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 ! انتقادی مسئولیت احساس: نوشتن انگیزۀ

 در ارب آخرين احتماالً و اولین برای كه متأسفم اين برای بیشتر آن از. متأسفم ها اخراجی فروش از

 تأسفانهم ولی. كنم می شروع ای بخیالنه جملۀ چنین با را مطلبی سینما، باب در ام نوشتاری فعالیت دوران

 های یلمف فروش كه است اين واقعیت. دارم فیلم اين دربارۀ كه است احساسی نخستین و ترين صادقانه اين

 ندارد؛ وجود الزاماً معكوسش شرايط و حالت اما كند، می خوشحال را سینما پیگیر مند عالقه هر درست،

 خشمگین اي غمگین را اصیل سینمادوست سخیفی، حتی يا ضعیف فیلم هر فروش كه گفت توان نمی يعنی

 اگتیاسپ و فرنگ سوغات و تله و عروس برای گلی شاخه و شارالتان باالی فروش دربرابر ما همۀ. كرد خواهد

 و ركد روز، و حال نگران البته. بوديم تفاوت بی تقريباً غیره، و غیره و هلو درخت زير و دقیقه هشت در

 پذيرفتیم می و دانستیم می نهايت در ولی شديم؛ می مان مردم هوشی بهرۀ متوسط يا عقلی سن میانگین شعور،

 اًاتفاق هم اش برخی كه گوناگونی جهات از سال، هر اكران ساالنۀ جدول در پرفروش فیلم چند داشتن كه

 فیلم تولید دفاتر مبتذل، فیلم سه دو يكی فروش كه نگرانی اين. بود خواهد ما سینمای سود به است، فرهنگی

 مین گمانم به كند، می پر انقالبی از بعد عفیف ظاهراً های فیلمفارسی رواج و رخنه از را خصوصی بخش

 در گرا حتی و است همان اساساً دفاتر اين بر حاكم عمومی سلیقۀ چون باشد، كننده تعیین چندان توانست

 تهدس اين هم باز نفروشند، غیره و غیره و فراری عروس مونس، خاكستری، ترانه، هفت مثل متعددی موارد

 همان زج چیزی - شان بیانی قالب و عالقه و دغدغه نه - سینماست شان«شغل» فقط كه ايرانی سینماگران از

 انم ناراحت عموماً ها فیلم آن فروش كه اين منهای حتی. كنند می عرضه نه و شناسند می نه را سینما جنس

 رزي و افشاگرانه نقد شان درباره بايد كه كرديم می احساس را ضرورت اين ندرت به مان اغلب كرد، نمی

 ناي اهل معموالً جدی، سینمايی مجالت و مطالب خوانندۀ: بود روشن هم دلیلش. بنويسیم ای برنده سؤال

 همیشه هك زيرمتوسطی و متوسط فرهنگی طیف آن و بخورد را سطح و حد اين در هايی فیلم فريب كه نیست
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 ورشتص اصوالً هیچ، نیست كه خواندن نقد اهل هم كند می فراهم را هايی فیلم چنین رسیدن اقبال به امكان

 آنها، درك حد در كه طفلكی زحمتكش آدم جمعی دلیل بی كوبیدن برای ابزاری يعنی نقد كه است اين بر

 دربارۀ تفصیلی و اساسی منفی نقد برای ای گسترده چندان كاركرد بنابراين. دهند می خوردشان به ترهات

 از ترفرا ای داعیه كه شود می حس الزم وقتی فقط هايی فیلم چنین درباب نوشتن. ماند نمی ها فیلم اين

 ادعاها آن با انطباقی اصالً فیلم كه اين افشای و باشد سازندگانش نزد فروش، و ارائه برای كاال يك تولید

 اب همزمان های واكنش تاريخ در شدن آرشیو برای چه گردد؛ می بدل منتقد برای وظیفه ای گونه به ندارد،

 های ديگرفريبی و خودفريبی دربرابر جمعی حواس و آگاهی اعالم برای چه و فیلم آن عمومی اكران

 الهدنب» طبع معموالً كه است طرح قابل زاويه اين از ويژه به مشخص، موارد اين در ضرورت اين. صاحبانش

 يیجاها يك ادعاها آن و كند می ها فیلم اين همراه و بیننده هم را حسابی آدم اصطالح به مشتی ايرانی، ی«رو

 دانشگاه استاد حتی و من بیزنس و مهندس و دكتر فروند چند مردمی، استقبال عظیم هیاهوی پرتو در باالخره

 غلط روند و افزايد می خانوادگی های گردهمايی و خصوصی محافل در فیلم مدافعان جمع به هم را اينها و

 آيد یم در فرهنگی و اجتماعی ای پديده ابعاد به فیلم كه يابد می امتداد و گسترش چنان جانبه، همه اندازی

 با سب آتش موفق شديداً اكران مقطع در اتفاقات اين گذشته، سال. نیست ها داعیه آن جلودار كسی ديگر و

 همتأسفان و داد رخ دار، خانه زنان عالقۀ مورد و عامیانه روانشناسی شیفتۀ مردم دل باب و روز مد شعارهای آن

 در يا فروش داليل دربارۀ مطلبی جز) نكردم ادا اش جعلی ماهیت افشای برای را ام تاريخی -تحلیلی وظیفۀ

 (. نبود جدی نقد كه فیلم توسط مخاطب فريب واقع

 - خصوصی نه و - دولتی سرمايۀ از برخوردار پسند عامه فیلم اولین عنوان به ها اخراجی كه حاال

 آدم حاصطال به همان از بسیاری و شده تبديل متورم ای پديده به اش، سازنده ادعای میزان اين با سینما اين

 مثل – است «باالخره» شان آغازين واژۀ كه واداشته آمیزی ستايش جمالت بازگويی به هم را ها حسابی
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 شايد ه،كرد شوخی رسمی های كلیشه و شعارها با باالخره» يا «دارن خوشی و تفريح به احتیاج مردم باالخره»

 لموفی و بودن كشیده زحمت هاش هنرپیشه باالخره» يا «نیست جوری اون ديگه و شده متحول كارگردانش

 در ورشحض با پرفروش، فیلم يك عنوان به تنها و گذشت آسانی به كنارش از توان نمی -«بودن كرده بامزه

 امكان قاًمطل كنم، می تأكید – ندارد امكان كه هايی شوخی میزان لحاظ به فیلم. آمد كنار اكران ساالنۀ فهرست

 اجزاءو مسیر ربطی و خط بی نوع حیث از كنند، پیدا نمايش اجازۀ ديگر، كارگردانی از ای ساخته در – ندارد

 نمك و ی«sms»و كالمی های جوك به كتابش و حساب بی و منطق بی تكیۀ نظر از و يكديگر به داستان

 اين. است تاريخی استثناء يك بگیرد، قرار آن وقايع سیر با نسبت در كه آن بی بازيگران، بداهۀ های پرانی

 همین، برای و شده واقع انتقاد مورد – گفتم جا اين تا چه آن قبیل از – كلی عباراتی با عموماً بودن استثنايی

 باراتیع به وارده، ايرادهای يكايك به پاسخگويی جای به كه داده قرار امنیت و مصونیت اين در را اثر سازندۀ

 غافل دانند، می ملت را خود همه» قبیل از جمالتی با و شود متوسل ها اخراجی و خود ادبیات جنس از كلی

 ادۀج از ،«زد را پوزشان خدا شود، ساخته فیلم اين خواستند نمی كه كسانی» يا «نیستند عددی كه اين از

 شتریبی جسارت و صراحت جای طبعاً انترنتی فضای در. بگريزد تحلیل، و نقد واژگان و معادالت كناری

 ردیموا تنها عنوان به مطبوعاتی، كارانۀ محافظه اغلب های بازتاب تمام در اما كند، می ايجاد كسی هر برای

 به و ملی اعتماد روزنامۀ رويكرد بود، همراه ديگران درك قابل های احتیاط از دور و تر جدی نقدی با كه

 درج و نگارش كنم تصور همچنان كه است طبیعی پس. آورم می خاطر به را جوان همشهری مجلۀ ويژه

 فیلم، فروش رقم يا فیلمساز نام از ناشی های احتیاط و اغماض بی همیشگی، معمول كامالً مختصات با نقدی

 .است ضروری

 !«باشیم هم دور: »روايت و داستان
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 های لودگی و ها ربطی بی توجیه برای بسیاری كه هايی«باالخره» آن از يكی گفتم، كه گونه همان

 بايدن كمدی با برخورد در و دارند نیاز كمدی به مردم باالخره كه گردد برمی اين به برند، می كار به فیلم

 بر را رخدادها سیر و ها شخصیت روابط و پردازی درام بنیادين و جدی معیارهای و گرفت سخت چندان

 هیاتبدي اين تا را بحث سطح كه خواهم می عذر سینماشناس و سینمافهم دوستان همۀ از! كرد منطبق فیلم

 مفهوم به نسبت پسند فكاهی انگار سهل مخاطب همان و فیلمساز و فیلم جاری تلقی چون ولی رسانم؛ می

 جهو هیچ به كمدی كه بازگردم ابتدايی و كهنه بحث اين به مجبورم است، حدی چنین در كمدی ماهیت و

 ابطرو و اتصال و پیوند و ربط و خط نوع هر از داستان و روايت دوری و مالكی بی منطقی، بی با مترادف

 تندمس دو ساخت سابقۀ تنها كه كارگردانی اول فیلم نداريم انتظار ناكرده، خدای. نیست معلولی و علت

 در عشق مثالً – دايموند و وايلدر مشترك های فیلمنامه نصفِ نصفِ نصفِ اندازۀ به دارد، را اجتماعی

 بیش رهابا روايت، در سببیت اصل آموزشی الگوی همچون را كمیك وقايع –! آوانتی يا آپارتمان يا بعدازظهر

 ها نشین اجاره كم دست اما. دهد جلوه باورپذير و منطقی خود، عصر هم مشهور و جدی های فیلم اغلب از

 از ،هپروت جای به شان وقايع و روابط كه است من با لیلی و مارمولك مشابه، ای حیطه در يا عوضی مرد يا

 كند، یم پیروی( است غیركمیك های فیلم در منظورم) معمول نويسی فیلمنامه معلولی و علت مناسبات همان

 گذراندن بطالت به كه شود روشن تا زد مثال را ها نمونه اين بايد واقعاً يعنی! هستند؟ نیستند، دور كه خیلی

 نوع ،شان ماندن آنجا باز و شدن اخراج بارها جبهه، در( ديرباز كامبیز) سوزوكی مجید كولۀ و كج دستۀ و دار

 يا حرايیص نیك پیك يك شبیه بیشتر و كند می تصوير فیلم كه ای جبهه random/تصادفی های درگیری

 خراجیا شناسنامۀ در «فیلمنامه» به موسوم عنصری از صحبت است، سربازی آموزشی دورۀ پايان اردوی مثالً

 !كند؟ می نزديك شوخی به را ها
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 تلقی رينت نازل از حتی گاه است، مشهود فیلمنامه اين در اتفاقات اتصال نحوۀ به نسبت كه تصوری

 دانزن از سوزوكی مجید كه فیلم اوايل همان در. نمايد می تر خامدستانه نیز تلويزيون ی«ظهر سريال» های

 حد اين در او رفتن لو برای فیلم روش بوده، رفته حج سفر به دوره آن در كه كرده ادعا محل، در و آمده

 چشم همه آن جلوی و جماعت آن وسط و رسد می سر دوان دوان( امیرفضلی ارژنگ) معتادش دوست: است

 عالوه! «اومد مثبت هم من آزمايش جواب كردن، آزاد زندون از رو تو تا» كه زند می فرياد مانده، باز گوش و

 رفتن لو شیوۀ دهد، نجات اعتیاد اتهام از را فرد تا بیايد منفی بايد اعتیاد آزمايش نتیجۀ رايج، طور به كه اين بر

 لحظه در و نشده فكر آن به فیلمبرداری از پیش رسد می نظر به كه است دستی دم قدری به سوزوكی مجید

 ای يدها چنین حاوی فیلمنامه خود و نبوده چنین اگر و داده؛ تغییر خود با هم را داستان مسیر و گرفته شكل

 یم آواز زيرلب خانه قهوه در معتاد، رزم هم بعد و بند هم همین كه بعدتر. شود می بدتر باز وضعیت بوده،

 از دور و ترتیب بی قدر آن شعروارش كلمات و عبارات ،«نخوريد رو سوزوكی مجید حاج فريب» كه خواند

 سپ وضعیت، اين به توجه با. ماند نمی باقی شان بودن اساعه خلق در شكی كه است ريتم و قافیه و وزن

 یب داستان، پیشبرد در و تصادفی كامالً زند، می او به صحنه همین ادامۀ در سوزوكی مجید كه ای گردنی

 دچن ای خنده برای فقط انگار كه طوری ها، واكنش و كنش بودن ناگهانی و هدفی بی همین. است كاربرد

 دستمال اب شكستن بطری سكانس در ندارد، فیلم رويدادهای در نقشی هیچ و شده گنجانده فیلم در ای لحظه

 كانسس حتی و جبهه به اعزام برای نام ثبت سكانس نماز، برای كردن بیدار سكانس لُنگی، پارچۀ و يزدی

 و ردخو می چشم به هم پايانی سكانس يا شیمیايی انفجار از گروهان كل ترس مثل جنگی مهیج ظاهراً های

 انبازيگر ربط بی های گويی بداهه به شدت به كه روش اين. كند می دچار ها سستی اين به را فیلم همۀ

 محوطۀ در گروه گزينش مثل ای صحنه در است، متكی ها سال اين كمدی شبه سینمای در فیلم شدۀ كلیشه

 : انجامد می دست اين از سوررئالی و پرت های ديالوگ به مسجد،
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 رين؟ می جمعه نماز(: نیا شريفی محمدرضا) صالح -

 !! كنن یم باز شنبه شده، تموم گفتن رسیديم، چهار نیم و سه رفتیم( : عبدی اكبر) بايرام -

 

 قعوا در دهد، می را موقعیت با ناهمخوان های پرانی مزه اين میدان و فرصت بازيگر به كه ای تلقی

 شأن كه است دلیل همین به درست. دارد «باشیم هم دور» تعبیر ابعاد در برداشتی كمدی، اثری در فیلمنامه از

 باتمناس همان به هايش شوخی همۀ كه است من با لیلی برخالف جبهه، فضای با شان نسبت و ها واژه وزن و

. ندارد اش سازنده و فیلم برای بهايی هیچ كرد، می حفظ هم را ها حرمت و عینیات همۀ و شد می مربوط

 رقیف و اند«كشیدنی» دو هر فیلم، های لمپن نظر از كه «بست» و «مسح» كلمۀ دو بین وار روحوضی شوخی

 را «ر.م.ش» كه اين مثل واری دبیرستانی های شوخی. است ويژگی همین های نمونه از يكی ندارند، هم با

 فیلم باغل در كه( حیايی امین) بیژن خواندن تنبانی بند آواز يا كنیم معرفی «آهن راه مولوی، شوش،» مخفف

 فیلمفارسی سطح و عادات با فیلم همسويی و همانندی از آشكاری های نشانه زنند، می صدا «بزغاله» را او

 او خود كه جا هر تا بازيگر البداهۀ فی های لودگی به عامی، تماشاگر از گرفتن خنده دمی برای كه هاست

 مهمان، در هم و ها اخراجی در هم حیايی كه نیست ربط بی و تصادفی. دهند می بروز امكان بخواهد،

. خواند می عامیانه ترانۀ و زند می آواز زير بودند، پرده روی هم با همزمان كه فیلم پويا از ديگری محصول

 مرضیه و امباير و( ضیغمی نیوشا) نرگس و مجید فیلم، دلباختۀ زوج دو روابط پرداخت نوع كه نیست عجیب

 فیلم مثل درست مردان، و زنان -ترتیب به – های ريختن نمك و ها آمدن ابرو و چشم و( فروزنده نگار)

 نیك مرد يك از فیلم كه تصويری و است( فردين حتی نه و) وحدت... ا نصرت يا وردی ايمان بیك های

 ههد چند كه است تصويری همتای درست میرزا، تار سه و سفید بلند ريش و عبا با دهد، می ارائه روزگار

 تا یلمساز،ف توسط جبهه فضای تجربۀ حتی. كرده خلق فرزانگان و عرفا از سینما اين در سازی فیلمفارسی
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00  کد مطلب/101110 از    7 صفحه     

 

 مرسوم اتواقعی برخالف كه نداشته مثبت تأثیر ها شخصیت كالم و روابط و فیلم روی هم كوچك نقطۀ همین

 !نشنويم ها سال آن سوزوكی مجید زبان از را «تريپ» شدۀ باب تازه واژۀ زمان، آن مكالمات

  

 !نگیريد جدی: اجرا و میزانسن

 وردم او، گوهای و گفت برخی در و فیلمساز نگاه از فیلم، به شده وارد انتقادات از بخش يك تنها

 های داعیه ماهیت افشای مطلب، اين مبنای كه جا آن از. است تكنیكی های ضعف آن، و بوده اقرارش و قبول

 رورتض ولی. كنم می مطرح ديگر های بحث از تر كوتاه را فیلم اجرای به مربوط بخش است، فیلم پشت

 كه «اول مفیل يك طبیعی اشكاالت» سادۀ تعبیر آن از اشكاالت، اين اغلب كه گردد می بر جا آن به بحث اين

 هك بايرام فیلم، ابتدای در محل به مجید ورود سكانس همان در. فراترند واقعاً بوده، كارگردان اشارۀ مورد

 اندبفهم ما به بناست كه لحنی با و رود می مرضیه پیش شناسد، می را خواهرش مرود در مجید حساسیت

 : »گويد می است، «جون خاله» عبدی اكبر تركی لهجۀ همان تكرار كه ای لهجه با و است دختر «خاطرخواه»

 ارگردانك و بازيگر انگار كه است طوری اش منطقی بی و صحنه میزانسن. «اومده مكه از باشه، گبول برادتون

 خلوت فرصت نمانده چیزی و اند كرده فراموش شخصیت، دو اين اطراف در را آدم همه آن حضور بقیه، و

 رفتنگ هنگام كه است گی تجربه كم از مشخصی بخش نتیجۀ اين. كنند فراهم نما همین در هم را آنها عاشقانۀ

 اين كل و اصل در كه برد می ياد از فیلمساز گويی غیره، و هنروران و بازيگران بقیۀ غیاب در دونفره، نمايی

 خوشمزگی هر به شود نمی و شنوند؛ می و بینند می و اند ايستاده آنها بر و دور محلی هم انبوهی صحنه،

 زينشگ مسجد، حیاط در نام ثبت سكانس در. داد میدان دارند، قرار آن در كه میزانسنی به توجه بی بازيگران،

 شود، می بدل و رد بقیه و حاجی و مجید دستۀ و دار بین كه هايی ديالوگ در نه و میزانسن اساس بر نه افراد

 می یتداع اجرا، گیری سهل فرط از را «باشیم هم دور» تعبیر همان ديگر بار واقعاً و ندارد ترتیبی نوع هیچ
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 لیلی رد خداحافظی دم گريۀ درخشان و مشهور صحنۀ تكرار آشكارا كه سكانسی در لرستانی شهره بازی. كند

 و مستقل طور به چه و فیلم همان در او پیش سال ده بازی با قیاس در چه آيد، می حساب به است من با

 ارژنگ ،حیايی امین ويژه به) فیلم ديگر های بازی اغلب مثل كلی، طور به و است ضعیف شدت به آن، از جدا

 تابلوترين هب بايد را كمدی" كه است دِمُده و سطحی تلقی اين به متكی( عبدی اكبر و فروزنده نگار امیرفضلی،

 هك است طبیعی. "كرد بازی پا و دست و بدن و صورت كردن معوج و كج و ادا و شكلك با ممكن، شكل

( بههج به لمپن مشتی ورود) عجیب و متناقض موقعیت نوعی ايجاد محورش كه ای كمدی با بازی، جنس اين

 ای هحرف بازيگران وقتی و. كند می لوث و لوس را ها صحنه و صحنه نتیجه، در و ندارد انطباقی هیچ است،

 تلقی ناي با افتند، می ريسه و سرفه و خنده به شان نمك شدت از روز و شب دارند عوام كه فیلم باسابقۀ و

 شوهری و زن كه اعزام ضعیف وحشتناك سكانس آن ای غیرحرفه بازيگران از ديگر كنند، می كار اجرا و

 گاه. رود مین انتظاری كنند، می مگو بگو( امیرسلیمانی سپند) شان نازپرورده فرزند رفتن جبهه برسر دارند

 با و یآماتور اجرای با قدری به فرعی بازيگران بازی مشقی، نارنجك پرتاب سكانس يا سكانس همین مثل

 یباز ضعف اثر در كمیك، های موقعیت خود از بیش كه است همراه دوربین به شان توجه تمام رفتن لو

 !بیفكند خنده به را سینماشناس تماشاگر است ممكن

 نمای آن در. كند می تكرار را میزانسنی های كاستی همان فیلم هم دكوپاژ و نماها بندی زاويه در

 بینیم می باال از تصويری رود، می و گذارد می قال را بقیه و مجید عمداً اعزامی، اتوبوس كه سفر مسیر میان

 زود هاآن و است نادرست نما، اندازۀ نسبت به بازيگران حركات بندی زمان اما است؛ همراه خفیفی زوم با كه

 نمای زا زودهنگام استفادۀ نتیجۀ اين و رسند می اتوبوس به بدوند، كمی اگر كه طوری شوند؛ می كادر وارد

 حظهل معدود از يكی پايین، به رو زاويۀ از موقع به استفادۀ فیلم، از ديگری جای هرچند. است "انگل های"

 هدفمندانه هم را تماشاگر واكنش حتی فیلم، زمان بقیۀ برخالف و دهد می شكل را جا به و هدفمند های
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 دهد می نشان را جمعی دسته ی«پاشو و بشین» تصوير ،sky shot يك با دوربین كه جايی: دهد می جهت

 خنده به ،مهم دراماتیك لحظۀ اين در امیرفضلی، يا حیايی يا عبدی صورت ديدن با احیاناً تماشاگر نگذارد تا

 . شود حفظ موقعیت، جدی حس و بیفتد

 كه است استوار خامی برداشت همان بر فیلم، در ها صحنه و ها لباس اجرای و طرح كلی، طور به

 ار مارمولك يا است من با لیلی شد می كه اين. كند نمی دنبال را صرف خنداندن جز كاركردی و منطق هیچ

 نمونه هم و دانست آن شعائر و جامعه اين دينی و فرهنگی و اجتماعی هوای و حال به متكی و ايرانی هم

 تموقعی كلی های منطق همین به دارد، را خود عالی الگوهای سینما تاريخ در كه «جايی به جا كمدی» از هايی

 یم بازی قهرمان جبهه در سربازی گیوۀ با پوتین جای به مجید وقتی ها، اخراجی در. گشت می بر اجرا و

 ههجب فضای انداختن دست برای انگار اول از كه زنند می حرف و روند می راه طوری هايش پالكی هم و كند

 پیگیر ۀبینند و بخندد آنها اطوار به دوست لودگی عوام جنس از تماشاگری كه است بديهی اند، رفته آنجا به

 . نگیرد جدی و نكند باور را ای لحظه هیچ ها، فیلم آن موقعیت كمدی

 

 عام مقبولیت قصد به خودزنی: ها حرمت و ها حريم با شوخی

 رو منزل شما: »گويد می راننده به خود، همسر به اشاره با صالح حاج شخصیت فیلم، از جايی

 می بابات سبیل دوچرخه،» سبك به دبیرستانی های شوخی سطح هم سلیقۀ همان با تماشاگر. «منزل برسونید

 فیلم مشخص های شوخی نوع اين دادم، شرح جا اين تا كه ابعادی همۀ منهای ولی. خندد می البته ،«چرخه

 كه است لحنی و جنس از واقع به جنگ، و جبهه های آدم يا متدين و مؤمن افراد زندگی عادات و عرف با

 یلمف اين كارگردان رفت، می كار به اگر هم و شد می محسوب ممنوع هم ديگر، فیلمسازی از فیلمی هر برای

 نمی و نیست متعصبانه بحثم. اند گذاشته فراتر حد از را پا ديگر ها شوخی اين كه شد می صدا هم ما با
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 قعرا بگويند شود می باعث كه بايرام دادن ول باد سكانس آن جداً ولی شوم؛ مادر از تر مهربان دايۀ خواهم

 یلمیف های شوخی وارد بايد دارد؟ ديگری جايگاه دبیرستان، اول های بچه كمدی تئاترهای جز زده، شیمیايی

 رايشب و بگیرد جدی را كمدی كسی اگر اصالً رود؟ می شمار به ايران سینمای جنگی كمدی دومین كه شود

 فیلم در اي بیاورد فیلمش در را ای شوخی چنین تواند می باشد، قائل قابلیت و حقانیت و خالقیت و ظرافت

 چه كند، می خنثی را «خلبانان» سرود صدای كه بندتنبانی ترانۀ خواندن بخندد؟سكانس آن به ديگر، كسی

 ایه فیلم اغلب شعاری فضای برخالف كه كرده توجیه چنین گاه فیلمساز را ها بشكن و دست آن طور؟

 از ايیه شادمانی و پايكوبی ها، رزمنده پايین سنی میانگین و جوانانه فضای دلیل به ها جبهه در ما، جنگی

 كه هنديد نديده؟ را هیوا فیلم او يعنی. ايم نديده را اين جنگی فیلم هیچ در حال به تا و بوده هم دست اين

 رقصیدن حتی و زدن دست و گرفتن دم و خواندن آذری و شادمانی همان از ظريف، چه پور مالقلی مرحوم

 یشاد آن چگونه و ساخته نوستالژيكی فضای چه لودگی، جای به محاصره، تحت خاكريز آن در ها رزمنده

 است؟ كرده همنشین نهفته، آن پس در كه باری اندوه و تلخ حس با را

 می اشتباه اين به شده، گرفته فیلم ی«sms»و وار لطیفه های شوخی به كه انتقاداتی از دوستان اغلب

 و ها مین/ینام قبیل از هايی جوك چرا كه است فیلمساز تقلیدی روش و نبودن اريژينال سر بر بحث كه افتند

 محمدرضا .بخنداند را مردم خواسته تألیفی نويسی شوخی بی و گنجانده فیلم در و آورده گرد را ها سیم/ سیما

 اگر كه فتهگ جايی باشد، نداشته تأثیری و حضور نازلی فیلم هیچ در شود نمی تقريباً ديگر كه نیا شريفی

 میآد به مريزاد دست برسد، میلیاردی فروش اين به توانسته جوك 02-02 با فیلم اين كنند می ادعا ها بعضی

 تكرار و دتقلی يا بودن اريژينال بحث كه حالی در. بسازد محصولی چنین مصالح، آن از كه دارد توای چنین كه

 ها لطیفه نوع اين در كه است استهزايی و سخافت جنس اصلی، مسئلۀ و است فرعی نكتۀ يك ها، جوك
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 نوع نآ شاهد اكران، سینمای به متعلق و ای حرفه و ايرانی فیلمی در نداريم توقع طبعاً و قاعدتاً و مبناست

 . باشیم دين و جنگ به نگاه

 لذت از خیلی جوك، sms ارسال با ها آدم خنداندن كه ام كرده فكر موضوع اين به همیشه اساساً

 در پردازی شوخی و ساز كمدی هر اصلی لذت. است دور درست، هجو و طنز و كمدی و حضوری شوخی

 اش، دهگیرن و كننده ارسال بین فاصلۀ با و قالبش بودن غیابی با sms و ببیند را مخاطبش خندۀ كه است اين

 های شوخی جنس اين، بر عالوه. دهد می جلوه ناقص را خنداندن لذت و كند می ناديدنی را خنده اين

sms انگلیسی/فارسی های (همان منظورم finglish است خودمان )!نمك بی و كشیده ته واقعاً ديگر كه 

 دستی دم قدر آن شان، گیرم می ندرت به حتی و فرستم نمی ماه، تا ماه ديگر خوشبختانه و رسد می نظر به

 انواردش كمدی ساحت به توان نمی كه است شده وصف دبیرستانی آوايی و كالمی های بازی همان حد در و

 چند و بیايد جبهه در كسی كه اين باشیم؛ روراست خودمان با. رهانید ابتذال، در سقوط از را كار نتجۀ و كرد

 چه ،«كدومه؟ از» بپرسد آنها از يكی و «اذونه پاشین،» بگويد و كند بیدار خواب از نماز برای را لوت و الت

 من» بگويد نماز به اشاره با جا، همان ديگر، يكی كه اين يا دارد؟ سینما در كمدی متعالی قالب به ربطی

 و داشته درونی نسبت مشابهش فرايض و نماز همان با ها سال كه كسی برای ،«خورم می( قضاشو) غذاشو

 سلد،بگ فیلمش های شوخی در كم دست را پیوندها آن همۀ بايد كند می فكر سینما فضای به ورود با حاال

 اين تعداد كه اين و بخنداند؟ جمالتی چنین با را تماشاگر آدم كه دارد لذتی چه دارد؟ لذتی و لطف چه

 بی و لذتی بی و جمله آن خود در تفاوتی آيا بگذرد، هم میلیون و صدهزار و هزار ده و هزار از تماشاگران

  !آورد؟ می پديد سطحش و حد و فیلم ماهیت و ظرافتی


