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 را ستایش زانمی بیشترین که بیضایی چون کسی از بد فیلم تماشای به نکردن عادت منظور به وقتی

 همه قتیو" فیلم پاسخ و پرسش جلسۀ در ام، کرده او نثار سینما زمینۀ در ام نوشتاری فعالیت طول تمام در

 فیلم ارهجشنو هفتمین و بیست در مطبوعات و ها رسانه ویژۀ سالن در آن نمایش نخستین از بعد او "خوابیم

 تک» خشب در ،«گفتم تند "خوابیم همه وقتی" فیلم نشست در چرا» یادداشت در را آن شرح) گفتم تند فجر

. انستندد ای جشنواره رایج های شتابزدگی از ناشی را واکنش آن بسیاری( بخوانید سایت همین ی«ها یادداشت

 آنِ  داشتن معیار و بودن جا بر پا تشریح برای ،88 نوروز در فیلم زودهنگام اکران از بعد تحلیلی نوشتۀ این

 به نسبت منفی های واکنش تمام شدن انگاشته یکی به بعدتر که حالی در. رسید می نظر به ضروری دلزدگی،

 با بیضایی نره پیگیر دوستدار یک دلنگرانی میان تفاوت و تفاهم سوء این توضیح برای باز و. انجامید فیلم

 در توانید می مه نوشته این به) نوشتم دیگری یادداشت ایران، در فیلم نقد پوپولیستی جریان تفکرستیزی

 (.کنید مراجعه «دوران درک عدم و سینما کافه سایت» عنوان با سایت، ی«ها یادداشت تک» بخش همان

*  

* 

 گذشت چه آن: یک

 

 هنرهای تاریخ دازپر درام و فیلمساز ترینستودنی و ترینشده ستایش بیضایی، بهرام تازه فیلم که حاال

 بررسی به فجر، جشنواره روزهای شدت و شتاب از فارغ توان می درآمده، عمومی اکران به ایران نمایشی

 وعاتیمطب نشست آغاز در که سؤالی در. پرداخت آن برابر در ابرازشده انتقادی هایواکنش و فیلم تحلیلی

 که بود ینا بر تأکیدهایم از یکی دارند، انتقاد آن تندی به دوستان اغلب همچنان و پرسیدم کارگردان از فیلم

 امکرده یضاییب بهرام نثار که ستایشی میزان و حجم به را دنیا دیگر فیلمساز هیچ هایم،گفته و هانوشته کل در
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 که منیست جماعتی آن از کندمی ثابت کم دست این و امنستوده باشد، محکم و مستدل امکوشیده همواره و

 مواردی، در هک است حالی در این. «نیستند خوشحال» بسازد، فیلم بیضایی که این از فیلم، خود دیالوگ طبق

 و شدند خرسند خوابیم همه وقتی مقابل در تندم العملعکس از جماعت، همین اعضای از برخی متأسفانه

 و یحصر حد از بیش تمسخر و هجوآمیز نگاه نوع از و نویسی دیالوگ شیوه از سینمایی، وجوه از من انتقاد

. نداشتندپ یکسان پربارش، کارنامه و بیضایی قبال در خودشان هایبدخواهی با را فیلم در جاری ظرافت بی

 از) رهااظهارنظ تمام در تقریباً که شد نوشته بیضایی فیلم نقد در مطالبی و ها یادداشت جشنواره، طول در

 رضع. کردند قضاوت یکجا و همسو من نوشته و پرسش با را آنها ،(کیمیایی مسعود از ای نوشته در جمله

 ای کس عصبانیت و مخالفت داشت نظر در باید و. کرد جدا ها،حرف برحسب را هاحساب باید که کنممی

 جهان ختشنا در یا بخوانند رو از را خوانی سیاوش یا بیدخش بندار کارنامه متن توانند نمی احیاناً که کسانی

 قربانی مجلس با ،«دهد می پس را اش دانایی تاوان که عالِمی/هنرمند» داستان دیگر های نمونه و بیضایی

 همین هب اخیرش فیلم از تر عمیق بارها که بندار همین و شاهنامه نوین دیباچه و شرزین شیخ طومار و سنمار

 بیضایی داراندوست دلسوزانه عصبانیت با که است روشن هستند، و اندبوده بیگانه یکسر اند،پرداخته درونمایه

 اما یست؛ن مضحک دهد،می مان نشان فیلم که میزانی و شکل به ایران سینمای مناسبات. دارد بنیادین تفاوت

 آلفرد ایه فیلم همپای تعدادی به بتواند بیضایی بهرام که نیست ساالرشایسته و معقول هم چنان سو، آن از

 و توپاز مثل زیرمتوسط فیلم چند وجود شودمی هیچکاک، آثار انبوهی به ایکارنامه در. بسازد فیلم هیچکاک

 طلسم مثل دست دم بسیار روانشناختی معادالت با ضعیفی هایفیلم کنار از یا کرد تحمل را خانوادگی توطئه

 هد از شدن مندبهره فرصت تنها سال، چهل طی کنون تا که سینما این در اما. گذشت جدی برج زیر و شده

 صرف را ما ممغتن فرصت ده این از یکی استاد که دید و نشست آرام شود نمی داده، ما به را بیضایی بلند فیلم

 مخاطب تفاوت که است جایی همان درست این و. کندمی خوابیم همه وقتی چون آمیزلجاجت انتقامجویی
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 مشکل ضاییبی سینمای پیچیده صناعت و سنجیده ساختار آیینی، میزانسن با همیشه که آنانی با «نگران دل»

 نقد قدیمی عادت آن عوارض از خود منفی، هایواکنش همه انگاشتن یکی پس. شودمی روشن اند،داشته

 یم را تقسیمات این اهل ناقدان ما خود گریبان حاال که است؛ کلی و جزمی های«بندی تقسیم» به ما هنری

 .نیست تدبیر را خودکرده. است مان حق. گیرد

 

 کنایه جای به شعار: دو

 

 سینمایی، های گپ و بحث یا روزمره عادی مکالمات در هفته، یک طول در است محال که من برای

 نکنم، نقل را مسافران و دیگر وقتی شاید و یزدگرد مرگ هوشمندانه و کنایی هایدیالوگ بار سه دو کم دست

 انتقاد ای اجتماعی انتقاد قصد به ظاهراً که خوابیم همه وقتی مختلف هایدیالوگ شعاری صراحت با رویارویی

 روز هک کسی قلم از گاه و آورتعجب اند،شده فیلم دنیای وارد ایران سینمای در تولید بر حاکم مناسبات به

 هنرمند تیزیس شرایط هایدشواری بر تأکید برای. بود باورنکردنی حتی نوشته، را نئی پرده و اژدهاک و واقعه

 ارب دو( ضیایی مهرداد سید) جهان همسرش و( شمسایی مژده) پایا پرند روزگار، این عادی شهروند اصالً یا

 معنا نای انتقال برای! «فهمی می شدی، که بزرگ» گویند می «چی؟ یعنی ماللجن» پرسد می که دخترشان به

 چکامه کنند،می تجربه را مجددی اسارت آن دل در آزادشده زندانیان و است بزرگی زندان هم جامعه که

 از گالیه برای. «توشیم همه که همون زندون؟ کدوم از» گوید می ضبط/موبایل در( شمسایی مژده) چمانی

 ینماس هنوز آیا پرسدمی که دخترش جواب در پایا پرند ایران، سینمای پرده پس بندهای و زد مسموم فضای

 شعارگونه و شدید طنین باید و! «نه هاشو حاشیه ولی عزیزم؛ آره رو سینما» گوید می نه، یا دارد دوست را

 این یانتها در که تعجبی عالمت شدت تا آورید یاد به دیالوگ این بازگویی حین را شمسایی بیان و صدا
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 مردساالر مناسبات چنبره در همه دیار، این زنان که این بر تأکید برای. شود چندبرابر نظرتان در گذاشتم، جمله

 عارهایش بقیه از البته که شودمی جاری چکامه زبان بر «همیم شبیه همه ما» چون شعاری اند،مظلوم و گرفتار

 فیلم این از گرفته صورت های حمایت مشکوکیت از وقتی که جاست این جالب. نمایدمی ترشاعرانه فیلم،

 رد برخی زنیم،می حرف...(  و تلویزیونی تیزرهای نوروزی، اکران جشنواره، جوایز مسئوالن، تمجیدهای)

 غافل. ندکنمی اشاره فیلم انتقادی رویکرد هاینشانه عنوان به صریح حد از بیش هایدیالوگ همین به پاسخ،

 فقط اثرگذار، و جدی انتقاد جای به و شودمی بدل غرض نقض به عمالً موضوع، طرح شیوه این که آن از

 به هم شیفرو میوه سکانس آمیزاغراق پرداخت در جمله، از که اتفاقی. نشاندمی بیننده لب گوشه به تبسمی

 واروسکاب طنین صحنه، واقعی صدای تدریجی قطع. نیست هادیالوگ به منحصر تنها طبعاً و خوردمی چشم

 چمانی چکامه/دوربین به را تومانی هزار چند های قیمت که فروش میوه دهان اینسرت و انتزاعی هایافکت

 نناممک فیلمساز کارنامه در باورش که سازدمی را سطح در جاری غایت به هایموقعیت آن از یکی گوید،می

 افزایش از اییبیض بهرام که رسانده جایی به را وضعیت واکنشی، رفتار و عصبیت بکنید، را تصورش. نمایدمی

 بدیلت ارزش خود، حد باالترین در که کندمی کاری صرف را فیلمش از فصلی و سازدمی کابوس میوه قیمت

 آور سرسام افزایش» عنوان با دارد؛ را خبر شبکه شبانه اخبار در ای دقیقه سه خبری گزارش یک به شدن

 !«کشور در میوه قیمت

 

 ماند کاره نیمه که بدی فیلم برای خواری حسرت: سه

 

 پیرزن دو درباره که کند می نقل مشهوری یهودی جوک هال آنی آغاز در( آلن وودی) سینگر آلوی

 و ؛«بده خیلی جا این غذای» گوید می یکی. خورند می غذا بدی بسیار رستوران در دارند آنها. است یهودی
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 توانیممی تر راحت بخوریم، کمتر چه هر را بد غذای که حالی در! «کمه هم خیلی» دهد می ادامه دیگری

 نام و شودمی ساخته خوابیم همه وقتی فیلم دل در که فیلمی ماجرای. شویم خالص شرش از و کنیم تحمل

 ناتمام ایبر ما است قرار. رسدمی نظر به سینگر آلوی لطیفه همین به تشبیه قابل درست است، همین هم آن

 ازدحام در آدمکش سه اش،دهنده تکان و غافلگیرکننده مثالً گشایی گره در که بخوریم حسرت فیلمی ماندن

 کمال در و تعجب فرط از و اندکشته موردنظرشان مرد جای به را زنی ببینند سوخته سینمای جلوی روی پیاده

 که حالی در یا! کنند آشکار چهره شاهد، همه آن مقابل و بردارند صورت و سر از را هاپوشش لوحی، ساده

 ندلبخ خواهرش جای به چکامه صداسازی ناگهان فیلم رود، می پیش معمایی ساختار و الگو با دارد روایت

 تحمیلی چینی زمینه بخوریم، فریب نهایت در که آن برای و دهد ماننشان ایگوشه در را( شمسایی مژده)

 کار محل فروشگاه به را( تبار جاللی علیرضا) وندی شک نجات هایگفته حاوی نوار چکامه وقتی یا. کند

 شان هدف که حالی در بگذارند، فرار به پا یا شوند پنهان اول لحظه همان از دو هر برد،می چاوشی برادران

 قتولهم برادران نوار، روی بر شده گفته مطالب که اندزده می حدس اگر نیست معلوم و بوده وندی شک تبرئه

 - کامهچ تعقیب در برادر سه همین وقتی یا! کرد؟ کاری چنین باید چرا اصالً کند،می برآشفته حد این تا را

 رمز،ق چراغ و ترافیک از شانعصبانیت نمایش برای رانند،می تند ها خیابان در -وندی شک آنها، تصور به

 یدپرس توان می خب،! دهند نشان سگرمه و قروچه دندان و اخم دوربین به ژاپنی هایانیمیشن هایبدمن مثل

 اولیه منامهفیل منطق است، غلوشده حد این در بازیگرانش بازی و سازدمی دارد نیستانی نیرم که فیلمی برای

 کانسس اجرای حتی و است نظمی بی این به الگویش و روایت درهواست، پا چنین فیلم این برای پایا پرند

 آور، دلهره تریلر یک برای( انتها در دیگر زنی خوردن چاقو پنجره، از زن پرش) اش خونریزی و خون های

 اسباتمن به و دهیم راه دل به غم اشنشدن ساخته از و بخوریم حسرت باید چرا اساساً کند،می جلوه ابتدایی

 بهایی تیح زاویه، این از بفرستیم؟ لعنت معجونی چنین دادن کف از برای ساالرسرمایه کوفتی سینمای این
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 کند،می نآ نمایش صرف را خود آغازین دقیقه چهل حدود و دهد می نیستانی جناب فیلم به بیضایی فیلم که

 پشت به ناگهانی شدن کات با داستان، این خم و پیچ با ما درگیرشدن بناست. آیدمی چشم به ناپذیر توجیه

 چه داشت ،حیف» که بیانجامد دست این از واکنشی به فیلم، تویِ  فیلم تدریجی ماندن ناتمام با بعد و صحنه

 دو هر یانز به که افتاده ایوارونه اتفاق گمانم به برشمردم، که دالیلی با و حاال. «نگذاشتند و شد می فیلمی

 ها وربیند فالش با) پرطمطراق چینی مقدمه آن با بیضایی اگر شاید. است شده تمام خوابیم همه وقتی فیلم

 و برد نمی باالتر نیستانی فیلم پایانی سکانس از را ما توقع سطح( دوربین های حرکت و ها موبایل کلیک و

 قادیریم توانستیم می شود، مجسم ما ذهن در خیالی طور به بیشتر او ناتمام فیلم گذاشت می کلی طور به

 بنده کنونی، شکل در ولی. شویم دلتنگ و بسوزانیم دل بود، آرزویمان و آرمان که بدیلیبی شاهکار برای

 .طلبممی پوزش

 

 همیشگی فاخر صناعت از دور( چهار

 

 سطتو انگشت دو با پیشانی سوی دو مالیدن همچون هاییروش که پذیرفت توان می سختی به

 دست هب ضمناً و زندمی سر او مهارت و توانایی با بازیگری از فیلم، سرصحنه بلبشوی آن در هاشمی هدایت

 توانمی رتند به. دارد تعلق او آثار به سینما این تاریخ هایبازی بهترین از نیمی که شودمی هدایت کارگردانی

 و نشود عصبی انینیست نیرم توسط رستوران پنجره پرده کردن بسته و باز میزانسن تکرار از که یافت ایبیننده

 شوارید به. کندمی احساس و لمس را نیستانی عصبیت سنجیده، میزانسنی واسطه به دارد کند حس همچنان

 کانسس فیلمبرداری لوکیشن کنار از پایا پرند و جهان ماشین شدن رد سکانس اجرای که کرد باور توان می

 و دهدمی نشان لوکیشن از جلوتر را ماشین بارها که نماها تقطیع بندی زمان در آشکار اشتباهات آن با آخر،
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 ترینبزرگ ارک است، آن کنار یا نرسیده لوکیشن به ماشین هنوز بینیم می دخترک، نظر نقطه نماهای در باز بعد

 ریتصوی ارائه منظور به اهری محب حسین بازی که دید توانمی راحتی به. باشد ایران سینمای ساالرفن

 و لوسانهچاپ لبخندهای آن با براتی، آقای نام به سینما تولید جریان پایین سطح عضو یک از کاریکاتوری

 ردنک نگاه از پیش شودمی باعث جا یک که دیگران به گرانهکرنش هایواکنش در عجیب عجله آن تصنعی،

 تصنع اب باالخره و بیاورد، زبان به ذاکری نام به گذاری سرمایه به خطاب را «چاکرم» دیالوگ کادر، از خارج به

 چه تا رود،می لو آن در کامالً زدن گاز به تظاهر که خوردن ساندویچ با همزمان زدن حرف صحنه در محض

 از!( «کالس چهارساله مبصر» قدیمی نمایشی قطعات قبیل از) او چندم درجه تلویزیونی هایبازی شبیه حد

 . استدرآمده کار

 هیهت/فیلمبردار دست به آن ناپذیر تحمل های زوم کارکردی بی و سرعت و تعداد که رگبار منهای

 ندارد باور و یاد در بیضایی سینمای شیفته دوستدار هر و من حافظه و ذهن شد، تحمیل بیضایی به اش کننده

 غریبه انبار زیر جنگ سکانس. باشد داشته تکنیکی وجوه خصوص در ناچیزی حتی نگرانی او حضور در که

 خواند، یم کوروساوا سامورایی هفت نهایی نبرد سکانس به ی«تعظیم» را آن زیبایی به بیضایی خود که مه و

 سینمای تاریخ در پایتخت گذشته از شده بازآفرینی تصویر ترینرویاگون که کالغ فیلم قدیم تهران سکانس

 بازی روعش سکانس تارا، چریکه گرفته مه جنگل در( فرید منوچهر) تاریخی مرد شدن ناپدید سکانس ماست،

 شاید در( تسلیمی سوسن) کیان کابوس هایسکانس باشو، در زار مراسم سکانس یزدگرد، مرگ هایبازی در

 زندگان ویر بر است مردگان دست در که ایآینه از برآمده نور بازتاب با مسافران پایانی سکانس دیگر، وقتی

 نویسی دیالوگ نه و درخشان های بازی نه که کشی سگ در( ارجمند داریوش) نقدی حاج حجره سکانس و

 انبوه از یهاینمونه تنها نیستند، فراموشی قابل اشدوربین پروسواس و دقیق های حرکت نه و چندالیه طنازانه

 مطلبی شنگار تلخی که قدر همان شان،خاطرات مرور که است بیضایی پیشین هایفیلم تکنیکی هایظرافت
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 ییادآور اثر در مضاعف آزاری به دیگر سوی از دهد،می کاهش برایم را استاد آثار از یکی درباره چنین این

 ورپردازین و دوربین و میزانسن تحمیلی تالش مثل گاه که مشکالتی. انجامدمی خوابیم همه وقتی مشکالت

 بکبا بازی با) است چکامه تعقیب در که مردی شخصیت دادن جلوه مخوف و مرموز برای متن موسیقی و

 شود،نمی رمباو خودم و گویممی که یکی این مثل گاه و گردند برمی تکنیکی پرداخت به کامل طور به ،(بیات

 سمت به (هاشمی هدایت) نیستانی نیرم وقتی فیلم، اواخر در رستوران سکانس در: آیدمی فیلمنامه پرداخت از

 ترپیش که حالی در ؛«شماست؟ کوچولوی دختر: »پرسد می دخترک دیدن با رود، می پایا پرند و جهان میز

 صحنهسر پدرش اتفاق به دخترک که ایمدیده صحنه، پشت به فیلم شدن کات سکانس در جمله از و بارها

 وجود یلمف در غریب اشتباهات این! باشد نشناخته حاال و و ندیده را او پیشتر نیستانی ندارد امکان و است

 سرشار، کارنامه این دل از جامانده به خاطرات از شان کردن پاک و آنها بردن یاد از برای کوشش جز و دارد

 . کرد شودنمی دیگری کار

 

  دشمنان بالهت( پنج

 

 داشته ازیکاریکاتورس و هجو زبان کارگیری به قصد خوابیم همه وقتی در بیضایی که نیست تردیدی

 (صفوی نواب حسام) شبرخ شایان های نابلدی و رفتار از چه آن که کند اصرار خواهدنمی عنوان هیچ به و

 به و گرفته نظر در( فراهانی شقایق) مقبول خاطره مسخره صدای و بیان برای که روشی یا دهد می ماننشان

 جاعاتار اوالً فیلم، کاریکاتوری عناصر باورناپذیری در اصلی مشکل اما. نماستواقع و گراواقع درآورده، اجرا

 شبرخ میدانی و دو سابقه یا اعتباریان جای به( مظفری مجید) اشتهاریان نام قبیل از آن مشخص کامالً واقعی

 و برد می نبی از را پارودیک فانتزی جهان این پذیرش امکان که است گلزار محمدرضا والیبال سابقه قرینه به



 

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

 

 
61 کد مطلب/060010 از    9 صفحه     

 

 هامهرییب و هادانشیبی و هانفهمی و هابالهت اقسام و انواع دادن نسبت در فیلم شدید نگری یکسویه ثانیاً

 را اقیعر دشمنان که است شصت دهه در ما تبلیغاتی جنگی سینمای معضل ترینبزرگ یادآور بدها،آدم به

 وصف، این با که نبود متوجه اصالً و کردمی تصویر نگهبانی پست سر بر زدن چرت حال در و خنگ و ابله

 سهل یچ،ه که ندارد فضیلتی و مزیت هیچ افتاده،عقب دشمنان این بر فیلم وارقهرمان های شخصیت پیروزی

 . نماید می هم قدرکم و

 یلمف که است دور به دانستن و دیدن فیلم و سینما از قدر آن تنها نه شبرخ شایان مثالً هم جا این

 هایلمفی درباره دروغین اظهارنظر از بعد که است هوشکم و کودن هم چنان بلکه ندیده، را نیستانی نیرم های

 رند و موذی قدر آن دیگر طرف از. دهدمی لو را خود عمالً و «ساختین؟ هاییفیلم چه شما» پرسدمی تازه او،

 ای شانه روی بر کت انداختن طرز کارگردان گذاردنمی البد نما، هر فیلمبرداری شروع لحظه تا که است

 نیرم فریاد صدای تازه دوربین، شدن روشن از بعد تازه و ببیند را بارانی سکانس در آفتابی عینک از استفاده

 در ماا است، انحراف و اعوجاج دچار و بیمار که البته ایران سینمای مناسبات. آورددرمی را بیچاره نیستانی

 از را وزافر تکین چون مخبطی جوانک روشنی به که است آن از ترایحرفه خودش بیرونی تصویر تخریب

 هافیلم زا بسیاری بندیپایان شکل. بنشاند کارگردانی کرسی بر روزه نیم و دو ها،آدم از گرفتن امضا جایگاه

 انجامد؛می باورنکردنی و ایباسمه خوشی و وصل و عروسی به که است گونه همین البته ما نازل هایسریال و

 انتهای یعروس سکانس در که ابعاد آن در مختلطی خیابانی برقص و بزن قطعاً زمانه این هایفیلمفارسی در اما

 تمهیدات تفاقاًا بیضایی که است آن نشانگر تصویر، این و افتدنمی راه به بینیم،می فیلم توی جعلی فیلم

 همان به هنوز و است نشناخته و ندیده هاسال این هایفیلمفارسی در را قدیم فارسی سینمای جایگزین

 ترهایتی کارگیری به در البته دوران، این سینمایی هایروزنامه. کندمی استناد قدیم ایکاباره تصویرهای

 شعر زا تضمین با اخیر اسکار مراسم روز صبح در آنها از یکی اول تیتر اشنمونه یک) دارند تبحر نامأنوس
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 اب را بندها و زد که کنند نمی رو را خود دست قدر آن اما ؛!!(«اسکار؟ صدازد بود کسی چه: »سپهری سهراب

 تلویزیون. دبگوین فاش -!«خرابکاری» -بینیممی فیلم در چه آن چون یی«تابلو» اصطالح به ایکلمه یک تیتر

 نای گاه هیچ اما دارد؛ سخیف ایماهواره هایشبکه برخی با هاییهمانندی تبلیغات، برخی در گاه البته ما

 تصنعی بیان با و بسازد هاشبکه آن سبک به تبلیغاتی ایبرنامه که نداشته ایران سینمای با را سازگاری و آشتی

 یبرخ ورود به منجر بندهای و زد به ،«جدید هایچهره برنامه در باشید همراه ما با» عبارت با متظاهر، مجریان

 اهاتیاشتب با زمانه این و جامعه این در هاآدم پرده پس مناسبات. ببخشد مقبول ایجلوه سینما به واردهاتازه

 بعد، ثانیه سی و کنند معرفی «عموزاده» اآلن را شانهمراه جوان دختر که رودنمی لو ابلهانه حد این در

 !«زاده خاله» بگویند و ببرند ازیاد را شاندروغ

 در ری،بازیگ ویژه به و سینما زمینه در آکادمیک تحصیالت داشتن که است آن آمیزترتناقض همه از

 سینما ینا غایب ملزومات از ایران، سینمای هاینداشته و هاداشته درباره خوابیم همه وقتی فیلم انتقادی تفکر

 پارتماند رئیس آکادمیک، تحصیالت بدون که بیضایی بهرام چون کسی قلم و زبان از هم آن! شودمی تلقی

 آکادمیسین یک حد در هرگز وجود، این با و بوده آن دوره پربارترین در دراماتیک هنرهای دانشکده تئاتر

 وقت اتالف جای به را سینما در مفهومی و ساختاری ادراک و درایت همه این و نشده تئوری و تکرار دچار

 آخرین ات نخستین در حضور از تاریخی، شناسیفسیل کتب اوراق الیالبه یا کالس هایصندلی پشت در

 و نگال مختلفش محبوب فیلمسازان از و بعد ها سال تا جوانی از ایران ملی فیلمخانه فیلم کانون هایدوره

. است رگرفتهب آنتونیونی و آیزنشتاین و برگمان و کوروساوا و میزوگوچی و چاپلین و فلینی و هیچکاک و ولز

 یلدل این به مقبول خاطره و «خوندم شودرس» که فروشدمی فخر شبرخ شایان به پایا پرند که حالی در

 رضا قول به که کشوری در. نشده پذیرفته دانشگاه ورودی کنکور در هنوز که آیدمی چشم به کفایتبی

 اروپا کل رد تئاتر التحصیالنفارغ از گاه سال در اشنمایشی هایرشته انبوه التحصیالنفارغ تعداد کیانیان،
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 این توانمی چگونه اند،تشخیص قابل روشنی به پرشمار، خیل این میان در نادر استعدادهای و است بیشتر

 کرد؟ تلقی معتبر را فیلم قهرمانان دشمنان دادن جلوه سوادبی روش

 

  دوستان فرهیختگی( شش

 

 لرخگ پدر شخصیت کیف رمز که بود این کشیسگ آزارنده بیش و کم هایخودبازتابی از یکی

 رقمی، چهار نه و دارد رقمی سه رمز واقعیت در کیف که این. بودند گذاشته 3131 را( الیق جمشید) کمالی

. ساختیم جنگ از پس هایسال اجتماعی واقعیات بر تأکید با فیلمی داشت هرچند نبود؛ مهم بیضایی برای

 سد هایممنوعیت و هامحدودیت از رهایی انتظار در را عمرش که فرهیخته، مرد تولد سال که بود این مهم

 یکی لمفی کارگردان تولد سال با بود، کرده سپید مو مسیر این در و سپری دیار این در هنر و ادب و دانش راه

 شدمی کشیسگ در را نکته یک این. برسد ممکن جلوه آشکارترین به مشترک، مصائب به اشاره تا باشد

 نادیده آورد،می وارد خدشه یافتگینظم آن با اثری پیکره بر بار یک همین که شدیدی صراحت همچون

 یا خوانده درس فرهیختگان بر که مصائبی بر حصر و حد بی تأکید خوابیم، همه وقتی در اما. انگاشت

 که ستا مطلق و یکسویه ایاندازه به رود،می اورنگ مانی و پایا پرند و نیستانی نیرم چون ایکارکردهتئاتر

 نادیده را آن که داندنمی روا اثر، مؤلف جایگاه در هم بیضایی خود و دهدمی شکل را اصلی هدف عمالً

 ترینلجبازانه و روترین از یکی با که این ناگزیر پذیرش و است همان نگرفتن نادیده اما. بگیریم

 در ینیستان نیرم عکس حتی که اندظاهری چنان هانشانه. همان مواجهیم، ایران سینمای تاریخ هایجوییانتقام

 سبیل بدون را او صحنه، سر و حال زمان در ما و دهد می نشان سبیل با را او صورت روزنامه، خبر کنار

 مانندسازیه عناصر از یکی الفبا، واحد حرف یک یا خانوادگی نام و نام شروع مانند بناست نیز این و بینیممی
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 ویس از او نبوغ قبول هایدشواری و فردوسی که اندیشمندی قلمصاحب برای. باشد بیضایی بهرام با او

 شدنبانیقر و ساخته بدل جاودانی و تاریخی تمثیلی به شاهنامه، نوین دیباچه در را پیرامون نظرتنگ جامعه

 گوییهانن و ظرافت چنان با بنشاندشان، قله و صدر بر باید که چیزی همان واسطه به را سرزمین این هنرمندان

 سبیل همچون صوری تمهیدات ایپاره به شدن متوسل است، درآورده روایت به اثربخشی مندیدرد و

 از زمانی که نبود قلم همین مگر و چیست؟ نشان سطح، در حرکت یا پسروی جز فیلم، تویِ  فیلم کارگردان

 بشه، روعش گورستان از که عشقی» نوشتمی( اطلسی سیامک) آشوب به خطاب( تسلیمی سوسن) تارا زبان

 از هک اثری بپرسم قلم همان صاحب از اگر شومنمی حرمتیبی و فحاشی به متهم باز دارم، اجازه. «مرده قبالً

 نمرده لقب از آیا چطور؟ شود آغاز گیریانتقام و جوییکینه قصد از و تصور فوق عصبیت و انزجار و نفرت

 است؟

 

 پایمردی؟ با وداع: هفت

 

 تبدیل نقد جریان علیه موجی به روزها این که پذیریبینیپیش کامالً اما مشترک و عجیب حرکت در

 ار مطلبش در احساس این دالیل ذکر و دهدنمی او به را منتقد توسط فیلمی نداشتندوست اجازه و شده

 نغزی هایجلوه با شده، منتهی بیضایی بهرام از نمکیده مسعود دفاع به حتی و انگاردمی فحاشی و فاشیسم

 که است میالنی تهمینه تعبیر این مواردش ترین اینمونه از یکی که شویممی مواجه مطلوب به مصادره از

 به اًحتم ناقدان کرد،می ارشاد وزارت و دولت متوجه را انتقاداتش از ایگوشه بیضایی فیلم اگر گویدمی

 این در که بود همین اگر فرضی انتقادات آن شیوه و پردازش و لحن میالنی؛ خانم خیر. نشستندمی آن ستایش

 کسی ظاهراً. بودیم روروبه یکسونگر و شعاری فیلمی با همچنان شنویم،می و بینیممی خوابیم همه وقتی
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 شود؛مین مفتخر «شعاری» لقب به همسویی این دلیل به رسمی هایسیاست با همسو فیلم که نیست متوجه

 اب را سوپراستار و نان تکه یک و شب در پرواز مثالً هم که است صراحت دچار و رو بیانی شیوه بلکه

 مطلوب جریان برخالف شعارهایی با را بازنده و کما و قو آواز مثالً هم و رسمی جریان طبع باب شعارهای

 . کندمی بدل سطح در متوقف هاییفیلم به دولتی، نظام

 فیلم به دنبو معلوم نیز دولت به انتقادی رویکردِ  فرض به خوابیم همه وقتی که بحث این از فارغ اما

 درباره یلمیف بیضایی بهرام شودمی چگونه که است پرسش و مالحظه قابل نکته این نفس شود، بدل مؤثری

 مشکالت یابیریشه یا رسمی سیاستگذاری از انتقاد سرسوزنی آن در و بسازد اشنساختن فیلم به منجر مصائب

 هایکاستی از حاصل هایآزردگی و آزارها همه منهای راستش نخورد؟ چشم به سینما این مدیریت در کلی

 طور به هنکت این نیست، استاد شأن در که بدنه به موسوم سینمای اهالی «گیریحال» به میل این و سینمایی

 ترینشاخص بیضایی، بهرام چگونه که است فیلم دیگر هایویژگی همه از انگیزتراسف برایم شخصی

 شانردیف بینیجهان و جهان و انتقادی هایدیدگاه و آزاداندیشی سر بر «پایمردی» صاحب هنرمندان ستایشگر

 که تهساخ فیلمی و کشیده دست پایمردی این از یکباره به ما، اطراف در هنرمندان همین نمونه ترینبزرگ و

 یزن رسمی مواضع مطلوب چنین زند،می که نهایی ضربه و حرف آن او، خود برای اششخصی وجوه تمام با

  هست؟

 ده نظرخواهی یک در پیش سال پانزده از بیش که بخوانید؛ او قلم به را عبارات این یادآوری، برای

 نساختۀ و هآرزوشد هایفیلم به کنم تقدیم را تاییده فهرست این بدهید اجازه: »... بود نوشته عمر محبوب فیلم

 از) دش ایحرفه اعدام فشار، زیر که بزرگی راهگشای و معلم هر به. اندداشته را مشکل بیشترین که آنهایی

 و دهتصورش فیلم ده به(. دیگران و تارکوفسکی و پاراجانف تا اشتروهایم و گانس و آیزنشتاین و ولز
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 صرف چه آن از بیش مراتببه هاییسرمایه و ماند؛ محروم آنها شناختن از جهان فرهنگ که ایتصویرنشده

 .«شد آنها از جلوگیری صرف بشود، آنها ساختن

 این دگویمی زن پرسد،می را بازیگرش مادر گریه دلیل دخترک وقتی هم خوابیم همه وقتی پایان در

 ته در نهان و عمیق امید. «کنم بازی روزی شاید که فیلمی برای: »کندمی تصریح و است؛ تمرین نیست، گریه

. بسازد روزی اداست شاید که ترجامع فیلمی برای باشد قراری یا تمرین نیز خوابیم همه وقتی که است این قلبم

 در فیلم، کی تیتراژ شروع هنگام را قلبم تپش بیشترین همچنان بین،فیلم یک عنوان به ام زندگی همه همچون

 هر دیدار نخستین آیین هر برای پایانمبی هیجان با که تندی تپش. داشت خواهم آرمانی فرضی فیلم آن مورد

 بیضایی. میدانجا سرخوردگی به بار یک همین تنها و امداشته دهد،می قد سنم که بعد به باشو از بیضایی فیلم

 وانیخسیاوش چرا شد سؤال او از معروف مطبوعاتی نشست همان در وقتی درنیابد که است آن از هوشمندتر

 عدترب اندکی ها،پایمردی آن از دور فیلمی ساخت به دادن تن کاش که بود همین اصلی مقصود سازد،نمی را

 دنش ساخته فرخنده، اتفاق آن که کندنمی تفاوتی. شود همراه هاپایمردی همان به مقتدرانه بازگشتی با

 دیگر ارشنگ دست در تاریخی یا معاصر فیلمنامه هر یا ادریس دختر لیال درباره حقایق یا باشد خوانیسیاوش

 هب و خوابیم همه وقتی برخالف که است این در تفاوت. تراودمی بدیع هایایده از سرشار ذهن این از که

 . باشدنداشته را رسمی نگرش طبعباب محصول یک هایقابلیت استاد، کارنامه همه سیاق

 

 .فیلم در( دولتشاهی سحر) ای جوباره کمند های دیالوگ از* 


