛ پر دستش كافي قدر به توانست مي...« باشو»

 .هست ،«ديگر وقتي


