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 و پیموده را کمال به رو مسیری حیث هر از اخیرش، فیلم چند در داودنژاد ساختاری هایتجربه

 نشیری مصائب از که) فیلم اندرکاردست عوامل و بازیگران گروه در او خانواده اعضای حضور. پیمایدمی

 نیانسا - عاطفی مناسبات از بخشی و یافته را خود کاربرد سودمندترین بد هایبچه در و حاال ،(شد آغاز

 مشروعیت رجهد به و کندمی پیدا را شدن تصویر قابلیت بازیگران خانوادگی نسبت بر تکیه با دقیقاً فیلم،

 به فیلم جوان اصلی هایشخصیت صحبت لحن و هااحساس هوا، و حال نزدیکی این، از فراتر. رسدمی

 وشتنن در داودنژاد که است اختیاراتی نتیجه واسطهبی شان،بیرونی ازای به ما همچون معاصر واقعی جوانان

 . است کرده واگذار رضا پسرش به فیلمنامه

 خود اند،شده ساخته سال یک در متوالی طور به تو آن از بهشت و بد هایبچه که این دیگر، سوی از

 اریساخت الگوی یک تکرار از پرهیز با او. است داودنژاد گریتجربه سیر در مهمی فرعی نکته دهندهنشان

 یکدیگر با ضادمت تجربه دو به درست سرهم پشت فیلم دو در دیگر، فیلم به فیلمی از داده پسد امتحان و موفق

 که دبرمی پیش را فرود و اوج بدون و یکنواخت و خطی شدت به روایتی تو آن از بهشت در. زندمی دست

 روند در یاپیچیده و پیگیری قابل معادالت و شوندمی مطرح داستانی پیرنگ قالب در کلیاتی فقط آن، در

 رودهایف و اوج گیرد،می قرار مقابل نقطه در دقیقاً بد هایبچه که حالی در. گیرندنمی شکل فیلم دراماتیک

 دل در را روایت پراکنده و گوناگون قطعات کند،می دوری یکنواخت سیر و خطی ساختار از دارد، مشخصی

 و دور هگذشت به حال از و حال به نزدیک گذشته از و چیندمی مکانی و زمانی توالی و ترتیب بدون الگویی

 نای و کندمی تصویر آرامش کسب پی در را هاآدم اشمضمونی ابعاد در تو آن از بهشت هرچه. رودمی دورتر

 هایآشفتگی درگیر را هاآدم بد هایبچه. جویدمی یکنواختی و سکون در خود، روایی سیر در را آرامش
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 هب روایت هایجهش و هانوسان با اش،ساختاری قالب در را آشفتگی این و دهدمی نشان بیرونی و درونی

 . گذاردمی نمایش

2 

 هاییداللت ای دلیل ولی. اندکرده تحسین یا تشریح را بد هایبچه روایتی شکل ها،گفته و هانوشته در

 به لمفی در ساختار این گوییممی چرا. نیست شده، بازگو و روشن چندان شود،می ستایش این به منجر که

  است؟ داده جواب و شده تثبیت درستی

 ترصریح اخیر، هایسال در دیگر مشابه نمونه هر از که است استوار روابطی بر بد هایبچه فیلم داستان

 است یجنس آشکارا یکدیگر با همراهی برای اصلی هایشخصیت هایانگیزه دیگر، عبارت به. رسدمی نظر به

 خواهم آن به خود جای در که شده فیلم با برخی شدید هایمخالفت باعث اولیه، انگیزه همین حتماً و)

 گاهجای در راحتی به تواندمی درام، پیشبرد اصول حیث از. ندارد اشکالی هیچ خود خودی به این(. پرداخت

 اشکال از یخال تنهایی به دینی، موازین حتی یا اخالقی ابعاد لحاظ به و. شود پذیرفته قبول، قابل ایانگیزه

 ناشی ایهکنش و اعمال نمایش شیوه به سپس و هاانگیزه این با اثر رویارویی «شیوه» به چیز همه پس. است

 . دارد بستگی انگیزه از

 سالمت هب اشپرمخاطره و حساس داستان باریک لبه روی از آن، بر تکیه با فیلم که عناصری از یکی

 سیاوش) سیاوش و( داودنژاد رضا) رضا اولیه نگاه نوع در طبیعی، طور به که ابتذالی نشیب در و کندمی عبور

. است اشروایی شکل همین غلتد،نمی فرو است، عیان( داودنژاد زهرا/  رؤیا) غریبه دختر به( شعارحکمت

 یک پیگیری امکان و زندنمی پیوند هم به را مسیر این مختلف رویدادهای «تداوم» عامل حذف با داودنژاد

 و خطی ساختار با بد هایبچه که کرد تجسم شدمی سادگی به. کندمی سلب تماشاگر از را روایتی ممتد خط

 . ندک سقوط نازل سطحی به و بازگوید را افتاده پا پیش و معمولی داستانی بود ممکن تداومی، روایت
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 و یخانوادگ گذشته همه شودمی غیرتداومی، و بریده بریده روایت نوع این با فقط که کنیم توجه

 مایشن با شمال جاده در را او آوارگی و کشید تصویر به ایدقیقه دو سکانس یک در را رؤیا/  دختر اجتماعی

 رحلهم همان از بد هایبچه ساختار اگر. کرد منتقل بیننده به پسرها، و مردها با بارش خشونت برخورد چند

 مشکالت هایهریش بود ناگزیر ببرد، پیش مستقیم و خطی طور به را قصه که بود شده تنظیم طوری فیلمنامه

 و رتمفصل را رؤیا/  دختر ناگهانی عصیان دلیل و شدن کشیده فحشا به نحوه و نوع فردی، و خانوادگی

 روایتش یفعل پیشرفتگی و ایجاز از را فیلم هم این، و دهد نشان اشکنونی ضربتی و مبهم شکل از ترروشن

 زایشاف فصل، به فصل را محتوایی نگریسطحی یا ابتذال ورطه به آن غلتیدن احتمال هم و کردمی محروم

 . دادمی

3  

 سه یاحساس - روانی آشفتگی و سرگشتگی هایریشه دادن نشان خاطر به دقیقاً بد هایبچه که این

 در اشنماییواقع میزان به واسطهبی و سرراست است، درآمده کار از مؤثر و جذاب اش،اصلی شخصیت

 ولدمت نسل که فیلم جوان سه واقعی هایمعادل در. شودمی مربوط ما جامعه جوان نسل عینی شرایط بازتاب

 که بینیممی آشکارا ،(شصت دهه آغاز سال سه دو تا 85 هایسال فاصله) اندانقالب از پس اولیه هایسال

 سنتی شناسیجامعه در جاری نگاه با. گیردمی سرچشمه درون از شدت به هاشانسرگردانی و هابطالت

 هایچهب. بینندمی چنینیاین اجتماعی مشکالت و بیکاری و فقر در را چیز همه ریشه همچنان که هاییفیلم

 رد دو این که کردمی یادآوری سیاوش، و رضا گذرای و سطری سه دو هایدیالوگ از بیش بسیار باید بد

 از ر،خاط همین به و اندچشیده را بیکاری تلخ طعم زود خیلی خاطر، همین به و اندبوده ناموفق تحصیالت

 انددهش دچار پوچی نوعی حتی و بطالت به خاطر، همین به و اندبازمانده شانعالقه مورد دختران به دسترسی

 رؤیا / دختر دیدن با هدفی،بی فرط از وار،سرگشته و سرخوشانه و ناگهانی سفری در حاال خاطر، همین به و
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 الخی به را قبلی خألهای تا کنندمی پا و دست جسمانی و مادی هدفی خودشان برای دارند او کردن سوار و

 . کنند پر گونهاین خود،

 چه و سنتی و مندقاعده معلولی و علت روابط این چیدن هم کنار و توضیح در چه بد هایبچه اما

 و هددنمی نشان سازگاری سر وجه هیچ به حالش، و گذشته و رؤیا/  دختر مورد در سببیت اصل رعایت در

 مه غیره و فقر چون دالیلی با را چیز همه سروته که ایران سینمای مرسوم اجتماعی نگاه کاریمحافظه با

 هک است ابلهانه. هاستآدم خود در هاریشه از خیلی که گویدمی ما به عمالً فیلم. ندارد خوبی میانه آورد،می

 هایمحدودیت همچون دالیلی دنبال به فقط فیلم، جوان دو طبیعی کامالً و مهارنشده جنسی هایانگیزه برای

 که یگرید پسر و است دستش در دائمی طور به شمال وسیع ویالی آن کلید که پسری برای. باشیم اجتماعی

 اندازد،می راه به روزه چند سفری برای را پدر ماشین و رهدمی چدر مخالفت از ثانیه سی از ترکوتاه زمانی در

 ردآومی پی در را شاناصلی دشواری ها،آدم خود هایبیهودگی. نیست ایعمده مشکل تنهایی به «محدودیت»

 چه: خواهندمی چه دانندنمی آنها که کندمی مطمئن را فیلم بیننده و خودشان محسوس، کامالً طرزی به و

 اجتماعی، مشکل کنند؟می جستجو را مقصدی و مسیر چگونه هایی؟لذت چگونه روابطی؟ چه ای؟زندگی

 اصالً که است این ،(درونی و) تراساسی مشکل ولی. یافتن برای الزم شرایط نبودن فراهم و اینهاست نیافتن

 داندنمی کس هیچ رؤیا،/  دختر با مصاحبت لحظه از که بینیممی. نیست روشن درستی به جستجو این هدف

 اما کنند، زبا دختر با را صحبت سر که هستند این دنبال به حریصانه سیاوش و رضا. بگوید چه دیگری به

 چه زا دانندنمی یک هیچ شود،می صحبتیهم به حاضر داده، بروز خود از که ناچیزی اشتیاق آن با او وقتی

 این ولی. «بشی خسته که زنیممی حرف برات قدراین. زنیممی هم حرف حاال» گویدمی سیاوش. بزنند حرف

 و جدی هایمشغولیدل و دغدغه از خالی عادی، شرایط در هاجوان این چون. شودنمی عملی هرگز ادعا،

 نهاآ که( شودمی رها هوا، در پا و کارهنیمه باز البته و) افتدمی اتفاق زمانی تنها ها،دغدغه طرح. اندغیرجدی
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 ایهاحساس به سیاوش و رضا ساحل، آتش کنار در و درمانگاه سالن در: شوند گرفتار غیرعادی شرایط در

 نوین اصل همان باز فیلم، که حالی در هم آن. اندیشندمی خویش هایبیهودگی به و کنندمی «اقرار» شانقلبی

 . است کرده رعایت را مقطعی و گذرا هایاشاره

 ینماییس. است ایران امروز اجتماعی سینمای از سنجیده و باطراوت اینمونه بد هایبچه اعتبار، بدین

 و هگوش و سطح به را هایشیابیریشه همه و نشود غافل فرد، درونیات و فرد از تا هست اجتماعی قدرآن که

 داندمی خوب که سینمایی. نکند منحصر زندگی عینی فشارهای و فساد و فقر و خیابان و کوچه و جامعه کنار

 با نه کشید، یرتصو به بینانهواقع را مشکالت گستردگی توانمی ظاهری، هایریشه گفتن کم و نگفتن با فقط

 اب شان،ذهن و قلب و درون در بیرونی، ظواهر همین جز انگار که محرومانی پذیرتعمیم هایرنج و درد گفتن

 . نیستند مواجه مشکلی هیچ

4 

 به جامعه و فرد پنهان یکسره و درونی هایالیه به پرداختن منظر از امکوشیده اینجا تا که حاال و... 

 توانممی .بازگویم اختصار به را هاالیه این در نهفته مشکالت «نکردن حل» دالیل و کار و ساز و بنگرم فیلم

 این در وا بد هایبچه و داودنژاد دستاورد ترینمهم گمانم به که بروم دیگری ویژگی سراغ به خاطر اطمینان با

 . است تازه تجربه

 تصراح به و گرفت قرار تیزی و تند هایحمله هدف ،«ابتذال» برچسب با بد هایبچه که دانیدمی

 پس نمایسی در مخالف، جنس دو از هاییشخصیت بین وقیح هایموقعیت نمایش در فیلم صراحت که گفتند

 کامالً ،شاناعمال و خودشان اجتماعی جایگاه لحاظ به فیلم هایآدم که گفتند. است بوده سابقهبی انقالب از

 . هستند اینجا و امروز عرفی مشروعیات دایره از خارج و مردود
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 که معتقدم شد، اشاره دوستان این از برخی با رودررو جلسات در سو،آن و سواین که گونههمان اما

 قبال در اششناسانهنسل وجوه و روانشناختی هاییابیریشه اجتماعی، هایداللت تمام ورای بد هایبچه

 . است واژه این دقیق تعبیر به «اخالقی» اثری انقالب، از پس اولیه هایسال متولد جوانان

 از یگرد بار که موافقی دوستان نگاه با چه و بنگریم فیلم به اشاره مورد مخالف دوستان نگاه با چه

 نگاهی .ستایندمی اشپرواییبی خاطر به را فیلم و زنندمی دم غیره و «جسارت» چون ایشدهکهنه هایکلیشه

 یضرور دالیل، همه وصف و شرح پس. است خطاکارانه کند، یاد اخالقی فیلمی منزله به بد هایبچه از که

 ستا جسمانی صرفاً ایانگیزه سفرشان، در رؤیا/  دختر کردن همراه از سیاوش و رضا اولیه انگیزه: نمایدمی

 ردخت که مقطعی در. است غیراخالقی کلی به موجود، هایمالک طبق او، قبال در هایشانگفته و اعمال همه و

 و رضا که ایگرانهعشوه برخورد نوع و صحبتش لحن تلطیف ظاهراً و صدا کردن نازک چهره، حالت تغییر با

 رتگستاخانه هم قبل از سیاوش و رضا هایجواب کند،می تمسخر و هجو را دو آن دارند، انتظار او از سیاوش

 شمچ به عریان و عیان کامالً او، نشدنیتمام «حرارت» تحسین تا دختر تصاحب سر بر رقابت از و شودمی

 . آیدمی

 و احساس و همدیگر به نسبت که مختصری شناخت از بعد جوان سه که آنجا فیلم، پایان در اما

 تماشاگر توجه مرکز که است شده موفق فیلم نشینند،می ساحل در آتش کنار اند،آورده دست به همدیگر افکار

. هدد تغییر آنها روابط «انسانی» و قلبی حسی، درونی، هایجنبه به نفره سه سفر آغاز جسمانی نیات از را

 نوعی سوی به و شده دگرگون تدریج به دختر به پسرها نگاه زاویه اصالً و توجه که گونههمان درست

 گریستن هک فیلم از کوتاهی فصل حذف. است رفته پیش او روحیات و مکنونات شناخت به منتهی کنجکاوی

 ینا بازیگران برادری و خواهر نسبت به توجه با ویژه به داد،می نشان یکدیگر آغوش در را دختر و رضا

. زندمی طمهل فیلم به کوچک، سانسور یک از بیش بسیار هم و رسدمی نظر به بعید و عجیب بسیار هم فصل،
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 کندمی رتصوی را اصلی آدم سه بین شده برقرار انسانی رابطه از ظریفی وجه صحنه، این که اینجاست مسأله

 آن به یوندپ همین به کردن نگاه با دقیقاً نیست، درگیر عینی طور به عاطفی پیوند این در که سیاوش حتی و

 . رسدمی آتش کنار صحنه همدلی و تفاهم

 اریج محکم و ماندگار انسانی، اخالقیات نهایی بزنگاه به آتش، کنار کلیدی صحنه که است چنین

 این با سرپ دو. کندنمی هم فکر حتی جسمانی، هایخواسته به کسی دیگر اینجا. گرددمی بدل فیلم دنیای در

 بیشتر را او خواهندمی اند،شده متحمل درمانگاه، از دختر فرار بعد، و خودکشی اثر بر را بالیا همهآن که

 ت،اس نامتعادل و خطرناک جانی یک فراری، آدمکش یک او که انددریافته تازگی به کهاین با. بشناسند

 هیچ هب و بود آنان سوء مقاصد متوجه مدام که دختر. بفهمند را اشروحی و روانی نابسامانی ریشه کوشندمی

 فریب و دروغ اطرافش جامعه چیز همه که گویدمی سیاوش و رضا به حاال داد،نمی اهمیت مقاصد این از یک

 با و هم با آنها همدلی و همراهی فقط. اند«درست» سیاوش و رضا... و دریا آتش، طبیعت، فقط و است

 تقابلم درک این به تدریجی دستیابی. داندمی جدا و کندمی خارج پیرامونش دروغین دنیای دایره از را خودش

 یکاف قدر به غیراخالقی، هایدغدغه و جسمانی امیال و باطل هایسرگشتی از انبوهی خالل از هم آن انسانی،

 و تیجهن به توجه بدون فیلم، اوایل در آنان هایدیالوگ مثالً یا جوان سه موقعیت در توقف نیست؟ «اخالقی»

 باشد؟ اشتهد تواندمی دیگری دلیل چه فیلم، انسانی - اخالقی قاموس به اعتناییبی جز مسیر، این نهایی مقصد


