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 چاپ به «تقوایی ناصر بلند فيلم ششمين درباره نكته 06» فرعی عنوان با خود زمان در که نوشته این

 .است آن نخست بخش این، که آمده سایت در بخش دو در زیادش حجم دليل به رسيد،

 

1 

 به م،دیدی و دیدم را خطبی کاغذ فجر فيلم جشنواره بيستمين در کهآن از بعد گذشته، سال اواخر

 نظرم به. شومنمی نقد بحث وارد دیگر ایرانی فيلم هيچ درباره فيلم، این جز امسال که گفتم دوستان و خودم

 ماندنمی ايناگفته خصيصه و ایده و نكته دیگر، هايفيلم درباره دیگران هاينوشته با که رسدمی و رسيدمی

 ب،خ خط،بی کاغذ ماجراي ولی. ندارند شدن فهم و کشف به تريگسترده و ترافزون نياز اثر، نقد و اثر و

 . «است دیگري حكایت این: »است متفاوت البته

 تفاوتم جنبه آن که بدهم را توضيح این مطلب، این نوشتاري الگوي و هابخش تفكيك فرم درباره

 به صالًا گوناگونش، مضمونی و ساختاري هايویژگی بازیابی و کالبدشكافی به نياز احساس و خطبی کاغذ

 هايپدیده قبال در ام بيشتر باطل تلقينات و تلقيات با کم دست. نيست فيلم این کردن قلمداد «پيچيده» معناي

 بوطمر مرزهاي و حد همه که این به شدن متعهد ضمن. نيست چنين خطبی کاغذ ،«پيچيده» فيلم به موسوم

 گردممی ازب مطل فرم درخصوص اماشاره به داد، خواهم توضيح را فيلم مختلف ابعاد سادگی یا پيچيدگی به

 رزندهس شيوه اوالً کوتاه، هايیادداشت از ايمجموعه با بریده بریده فرم این انتخاب دليل که کنممی اضافه و

 شدیدم يزپره به ثانياً و است اثر فضاي در عادي زندگی روح کردن جاري در فيلم راحت بسيار و گراعينيت و

 کنار با لم،في خود مثل خواهممی. گرددبرمی فيلم مورد در تعبيرتراشی احياناً و تفسير به گرایش هرگونه از

 هايچارچوب بر مبتنی و خشك برخورد. بپردازم کليت به پراکنده، ظاهراً و عادي شدت به اجزایی چيدن هم

 معناي هب خطبی کاغذ چون اثري براي فيلم، تحليل و نقد عرصه در مرسوم کاربردي هايشيوه حتی یا نظري
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 عهداتت به هم را قضيه این خود توضيح. بود خواهد تقوایی ناصر آخر فيلم فضاي لمس و درك از شدن دور

 . کنيد اضافه مطلب این در سابقم

2 

 هاينمونه و الگوها منابع، به ارجاع با فقط را خطبی کاغذ که هست رایجی بيش و کم دیدگاه

 مایشن نخستين زمان همان از دیدگاه این صاحبان. داندمی شدنیفهم فرامدرن، و مدرن ادبيات ماليستیمينی

 همواج فيلم این به عالقمند فرد چند یا یك با هرگاه که این به اندداده عادت را دیگران و خود اي،جشنواره

 تصویري ارائه هب گاه که این: بپندارند فيلم ماليستیمينیشبه هايزمينه همانا را عالقه این دليل درنگبی شدند،

 زن لفظی هايکشمكش طراحی و طرح لحاظ به کهاین پردازد،می زناشویی زندگی از معمولی و ساده ظاهراً

 یموندر کوتاه هايداستان از برخی به قطعی، نتيجه بدون و معلق تقریباً شرایطی در آن کردن رها و شوهر و

 کهنای و است شبيه( «زنيم؟می حرف چه از زنيم،می حرف عشق از وقتی» العادهفوق داستان به مثالً) کارور

 مرسوم، دراماتيك هاينشيب و فراز حذف حتی و جامعه هواي و حال کلی، نكات بيرونی، فضاي حذف با

 . شودمی نزدیك هاماليستمينی - «نپردازيداستان» واقع در یا - پردازيداستان رویكردهاي به

 اوالً. خالفمم دیدگاه این با خط،بی کاغذ مشعوف شيفتگان از یكی عنوان به بنده روشن، دليل چند به

 ،(عناصر این همه نه و) فيلم روایتی ساختمان دهندهشكل عناصر از بخشی عنوان به خصوصيات این همه

 تدوس» حس ایجاد براي الزم کيفيت تنهایی به و سازندمی را فيلم دنياي «درك» اوليه هايبنيان فقط

 آیند،می ارک به اثر شناخت براي و شوندمی محسوب «ویژگی» فقط اینها دیگر، عبارت به. ندارند را اش«داشتن

 حذف» بر بتنیم رویكرد ثانياً. بيانجامند شيفتگی یا عالقه به ،«امتياز» چند و چندین حكم در نفسهفی که این نه

 ماليسممينی مشخص هاينمونه به ربطی هيچ تقریباً موجود، قرائن و شواهد در تأمل با تقوایی، کار در «زوائد

 شهيد یا و ازو برسون، چون فيلمسازانی روش و منش با تقوایی قدیمی پيوند و آشنایی اساساً و ندارد ادبی
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 و تأخرم و دیرهنگام آشنایی تا است ترعميق و بيشتر گذاشتند،می زوائد حذف بر را بنا که خودمان ثالث

 .گرددبرمی فيلم شدن دیده از بعد ماه چند همين به که کارور مثالً با او مدتکوتاه

 این اصوالً چون نيست، غيره و ماليستیمينی ادبيات از تأثيرپذیري احتمال نفی مطلقاً قصدم

 و ذاشتنگ اثر حيطه در چه) تأثيريبی و سواديبی و خبريبی همه این بر وجود، صورت در را تأثيرپذیري

 طرح با ام وانگهی. دهممی ترجيح بار صدها گرفته، فرا را ایران سينماي سراسر که( پذیرفتن اثر عرصه در چه

 بتداییا سطر دو به را اثر جهان گستردگی داریم واقع در خط،بی کاغذ مورد در «ماليستیمينی روایت» مسأله

 .کنيممی محدود اشساختاري عناصر اوليه و
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 باید ام،هبرگزید خطبی کاغذ به نگاه براي که غریبی و عجيب شاید و شخصی زاویه توضيح ادامه در

 شدت هب نيز فيلم این مورد در محترم کارانسياسی آميزتوهم دیدگاه با که کنم عرض عصبانيت اندکی با

 چند يترت اي،زنجيره هايقتل به هاییکنایه و هااشاره حاوي فقط فيلم دوستان، از برخی براي که این. مخالفم

 وحدتی جهانگير ساختن زندان ماجراي - بيشتر دقت صورت در - و شده توقيف خردادي دوم روزنامه

 یسندگاننو شخصی و ايحرفه حيات ناامنی زمانه در همسرش شدن نویسنده از او نگرانی یا( شكيبایی خسرو)

 . آیدمی مبتذل و سخيف نظرم به واقعاً است،

 نوع از زدگیسياست و تفسيرزدگی زدگی،تمثيل در هنوز که دهيممی نشان عمالً ما تأویالت، این با

 زا پيش دوران به متعلق نگرشی که آن یعنی این و بریممی سر به وپنجاهچهل دهه چپ هايخوان مخالف

 هنوز و ایمهکرد انتخاب مدرن، هايقالب از فراتر و یافتهنظم فيلمی تحليل براي را آشفته جامعه این مدرنيسم

 !بينيممی سياسی را ناچيزي و چيز هر
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 آن نبودن یا بودن سياسی جنس و ميزان به فيلم، قضاوتبی و شوخ «لحن» اهميت تشریح در بعدتر

 کاغذ از آن و این سياسی هايتعبيرتراشی دل در که کنممی اضافه را این فقط اینجا در. پرداخت خواهم

 که فتگمی عاليجنابان از یكی. کنم محروم خواندنش از را شما آیدمی حيفم که امشنيده ترهاتی گاه خط،بی

 کدام دمپرسي طلب،اصالح جناح از حمایت در تقوایی صریح اشاره خاطر به فقط و فقط دارد، دوست را فيلم

 صرنا خود دوست، سياست جناب آن دید از و مشایخی جمشيد) استاد زبان از که آنجا گفت صریح؟ اشاره

! «نویسیمی چيز قشنگ و صاف خط،بی سفيد کاغذهاي این روي چون دستی،چپ حتماً تو: »گویدمی( تقوایی

 هايينیبتنگ مشمول کند،می تأکيد جهتیبی و خطیبی بر نامش در که فيلمی بينيد؟می را بزرگ جوك

 . شودمی منسوب خط آن و خط این به و شودمی هازدهسياست تراشانهتمثيل
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 هم باز هک کنندمی محدود خصوصيتی به را فيلم خط،بی کاغذ مؤلفان حتی و مخالفان دیگر از برخی

 روزمره و عادي زندگی از ايساده برش فقط فيلم کهاین: دهدمی قرار سرسخت مخالفت موضع در را حقير

 اییتقو افتادن دور جهت از ویژه به مختلف، جهات از را نكته این معموالً مخالفان ميان، این در! همين و است

 و انگارندمی فيلم شمردن کوچك براي ايبهانه و ضعف منزله به اش،هميشگی جذاب گوییقصه روال از

 این و روند،می «ممتنع و سهل» مجعول و مجهول و وحشتناك عبارت آن سراغ به فيلم توصيف براي موافقان

 !است داده دق مرا بار چندین هاسال این که است واژگانی ترکيب آن از

 تحليل رد استفاده قابل هاياستدالل انواع از یك هيچ به که غيرتخصصی تعبير این فهممنمی واقعاً

 اندوست بگویم، ساده شد؟ ما سينماي انتقادي اصطالحات فرهنگ وارد کجا از ندارد، ربطی هيچ هنري، آثار

 ار نفهميدنش به اقرار توان و رو ولی رسدمی نظرشان به سخت فهمش چيزي هر که این به اندکرده خو ما

 توصيفش «ممتنع و سهل» عبارت با است، بدي فيلم بگویند اگر نارواست و است زشت کنندمی حس و ندارند
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 ودشخ دنياي به را ما و ما به را خودش نتوانسته یا. ندارد یا دارد ايسنجيده ساختار یا فيلم باالخره! کنند

 . ندارد مصداقی و معنا «ممتنع و سهل» حاالت، این از کدام هيچ در. نتوانسته یا کند نزدیك
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 تلقی با «تمری» واژه به برمان، و دور سينمایی مكالمات نامفهوم تعبيرات ناپذیرپایان سير این ميانه در

 هايالنپ و بلند هايبرداشت تعدد به اشاره با دوستان همين از خيلی. خوریمبرمی زیاد نيز غيرتخصصی

 دنياي) جشنواره آخر هايیادداشت در پيشتر! «است کند ریتمش» که اندگفته مدام خط،بی کاغذ در طوالنی

 رايب موجود راه تنها که پاسخی. کردم اشاره زمينه این در تقوایی دیدگاه و پاسخ به هم( 161 شماره تصویر،

 یا فيلم از فاعد به نه تقوایی توضيح چون. باشد سينمایی دانش حيطه در اندك بضاعت تواندمی آن، نپذیرفتن

 لقیت طرز این عموميت از بارها او. شودمی مربوط سينما در آن کارکرد و ریتم تعریف به بلكه خودش، کار

 گفتیش ابراز دانند،می نما هر زمانی طول کردن کوتاه به وابسته را ریتم سرعت که ایران سينماي اهالی نزد در

 در ار نفر دو بين مكالمه واحد صحنه اگر که است بدیهی نكته این متوجه درستی به او اشاره. است کرده

 صحنه این به را فيلم زمان از کمتري وقت بدهيم، نشان است، طوالنی زمانش که اينفره دو دور نماي

/  نما» شيوه به نفر دو هر بسته و متعدد نماهاي به را صحنه عموم، تصور طبق اگر و داد خواهيم اختصاص

 کندتر ایع،وق پيشبرد ریتم و بردمی وقت بيشتر صحنه کل کنيم، خرد شولدر، اور چندین یا «متقابل نماي

 . شودمی

 پيشنهاد طخبی کاغذ در کند ریتم وجود به معتقد دوستان به ناکارآمد، واژگان تصحيح منظور به تنها

 ایجر فرودهاي و اوج و حوادث فاقد فيلم که کنند اشاره نكته این به ریتم واژه از استفاده جاي به کنممی

 با را بيرونی وقایع مالیمت و است دراماتيك رایج هايویژگی با را بيرونی وقایع مالیمت و است دراماتيك

 . نگيرند اشتباه ریتم، چون تريدرونی و ساختاري هايویژگی
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 و سطح انتخاب و ميزانسن دکوپاژ، لحاظ به خطبی کاغذ خانه، داخل زندگی فضاي نمایش نوع در

 یا خانوادگی هاينمونه انبوه با ما تلویزیون و سينما و است عيارتمام عادت خرق یك دوربين، زاویه

 هايحنهص نمابندي در رئاليسم از ايویژه گونه. ندیده خود به را رویكردي چنين گاههيچ مشابه، ملودراماتيك

 جلوه نامتعارف شدت به را آن جاري، هنجارهاي با قياس در که خوردمی چشم به فيلم پرشمار داخلی

 حال و حس به رسيدن قصد به برعكس، درست را دکوپاژ شيوه این صبا فرهاد و تقوایی که حالی در. دهدمی

 از يشپ تا را فيلم اوليه درآمدپيش مثال، عنوان به. اندبرگزیده امروز ایرانی هايخانه داخل در زندگی متعارف

 خانه راهروي ورودي در دوربين وقتی: بياورید یاد به( تهرانی هدیه) رؤیا و جهان خوردن صبحانه صحنه

 نما این نی،طوال مدتی آشپزخانه، به مادر و رودمی دستشویی به( مطلبی آرین) منگول/  پسربچه شده، مستقر

 . شودمی شنيده آن روي بر پسر و مادر مكالمه صداي و است پرسوناژ از خالی

 نزدیك هاانهخ داخل عينی واقعيت این به را ما و فيلم رفته، کار به بارها نيز فيلم بقيه در که شيوه این

 ينيتیع. زنندمی حرف هم با ببينند، را همدیگر که آنبی و مختلف هاياتاق از بارها خانواده، اعضاي که کندمی

 قلم از و شده فراموش سينما این خانوادگی هايفيلم در هميشه تقریباً شود،می فيلم نصيب رهگذر این از که

 . گيردمی سرچشمه دکوپاژي منطق همين از فيلم «طوالنی نماهاي» ماجراي از بخشی. بود افتاده
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 کار هب آنها اغلب که دارد ملزوماتی و پيامدها شده، گفته دکوپاژي رویكرد انتخاب که است طبيعی

 همیم بخش. آوردمی پدید هاییدشواري و نبایدها و بایدها او براي و شودمی مربوط فيلم فيلمبرداري مدیر

 ايهویژ جایگاه فيلم، تصویرسازي خاص معيارهاي و هنجارها در که است کم نور از استفاده ملزومات، این از

 يلمسازانف اغلب نزد در وضوح و روشنی و صراحت به متمایل طبع دليل به کم نور با کار که کنيم توجه. دارد
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 یا هم شمارانگشت موارد همان و شودمی دیده ایرانی هايفيلم در ندرت به سينما، این عادي تماشاگران و

 فضاي رد سوخته نسل اول اپيزود مثل یا و بوده خارجی و شبانه تاریك هايصحنه از پر شهر پوست زیر مثل

 کاغذ ثلم که نيست دیگري ایرانی فيلم هيچ گفت توانمی جرأت به. است گذشتهمی بزرگ و وسيع داخلی

 هيديتم مثابه به را کم نور شب، و روز ساعات تمام در و خانه یك بسته و کوچك داخلی فضاي در خط،بی

 . باشد گرفته کار به شناختهزیبایی

 فاوتت مثالً) روز مختلف ساعات نوري کيفيات و مالحظات رعایت تواندمی حتی ترفدقيق بيننده

 در ،کمتر نور که کند تأمل نكته این در ضمناً و دهد تشخيص خانه داخلی فضاي رادر( عصر با صبح نور

 پنجره آن پشت در را صبح دم نور حالت و رنگ و ميزان. دارد نياز تريپرزحمت و بيشتر نورپردازي به عمل

 هيچ هب که صحنه این نورهاي شده پرداخت کامالً شكل ایدکرده فكر هيچ دارید؟ خاطر به فيلم آخر آشپزخانه

 ناكرخوت صحنه آن در جاري حس و فضا باور در نيست، حصول قابل اصالً و نشده کار طبيعی نور با وجه

 دارد؟ تأثير چقدر بستر، به رفتن از پيش

8 

 أکيدت از دور ولی جزئيات از سرشار فضاسازي و تصویرپردازي به مربوط هايبحث این با و حاال

 و حد از هچگون فيلم، در «زوائد حذف» فرآیند که بپردازم نكته آن تشریح به توانممی بهتر خط،بی کاغذ در

 خاص موارد ات گرفته کارور شدهشناخته هاينمونه از اینچنينی، هايقصه. رودمی فراتر ادبی ماليسممينی سطح

 عموماً وپارد،است تام حتی یا سارویان ویليام کورمير، رابرت کوتاه بسيار و کوتاه هايداستان مثل مهجورتري و

 احساسی تحال یا حس ایجاد براي که دارندمی نگه را جزئياتی یا هاپاره آن فقط فضا، کليات توصيف حذف با

 نمایشگر ماهيت جهت به اما است، استوار اصل همين بر هم خطبی کاغذ. آیدمی کار به خواننده در خاصی

 توجه از کوشدمی همزمان، و دهدمی نشان تصویر قاب در هم را فضا غيرضروري هايبخش سایر سينما،
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 ارجیخ فضاي که این گيرد،می قرار تاریكی در گاه خانه از هاییقسمت که این. بكاهد هاپاره این به تماشاگر

 که این دارند، حضور فيلم از کوتاهی هايبخش در علی و سوسن که این بينيم،نمی اصالً را جامعه عمومی و

 مشاهده بدون را هاآدم و عناصر این همه حضور که این ترمهم و شودنمی داده نشان وقت هيچ شریفی آقاي

 ماليسممينی ترتيب، این به. یابدمی معنا مسير همين در همه و همه کنيم،می حس واقعی و ملموس کامالً عينی،

 اينمونه وصيهت آن براي زدنیمثال الگویی و انجامدمی فيلم بيننده تمرکز و نگاه زاویه به «دهیجهت» به تقوایی

 به که ار جایش هر و بردار کنمدادپاك بعد و بنویس مداد با را متن گفتندمی که دهدمی ارائه هاماليستمينی

 ،افزودن راه از نه هنر» که بود نگفته هم برسون مگر و. کن پاك است، دور احساست پایه و اصل از نظرت

 ؟.«گيردمی شكل کاستن با بلكه
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 لحاظ فيلم روایت و ساختار هايبنيان تنظيم در بيشتر من زعم به که ماليستیمينی رهيافت برخالف

 در ايحنهص یافت، دست قالب این مشهور هايداستان و فيلم بين مشخصی شباهت به توانمی کمتر و شده

 ميالن اندرخش کوتاه هايداستان از یكی مرکزي کنش تكرار به درست انگيز،حيرت تواردي با که هست فيلم

 یا رمزت موقع که ايکهنه پيكان همان) شریفی آقاي جاگوار/  ليموزین با جهان که ايصحنه: پردازدمی کوندرا

 ربرقرا اثر اصلی زوج بين را ايرابطه همان دقيقاً صحنه. کندمی سوار را رؤیا!( شودمی باز درش زدن، دور

 که دختري و جوان مرد بين شوخی هم آنجا. بينيممی کوندرا ميالن« اتواستاپ بازي» داستان در که کندمی

 که مانیز مثل مرد شان،ايهفتهدو تعطيالت آغاز در که کشاندمی اینجا به را دو آن کمکم است، ثابتش دوست

 آورددرمی را زمانی اداي هم دختر و کندمی سوار را دوستش کند، سوار جاده در را ايغریبه دختر خواهدمی

 ماننده دقيقاً رویداد، گيريشكل نوع. بزند «اتواستاپ» و بگيرد را ايغریبه مرد ماشين جلوي خواهدمی که

 اما(. دآیبرمی پيرامونش جامعه از تقوایی درست شناخت و فرهنگی هايتفاوت از این) نيست خطبی کاغذ
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 یتحقيرشدگ غافلگيري، حس همان. است هم مثل درست جوان زن دو بر ماجرا روانی/  روحی تأثير و نتيجه

 جمله رارتك به را او و گيرددربرمی جدي بسيار شكلی به را دختر وجود کوندرا قصه در که باختگیهویت و

. ددارمی وا خود سالم و عادي فساد، از دور فردي هویت بازیابی منظور به و آینه مقابل در «هستم خودم من»

 من رايب. شودمی منجر رؤیا «آدمی بدم هابازيجلف این از من» فریاد و کودکانه بغض آن به تقوایی فيلم در

 رد صحنه این) بخش این افزودن با تقوایی که است این مهم نيست، مهم چندان تصادفی توارد این خود

 به را مشفيل کلی سوي و سمت خواهدمی( است تقوایی از آن متن و فكر کل و نبوده فرشچی مينو فيلمنامه

 دلزدگی رؤیا، به جهان طبيعی ولی پنهان شك. کند ترنزدیك «معاصر زناشویی زندگی بحران» مضمون

 ؤیار وفاداري ،(«کشهمی نقشه هم من شوهر! گندي شغل چه» دیالوگ با) جهان با زندگی از رؤیا گریزناپذیر

 هانج/  ترك راننده پيشنهاد از او تحقير و توهين احساس و خوردن رودست باالخره، و اشزندگی و خود به

 . تاباندیم باز روز، اجتماعی شرایط به تعميم قابل ولی خصوصی کامالً ابعاد در را بحران آن از روشنی هايرگه
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 دکن به دهد، سوق مرسوم مبتذل هايگيريمچ طرف به را ما که آن جاي به باز دیگر، عجيب توارد

 رؤیا هک آنجا خط،بی کاغذ پایان: رساندمی امروز زناشویی زندگی فراگير بحران درونمایه در ترعميق کاوي و

 در و رودمی خواب اتاق به جهان، یعنی اشخواننده نخستين سوي از نویسنده عنوان به شدن پذیرفته از بعد

 با عجيب شباهتی گذارد،می شوهرش و خود بين هايتنش بر که موقتی چند هر پایان نقطه با بندد،می را

 کوبریك، اهكارش مثل هم اینجا. دارد بسته باز چشمان کوبریك، استنلی فيلم واپسين انتهایی دیالوگ و لحظات

 اي،انهخ هر در پشت و است زمانه مقتضيات الینفك جزء گویی که آیددرمی تصویر به طوري موجود بحران

 براي که است این در بزرگ فيلمساز دو مهارت. دارد وجود گوناگون، هايمصداق با و مختلف مراتب به

 ظاهراً و خاص شرایط دل در و شوندنمی پررنگ اجتماعی هايزمينه وارد بحران، این فراگير جنبه به دستيابی
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 هاينمونه در چون. رسندمی نظرشان مورد پذیريتعميم خاصيت به خود، هايشخصيت فرد به منحصر

 مخاطب نيست، خبري گذرد،می آن در فيلم هر که جوامعی شده کليشه و رایج مشكالت از آنها، انتخابی

 كیی بحران هايجلوه نيز تفاهم قرین ظاهراً موارد این در حتی که برسد دریافت این به سادگی به تواندمی

 شرح ماندمی. باشد همراه هم معمول معضالت با که مواردي به رسد چه آورند،برمی سر دیگري از پس

 و «تلخ» بينابين لحن توضيح در مطلب، اواخر در که بحران خود با فيلمساز دو از هریك رویارویی چگونگی

 ! دهمنمی لو را آن اینجا خاطر، همين به و پردازممی آن به فيلم، پایان «سرخوش»
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 را معاصر خانوادگی زندگی بحران مرکزي هسته که ايمحدوده انتخاب جریان در فرشچی و تقوایی

: کنندمی پر هم را ایران سينماي در دیگري بزرگ شكاف و خالء ناخواسته یا خواسته دهند،می نشان آن دل در

 وضعيت ره نهایی نقطه یا مضمون هر حالت شدیدترین به اندرکارانشدست افراطی تمایل دليل به سينما این

 هايفيلم ثالًم) دیگر ابعاد در و رفته هاطبقه ترینپایين یا باالترین سراغ به همواره اجتماعی ابعاد در نمایشی،

 هنجارهاي جهت، همين به. ندارد هاآدم اجتماعی و فردي هايزمينه و هاریشه کار به کاري اصالً هم( ايحادثه

 درست روزيب بشود، اگر یا شودنمی تصویر ما هايفيلم در عنوان هيچ به شهري متوسط طبقه زندگی طبيعی

 هطبق گفتار شيوه و خوي روحيه، ایران، سينماي در «بودن معاصر» مدعيان همه. ندارد واقعيت به مقرون و

 دیگر غيرشهري جوامع یا طبقاتی سطوح جغرافيایی، هايمحدوده تاریخی، هايدوره با را شهري متوسط

 مظاهر) قراف سراغ به و کنندمی رها را متوسط طبقه اشتباهات، همين نگرانی از عموماً البته و گيرندمی اشتباه

 از سپ که باشد، داشته را دستاورد یك همين اگر حتی خط،بی کاغذ. روندمی( اجتماعی به موسوم سينماي

 همراه اشعينی خصوصيات همه با شهري متوسط طبقه زندگی از بازتابی با را ایران سينماي کوشدمی هامدت

 . برداریم سر از کاله احترامش به تا است کافی کند،
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 یابدمی زني را ما یكنواخت سينماي از دیگري گمشده حلقه فيلم متوسط، طبقه زندگی با مجاورت در

 ينمايس در ايشدهفراموش قشر اجتماعی رفتارشناسی و زندگی شيوه به باز که کندمی پر را اشخالی جاي و

 . روشنفكر قشر: شودمی مربوط ایران

. داردمی او بيشتر توضيح به را ما ایم،کرده خو آن به ماناطراف در که هایینگريسطح بعد، به اینجا از

 از مزاحم مثالً یا سينماست سينما آتش، و آب پارتی، مثل هایینمونه که پرتی و تصنعی تصویر برخالف

 خطبی غذکا کنند،می عرضه مخاطب به سينما بازیگر یا فيلمساز نویسنده، نگار،رونامه همچون روشنفكرانی

 به تا ردگيمی کار به را سازندگانش نمایانهواقع تالش همه و نيست پردازيکلی و گوییکلی دنبال به اصالً

 دیگر هايفيلم که حالی در. یابد دست داستان روشنفكر و اصلی و زوج زندگی جاري هايلحظه عينی تصویر

 ردمم عاميانه تصورات همان بر روشنفكري، زندگی از شانتلقی و اندکلی هايجلوه و شعارها دنبال به مدام

 در و مطالعه اهل رؤیاپرداز، زنی مشترك زندگی در خطبی کاغذ است، منطبق روشنفكري محافل از دور

 نوع و حنل دنبال به معماري، به آشنا و ساختمانی هاينقشه طراح تحصيلكرده، مردي با شدن نویسنده آستانه

 و جر و استدالل روش کهن، هايقصه و هاالمثلضرب از استفاده شيوه زدن، حرف طرز مسایل، با برخورد

 زندگی متن در روشنفكران هايپریشانی و تردیدها و شك و هاشوخی طرح شكل همچنين و بحث

 به کرده خو اهالی که شودمی نزدیك شانزندگی عينی هايلحظه نبض به قدرآن و گرددمی شانروزمره

 وشنفكرر جرگه زندگی درباره خطبی کاغذ کجاي که بپرسند ما و خود از است ممكن ایران، سينماي بافیکلی

 !است؟ کنونی جامعه

13 



 

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

 

 
22 کد مطلب/040010 از    42 صفحه     

 

 از ایشهشخصيت که هاسال این دیگر فيلم هيچ در. شوم متوسل جزئيات و هانشانه ذکر به مجبورم

 کشيدن گارسي. است نشده انتخاب دقيق چنين کشيدن، سيگار عادي ظاهراً هايلحظه باشند، تحصيلكرده قشر

 رد ايساده کشيدن سيگار ،(معززي اکبر) علی مثل که وقتی چه دارد، کارکرد و زمان خط،بی کاغذ در هاآدم

 همراه شيدنک سيگار رؤیا، توسط منگول و شنگول قصه نقل با همزمان که وقتی چه باشد، شبانه ميهمانی یك

 و جهان با شبانه هايبحث از بعد رؤیا کشيدن سيگار لحظه آن است همچنين. باشد جهان خوردن حرص با

 مواجه مادرش خانه به رفتن و خانه ترك موقع در رؤیا یادداشت با وقتی جهان، کردن روشن سيگار نيز

 مقاطع مهه که کندمی تأیيد را این تردیدبی بوده، ناظر یا حاضر روشنفكري هايزندگی در که کسی. شودمی

 يلتشك را کشيدن سيگار جاي به و درست مواقع است، شبانه ميهمانی آن که شانترینعادي حتی فوق،

 ط،رببی ظاهر به جزئيات همين که باشيم دریافته دیگر مطلب، از مرحله این در و حاال اميدوارم و دهند،می

 . نمایدمی ضروري کامالً آن، به اشاره و است کرده ممتاز و متمایز را خطبی کاغذ ساختاري نظام
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 «يبازخل» به حدي تا عوام، دید از است ممكن که دليلبی ظاهراً و متفاوت و خاص رفتارهاي اندکی

 هايجلوه. دارد و داشته وجود هنر اهل و ادبيات اهل نمایش، اهل آدم هر خصوصی خلوت در باشد، شبيه

 باغ هب رفتن از پيش و ماشين در رؤیا کردن تمرین «سالم» و «سام» آن از رفتارها، گونهاین از توجهی جالب

 چاي در کپسول و قرص بردن فرو تا( شيخی جميله) مادر خانه در نامعلومش هايحرف و کارها تا فردوس

 گنجانده رویا فردي حرکات و حاالت جاي جاي در ،(گذاردمی دهان به قند ايحبه دارد انگار که طوري)

 .افزایدمی امروزي روشنفكر هيأت در او ملموس شخصيت به دیگري باورپذیر بعد باز که شده

15 



 

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

 

 
22 کد مطلب/040010 از    43 صفحه     

 

 خود و سوئيچ گرفتن براي رؤیا درخواست مثل) هادرخواست طرح نوع و رؤیا و جهان رابطه نوع

 وختهس جگر بوي این» شوخی آن و رویا تولد بهانه به آوردن گل ماجراي مثل) تشكرها و هاتبریك ،(ماشين

 زن نای بين( استادش براي رؤیا شدن «نارنجی تاکسی» به جهان اشاره مثل) هاسوءظن و شك حتی یا( «منه

. تاس فعلی جامعه روشنفكر قشر زناشویی زندگی در جاري روابط نوع از ايسنجيده معادل و همتا شوهر، و

 موارد رد) کنایه و نيش یا( مثبت موارد در) طنز و شوخی از استفاده با و غيرمستقيم روش به مسایل طرح

 در لمنامهفي و فيلم و فضاهاست گونهاین و هاخانواده گونهاین در کالمی ارتباط برقراري اساس و پایه ،(منفی

 . کنندمی پيدا دست «بودن معاصر» هايجلوه بهترین به ارتباط، نوع این تنظيم

10 

 دگیزن جاري نامالیمات براي ايریشه جستجوي در را خطبی کاغذ وقتی جزئيات، این از فارغ حتی

 اجزا از فيلم موقع به گذر نشانگر که رسيممی ايمتقاعدکننده العللعلت به کنيم،می زیرورو قشر این زناشویی

 هک است این جهان و رؤیا مشكل اي،زاویه از است؛ روشنفكري فضاي در جاري کلی روح به شدن نزدیك و

 به را مقصودش دیگري کهآن از پيش ناخواهف خواه و اندباهوش و آگاه دو هر فهمند،می خوب دو هر

 تولدش الروزس کسی که فهمدمی فوري رویا وقتی. برندمی پی او نهایی مقصد به کند، تشریح یا بيان صراحت

 در یارؤ وقتی بوده، رؤیا نویسیداستان استعداد کاشف اولين خودش جهان وقتی کرده، یادآوري جهان به را

 در جهان عادت تریناصلی بر «کنیمی فوت رو اتدیگه جاي سوزه،می جات یه وقت هر تو» دیالوگ آن

 درخصوص رؤیا پنهانكاري از گذرا، نگاهی با جهان وقتی و کندمی اشاره زنش اعمال به نسبت هاییواکنش

 مردي و زن جانبههمه «هماوردي» که گفت توانمی شود،می باخبر اشفيلمنامه متن کپی و اصل هاينسخه

 بر یكی چربش جاي به و آورده پی در را شانمشترك زندگی هايناآرامی اعظم بخش باهوشف و دقيق
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 هايیزندگ همه در ناپذیراجتناب و طبيعی ايمسأله: است انجاميده دو آن بين چالش ادامه به یكسره دیگري،

 . هادوران همه روشنفكري

17 

 ریانج از دیگري وجه بر استثنایی، طور به فيلم که است پردازيکنایه و هوش همين انعكاس در و

 تیح و کاري دوستانه، شخصی، مناسبات تمام تقریباً که این: شودمی متمرکز هم ایرانی معاصر زندگی

 به حد این تا که ندارم سراغ را دیگري فيلم واقعاً. است همراه شوخی و طنز با روز، طول در ما خریدهاي

 واقف امروز، شهري جوامع در ویژه به ها،ایرانی ما مكالمات کنارهاي و گوشه همه در شوخی بودن جاري

 . باشد گذاشته نمایش به راحت، و طبيعی چنين را آن و باشد بوده

18 

 آن هايدیالوگ طبعاً کند،می نزدیك جاري حس این به را فيلم که اشاراتی و هاشوخی عرضه محل

 حفظ از هک باشيد فيلم سازنده و بازیگران نویسندگان، شيرین و جذاب کوشش شاهد توانيدمی اینجا در. است

 باغل آميزاغراق و کند و پرتأکيد گوییدیالوگ در که چيزي) واقعی زندگی در زدن حرف طبيعی سرعت

 براي ار فرصتی و امكان هيچ «جون سوسن سالم» دیالوگ آن تكرار تا( شده بدل کيميا به ایرانی، هايفيلم

 در کمياب جوهري از ناب ايجلوه «جون سوسن سالم» مثل اينمونه. دهدنمی دست از حس، آن به نزدیكی

 ايخانه واقعاً دارند، عينی زندگی اش،سازنده ذهن در فيلم هايشخصيت دهدمی نشان که ماست سينماي

 به و شودمی بدل و رد شانبين که کدهایی و دارند هاییکالمتكيه کنند،می تلفن آنها به که دوستانی و دارند

 ماست ايسينم معيارهاي در غيابش فقط. نيست عجيبی پدیده اصالً بينيد؟می. گرددبرمی مشترك خاطرات

 . سازدمی گرجلوه موهبتی چون خطبی کاغذ در را حضورش که

19 
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 دختر نام هک اندشنيده موشكافان چيست؟ فيلم پسربچه کوچك نام که بگوید من به تواندمی کسی

 در ماا ،(زندمی صدا نام با را او پوشيدن روپوش موقع بار یك فقط مادرش) است فرشته ،(مرادي هانيه) بچه

 همان امتداد این. شوندمی خوانده «منگول و شنگول» شان،والدین سوي از پسر و دختر فيلم، طول تمام

 همه از باورپذیرتر را فيلم خانواده و دارد وجود ايخانواده هر در واقعيت، در که است خصوصی کدهاي

 وسنس شبانه، ميهمانی آن انتهاي در وقتی شاید داند؟می چه کسی. دهدمی جلوه مشابه هايفيلم در همتایانش

 شيدنک با و شودمی مالیم ناگهانی، لحنی تغيير با و کندمی پرخاش يجمله چند علی به( عبيسی صغري)

 طورآن که کندمی استفاده علی و خودش بين خصوصی کد یك از دارد ،«بریم؟ علی،: »گویدمی کلمات

 عينی و واقعی زندگی هم فرعی هايآدم حتی تقوایی، آخر فيلم در. افكندمی خنده به را جهان و شوهرش

 . ما همه مثل دارند،

26 

 هازیتم از تمامی به فيلم، هايدیالوگ «برگشتی و رفت» فرم که دارد آن از حكایت هادیده و هاشنيده

 این .دارد وجود هم( شوکران اوليه فيلمنامه مثالً) او دیگر کارهاي در و است فرشچی مينو قلم هايتوانایی و

 ،ملودراماتيك آثار هايآدم گفتار پرداخت در معموالً که ماست سينماي مفقوده هايحلقه آن از دیگر یكی هم

 حوادث در بيرونی کشمكش براي جانشينی عنوان به) آنان هايدیالوگ در کشمكش و تنش ایجاد توان

 شبانه بحث آن در رؤیا و جهان ظریف کالمی بستان بده به. است کرده کمياب را( حادثه بر مبتنی هايفيلم

 این شبردپي و نگارش. کنيد توجه پایانی دمسپيده از پيش شب طوالنی صحنه در یا تختخواب سوي دو در

 .نيست آسان وار،پنگپينگ روند
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 و هگوش پيمان و پر فهرست این به فيلم، باهوش اصلی زوج بين «چالش» قضيه آن تكميل در

 / «زنممی حرف پولیبی از دارم من زد؟ پولو حرف کی: »بيندازید نگاهینيم یكدیگر به آنان هايکنایه

 «آدمی دشب بافتنی هايقصه از ما اوستاي/ » «ثانی کریستی آگاتا... مبارك تولدت. شودمی متولد اينویسنده»

 خرج که من به پولی یه یا بده، تو به عقلی یه خدایا/ » «بنویسی؟ چی داده یادت البد پس اشخونه راه تو» -

 رخببی که خواممی معذرت/ » «نيست اسمش تاکسی بره،می تورو تومن 366 با که اونی/ » «کنم درمونت دوا

 . «شهمی پيدات سرزده ارواح، عين هميشه. عادته تو» - «شدم مزاحمت

 و شودمی بازگو رؤیا مادر و تاکسی راننده رؤیا، جهان، زبان از که هاطعنه و هاگالیه ها،متلك این

 وهوج بربگيرد، در را فيلم هايشخصيت همه و کند پيدا ادامه هم دیگر نمك با نمونه هاده تا توانستمی

. کندمی دلب ایران سينماي تاریخ هايفيلم هايدیالوگ مجموعه آميزترینکنایه از یكی به را خطبی کاغذ کالمی

 هايدیالوگ در فقط شاید را کارکرد داراي و هدفمند زنیطعنه و غيرمستقيم هاياشاره وارمسلسل رگبار این

  دارید؟ سراغ دیگري نمونه شما. ایمبوده شاهد( مهرجویی) هامون و( بيضایی) دیگر وقتی شاید
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 ماندگارترین و ترینقدیمی از یكی سازنده گلستان، ابراهيم آقاي چشم از نكته این اميدوارم

 دیگر بار صورت، این غير در چون! بماند پنهان( 1344) آینه و خشت یعنی سينما این تاریخ شاهكارهاي

 که افتدیم راه به تقوایی و او ارتباطیبی و دوري یا نزدیكی و همكاري سر بر ايبيهوده ژورناليستی جنجال

 . ندارم را تكرارش حوصله اصالً یكی من

 بتناس به و گهگاه که است فيلمی تنها خطبی کاغذ آینه، و خشت از بعد سال هايسال هرحال، به

 حساب) گيردمی بهره معاصر عادي هايآدم بين و رویدادها جاري متن در «آهنگين دیالوگ» چون عنصري از

 باید اًطبع را حاتمی مرحوم کچل حسن مثل غيرمعاصر یا کودکان عروسكی هايفيلم مثل غيرواقعی هاينمونه
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 بآ همه که ما آبادي چاه عين شده تو، بسته زبون کيف این آخه: »کنيد توجه نمونه چند این به(. کرد جدا

 بينمیم بنویسمت، خواممی وقتی/ » «جونته نه خوام،می پولته نترس،/ » «این؟ چينيه مثل/ » «ازش کشنمی

 ...و «شده تنگ روپوشش شده، بزرگ دخترت/ » «خاليه تو از من ذهن

 گيريهرهب براي تقوایی تالش از که هدف این به فقط کردم، اشاره آهنين هايدیالوگ این به کنيد باور

 وجهت از حتی و باشم کرده یادي گوناگون، هايحس ایجاد در فارسی ايمحاوره زبان بيانی هايقابليت همه از

 و گلستان آقاي. باشم نمانده غافل آید،می پيش ما همه کالم در گاه که ايناخواسته ریتميك حالت به او

 ! ندارم ار آینه و خشت مشابه ویژگی با فيلم ویژگی این ميان مقایسه قصد نباشند، نگران دیگر دوستان
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 همين هايیادداشت برخی در هم و خطبی کاغذ خاص یا عادي تماشاگران هايالعملعكس در هم

 مطرح حساس و اساسی چنان فيلم، این در شوهري و زن مباحث و مسایل که ایدکرده حس حتماً مطلب،

 جربه،پرت آدم و خام آدم ميانسال، و جوان مرد، و زن. باشد موضعبی آن به نسبت تواندنمی کس هيچ که شده

 هازوج ميان هاییجدل و بحث حتی گاه و دارند نظراتی و مواضع فيلم اصلی زوج هايچالش قبال در همه

 عنیی مرد و زن روابط پرداخت زمينه در هاسال این سينماي دیگر دقيق فيلم تنها مثل درست) گيرددرمی

 (.شوکران

 رؤیا، و جهان هايجدل و بحث خود نه مخاطبان، انواع همه روي فيلم اثرگذاري این اصلی دليل

 محض، «اوتیقضبی» نوعی به رسيدن. است دوربين و فيلمساز سوي از هابحث این طرفانهبی نمایش نوع بلكه

 که تاس ارزشمندي رهاورد است، بنيادین مسایل سر بر پنهان و پيدا هايتنش از آکنده که فضایی در هم آن

 لخانهگ دها،» عجيب عنوان از را فيلمنامه اولين نام تقوایی که زمانی همان از. گذشت آن از تواننمی سادگی به
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 در ايهعمد نقش قضاوتیبی این جهتی،بی این که زد حدس شدمی داد، تغيير «خطبی کاغذ» به «است فكر

 . داشت خواهد فيلمش هايآدم به او دید زاویه تعيين
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 ولی ترسندمی او از هایشبچه رسد،می نظر به اخمو و عبوس است، بداخالقی آدم مجموع در جهان

 دیگر، سوي از اما. داندمی «گنده بد گرگ و پازنگوله بز» باب در رؤیا هاي بافیقصه را ترس این دليل خودش

 باشتهان از نيانداخته، چرك هايرخت سبد در را هایشلباس تكه آخرین وقتی تا. است باتوجهی و دقيق آدم

 غلشب به را او محبوب عروسك خواباند،می تخت در را دخترش وقتی. کندنمی گله نشسته هايلباس شدن

 ورپریزس قصد به شود،می فيلمنامه نگارش و آموزش فضاي وارد زنش وقتی. بوسدمی را اشپيشانی و دهدمی

 يجا به رود،می که جزیره به البته. گيردمی کوچكی جشن و کندمی دعوت را خانوادگی دوستان او کردن

 از ولی آورد،می خود با را( نهنگ ها،بچه قول به) غریب و عجيب ماهی آن دردخور، به و معقول ايهدیه

 رشدخت کردن سرگرم به را طوالنی دقایقی حمام، تيو از که است باحوصله و جمع حواس قدرآن دیگر، طرف

 . گذراندمی است، آن از بيرون که

 شده دقيق فردیجهانگير هايویژگی همه در باره، چند یا دو دیدارهاي در که تماشاگري ترتيب، بدین

 به یافت،می حوصلهبی و عاطفهبی خشك، خشن، دیكتاتورماب، را او که اوليه شتابزده نگاه برخالف باشد،

 بياندازد او نگرد به تمامی به را تقصير تواندمی نه. رسدمی او چندجانبه شخصيت قبال در قضاوتیبی نوعی

 . بداند تقصيرشبی کلی به تواندمی نه و
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 برشمردن روعش قصد که حاال. است انگيزترشگفت هم این از فيلم «قضاوتیبی» کيفيت رؤیا، مورد در

 توجه ولی. شد خواهند مواجه او امتيازات از فهرستی با که اندمطمئن همه احتماالً دارم، را او خصوصيات
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: روراندپمی وجودش در را نهانی و شدید تعارضات چه رؤیا آشكار، و مثبت هايویژگی انبوه کنار در که کنيد

 کالس شروع افتخار به جهان گرفتن جشن. کندمی ارزشبی تولدش، تبریك هنگام را جهان محبت و توجه او

 صدرخصو بزرگ پرتیحواس آن از بعد. سازدمی بدل جهان اخالقی بدهكاري عامل به را اشنویسیفيلمنامه

 نانهز حربه از و گيردمی پيش دست سریع خيلی مانده، او نزد ماشين سوئيچ با همراه که جهان کليد ماجراي

 احداث روژهپ تمسخر تا سامسونيت کيف به جهان عالقه مورد در گفتن متلك از. کندمی استفاده «نگير بل»

 رکوبس و تحقير براي فرصتی هر از جاسوسی، یا سرقت در جهان مبهم گذشته به اشاره یا زندان ساختمان

 جرايا و جدي مسایل گرفتن شوخی و کردن بازي حق باالخره، و کندمی را برداريبهره بيشترین شوهرش

 رتش جهان به خانه، در شكستن ماجراي شرح موقع و داندمی محفوظ خودش براي هم را خيالبافی و نمایش

 راننده یك صداي تقليد در جهان شوخی از یا.« کنممی سكته ترس از دارم من چيه؟ اداها این» که زندمی

 دتش به هم عالیقش و وظایف آميختگی هم به مورد در رؤیا هايگله حتی. آشوبدبرمی چنان آذري، ناشناس

 !«کلفت؟ یه یا روشنفكر یه: هستم چی که فكرم این توي. »است عاميانه و سطحی
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 ب اشاصلی هايشخصيت پرداخت در را فيلم که نياید بدشان هابعضی ترتيب، این به شاید

 ولی. نندک استخراج بنده وارفهرست نكات همين از هم را گيرينتيجه این مصالح و کنند متهم «گوییتناقض»

 مگر نيستيم؟ هاتناقض و هانوسان همين از ايمجموعه مان،هايبري و دور همه و شما و من ما، خود مگر

 براي جاي تواندمی طبقه، این و قشر این واقعی هاينمونه با خطبی کاغذ هايآدم کمال و تمام همانندي این

 هم یارؤ و جهان در اضداد تجمع این مگر و بگذارد؟ باقی فيلم پردازيشخصيت در رفته کار به دقت انكار

 جهانگير، هم و رؤیا هم که نشویم غافل نكته این از نيست؟ فيلم دنياي در «قضاوتیبی» از دیگري بزرگ نشانه



 

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

 

 
22 کد مطلب/040010 از    20 صفحه     

 

 است بعدي مراحل دقيق هايکالبدشكافی در تنها و رسندمی نظر به روشن و یكدست کامالً نخست نگاه در

 . شودمی عيان ذره ذره شان،منفی و مثبت خصوصيات پيچيده هم به پود و تار که
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 ردنک تلقی کميك قضيه این تاکنون، توليدش مقطع در خطبی کاغذ داستان خالصه چاپ زمان از

 ینا است؟ ايصيغه چه دیگر این دانمنمی واقعاً. است گذاشته دهان به انگشت و حيران مرا بدجوري فيلم

 وودي و هيچكاك. است یك درجه هنري اثر هر ناپذیرتفكيك و طبيعی خصلت اصالً طنز، با مجاورت ميزان

 و ديج ظاهراً بزرگان هايفيلم حتی مگر. کنار به بود، جاري آثارشان آشكار هايالیه در طنز که فلينی و آلن

 جدي حد از يشب دنيا به نگاه وقتی که رفته یادمان مگر است؟ طنز از خالی پوالنسكی، یا بونوئل مثل عبوسی

 ندگیز متعارف قراردادهاي تمام هجو به تواندمی اصالً بونوئل، آزادي شبح مثل شود،می توأم یابیریشه با و

  برسد؟ نظر به کميك گاه و بيانجامد بشري

 زندگی ناخواسته و جاري طنز معادل هاییانگيزه و هااندازه است، جاري خطبی کاغذ در که طنزي

 را ییتقوا فيلم کردن قلمداد کمدي توانممی است، کميك نظرتان به مانواقعی زندگی اگر. دارد ما همه عينی

 !آیدمی کمدي نظر به که است جدي قدرآن قضيه کنم عرض باید وگرنه،. بپذیرم هم
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 و پرهيزدمی شدن قراردادي از است، سرزنده و سرحال است، شوخ شدت به البته فيلم، لحن اما

 این اساساً. کندنمی ترغيب رخدادها وخيم و جدي الي در زدن درجا و توقف به را تماشاگرش گاههيچ

 ن،آ نمایاندن شوخ حدي تا و جدي اتفاق هر به زدن تلنگر در شيطنت نوعی و هجوآميز بيان به نزدیكی

 همسویی رد نساختن، فيلم هاسال رغم به تقوایی و ماست زمانه نمایشی و ادبی ممتاز آثار از بسياري ویژگی

 همان. است گرفته پيشی سينما، این در نسلشهم دیگر فيلمساز هر از خود، معاصر هنر روح از بخش این با
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 در( شودن اشتباه هاآدم گفتار لحن با) فيلم لحن. بگيرید نظر در را جهانگير توسط رؤیا کردن سوار صحنه

 در شاگرتما که است تأکيد و مكث بدون و شوخ چنان صحنه، آميزسوءتفاهم و تلخ جدي، کنش به پرداختن

 تواندمی رؤیا، تحقير احساس و جهان سوءظن و شك به بردن پی و ارتباط برقراري مشكل لمس عين

 ! رمعاص زندگی وخيم هايلحظه همه مثل بزند، ايقهقهه حتی یا لبخند و ببيند را قضيه هجوآميز چارچوب
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 هزمان این هنر به و بردمی فراتر مدرن آثار از را فيلم لحن، همين وجود یمن به که دوایري از یكی

 ونهگاین هایشتمثيل به پرداختن در خطبی کاغذ لحن. است آن هايتمثيل دایره کند،می نزدیك فرامدرن

 هر ضمنی معانی و ربط و خط به هاآدم خود بيننده، توسط خاص معنایی یا نكته کشف از پيش که است

 این به جهان خود شود،می همزمان تولدش با فيلمنامه کالس به رؤیا رفتن وقتی مثالً. کنندمی اشاره تمثيل

 در هم را بز و گرگ با مادر و پدر بين سازيمعادل و منگول و شنگول قصه تمام. کندمی اشاره تمثيلی تقارن

 او کار «ايزنجيره هايقتل تمام» که این به جهان صریح اشاره است همچنين. گویدبازمی جهان خود ابتدا

 . بوده

 کلی کنيم عیس یا بيافتيم فيلم هايتمثيل تفسير ورطه به اگر است عظيمی لوحیساده اساس، این بر

 و لبانحصارط هايدیدگاه نماینده جهان، که برسيم توهم این به مثالً تا ببافيم هم به را درشت و ریز نكته

 وضيحت کوتاه و سریع را اشتمثيلیشبه معادالت همه فيلم خود وقتی! است پيرامون جامعه دیكتاتوروار

 . این زا بيش چيزي نه هاست،تمثيل آن طرح موارد به گذرا اياشاره فقط قصدش که بپذیریم باید دهد،می
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 به آرنج زدن با معلم علی قول به که «نپرس و نگو» اصطالح به سياسی تعابير آن که است گونهاین

 کلی به دیگر ،!«زدهامی جناح فالن به داشت گرفتی؟ شنيدي؟ دیدي؟» که است همراه دستیبغل تماشاگر
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 براي مکدست سياسی، تمثيل عنوان به روزنامه درشت تيتر چند گرفتن نظر در. آیدمی چشم به مضحك

 انزنداني براي ساختن زندان مثل مواردي در. دارد «افت» واقعاً تقوایی، ناصر اهميت و قدمت با فيلمسازي

 به هم( نامعمول هايمرگ یا قتل اثر بر) مرده نگارروزنامه و شاعر و نویسنده همه آن از بردن نام یا جزیره

 فيلمش هايآدم زندگی عينی جریان اليالبه در چنان را هانشانه این همه تقوایی. است طورهمين نظرم

 خود هیشفا و صریح هاياشاره و شوخ لحن. یابندمی را تحميل حكم فقط تفسيري، تعابير که گنجاندمی

 رافشاط زدهسياست فضاي با بازي در فيلمساز «شيطنت» منزله به تنها را اینها همه که شودمی باعث هاآدم

 «بودار» تمثيلی معادالت فيلمش، نقاط یكایك در خواستمی احياناً او که است آن از ترجذاب این. بگيریم

 .اگذاردو تفسيرگر مخاطب به را نكته هر درك و کشف آنها، به مستقيم اشاره بدون و کند تعبيه سياسی


