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1 

 منتقدان جملۀ این با مواجهه از همواره بودم، سینمایی مجالت و کتب خوانندۀ فقط که پیشترها

 نشده أصلمست فیلم فالن اندازۀ به فیلمی هیچ دربارۀ دادن نظر در: »شدممی زدهشگفت هافیلم برخی پیرامون

 حاال اما« .است نبوده دشوار برایم فیلم فالن اندازۀ به فیلمی دربارۀ اظهارنظر و موضع اعالم گاههیچ» یا «بودم

 شروع انمتونمی دیگری جملۀ هیچ با این جز را لیال پیرامون مطلبی نگارش که رسدمی نظرم به ها،سال از پس

 این. نیست مقدور برایم( دادن ستاره قالب در مثالً) آن ارزشگذاری و فیلم این دربارۀ صریح دادن نظر: کنم

 عنان لیال یلمف پیرامون نظراتم تبیین در که نیست این مطلقاً مقصودم. نگیرید محض ستایش معنای به اصالً را

 آیدرمیب فیلم از که است ناشناسی «حس» بر تأکید هدفم. غیره و شوممی احساساتی و دهممی کف از اختیار

 جد هایزمینه که باورم این بر. ماندمی باقی ناشناخته و است ناشناخته هم مهرجویی خود برای گمانم به و

 به باشد، هداشت ریشه فیلم اجتماعی مثالً یا محتوایی بصری، ساختاری، وجوه در آنکه از بیش بارها حس، این

 از. است متکی ازدواج چون ایپدیده و بشر چون موجودی برای آن کلی حساسیت و «موضوع» نفس

 هیچ ارند،د موضع فیلم در مطرح «مسئله» برابر در همه روشنفکر، ترینفرهیخته تا گرفته مخاطب ترینعامی

 تماشا تهاان به تا را فیلم ذهنی، چالش و درگیری بدون تواندنمی کس هیچ و نیست تفاوتبی و خنثی کس

 اما نیست، ایهمالحظ قابل چندان مزیت البته این. باشد موضعبی و اعتنابی یکسر بیند،می آنچه قبال در و کند

 که گونههمان. آوردمی پدید موضع اعالم در را حاد دشواری همان من برای که دربردارد را ظریفی نکتۀ

 و «قضاوت» شرایط و فرصت که شده تنیده درهم طوری داستان، اشخاص میان هایگسست و پیوندها

 او از اییمحتو تعلیق آن نتیجۀ در هم اثر خود دربارۀ داوری امکان دهد،نمی بیننده به را مقصر فرد بازشناسی

 . گرددمی سلب



 

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

 

 
60 کد مطلب/060010 از    2 صفحه     

 

 یاهیس و تلخی نوع یک از هاییرگه. داردوامی عجیب سکوتی به نیز را خود عادی مخاطب حتی لیال

 طور به راث پایان. یافت تواننمی برایش روشنی سینمایی توجیه و داللت هیچ که کرده رخنه فیلم در خاص

 یلم،ف انتهایی نمای در باران و رضا به لیال نگاه هرچند. نیست هم «معلق» آنقدرها حتی نیست؛ تلخ مشخص

 مونولوگ/  نریشن در که ایجمله و نشیندمی او چهرۀ بر که محوی لبخند هرحال به اما است؛ مرددی نگاه

 برقرار ازب جوان زوج گسستۀ پیوند آینده، در شاید که انگیزدبرمی تماشاگر دل در را نسبی امیدی گوید،می

 بود،ن جون مادر اصرار اگه که بگیره اشخنده شاید کنم، تعریف باران برای جریانو این وقت یه اگه: »شود

 و طالتب و تلخی آن ولی دارد، خوشی پایان حتی فیلم معنا، بدین.« ذاشتنمی دنیا این به پا وقت هیچ اون

 نیز را - قعش - انسانی احساس شکوهمندترین و بزرگترین که غریبی درونی بستبن آن یأس، آن بیهودگی،

 گرلوهج اثر روح و بطن در هم لیال و رضا سرمستی و سرخوشی پرشمار لحظات در حتی نمایاند،می نابسنده

: تراشید هاییتوجیه ایم،گذاشته را بنایش نقدها در منتقدان ما خود که متداولی رسم بر تکیه با توانمی. شودمی

 فصول و ورنکم فضاهای تار، و تیره نورپردازی شهبازیان، فریدون و افتخاری علیرضا انگیزحزن ترانۀ تکرار

/  نریشن عبارات اغلب بازخوانی در حاتمی لیال صدای لرزش رضا، و لیال سیاه همیشه هایلباس شبانه،

 به یزن دیگر هایفیلم در مثالً چون. الکنند و ربطبی و ناکامل آشکارا که دست، این از دالیلی... و مونولوگ

 هایداللت. برد نخواهد جایی به ره عبث، تالش این پس. کنندنمی ایجاد هاییحس چنین و روندمی کار

 . این از بیش نه و همین،. نیستند تحلیل قابل لیال، فیلم از برآمده حسیِ
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 ارندد همانندی بیش و کم سبکی هاینشانه که( بعد به هامون از) مهرجویی اخیر فیلم پنج میان در

 میزان ینبیشتر و پردازیشخصیت میزان کمترین لیال گشایند،می او کارنامۀ در را ایتازه دورۀ باب واقع در و

 خاله پدرش، خواهرانش، رضا، مادر - دیگر هایآدم همۀ رضا، و لیال از غیر به. دارد را اجتماعی سازیتیپ
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 تصور به ناواضح و دور عمومی نمای یک در و کلی قالبی در -... و لیال داییِ حسین، نازگل، شمسی،

 فضول هاینز تیپِ با شمسی خاله بینیم؛نمی چیزی سنتی موسیقی قطعه چند نواختن جز حسین از. آینددرمی

 هایدست در جوان دو دست گذاشتن» ذکرشان و فکر همۀ که تلویزیون دستدم خانوادگی هایسریال

 ختپردا آن با ویژه به و است فردیت فاقد کلی به جون مادر ندارد؛ ایفاصله و فرق هیچ است، «یکدیگر

 مهمتر بتداا در که لیال داییِ شود؛می آشکار کامالً او تیپیکال نقش رضا، بچۀ شدنِ دختر از پس کاریکاتوری

 - هایگوییمتلک و پرانیمزه جز و است ناظر بقیه همچون پایان در رسد،می نظر به فرعی اشخاص سایر از

. دارمن ارزشگذاری قصد که کنممی تأکید باز. زندنمی سر او از روایت روند در دیگری کار زیرکانه، - البته

 توجه و تأمل موجبات ها،ویژگی این مجموعۀ باشد، چه هر اما. انگارممی بد نه و دانممی خوب رانه هااین

 هایکنش و هاشخصیت عناصر، همۀ رفته رفته: آوردمی فراهم را اصلی آدم دو به تماشاگر متمرکز شدیداً

 شانزندگی لطو در لیال و رضا هایتجربه از بخشی عنوان به فقط یا و شوندمی اهمیتبی بیننده برای یا دیگر،

 در غذا رفص - فیلم محسوس های«تکرار. »سازدمی ایبسته بسیار دنیای لیال اساس، این بر. یابندمی اهمیت

 هایحثب خواستگاری، پایان تا ماندن منتظر و شدن پیاده تلفن، زنگ صدای خانه، توی مفصل غذاهای بیرون،

 و رفت همۀ فیلم. است بسته دنیای همین محدودیت نتیجۀ تمامی به -... و خوردن شام هنگام به متعدد

 آدم دو به را احساساتی و احساسی هایچالش و ذهنی هایبرداشت همۀ زمانه، تلقیات همۀ ها،برگشت

 . دهد جلوه ترافزون را زندگی این از حاصل رخوت و مالل ،«بستبن» تا کندمی محدود مرکزی
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 هیچ باشیم، ایواژهتک دنبال به آنتونیونی آثار توصیف برای اگر که اماندیشیده خود نزد همواره

 آنتونیونی، هایفیلم اغلب در. کنند بازنمایی را او هایفیلم در نهفته بار ،«پرسه» از ترمناسب تواندنمی ایکلمه

 و سرخوردگی ذهنیت، یک تجلی خاطره، یک یادآوری دوست، یک مرگ شدن، عاشق چون رخدادهایی
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 ویتیِ امونیک آنکه برای شوندمی ایبهانه همه و همه ،(عینی دلیل بدون و) ناگهانی یا تدریجی ازخودبیگانگیِ

: حرف نیکلسونِ جک یا آگراندیسمان همینگزِ دیوید شب، موروی ژان سرخ، صحرای و کسوف و ماجرا

 مسیر در که آنچه. بپردازند خویش وارسرگشته و هدفبی ظاهراً «زنیپرسه» به را طوالنی دقایقی خبرنگار،

 دهبرگزی و چیده زیبا و ظریف و دقیق چنان دهد،می روی آنان پیرامون و پیشگاه در رمزآمیز هایپرسه این

 یأس از اشین هایبیهودگی و هاگشمگشتگی وادی در آنها درونی پرسۀ بازتاب راستی به و درستی به که شده

 است رونگرایانهد یکسر کنشی ها،پرسه این از منتج دراماتیک کنش بنابراین،. است شانروانشناختی - فلسفی

 سراغ به چرا حاال. زندمی پیوند مخاطب روح و ذهن به بیرونی، واسطۀ بدون را هاشخصیت روح و ذهن که

 جرقۀ رود،یم خواستگاری به و کندمی پیاده ماشین از را لیال رضا، که ایصحنه نخستین از ام؟رفته مسایل این

 وریعلهش آتش به هرگز اثر، انتهای تا و بودم اشتعالش انتظار به بار هر که شد روشن دلم در امیدی درخشان

 ضمونیم که فیلمی در آیینه، و خشت از پس سال چند و سی سرانجام که کردممی تصور بار هر. نگشت بدل

 ومیند برای ایران سینمای ،(کوچک طفلی به بخشیدن هستی باروری، زایش،) دارد گلستان شاهکار همتای

 به نمدر سینمای در ژرفش و معنوی و کلیدی مفهوم به «پرسه» از نشانی آن، در که دیده خود به را اثری بار

. بودن بیش واهی پنداری آیینه، و خشت هایپرسه کوتاه هرچند تکرار تصور. نبود چنین اما. خوردمی چشم

 ایبهانه ار چیز همه توانستمی که لیال و ماند باقی ما سینمای چنینی این تجربۀ یگانه همچنان آیینه و خشت

 سویی و سمت چنین اصالً پیرامون، جهان و خود درون در لیال همزمانِ و وارسرگشته هایپرسه برای کند

 آمده، پدید ازفیلمس و فیلم برای قصه روایتی هایقابلیت نتیجۀ در که ایالعادهفوق فرصت این انگار. نداشت

 ازگشتب برای لیال انتظار دقایق همۀ. است نکرده خطور هم او ذهن به اساساً بلکه نبوده، سازنده دغدغۀ تنها نه

 مبهم و گنگ نگاه دو یکی مقصود،شاه تسبیح یک خرید به شودمی محدود متعدد، هایخواستگاری از رضا

 مالتج نیز و ابر، پشت ماهِ و برج یک بسیارِ ارتفاع و میدان بازِ هایفواره و نوجوان چند فوتبال بازی به
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 زنهب حدس تونهمی کی ولی. خودشونند زندگی و کار دنبال همه: »او مونولوگ/  نریشن آشکارِ حد از بیش

. آدیم داره» یا «برگرده؟ خواستگاریش از شوهرم تا وایستادم اینجا من کنهمی باور کی چیه؟ اینجا من کار

 با مقایسه در!«. خدایا بترکم؟ غصه از نکنه فوالده؟ از آدم اعصاب مگه» یا ؛«بود شده تنگ براش دلم چقدر

 گفتم، که مفروضی پرسۀ حین اطراف، بصری هایتجربه در لیال خیرگی و خاموشی آیا عبارات، این

 آورد؟ بار به را تریدرونی اثربخشیِ توانستنمی
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 نریشن که سینما تاریخ هایفیلم عمدۀ با قیاس در. خورمبرمی دیگری مشکل به اینجا از

 در هگذشت سال نجواها، و فریاد بولوار، سانست مثالً) دارد آنها در مهمی جایگاه و نقش اصلی، هایشخصیت

: دارد هواژگون کامالً کارکردی لیال، فیلم در لیال نریشن...( شانگهای از بانویی ناشناس، زنی نامۀ باد، مارین

 نهمچو قالبی شود،می بازگو( شخص اول شکل به و) فیلم اصلی شخصیت زبان از که نریشنی جاهمه

 او، لبیق مکنونات و ذهنیات حسی، تمایالت ادبی بیش و کم بازتاب جهت به و یابدمی او درونی «مونولوگ»

 سوم نریشن هک دیگری انواع با هافیلم اینگونه تفاوت همۀ و کندمی درونگراتر و سوبژکتیوتر تر،ذهنی را فیلم

 در عشق زیستن، زلیگ، ژیم، و ژول مثالً) است اصلی شخصیت جز به کسی شانراوی دارند شخص

 یالل مونولوگ/  نریشن لحن و هاتوصیف عبارات، لیال در ولی. گیردمی سرچشمه نقطه همین از...( بعدازظهر،

 پنهان اب که ایزنانه و عاطفی هایحس جاهمه. دارد اثر کلیتِ برونگراییِ در فزاینده نقشی که است ایگونه به

 و عیان لیال متن گفتار جمالت با یابند،می را خود شایستۀ و درست مفهوم هانشانه و اشارات زبان با و ماندن

 . آورنددرمی عینیت به را چیز همه نو شوندمی «رو»

 ثرا «بیل عزاداران» چهارم قصۀ که مطلبی در بار یک. است برونگرایی فیلمساز اساساً مهرجویی

 تفصیل هب کرد،می قیاس( مهرجویی گاو فیلم با نیز و) او خود نوشتۀ «گاو» فیلمنامۀ با را ساعدی غالمحسین
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 موجودیت و اعتبار و ارج همۀ که ایویژه ادبی هایموقعیت شناخت در مهرجویی چگونه که کردم اشاره

 و ندکمی «عینی» را آنها و رودمی خطا به را راه است، وابسته مخاطب ذهنی «تجسم» به شانشناختیزیبایی

. کندمی محدود گذاشته، نمایش به و داده ارائه خود که واحدی بُعد آن به را مخاطب چندبُعدی تصور و تجسم

 کیفیت همین زا بخشد،می فیلم به که مفرطی برونگرایی با لیال درونی مونولوگ تناقض که کنممی اضافه حاال

 از د،کن ثابت مهرجویی نگرش کل در را موردنظرم حالت پذیریتعمیم که اینمونه عنوان به. شودمی ناشی

 ریشنن. دهد انتقال مخاطب به را لیال غیاب در رضا اضمحالل و استیصال است قرار که کنممی یاد ایصحنه

 فمختل هایخوراکی فاسدشدۀ هایتکه رضا که دهدمی ماننشان تصویر همزمان، و گویدمی رضا درماندگی از

 نان ایتکه آخر، دست و گذاردمی جایشان سر را آنها دوباره و کندمی نگاهی و آوردمی بیرون یخچال از را

 و آشکار غایت به بصری، و شنیداری وجه دو هر در «هانشانه: »گیردمی دندان به کرفس ساقۀ با را خشک

 یچه و کنندمی القا بیننده به کامل طور به لحظه یک در ها،رسانه از اخبار پخش همچون را چیز همه واضحند،

 موضوع کنه به تر،درونی هایبازتاب طریق از تا گذارندنمی باقی او خود ذهنی فعالیت و کوشش برای جایی

 هم مونولوگ چون اینمایانهدرون شگردهای با حتی مهرجویی گویممی که است بدینسان. بیابد دست

  هست؟ یادتان حتماً که هامون. شود رها خویش نگرش در نهفته ناگزیرِ برونگراییِ از تواندنمی
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 اندازۀ هب ایران اخیر سال پانزده ده سینمای در عنصری هیچ احساسی، نظر از... انفعال انفعالف انفعال،

 یک اتصاف بدون تواندمی فیلمساز یک چگونه. بود برنیانگیخته را انزجارم و نفرت فیلم، این در رضا انفعال

 چنین ،«انفعال» دادن نسبت با صرفاً آنها، امثال و ستمگری و قساوت و خشونت چون صفاتی به شخصیت

 متانت، و أنینهطم و آرامش نهایت با تواندمی بازیگر یک چگونه و کند؟ ترسیم او از دقیقی انگیزنفرت کاراکتر

 خود نقش به ایمشمئزکننده پاتیکآنتی جلوۀ چنین سمپاتیک، و محجوب و جانب به حق کامالً ظاهری با
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 شمخ بروز عدم وجود با که است قدری به ممکن، درجۀ منتها تا نفرت ایجاد در مصفّا علی ذکاوت ببخشد؟

 تماشاگر هک است اینکته او شخصیتی ضعف نقطه تنها آنکه با و ظاهری، صورت به رضا رذالت و رحمیبی و

 و عنل و فحش هرچه فیلم بینندۀ زنان که نمانده چیزی ،(انفعال) ندارد آن به نسبت چندانی درک اصالً عادی

 از که مردیه کدوم» و «همینند مردها همۀ» گویندمی که خواهرانش برای و کنند او نثار دارند، ناسزا و نفرین

 ایجاد انآن در - مصفا واقع، در و - رضا را حساسیت این. بکشند هورا و بزنند دست ،«بیاد؟ بدش گرفتن زن

 نم مگه گیرید؟می تصمیم من برای دارید مادر و تو چرا» که زدمی تشر لیال به آغاز در که او. است کرده

 ،!«داریوامی کاری چه به منو ببین: »گویدمی و دهدمی تن اول خواستگاری به تدریج به ،«نیستم؟ آدم خودم

 و خجالتی نبود، بد دختره» بعد و ،«بپسنده و بیاد خوشش باید زنم که گفتم اول همون از» اینکه کمکم بعد و

 یعنی هااین...! و «نیاد خوشت ازش کنه خدا فقط» درنهایت و «خودشونن توی اشهمه که هااون از آروم،

 ختیبدب: »گویدمی پدرش به رضا کههمان یعنی و ؛«کردم مجبور رو رضا من: »گویدمی مادرش به لیال که همان

 خود که دهد انجام را عملی او تا است کافی سایرین اصرار رضایتو انگار. «راضیه خودش لیال که اینه

 !است خواستهنمی

 خاله هایفضولی و مادر هایدخالت از رهایی برای که شودمی نمایان آنجا رضا انفعال این نهایی حد

 هب آشنایی هیچ دست که جایی در زندگی» و «دشت و کوه به زدن» جز آشنا، و غریبه هایزبانزخم و شمسی

 شکل هیچ به ،«حوا و آدم» موقعیت در جز که است منفعل چنان او. آیدنمی نظرش به دیگری راه ،«نرسد آن

 حضور. دارد نگه خود محیط به محدود و بسته را همسرش و خود خصوصی مراودات دایرۀ تواندنمی دیگر

 را عاشقانه چنین هایی خلوت البته - نیت حسن با و نزدیک هم چقدر هر - جامعه دیگر عضو هر ظهور و

 به مخاطره، این از ناشی جزیی ارتعاشات شودمی موجب که رضاست انفعال میزان ولی. افکندمی مخاطره به

 . سازد ویران را چیز همه و گردد بدل هولناکی لرزانندۀ زلزلۀ
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 خواست به دادن تن و حماقت نه است، فداکاری و گذشت نه کند،می لیال فیلم لیالی که کاری

 دل وردنآ دست به برای» گویدمی رضا که گونهآن نه رضا، شناختنِ بهتر برای امتحانی و آزمایش نه دیگران،

 ار مقابلش طرف تواندمی حد چه تا آدمِ اینکه فهمیدنِ برای» گویدمی لیال خود که گونهآن نه و ،«جون مادر

 پا آن در تهخواس خود لیال که آمیزیجنون و انگیزهراس استثنایی، غریب، تجربۀ فرآیند. «باشد داشته دوست

 صوفیانه، خودویرانگریِ نوعی رود،می جلوتر هم خط آخر از حتی و گذاردمی سر پشت را آن و نهدمی

 زۀکو در روح سوزاندن و گداختن... و خویشتن تنبیه و مجازات مکاشفه، و شهود عرفانی، کشیِریاضت

 به یالل وقتی. است برده باال را احتراقش درجۀ و کرده روشن لیال خود را اششعله که است مهیبی نامالیمات

 ضوحو به ،«سوزونتممی داره که شده باز قلبم ته اون دردی یه زخمی، یه... دردناکه خیلی» که گویدمی نازگل

 را خود تحمل ضریب تا دهدمی ادامه باز اما است، دوزخی عذابی در حیطه این به ورود از او که بینیممی

 از نیروش به لیال و او میان مکالمات گردد،برمی خواستگاری واپسین از رضا وقتی. کند افزون و بسنجد

 : کندمی حکایت رویش پیش الوقوعقریب اتفاق قبال در زن شدید نارضایتی

 «نبوده؟ بد یکی این اینکه مث بود؟ چطور خب: »لیال -

 «مگه؟ چطور: »رضا -

 «شدی جدی خیلی» -

 «کشممی خجالت بگم؟ چی» -

 «کشی؟می خجالت پسندیدی اینکه از... شده خجالتی چقدر امبچه آخِی،» -

 .«دونمنمی» -
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 علۀش دارد مرحله، هر از گذر با و لحظه هر در که داندمی و برافروخته، آتشی چه که داندمی لیال پس

 عدب آیند،می او خانۀ به رضا دوم ازدواج میهمانان همۀ وقتی. رودمی پیش باز ولی. کشدمی باال را آتش این

 را در و «ببخشید» گویدمی لیال به و کندمی باز را اتاق درِ ندانسته مردی که فیلم درخشان و مهم لحظۀ آن از

 مثل تدرس او. «برو رضا، برو: »شودمی مواجه او گونۀ بر اشک غلتیدن با و رودمی لیال سراغ به رضا بندد،می

 دهد،می سر گریه و پیچدمی خود به ریاضت درد از صوفی، یک یا سرخپوست یک بودایی، یک هندو، یک

 و محو و حال و حسبی و رمقبی نگاه. آید نائل واردیوانه ایتزکیه به تا آوردمی دوام و آوردبرنمی دم اما

 هایب که است حقیری دنیازدۀ دنیوی هایآدم به دنیا تارک یک نگاه پایانی، نمای در رضا و باران به او مات

 .ندارند او برای چندانی

 منظر این از را فیلم دیگر بار یک کنممی پیشنهاد. است مهرجویی فیلم ترینعارفانه لیال اعتبار، بدین

 .بنگریم
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 سطرهای این در جاری حس با دهد،می مخاطب به لیال که حسی میان هست غریبی توارد چه و... 

 : فروغ شعر

  نیستم پشیمان من»

 دردآلود تسلیم این اندیشم،می تسلیم این به من

  دیگر من یک از من، محبوب ای من با

  شب سرد هایخیابان در را او تو که

  یافت بازخواهی عاشق چشمان همین با

  کن گفتگو
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 او اندوهگین بوسۀ در مرا آور یاد به و

 «چشمانت زیر مهربان خطوط بر


