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 بعد ماه دو "الی درباره مکتوب و شفاهی های نقد ی باره در هایی نکته" فرعی عنوان با نوشته این

 . رسید چاپ به فیلم مجله 743شماره در فیلم، اکران آغاز از

* 

* 

 روزهای در شهری جامعه ویژه شرایط و الی درباره اکران همزمانی با که عمومی اقبال مسئله منهای

 میزان برابر سه کمدست محتمل کامالً فروش امکان و یافت محسوس کاهشی خرداد، 22 انتخابات از بعد

 رسیدنن حاصل به و نشدن داغ و درنگرفتن اتفاق، این دیگر عوارض از یکی شد، سلب فیلم این از کنونی

 رحمط مخاطبان بسیاری شفاهی هایواکنش در اغلب که بود فیلم به مربوط اظهارنظرهای و هابحث برخی

 نکات این از برخی روی بر مکث که است بدیهی. کردمی پیدا نیز مکتوب نظرات در هاییجلوه گاه و شدمی

 نوزه آورحیرت شکلی به گاه که او خودکشی احتمال یا الی بودن زنده شبهه جمله، از) نظرها در تکرارشده

 و پاسخ بودن روشن فرط از فیلم، به مندعالقه احیاناً و پیگیر خوانندگان از شماری برای!( شودمی طرح

( یونیآنتون ماجرای به فیلم شباهت ماجرای همچون) دیگر نکات برخی و آیدمی چشم به غیرضروری موضوع،

 لدلی به رو هر به ولی. شد داده پاسخ مشخص طور به گذشته، سال فجر جشنواره از بعد هاییادداشت در

 تاریخ، در ثبت و تفصیلی و تحلیلی پاسخ ارائه برای تازه، هاییدامنه و هاداعیه با نکات گونه این مکرر طرح

 .نیست گریزی دادن نشان واکنش از

  باز پايان و خودكشي ،«ماجرا»

 روزنامه رد «آنتونیونی و اصغر و الی درباره» نامأنوس عنوان با یادداشتی در قدیمی منتقد نوری پرویز

 قطعی حکم صدور به را ماجرا و الی درباره کلی طرح تشابه موضوع( 88 تیر 4 شنبهپنج) «ملی اعتماد»

 گم» نشک فیلم، دو در همانند نکته تنها که حالی در. است رسانده «آنتونیونی بزرگ اثر از واضح برداشتی»
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 دارند قتعل آنها به فیلم دو که سینمایی نوع دو متفاوت ویژگی ترینمهم. است «دریا ساحل در دختری شدن

 دتعلیقض ساختار و الی درباره در پیاپی و فراوان هایگره و عطف نقاط و تعلیق بر متکی «ساختار»  یعنی

 مطلق طور به اروپا 0691 دهه مدرن سینمای در «است مقصد از ترمهم مسیر» کلیدی ساختار و آنتونیونی فیلم

 که است رانای در بینیفیلم فرآیند اساساً و سینمایی نقد کهنه و کهن رفتار این. مانده نادیده نوری نوشته در

 از اسبیمتن تشخیص رفتار، این پس در. داندمی منحصر داستانی طرح به را هافیلم همانندی و قیاس مبنای

 بحص فیلم ادعای که پذیرفت شدمی پیش هاسال شاید. ندارد وجود آنها بصری و روایی «ساختار» اهمیت

 امروز .شود گرفته جدی گدار افتاده نفس از به اشکلی طرح شباهت بابت فقط شیردل کامران چهارم روز

 اصوالً و نیستند گدار ابداعی هایکاتجامپ برای مناسبی جایگزین فیلم ضربتی و سریع هایزوم که این

 از هبرگرفت روی هیچ به مدرن، سینمای دیگر نمونه هر همچون و گرددبرمی ساختارش به گدار فیلم اهمیت

 فیلم آفرینیباز تصور و پذیرفته زدنی،مثال تواضعی با هم شیردل خود سوی از حتی نیست، آن داستانی ایده

 درباب که کشاف شرح همه این با امروز. شودمی منسوب دوره آن هایبضاعت به چهارم روز صبح در گدار

 ریپرخاشگ و عصبیت در را آن هاینشانه و ایمخوانده آنتونیونی سینمای در هاآدم «ازخودبیگانگی» مفهوم

 پیام و مت آن فاقد فرهادی فیلم» که این بر نوری تأکید دیگر بینیم،می ساندرو و پدرش با ماجرا فیلم آنای

 و راضینا» آنا همچون نیز الی که این بر او اصرار رغم به چون. رسدمی نظر به عجیب ،«است آنتونیونی فیلم

 بیننده ،!(؟) «غیرطبیعی و عصبی حرکاتی با روانی و روحی بحران آستانه در است دختری» یا است «قراربی

 و داردن غیره و الیناسیون ابعاد در ایروشنفکرانه تعبیر گونه هیچ الی مثل ایساده امروزی دختر از امروزی

 سکوتش و مکث حین هم یکی و احمد کنار در ماشین در موبایلش ندادن جواب لحظه در یکی دوبار، فقط

 درباره دیگر، بزرگ فیلم هر همچون. دارد رازی الی که رسدمی نظرش به آشپزخانه، از آوردن نمك موقع در

 در الی «راز» آن که این جمله از. گذاردمی جا به تازه تأثیرهایی و معانی بعد، به دوم دیدارهای در هم الی
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 و آنتونیونی فیلم آنای در که احساسی. کنیممی تعبیر «گناه احساس» به مجدد، تماشای در را آشپزخانه

 . ندارد ردی و نقش ترینکوچك او، هایآشفتگی

 یلمف بررسی جای به منتقد: هست هم ما نقادی دیگر خصلت یك یادآور نوری مطلب دیگر، سوی از

 پیوند هک یابددرمی کالدیا» گویدمی. بیندمی را خود خیالی و ذهنی فیلم آن، ساختاری هاینسبت و رو پیش

 از جهت همین به و است بسته دل ساندرو به آنا، درغیاب. است شده گسسته شدت به آنا با اشدوستی

 و داحم میان البد) اتفاق این الی درباره در چرا که کندمی سوال بعد و. «دارد بیم آنا پیداشدن و بازگشت

 نیز شانمضمونی اهداف بلکه فیلم، دو ساختار تنها نه که است این سادگی به پاسخ خب،. افتدنمی( سپیده

 كی آنتونیونی، بعدی فیلم چند با اشساختاری مشترك هایویژگی تمام درکنار ماجرا. ندارند هم به ربطی

 آگراندیسمان، و سرخ صحرای و کسوف و شب در هم و جا این هم: دارد آنها با هم داستانی مشترك ایده

 چگونه ببینیم که شودمی این صرف فیلم، مسیر بقیه و رودمی دست از پیوندی یا رابطه دوستی، کسی،

 گذرندمی و سپارندمی زندگی جریان به را خود و برندمی یاد از تدریج به را پیوند یا دوست آن بازماندگان،

 شده مطرح هاتحلیل در بارها و است مدرن دنیای بر نقدش در آنتونیونی هایدغدغه از باز این. روندمی و

 ایاشاره حد در جز موضوع، این اما(. اسمیت نوول جفری هاینوشته در شکل، تریندرخشان به و جمله از)

 که هم زور به تا کشندمی بیرون ساحلی هایماسه میان از را ماشین الی درباره هایآدم که پایانی نمای در

 هایتصمیم درباره هاآدم که قضاوتی درعوض،. نیست فرهادی دغدغه برگردند، زندگی عادی جریان به شده

 امکان چه آن البته و است؛ فیلم در جاری اخالقی چالش محور دارند، رفته ازدست دوست آن حیات زمان

 شانزودرفته و واردتازه دوست با بازمانده جماعت «ناآشنایی» کند،می فراهم را چندگونه هایقضاوت این

 آنان جمع هب سپیده اش«دیرینه» دوست پیشنهاد به الی کند،می وصف نوری که آن برخالف و. است الی یعنی

 .است نپیوسته
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 و واضح را چیز همه ما» فرهادی فیلم پایان در چرا که است این امتداد، همین در نوری دیگر بحث

 انگیزهراس ردیگ الی پایان شود،می تلقی شده تمام چیز همه چون» که رسدمی نتیجه این به او ؟«بینیممی آشکار

 ایانپ» توقع دارد ظاهراً که بحث این. «دهدنمی دست به هم احساسی اینتیجه حتی. رسدنمی نظر به مبهم و

 من و شده مطرح «کاش ای» و تأسف و حسرت با بیش و کم نیز دیگر نوشته چند در کند،می مطرح را «باز

 این تنخس: دارند پیوند نیز خود که دهممی پیوند فیلم شفاهی و مکتوب نقدهای در دیگر نکته دو به را آن

 مالاحت به صدر حمیدرضا نوشته از بخشی در همچنین و نوری مطلب همین جمله از ها،نوشته برخی در که

 نانهمچ سرپایی و شفاهی هایبحث در فیلم تماشاگران از بسیاری که این دوم و شده اشاره الی خودکشی

 مجموعه در خاصه چه آن دیگرف بار! دچارند تردیدهایی به بوده، الی خود سردخانه توی جسد که این در

 از توانیم که تعابیری همه با «باز پایان. »است فیلم ساختار به دقت آید،می نظر به غایب نظرات و توجهات

 که ینا سر بر تعلیق همه این با الی درباره جمله از فیلمی، هر برای که نیست دلبخواهی عنصری داشت، آن

 اخالقی تنوعم بسیار هایبرداشت که است این در نکته. باشد استفاده قابل و اثربخش رفته، کجا و شده چه الی

 اعثب دارند، علیرضا نامزدش اطالع بدون سفر این به آمدنش و الی باره در هاآدم که هاییقضاوت از بیننده

 یتروا حیث از که حالی در. بپندارند آن مدرن روایت با مترادف را فیلم مضمونی مدرن وجوه بسیاری شده

 تا است بیهش هیچکاك از فیلمی به بیشتر الی درباره اصولی، کامالً فرودهای و اوج بر مبتنی و کالسیك خطی

 و الی «فرجام» با که نسبتی در عناصرش و اجزا همه که است فیلمی این. مدرن روایت با فیلمی فرضاً

 در هک است وابسته این به دقیقاً هاداوری این بودن چندگانه و یابندمی معنا دارند، او با مرتبط هایداوری

 رداشتب و تردید بچه، نجات برای تالش چون فداکارانه و انسانی ایانگیزه با هم آن الی رفتن دست از و مرگ

 که نندکنمی توجه این به دانند،می طرح قابل را الی خودکشی فرض که آنهایی. باشد نداشته وجود چندگانه

: شودیم مبادله سپیده و پیمان بین ها،بحث میانه در جایی که است چیزی آن فیلم غایی هایپرسش از یکی
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 خاطر به اگه/ »«بکنی؟ ناراحت خودتو قد این تو داره ارزششو تهران، باشه رفته باشه کرده ول درصد یك اگه»

 یدهچ ساختاری معادالت تمام الی خودکشی الی درباره دنیای در. «نداره؟ ارزششو آب، تو باشه رفته هم آرش

 الشچ که این تصور اساساً و دهدمی جلوه معنابی دیگر، عبارت به یا ریزدمی هم به را اثر هایمهره بین شده

 و کوتاه هایبرش این با است، کشنده و هولناك و دشوار حد این در الی برای مرد دو از یکی «انتخاب»

 هخامدستان پنداری شده، گنجانده الی درونی تردید و گناه احساس از فیلم روایی ساختار در که کوچکی

 . بود خواهد

 غمبار گریه) ما روشن هایدانسته تمام منهای که پایان در جسد هویت به مربوط شبهه آن ماندمی

 بیان زنینب زنگ اشخونواده به» که این بر پیمان تأکید او، به منوچهر گفتن تسلیت جسد، دیدن با علیرضا

 دیج ایشبهه تواندنمی الی، درباره چون فیلمی ساختار شناخت منظر از دیگر بار( «جنازه بردن برا شمال

 مخاطبان برخی برای را مدرن روایت تصور روایت، طول در دادن اطالعات غیرمستقیم روش که این. باشد

 این به یایران بیننده نداشتن عادت نتیجه برده، پیش ناروشن پایان انتظار سرحد تا را آنها ذهن و کرده ایجاد

 نوع تا آلمانی زنی از احمد جدایی تا احمد و نازی برادری و خواهر نسبت از که است رسانیاطالعات شیوه

 نوع تا آیدیم پدید الی ساك پیدانشدن بابت ابتدا در که امیدی نوع تا سپیده کیف در الی موبایل لورفتن

 مرسوم دهکننشیرفهم و مستقیم شیوه جای به را چیز همه الی، مادر با احمد و منوچهر تلفنی صحبت لورفتن

 لمنتق تماشاگر به دارد، همیشگی و فراروان هاینمونه عادی زندگی در اتفاقاً که راهی از ایران، سینمای در

 کند؛ ردیدت دچار شنویم،می و بینیممی قطعیت با چه آن در را ما شیوه، این با رویارویی که نیست روا. کندمی

 ساختار این باز. نیست سینما این در ما موردعادت آزارنده و معمول صراحت به که جهت این از فقط هم آن

 صورت از هوارون نمای دو آن دکوپاژ و زاویه که است کردنشیرفهم و تأکید از مداوم رفتن طفره با فیلم بصری

 که است روزمره زندگی گذر حال در ضرباهنگ با همسو شدت به روایی ساختار کند،می تعیین را الی جسد
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 از دبع الی موهای و پوست و صورت شدید ریختگی هم به) دهدمی جلوه ضروری را تصویر این نماییواقع

 علیدوستی ترانه سردخانه، کشوی در کنند گمان برخی شده موجب که دریا در ماندن شناور ساعت 24

 سدج هویت به مربوط واضح هایشنیده آن نباید «وضوح عدم» به منتهی خصلت دو این و( است نخوابیده

 ایجاد امکان و باز پایان قبیل از روشنفکرانه تظاهرات گونه این به خواستمی الی درباره اگر. بزند کنار را

 اختارس تمام که کردمی جابی کند، تکیه و بدهد راه غیره و الی مادی حیات به نسبت فلسفی هایبرداشت

 .نهد بنا گشاییگره و افکنیگره و تعلیق همه آن بر را درام

 گونه آن نه و) کرد اهدا ماجرا برای آنتونیونی به را داوران هیأت ویژه جایزه ایدوره در کن جشنواره

 کارگردانی ینبهتر جایزه کنند، سازیشبیه برلین در فرهادی کارگردانی جایزه با را آن اندخواسته دوستان گاه که

 زندگی یعنی فلینی سینمای گرایذهنیت و دوم دوره آغازگر و مدرن سینمای جریان دیگر سردمدار که( را

 در هک عبارتی. شدندمی دور عینی و سرراست گوییقصه از داشتند همه انگار. گرفتمی را طال نخل شیرین

 آنتونیونی .بود «آن تصاویر غنای و نو سینمایی زبان خاطر به» شد، ذکر ماجرا به ویژه جایزه اعطای دلیل جایگاه

 ایترو زمان از مهمی بخش و کرد شروع معمایی و پرتعلیق ظاهراً ایقصه از توانمی که یافت شهرت این به

 مناسبات و مشاهدات و هاپرسه در و داد اختصاص گیرد،می نام «مرده زمان» کالسیك عرف در چه آن به را

 هم الی درباره. رسید( آنا شدن گم نوع) فیلم اول معمای پاسخ از ترمهم هایییافته به بخش، همین در هاآدم

 گریدی اهداف و ندارد سینما نوع آن به ربطی و دخل تصویرسازی، نوع حیث از هم و روایی ساختار لحاظ به

 ضایف» بر تأکید دارای هایکمپوزیسیون جنس از نه هست، تصاویرش در یی«غنا» اگر. پروراندمی سر در را

 رد که است روزمره زندگی جاری آهنگ به شدن ترنزدیك چه هر برای بلکه آنتونیونی، سبك به «خالی

 «دست روی دوربین» تأکید بدون هایبازی به و دهدمی نشان را خود نامحسوس گاه و محسوس گاه هایکات

 ستخراجا مسیر در آنتونیونی، فیلم برعکس درست برد،می کار به را یی«نو سینمایی زبان» اگر و. انجامدمی
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 از تهییج حذف با نه آورد،می دستش به زندگی در ما همه عادی دروغ و راست هر و لحظه هر دل از درام

 نقطه و آنتونیونی سبك اصلی هنجارگریزی که کاری یعنی آدم؛ یك شدن گم چون دراماتیکی شدت به اتفاق

 . داشت پی در را مدرن سینمای به آن اتصال

 به را أثیرت و شباهت بحث تنها نه شانروایت شیوه و فیلم دو ساختار رسدمی نظر به ترتیب، بدین

 نیز کدیگری تزآنتی به را آنها حتی بلکه دهد،می جلوه انگارانهساده شانداستانی طرح از سطر نیم تشابه صرف

 !کندمی بدل

 جزئيات درباره گوييكلي

 با قیاس در را آن و زنیم می حرف فیلم یك هایکنش و رخدادها روند در جزئیات اهمیت از وقتی

 ردف به منحصر دهد،می ارائه ما به موقعیت و واقعه هر از معموالً ایران سینمای که مستقیمی و رو کلیات آن

 با طمرتب ویژگی ترینمهم من برای. کنیم بسنده زمینه این در گوییکلی به تنها توانیمنمی نامیم،می

 ساختار در آنها یکایك که است نقشی بلکه جزئیات، این خود نه الی درباره در فرهادی دقیق پردازیجزئیات

 گراییتقدیر دل در دیگر جایی و آیدمی جایی مانی،اله و لحظه و عنصر هر: کنندمی ایفا فیلم کلیدی و کلی

 :یابدمی را خود خاص کارکرد نفر، دو متفاوت قضاوت و رفتار میان مقایسه در یا فیلم بارز

 پیدا تالقی هم با شاننگاه ولی کنندمی نگاه هم به فیلم مشخص جای دو احمد، و الی -

 جمع، ورود هنگام ویال شلوغی اوج در که جا آن یکی(: است هوشمندانه تدوین مزایای از دومی که) کندنمی

 دکنمی تأیید زیرلب هم احمد و «جا این قشنگه چقد» گویدمی زیرلب الی و اندایستاده هال پنجره کنار

 تا مداح ببیند خواهدمی رسدمی نظر به علیدوستی، خاص بازی با که اندازدمی احمد به نگاهی الی. «خیلی»

 دشومی قطع نما این اما. کند تصدیق را الی حس فقط خواسته حد چه تا و گفته را اشواقعی حس حد چه

 كتر حین بعدتر،. است آن در بازی حال در آرش که دریا و ساحل به شمالی، پسرك امید، عجیب نگاه به
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 بعد حظهل چند و کندمی نگاهش و گرددبرمی باشد، متوجهش احمد که آن بی او نیز الی توسط والیبال صحنه

 هم هب دو آن نگاه آخرین این. کندمی نگاه دورادور را او احمد نیست، والیبال زمین سمت به رویش دیگر که

 سرنوشت با ار موقعیت دو این نسبت که نیست نیازی طبعاً. باشد باخبر دیگری نگاه از یکی که آن بی است؛

 !هست؟ کنیم؛ بیشترتشریح احمد، و او نگرفتهشکل رابطه و الی

 اش،تلخی و التهاب و حوادث و دوم روز به هایشسرخوشی و ویال به ورود روز پیوند عامل -

 از یکی و شده خوانده «کاربردبی و کشدار» سکانس این کاظمی، رضا نوشته در. است پانتومیم مهم سکانس

 حقوق و دوستان جمع بودن ایدانشکده هم طریق این از خواستهمی فرهادی که این به ، آن وجود دالیل

 سرشهم و پیمان گوی و گفت میان در بعداً توانستمی» که چیزی. شده داده ربط کند، منتقل را آنها خواندن

 همین صرفاً سکانس این کاربرد آیا اما. «بیاید حقوق دانشکده در شانزمانهم تحصیل زمان درباره شهره

 «افتاده دندونش دید خواب» و «عسل زنبور هاچ مادر» مثل نفر چند اجرای جواب بین ارتباط طرح از است؟

 نشیواک رفتارهای با «زشت بد، خوب،» صفات میان نسبت حتی و الی سرنوشت و خانوادگی موقعیت با

 هنکت یك همین به فقط. شده مطرح بارها دیگر هاینوشته در چون گذرم؛می فیلم انتهایی مقطع در هاآدم

 اجرا دارد ازین وقتی: است کافی سکانس این پیشگویانه خصلت تشخیص برای گمانم به که دهممی تانتوجه

 دیدن! «خواب تعبیر» گویندمی جواب در نفر دو یکی رسد،می «دیدن خواب» کنندهتداعی حرکت به و کندمی

 کلیت یاد به را برخی که دارد مشخصی و روشن مفهوم قدری به ایرانیان ما میان در «دندان افتادن» خواب

 بنابراین، .باشد شده ثبت خواب این نام به موضوع این «برند» اصطالح به که گویی. اندازدمی «خواب تعبیر»

 ادیدهن بر افزون. آیدمی چشم به آغاز در که است آن از بیش بعد، روز حوادث با سکانس این مرتبط خصلت

 بحثی رد که شده هم تناقض این دچار پانتومیم سکانس با مواجهه در کاظمی نوشته بدیهی، ویژگی این ماندن

 اقاتف هر هایسرنخ و اجزا تمام فیلم چرا که پرسدمی و داندمی بهرهبی «غایب امر حضور» از را فیلم کلی،
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 بر دیدیم،نمی را آشپزخانه از نمك آوردن هنگام الی واکنش مثالً ها،واکنش این اگر» و دهدمی نشان را

 تعابیر زا یکی نشدن شنیده پانتومیم، از بحث در اما. «شدمی افزوده شدت به فیلم ابهام ژرفای و گیچندالیه

 اشاره بر نازی همسرش با گو و گفت در منوچهر خرافی تأکید و یادآوری: »کندمی قلمداد ایراد را هاشخصیت

 یریکارگ به سرانجام که مانیمدرمی و. «ندارد وجود فصل آن در اساساً پانتومیم فصل در گالیل گل به الی

 زیان به ای باشد اشساختاری استحکام و فیلم سود به توانستهمی هاواکنش برخی نشنیدن و ندیدن و ابهام

 !آن؟

 شدن ناپدید از بعد هایدلواپسی و هیجانات و عاطفی درگیری دلیل به معمول طور به ما -

 یزیچ کوشندمی احمد و شهره بعدتر و کنندمی سوال آنها از پیمان و نازی که فصلی دو در جز را هابچه الی،

 فرهادی برخالف درست. نداریم خاصی توجه آنها به بگویم، تردرست یا بریممی یاد از کنند، دیکته آنها به را

 گرددبرمی احمد که پراضطرابی سکانس در: بوده آنها به یکسره حواسش دهدمی نشان که دقیقی کارهایراه و

 شکل هب و کندمی گل شانتربیت و ادب ناگهان هابچه او، برادر نه است الی نامزد علیرضا بگوید جمع به تا

 در هک هاستبچه طبیعی خصلت این! گویندمی «عمو سالم عمو، سالم» احمد به بار چندین ایکنندهعصبی

 و کنندمی فراموش را چیز همه زود خیلی خود و هستند هاگرفتاری همه دلیل و آغازگر خود حوادثی چنین

 ایبچه شهو حتی که است جایی دو فیلم، در نکته این ترظریف جلوه. گیرندمی سر از را شانشیطنت و بازی

 و کندمی سوال حادثه درباره آنیتا و مروارید و او از دارد که) شودمی دردسر پدرش برای نخست آرش مثل

 رشپد سوال به حتی بعد و رودمی «پل» به موتوری رضا سبك به هارختخواب روی تفاوتیبی با آرش

 تا شمال بوده آمده الی گویدمی احمد جواب در که) سازدمی دردسر همه برای حتی بعد و!( زندمی پوزخند

 و لیرضاع کوتاه همصحبتی هنگام دیگر، موذیانه هیچکاکی افکنیگره یك همچون باز فیلم، و بشود او عاشق

 و «رشری» دوگانه کارکرد ترظریف و ترنهان شکل(. جویدمی سود آرش توسط ماجرا لودادن تعلیق از ها،بچه
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: است الی هدربار جزئیات ترینلذتبخش از یکی برایم که نمایاندمی را خود کوتاه نمایی در آرش «تقصیربی»

 رششوه اورکت نازی دریا، از الی نجات برای تالش اتمام و پلیس رفتن از بعد بهت و سکوت و رخوت در

 این یانم کوتاهی نگاه. کندمی نگاه بیرون به و ایستاده کنار آن هم آرش. رودمی پنجره طرف به و پوشدمی را

 اتهامی دارد گویی که کندمی نگاه آرش به طوری ورآزادی رعنا خاص بازی نوع با نازی. شودمی بدل و رد دو

 اكهیچک پرندگان فیلم در. را هاتلخکامی و هااضطراب این تمام آوردن وجود به اتهام. دهدمی نسبت او به را

 و طفلکی ظاهراً عشق مرغ دو ناگهان شانخانه به هاپرنده انواع حمله بحبوبه در( تیلور راد) میچ وقتی هم

 حوادث، این همه اصلی مسبب انگار که کردمی شاننگاه جوری دید،می شانقفس در و در کنار در را تقصیربی

 انگار که زندمی صدا را مادرش طوری و کندمی حس را نازی نگاه نیش این هم آرش. است بوده آنها شومی

 !باشد کرده کتك به تهدید را او کسی حاال همین

 و همچنان سازد،می هاآدم و هاموقعیت برای فیلم که کاملی «پرسپکتیو» موارد، بسیاری در -

 هاییزانسنمی چیدن جمله از. اندغافلگیرکننده نیز کندمی طی شدن «کالت» سوی به دارد فیلم که سیری از بعد

 میزانسن از که سپیده تهوع حالت بهانه به احمد توسط ماشین داشتن نگه مثل هاکلیشه برخی از پرهیز برای

 و نگاه نوع ای کندمی جلوگیری داشته، نامزد الی که این شنیدن از بعد «ناگهانی ترمز» انتظار قابل و ایکلیشه

 سالم» دگذارنمی شرایطی، چنین واقعیت سیاق به که ورودش اولین در علیرضا به جمع تدریجی شدن نزدیك

 حین در یدهسپ ناگهانی سرفه جنس تفاوت مثل شده دیده کمتر جزئیات برخی یا بیفتد؛ اتفاق ی«علیك و

 ادند هشدار حین در شهره ناگهانی سرفه با برود خبربی و بگذارد که بوده آدمی الی آیا که این از زدن حرف

 ورود ضمح به باشد، داشته رفتن مسجد به عادت که کسی مثل علیرضا که این یا علیرضا درباره هابچه به

 الی از فیلم و سفر آغاز در که دادن صدقه عادت با این و گیرد؛می دست در و کندمی جفت را اشکفش

 خالقیا قضاوت با نکته دو اما. بخشدمی پرسپکتیو دو، آن نزدیك باورهای و فرهنگی خصلت به دیدیم،
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 رولپات در ماندن باز نخست: شوندمی تکرار ذهنم در همه از بیش داشت، کدام هر برسر توانمی که ایدوگانه

 برایم شجذاب نکته اما شده؛ اشاره آن به هانوشته برخی در طبعاً که ویال حیاط به شهره سراسیمه ورود از پیش

 شواکن با شودمی همزمان ویال در کناره با برخورد دلیل به در آنی شدن بسته که است موقعیت این ادامه

 ،«اعتماد» روزنامه) گویی و گفت در زارعی. نیست آب در آرش که این به زارعی مریال دوگانه و درخشان

 که نای تصور به) شهره هراسان و شتابان زدن آب به بارها صحنه، این برای که دهدمی توضیح( تیرماه 24

 بناست که گویدمی او به فرهادی ناگهان فیلمبرداری، روز در اما. بودند کرده تمرین را( دریاست در آرش

 هک متناقض حسی. شود غمگین و شادمان اتفاق این از همزمان شهره، است؛ الی و نیست آرش بگوید نازی

 به ،فرهادی روانشناختی تمهید همین با ثانیاً و شد خواهد تکرار مادرانه، موقعیت در دیگری آدم هر برای اوالً

 یافته انجری زارعی کوتاه کالمی واکنش و میمیك و نگاه در ناپذیرند،تفکیك هم از اجزایش که محلولی شکل

 . است

 وییدستش به و کندمی آرام را سپیده غائله، ختم قصد به امیر که فیلم اواخر در است جایی دومی

 در. کند یداپ آمادگی نهایی بخشنجات و ناگزیر دروغ گفتن برای و «بزند صورت و سر به آبی» تا فرستدمی

 را صدایش بقیه و امیر تا گذاشته باز را آب شیر که بینیممی را سپیده دستشویی، توی بسته فضای از نمایی

 هب آبی و رودمی طرف آن و طرف این به یکسره و قراربی دارد خودش ولی شود؛ راحت شانخیال و بشنوند

 گدیالو آن از بعد فیلم که است اینشانه موجزترین و گویاترین زودگذر، میزانسن این. زندنمی صورت

 ربرابرد مقاومت برای سپیده تالش از( «الی؟ درباره کنهمی فکر چی اون حاال)» نامش کننده تبیین کلیدی

 دارد، هک هوایی و حال آن از تا زندنمی آب صورتش به سپیده. دهدمی ارائه علیرضا به نگفتن راست وسوسه

 تهنک این به. کندمی را خودش کار آن، درنظرگرفتن و جمعی مصلحت نهایی، لحظه در سرانجام اما. درنیاید

 هایشن زا ماشین آوردن بیرون نهایی تصویر از پیش فیلم، آخر ماقبل نمای در سپیده که ایدکرده دقت تلخ
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 ی،ال جنازه هویت تشخیص برای جمع رفتن مدت طول تمام در و نشسته آشپزخانه در جا همان هنوز ساحل،

 است؟ نخورده تکان جایش از

 «ديگران» و «ما» فرق

 در که موقعیتی به میزان چه تا دهیم،می انجام زندگی از لحظاتی در ما که کاری هر معنای و حس

 داشته، نامزد لیا که گویدمی احمد به ماشین در سپیده وقتی کند؟ تغییر تواندمی حد چه تا و دارد بستگی آنیم،

 ار کارهایی همان دارند دقیقاً آیند،می حساب به فیلم ایچندلحظه و گذری هایشخصیت که دیگر گروه دو

 یك: دادندمی انجام سفر هایسرخوشی دل در پریروز و دیروز فیلم اصلی هایشخصیت جمع که کنندمی

 درست ؛زنندمی فریاد و جیغ سرحال، و دلیلبی گذرد،می سپیده و احمد کنار از سرعت به که ماشینی در گروه

 کنند؛یم بازی فوتبال محوطه، یك در کنار همان دارند هم دیگر گروهی و. تونل صحنه در بقیه و سپیده مثل

 و یدهسپ تنها نه که است حاد و بحرانی چنان وضعیت حاال ولی. والیبال صحنه در بقیه و احمد مثل درست

 جلب مانتوجه هم اگر. کنیمنمی گذری گروه دو این سرخوشی به توجهی هیچ تقریباً هم ما بلکه احمد،

 هایلحظه نوع این از حتی که است فیلمی این! دارند خوشی دل چه اینها که است زاویه این از احیاناً شود،

 و طبیعی چنان و کردیممی ما که کاری همان: گیردمی بهره اخالقی چالش ایگونه دادن شکل برای نیز گذرا

 به معنابی و ربطبی کمدست یا کنندهعصبی شوند،می کرتکبش دیگران وقتی و حاال طور چه بود، لذتبخش

 چگونه است؟ گسترده حد چه تا دیگران، و خود هایاحساس و اعمال به آدمی نگاه نسبیت و آید؟می چشم

 باب در هجانبچندین و نگرجزئی حد این تا هاییپرسش تواندمی سنجیده، سیری و ساده داستانی با فیلمی

 این ناظر فقط ظاهراً که ما بگذارد؟ جا به ذهن در دیگران و خود اعمال به نسبت آدمی قضاوت موضوع

 بار، چند فقط خود تاریخ طول در سینما این و کنیممی زیست هایشموقعیت و فضا دل در حد این تا دنیاییم،

 .دبیاور پدید تماشاگرش در واکنشی و وضع چنین توانسته دست، دو انگشتان از کمتر دفعاتی به


