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 ينا خاك منزلت و گذشته ميراث با را آن نسبت بخواهيم اگر. است مبهمي ولي مهم پديده حرمت،

 ويس از را آن شدن قائل اگر. خوريممي اسف شدنش فراموش بر و كنيممي حس را ضرورتش بسنجيم، ديار

 بعدي، هايلنس به پيشين هاينسل گفت توانمي بشماريم، هانسل ميان پيوند الزمۀ ديگر نسلي براي نسل هر

 رعايت زومل باشد بنا اگر و. دهندمي بها كمتر آنها خواست و نگرش به كمدست يا كنندمي حرمتيبي بيشتر

 هاييلمف به انتقادي هيچ بايد احياناً بدانيم، سينما اين باسابقه و قديمي هنرمند هر حال شامل جمله از را آن

 بايد الزاماً و حتماً را شانكدام كه اين و هاحرمت اين انواع. باشيم نداشته هم قادري ايرج چون فيلمسازي

 رحمط -آشناست خاك، با كه كسي معناي به ساكن «ك» با – آشناخاك فيلم درباره بحث در كرد، رعايت

 مسو نوع بابت است ممكن و گويدمي سخن كردم، وصف كه حرمت ودوم اول نوع دو از خود فيلم،. شودمي

 يترعا لزوم با مرتبط نصايح همان آرا،فرمان بهمن اشسازنده فرهنگي منزلت و سابقه و سن حرمت يعني

 ياربس خوابيم همه وقتي و سبز آتش با رويارويي خصوص در اواخر، اين و جمله از كه قديمي هنرمند حال

 كزمتمر حرمت، انواع اين يكايك حقانيت و اصالت ميزان بر كوشيممي. آيد فرود سرمان بر شد،مي مطرح

 .شويم

 

 كنايه و شعار تصاوير، ديالوگ،

 ينا تماشاگران ميان همواره كه مباحثي از يكي آرافرمان بهمن انقالب از بعد هايفيلم از صحبت در

 رحمط ديگر بار هم آشناخاك درباره حاال و داشته وجود جامعه اين بينفيلم و فرهنگي قشر جمله از و آثار

 هايقعيتمو و بصري بافت در مفاهيم به اشاره شكل و لحن و هافيلمنامه در او نويسيديالوگ نوع بحث است،

 شوندهتكرار گاه اظهارنظرهاي از يكي آشناخاك و كوچولو بوس يك درباره ويژه به. است هايشفيلم نمايشي

 مطلوب معاني انتقال در فيلم جاري و اصلي رويكرد واقع در يا هاديالوگ و هااشاره برخي كه است اين
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 داستان گر،دي تعبير به. رسندمي نظر به «درشت گل» اصطالح به يا حد از بيش صراحت با آميخته اش،سازنده

 و ترساده گاه بزند، آنها قالب در را هايشحرف تا كندمي انتخاب آرافرمان كه تمهيداتي و هاماناله و

 كه كرد توجه هنكت اين به بايد البته و. دارند سينمايش و او از بسياري كه است تصوري و توقع از ترسرراست

 سطوح باالترين در شاهكارهايش و بزرگان و سينما با مجاورت سال همه اين از بعد دوره، و سن اين در او

 آن – هايشظرافت و روايت و هابازي و تكنيك و سينما خود سرسپردۀ و دلبسته اساساً تاريخي، و جهاني

 كيوان و بنكدار اميد تا مكري شهرام تا فرهادي اصغر از ما، نسل و سن و دوره هايآدم و ما كه گونه

 و دغدغه و دارند اهميت برايش كه هستند ها«حرف» همين بنيان، و اصل در و نيست -هستيم عليمحمدي

 .كنندمي ايجاد فيلمسازي انگيزه

 آشنااكخ از جايي. اوست هايذهنمشغولي طرح «شيوۀ» سر بر طبعاً و بيشتر گفتم، كه هاييبحث اما

 كردهاي كه( كيانيان رضا) نامدار بهمن سينماست، مديوم از او كنوني خواست و نگاه يينمونه الگوي كه

 كباب) بابك جوانش خواهرزادۀ به زنند،مي صدا نامدار «مام» را او حرمت، و محبوبيت پيشوند با اطرافش

 روز يه» گويدمي شكوهش و بيستون وصف در شده، پير نقاش نداشتۀ فرزند جايگزين انگار كه( حميديان

 الح عين در و شكوهمند آواي با و ؛«رسيده كجا به كجا از مملكت اين ببيني تا جا اون ببرم رو تو بايد

 نرم هك تصاويري با و( تار سه و تار و انساني آواهاي از متشكل جا اين) همايونفر كارن موسيقي اندوهگين

 و صريب پرداخت صراحت. زنيممي اشمعماري و فضا و بيستون به سري شوند،مي ديزالو هم به واركليپ و

 رد. بزند پس را تماشاگر حتي اول نگاه در دارد امكان كه است حدي به موسيقي، در جاري حس و ديالوگ

 و( كيانيان رضا) سعدي محمدرضا صريح هايديالوگ با كوروش مقبرۀ سكانس هم كوچولو بوس يك

 اشاره كوروش دست به بشر حقوق منشور نخستين شدننوشته به كه( مشايخي جمشيد) شبلي اسماعيل
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 الزم بوم و مرز اين به هاجوان عالقۀ و اعتماد براي را تاريخي افتخارآميز واقعيات اين دانستن و كردمي

 . شدمي اشاره صحنه بودن شعاري به حتي گاه و بود برانگيخته را مشابهي بحث دانست،مي

. كنيدبيف نظري آشناخاك اينچنيني هاياشاره و هاديالوگ ديگر به: دارد وجود مهمي نهان نكتۀ جا اين

 غضب از» نچو كنند خراب برق سيم روي بر را زنبورها النۀ نبايد كه اين بر( بوباني مريم) خاتون تأكيد آن از

 هم يمريض از بستن دل» و «گرفتاري يعني آشنايي» كه اين دربارۀ نامدار هايحرف آن تا «ترسيد بايد خدا

 مثل بايد ازدواج گويدمي كه شام ميز سر( خردمند نيكو) ساالري خانم درخشان ديالوگ تا «بدتره

 فعالً دادند، رأي هم به همچنان نفر دو اگر و شود همراه انتخابات با بار يك سال چهار هر جمهوريرياست

 اكران نسخۀ در متأسفانه كه مميزي در فيلم شدۀحذف هايبخش از) شود تمديد ديگر سال چهار مدت به

 و كنايي شدتبه: دارند هم ديگر خصلت يك شفاهي، بيان در صراحت منهاي همه ،(ندارد وجود عمومي

 چون موردي در. شودمي حس آنها در نيشداري طنز محتوايشان، در نهفته جديت وجود با و آميزندطعنه

 روتسكگ سرنوشتي زدن رقم سمت به فيلم اصالً كه زنبورها النۀ تخريب از جلوگيري براي خاتون هشدار

 جان!( ) داشته حساسيت زنبور نيش به كه دليل اين به هشدار، همان طبق درست او و رودمي برق مأمور براي

 در. شودمي تبديل «مرحوم و مأمور» به بود خودش توجيه كه «معذور و مأمور» از نامدار، قول به و دهدمي

 زدواجا و پسرش خودكشي) او هاي بچه سرنوشت نيز اونيل يوجين سر بر بابك و نامدار بين بحث مورد

 مورد در. دارد اونيل از قول نقل به بابك كه انجامدمي اطميناني آن هجو به( ساله35 مردي با اشساله61 دختر

 همين از يكي با هم( ورآزادي رعنا) مهرماه به بابك كنجكاوي ابراز به نسبت خاتون واكنش و رفتار

 از ذارن،مي كسي رو كسيو اسم وقتي جا اين: »مواجهيم حكم صدور با توأم و صريح ظاهراً هايديالوگ

 را كدخدا دختر فكر حرف، اين با خواهدمي مثالً كه خاتون همين اوالً اما. «ترهمحكم هاشهري شما ازدواج

 ابرو و مچش همون: »كندمي توصيف طور اين را مهرماه بابك، اوليه سؤال به پاسخ در كند، بيرون بابك سر از
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 به ابكب بيشتر جلب براي را اشزنانه وسوسۀ تواندنمي يعني! «ره؟مي راه طاووس مثل كه قدبلنده مشكي

 مهرماه لبخند اب ثانياً و. برانگيزد بيشتر را او ولع آميزي،تناقض شكل به خواهدمي انگار و كند كنترل دخترك

 كه درسنمي نظر به دارد،برمي و پذيردمي را بابك هديۀ وحشي هايگل كه اين از بعد فيلم، پاياني نماي در

 در! اشدب ناپذيرخلل و مستحكم گفته،مي خاتون كه هاقدر آن «گذاشتن كسي روي را كسي اسم» پيوند آن

 به متمايل بومي، آيين يك به اشاره همچون ابتدا در كه اشعروسك براي مهرماه همين خواستن آب مورد

 چشم به معنويت و آيين روح از ها شهري افتادن دور و روستايي فضاي اصالت بر داير شعارهاي همان

 تمايل و كنجكاوي به فقط مالقات اين نتيجۀ آيين، تحقق و تداوم جاي به اوالً كه بينيممي ادامه در آيد،مي

 آورد،مي آيين اجراي براي - ندانسته هرچند– بابك كه آبي ليوان حتي ثانياً و شودمي محدود دختر به بابك

 كجا از» كه است همراه او طنزآميز ديالوگ بر تأكيدي با ميزانسن اين و رسدمي خاتون به تصادفي طور به

 وصف در خودش قديمي سرودۀ عنوان به نامدار كه موحد ضياء «آغاز در» شعر مورد در! «تشنمه؟ دانستيمي

 كه اشيم؛ب طرف نوستالژيكي بسيار صحنۀ و لحظه با بايد ظارهاً خواند،مي( نونهالي رويا) شبنم آبي چشمان

 خيره دوردست به شعرخواني، حين ما همۀ معمول ژست و عادت به نامدار وقتي ادامه، در اما. هستيم البته

 به و گويدبازمي شبنم براي را غار توي نور آن وار«كهف اصحاب» قصۀ و افتدمي غار به چشمش و شودمي

 چي هر» گويدمي شبنم كه رسيممي كنايي بحث آن به سكانس، اين عاشقانۀ سرمستي از شدن محظوظ جاي

 ! «ودينب مملكت اين تو ساله خيلي كه معلومه» دهدمي چواب نامدار و «ديگه داره منطقي توجيه يه حتماً باشه

 يستونب مشابه سكانس و كوچولو بوس يك در كوروش مقبرۀ سكانس آن برخالف ترتيب، اين به

 آن شودمي باعث كه است همراه ايطعنه با فيلم ديالوگ باند شفاهي هايصراحت تمامي تقريباً آشنا،خاك در

 تريلخت گاه يا كنايي يا هجوآميز هاياليه و ندانيم اولش و آشكار معناي به منحصر تنها را خصوصبه ديالوگ

 اششدههكشت و نويسنده دوست براي نامدار گريۀ سكانس تلخي، اين زدنيمثال نمونۀ. بگيرد شكل آن دل در
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 و فرارش ماجراي تنها و بينيمنمي را او هرگز تعمداً فيلم اصلي نسخۀ در كه است ميرشكاريان احمد

 نسخۀ در اشنقش و بازي كه هاشمي هدايت) انتظامي/امنيتي مأمور زبان از را حوالي آن در شدنشديده

 امهنگ نتيجه، در و شنويمنمي هم را اشقصه حتي شده،اكران نسخۀ در!( شده حذف كامل طور به سانسوري

 رنامدا جا اين! گريد؟مي دارد چه و كه براي او اصالً پرسدمي اشدستيبغل و خود از تماشاگر نامدار، گريۀ

 به -ايمديده كيانيان رضا هايبازي در تاكنون كه ايگريه دردآورترين شايد– اشگريه امانبي هقهق ميان

 درهاي همۀ» بلكه را، اشخانه پنجرۀ و در فقط نه و اش«زيرزمين توي چپيده» كه گويدمي بد خودش

 هزد را او خانۀ درِ ديشب روشنفكرش دوست كه است مطمئن او. است بسته «دنيا همۀ روي» را اش«زندگي

 دست از بر صرف تأسف جاي به: رسدمي ترنهان اينتيجه به عيني اتفاق اين از فيلم، كلي رويكرد طبق باز و

 ارهاش اشزندگي گزينانۀعزلت رفتاري شيوۀ و حال و وضع به امنيتي، مأمور از فرار حين در دوستش دادن

 . شودمي اضافه صراحت آن به ديالوگ، آشكار تركيب و ظاهر از فراتر ايطعنه باز واقع در و كندمي

 را يتواناي اين و است قهاري نويسديالوگ آرافرمان كه آيدمي جا اين از البته گفتم، كه اينها تمام

 محتواي جوهرۀ با اگر حتي هم و درآميزد پردازيكنايه و ظرافت آن با را هاديالوگ ترينروشن هم كه دارد

 قبوالندب بازيگر خاص لحن با و عباراتي با و طوري را آن نيستي، موافق گويانهكلي هايديالوگ اين از يك هر

 طرحم نگرش و حرف خود با كه آن به برسد چه! اينشنيده اين از تردرست ديدگاهي و حرفي كني حس كه

 يدنشن بار هر در من واسطۀبي و حسي كامالً واكنش همچون كه است وقت آن. باشي داشته هم توافق آن، در

 هك شبنم درخشان جملۀ يا!( «خارج؟ گيمي دوبي به تو» درخشان مطلع با) دوبي به نامدار هايبيراه و بد

 اند،ممي مانگوش در شديدتر پژواكي با روزها اين اشطنين و «بزنه آدمو دل كه نيس چيزي آزادي» گويدمي

 آمدمي نظر به نخست نگاه در كه حالي در ديد؛ هم ديگر بار هاديالوگ همين شوق به را فيلم توانمي حتي

 .اندصريح حد از بيش هاييديالوگ اينها
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 رد چه و بصري ابعاد در چه دارد، بابك تدريجي تحول نمايش به فيلم كه رويكردي همه، اين با

: است غايب آنها در هم دوگانه و كنايي وجه آن اتفاقاً و آيدمي صريح حد از بيش نظرم به هاديالوگ حيطۀ

 ختم او شدن هكشت خونين كابوس به و شروع شقايق دشت انگيزرشك تصوير با كه بابك زيباي رؤياي آن از

 اندازدمين را ابرويش توي حلقۀ ديگر فيلم، دوم نيمۀ در كه او ظاهر و گريم طرح به مربوط جزئيات تا شودمي

 كه چيزايي اون براي گرفتم تصميم» گويدمي كه اشدايي با خداحافظي حين بُعدييك و «رو» ديالوگ تا

 هايانهنش ترينمستقيم با را شدن«آشناخاك» به منتهي دگرگوني اين خواهندمي همه ،«بكشم زحمت خوام،مي

 اشنهاييت پيلۀ از شبنم ديدار براي نامدار كه همين خداحافظي، سكانس همين در. كنند منتقل مخاطب به ممكن

 دويشانهر ضمني تحول القاء براي «برسي هازمين به و بموني بايد تو» گويدمي بابك به كه همين و درآمده

 بابك دوبارۀ حركت و اشقديمي عشق سوي به نامدار حركت ميان سازيقرينه حتي و رسيدمي نظر به كافي

 زحمت به مربوط ديالوگ آن حذق با توانستمي -بود خورده پيشتر كه كتكي آن رغم به – مهرماه سوي به

 .شود ترظريف بابك، كشيدن

 

   هابازي

 و ادهس دكوپاژ كه اين ندارد، فيلمبرداري حين در تكنيكي هايشعبده به تمايلي آرافرمان كه اين

 شخصم محوريت هايشفيلمنامه كه اين است، اشنمابندي اصلي مبناي متقابل نماي/نما به متكي كالسيك

 يريغافلگ و تعليق و نمايشي «موقعيت» و دهندمي هاشخصيت ميان هايواكنش و كنش به و ديالوگ به را

 جا تا ودشمي انتخاب خطييك و ساده «داستان» كه اين نيست، هافيلمنامه اين در وقايع پيشبرد شگرد عموماً

 به همه ارد،بگذ بازتر -دادم توضيحش مطلب قبلي تيترميان در كه صراحتي با حتي-ها«دغدغه» طرح براي را

 حدي تا. دياب گسترش و افزايش او هايفيلم در بازيگري گروه كار اهميت و نقش كه شودمي منجر نتيجه اين
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 ايبر بازي» عنوان و موضوع با روزنامه همين در او با نگارنده وگويگفت در) كيانيان رضا گفتۀ به كه

 عوامل انمي تبعيض حد تا چرا كه شودمي مندگله حتي هايشفيلم سرصحنۀ فني عوامل برخي گاه( «آرافرمان

 كار به حصر و حدبي بهادادن نوع اين. گذاردمي زمان آنها هدايت و كار روي بر و بازيگران براي مختلف،

 ريني،آفنقش مسير رفتن پيش درست به فيلم دنياي خلق در جاري هايكوشش همۀ شدنخالصه و بازيگر

 نوع از اي الي دربارۀ تا آرافرمان هايفيلم از و بيانجامد هافيلم از مختلفي انواع و هاجنس به تواندمي البته

 بدانيم كه تاس اين مهم. باشد داشته گوناگوني هايجلوه ايستوود، كلينت تا كازان اليا بازيگرمحور كارگرداني

 آن، زا پيش هامدت بلكه بازيگران، اجراي دانستن كليدي در سليقه نوعي نه انجامد،مي بهادهي اين به چه آن

 تكيه در يكديگر، به شباهتبي كه زدم؛ مثال كه است هاييفيلم درام و پردازيشخصيت و گوييداستان نوع

 .دارند اشتراك نقاط متن، به بخشيدن جان براي بازيگران كار به

 يلم،ف منزوي نقاش نامدار، مام با محسوس سني اختالف وجود با ديگر بار كيانيان رضا آشناخاك در

 آشنااكخ همچون كه كوچولو بوس يك در آرافرمان براي او قبلي شدۀكنترل بازي. دارد عهده به را اصلي نقش

 يزهجا يافت، شهرت آب روي ايخانه در او آفرينينقش از كمتر فجر، جشنواره در حضورنيافتن دليل به

 بحث وضوعم فيلم آن سپيدبخت دكتر نقش اندازۀ به تواندمي واقعاً و گرفت را تصوير دنياي جشن بازيگري

 يك سعدي نقش به بازي در اشاصلي رهيافت كه كلي mood همان كيانيان هم جا اين در. باشد درس و

 و ستد لرزش و كردن سرفه و خميده قامت با رفتن راه ايكليشه الگوي از پرهيز يعني بود كوچولو بوس

 براي ما ئاترت و سينما معمول كليشۀ كه روش آن. گيردمي كار به را گذاشتهسنپابه مردي نقش به بازي در سر

 شدن يتخاصبي و بودن مكرر از صرفنظر است، بازيگر واقعي سن از باالتر بسيار سن با آدمي نقش ايفاي

 كه اين و مغرورشان شخصيت دليل به نامدار مام و سعدي محمدرضا چون هايينقش اجراي در روش، خود

 شبلي و سعدي ميان هايتفاوت مثالً و افتدمي سكه از مضاعفي طور به كنند،مي حفظ را خود شرايطي هر در
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 تركم هاينشانه و شبلي مداوم هايسرفه مثل فيزيكي و ظاهري هايتفاوت همين در كوچولو بوس يك در

 اهليك از بحث در ويژه به آشناخاك نامدار اما. دهدمي نشان را خود نيز سعدي گفتار و رفتار در سالخوردگي

 سر اشحوصله كنه،مي كار وقتي آدم» گويدمي امروز جوان نسل خمودي و آرمانيبي از نشاني عنوان به

 رويكردي وانت نمي بنابراين. كاركند بيشتر تا آمده بدوي خلوت اين به كه است اين دقيقاً مقصودش و ؛«رهنمي

 هك جاست همين از. دانست مناسب نامدار نقش ايفاي براي را «جسماني هايضعف كشيدن رخ به» قالب در

 معموالً و گزيندبرمي اجراهايش براي كيانيان كه مسيري و تصميم با آرافرمان خاص نويسينقش ديگر بار

 عمل نامدار شخصيت و فيلم سود به و شوندمي همسو هم با اند،مألوف و موجود رسوم از دور و نامعمول

 راواخ نزديكي در نامدار موقعيت ضرورت به كيانيان كه است مواردي معدود از يكي ضمناً، اين،. كنندمي

 بليق سكانس سانسور دليل به تماشاگر كه حالي در و داده دست از را روشنفكرش دوست كه جا آن – فيلم

 وشر برخالف هم. دارد دوربين به رو و دل ته از ييگريه -فهمدنمي هيچ را اشگريه دليل پليس، حضور با

 هب پشت كه آب روي ييخانه در سپيدبخت دكتر گريۀ نوبت دو يكي با برخورد در آرافرمان و او خود

 اشك از بيش آشناخاك سكانس اين از پيش كه باري دو آن با متفاوت هم و افتادمي اتفاق بيننده/دوربين

 شكل دو اين تفاوت واقع در. گذاردمي نمايش به دويده، چشمش در كه خوني در را نامدار هايگريه ريختن،

 گريه به مفيل دو هر در را او و سپيدبخت كه شرايطي ديگر با نامدار رنج اين ميان تفاوت به گريه، بازنمايي

 دنشكشته از ناشي اشك به كه بهايي اين شده، ساخته 6533 سال در آشناخاك كه اين با و. گرددبازمي واداشته،

 . كندمي جلوه تلخ و بامعنا چه روزها اين بخشد،مي نامدار دوست

 رودمي ارك به نيز بابك نقش به حميديان بابك گريستن مختلف هاينوبت در شگرد همين درست

 به (نسل يك نماينده جايگاه در يك هر) فيلم اصلي نقش دو در كيانيان و او بازي بنديزمان و تعادل تا

 پيش هق هق حد تا را گريه انتها به نزديك سكانس همان در فقط هم حميديان. برسد ممكن حد باالترين
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 دكشيخو نثار( فرهي تابي) مادرش كه گويدمي تحقيري از بابك كه جا آن هم تر،قبل بخش دو در و بردمي

 ديگري جاي كه كرد اعتراف اشدايي به دوستانش، آمدن از بعد روز صبح كه جا آن هم و كرد اشناموفق

 را حميديان دقيق كنترل ها،چشم در اشك زدن حلقه و دواندن چشم به خون كنش همان ندارد، رفتن براي

 -آب روي ييخانه در انتظامي عزت جمله از – آرافرمان ديگر فيلم هر بازيگر هر سبك به كه دهدمي نشان

 نگه فيلم رد شخصيت گريستن نوبت ترينكامل و آخرين براي را گريه نهايي تأثير و ضرب تا شده هدايت

 ياقياشت انتقال در حميديان نگاه و بازي ويژگي، اين منهاي. نكند خرج نخستين، هاينوبت همان را آن و دارد

 ينا در كه اوست كارنامۀ عناصر ترينموفق از كدخدا، دختر به اشبدوي -عمداً و – بيش و كم عشق با كه

 داده ستد از ديگر دختران با اشامروزي و شهري مناسبات در بابك كه را هيجاني حميديان. رفته كار به فيلم

 به و هرماهم به بابك نگاه در بيابد، آميزاغراق و شده تشديد شكلي كه آن بي نكرده، تجربه هرگز بسا چه يا

 و كباب رابطه كليدي ولي كوتاه هرچچند بخش و كندمي جاري است، آن از بخشي او انگار كه طبيعنتي

 .سازدمي بدل حميديان نسلهم و جوان مخاطب براي آشناخاك دلپذير هايقسمت از يكي به را دخترك

 

 ميراث

 ار فيلم شفاهي لحن كه اين فرض به حتي و گذاردمي حرمت آن به آشناخاك چه آن نهايت، در اما

 جا هب را آرافرمان انقالب از بعد ساخته چهارمين اين متانت حرمت كه شودمي باعث باشيم، نداشته دوست

 بر ،سامان به نا و پرالتهاب دوران اين در ديار اين جوان براي تاريخ و طبيعت دل از كه است ميراثي آوريم،

 فر،مايونه كارن مؤثر بس و هيپنوتيك موسيقي با فيلم آغازين تيتراژ جمله از كه ميراثي. است مانده جاي

 هاتصراح آن از دور جايي پاياني، هايلحظه در و كندمي يادآوري را تاريخ مسير در گذرش شيريني و تلخي

 اطرخ به بقا در را خود بخشرهايي جلوۀ كردم، نقد و اشاره پيشتر كه كشيدن زحمت و ماندن و خاك باب در
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 و بابك توسط زراعت مثالً – ديگر احتمالي موقعيت هر جاي به پايان اين انتخاب. دهدمي ماننشان عشق

 تمامي رغم به كه آشناستخاك نقاط آن از -سرزمين اين ميراث و خاك با او الفت و آشنايي بر تأكيد

 زماني هك كندمي تشخيص قابل را «نيك فرجام به ايمان» همان آرافرمان نگرش در ها،انديشيتلخ و هاكاميتلخ

 .دادند مي نسبت -دودسكادن يا اعماق در همچون – اشاخالقي هايروايت ترينتلخ در حتي كوروساوا به

 كندكهيم جستجو جايي در را ميراث حرمت مهرماه، توسط بابك هديه وحشي هايگل برداشتن با فيلم پايان

 قديم، شيوه همان به را عشق كه انديادگرفته هابچه اين انگار: ندارد قبلي هايگوييصريح آن با نسبتي و ربط

 آميخته البته و داشته، برايشان پيشتر كه باريخشونت عواقب به توجه بي گذاري،حرمت و سختكوشي همان با

 دارد، و داشته هاسنت آميزخرافه بخش با رويارويي در -روستايي چه و شهري چه– شاننسل كه جسارتي به

 . بگيرند پي مانده، جا به برايشان كه ميراثي بخش ترينمهم عنوان به

 

 چوپان به اشنهايي پاسخ در فيلم، در( كيانيان رضا) نامدار بهمن هايديالوگ مطلب،از عنوان* 
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