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 براي ساخت پروانه صدور عدم داليل از يكي را «فيلمنامه ضعف» شصت، دهه در سينما متوليان  

 هايحفره از گرفته، را ما سينماي گريبان روزها اين كه فراگيري ابتذال اما. كردندمي معرفي هافيلم بعضي

. هاستفيلمنامه ضعف به مسئوالن توجهيبي همين آنها از يكي كه كندمي نفوذ سينما اين بدنه به مختلفي

 هايشييدوره هم و او نگاه طرز چكيده كه قادري ايرج جديد ساخته «نذار زمين پاتو» مثل خاصي مورد در

 روروبه توجهيبي اين از عجيبي شكل با گذارد،مي نمايش به را انقالب از پيش هايسال فارسي سينماي در

 ابعادي به حتي اش،زندگي زن دو با فيلم اصلي مرد ميان روابط و پردازيشخصيت جهت از كه شويممي

 .رسدمي آميزتوهين

 باز كه دارخانواده متدين گذاشته سن به پا مرد داستان از است ييديگرباره تكرار فيلم، داستاني خط  

 در ديگر فراوان هاينمونه تا «ممنوعه ميوه» تا «دنيا» تا «مارال» از و افتدمي ديگر زني مهر يا هوس دام در

 سكانس تك همان در را اشجلوه بهترين هنوز و داردبرنمي ايران سينماي سر از دست سينما، و تلويزيون

( ارجمند داريوش) نقدي حاج دفتر به( شمسايي مژده) كمالي گلرخ كه بيضايي بهرام «كشي سگ» فيلم

 اين «نذار زمين پاتو» در – آزارنده شدت به ولي - تازه و عجيب نكته اما. كندمي يادآوري ما به رفت،مي

 شيال) ليلي و( ترابي مهين مهرانه) مهري يعني( قادري ايرج) پاشا زندگي زن دو ميان تدريج به كه است

 درك است، ترجوان كه ليل. آنهاست زنانه متقابل درك از ناشي كه شودمي برقرا الفتي و انس( خداداد

 هايمالطفت به اشحواس و گرفته ياد «داريبچه و داريخانه» هميشه خودش قول به مهري كه كندمي

 هم مهري! است نبرده كار به پاشا داشتن نگه براي كافي و دلپذير زنانگي و نبوده «شوهرداري» براي الزم

 هر نتيجه، در و كرده پيدا عالقه او به واقعاً و نداشته را او شوهر «كردن در به راه از» قصد ليلي كه فهمدمي

 نامعادله اين در دو هر چرا كه اين ولي! كنندمي پاشاخان به را ديگري سفارش و پذيرندمي را همديگر دو

 را نامش فيلم در كه است مبهمي چيز به دويشان هر نياز بلكه. نيست متقابل درك اين دليلش مانند،مي
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 است بشري جامعه زنانه نيمه اساسي و اوليه نيازهاي از يكي ظاهراً و گذارندمي «سر سايه» هم گاه و «سايه»

 است سال 05 كمدست نگاه نوع اين كنيممي تصور كه هستيم ييماندهعقب و گراواپس هايآدم ما قاعدتاً و

 اين و جامعه اين زنان چشمان شدن خون و اشك براي ييمسئله را اين تواننمي و ندارد عموميت ديگر كه

 .دانست زمانه

 خوام،نمي پول من» كه شنويممي جوان زن زبان از ليلي، با پاشا مالقات هاينوبت نخستين همان از  

 را ميدان فارسي، سينماي در «رقيب» شخصيت آشناي فداكاري با او كه هم انتها در. «خواممي سر سايه فقط

. مادرم و پدر پيش شهرستان گردمبرمي» گويدمي هوويش به نمناك چشمان با كند،مي خالي مهري سود به

 مواجهه ما، جامعه زنان اجتماعي و فردي زيست معضل تريناصلي ظاهراً! «دارم سايه يه هنوزم جا اون

 احتياج «سايه» به غيره، و عواطف و امنيت و شغل از بيش و پيش همه كه است آفتاب تند نور با مستقيم

 !دارند

 همه او كه است اين ليلي، فداكاري نهايي سكانس اين اجراي براي قادري ايرج روش كه اين  

 او كه دستيدم مدل با برود، و كند ترك را تهران دست، در عكسي قاب با فقط و باشد فروخته را وسايلش

 به رابطه گره بازشدن سكانس كه طور همان. نيست عجيب چندان شناسد،مي سينمايي بيان و اجرا از

 برگزار شكل اين به تواندمي راحتي به او مثل فيلمسازي فيلم در پارك، در مهري و پاشا رسيده بستبن

 از زني شب، ديروقت ساعات آن در و باشد نشسته پارك در نيمكتي روي افكارش در غرق پاشا كه شود

 و آمده مهري كه شود متوجه و بيايد خودش به ناگهان مرد تا «خانوم مهري سالم» بگويد و بگذرد او جلوي

 پول تومان ميليون 055حاوي است قرار مثالً كه سامسونيت كيف يك يا! نشسته نيمكت طرف آن كنارش،

 خود از كس هيچ كند تصور فيلمساز و باشد داده جا خود در توماني0555 هاياسكناس با را مبلغ اين باشد،

 و پشت» كه كسي از كدام هيچ اينها! است؟ شده جا كيف يك در اسكناس دسته 055 چطور كه پرسدنمي
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 كه است سيستمي در مشكل. نيست غافلگيركننده و غيرمنتظره ساخته، را «محاكمه» و «آكواريوم» و «خنجر

 دادن قرار دستاويز با گوييقصه نوع اين با تكنيكي، سطح اين با فيلمي درآمدن نمايش به و شدن ساخته به

 زنان معضالت و مطالبات و مسائل به نگاه طرز اين با تر،مهم همه از و بيننده احساسات سطح ترينرويي

 سخافت با ديگر و دهدمي راه است، كنوني هاينسل هايمادربزرگ هايدغدغه كنندهتداعي بيشتر كه امروز

 به را خانه خريد وعده مرد وقتي بكنيد، را فكرش. ندارد تعارضي است، جاري آن در كه هايياهانت حتي و

 زن، شوق هاياشك و لبخندها و متن موسيقي و زن باشد، داشته «سايه» هميشه براي او تا دهدمي جوان زن

 و آمدن وجد به فرط از بايد هم فيلم تماشاي حال در زنان گويي كه شوندمي جمع هم دور يكجا چنان

 حس دچار حقيرانه، نياز احساس نمايش شيوه اين از ييذره و بريزند اشتياق اشك شدن، احساساتي

 .نشوند چندش حتي و توهين و كسرشأن

 

 


