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 اتوپ: »رسید چاپ به اعتماد روزنامۀ در «فیلم یادداشت» عنوان به فرعی عنوان این با یادداشت این

 «زنان های خواسته به نسبت آمیز تحقیر نگاه و نذار زمین

 

 

 برای ساخت پروانه صدور عدم دالیل از یكی را «فیلمنامه ضعف» شصت، دهه در سینما متولیان

 هایفرهح از گرفته، را ما سینمای گریبان روزها این كه فراگیری ابتذال اما. كردندمی معرفی هافیلم بعضی

 در. هاستنامهفیلم ضعف به مسئوالن توجهیبی همین آنها از یكی كه كندمی نفوذ سینما این بدنه به مختلفی

 در هایشییدوره هم و او نگاه طرز چكیده كه قادری ایرج جدید ساخته «نذار زمین پاتو» مثل خاصی مورد

 روبهرو توجهیبی این از عجیبی شكل با گذارد،می نمایش به را انقالب از پیش هایسال فارسی سینمای

 ادیابع به حتی اش،زندگی زن دو با فیلم اصلی مرد میان روابط و پردازیشخصیت جهت از كه شویممی

 .رسدمی آمیزتوهین

 باز كه دارهخانواد متدین گذاشته سن به پا مرد داستان از است ییدیگرباره تكرار فیلم، داستانی خط

 در دیگر فراوان هاینمونه تا «ممنوعه میوه» تا «دنیا» تا «مارال» از و افتدمی دیگر زنی مهر یا هوس دام در

 سسكان تك همان در را اشجلوه بهترین هنوز و داردبرنمی ایران سینمای سر از دست سینما، و تلویزیون

( مندارج داریوش) نقدی حاج دفتر به( شمسایی مژده) كمالی گلرخ كه بیضایی بهرام «كشی سگ» فیلم

 این «نذار زمین پاتو» در – آزارنده شدت به ولی - تازه و عجیب نكته اما. كندمی یادآوری ما به رفت،می

 یالش) لیلی و( ترابی مهین مهرانه) مهری یعنی( قادری ایرج) پاشا زندگی زن دو میان تدریج به كه است

 كندمی كدر است، ترجوان كه لیلی. آنهاست زنانه متقابل درك از ناشی كه شودمی برقرا الفتی و انس( خداداد

 برای الزم هایمالطفت به اشحواس و گرفته یاد «داریبچه و داریخانه» همیشه خودش قول به مهری كه
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 كه همدفمی هم مهری! است نبرده كار به پاشا داشتن نگه برای كافی و دلپذیر زنانگی و نبوده «شوهرداری»

 رهمدیگ دو هر نتیجه، در و كرده پیدا عالقه او به واقعاً و نداشته را او شوهر «كردن در به راه از» قصد لیلی

 لیلشد مانند،می نامعادله این در دو هر چرا كه این ولی! كنندمی پاشاخان به را دیگری سفارش و پذیرندمی را

 سایه» هم اهگ و «سایه» را نامش فیلم در كه است مبهمی چیز به دویشان هر نیاز بلكه. نیست متقابل درك این

 هایآدم ما قاعدتاً و است بشری جامعه زنانه نیمه اساسی و اولیه نیازهای از یكی ظاهراً و گذارندمی «سر

 عمومیت دیگر كه است سال 05 كمدست نگاه نوع این كنیممی تصور كه هستیم ییماندهعقب و گراواپس

 .دانست زمانه این و جامعه این زنان چشمان شدن خون و اشك برای ییمسئله را این تواننمی و ندارد

 وام،خنمی پول من» كه شنویممی جوان زن زبان از لیلی، با پاشا مالقات هاینوبت نخستین همان از

 را دانمی فارسی، سینمای در «رقیب» شخصیت آشنای فداكاری با او كه هم انتها در. «خواممی سر سایه فقط

. ادرمم و پدر پیش شهرستان گردمبرمی» گویدمی هوویش به نمناك چشمان با كند،می خالی مهری سود به

 ممستقی مواجهه ما، جامعه زنان اجتماعی و فردی زیست معضل تریناصلی ظاهراً! «دارم سایه یه هنوزم جا اون

 !نددار احتیاج «سایه» به غیره، و عواطف و امنیت و شغل از بیش و پیش همه كه است آفتاب تند نور با

 لشوسای همه او كه است این لیلی، فداكاری نهایی سكانس این اجرای برای قادری ایرج روش كه این

 و جراا از او كه دستیدم مدل با برود، و كند ترك را تهران دست، در عكسی قاب با فقط و باشد فروخته را

 رسیده تبسبن به رابطه گره بازشدن سكانس كه طور همان. نیست عجیب چندان شناسد،می سینمایی بیان

 غرق اشاپ كه شود برگزار شكل این به تواندمی راحتی به او مثل فیلمسازی فیلم در پارك، در مهری و پاشا

 و بگذرد او جلوی از زنی شب، دیروقت ساعات آن در و باشد نشسته پارك در نیمكتی روی افكارش در

 طرف آن كنارش، و آمده مهری كه شود متوجه و بیاید خودش به ناگهان مرد تا «خانوم مهری سالم» بگوید

 با را مبلغ این باشد، پول تومان میلیون 055حاوی است قرار مثالً كه سامسونیت كیف یك یا! نشسته نیمكت
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 ورچط كه پرسدنمی خود از كس هیچ كند تصور فیلمساز و باشد داده جا خود در تومانی0555 هایاسكناس

 و «آكواریوم» و «خنجر و پشت» كه كسی از كدام هیچ اینها! است؟ شده جا كیف یك در اسكناس دسته 055

 به و دنش ساخته به كه است سیستمی در مشكل. نیست غافلگیركننده و غیرمنتظره ساخته، را «محاكمه»

 سطح ینتررویی دادن قرار دستاویز با گوییقصه نوع این با تكنیكی، سطح این با فیلمی درآمدن نمایش

 ربیشت كه امروز زنان معضالت و مطالبات و مسائل به نگاه طرز این با تر،مهم همه از و بیننده احساسات

 حتی و سخافت با دیگر و دهدمی راه است، كنونی هاینسل هایمادربزرگ هایدغدغه كنندهتداعی

 انجو زن به را خانه خرید وعده مرد وقتی بكنید، را فكرش. ندارد تعارضی است، جاری آن در كه هاییاهانت

 كجای چنان زن، شوق هایاشك و لبخندها و متن موسیقی و زن باشد، داشته «سایه» همیشه برای او تا دهدمی

 ،شدن احساساتی و آمدن وجد به فرط از باید هم فیلم تماشای حال در زنان گویی كه شوندمی جمع هم دور

 حتی و توهین و كسرشأن حس دچار حقیرانه، نیاز احساس نمایش شیوه این از ییذره و بریزند اشتیاق اشك

 .نشوند چندش


