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 قد و بررسی فیلم مارمولکن (1)
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 :شناسنامه فیلم

منوچهر  یگتهیه کنند و کمال تبریزی یکارگردان، خانی پیمان قاسمفیلمی است به نویسندگی مارمولک 

ی دقیقه اکران شد و در مدت 115در  1383خشان پرویز پرستویی که در سال با بازی متفاوت و در، محمدی

به دلیل حواشی به وجود و  نموداکران کوتاهی را تجربه فیلم میلیاردی را تجربه کرد. این  1.5فروشی  ،اندک

 آمده حین اکران توقیف شد.

عالوه بر نائل  ( خوش درخشید آنچنانکه1382بهمن  در برگزار شده)مین جشنواره فیلم فجر 22در مارمولک 

سیمرغ بلورین پرستویی، به پرویز  «جایزه ویژه هیأت داوران»و نیز  «فیلم برگزیده تماشاگران»آمدن به 

 ترین فیلمنامه را نیز به خود اختصاص داد.هب

 

 :خالصه داستان

که در آخرین است  یداردزد سابقه ،)با نقش آفرینی پرویز پرستویی( معروف به رضا مارمولک یرضا مثقال

خصیت نام و شبرگرفته از )زندان، آقای مجاور  سیاست. رئ فقره، حین سرقت دستگیر و راهی زندان شده

را باید  انیدارد زندان دهیقاو ع. ریناپذانعطاف و ریگسخت مذهبی، فردی است( انینوایژاور در داستان ب بازرس

 . رضانمودبهشت راهی زور هم که شده  بهبا رفتارهای سخت گیرانه از آنچه به آن خو گرفته اند دور نمود و 

انتقال به که از سخت گیری های مجاور به سطوح آمده با خوردن چند قرص خودکشی می کند که منجر 

 ویلباس  یک روحانی بستری اهل دل،پس از آشنایی با  . در آنجادگردیم خارج از زندان مارستانیبوی به 

که در  یتی. او با مصونشودیم مارستانیموفق به فرار از ب تیو در لباس روحان دیربایم اوبا رضایت ضمنی را 

از کشور خارج  یو با گذرنامه جعل قیطر نیتا از ا روستای مرزی قدم می گذارد کیکرده به  دایلباس تازه پ

 امامت جماعتباالجبار و  شودیاشتباه گرفته ماو بودند روستا منتظر آمدن  اهالی که یایروحان شود؛ اما با

جمالت . او با هده می گیردبرعدر مدت زمان انتظار برای آماده شدن گذرنامه جعلی را  مسجد روستا

 خالفکارانه اش به مالاعو  کندیم در منابر خود موعظه ردم رامحدودی که از روحانی بیمارستان شنیده م

کم تحت کم زین یوو خود  کندیم دایپ یادیز دانیحال در روستا مر. به هر شودیقلمداد م رانهکوکاینغلط، 

 یاآق نکهیتا اتعالی می یابد  تشیقرار گرفته و شخص اصحانه خویشو تکرار جمالت ن دیجد تیموقع ریتأث

 رضا را ستین لیما گریاما او هم د د؛یآیبه سراغش م ،شتهگیکه همه جا به دنبال او م ،زندان سیرئ ،مجاور

 کند. ریدستگ
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 :در روایت گرته برداری

با  «میستیما فرشته ن»با نام  یلمیف ،مارمولک سال قبل از ساخته شدن 15 یعنی یالدیم 1۹8۹در سال 

که گویا داستان مارمولک برگرفته از آن است. آنچنانکه  بود دهیاکران گرد کایدر آمر کسانیمضمون کاماًل 

عبور  یبرا شوندیاند، مجبور مزندان فرار کرده دو محکوم که ازدر فیلم ما فرشته نیستیم مشاهده می کنیم 

باعث  ،بودن شیبه کش دنوانمود کر و کنند یرا باز شانینقش کش یشهر مرز کیدر  یمدت یاز مرز، برا

 متحول شوند.که در درون  گرددیم
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 :و مواضع مسئولین فیلم حواشی

 

کردند  فیتعر لمیفقط از ف دمیرا د یمن در چند جلسه که مقام معظم رهبر»گفته است:  رایاخ یزیکمال تبر

نشد.  شد،یم دهیفهم دیکه با یاز طرف کسان لمیف نیبود که متاسفانه ا نیکردند ا لمیکه از ف یریگجهیو نت

مقام معظم  کهیندارد. در صورت جودو یتسلط نسبت به متون و آثار هنر نیکه ا گرددیجا برممشکل به آن

و تسلط  ییآشنا نیباشند ا تیموقع نیکه در ا نیقبل از ا شانیتسلط دارند، ا یلیخ نهیزم نیدر ا یرهبر

 «.اندداشته یرا نسبت به رمان و آثار هنر یکاف
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وقت(  یمل تیامن یعال یشورا ری)دب یجمهور کنون سیآن روز، موضع رئ دیمطابق مندرجات جرا نیهمچن

حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد »منعکس شده است:  نیچن

ساخت و نمایش  ازظر مسئولین بوده( ضمن ابراز تاسف از دیدن فیلم مارمولک )اکران خصوصی برای جلب ن

این فیلم گفت: حتی در رژیم شاه هم که دشمن روحانیت بود، کسی جرأت و جسارت ساخت فیلم موهنی 

مثل مارمولک را نداشت... وی خطاب به منوچهر محمدی و کمال تبریزی )تهیه کننده و کارگردان فیلم( 

به هیچ وجه قابل قبول نیست و  رید،جلوه دادن این فیلم به عمل می آو گفت: توجیهاتی که شما برای مثبت

 «.اصوالً ساخت این فیلم کار نادرستی بوده است
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 :یلمف تحلیل و بررسی

در نیم ساعت اول و آخر فیلم قابل مشاهده تمام آنچه در تحلیل فیلم از بعد مکاتب حقوقی به آن نیاز داریم، 

 است.

رضا مارمولکِ سارق  ویکتورهوگو دارد. همچنانکه بینوایانِرمان مارمولک شباهت زیادی به فیلم حکایت 

کلیسا( از زندان و رئیس بی رحمش مجاور )ژاور( )ژان والژان( به مدد روحانی بستری در بیمارستان )کشیش 

فراری داده می شود. البته دو تفاوت اساسی نیز با بینوایان دارد، اول آنچه رضا مارمولک در بخش پایانی 

را « تحولی»های معنوی به وی هستیم اما «تلنگر»فیلم متحول می شود و در طول داستان، اگرچه شاهد 

دچار تضاد و بن بست نکه آقای مجاور، برخالف ژاور، تغییر رضا را می پذیرد و مشاهده نمی کنیم؛ و دیگر آ

 .روحی نمی شود

سارق و زندانبان، مجاور به انسان ها دیدی انعطاف ناپذیر دارد که برگرفته از  فارغ از تحول پایانی و همزمانِ

ی دیدگاهش را بیان قواعد و قوانین خشک حقوق کیفری موضوعه است؛ آنچنان که خود در عباراتی کلید

چند بار زندان افتادی »، «ورودت به جامعه برای جامعه مضر است»، «استناد من به پرونده است»می دارد: 

شماها بیمار من هستید و به » ،«فطرت همه پاک است حتی دزد و قانل )به تمسخر(»، «اما اصالح نشدی

 «.مبه زور شما را به بهشت می فرست»، «رژیم روحی نیاز دارید

در آن سو اما آنچه از شخصیت رضا برای مخاطب به نمایش در می آید اینکه وی فردی است مغرور، 

آنچنانکه در برابر انفرادی هایی که مجاور او را مجبور به تحملش می نماید، ناله و التماسی نمی کند. 

 می داند.  خط قرمز خودو عرق خوری را در محرم و صفر همچنین برای خود اصولی دارد چنانکه دزدی 

دیگر معرفی داستان از شخصیت رضا، فطرت پاک وی )به عنوان مبنای حقوق فطری و طبیعی( است به 

طوریکه حاضر می شود برای نجات یک کبوتر گرفتار در سیم خاردارهای زندان، با مجاور شرطی را ببندد که 

 سرِ باخت آن برای رضا، یک هفته انفرادی است.

رضا پس از اقدام به خودکشی از شرایط سختی که مجاور برای او پدید آورده، سر از بیمارستان در می آورد و 

به عنوان « شازده کوچولو»در آنجا با روحانی خوش طینتی هم اتاق می شود که مشغول مطالعه کتاب 

شکری رضا، عبارتی را بیان می . روحانی مذکور در برابر اظهار ناامیدی و نااستنمادی دیگر از فطری گرایی 

جمله ای «. به تعداد آدم ها، راه برای رسیدن به خدا هست»دارد که شالوده فکری فیلم را تشکیل می دهد: 

که روایت گری داستان، موید تحقق آن نسبت به تمام شخصیت های فیلم می باشد، از رضا و مجاور تا زن 
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 ،روستای مرزی ای که رضا مارمولک در کسوت روحانی در قهوه خانه و الت های مدارک و شاغلِ جاعلِ

 امام جماعت مسجد آن را برعهده گرفته.

ی رضا مارمولک بخشی از آنچه را از زبان روحانی بیمارستان در خوانش کتاب شازده کوچولو برا پایاندر 

 این مقاله قرار می دهیم: خاتمهبیان شد، 

 

ماده از مغازه ها می خرند، اما چون مغازه ای نیست دوست معامله وری حاضر آطن آدم ها همه چیز را همی»

کند، آدم ها مانده اند بی دوست. تو اگر دوست می خواهی، مرا اهلی کن. پرسید اهلی کردن یعنی چه، گفت 

یعنی ایجاد علقه کردن و این چیزی است که این روزها فراموش شده. پرسید راهش چیست؟ گفت باید 

 .«ی صبورصبور باشی، خیل

 اِن اهللَ مَع الصابِرین )بیست مرتبه تکرار در قرآن کریم(

   

  



9 
 

 پنج فیلم، پنج گفتار( 2)

 

 .ینسبتا قو یا لمنامهیبا ف ن،یو نماد یمعمول لمیف کیآب:  ریسرو ز

 دفاع مقدس[ هی]حاش

و  ادیمعضل اعت شیهمراه با نما ،یا لمنامهیحال پر از ابهامات و اشکاالت ف نیجذاب و در ع یلمیف: دارکوب

 .یینما اهیجامعه معتادان، بدون ورود به ساحت س

 [یخانوادگ ،ی]اجتماع

 جادیدر ا دیعوامل تول یاسیس یاطیاحت یو جذاب، همراه با ب یکامل، قو یلمیدو؛ ف یا شهیآژانس ش: یالتار

 کشور پس از اکران. یبرا یمشکالت احتمال

 [یاسیس ،ی]اجتماع
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 .«انینجات سرباز را» هیشب یا یبصر یبدون قصه کامل با جلوه ها ،یحرفه ا یلمیف: بیابوقر تنگه

 ]متن دفاع مقدس[

 .«رانیا ینمایبچه لوس س»از  یوودیدرجه دو بال لمیف کیوقت شام:  به

 [یاسیس ،ی]جنگ
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 به وقت شام[ لمیدر خصوص ف نجانبینظر ا رامونیاز مخاطبان کانال پ یکی ی]متن ارسالاو!  منِ( 3)
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 او#

 .«رانیا ینمایاز بچه لوس س یوودیدرجه دو بال لمیف کیوقت شام:  به»

 .دییخودتون اعالم نظر بفرما یلطفا در همون حوزه تخصص جسارتاً

 نمایاما س دانمیالملل و ... اهل فن م نیچون پدر محترم و خودتون رو در عرصه روابط ب کنمیرا دنبال م شما

 .نیاعتماد بنفس ، ورود نکن نیسطح از درک و با ا نیو با ا نگونهیرو لطفًا ا

 احترام با

 من#

 د؟یدیرو د لمیف

 او#

 متاسفانه نشد ریخ

 دمیآب رو د ریدارکوب و سرو ز یول

 و خوندم دمیاش رو د یمثبت و منف یبه وقت شام نقدها لمیدرباره ف اما

 من#

 ! :(د؟یکن یو قضاوت م دیدیتعصب به خرج م دیدیکه ند یزیچطور راجع به چ پس

 او#

 ایک یحاتم یآقا یدرباره به وقت شام و کارگردان یفراست یمنتقدان استخوان دار مثل آقا یکه برخ یزمان

 یوودیرو بال لمیکه شما ف یکنن و زمان یشون رو اعالم م قیو دق یکنند و نظرات کارشناس یصحبت م
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به  دیبا د،یخوان ی! مبانقال ینماینه س رانیا ینمایرو بچه لوس س شونی! و ایوودیهال یدسته دو نه حت

 و گل بفرستم بنظرتون؟ ارمیدر ب یتعصب، روشنفکر باز یجا

 من#

 و ... یرخانیرضا ام دیتمج ،یفراست دیینشستم، تا لمیف یپا تیذهن نیبا هم قایهم دق من

را  لمیف نکهینظام گذاشته بودم. تا ا یبرون مرز یها استیعداوت شان با س یپا زیرا ن نینقد منتقد یحت

 و آن نطق جانسوزش خوردم. ایک یکه از حاتم یا یو تاسف خوردم به حال باز دمید

 بعد... د،ینیرو با دقت و بدون تعصب بب لمیهم اول ف شما

 .دیباش موفق

 او#

ندارد به  یاشکال نیقائل به خنده دار بودن آن هم باش یو حت نیریقرار بگ لمیشما جزو منتقدان ف نکهیا -1

 نی! بگرانیا ینمایرو بچه لوس س ایک یحاتم یو آقا یوودیخط دسته دو بال کیرو در  لمیف نکهینظرم، اما ا

ها هم  نیا فیدر تعار نکهی)مگر ا ودنب یبودن و اخالق یبودن و انقالب یتناقض داره با ارزش یبنظرم قدر

 اختالف باشد(.

 نیانگیاز م یول شه،یقضاوت رو سپردم به موافقان و مخالفان دو آت نم،یرو بب لمیموفق نشدم ف نکهیا -2

 !رسمینظراتشون هم باز به نظر شما نم

هستن شما  ایک یحاتم یبخش متمرکز در حال زدن آقا کیدر  برالیکه همه جبهه ل یدر زمان دوارمیام -3

 .رهیگیم یونیسیجمهور مملکت هم ژست اپوز سیاالن آخه مد شده، رئ د،ینزن یگل به خود

 .نیکه کرد یممنون از توجه ا -۴
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 من#

و قاسم  نبیرو به حضرت ز لمی. فدیشده نش جادیا یدو قطب ریو خنده دار ندونستم. اس یرو کمد لمیف -1

. برام جالبه بدونم دیبذار ونیو نظرتون رو حتما با بنده در م دینیفرصت بب نی. فقط در اولدینزن وندیپ یمانیسل

 .شهیم جادیدر ذهنش ا یراتییچه تغ دنیبعد از د لم،یموافق ف کی

 تنها چاره است. لم،یبه ف یاگرچه در عدم دسترس ست،ین یروش جالب یلیخ یریگ نیانگیم -2

 .میریکارمون پشت مقدسات سنگر بگ هیتوج یاست که برا یموقع یگل به خود -3

 .دیکه گذاشت یاز وقت نیهمچن -۴

 او#

در  یباز نیدچار ا کنه،یم ریو تقد ایک یحاتم یشونیبر پ زنهیهم بوسه م یمانیکه خود قاسم سل یزمان یعنی

 شده؟ یدو قطب نیا

 من#

مسائل  نییدر تب یکه هر حرکت هیشهروند و به عنوان سردار جبهه سور کیبه عنوان  یمانیقاسم سل ر،یخ

درجه دو  لمیف کیشهروند آن را  کیبه عنوان  زیخوشش آمده، من ن لمیداند، از ف یشام را مطلوب م

 ،یوودیدرجه دو بال لمیدارد. ف یا یقو ینمای. هند سمیندان نییرا پا وودیدانم )البته شان بال یم یوودیبال

 (.اریهمراه با اغراق بس یکیتکن یلمیف یعنی

 یکیدارد حتما. از نظر تکن ریتقد یجا یاز نظر محتوا و بار ارزش ایک یحاتم یدر هر حال کار آقا نکهیا ضمن

 هم خوب بود نسبتا.
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 یپا دنیآن همه روضه و ناله در برابر چند انتقاد و کش ایفاصله داشت، ثان گرشید یاوال با کارها اما

 الزم نبود. انیمقدسات به م

 یو شخص حاتم هیحساب با موضوع سور هیتسو یبرا یرا بهانه ا لمیف راداتیا یکه برخ ستمیمنکر ن البته

 قرار داده اند. ایک

 م،یرا نقد کن لمیهستم، اما اگر بنا باشد ف لمیبا موضوع باشد، من حتما مدافع ف یاسیبنا به برخورد س اگر

 .«رانیا ینمایاز بچه لوس س یوودیدرجه دو بال لمیف»دانم:  یبه مقصود م یمختصر را کاف فیهمان تعر
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 مستند قائم مقام( 4)

 

 یلیهوشمندانه و تحل ینیخوش ساخت و پر محتوا با تدو اریبود بس یلمیف دم،یقائم مقام را د یاسیمستند س

 نهان.

 باشد. یم زیانقالب ن خیتار تگریاست، اما عمال روا یمنتظر یداستان معطوف به فراز و فرود آقا اگرچه

است، مانند  دیجد زیاشراف دارند ن یمنتظر یآقا یکه بر ماجرا یکسان یدارد که حتما برا یو مطالب نکات

 دیکشف مکاتبات س یحضورش در نماز جمعه تهران و ماجرا نیدر آخر یاهلل خامنه ا تیاز آ یو دیتمج

 در بازداشتگاه. یهاشم یمهد
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نام و نشان  یدستور جمع آور یاعالم برائت نمود، موسو یاز منتظر یکروب نکهیوجوه عبرت آموز مستند ا از

از عناصر اصالح طلب مصوبه  یبیبا ترک یخاتم یِ مل تیامن یها را داد و شورا ابانیقائم مقام معزول از خ

 حصرش را امضا و اجرا کرد.

فقدانش در  یاز قلم انداخته است که برا یمنتظر ینعلیمتاسفانه دو موضوع مهم را در پرونده حس کارگردان

پس از حمله آن کشور  کایآمر هیعل یتند منتظر اریبس هیانیموضوع ب یکی م؛یندار یجز حسرت چاره ا لمیف

توانست  یشمرد که ذکرش م احرا مب ییکایآمر «ینظام ریغ»و  یاست که در آن خون مقامات نظام یبیبه ل

باشد؛ و  یفرقه رجو یها ستیدانستن اعدام ترور تیبا موضع جنا یبر تعارض مواضع منتظر نیّب یسند

 پدرش است. تیدر ب نیاز نفوذ منافق یمحمد منتظر دیشه هیموضوع گال یگرید

 یم یکه اعتبار مطلب را حداکثر دیچرخ یم یمنتظر انیو اطراف تیب« اقرار»مصاحبه ها عموما بر  پاشنه

 موارد است. نیاز جمله ا یظرو احمد منت یباق نیچون عماد الد ینمود، اظهارات افراد

خندان از  یریآمد، تصو انیبه م ینیسخن از رنجنامه مرحوم احمد خم یوقت لمیف یانیدر ثلث پا زین کجای

 است. نیدر حوزه تدو یداده شد که با توجه به قصه پر غصه بودن نامه، نقطه ضعف شینما یو

کرده بود  انیکه ب یمنتظر یآقا بیسخن عج یخال یجا ،یس یب یداده شده از ب شینما لمیاشاره به ف در

 شد. یاحساس م یو انیعر تیاز شخص یگریبه عنوان جلوه د« گربه نره گفتنیبه من م»

 یکند؛ از جمله تالش برا یدر چند امر اشاره م یفتنه منتظر جادیدر ا یبه نقش هاشم یبه درست مستند

اصرار و فشار  تیو در نها ،یدر انتشار رساله منتظر لیتعج ،یرهبر یبه سمت مجعول قائم مقام یانتصاب و

بود،  رایدانستند، موضوع گ یرا م راکه ماج یکسان یبرا یرو نی. از امایبر عدم قرائتِ نامه تند امام از صدا س

 نکهیآن و ا بیع ایدانست  لمیحسن ف دیمهم را با نیو مستقل به ا میدانم عدم پرداخت مستق ینم قتایاما حق

 ر؟یخ ایفتنه بردند  نیدر ا یهاشم یبه صحنه گردان یحد اشاره، پ نیان از ماجرا، با اخبر یب
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که عالوه  یمستند افتم،یامروز  یاسیمجادالت و شبهات س یبرا یریرا اکس« قائم مقام»سخن آخر آنکه  و

گذاشت، اذهان  شیعناصر اصالحات را به نما یسیدگرد ،یمنتظر یفراز و فرود شخص آقا یبر واکاو

و از  اشتبه تعجب واد یمنتظر تیبا ب ینیحسن خم یکیو نزد یپرسش گر را در خصوص مراودات کنون

که  ینمود، موضوع یادآوریشان  انیکور از حلقه اطراف تیسقوط مقامات را به واسطه حما نکهیهمه مهمتر ا

و  انیاطراف یریمعاون اول دولت به واسطه دستگ زیو ن یو کنون یجمهور قبل یرؤسا هیامروز از ناح دیشا

 .میبه ابتال و تکرار آن باش بیبرادرانشان، قر

 

ها پس  ییکایدر خصوص مباح دانستن خون آمر ۶5 نیدر فرورد یمتن و صوت اظهارات منتظرنوشت:  یپ

 www.t.me/mahdi-mohammadi۶1/۹81 یبیاز حمله به ل

http://www.t.me/mahdi_mohammadi61/981
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 ویالیی ها( 5)
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جبهه ساکن شده  کینزد ییالیبا همسران خود، در مجتمع و یهمجوار یاست که برا یها قصه زنان ییالیو

 آن را بر عهده دارند.  یدوخت البسه رزم و شست و شو رینظ یمتعدد یاند و کمک ها

از رزمندگان است،  یکی( همسر اریزدیا نازی)پر یریآن بر عهده خانم خ تیریکه مد یامور تیروا نیح در

 ابدی یو آنان را همانجا م ردیگ ی( وارد محوطه شده و سراغ دو فرزند خود را میی)طناز طباطبا یمیخانم حک

شوهر رزمنده خود  یکه از دور یمی( به آنجا آورده شده اند. حکیقاسم ایتوسط مادر شوهر خود )ثر کهیدرحال

که  زیشوهرش به آنان؛ اما عز وستنیپ دیاصرار بر به خارج از کشور بردن فرزندانش دارد به ام ست،ین یراض

مانع  رخواهانهیخ ش،ینمودن گذرنامه عروس و نوه ها یبا مخف ست،یکار ن نیبه ا یداند فرزندش راض یم

 رفتن آنان شده است. 

 ستیوجه ناظر بر روابط عروس و مادر شوهر ن چیبه ه لمیف تیان، محورمکتوب داست تیروا خالف به البته

است که با  یناظر به مشقات همسر رزمندگان یزند. داستان اصل یرا رقم م لمیف یموضوع قصه فرع نیو ا

 .دشوهران شان هستن یمجاهدت ها کیصبر خود در برابر همه مشکالت و مصائب، شر

چند  ،یخاک یشادمان( با خودرو ی)عل یجیباشد که جوان بس ییآنجا لمیف یسکانس ها نیجذاب تر دیشا

به  یدادن اقالم مصرف لیزنان و تحو یگرفتن دوخته ها و شسته ها لیتا ضمن تحو دیآ یم کباریوقت 

همسرش در آن  که یشهادت رزمنده ا ایبدهد، خبر جراحت  یبه کس زین یآنان، با اضطراب و اندوه خبر

ها  نهیمرگ، نفس در همه س یخودرو یشدن صدا دهیاست که با هر بار شن نگونهیو ا ده،یگز یمکان سکن

 یهمه با او و برا ندیب یداغ همسر م ی. هر بار که زننمایشود، از همسر رزمندگان تا مخاطبان س یحبس م

 ودشان برسد.نوبت به خ ر،یتقد یتا به قرعه گرندیکدی انیعزادار و گر یهر بار همگ نگونهیو ا ندیگر یاو م
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و  یدر س یاست که و ی( به گونه اسندهی)کارگردان و مشترکا نو یقند ریمن ییو هنرنما یدست رهیچ

 یجلوه ها نیاول، برتر لمیف نیخود نمود: برتر لمیرا از آن ف نیبلور مرغیفجر، سه س لمیجشنواره ف نیپنجم

 .یقاسم ایثر یباز ینقش مکمل زن برا گریباز نیو بهتر یا انهیرا ژهیو

که آن  یجهت به کسان نیاست و از ا اریساخته نرگس آب« نفس»به  کینزد اریبس لمیف یفضا مجموع در

 کنم. یم هیتوص زیها را ن ییالیو دنیاند، د دهیرا پسند لمیف

 

 یگر تیبا روا ک،یآرام و نوستالژ ی استلمیفباید گفت « نفس»و نقد مختصر  یمعرفدر : پی نوشت

 .70و  ۶0 یدهه یکسل کننده برا یو قدر 50و  ۴0 یدهه یبرا جذاب داستان. یاصل تیشخص
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 پیرامون کمدی تبلیغاتی روحانی( 6)

 

 یبرا« دکتر» شوندیفرد در استعمال پ نیتر صیهمواره حر ،یاسالم یمقامات جمهور انیرا در م ی. روحان1

را به او هبه دادند؛  یا یکه مدرک دکتر یبود تا زمان سانسهیکه ل یام، از کالم تا کتاب، از زمان افتهی شیخو

 ریاخ ییاکتفا نمود، پاسخ حتما به رسوا شیخواش به نام  یغاتیتبل لمیف یبار در ابتدا نیاول یاما چه شده برا

 گردد. یاش بر م یلیدر مدرک تحص ینجوم یدر خصوص تقلب ها

داده شد  شیشان نما یدر پ یو حرکات پ انیبا ضرب آهنگ تند، در دور تند، سخنان دانشجو لمیف ی. ابتدا2

مونتاژ،  ن،یکه به مدد تدو ییجا د،یرس یو اظهارات و بونیدر پشت تر یو سپس نوبت به قرار گرفتن روحان

 پرداخت! «بیتخر»به  میالم یآرام و کالم یجمهور استثنائا با لحن سیرئ ر،یو اسلوموشن صوت و تصو

شناسد، او  یانتخابات نم ریانتخابات و غ ،یمخاطب، لحن و لفظ روحان یاست که برا نی. نکته جالب ا3

از ذوق شعر، چهار  یالبته ته ییها و شعارها یمملو از متلک پراکن یسخن گفته است. سخنان نگونهیا شهیهم
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شود، با شعر  یبا شعار درست نم» نددوباره اعتراف ک یروحان یانتخابات لمیتا کارگردان ف میصبر کن دیبا یسال

 او داده ام. ادیرا من « شود یدرست نم

 تینژاد! باز هم نها یو احمد یطبق معمول دست از سر دو نفر بر نداشت، هاشم لمیف نیدر ا ی. روحان۴

که  ییجالب تر از همه جا. رانیاز مرد خاطره ا یو البته خاطره ساز میرا شاهد بود یهاشم ریاستفاده از تصاو

 یها را نگاه م بیکنم، تخر یدولت تو را نگاه م یوقت» دیگو یخطاب به خود م یاز زبان هاشم یروحان

! «یزن یو حرف نم یسکوت کرد»بله، ...«  نهایدر برابر ا یزن یو حرف نم یسکوت کرد نکهیکنم، و ا

 دانم! ینم ؟یروحان ایدروغ گفت  یهاشم

 اچهیبار مدال ورزشکاران و در نیبود که ا ینداشته خال یدست آوردها انیستش در بآنقدر د ی. روحان5

 را افتتاح کرد! هیاروم

بود؛  ریرفت و آمد با سران کشورها و تورق آلبوم تصاو ،یرفت، نقطه مانور روحان ی. همانطور که انتظار م۶

 که به عادت مألوف دولت بدل شده است. یکیپلماتید یاهانت ها ونیالبته با سانسور مطلق کلکس

 it so» دیگرد ییآن شد، رونما انیکه موفق به ب یروحان یسیانگل یجمله ا کیاز  زین یی. در جا7

decided» کایمودت به مردم آمر یخیتار امیپس از آن پ یشده از و دهیشن یسیعبارت انگل نیکه دوم 

 است. 

اش  یبه جذب آراء مستضعفان نداشته و استراتژ یدیام یداد، و نشان یبه خوب یروحان یانتخابات لمی. ف8

 است.  ترشییتو یو فالوورها یشهر یقشر متوسط به باال یرأ« حفظ»صرفا 

 دیسخت هم هست که با یرهایاز مس یبرخ»از همه ترساند که  شیهم مرا ب یروحان یانیجمله پا نی. ا۹

 یبزرگ و البته دست آوردها یتحقق معامله ها یبرا ییکایبا طرف آمر ییقول و قرارها ای، گو«شروع بشود

 کوچک گذاشته شده است.
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 ماجرای نیمروز( 7)

 



25 
 

است که حاصل  ۶0کور و هدفمند سال  یدر ترورها نیمنافق اتیبا موضوع جنا یلمیف مروزین یماجرا

 ینیام میو ابراه انیکننده( و مهدو هی)ته یمحمود رضو دی)کارگردان(، س انیمهدو نیمحمد حس یهمکار

 باشد. ی( مسندگانی)نو

قرار ندادن  «لمیف نینامزد بهتر» یداوران در حت أتیه اریبس یها طنتیبا وجود ش ۹5فجر  لمیف جشنواره در

 یبرنامه یخصوصا از مجرا نمایس یکارشناسان نام آشنا یو بدنه یاما با فشار افکار عموم مروز،ین یماجرا

 ان،یتعلق گرفت تا مهدو مروزین یفجر به ماجرا لمیف نیبهتر مرغیس تاینها ،یهفت و از جانب بهروز افخم

 یدر غبار و ماجرا ستادهیاول و دوم خود )ا یاز قِبل ساخته ها یاپیباشد که دو سال پ یساز لمیتنها ف

 فجر شده باشد. یجشنواره ها لمیف نیبرتر نیبلور مرغیموفق به کسب س ز،یجوا گری( در کنار دمروزین

و  ریهفت ت یانفجارها ،یعموم یترورها ن،یصدر، اعالم جنگ مسلحانه منافق یچون فرار بن یموضوعات

در تهران و کشته  نیسران منافق یو انهدام مقر اصل ییشناسا تایو نها یریکشم یماجرا ور،یهشت شهر

 شده است. تیروا لمیدر ف یابانیخ یو موس یعیشدن اشرف رب

 نیبا موضوع سازمان مجاهد یلمیقلمداد کرد، ف «انوریس» یرا دنباله مروزین یتوان ماجرا یم محتوا منظر از

بر عهده داشته  نمایمحبوب و موفق س یچهره نیا ،یمحمود رضو دیس زیآن را ن یکنندگ هیخلق که ته

 است.

در  5۴مربوط به سال  انوریموارد اشاره نمود که س نیتوان به ا یم انوریبا س مروزین یماجرا یها تفاوت در

 نیمنافق تیباشد، کمتر اکشن است و به جنا یدر آن پررنگ م یعشق یسازمان است، ماجرا یدئولوژیا رییتغ

مربوط به ورود سازمان به فاز  مروزین یپردازد. اما ماجرا یم یداخل یهیدر ترور عناصر نامطلوب و تصف

باشد، کامال اکشن بوده و به  یداستان م یخط فرع یعشق یاست، ماجرا ۶0ل مسلحانه در سا یریدرگ

 پرداخته است. وریو هشت شهر ریچون هفت ت یهدفمند یدر کشتار کور مردم و ترورها نیمنافق تیجنا
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اند، در  کترینزد شهیصدر از هم یجمهور سابق و الحق به سرنوشت بن سیکه دو رئ یطیشرا در آنکه آخر و

برنامه ها  زیامسال ن یبرا 88است که همچون  ینیاصلح تحت حمالت اخالف منافق یدایکه کاند یطیشرا

قرار دارد،  نیو مارق نیاسطو ق نیناکث دیدر معرض تهد شهیاز هم شیکشور ب تیکه امن یطیدارند، و در شرا

را و  نیمنافق ییصدر را، درنده خو ینرود عاقبت بن ادمانیگردد، تا  یم هیتوص دایاک مروزین یماجرا دنید

 را. یو آرامش کنون تیو متعاقب آن نعمت امن ۶0و دلهره دهه  یناامن
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 «فروشنده» فیلمنقد ( 8)

 

( در یدوستیو ترانه عل ینیعماد و رعنا )شهاب حس یبه نام ها یاست که زوج نیفروشنده چن لمیف داستان

 ییمجاور، ناچار به جابجا نیزم یگودبردار لیو امکان خراب شدن منزلشان به دل وارهایترَک برداشتن د یپ

 یآپارتمان م کیپشت بام  یفرسوده، چرک و کوچک بر باال یمنزل یبه اجاره یرو نیشوند و از ا یم

بدکاره اجاره داده  یزوج، به زن نیاز ا شیبه همکار تئاتر آنان با نام بابک تعلق دارد که پ دیشوند. منزل جد

مستاجر سابق وارد ساختمان شده و به زنِ  یها یاز مشتر یکیبعد از استقرار زوج داستان،  یرو نیبود. از ا

به خاطر  قایگردد و البته بعد از حادثه دق یم یو زخم نیکه زن نگون بخت خون یکند در حال یخانه تجاوز م

 افتاده است. یآورد که چه اتفاق ینم

آرام و  یلیباشد، خ یآنکه چندان عصبان ی)عماد(، ب ینیشود که شهاب حس یشروع م ییجا لمیف یاصل درام

 اریبس قیبعد از تعل تایگردد تا نها یم زیروزمره اش دنبال فرد متجاوز ن یکارها گریضمن پرداختن به د

 !یمذهب یساله و با همسر ۶5حدودا  یرمردیگردد: پ یعماد و مخاطب آشکار م یداستان، فرد مذکور برا
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و  ستیدر آن خانه ن گریجابجا شده و د یدانسته مستاجر قبل ینم یاست که و نیا رمردیپ حاتیاز توض البته

 افتنی تیزن، پس از قطع رتِیغ یب تیواکنش شوهرِ به غا تیبوده اما جالب آنکه نها یلذا تجاوزش اشتباه

به  دیاو را بازخواست و تهد قطداد و قال، ف یمتجاوز، آن است که بدون ضرب و شتم و حت تیدر احراز هو

با مخالفت  رمردیپ یعجز و البه لیکه از قضا به دل ی! موضوعدینما یافشاکردن موضوع نزد خانواده اش م

ا کردن متجاوز، اصرارش بر رسو لیبه بعد به دل نجایکه قهرمان داستان از ا یشود به نحو یرعنا همراه م

نزد خانواده اش صرف نظر  رمردیپ ییو اگرچه عاقبت از رسوا کند یم دایآدم فروش )فروشنده( را پ کیحکم 

زند، عمال  یم رمردیخشم خود به پ یِواکنش و تجل تیکه به عنوان نها یا یلیس لیاما به دل د،ینما یم

 گردد! یباالرفتن فشار، سکته و مرگ او را موجب م

تجاوز،  یباشد که برا یبه بگونه ا ویسنار نشیچ نکهی. استیداستان تجاوز باشد مهم ن کیتم  نکهیا

چندان  دیشا زیباشد ن نینخست یخانه یخود معلول خراب زین ییجابجا نیگردد و ا یمنزل طراح ییجابجا

فضا  نکهیشناسانه است ا اسکار تهآزار دهنده، وطن فروشانه و الب اریکه بس یزیمهم و آزار دهنده نباشد. اما چ

 نکبت بار و تهوع آور است. اریبس لم،یف میمستق ریو غ میمستق یو صحنه ها

 :دینمونه ها توجه کن نیا به

 است؛ یرانیو یخورد و در آستانه یمنزلِ نخست ترَک م یوارهاید -1

نشان داده  لچریو یالغر، فلج و رقت آور بر رو یرمردیسکنه از آپارتمان، پ ادیهنگام خروج پر داد و فر -2

 از ساختمان منتقل گردد؛ رونیشود به ب یشود که تالش م یم

آن  فونیآ یو فرسوده بوده و حت فیاست که بر پشت بام قرار دارد، کوچک، کهنه، کث یآلونک دیمنزل جد -3

 رنگ است؛ یو نارنج قهیعت

 عماد آثار تصادف مشهود است؛ نیبر ماش -۴
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 است؛ رانهیزوج داستان محقر و فق یزندگ -5

 گردد. یمشاهده م اریبس لمیدست موارد که در ف نیاز ا و

از  رهیت ییحد فضا نیالزم بود تا ا ایاش، آ زانهیست رتیغ یدئولوژیکه فارغ از ا دیاز کارگردان پرس دیبا نجایا

 زند. یم« بدون دخترم هرگز»و  «سیپرسپول» یاغراق شانه به شانه یکه ب دینما میترس رانیا

به نام تجاوز  یجرم تیکه کارگردان، متهورانه از خود نشان داده، نه روا یسابقه ا یب قتایحق یِنجارشکنه

و « وان یفارس»چون  ییدانم شبکه ها یکه م ییگردد. تا آنجا یاست، که موضوع به انفعال حادِ شوهر بر م

 نکهیدستور داشته و دارند. اما ا راست را د نیطرف تیبر رضا ینکه مبت «انتیخ» یساز یعاد «یو یجم ت»

خارق  قتایباشد که با ضرب و زور مالزمه دارد، حق« تجاوز»جلو دادن  یتالشش بر عاد ران،یدر ا یکارگردان

 العاده است!   

 :دیآ یم شیاز آن در پ یینامه وجود دارد که نمونه ها لمیاست که در ف ییحفره ها گرید یمسئله

است، توسط  یانسان یها یریکه معلوم باشد معلول درگ یجراحات یشهر، برا یها مارستانیدر تمام ب -1

حاضر  مارستانیدر ب یشود و اگر هم مامور یم لیها پرونده تشک مارستانیمستقر در ب یِماموران کالنتر

 لیبه دل ینیشهاب حس هک مینیب یم لمیگردد. اما در ف یبه آنان گزارش م مارستانینباشد، توسط کادر ب

 !دینما یپنهان م ییو قضا یشود، موضوع را اساسا از ماموران انتظام یکه ترس از آبرو القاء م یزیچ

به  یاز هر عمل شیرا پ یدست است پول قابل توجه و نشمرده ا یو ته ریمتجاوز که خود فق رمردیپ -2

دستمزد »با « تجاوز کردن»نه تعارض  نجا،یا زیار نگذارد. اشکال ک یمحل حادثه م یعنوان دستمزد در خانه

 .ستا یمال تیبا آن وضع رمردیپ ی، که تعارض نشمرده بودن پول و الرج باز«دادن
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 چیاز اسباب و اثاث خود را رها کرده با گذشت هفته ها، مطلقا ه یمیهمان زن بدکاره، ن ایمستاجر سابق  -3

 .ستین ریکه چندان باور پذ ردیگ یاز آن نم یسراغ

و  ستیمطلقا ن ژهیو یاز جلوه ها ینازل است و اثر یلمبرداریگردد که اگرچه سطح ف یمتذکر م انیپا در

فارغ از  لمنامهی. فلمنامهیو ف یگریقوت است: باز یدر دو نقطه دارا لمیوجود ندارد اما ف زین یدرخور یقیموس

و منسجم است؛  یقو ،یکل ینظرو از م یو اشکاالت مذکورش، از لحاظ شکل یضد فرهنگ یمحتوا

که  ینه درحد عتایباشد اما طب یم اریبس یها قیکشش، کشمکش و تعل یو دارا ریهمچنانکه حدس ناپذ

ساخته و پرداخته  یشد مگر به مدد محتوا ینم سریم نیکن را از آن خود کند که ا یلمنامهیف نیعنوان برتر

 یینمایس یها والیاز منظر صحنه گردانان فست ه( کرانینکبت بار ا ی)فضا هی( و حاشرتیغ یدر متن )نف

 گرداند. یم اقتینشان ل قیرا ال شیها لمیو ف یغرب، اصغر فرهاد

 

 قلم: نیا از «فروشنده» خصوص در مرتبط مطالب

نکبت گرفته در  رانیممنوع الورود شده به اسکار، ا یرانیاز کارگردان ا تی[ شهردار لندن به ظاهر در حما1]

 کند! یم یرا در مرکز شهر اکران عموم« فروشنده»

در کن  "سیپرسپول"شود و  یم یمعرف لمیف نی( بهترکایدر اسکار )آمر "آرگو"که  یلی[ به همان دل2]

 یم افتیرا در لمنامهیف نیبهتر یینخل طال زین "فروشنده"برد،  یداوران را م أتیهی ژهیو زهی)فرانسه( جا

 کند.

 رانیرا با ا شیچالش و فرسا نیشتریبد ب سیدر قامت پل نیکه در طول مذاکرات و یبه عنوان کشور فرانسه

نشده، بهتر است با  رانیدولت و ملت ا بیاز برجام نص یاقتصاد یدیکند اگر عا یداشت، اکنون احساس م

 کند. ثابت یمتوسط شهری را به طبقه رانیا یروزیخود و پ ی)رنگ!( آزادگ یینخل طال کی
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 نینتواند عرض اندام کند، از ا ایمعتبر دن لمسازانیدر رقابت با ف یکم خرج فرهاد لمیاست که ف یعیطب

 .ردیآن تعلق گی لمنامهیبه ف "نیبهتر"روست که عنوان 

فرصت است چرا  کیغرب  یبرا -به آن اذعان دارد زیکه خود ن- رانیا یاز فضا یتلخ فرهاد یساز فضا

واسطه  نیشود و به ا یم انیب یرانیا کیاز زبان  یاجتماع یها یو نا به هنجار یتلخ نیسو ا کیکه از 

 یخودی نهیشود با هز یآنچه انجام م زین گرید یاست و از سو شتریب یاعتبار و اثرش بر مخاطب جهان

 ونیلیم 10شان  یها لمیفی نهیغرب را که کف هز یلمسازیف یها یجهت کمپان نیو از ا ردیگ یصورت م

عدد نخل است به  کیماند  یخرج کردن م یدارد. آنچه برا یدالر است، از آن مخارج هنگفت معاف م

 دهید دیکه با یلمیدادن به ف بونیرت زیگران کشور و ن نمایو س نمایس یبرا یو دانه پاش یگذار لیجهت ر

 شود!
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 «: آخر الزمانکسیمردان ا» لمیف لیتحل( 9)

 

و  یبه کارگردان یلمی. فدمیرا د( X-Men: Apocalypse)« : آخر الزمانکسیمردان ا» یینمایس لمیف

 Simon) «نبرگیک مونیس»و ( Bryan Singer) «نگریس انیبرا» یعنی یهودیدو فرد  یسندگینو

Kinberg)دارد. یآخر الزمان یکردیرو داست،یپ لمی، که همانطور که از عنوان ف 

افراد  یها ییاز فراعنه مصر باستان که توانا یکیقرار است که  نیبد کسیقسمت از مردان ا نینهم داستان

مدفون  یاز اهرام فرع یکیآوار  ریز ،ییانتقال توانا اتیعمل نیکند، در آخر یرا در خود جمع م افتهیجهش 

پس از  یا انهیاورمانسان خ یهانآورد )ظهور ناگ یم رونیو زمان حاضر سر از خاک ب یشده و در قرن کنون

گردد )اصحاب خاص( و آنان را به  یم گرید یافتهیچند هزار ساله(، سپس به دنبال چند فرد جهش  بتیغ

سازد )عاقبت ظهور و هدف فرد  شیخو عیرا نابود و همه را برده و مط ایکند تا دن یجمع م شیدور خو

 یبگونه ا دینما یخود را ساطع م امیپ یتله پات یا، به واسطهیدن یو قبل از آغاز نابود انیم نیموعود(. در ا

به  عهیش اتیکه در روا لیجبرائ یآسمان یحهیشنوند )ص یم شیکه تمام مردم جهان آن را در ذهن خو
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 زین گریآن توسط تمام بشر است(. از طرف د یشدن صدا دنیاش شن یژگیذکر شده و و یعنوان عالئم حتم

اندازد )اشاره به از کار افتادن سالح ها در  یاتم را از کار م یهاو بمب  کیلستبا یتمام موشک ها یو

انباشت شده  یهسته ا یبودن سالح ها یو ضرور یبر تدافع دیتاک زیو ن عهیش اتیهنگام ظهور مطابق روا

از  پس کس،یهمان مردان ا ای ییکایکند تا آنکه قهرمانان آمر یم نیزم بیدر غرب( و آن گاه شروع به تخر

 دهند. یرا از شر او نجات م تیسخت، عاقبت او را کشته و بشر یو مبارزه ا یریدرگ

 کسیسه فرد از مردان ا یقابل توجه، رنگ آب یآن، نکته یضد مهدو یریداستان و جهت گ تیاز کل فارغ

 ن،یعالء الد شنیمیان ی)آواتار، غول چراغ جادو یوودیآثار هال گریزن( است که همچون د کی)دو مرد و 

 نیا انیشود. در م یم فاده)جن( است یاستفاده از موجودات ماورائ ی( برارهیو غ یبرف دیکوتوله در سف هفت

که با  یموجود است به طور نیا یها یژگیجن و منطبق با و یشده میاز آنان رسما ترس یکی ،یسه فرد آب

 را دارد. عیسر یها ییو حرکت و جابجا یناگهان دشدنیو پد دیبه دود، قدرت ناپد لیتبد

 



34 
 

 ها مپسونیترامپ و س یمعما( 10)

 

 مپسونیس الیترامپ در سر یروزیپ ینیب شیپ»تحت عنوان  یمطلب یاجتماع یاست در شبکه ها یمدت

وانمود  نگونهی، ا11فصل  17قسمت  یپالن ها یناقص به برخ یچرخد و با استناد یدست به دست م« ها

 ینیب شیخود که زن است پ بیرق کیترامپ بر  یروزی( پ2000)سال  شیسال پ 1۶از  ییشود که گو یم

 شده بود!

 نکهیخصوص الزم به ذکر است ا نیآنچه در ا اما

قسمت،  نیا شیو قبل از ساخت و نما 2000در سال  کباریو مشهور،  اردریلیم ی. ترامپ به عنوان چهره ا1

 ها انصراف داد.رقابت یانتخابات شد و البته از ادامه یوارد کارزار مقدمات( Reform) از حزب رفورم

 یاسیس شنیمیان نیدانند در ا یدارند م ییآشنا( The Simpsons) هامپسونیس الیکه با سر ی. افراد2

خود  بیتا کنون( را نص 1۹87جهان )از  ینمایس خیتار الیسر نیتر یبزرگساالن که عنوان طوالن یاجتماع
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 ییکایآمر ریو غ ییکایآمر یاسیس یاز چهره ها رد،یگ یطنز قرار م یهیکس دستما و همه زیکرده، همه چ

 سیمعروف و رئ یبا ترامپ به عنوان چهره ا یشوخ نی. بنابرارهیو غ یورزش ،یهنر ،یفرهنگ یتا چهره ها

شده بود کامال  یجمهور استیر یدایکاند فیضع یکه در عالم واقع از حزب یطیدر شرا یجمهور دانستن و

 نیاش از ا یشنیمیان یترامپ با نسخه یها باهتکردن ش فیرد نیاست. بنابرا الیسر نیا یهیمنطبق با رو

و تعجب از باز بودن ته  وانیهمانند سر و ته گرفتن ل« است؟ ریهمه شباهت امکان پذ نیچطور ا»منظر که 

 201۶تصور کرده اند که تنها در سال  یافراد ترامپ را فرد گمنام نیو بسته بودن سر آن است! چراکه ا

کرده بود! اما همانطور که گفته شد،  ینیب شیها قبل ظهور او را پسال یالیسر زین انیم نیشد و در ا داریپد

 یدر مراحل مقدمات یجنجال یچهره نیبر حضور ا یشود مبتن یبه آن اشاره م هامپسونیاساسا آنچه در س

 و متلک به او بوده است. 2000تخابات ان

)دختر خانواده  مپسونیس سایترامپ و ل الیسر نیاساسا در ا ج،یآنکه بر خالف تصور را گری. مطلب د3

جمهور قبل از او بوده  سی. بلکه ترامپ رئستندین گریکدی بیجمهور شده( رق سیرئ ندهیکه در آ هامپسونیس

سازنده،  یکمپان وسطاش، ت یجمهور استیر یدر دوره کایبه آمر یو یاست که از قضا ضربات اقتصاد

امروز او به سخره گرفته  یو حام روزید یتمسخر کننده( the 20 Century Fox) «ستمیفاکس قرن ب»

پنداشته مطرود  بیرا رق سایکه ترامپ و ل یمشابهت ساز نیاوال اساسا ارکان و اجزاء ا نیشده است. بنابرا

کنند خود در انتخابات  یقلمداد م «ینیب شیپ»آن را  یساخته یفاکس که عده ا یآنکه کمپان گریاست و د

از ترامپ ( FOX NEWS) «وزیفاکس ن»اش  یرکن خبر یخالف ساخته اش عمل، و از مجرا ریاخ

 کرد. تیحما
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دهد  یاست که نشان م شنیمیان نیاز ا گرید یپالن از قسمت کیماند  یم حیتوض یکه برا ی. تنها مطلب۴

چون رنگ لباس و حرکت  یآن در عناصر یو امروز یقیکه مشابه حق دیآ یم نییپا یترامپ از پله برق

 یم بیعج یاول قدر گاهموارد در ن نیا یشود که همسان یتکرار م نایپالکارد از باال ع کیدستان و افتادن 

 دیزا تی، با توجه به محبوب2000الن به سال پ نیگفت به فرض تعلق داشتن ا دیخصوص با نی. در ادینما

 یبر سوژه شدن و انشیو با توجه به اشراف ترامپ و اطراف کا،یآمر یدر جامعه هامپسونیس شنیمیالوصف ان

کرده تا به عنوان  یبازساز یرا به صورت واقع نهرسد ترامپ عامدا همان صح یبه نظر م ال،یسر نیدر ا

که اکنون  یموضوع د؛یشده و مفروض و مقبول بنما ینیب شیجمهور بودنش را پ سیرئ یغاتیتبل یترفند

اگر در  ستیهم ن بیگفت عج دیصورت با نیا ریاست. در غ ریبا آن درگ کایآمر یدو قطب یدر جامعه دایشد

شود،  هامپسونیس الیهمانند سر یصحنه ا یترامپ، به طور اتفاق یسال تحرک انتخابات کیاز  شیب

و مرسوم  یواقع یبر اساس چارچوب ها یانتخابات یفضا یبر بازساز یسع زین شنیمیخصوصا آنکه در آن ان

 بوده است.
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 یتیم خانه ایران( 11)

 

 باشد: دیآنچه هست و آنچه با انیم «رانیخانه ا میتی»فروش  یفاصله نییدر تب

به اتفاق  یابوالقاسم طالب یسیضد انگل لمیاز ف تیدر حما فیآذر، صرفا بر اساس احساس تکل 18 چهارشنبه،

 کار شوکه شدم!  یکه از سطح باال میکوروش رفت نمایهمسرم به س
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 ریتا سه روز ذهن مخاطب درگ» یکه قاعده سمیرا بنو شیاز آن چند مرتبه خواستم تا نقد و نظر خو پس

 .میرا مرقوم نما ینکات شیماپس از ن جاناتیسبب شد تا به امروز صبر، و به دور از ه« است لمیف

 یداستان و صحنه ها ،یعال ژهیو یدکور و جلوه ها ،یعیها طب یاستناندارد است، باز یدر حد اعال لمیف

 ساخته شده است. رانیا ینمایدر س یوودیکامال هال یلمیجمله ف کیو در  ر؛ینظ یب لمیف

 لمیکدام از ف چیدانستم که ه یم «یا شهیآژانس ش»را  لمیف نیو محبوب تر نیزمان شخصا برتر نیا تا

خانه  میتی» دنیتوان سبقت از آن را نداشت، اما با د« طال یقالده ها»و  «گاردیباد»، «چ»، «محمد» یها

 دوم ذهنم قرار گرفت. یدر رتبه «یا شهیآژانس ش» ،«رانیا

 است؟  افتهین شهیدر گ دیخود را آن طور که با گاهیجا لمیف نیهمه چرا ا نیبا ا اما

 :افتی دیموارد با نیرسد پاسخ را در ا ینظر م به

فاخر  لمیو ف افتهی رییتغ انتیعمدتا جوان(، به تم عشق و خ یرو ها نمای)س نمایمخاطب ثابت س ی. ذائقه1

 ندارد. یچندان گاهیجا یخیتار

کند، مخالفانش را از  یم بیترغ لمیف یهر چقدر موافقانش را به تماشا لمسازیو ف لمیبودن ف کیدولوژی. ا2

 سازد. یآن دور م

 یو چه حرف ندیبب یزیداند قرار است چه چ یکند م یمخاطب گمان م نکهیو ا لمیبودن ف ری. حدس پذ3

 کاهد. یم شهیمراجعه به گ یزهیبشنود، از انگ

به  یاست. چنانچه اگر طالب لمیبودن ف ریحدس پذ ابیبر آس یکشش ندارد و آب «رانیخانه ا میتی». عنوان ۴

 عتایطب ز،یکرد ن یاستفاده م «رانیفتنه در ا» ای «رانیآشوب خانه ا»از مثال عنوان « طال یقالده ها» یجا

 شد. یاز مخاطبانش کاسته م



39 
 

 ،یعیجذاب و طب یجذاب بود. با وجود آن همه صحنه ها ریو فاقد تصاو فیضع اریبس لمیف یهی. آنوس اول5

 گرانیباز یو چهره ها «رانیخانه ا میتی» یطرح کاش شیدانم چرا در آنونس و پوستر، تمرکز بر نما ینم

 بود!

خانه  میتی»سبب سرشکن شدن مخاطبان  زین ختهیاقشار فره یهمسو با ذائقه لمِیهمزمان چند ف شی. نما۶

 یهم اکنون رو« در غبار هستادیا»و « ناسور» ،«هاتیه»، «نفس» ،«انوریس»شده است، همچنانکه  «رانیا

 است. شیدر حال نما ینقره ا یپرده
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 BBC ساخته «ایران خارجی جنگجویان لشکر اسد، مدافعان» فیلم بررسی( تحلیل و 12)

 

 موضوع با سی بی بی شبکه محصول  «اسد مدافعان» فیلم نقد، کافه برنامه در هنرما، خبرنگار گزارش به

 .شد نقد قدیری توسط و پخش سوریه جنگ به ایران مقیم افغانی اتباع اجباری رفتن

 شهدای حتی و داریم ایرانی مدافعان سوریه جنگ جبهه در افغانی جنگجویان برابر چندین ما: گفت قدیری

 را ها افغانی اجبار به ایران انگار که شود می صحبت طوری فیلم این در اما هست افغانی از بیشتر هم ایرانی

 .دهند نمی انجام کاری خودشان و فرستد می جنگ به

 آنها با که کسانی تمام و نقض مثال برای حتی بینیم نمی ایرانی مدافع هیچ فیلم این در ما: کرد اظهار وی

 .نیست ایرانی مدافعان از اثری هیچ و هستند افغانی شود می مصاحبه

 به گویند می شود می صحبت که افرادی با: گفت فیلم این در انسانی سپر واژه از استفاده به اشاره با وی

 خودشان این نبوده کار در اجباری پس داد، راه سه ما به ایران گویند می قبلش ولی آمدیم ایران از اجبار

 استفاده ها افغان برای فیلم این در بسیار «انسانی سپر»ی واژه از.  برگزیدند اعتقاد با را راه این که بودند
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 بقیه به تا گیرد می را گلوله جلوی صرفا و ندارد سالح که است کسی انسانی، سپر که صورتی در است شده

 .نکند اصابت

 مخالفین» لفظ داعش به هنوز و است تروریست داعش که نکرده قبول هنوز سی بی بی:  کرد بیان قدیری

 که داوطلبانی دیگر طرف از. است تروریستی گروه این که است آشکار که صورتی در دهد می را «مسلح

 تمرکز ها افغان روی فقط فیلم این ولی روند می دنیا تمام از که هستند کسانی روند می سوریه به دفاع برای

 .است کرده

 .شنویم می زیاد را «پنهان زوایای کردن پیدا» لفظ ما جا این در

 استفاده. است واضح کامل قضیه این که حالی در کند می وانمود پنهان را مقوله این سی بی بی: افزود وی

 و لعن همه که بشود برانگیخته مخاطب در احساساتی که شود می باعث آور استرس و مهیج موسیقی از

 .شود فراموش است آن غربی حامیان و داعش که کار اصلی قضیه و برگردد ایران به ها نفرین

 ای رسانه من:  گفت داریم هم طرف بی رسانه اینکه بر مبنی حاضرین از یکی سوال به پاسخ در قدیری

 ها رسانه. هستند خاصی قشر یا خاص فرد طرفدار ها رسانه تمام همینطور و باشد نگفته دروغ که ندیدم

 را کشور یک نظام میتوانند حتی و میدهند انجام را مهمی بسیار کار زیرا دارند ارتش قدرت به شبیه قدرتی

 .کنند سرنگون

 

 www.aparat.com/v/ny2Ab« مدافعان اسد» لمیف یو بررسنقد جلسه  زریتمطلب مرتبط: 

 

http://www.aparat.com/v/ny2Ab
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 «امروز»درباره ( 13)
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نامعلوم حامله  یخراب که از مرد «یچادر» کیبا موضوع  کنواخت،یکسالت آور و  اریبس یلمیف« امروز»

خواهد او را  یشود و از او م یم ییپرستو یسوار تاکس یاتفاق ، به طورچدیپ یکه از درد به خود م یاست. و

برده و ناخواسته  مارستانیلنگ است، زن را به ب یکه جانباز ییخاص در تهران برساند. پرستو یمارستانیبه ب

زن  یشناسنامه ا ریهمراه و سپس همسر غ مارستان،یکادر ب یشده و از سو یوی پرونده لیتشک ریدرگ

آن  یخود را سپر آبرو یآورد و آبرو یزن دم بر نم یبه خاطر آبرو ییپرستو نیح نیشود و در ا یم یتلق

 یسبب نگاه نیزاده است و به هم زنازن ی کنند بچه یگمان م مارستانیکند. ابتدا کادر ب یخراب م یچادر

است که  ییو پرستوزن ی زاده غهیفهمند که او ص یخود م الیبه زن دارند، اما بعد به خ نینسبتا سنگ

که بچه را  ییو پرستو ،با تولد نوزاد و مرگ مادر لمیدارند! ف ییتر به پرستو نیو سنگ فیبه مراتب کث ینگاه

حاضر در سالن  تیکه جمع یرسد در حال یمارستان را دارد به اتمام میهمراه خود داشته و قصد فرار از ب

!است افتهیکاهش  لمیف یبه نسبت ابتدا نمایس
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 [قصاص «حق»ساخته شده در مورد  لمیف نینکته در مورد اول چند] ؟است یخوب لمیف زیچرا دهل (14)

  

 کنند. یو عفو پدر )رضا عطاران( تالش م یآزاد یاست که برا یداستانِ مادر و فرزند زیدهل

 کشد. یجوان را ناخواسته قتل شبه عمد م کیپارک،  یبر سر جا یابانیخ یریدرگ کیسال قبل در  5 پدر

انداخته تا فرصت جلب  ریحکم را به تأخ یمفروض است و البته دادگاه عامداً اجرا یو یقصاص برا حکم

 باشد. یباق تیرضا

با فراز و  تیدر کالس اول دبستان. در نها لیاشتغال دارد و پسر به تحص یساز نکیع کیبه کار در  مادر

پدر  یوساطت فرزند خردسال برای مقتول با مدد مسئوالن زندان و به واسطهی ادهفرود فراوان خانو

 گردد. یعفو م انسال،یم

 ساده است: قتل، قصاص و عفو. اریبس لمیف تیروا دیکن یکه مالحظه م همانطور
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گره و "هوشمندانه و به قول اهل فن  یکرده، فراز و فرود ها دهیجذاب و پسند یرا از شکل لمیف نیآنچه ا اما

 است. یدر پ یو پ فیظر یها "ییگره گشا

 م،یاستاندارد بگذار یبردار لمیو ف یو کارگردان یعیو طب رایگ یگریچون باز یمؤلفه را در کنار مسائل نیا اگر

 .میکامل مواجه هست لمیف کیبا  یاز نظر شکل

 نکات قابل ذکر است: نیا زین ییو محتوا یماهوی حوزه در

گوش ی بر اعصاب و پرده از داد و هوار و سروصدا، چنانچهاز سکس و خشونت است و به دور  یعار زیدهل

 شاهکار است. باًیچون قصاص تقر یمهم در بستر موضوع نیا تیکشد و رعا یمخاطب پنجه نم

 و تباه نشان داده شود. اهیو همه کس س زیآنکه همه چ یشود ب یم تیخانواده روا کی یگرفتار نجایا در

 .دیمشابهت کن یهند یها لمیآنکه با ف یقصه خوش است ب انیپا

 .دیآنکه احساس کسالت کن یکند است ب یتا حدود لمیآهنگ ف ضرب

 .دیآنکه احساس خجالت کن یهمسرانه است ب یها و عشق یفداکار داستان

کمک حال  فشانیوظا یدر راستا یندارند که حت یآزار یانو زند سمینه تنها مسئوالن زندان ساد زیدهل در

 هستند. انیزندان

قلمداد  "ظلم مقتول در حق قاتل"ساخته شده که  یکارها ریبه عکس سا "قصاص" نکهیاز همه مهم تر ا و

 یم نیچن زین نجایگذشت از آن را دارد و در ا اریکه صاحب آن اخت گرددیم انیب یو عدل "حق"شود!  یم

 کند.
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 آرگو و سیاست یک بام و دو هوای بی بی سی( 15)

 

نفر که  ۶ شوند جز یم ریکنند. همه دستگ یرا اشغال و کارمندان آن را بازداشت م کایسفارت آمر انیدانشجو

( CIAا )کیآمر یواقعه، سازمان جاسوس نیروز از ا ۶۹روند. بعد از  یکانادا م ریبه منزل سف انهیو مخف ختهیگر

. آرگو نام دینما یخارج کردن آن عده م مأموررا به کارمند ارشد خود واگذار کرده و او را  "آرگو"ی پروژه

همکاران خود را به  گریشده و د رانیدر پوشش کارگردان آن وارد ا ایاست که قرار است مأمور س یلمیف

 تیکشور خارج کند که در نهااز  یجعل یو ...( با گذرنامه ها لمبرداریف س،ینو لمنامهی)ف لمیعنوان عوامل ف

 ..شود. یموفق م زین

، مملو است از دروغ و "300"و  "بدون دخترم هرگز"همانند اسالف خود،  "آرگو" یلیتخ یعلم لمیچه ف اگر

به  زیکه در عصر حاضر ن-است  هودیاز قرآن در تخصص  یمتعدد اتیکه به فرموده خداوند در آ یفیتحر
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که بر  یاعتراف لیو به دل هیزاو کی ازاما  -ابدی یاشاعه م( HOLLY WOOD) لیاسرائ یبن یجادو لهیوس

 قدر دان آن بود؛ چرا؟ دیداشت، با قتیحق کی

 

 ای ینفوذ مأموران مل یبرا یجاسوس یبر آن اذعان شده، سازمان ها یمبتن تیو واقع لمیکه در ف همانطور

 یینمایس لمیاز برچسب ف یراه حت نیاستفاده کرده و در ا یخود به موضوع هدف، از هر ابزار و پوشش یمحل

چون  ییکه پوشش ها ضحوا نیاست بر ا یدیتأک نیورزند و ا ینم غیدر زین "ییفضا"آن هم با ژانر 

 یباز نیا یشگیو رسم هم یباز یمیقاعده  قد ،یجاسوس یبرا "پلماتید"و  "روزنامه نگار"، "مستند ساز"

 گران است.
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کور  ونشیخبرنگاران خود، ع-که با بازداشت شدن جاسوس سیانگل یحال جالب است که رسانه دولت نیا با

 ادی( فرسیانگل یینمایسی زهیآرگو و استحقاق اسکار و گلدن گلوب و بفتا )جا تیحقان یسو برا کیشده، از 

 کند! یان استناد مآن ودنب "روزنامه نگار"جاسوس نبودن عواملش به  هیدر توج گرید یکشد و از سو یم
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 «کتاب قانون»نقد ( 16)
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 یرا که اخیرًا بر پرده ها یریم اریماز یبه کارگردان "کتاب قانون"ی در آمده فیتازه از توق یینمایس لمیف

 آورم: یم شیو نکات در خور توجه آن را در پ دهینقش بسته، د نمایس

از نظر  -و اکنون دهم-روشن شد که دولت نهم  میبرا شیاز پ شیب قتیحق نیا لمیف دنی. پس از د1

داد چگونه  یمجوز م یرا وزارت ارشاد دولت خاتم لمیف نیدانم اگر هم یاست. نم "باز"دولت  کی یفرهنگ

 است. دنیعاشق مهر ورز قتاًینژاد حق یکه احمد افتمیدر نقدریاما هم میداد یواکنش نشان م

 زیبه نام رحمن )پرو انسالیم یمذهب مهینی جبهه رفته کیاست که  نیطنز چن مهین لمیف نی. داستان ا2

گوشت خوک بودن -کافه و هنگام خوردن گوشت خوک  کیخود به لبنان، در  ی( در سفر کارییپرستو

 دهیرا د یجوان و یحیزن مترجم مس -باره وجود ندارد نیدر ا یشود و صراحت یالقاء م لمیف نیدر ح کیاست

نا معلوم  یلیخود، با او که به دل یدر سفر بعد نکهیبرد تا ا یبه سر م یشود و در عشق و یو عاشق او م

است که  یدر حال نیبرد و ا یم رانیخود به ای مسلمان و محجبه شده عقد کرده و همسرش را نزد خانواده

 نهید با انتخاب او تمام گزآنکه داما یکی زارندیعروس ب هاز تاز لیداماد )مادر و خواهر ها( به دو دلی خانواده

 نیاحکام د یعروس تازه مسلمان نه تنها در اجرا نیآنکه ا گریکرده بود و د یمد نظر آنان را منتف یها

خود در تذکر به ی صراحت لهجه لیتر است که به دل دیداماد مق "یمذهب"و  یسنتی نسبت به خانواده

 یم ییها با او به جا ینا مهربان نیشود. ا یآنان واقع مداماد، مورد غضب ی انوادهاقدامات خالف شرع خ

 یرحمن برا یپس از چند نکهیگردد تا ا یرسد که عروس شبانه از خانه و کشور رفته و به وطنش باز م

 شود و ... . یجنوب لبنان م یراه یو باز گرداندن و یآشت

با خبر باشند، بدون  لمیف تیاز روا ایو  دهیرا د "بدون دخترم هرگز" یرانیا-یضد اسالم لمیکه ف ی. کسان3

 یاز الگو یبه طور زننده ا لمنامهیدر ف گریآن است. از طرف دی کننده یتداع شانیبرا "کتاب قانون"شک 

ها نما یها از مذهب یمذهب کیرا در تفک یمحسوس دهنمک کیآنکه تفک یاستفاده شده و ب  "ها یاخراج"
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 د؛ینما یم یفرهنگ معرف یاخالق و ب یب ،کشور را جا نماز آب کش یانجام داده باشد، عمالً قشر مذهب

 یم میتفه نندهیبه ب لمیفرد هم در طول ف نیبودن ا یروحان-رحمن را  یروحان سیخصوصاً آنجا که رئ

و  "ها یاخراج"از  یبیترک لمیفی هیدرون ما آنکه. خالصه اندینما یم "فرهنگ یب"و  "بد جنس"  -شود

با -کن  رینظ یالملل نیب یمحتمل است که جشنواره ها اریبس یرو نیباشد و از ا یم "بدون دخترم هرگز"

 یرانیضد ا یها استیس یدر راستا -و انسجام داستان نیدر تدو "کتاب قانون" دیشد یوجود ضعف ها

ضعف ها را هم  نی. اندینما دایحد اقل کاند ایو  نندیدخترم هرگز برگز دونبر ب یدییغرب آن را به عنوان تأ

به  هیاز روس یلمبرداریمکان ف رییو تغ رفتهیپذ یهمشهری در مصاحبه با روزنامه یکارگردان به طور ضمن

 یریم یرا که آقا لمنامهیاز ف یبخش رییدو، تغ نیمورد اشکال ارشاد و به تبع ا یلبنان و حذف سکانس ها

 نگارنده دانست. یتوان گواه بر ادعا یبدان اذعان نموده م

و کارگردان )به عنوان  ان،یمحمد رحمان سنده،ینو یعنیاست.  ریپذ هیتوج یلمیف قتاًی. کتاب قانون حق۴

 یم یآن( به راحتی رهاننده فی)به عنوان از توق ،ینیحس یآقا یینمایمعاونت س ،یسازندگان( و شمقدر

چرا  میی. چنانچه اگر بگوکنند هیخود را توج ی و ساخته و رهانده "یماست مال"را  لمیف یها رادیتوانند ا

از  یتازه مسلمان در عوض جلوه ا تیدهدند که ژول ینشان داده شدند؟ پاسخ م فیها سخ یمذهب نیچن

اشکال  تیو ژول یکافه دار لبنان یآنچنان یلباس ها رینظ لمیف یها یاسالم ناب بود. و اگر به هنجار شکن

دانم در پاسخ به  یکنند و البته نم یپس از اسالم مطرح م ار یاحتماالً استحاله و حجاب کامل و ،میوارد کن

 یکه مذهب یوصف و در حال نیدارند؟ با ا یهیچه توج لمیف یقیزن، به عنوان موس یصدای پخش چند باره

متأسفانه رسم بر آن  نیاست. همچن یزن خارج کیشده اند، تنها مثال نقض،  دهیبه لجن کش رانیا یها

نقش اول داستان، مجوز  یرینود و عاقبت به خی قهیدر دق یاخالق یریگ جهینت کیشده است که با 

، "در باد یشمع"کنند. چنانچه  یم افتیها را از ارشاد در یگنجاندن انواع منکرات و محرمات و هنجار شکن

کتاب " لم،یهمانطور که گفته شد عنوان فبهره برده اند.  استیس نیاز ا "کتاب قانون"و  "مارمولک"



52 
 

و مضمونش  یقرآن یبر آموزه ا لمیف تیمحور ییعنوان گو نیقرآن است و با انتخاب ا یبه معنا "نونقا

اگر تمام  یها در آن وجود دارد. حت یاز هنجارشکن یونیشد، کلکس انیاست. حال آنکه طبق آنچه ب یاخالق

دانسته  یمنتف یوی دارانهو اعمال اسالم م تیژول یاخالق یبا دستور العمل ها میرا بخواه لمیف ینکات منف

که کارگردان قرار است  ییداستان و جا انیدر پا رایز ستیمجوز قابل قبول ن یباز هم اعطا م،یریبگ دهیو ناد

به »که:  دیگو یم نیچن دینما "نیتلق"را به مخاطب  یینها امیو پ تیشاه ب ،ینیفلسطی راننده کیاز زبان 

 هیتوج یعنی نیو ا«. آنچه مهم است رفتار آدم ها است بلکه یداشته باش ینیچه د ستینظر من مهم ن

که مهم رفتار آدم  امیپ نیهمان اسالم با ا رآبیو در آخر هم از زدن ز تیبا اسالم ژول لمیمنکرات فی همه

 !"دلت پاک باشه": ندیگو یخودمان م یها یکه راننده تاکس یزیهمان چ قاًیدق یعنی نشان؛یها است نه د


