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 این به موسوم دوبخش هر در که مقاله/نقد این توضیحی و فرعی عنوان ،67 سال در چاپ هنگام

 : بود این آمده، سایت در عناوین

 «فیلمفارسی» خصوصیات یابیریشه و تشریح"

 ." «نابخشوده» موردی مطالعۀ با

*  

* 

 حکم درنگبی شودمی. داد نشان نابخشوده قبال در را همگانی و همیشگی واکنش همان شودمی

 اشاره شودمی و آموخته، پیش هاسال از را پیمودنش که را رفته راهی همان دیگر بار قادری که کرد صادر

 خودخودبه فیلم، کارگردانی حیطۀ به اشچندباره و دوباره ورود و نیست بلد دیگری راه او واقع در که کرد

 چنینی این هایفیلم برابر در بارها نیز خود پیشتر اگرچه. بود خواهد او عیان سازیفیلمفارسی با مترادف

 زا قبل سخیف هایفیلمفارسی سوی و سمت همان ضمنی، طور به یا آشکارا که انقالب از پس سینمای

 یلمفارسی،ف مسیر و اول از فیلم پیروی به استناد صرف به و امداده بروز را العملعکس همین داشتند، را انقالب

 با که بودم شرایطی و فرصت منتظر همواره اما(. عاشقانه فیلم نقد در مثالً) امکرده نفی و طرد کلی به را آن

 اصول ی،فیلمفارس چون ایدیرینه پدیدۀ به نسبت انقالب از پس جوان مخاطب اطالعیبی و ناآگاهی بر فرض

 و ریحتش انقالب، از بعد ایِنمونه فیلم یک از هاییمثال ذکر با را آن اولیۀ و اساسی هایویژگی و تعاریف و

 جزو ینا شاید. بازگردم ایران سینمای محدودۀ در فیلم نقد مهم جریان این هایریشه به اصل در و کنم تبیین

 حالی در. ودشمی فرض بدیعی بیهوده آن، قبال در مختلف افراد تعاریف یگانگی و یکدستی که باشد مواردی

 جودو مشابهی و مشترک چندان تعاریف که آیدبرمی چنین اخیر، هایسال متفاوت نویسندگان نقدهای از که

 ظرمن به رو، این از. خوردمی چشم به قطعیت عدم و تردید و نظر اختالف تعاریف، سر بر اصالً گاه و ندارد
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 بازشناسی برای کردن آغاز سطر سر از و رفتن اهللبسم بای سراغ به اینگونه همیشه، برای بار یک که رسیدمی

 نه و است ودهنابخش فیلم صرف نقد نه حاضر نوشتۀ مبنا، این بر. است الزم فیلمفارسی بنیادین عناصر مدون

 در هاستاین دوی هر از ایآمیزه و تلفیق بلکه فیلمفارسی؛ اساس و اصل دربارۀ غیرکاربردی و کلی مطلبی

 با عام مخاطب بخشرضایت و دغدغهبی و راحت مواجۀ علل کوشدمی که ،«موردی مطالعۀ» نوعی قالب

 و دبازیاب آنها بر حاکم نگرش و آنها بطن در نهفته هایانگاریسهل و هاپسندیساده در را هاییفیلم چنین

 .کند استخراج قادری آخر فیلم دل از را موارد از هریک مشخص امثال

 نگریسحطی و اغراق -1

 خصوصیات از بسیاری اساساً و دارد ایگسترده شمول و دامنه که است هاییویژگی از یکی این

 یا «شفاهی و صریح رسانیاطالعات» یا «فنی وجوه به توجهیبی» جمله از) بعدی تکرارشوندۀ

 خاطبم در واکنشی و حس هر ایجاد برای فیلمفارسی. آنند زیرمجموعۀ واقع در( «گرامطلق پردازیشخصیت»

 هاییجلوه و هاموقعیت و حاالت و شخصیت، بیرونی کامالً هایواکنش ،«رو» و عیان کامالً هاینشانه از خود،

 یلمفارسیف بینندۀ که آیدمی پیش ندرت به. کندمی استفاده اند،گرفته سرچشمه «نگریسطحی» از یکسره که

 دلیلش. دبزن سر او از ناچیزی هرچند فکریِ فعالیت و شود فراخوانده ذهنی چالشی به فیلم، مشاهدۀ فرآیند در

 الحلقوم،راحت و الوصولسهل هایروش ترینسطحی با و تفصیل به او برای را چیز همه فیلم که است این هم

 اتدرونی به زدن نقب یا درونگرایی از نشانی هیچ. «است کرده شیرفهم» را او اصطالح به و داده «توضیح»

 ظاهری در والًمعم فیلم و نیست بین در ظرافت با و نهفته صورتی به مفاهیم و معانی القاء برای تالش یا هاآدم

 طحس به را هاشخصیت احساسی و رفتاری تمایالت همۀ آنقدر و رودمی پیش آنقدر کنش، و حس هر کردنِ

 چهی تا دهدمی آنهانسبت به نیز را ایناپرورده و ابتدایی و خام و آمیزاغراق هایالعملعکس گاه که آوردمی

 گریزان و فصر سرگرمی شیفتۀ و عادی بینندۀ خب، و. نشود فراهم تماشاگر اندیشیدن برای امکانی و فرصت
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 درگیر این آنکه از غافل آید؛نمی بدش آماده و حاضر لقمۀ این از هم اندیشه کمرنگ هرچند هایرگه از

 نگرسطحی هایفیلم اساسی هایاهانت از یکی فیلم، و قصه گیریشکل روند در مخاطب فکر و ذهن نکردن

 و خاطبم دوسویۀ ارتباط برقراری نوع و هنر اولیۀ اصول ناقض عناصر از یکی همچنین و سینما تماشاگر به

 . است یکدیگر با هنری اثر

 نمایش. یافت توانمی نابخشوده جای جای در را پرداخت شیوۀ این و تلقی طرز این هاینمونه

 اصلی «من بَد» وقتی: است اشاره قابل و مهم موارد از یکی ،«رو» غایت به باتمهیداتی هاشخصیت عصبانیت

 او از بمطل تمام در بعد به این از و) شده آزاد زندان از تازگی به که جنایتکاری نقش به( حسام سلمان) فیلم

 ماهایا) فرنگیس دخترش و( جوانبخش بهزاد) عاطفی سرهنگ عکس( کنیممی یاد «جانی مرد» عنوان با

 کینه، و عصبانیت اثر در افکند، قانون چنگ به را او سرهنگ چگونه که آوردمی یاد به و بیندمی را( پطروسیان

 سیرا به وقتی هم سرهنگ مقابل، در. کوبدمی زمین به و اندازدمی جلو به محکم دارد دست در که را سیبی

 محل هک کندمی خواهش( مقانلو نسرین) نسیم از که وقتی نیز و بردمی پی( بایگان افسانه) همسرش شدنِ

 اینگونه و کوبدمی صندلی روی محکم را مشتش بگوید، را( اردالن محمود) پورنگ و جانی مرد استقرار

 ور سرهنگ همسر «انداختن تف» در را ظاهری و سطحی هاینشانه همین مشابه. داردمی ابراز را عصبانیتش

 قرم به هجوم برای را عزمش که ایلحظه در سرهنگ توسط زدن باال آستین و کاپشن درآوردنِ جانی، مرد به

 تو هدیگ شوهرت» گویدمی که جانی مرد به سرهنگ همسر تمسخرآمیز پوزخند کند،می جزم جنایتکار باند

 حرکات با) پدرش به نسبت فرنگیس انتهایی محبت و اولیه نفرت بروز نوع در ویژه به... و ،«بینهنمی زنده رو

 . بینیممی نیز( آمیزاغراق و ظاهری و صریح بسیار جمالتی و

 یدهکش نیز اشیاء و ساکن بصری عناصر عرصۀ به معموالً هافیلمفارسی در نگریسطحی عارضۀ

 ستد در را سرهنگ سفیدرنگ و کوچک مجسمۀ آن پیوسته نابخشوده، در جانی مرد مثال، عنوان به. شودمی
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 تا ندکمی تأکید آن بر نزدیک نمای در دوربین باشد، گذاشته ایطاقچه یا میز روی را آن هم اگر و فشاردمی

 واهدخمی و است عاطفی سرهنگ از انتقامجویی جانی، مرد ذکر و فکر همۀ که دریابد قطعاً و حتماً تماشاگر

 آنقدر فیلم در مجسمه اینسرت تکرار. کند مچاله خود مشت در جان،بی و کوچک ایمجسمه همچون را او

. دکنمی عصبی و وارده هم را ظاهری هاینشانه به مندعالقه قاعدتاً و عام مخاطب حتی که است حدوحصربی

. دخورمی چشم به نیز شوندنمی تکرار فیلم در دفعات این به که مواردی در عیانگر، و «رو» کارکرد همین

 را زادیآ میدان بروبرگردبی باید پایتخت عمومی نمای اولین آید،می تهران به جنوب از سرهنگ وقتی مثالً

 .سازد باخبر تهران، به او رسیدن از را تماشاگر درنگبی تا دهد نشان آن مراکز در یا کادر از ایگوشه در

 خصیتش انداختن تف یا تهران مظهر عنوان به آزادی میدان همین مثل) هانشانه تریندستدم به اکتفا و استناد

 مایسین مخاطب هر تاریخی حافظۀ در طبعاً که است فیلمفارسی هایشاخصه از ،(من بدن طرف به مثبت

 . است داده اختصاص خود به را ایتکرارشده بارها جایگاه ایران،

 غیرواقعی نکات و منطقبی هایتصادف -2

 طقمن موجد هایچینیزمینه به هم و اعتناستبی واقعگرایانه مالحظات رعایت به هم فیلمفارسی،

 ی،رئالیست مثالً) سینما تاریخ شدۀشناخته هایسبک یا صفات از یک هیچ با جهت، همین به دراماتیک،

 «فیلمفارسی» دشنام/  واژه همان جز و ندارد همخوانی...( و پردازخیال پرداز،درام گرا،فراواقع ناتورالیستی،

 بدون موماًع یکدیگر، با کنندهتعیین رویدادهای همزمانی و «تصادف» عنصر. کرد نثارش دیگری لقب تواننمی

 کثم ترینکوتاه و تأمل کمترین با همواره فیلم و یابدمی راه هافیلمفارسی قصۀ در ایمقدمه و منطق هیچ

 و ندک درگیر رقیقه احساسات یا تصنعی هیجان با را تماشاگر که رودمی نکاتی سراغ به سرعت به ممکن،

 دنیای در کمدست که حوادثی نمایش طریق از) تماشاگر به رخدادها و شرایط و فضا باوراندن برای کوششی

 اندکی تنها اگر هم عادی مخاطب همان حتی ترتیب، این به. ندهد صورت( نباشد غیرممکن و محال واقعی،



 

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

 

 
17 کد مطلب/070010 از    5 صفحه     

 

 بنگرد، «فیلم» به موسوم اییکپارچه مجموعۀ عنوان به گذردمی رویش پیش پردۀ بر که را آنچه و باشد باهوش

 ضعف جهت به که کندمی سؤاالتی فیلمساز از و خود از ها،فیلمفارسی نمایش انتهای در نیز و تماشا طول در

 فیلم لیتک نتیجه، در و نیست دادنیپاسخ ها،تصادف و وقایع پرداخت نحوۀ و فیلمنامه باورناپذیریِ و منطقی

 . دهدمی جلوه منطقبی و هوا در پا و بالتکلیف را

 کجا زا رستوران مدیر: است زیاد توجهی قابل میزان به پاسخبی هایپرسش این تعداد نابخشوده، در

 نسبت که دهدمی تشخیص چگونه مشتری، همه آن بین در و بوده پورنگ و نسیم مهمان فرنگیس، که داندمی

 در سرهنگ چگونه گوید؟می عاطفی سرهنگ به و ماندمی یادش و چیست پورنگ و نسیم و فرنگیس میان

 که ستا مسئولیتبی و بیکار آنچنان - انتظامی نیروی پاسگاه فرماندۀ عنوان به مخصوصاً - خدمتش محل

 و کندمی ترک را آنجا و گیردمی را تهران بلیط بالفاصله مرخصی، درخواست و وقت اتالف هیچ بدون

 ورزد؟نمی تأمل و مکث تصمیم، این در کمی الاقل و دهدمی ترجیح بسیارش کارهای بر را شخصی درگیری

 خبرچینِ و مزدور که بینیممی را مستخدمی همان فقط آن، سرسرای در و الله هتل راهروهای تمام در چرا

 لوحادهس و فکرکوته آنچنان پلیس چگونه ندارد؟ دیگری پیشخدمت ،(جابر) او جز هتل مگر است؟ جانی مرد

 کرف به اتهام، این از او پدر شدید حیرت وجود با و فرنگیس چمدان و کیف در مخدر مواد دیدن با که است

 سایلو الیالبه در را مخدر مواد پلیس، فریب برای قاچاقچی باند و است کار در ایتوطئه شای که افتدنمی

 بحرانی یطشرا آن در که است توجهبی و دقتبی آنقدر پلیس چگونه باز و است؟ گذاشته فرنگیس شخصی

 جانیان گروه دست به او شدن اسیر مانع تا گذاردنمی مأموری و مراقب سرهنگ همسر برای خطرناک، و

 گپورن شلیک لحظه در عاطفی سرهنگ و( امکانیان بیژن) سروان مثالً - هاشخصیت همۀ چگونه... و شود؟

 قطعم خطیرترین در درست - عمل اتاق به پدرش بردن از پیش هایلحظه آخرین در فرنگیس یا نسیم، به



 

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

 

 
17 کد مطلب/070010 از    6 صفحه     

 

 کهنۀ ولفرم فیلم، که شوندمی موجب و رسندمی سر ناگهان باشد، نیز آن لحظات واپسین تواندمی که حادثه

 بندد؟ کار به غیرواقعی و ابتدایی شیوۀ این به را «لحظه آخرین در نجات»

  ناشیانه تقلید -3

 ابربر رونوشت همیشه هافیلمفارسی که دارد آن از حکایت معمول، تحلیلی/  تاریخی هایمقایسه

 غربی ایهفیلم تریننازل چندم دست کپی همچنین و( ترکیه نیز و) هند سینمای تجاری هایفیلم خیل اصل

 خطوط یری،تأثیرپذ این پراکندۀ هاینقطه پیوستن هم به از(. هستند متأسفانه و) اندبوده آمریکایی ویژه به و

 دارد شتریبی قرابت ناشیانه تقلید و آشکار الگوبرداری با واقع در که آیدمی دست به ناصافی و معوج و کج

 در که) مادرش و فرنگیس عکس از تصویر قطع نابخشوده در نمونه، محض. بطئی و تلویحی گیریالهام تا

 و اندگرفته آغوش در را همدیگر آهنراه ایستگاه در که آنها خود دونفرۀ نمای به( بینیممی جانی مرد دستان

 معرفی در که تاباندبازمی را هندی هایفیلم مکرر و «زنندهذوق توی» مکانی/  زمانی پرش همان گریند،می

 یهند فیلم در مشابهی «کات» مثل) گزیندبرمی را ممکن راه ترینراحت تماشاگر، به هاآدم و زمان و فضا

 کندیم قطع جوانی به کودکی از خالی قوطی یک به زدن ضربه حال در را کومار جِی.وی پای تصویر که قانون

 (.کشدمی تصویر به بینانهساده اینگونه را زمان گذشت و

 دهند، رارق خویش مبنای و الگو را آمریکایی مشخصاً یا غربی فیلمی هم اگر هافیلمفارسی که گفتم

 خود عمولیم بیش و کم و تجاری الهام منابع پای به حتی و گیرندمی پیش در را تقلیدی روش ترینناشیانه

 که( 1991 زی،اسکورسی مارتین) وحشت تنگۀ: هاستاین از معتبرتر البته نابخشوده اصلی منبع. رسندنمی نیز

 و ایدگشنمی هم را کوچکی امید روزنۀ حتی این اما. بود تامپسون. لی.جی کالسیک نسخۀ بازآفرینی خود

 حاکم مناسبات و روابط تبدیل جریان در چراکه. بخشدنمی قادری فیلم به هم ناچیز و محدود هرچند اعتباری

 قیتیخال و سعی هیچ گذرد،می آن دل در فیلمفارسی که ایرانی جامعۀ خاص مناسبات به غربی هایفیلم بر
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 زندگی به نامأنوس شکل همان با هاست،غربی فرهنگ به متعلق کلی به که چیزی هر و نشده گرفته کار به

 تکرار. آوردمی وارد تقلیدی محصول در را مضحکی ناهمگونی این، و کندمی رخنه فیلم در جاری ایرانی

 رنگیسف آشنایی طرز یا است، انگلیسی زبان در عبارتی اللفظیتحت ترجمۀ که «نه؟ که چرا» چون ایجمله

 آغاز «تمخوشبخ» جملۀ با و) است غربی سبک به هاغریبه آشنایی همانند عیناً که قطار در پورنگ و نسیم با

 لمفی پردازیشخصیت ها،این بر افزون. روندمی شمار به نابخشوده در ناهمگونی این هاینمونه از( شودمی

 هایشخصیت. است خورده فراوان لطمۀ غرب، سینمای قهرمانان از( تناسببی و) گاهبی و تقلیدگاه با نیز

 هیجان اوج لحظات در که دارند خاصی خونسردی معموالً آمریکا، سینمای پلیسی یا ایحادثه هایفیلم مثبت

 گسرهن و سروان که حالی در. انجامدنمی آنها «شدن هول» یا دستپاچگی به و شودنمی دارخدشه نیز حادثه و

 و ندشومی «هول» و عصبانی اغلب و دارند احساسات بر مبتنی هاییواکنش نابخشوده، فیلم در همسرش و

 هیاهوی در را سرهنگ همسر جان سروان، که ایلحظه آن در نهفته طبعیشوخ و خونسردی خاطر، همین به

 نۀصح و شودمی منجر تماشاگر خندۀ به فقط ،«متشکرم» گویدمی او به زن و دهدمی نجات شلوغ مهلکۀ آن

 از ارهیکب که سرهنگ و سروان اشتباه تصویریِ شوخیِ در که قالبی. آورددرمی مضحک قالبی به را اکشن

 با گیرند،می یکدیرگ به رو را سالح است، باند اعضای از دیگری آنکه تصور به و آیندمی بیرون دیوار پشت

 . شودمی تکرار آور،خنده و نازل درجۀ همان

 پردازیکلیشه -4

 کردند، ارهاش هافیلمفارسی «ایکلیشه پرداخت» چون عظیمی شکاف و کاستی به که هایینوشته حجم

 هایلمف برخی که ناقدان برخی اظهارنظر به بخواهیم اگر. است بیشتر آنان دیگر هایضعف تمامی از احتماالً

 خاصی ردمو در باشیم، داشته نگاهینیم کنند،می تحسین «هاکلیشه خالقانۀ و درست بکارگیری» جهت به را

 و آشنا اییِسینم ساختار و اصول که کندنمی کار هاکلیشه با فیلم، نوع این که گفت باید فیلمفارسی چون
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. باشد داشته هشدتثبیت و جاافتاده ایکلیشه هایسنت به آگاهانه رجعتی مثالً یا بندد کار به را ایشدهشناخته

 از هاییلوهج با را بیننده رو، همین از و شناسدنمی دیگری اسلوب ها،کلیشه به توسل جز اساساً فیلمفارسی

 فرط از هک سازدمی مواجه بصری پرداخت و داستانسرایی تعلیق، فضاسازی، پردازی،نشانه نویسی،دیالوگ

 . رسندمی نظر به تأثیر و تازگی فاقد و اندباخته رنگ و شده نمانخ کامالً تکرار،

 وده،نابخش اوایل در جانی مرد توسط خائن دوست گردن شکستن واسطۀ به خشونت نمایش شیوۀ

 مونۀن نیز خونریزی و خون هایصحنه در اسلوموشن از مکرر استفادۀ. است پردازیکلیشه این آشکار نمونۀ

 رتپ پایین به بامپشت باالی از و انتظامی نیروی مأمورین هایزدن معلقکله در که است دیگری مشخص

 و بیهوده هم معموالً که هابدمن رذیالنۀ و دایمی هایخنده همچنین. شودمی نمایان... و «بدها آدم» شدنِ

 است ریدیگ کلیشۀ برساند، انتها و اوج به را عامی تماشاگر انزجار و نفرت است قرار فقط و است دلیلبی

 ایلیشهک هایفیلم بعضی و هندی هایفیلم و هافیلمفارسی منفی اشخاص غالب همچون نیز نابخشوده در که

 خواهندمی که مظاهری و هاسمبل از استفاده نحوۀ. دارد آزاردهنده و مداوم ظهوری و حضور غرب، سینمای

 توأم اثربی و خنثی هایکلیشه با دیگر بار بازشناسانند، تماشاگر به خوبی به را ویژه شخصیتی یا موقعیت

 آزاد با آرامش و نظم خوردن برهم از نمادی عنوان به) هوا در مرغداری پرهای شدن معلق و ریختن: است

 به) دهدمی نشان کلت با تیراندازی حال در را او که سروان حضور نمای اولین ،(زندان از جانی مرد شدن

 هایگلبرگ ،(چاالک و جوان پلیس یک مقام در او مهارت و گریایحرفه و آوریفن از اینشانه عنوان

 دعا ،(سرهنگ جسم و روح شدن پرپر از سمبلی عنوان به) بیمارستان پیشخوان روی بر رز گل پرپرشدۀ

 پاندولی ساعت شیشۀ در او تصویر انعکاس و( او قلبی ایمان از مظهری عنوان به) سرهنگ همسر خواندن

 دین ادای و مسئولیت احساس از ایجلوه عنوان به) جانی مرد سوی به سرهنگ شلیک هنگام به دیواری

 . دهستن نابخشوده بارکسالت هایکلیشه مجموعه جزو همه و همه ،(وفادارش و فداکار همسر قبال در سرهنگ
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  فنی وجوه به توجهیبی -5

 نداشتند ایمالحظه قابل صناعت و قبول قابل تکنیک و منسجم پرداخت و ساخت هرگز هافیلمفارسی

 مراهه تکنیکی ناپذیرتحمل هاینظمیبی و صحنه منشی آشکار خطاهای فنی، فاحش اشتباهات با غالباً و

 آن هب «نگریسطحی و اغراق» بخش در و دارد نوع این پایۀ و ذات در ریشه که بنیادینی انگاریسهل. بودند

 سینما، یۀاول الفبای و قواعد رعایت لحاظ به و کندمی سرایت هم تکنیکی/  فنی هایجنبه به طبعاً شد، اشاره

 چون هایییژگیو تاکنون ما اگرچه. سازدمی ترنازل نیز کیفی استاندارد سطح ترینپایین از حتی را فیلمفارسی

 در اما دیم،دا نسبت فیلمفارسی به بررسی، و نقد و ارزشگذاری محدودۀ در صفتی عنوان به را «پسندیساده»

 تعمیم یزن آن ساخت و تدارکات و تولید حیطۀ به را انگاشتن ساده و گرفتن سهل این دامنۀ توانمی حال عین

 صرف نبدو دست،دم شگردهای و ابزار با که است «آسان فیلمسازی» نوعی فیلمفارسی بهتر، عبارت به. داد

 و راحت را چیز همه خواهدمی باشد، کار در وسواس و نظم از نشانی آنکه بدون و کافی دقت و وقت

 گیشۀ به فصر توجه و سودطلبی سوداگرانۀ زمینۀپس بر تکیه با. دهد جای تصویر قالب و قاب در دردسربی

 پس .باشد هم «ارزان» معنای به تواندمی «آسان» فیلمسازی که است بدیهی اقتصادی، برداریبهره و موفق

 برای ها،صحنه متقاعدکنندۀ و درست فنی اجرای برای تالشی و وسواس هر و جزئیات به توجه هرگونه

 و جایگاه آنان قاموس در این و برد؛ خواهد ارزان فیلمسازی معیارهای از تخطی حکم در سازانفیلمفارسی

 .ندارد معنایی

 هایمیزانسن: است کافی و متنوع گذارد،می اختیارمان در نابخشوده که هاییمثال نیز مورد این در

 کدیگر،ی به رو سرهنگ همسر و جانی مرد متقابل زدن داد صحنۀ در مثالً یکنواخت، و طوالنی و ایستا و ثابت

( دیالوگ مهه آن با) صحنه کل گرفتن و نامناسب اینقطه در دوربین داشتن نگه ثابت با و آورندمالل شدت به

 تالش ،(باشد داشته ایشناسانهزیبایی کارکرد آنکهبی) دوربین حرکت بدون و قطع بدون و واحد نمایی در
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 به تربیش و مکرر هایبرداشت از پرهیز. است مشهود کامالً ارزان، و راحت فیلمبرداری و دردسربی کار برای

 را قبول لقاب فنی سطوح به اعتناییبی از دیگری وجه اولیه، هایبرداشت هایکاستی و خطاها تصحیح منظور

 فصل طی همچنین و زندان از خروج بدو در هایشنوچه و جانی مرد سواریماشین صحنۀ دو در که دربردارد

 . یابدمی بارزی جلوۀ قطار، کوپۀ در فرنگیس و نسیم همصحبتی و همراهی

 و بسته نمای کند،می درددل و نشسته حرکت حال در اتومبیلِ در جانی مرد وقتی اول، صحنۀ طی

 رغداریم به او بعد، اندکی. است داده تکیه خود کنار شیشۀ به که بینیممی ماشین درِ بیرون از را او نزدیک

 سوار رفقایش همراه به دیگر بار او، از وحشیانه گیریانتقام و گردن شکستن از بعد و رودمی خائنش دوست

 مانه ادامۀ دیگر بار قسمت، این در او نزدیک نمای که است آن عجیب اما. افتدمی راه به و شودمی اتومبیل

 و شده مبرداریفیل یکجا دوربین، زاویۀ تغییر یا بازیگر حالت تغییر گونههیچ بدون که است قبل صحنۀ نمای

 هک بینیممی قطار بیرون از نمایی راه، میانۀ در نیز قطار صحنۀ طی. است زده «رج» را صحنه اصطالح به

 دست با نسیم و دهدمی نشان صحبت حال در و ایستاده شان،مشترک واگن پنجرۀ کنار در را نسیم و فرنگیس

 نما همان شاهد دیگر بار رسد،می تهران به قطار وقتی و گذردمی هاساعت. کندمی اشاره اطراف مناظر به

 حاال انگار. است گرفته کادر در را دو آن دست، اشارۀ و لبخندها همان و زاویه و حالت همان با که هستیم

 هاتبرداش تکرار که رسدمی نظر به ترتیب، این به! است اطراف مردم و آهنراه منظرۀ به اشاره حال در نسیم

 ۀعرص در داده، قرار دیگر زمانی در را پرسوناژها همان که نمایی گرفتن دوباره یا دوربین مکان تغییر یا

 کیفیتی اجرا، حاظل به فیلمش مبادا تا نرود آن سراغ به باید فیلمساز و است کبیره گناه نوعی سازیفیلمفارسی

 !باشد داشته پذیرفتنی و استاندارد

 شفاهی و صریح رسانیاطالعات -7
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 عیفض بسیار او، شفاهی فرهنگ با قیاس در ایرانی مخاطب بصری ادراک که حفظیم همه دیگر را این

 ود در آنکه مگر کند،نمی درک و کشف را ناپیدا و ظریف نکات عموماً ایران، سینمای عادی تماشاگر. است

. بشنود را آنها وصف و شرح ضمنی، شفاهی اشارات با حداقل یا مستقیم و صریح دیالوگ واسطۀ به نوبت سه

 قطهن این به دارد، ایرانی عام مخاطب جذب در که جزمی عزم آن با فیلمفارسی که است طبیعی بنابراین،

 قالب رد روایی اطالعات ارائه از همیشه تقریباً و کند توجه تصویری درک زمینۀ در فرهنگی نقصان و ضعف

 هب بصری جوانب از گیریبهره با را سازیسرنوشت کنش یا رویداد هم اگر و رود طفره صرف، تصاویر

 هب فیلمفارسی رسانیاطالعات. کند اشضمیمه نیز را الزم شفاهی توضیحات درنگبی نمایاند،می مخاطب

 شخصیت ره ها،فیلمفارسی طول در چراکه دارد؛ منطقبی و «رو» و مستقیم یکسر ایشیوه و شکل بینندگانش،

 در و) ردیگ شخصیتی به ظاهر در را اطالعاتی خواهدمی واژگان، قالب در اینکته توضیح با و الفاظ زبان به

 را آن قینی به قریب احتمال به مقابل، فرد و نیست آن ارائۀ به نیازی هیچ قاعدتاً که بدهد( تماشاگر به اصل

 هاییدیالوگ اب باورنکردنی، و غیرمنطقی روشی به فیلمفارسی سازندۀ که گفت توانمی خاطر، همین به. داندمی

 سوی زا جمالت این بازگویی برای دلیلی هیچ واقع در ولی) کنندمی بازگو نحوی به را او موردنظر نکتۀ که

 هتوج موارد، قبیل این در آنکه حال. است کرده عرضه بیننده به را الزم اطالعات ،(ندارد وجود هاشخصیت

 ریقۀط این نگرانۀسطحی و مستقیم و صریح حد از بیش سیاق و سبک به بالطبع باتجربه، تماشاگر

 . آوردمی پدید ناباوری و تردید و پرسش او در رضایت، ایجاد جای به و شودمی جلب رسانیاطالعات

 ینا توسط دافعه ایجاد دالیل تا بپردازیم نابخشوده در عارضه این خاص هاینمونه به است بهتر

 و من وقتی» پرسدمی پدرش از که او طوالنی گوییتک فرنگیس، شدن زندانی از پس. شود ترروشن روش،

 برسونه، تردک به منو که نبود کسی و بودم کرده پهلوسینه وقتی» یا «بودی؟ کجا بودیم، تنها سال همه اون مادر

 اش،افراطی ماهیت اثر در که است «دیالوگ طریق از هااحساس همۀ بازگویی» آشکار نمونۀ «بودی؟ کجا
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 کودکانۀ هایگالیه تکرار و لجاجت و سماجت همه آن از و شودمی دچار چندش و دلزدگی نوعی به تماشاگر

 یحت تماشاگر آن، زنندۀ صراحت جهت به و آیدمی ستوه به خورد،می چشم به جمالتش در که فرنگیس

 این از یحت است، همراه «خویشتن تحقیر» نوعی با که فیلم پایان در فرنگیس عذرخواهی. شودمی شرمگین

 به ود،شنمی و بیندمی آنچه قبال در را تریافزون خجلت و شرم تماشاگر، برای و کندمی جلوه ترصریح هم

. ردمک اشتباه من. ببخش منو خدا رو تو ببخش، منو... اتعاطفهبی و نادون دختر منم، جون، بابا: »دارد دنبال

... بخشیمی منو ای،بخشنده تو اما... نفهمیدم بودم، احمق بودم، جووون... دارم احتیاج تو به هم هنوز من

 همه ازگوییب مخرب نقش به تا رسدمی نظر به کافی همین راستی به و... «بگو بهم کلمه یک فقط بخشی؟می

 جای به و اردد معکوس کارکرد حتی مناسب، اثربخشی جای به که نقشی. ببریم پی شفاهی تعابیر دل در چیز

 ابییریشه وقتی. دهدمی سوق آنها برابر در درونی گیریموضع سوی به را مخاطب ها،شخصیت حسی درک

 طرف هب گرایشش آغاز در فرنگیس. شودمی اسفبارتر هم این از وضع گیرد، صورت مبنا همین بر نیز مسایل

: ویدگمی مادر و ؛«بشم؟ متنفر اون از قدراین من گذاشتی چرا: »پرسدمی مادرش از پدر، دوبارۀ داشتن دوست

 خواهندمی سطحی، و صریح جملۀ دو همین و ،«بدم دست از رو تو ترسیدممی. ترسیدممی موندن تنها از»

 . انندتونمی البته که سازند، باور قابل و موجه را کنونی شدید محبت و پیشین شدید نفرت جریان همۀ

 وعموض از خود که هاییشخصیت گفتگوی با اطالعات ارائه و هادیالوگ بودن غیرمنطقی زمینۀ در

 تلفنی مۀمکال نخستین در که کرد اشاره غریبی و عجیب نمونۀ به توانمی دارند، خبر تماشاگر به ارائه حال در

 دهبینن که است آن فیلمساز قصد و ،«شدیم جدا هم از ما: »گویدمی ناگهان زن. شنویممی همسرش و عاطفی

 که شوهری و زن زبان بر رساناطالع و ی خبر جملۀ این شدن جاری که حالی در. سازد آگاه نکته این از را

 یفیلمفارس یک اصلی زوج شوهر، و زن این آنکه مگر نیست؛ معقول و پذیرامکان اند،شده جدا هم از دانندمی

 !دهند تشکیل را
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 گرامطلق پردازیشخصیت -6

 به ها،فیلمفارسی نازل سطح از برآشفته منتقدان مطالب در که است خصوصیاتی آن از هم اخیر مورد

 وبخ یا همیشه ها،فیلمفارسی در داستان اشخاص. است شده واقع تحلیل و تجزیه مورد دفعات به و وفور

. ندارند رنگ خاکستری زمینه و وسط حد گاههیچ و سفید؛ سفیدِ یا و سیاهند سیاهِ یا مطلق، بد یا و مطلقند

 و کوچک چند هر «آشیل پاشنه» و ضعف نقطه یک قصه، قهرمان که بینندنمی فیلمفارسی یک در هرگز

 همدلی شده، که هم اندکی ماجرا، منفی شخصیت با توانیدمی که کنیدنمی حس هرگز. باشد داشته اهمیتکم

 «رایطش» نسبیت توانیدنمی هرگز. کنید درک اورا هایتنهایی و هاغصه و هاانگیزه و باشید داشته همدردی و

 یشیدبیند چنین و بدهید تأثیرش بدها بدفتاریِ و هاخوب بودن خوب و شدن خوب در و بگیرید نظر در را

 وبانخ جزو توانستندمی هم بدها حاال شاید کرد،می تغییر آغاز از جناح دو این اجتماعی جایگاه اگر مثالً که

 بدمن جزئی، چند هر هاینمونه در و اوقات بعضی که خوریدنمی بر موردی به گاههیچ. باشند روزگار

 شانن خالف اعمال به دادن تن از «ناگزیر» کمدست یا ،«انسان» عادی صفات از برخور ،«محق» را فیلمفارسی

 .دهد

 او. یزندانگبرمی را عادی تماشاگر «نچ نچ» معموالً هافیلمفارسی هایشخصیت که نیست بیهوده پس

 و تگذش و فرابشری فداکاری چشمگیر، جسمانی پروریقهرمان انسانی، پاک احساسات قلیان و تبلور از

 کی چطور که) حیرت اوج در و شودمی سرمست فیلمفارسی قهرمان ناپذیرسیری عدالتخواهی و استقامت

 و قساوت شناعت، دنائت، رذالت، میزان از همچنین و کند؛می نچنچ( باشد؟ فرشته چنین تواندمی انسان

 انسان یک چطور که) تعجب فرط از و رسدمی انزجار و نفرت نهایت به نیز ماجرا بدمن باطنی وقاحت

 ایران هایسال این متعارف سینمای هایاندازه در فیلمی از البته. کندمی نچنچ باز( باشد؟ گرگ چنین تواندمی

 ال،کاپو فورد فرانسیس) پدرخوانده ویتوکورلئونه دون چون مدرنی ضدقهرمان/  قهرمان که نداریم انتظار
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 چیز هیچ که گفتمی مایکل پسرش به مرگ آستانه در خشونت، و قدرت همه آن با که دهد ارائه را( 1362

 مثل ودهنابخش که باشیم متوقع توانیم می الاقل اما نیست؛ مهرآمیز خانوادگی کانون و خانواده حفظ از ترمهم

 یهاجلوه هم و کند منسوب بدمن به را خشونت نهایت هم( اسکورسیزی وحشت تنگه) اقتباسش منبع

( ونیرود رابرت) کیدی مکس. گذارد نمایش به را ،«است انسان یک نیز او» که وقعیت این از متوسط و معمولی

 گونه نگرفت دندان به و کندن) است نابخشوده جانی مرد از تررحمبی و ترخشن مراتب به وحشت، تنگه در

 که ایعالقه با و نیست «مطلق بد» قادری، فیلم جانی مرد همچون عنوان هیچ به اما(. آورید یاد به را دختر آن

 سلولش دیوار بر و او بدن هایخالکوبی در «عدل» واژه و عدالت ترازوی تصاویر) دارد عدالت برقراری به

 میانه،عا اصطالح به بلکه. نمایدمی پذیرش قابل و باور قابل کامالً و معقول حدی تا( شودمی دیده زندان در

 در او درونی تعلقات و وجوه شناخت برای انگیزشی هیچ و آیدمی چشم به شعور فاقد و «کلهبی» شدت به

 و بهتر آن منفی شخصیت که است برتر فیلمی که گفتنمی هیچکاک آلفرد مگر. گرددنمی پدیدار تماشاگر

 کار؟ هچ هیچکاک با را فیلمفاسی منادیان کنم؟می که است سوالی چه یه اما...  باشد؟ شده پرداخت ترجذاب

 

 عام مخاطب دانشیبی از استفاده -8

 عام مخاطب واداشتن در شانسازندگان اصرار به ها،فیلمفارسی گرجزئی پردازیشخصیت وصف در

 رب اصل، در و دارد دیگری سرمنشأ حاضر، امر که است این واقعیت. کردم اشاره شدید حیرت و «نچ نچ» به

 غرایزش رب تکیه با جون سواد،کم دلساده تماشاگر. شده نهاده بنا عادی بیننده دانش فقر از ءاستفادهسو پایه

 این یشهر و برد؛می وافری لذت «شدن دهان به انگشت» از عموماً ،(هایشآگاهی بر تکیه با نه و) بیندمی فیلم

 یحت گاه و) عادی مردم. شودنمی محدود دیدن فیلم تجربه به و است مشترک و عمومی حس یک در مسئله

 محیرالعقول عملیات تماشای دنیا، مختلف ی«هاترین» مطالعه ها،روزنامه حوادث صفحات خواندن از( خواص
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 طبیعی الًکام این و شوندمی محفوظ شدت به وحش، جهان انگیزشگفت تصاویر با هاتردست و بازانآکروبات

 ماندیم جای بر زمانی تا فقط مردم برای مکرر، چند هر بازیشعبده یک جاذبه مثالً که نبریم یاد از اما. است

 رد اگر بنابراین،. بنددبرمی رخت هم شعبده جذابیت رمز، کشف محض به و انندنمی را آن حقه و راز که

 مردم دانیممی هک واسطه این به تنها هم آن بپردازیم، توجه غیرقابل و پاافتادهپیش بس نکات نمایش به فیلمی

 یکنش به شوند،می متعجب و حیران شدت به اشمشاهده از احتماالً و انددانشکم و اطالعبی آن به نسبت

 و «ردمم تحمیق» به ،«عموم سلیقه و اندیشه ارتقاء» جای به تعارفبی که ایمورزیده مبادرت غیراخالقی بس

 .انجامدمی آنها اذهان داشتن نگه عقب

 لموی با که او بالفاصله تماس و شده، آن وارد سرهنگ که هتلی همان سرسرای در جانی مرد حضور

 در عام مخاطب دلیساده از جوییبهره مصادیق جزو خواند،می را سرهنگ و زندمی زنگ هتل پذیرش به

. گیردنمی پی را دیگری هدف تعجب، اثر در «مردم چشمان زدن بیرون حدقه از» جز که است نابخشوده

 مینهز در عام تماشاگر دانش فقر بر باز نسیم، کامل تصویر تشکیل برای Scanner و کامپیوتر از استفاده

 جزو دیگر ،Scanner چون ایپدیده که است استوار هارایانه دنیای العادهخارق و آسابرق هایپیشرفت

 صیفتو به اتکا با پلیس منطقی، لحاظ به که این ضمن. گرددمی محسوب آن قدیمی و «مُدافتاده از» ابزار

 اما. آید نایل نسیم چهره ترسیم به سنتی هایروش با توانستمی هم Scanner بدون حتی و فرهنگیس

 دیگر کند، ستفادها او بیشتر برانگیختن برای عادی بیننده تجربگیکم و دانشکم از بخواهد فیلمفارسی وقتی

 صالًا فیلمفارسی افکنند،می سگدانی در را سرهنگ همسر وقتی که همانگونه. نیست جلودارش منطقی هیچ

 و د؛کنن پاره پاره را او سرعت به باید اند،گرسنه و وحشی هاسگ اگر که هدنمی بها حاد منطقیبی این به

 در را مخالفین و مجرمین که است رومیان باستانی مجازات همچون کار، این که دهدنمی اهمیتی ضمناً

 دهافتا خنده به جز اینتیجه معاصر، سده ایران در «آ تکرار و افکندندمی گرسنه شیرهای از پر ِسیاهچال
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 نوع این ارک به کاری که چرا نیست؛ باکی البته را فیلمفارسی. ندارد سینمایی حافظه از برخوردار تماشاگر

 .ندارد تماشاگر

 

 سریع هایزوم -9

 سریع و ناگهانی «زوم» از( هند سینمای همچنین و) هافیلمفارسی نابجای و فراوان استفاده اصلی دلیل

 بیش هک است آن عیان کامالً بصری نماییجلوه داستان، سازسرنوشت یا هندهتکان عاطفی، مهیج، لحظات در

 جلوه رچشمگی عادی تماشاگر نظر در دوربین، حرکت هایشیوه سایر یا «تراک» ،«پن» ،«تراولینگ» ،«کرین» از

 هافیلمفارسی این، از نظرصرف. سازدمی واقف فیلم خاص دراماتیک لحظه آن اهمیت به را او فوراً و کندمی

 دادندمی بروز ایواهمه گونههیچ بدون را تکنیکی و فنی جوانب به توجهیبی همان ،«زوم» اجرای نحوه در

 یجه،نت در و فیلمبردار دست لرزش بریده،بریده و مقطعی حرکت ای،ثانیه چند کوتاه هایزوم همان طو در و

 همجموع. شدمی دیده بارها لحظات، برخی در الزم وضوح از آن خروج و نما شدن «فلو» تصویر، کادر ارتعاش

 فریبانهعوام هایزوم مورد در را آنها امثال و «هندی زوم» ،«ایاره زوم» چون اصطالحاتی که بود عوامل همین

 .انداخت هاقلم و هازبان سر بر و ساخت متداول هافیلمفارسی

 پی ،داده رخ مهمی اتفاق اینکه به بازیگران چشم «شدنِ تا چهار» نتواند اگر هم نابخشوده تماشاگر

 تعجب با سرهنگ که آنجا: یافت درخواهد را ماجرا حساس هایلحظه سریع، و یکباره هایزوم» از قطعاً ببرد،

 رهنف دو نمای از سرعت به دوربین و ،«من؟ دختر وسایل توی مخدر؟ مواد: »پرسدمی و کندمی رو سروان به

 پدر و آورندمی سروان اتاق به را فرنگیس که آنجا کند؛می زوم سرهنگ برآشفته چهره درشت نمای به دو «آ

 کندمی زوم آنها دوی هر صورت سمت به همزمان متفاوت، نمای دو در دوربین و دوزدمی او چشم در چشم
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 نماهای از را تصویر قاب پایانی، های«بزنبزن» در که آنجا...  و ؛!رسدمی شانسنگین و کوبنده های«اخم» به تا

 .دهدمی تغییر( برعکس و) دور نماهای به نزدیک بسیار

 

 اخالقی اندرز و شعار -11

 ترروشنکفرانه و متفاوت بقایای به هافیلمفارسی از نویسی،دیالوگ جای به «شعارنویسی» ناپسند سنت

 به مه( نادری امیر فیلمسازی نخست دوره یا مقدم جالل گله، فریدون کیمیایی، مسعود هایفیلم مثل) آنها

 و طوالنی و جمالت طریق از اغلب شخصیت، دو متفاوت فکر طرز درگیری ها،فیلمفارسی در. رسید ارث

 و ترف خاصیت و دراماتیک تنش نوع هیچ چون که آیددرمی نمایش به( یکدیگر به خطاب) آنها شعارگونه

 لقیاتت در را مشکل ریشه باید هم اینجا در. است شبیه هاآدم ایدقیقه چند «گوییتک» به ندارد، برگشتی

. ردک جستجو ناپسند کارهای و خصائل و نیکوکارانه اعمال انسانی، فضائل اخالق، چون هاییمقوله از عامه

 باید» که داندمی را متقابل سویه دو همین تنها اخالقیات، هاینوسان و هاپیچش همه آن از عادی تماشاگر

 القیاخ پراکنی شعار هر و گوییهرکلی و مطنطن و ضمنی اشاره هر نتیجه، در. «نباشیم بد و باشیم خوب

 ود،ب غافل آن از تاکنون که شودمی رهنمود پیچیده عامل این از ایگوشه به را او چون فیلم، هایشخصیت

 در کهاین از – فطری عادت طبق باز – عام مخاطب اینکه ضمن. آوردمی ارمغان به دلپذیری غافلگیری برایش

 حرف چه طرف» که بگوید بتواند و باشد فهم قابل برایش حال، عین در که بشنود سنگینی جمالت هافیلم

 .رسدمی سرشار و مداوم لذتی به ،«زنهمی قشنگی

 از جمالتی بارها. رودنمی فراتر شعارها همین حد از هم نابخشوده اخالقگرایانه معنایی قاموس

 ادرم و پدر هابچه همه روزی یه: »کوبید دیوار به و کرد قاب را آنها توانمی شعارزدگی، فرط از که شنویممی

 ؛(روانس) «عدالته عین این و دن،می پس رو شونوالدین به هاشونمحبیتیبی این همه تقاص روز اون و شنمی
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 همسر) «شکستن رو غرورشون بدن، نشون شونخونواده به رو شونمحبت اگه که کننمی فکر مردها چرا»

 از هیچی» ؛(سرهنگ به سروان) «نشده ساخته دربیاره، پا از شمارو بتونه که ایگلوله هنوز ظاهراً» ؛(سرهنگ

 سرهم) «شماهان از ترزرنگ خیلی. شونشناسممی خوب بوده، من شوهر هاسال شونیکی. دونیننمی هاپلیس

 ار اخالقی اشارات و نصیحت قالب که هاییدیالوگ در حتی کلی، خاصیت این...  و( جانی مرد به سرهنگ

 و کرد قاب و نامید هاشخصیت «قصار جمالت» را آنها از یک هر توانمی که طوری شود؛می دیده نیز ندارد

 دختر هک ننوشتن نوشتن،می قانونو وقتی» ؛(جانی مرد) «شهمی خارج بازی از سوخته مهره: »آویخت دیوار به

 انگیزیاعجاب و آمیزنبوغ جمالت به گاه آخر، دست...  و ؛(سرهنگ به سروان) «مستثناست بقیه از شما

 یهایاون: »گویدمی جایی در جانی مرد. اندگرفته سرچشمه سرشازی قریحه چه از نیست معلوم که رسدمی

 !«ندارند هم عقل ندارند، مغز که

 

  ناگهانی هایتحول -11

 اصرار «بد دِب» و «خوب خوبِ» کلی دسته دو به هاآدم نادرست بندیتقسیم بر فیلمفارسی که دانستیم

 ایقیدهع در و شود «تحول» دچار فیلمفارسی، هایشخصیت از شخصیتی اگر پس. است بندپای بدان و دارد

 تا دهد رأی تغییر رهیکبا و مطلق طور به باید ببرد، پی خود قبلی اشتباه به و کند تجدیدنظر داشته، پیشتر که

 دنبای دیگر تحول، مرحله گذراندن از پس سبب، همین به. گردد منتقل «هاخوب» جناح به «بدها» صف از

 تردید این به را تماشاگر احیاناً تا شود دیده شخصیت این در نیز پیشین عقاید و افکار از ایماندهته هیچ

 اندیشه به ایاندیشه از «گذر» فرآیند چون دیگر، سوی از! بدها آدم یا هاستخوب آدم جزو او که بیفکند

 طلقم بدی تواننمی هاموقعیت اینگونه در چون و است، همراه هاآدم «برزخی» موقعیت و تردید با طبعاً دیگر،

. کندنمی طوالنی اصالً را قبلی افکار در تجدیدنظر مرحله فیلمفارسی داد، نسبت افراد به را مطلق خوبی یا
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 حس از ای،لحظه طی و شوندمی متحول ناگهانی طور به خود، گذشته فتار و اعمال مرور بدون هاشخصیت

 هااین ثالام و باورپذیری و دراماتیک چنینیمقدمه مگر. «کنندمی جهش» جدیدشان فکر و حس به قبلی فکر و

 !دارد؟ اهمیتی هم

 درگیر یانجان گروه با او اینکه دریافتن و پدرش خونین پیراهن دیدن با فقط فرنگیس نابخشوده در

 زا یکباره و هدمی عقیده تغییر درجه هشتاد و صد ناگهان و شودمی «رو آن به رو این از» لحظه یک در شده،

 چهارم سه در که فکری طرز تغییر برای نباید ما یعنی. رسدمی پدر قبال در سرشار عشق به محض نفرت

 تدریج و مرور و تجدیدنظر و چینیزمینه ،(عاطفی سرهنگ از فرنگیس بیزاری) بوده حاکم فیلم، زمانی طول

 کنیم؟ باور را نهایی چهارم یک در و نموده رخ محبت تا ببینیم

 

  تحمیلی خوش پایان -12

 طور هب و) هافیلمفارسی همه همیشگی و مشترک مشکل که رسیممی خصوصیتی به انتها، در و... 

 حدود ماًعمو هافیلمفارسی اینکه. شودمی محسوب( تماشاگرند عامه رضایت جلب پس در که هاییفیلم کلی،

 پیش قهرمانان برای که ناگواری حوادث و سخت شرایط و تلخ وقایع با را داستان درصد نود الی هشتاد

 به را بدها همه و «آورندمی هم را چیز همه ته و سر» پایانی، دقیقه پانزده – ده در و سازندمی همراه آید،می

 اما. آورندمی گرد هم دور به پیروز، و سالم و صحیح را هاخوب همه و کنندمی( زندان راهی یا) واصل دَرَک

 عبارت ثابت دپسون عنوان به ها،فیلمفارسی علیه تند نقدهای اتفاق به قریب اکثریت در که «تحمیلی» صفت

 انتهایی فصول قهرمانان قطعی پیروزیِ منطقیبی در ریشه گیرد،می قرار استفاده مورد «خوش پایان»

 سازانفیلمفارسی که شودمی موجب سطحی، تعلیق ایجاد و کاذب هیجان خلق به عالقه. دارد هافیلمفارسی

 و ودش اضطراب دچار بیشتر بینندهعادی تا سازند ترتنگ و تنگ قهرمانان بر را عرصه فیلم، طول تمام در
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 هک تنگنایی و وضعیت حصر و حدبی دشواری همین ولی! بچسبد را سینما صندلی هایدسته ترمحکم

 که چرا ؛شودمی واقعیت و منطق از فیلم دوری سبب پایان در ساخته، گرفتار خود در را مثبت هایشخصیت

 و ودش گشوده هاگره همه ناگهان فیلمفارسی، بخشپایان ایدقیقه بیشت ده «اکشن» فصل طی است قرار

 سربلند و پیروز دشوار، و خطیر بس شرایط همان دل از و بیابند را هابستبن همه از خروج راه قهرمانان

 راچ بود، سادگی همین به کار اگر: آوردمی وجود به بیننده ذهن در را سوالی خود به خود این و آیند بیرون

 شوند؟ چیره بدها بر نتوانستند داستان طول در و قبالً قهرمانان

 هایاکشن حتی که دارد آن از نشان خوشبختانه نابخشوده، ویژگی این برابر در عام مخاطب واکنش

 آن دیگر و ندارد مردم برای دلپذیری و فریبنده چندان روی و رنگ دیگر هم هافیلمفارسی پایان در مرسوم

 فیلمفارسی، نهایی نمای در «شد تمام خوشی و خوبی به چیز همه» و «هاشدن خیر به عاقبت» و هالبخند

 واه به از گاه هم نابخشوده عادی تماشاگر حتی. است داده دست از نیز را خود تصنعی و دروغین جذابیت

 و «هاخوب آدم» همه ماندن بازنده و هدمی سر قهقهه پایان فصف در هابدمن شدن زمین نقش و پریدن

( «بندخالی» تر،راحت زبان به یا) «دروغگو» را فیلم آنها، بین خورده هم به هایتفاهم همه مجدد برقراری

 قبال در سروان بدبینی و سوءظن و پدر قبال در دختر انزجار همسرش، و سرهنگ طالق که چرا خواند؛می

 از کدامهیچ و گردد؛می برطرف کامالً آنها، درباره موجود مشکل و شوندمی رفع همه سرهنگ، و فرنگیس

 زخمی دتش به عاطفی سرهنگ وقتی سرانجام. نمایدنمی قبول قابل و باورکردنی فیلم، پرداخت نوع با هااین

 و ،«دهب نجاتش تونهمی معجزه یه فقط» فقط که گویندمی پرستاران و دکترها شود،می جاننیمه و مجروج و

 جان وا تا دهدمی رخ قصه قهرمانان برای «معجزه» دیگر، تازه یا کهنه فیلمفارسی هر مثل که اینجاست جالب

 هایرزنپی که ایکودکانه هایافسانه گمانم به. بازگردد اشخانواده نزد خراشی هیچبی و زنده و برد در به سالم
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 شایسته ها،آن بخشپایان جمله واقع، در. داشتند تریافزون صداقت کردند،می تعریف برایمان بچگی در فامیل

 .«بود دروغ ما قصه بود، دوغ اومدیم پایین بود، ماست رفتیم باال: »هاستفیلمفارسی پایان


