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 به را اش دبیری که فجر جشنوارۀ هفتمین و بیست برای اعتماد روزنامۀ نامۀ ویژه در یادداشت این  

 .شد چاپ و نوشته ، جشنواره روزهای از یکی سرمقالۀ عنوان به داشتم، عهده

* 

* 

 بهم ناشناس، ییشماره از که بودم فیلم تماشای حال در جشنواره سینماهای هایسالن از یکی در  

 آمد یsms شماره همان از. جیبم توی گذاشتم و کردم نگاهی را زدن ویبره حال در گوشی طبعاً. شد تلفن

 phonebook در که را نزدیکم و دور پرویزهای همه. «پرویز بزن؛ من به زنگی یه امیرجان» گفتمی که

 به کنجکاوی با سئانس، اتمام از بعد. خوردنمی شانکدامهیچ به شماره. کردم مرور ذهنم در نبودند، موجود

 در( شنبهپنج) پریروز و بودم نوشته« 41 عیار» درباره که مفصلی منفی مطلب با. زدم زنگ شماره همان

 پرویز بزند، حرف من با بخواهد دادممی احتمال که دنیا پرویز آخرین بود، رسیده چاپ به نامهویژه همین

 واکنش پنجاهمین تا اولین که ایران سینمای فضای در. بود گرفته او خود را تماس آن اما. بود شهبازی

 پرخاش و قهر و برآشفتن و ظرفیتیبی نوع، هر از منفی نقد به نسبت ما کارگردانان نوپاترین تا ترینقدیمی

 دیپلماتیک و شدهحساب اگر حتی آید؛می چشم به فرد به منحصر و متفاوت و مدرن شهبازی رفتار است،

 .باشد

 که سرعین اهل بود زرگری» جمله یعنی من مطلب تیتر به اشاره در بود؟ چه اشحرف و کار حاال  

 خبر تو. است سرعین برفی منطقه این نگفتیم فیلم جایهیچ ما اوالً که گفت ،«دادمی گوش پیاف ادیت

 و «کوهِ  بُن ایستگاه» شنویممی جایی فیلم در اما ایمکرده فیلمبرداری سرعین در تولید، حین که ییداشته

 ساختگی نامی این. ندارد وجود ایران نقشه روی اصالً هم کوه بن نام به جایی. فهمیممی را جا این اسم

 احیاناً او، حرف این با. ایمکرده انتخابش داستان کردن مکانبی نوعی و جغرافیا گذاشتن مبهم برای که است



 

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

 

 
4  کد مطلب/020090 از    9 صفحه     

 

( فروتن محمدرضا) فرید فرهنگی سطح و حد و زبانآذری یهاشخصیت نداشتن لهجه درباب من بحث

 مینا یعنی تهرانی دختر شخصیت را پیاف ادیت هایترانه دیسی ثانیاً که افزود بعد. نمودمی پادرهوا و منتفی

 هم نکته این. فرید نه اوست، سلیقه این و گذاشته فرید ماشین توی است دانشجو جا آن که( ساداتی مینا)

 صحنه در که این از من تعجب برای عمالً و بردمی سؤال زیر مرا مطلب تیترشده جمله دوم بخش ظاهراً

 .گذاشتنمی جایی رسد،می گوش به پیاف ادیت ماشین، توی شبانه

 رویارویی در تماشاگری هر. نیست کارآمد و کارساز اشتوجیهات معتقدم البته که گفتم شهبازی به  

 زمانی و فضایی معاصر هاینشانه این و کرده اختیار را نماواقع شنیداری و بصری ساختار این که فیلمی با

 درآوردیمن نام ناشناختگی فرض به حتی و. است داستان وقوع محل جغرافیای درک دنبال به دهد،می را

 همان در دیگری معدود نقاط و زنجان و همدان و آذربایجان جز که کندمی فکر این به ایرانی بیننده کوه، بن

 کدام هر. ندارد تهران از ییفاصله چنین با آتمسفری چنین ایران در دیگری جای کشور، غربی شمال مناطق

 از فرید، مغازه توی گذری هایشخصیت همان مثل بگیریم، فیلم داستان وقوع محل را هااستان این از

 یک نه است، ساختاری ییمسئله و گرددبرمی فیلم نمایواقع سبک به این. داریم لهجه انتظار هم هااصلی

 ادیت مورد در. دادمی نسبت «ما استداللی عزیز دوستان» به هیچکاک که دست آن از ظاهری گرفت و گیر

 اشتیاق و اصرار با که دختری: نمایدمی تکرارقابل داشتم، «عمیق نفس» درباره که بحثی باز هم پیاف

 موسیقی او جواب در و نیست بلد هم زدنحرف که پسری با کند،می گوش «آلترناتیو موسیقی» گویدمی

 زندگی و دانشگاه و درس از را خودش و شودنمی همراه کند،می معرفی «داریوش» را خود محبوب

 سلیقه با دختری که پذیرفت تواننمی هم جا این. گذاردنمی جاده و کوه به را اشسودایی سر و اندازدنمی

 تغییر از فقط یکسره که آیددر زرگری و دارزن محلی مرد صیغه به شود حاضر پیاف، ادیت کردن گوش

 . هست که است همانی و زندمی «حرف»
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 این شهبازی که این. نیست هم نوشته این نزول شأن و نیست مهم وجه هیچ به هابحث این اما  

 در شهبازی که این یا هستم؛ دانم،می وارد فیلم به که اشکاالتی همان سر بر همچنان من و داد را توضیحات

 عامل تطهیر با بناست که ییقصه در تعلیق ایجاد خطای همچون مطلب آن در مطرح دیگر نکته هاده مقابل

 باقی دکوپاژ با دوربین حرکت و اسلوموشن ساختاری تناقض یا پذیرد پایان( دیرباز کامبیز/ منصور) هراس

 همین خود گرفتنیدرس و کمیاب و مهم بسیار نکته. ندارد اهمیتی ترینکوچک نگفت، هیچ...  یا فیلم

 گویی و گفت قرار حتی تماس انتهای در و. تاخته فیلمش بر چنان که گیردمی کسی با او که است تماس

 شود مطرح معارض هایدیدگاه این همه تا گذاردمی او با فیلم، اکران زمان در را مفصل و چالشی و تحلیلی

 اند،ایستاده پیشخوان طرف یک دو هر پرسشگر و فیلمساز آن در که رایج هاینامهستایش از گو و گفت و

 این بینیممی نه، چه و بداریم دوستش چه سازد،می مدرن فیلم شهبازی وقتی که است این مهم. بگیرد فاصله

 . نبوده مبنایش نماییمتفاوت به تفاخر و آیدبرمی او خود مدرن رفتار از

 مطبوعات، سینمای در پاسخ و پرسش جلسه برگزاری برای شهبازی حضورنیافتن از برخی شاید  

 اما... .  و باشد پاسخگو خواستهنمی و داشته واهمه انتقادات با رویارویی از او که اندداشته را برداشت این

 مستدل و تحلیلی را مطلب چون که این بر تأکید با البته – اشمخالف منتقد به که کسی انگیزه دارم اطمینان

 مطبوعاتی جلسه تند حتی هایپرسش با مواجهه از هراسی گذارد،می حرمت چنین – گرفته جدی یافته،

 زندگی از هاییبرش ارائه اشهدف که فیلمی تفسیر برای دلیلی مدرن، منش که است این مسئله. ندارد

 بدترین از گیرد، قرار فیلمش مفسر منتقد مقام در خود فیلمساز که این اساساً و. گذاردنمی باقی است،

 رفتارشان بودندمُدهِ به و کنندمی چنین بسیاری هرچند. آورد فیلمی چنین سر بر توانمی که است بالیایی

 نبض به رسیدن برای فرهادی کوشش نوع دلیل به هم «الی درباره» چون فیلمی خصوص در. نیستند واقف

 که کسانی برای فیلم تشریح و مظبوعاتی جلسه برگزاری که دارم را اعتقاد همین عینی، واقعیت آهنگ و
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 رویکرد ها،فیلم مدرن منش. ندارد ضرورتی گردند،می پیچیده و عجیب معانی دنبال به بیهوده و حد از بیش

 که نقدپذیری ظرفیت در چه و شانفیلم تفسیر از پرهیز در چه کند؛می طلب هم را شانسازندگان مدرن

 که اندایرانی فیلمسازان تنها رضویان، امیرشهاب کنار در شهبازی همچنان. باشندداشته است الزم

 این در این و داریم دوستی خودشان با اما ام،گفته فاش را دالیلش و را این و ندارم دوست را هایشانساخته

 .است ستودنی و عجیب ظرفیت،بی سینمای

 

 


