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 گفتارپیش

 

 «کندسینما تنها هنری است که زمان را ثابت می»
 0آندری تارکوفسکی

 
اده از این استف و نقد بهترین شکلِ ،سینما فرصت برابری است برای اندیشیدن

فرصت است. نقد سینما بیش از نقد دیگر ژانرهای هنری در پیشرفت و شناخت 
اش عرضه و تقاضای منحصر به ای ویژهو به جهت جایگاه رسانه آن مؤثر بوده

آید این است که چه دارد. اولین پرسشی که برای خوانندگان به وجود میفردی 
اب عرضه شوند؟ در های این مجموعه به صورت یک کتدارد یادداشتالزامی 

گویم: هیچ نقد، تحلیل و یا توصیفی به طور جامع و مانع گونه میپاسخ به آن این
نتقد نباید انتظار داشت م تواند حجت را بر یک اثر سینمایی تمام کند و هرگزنمی

فهمیده باشد. از آنجایی که به شخصه بر این باورم  همه چیز را دربارۀ یک فیلم
ر ام آثاسازی در جوامع است، سعی کردهکه سینما تنها راه نجات فرهنگ و تمدن

 های اینتمام یادداشتتوانم از نظر فرهنگی بررسی کنم. ای که میرا به اندازه
 ام، حول دایرۀ تأثیرتی که راجع به کارگردان مشخصی نوشتهکتاب، حتی وق

تر از دیگر ژانرهای چرخند. بدون شک سینما جایگاهی اجتماعیفرهنگی می
... دارد و این موضوع باری را که بر دوش  هنری مانند تئاتر، نقاشی، ادبیات و

یار مسئله بسکنم سینما در ایران کند. عالوه بر آن احساس میتر میدارم سنگین
گاه به این مسئله فکر نشده مهمی است که از کمترین توجه برخوردار است. هیچ
سازند کنند و فیلمی میمی که چرا منتقدین فرهنگی کشور، جامۀ کارگردانی بر تن

که شاید از کمترین وجوهات سینمایی برخوردار باشد. این مسئله بسیار حائز 
                                                           
1. Andrei Tarkovsky 
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زانه دلبا و دانند و دستللی دلیل آن را خوب میالمهای بیناهمیت است. جشنواره
 دهند.هایی جایزه میبه چنین سوژه

نشینیم، دو سازی اذهان عمومی است. هرگاه به تماشای اثری میسینما همسان
گیرند و ناخودآگاهانه دیگر حواس حس بینایی و شنوایی در مرکز حواس قرار می

از یک کشمکش احساسی بوسیده  کنند. هنگامی که شخصیت پسرا درگیر می
لِ تماشای تر از قبشود، ذهن بیننده پاالیش شده و بار منفی روان او بسیار پایینمی

 هایی که از جنگتواند در صحنهفیلم است. اعجاز سینما این است که تزکیه می
شوند روی دهد و به همین لحاظ سینما هنری است که تماشای آن بازسازی می

هایی های این مجموعه حاصل سالساز است. برخی از یادداشتندهبخش و آیلذت
های مختلف فعالیت داشتم و امیدوارم توانسته باشم خواستگاه است که در روزنامه

 خود را بیان کنم.
ی مورد بحث قرار گیرد که کمتر احاضر سعی شده سینما از زاویه در کتاب

 ها که از ساختار ذهنی بیرونشود . فرهنگ و ریشه روانی داستانآن پرداخته میبد
ی دارم با چند یادداشت کلی آید، مسئله اصلی این کتاب است. در آغاز سعمی

در  که شناختکنم چرا)سینما برای سینما( شروع کارگردانان و متاسینما  دربارۀ
هایی به طور منفک یادداشت ،ای پایه نقد و تحلیل است. در مرحله بعدهر زمینه

هیچ و بی ام، سال ساخت و موضوع آورده، صرفنظر از ژانرآثار سینمایی بر
د گر کشورها را مورساختاری سینمای ساختارگریز ایران و متعهد به ساختار دی

سینمایی ایران به دلیل مواجهه رودررو با بطن آثار دهم. در نقد بررسی قرار می
اه استگ، حضور در جامعه و شناخت تجربی و تئوری آن، به خگیری آثارشکل

. از آنجایی که ساختارمندی در آثار دیگر کشورها به مراتب اصلی آنان اشاره دارم
م و یشود چگونگی و چرایی نقد اثر سینمایی بیشتر زیر یوغ مفاهبیشتر دیده می

خواهد از چرایی آثار حرف گیرد. این کتاب میهای سینمایی آن قرار میهانگار
بزند و چگونگی را در حد نیاز مورد بررسی قرار خواهد داد. 



 

   

 مقدمه
 

 

 

 

 

 مواجهه .5

گر شانسانی که پرس ،چیستی زندگی اولین پرسش انسان از خود و طبیعت است
دهد. اگر زندگی را طلوعی آید و همچنان کنجکاوانه به خود خاتمه میبه دنیا می

ز هنگام اندیشد و امیان دو تاریکی بدانیم انسان هرگز به تاریکی قبل از وجود نمی
تولد مدام در حال یافتن پاسخی برای چرایی و چگونگی تاریکی دوم است. آنچه 

کند هنر است. تذکار یک اثر هنری بخش میتتاریکی دوم را لذ ۀتفکر ناامیدان
بندی لویت این تقسیموشود. ابه سه بخش سرگرمی، مواجهه و مراقبه تقسیم می

ام چرایی یک اثر قانون خلق یک اثر هنری است. در این کتاب سعی کرده ۀالزم
 یاپردازورذهن کنندۀ سینمایی را مورد تحلیل و پرسش قرار دهم. هنر سینما متعالی

تئاتر، نقاشی، داستان، موسیقی و مانند های هنری و مکمل امینی برای دیگر حوزه
جای مانده از هنرمندان در این ه طور جامع آثار بعکاسی است. اگر بخواهیم به

های مان مورد تهاجم انبوهی از سائقوهشپژ ،حوزه را مورد بررسی قرار دهیم
ه بهتر آن است ک .له با آن را نداریمکه توان مقاب خواهد بودفرهنگی و اجتماعی 

به طور موردی آثار سینمایی را از زیر نگاه نقادانه بگذرانیم تا مفهوم تولید شده 
 گویی سطحی نباشد.یک کلی

توان به عنوان اما می ؛تعریف سینما همانند تعریف هنر امری است ناشدنی
اثر  لمان یکترین اِاصلی هایی را برای شناسایی عنوان کرد. اولین ولماناِ، نشانه

مفهوم بصری برداشت شده از یک داستان  نامهفیلمآن است.  نامهفیلمسینمایی 
یک اثر  ۀپایو قابلیت تصحیح و یا تغییر را دارد  مؤلفکه به میل و عالقه است 
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ا سینم هارزشمند که تنها در حوز نامهفیلماز وجود یک  سینمایی است. وقتی
مرحله بعد با دست به دامان  ، درملی تولید کند مطمئن شدیمتواند معنای کامی

دکوپاژ  و میزانسناز انتخاب بازیگر تا  و کنیمها را خلق میشدن تئاتر تکنیک
کنیم. سپس نوبت هنر سازی میرا پیاده نامهفیلمهای تداعی شده در صحنه

ه های بیننده همرسد. عکاسی به عنوان چشمسینما می ۀجایگزین نقاشی در حوز
دهد. بیننده در تالش برای به وجود آوردن است نمایش می مؤلفآنچه را که 

ای مستحکم یا بُعد جدیدی نامهشود تا فیلمهای سینما حاضر نمیهرگز در سالن
م که تصویر دانیبلکه آمده تا تصاویر نابی را تجربه کند. می ،از تئاتر را شاهد باشد
تا  های سنگیاز حکاکی بر دیوار ،ها استرتباط میان انساناولین زبان برقراری ا

دهند. اگرچه به زعم بسیاری گو با میخ همگی خبر از اهمیت تصویر میوگفت
اما تاریخ و حرکت در زمان ثابت کرده  ،شودعکاسی به تنهایی هنر محسوب نمی

اری بسی ارادیی و غیردتواند خاطرات اراتنهایی میاست که یک فریم عکس به
هستند  سازند و خاطراتها را میداستان هاعکس را در ذهن بیننده تداعی کند.

پس تصاویر ثبت شده توسط هنر عکاسی  .دهندکه فضا و اتمسفر آن را شرح می
 است.  ،، سرگرمیاولین هدف هنر دارای اهمیت فراوانی برای

ر دیگر عناص گیر داستان، مفهوم وب یک اثر سینمایی قبل از آنکه درمخاط
به آن  مؤلفهای خود را به تصاویر و میزان اهمیت موجود در فیلم شود چشم

دوخته است. کارگردان برای سرگرم کردن مخاطب باید به مراتب بیشتر از بیننده 
های دیگرش برای ساخت یک چرا که همه تالش ،به تصویر خود اهمیت دهد

 0اککند. در واقع آنچه از هیچکور میمتری عباثر سیمایی از فیلتر لنزی چند میلی
است.  نامهفیلمنسبت به  مؤلفزاویه دید انتخابی  ،اسطوره ساخته است 2و برگمن

اب کند و برای بار دوم با انتخاثر را مال خود می نامهفیلمیک بار با نوشتن  مؤلف
ه . حاال کشودگذاشته میصحه  اودوربین و چگونگی حرکت بر تفکر  ۀزاوی

                                                           
1. Hitchcock 

2. Bergman 
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 با خیال راحت ،شده است نامهفیلممخاطب جذب تصویر برداشته شده از متن 
 توان به تولید معنا در یک اثر سینمایی رسید.می

د ها در این کتاب را به خوای است که کل یادداشتتولید معنا در سینما مسئله
شود: فیلم چه معنایی میبندی یتوصورت اول هدف بدیناختصاص داده است. 

 ست؟ا کند؟ چرا معنای تولید شده به صورت ساختار یک فیلم در آمدهتولید می
و لزوم تولید این معنا چیست؟ سه پرسش بنیادین که بنا به ژانر و فرهنگ اثر 

تولید مفهوم و تفاوت آن با معنازدگی دانم کمی از شود. الزم میمتفاوت بیان می
 ای بنویسم.ینمای ایران قبل از هر ابژهباختگی در سو معنا

 

 شناسی سینما. جامعه8

ابتدا باید این مسئله را روشن کنیم که آیا سینما جامعیت دارد یا خیر؟ برای پاسخ 
به این سؤال مجبوریم تعریف جامعه را بر تعریف سینما مقدم کنیم. جامعه به 

مشترک به اندازه شود که آحاد آن در رسیدن به یک هدف سیستمی گفته می
جامعه برای هماهنگی و ایجاد حس رقابت  توانایی و مهارتشان تالش کنند. این

ندیشد. در اکسی که بیشتر و بهتر از دیگران می ،میان اعضا نیاز به یک رهبر دارد
چرا که محبوبیت و ارزش آنان  ،کنندها اهمیت باالیی پیدا میجامعه شخصیت

میان افراد عامی به مراتب تأثیرگذارتر از یک نظام ارتشی قوی است. تا به اینجا 
که هر آنچه در پذیرش است، چرا معه از نظر تئوریک در سینما قابلتعریف جا

توان در عوامل سازنده یک تر آن را میشود شکل کوچکیک جامعه دیده می
گیرد جامعیت را از سینما میاما آنچه  .وجو کردنی آن جستفیلم و حتی قصه درو

فردی است. فردیت در خلق آثار سینمایی هر اندازه از طرف کارگردان  دغدغۀ
که کارگردان سعی دارد نسبت چرا  ،پوشانده شود به همان اندازه محسوس است

 ۀسازند 0کاپوال ،مثال برایبه سلیقه و تجربه خود خروجی اثر را منتشر کند. 

                                                           
1. Coppola 
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ادانه ها استروانی شخصیتـ  در به نمایش گذاشتن تضاد اخالقی است. برگمن
بیماری خواهر خانواده عالوه بر اینکه  0«ها و نجواهاگریه»رفتار کرده است. در 

کند، داستان را های قصه را به طور کامل برای مخاطب موشکافی میشخصیت
برداشت ضعیف گوران از چنین وضعیت  نجایادهد. در نیز رو به جلو حرکت می

دهد هنرمند نسبت به آنچه به مخاطب ارائه داده است تعهد و مشابهی نشان می
 کند.و تنها به صرف لذت و تفاوت است که هنرمندی را خرج میمسئولیتی ندارد 

 عدم

رسد. این واقعه زنگ خطری از پوچی به پوچی می «سرکوب»شکل روایت در 
داده تا  پوراست برای سینمایی که کتابی از داستایوفسکی به دست جمشید هاشم

، یستگرایی مسئلۀ هنر نره چنین نویسندۀ بزرگی پنهان کند. پوچخود را پشت چه
 اشد.ب« سرکوب»آمده برای ه وجودهای بپرسش تمامتواند جواب ناخواسته میاما 
 

 «متری شیش و نیم»

است  یی«هاگوزن»ترین فیلم سینمای ایران پس از اجتماعی «متری شیش و نیم»
ابد و »ه نامه نشان داد کبا نگارش این فیلم که به مقصد نرسیدند. سعید روستایی

 .گرایی نجات دهدتواند سینمای ایران را از چنگال غرباتفاقی نبوده و می «یک روز

 روایت یک هراس

ترسد از واکنش مخاطب، واکنش پلیس و بعضاً خالفکاران. سینمای ایران می
سعید  .جز شکست در پی نخواهد داشتای سینمایی که با ترس روایت شود نتیجه

تواند های جامعه روایت کردن میضعفنشان داد با شهامت از نقطه ستاییرو
با  «متری شیش و نیم»نامه سازی ملی باشد. در فیلماندازی به سوی فرهنگچشم

توصیف های هنری غیرقابله در دیگر حوزهشویم کرو میدرکی از جامعه روبه
ئولیت مس افتد احساسمیاست. مخاطب نسبت به آنچه برای ناصر خاکزاد اتفاق 

                                                           
1. Cries and Whisperes 
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 . سینمای استنلی کوبریک5

سینما  اناز تأثیرگذارترین مؤلف ،آمریکایی ۀکنندکارگردان و تهیه، استنلی کوبریک
توصیفی از انسانیت و رقابلیغوجود حسی است که -به لحاظ شناخت تجربی

وبریک ک ی غرایز نفسانی و روحانی را در آثارش به نمایش گذاشته است.خواهتیتمام
به « چیستی»راه روبه صعودی از  0«بسته کامالًچشمان »تا  «های افتخارراه»از 

ر و تأثی سیشناهایی از روانآثارش نشانه تکتککند و در طی می« نیستی»
 ۀبه عنوان آخرین حرب« بسته کامالًچشمان »شود. های فروید دیده میپژوهش

ان بوده پژوهماهمواره مورد تحلیل و نقد سین ،کوبریک به تنه انسانیت و غرایز او
تمامیت روان انسانی را به لحاظ سینمایی و الگوهای  2«درخشش»اما به نظر  .است

 وبهای سرکمؤلف بر سر تأثیر ریشه ۀروانی به خوبی نمایش داده و دلیل دغدغ
 .گیری شخصیت استشده از کودکی در شکل

 «دیسه فضاییاُ»

در پی آنچه انسان از زیست خود روی  1«دیسه فضاییا»با ساخت  استنلی کوبریک
کند رفته است. مؤلف در این اثر زبان سینما را به بهترین شکل بیان زمین دنبال می

ای از خالقیت انسان بر سر تالش برای زیستن و زنده کند. این زبان نه تنها گونهمی
گری، جهل، غلبه ترین شکل ممکن به عصیانماندن است، بلکه به هنرمندانه

                                                           
1. Eyes Wide Shut 

2. The Shining 

3. 2001: A Space Odyssey 
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 «دیسه فضاییا»عقل محض پرداخته است. آنچه در  ی آدمی بر وی وهاساختهدست
طبیعی های غیرافتد شکلی از غایت غلبه تکنولوژی بر انسان است. رنگاتفاق می

 بردارفرمان و کنترلقابلدیسه، تفکرات ، سفیدی مطلق در ا)تا حد زیادی امپرسیون(
گونه است که اثری سینمایی ند و اینکبه آنچه هست مشکوک می همگی انسان را

اید بی که در اینجا امسئلههای علمی و روانی به خود بگیرد. اولین تواند ریشهمی
ادیسه »)به شکل خواب( در  ایرؤی از توجهقابلوجود بخش  کردبه آن اشاره 

 .کننده حجم و مکان افراد استتعیین ایرؤفروید، زمانِ در  ۀگفت بهاست.  «فضایی
اگر شخصی فرد موردنظر را در خواب کمتر از حجمی که در واقعیت دارد ببیند به 

شده است. این میزان در حجم و مکان با حسیات  تأکیددوری حسیات نسبت به وی 
جه گرفت توان نتیین تئوری میمستقیم دارد. از ا ۀآدمی نسبت به فرد موردنظر رابط

ای مستقیم به آن اشارهچه اگر ،کردهی در آثار کوبریک بازی مؤثرکه خواب نقش 
دیشه گونه انایرؤُبعدی از زمانِ  ،تکنیک سینمایی «دیسه فضاییا»نشده است. در 

ها تهساخ های غریزی افراد به دستحسیات و عُلقه در آنکوبریک را بیان کرده که 
د کنازای بیرونی پیدا میمابه «درخشش»لمس است. خواب در و همنوع خود قابل

ری گو بیش از آنکه توهم باشد شکلی از رؤیا است که غریزه را به خوی وحشی
بیند، لحظه جاری شدن سیل می ایرؤدر حمام  0زند. جک نیکلسونانسان گره می

 …بازی و خون در هتل مخوف، دخترهای خردسال دوقلو، چرخ اسباب
ی است که کوبریک با تسلط کامل قبل از ایجاد اشناسانهروانای هنگارینشانه

خود را در آن هزارتوی سرسبز بیرون هتل  ۀکند و همواره دغدغهیجان بیان می
اما  ،تری ایفا کردهشکل کنترل شده« فلزیغالف تمام». ذهن در داردمخفی نگاه می

های روانی است. سرباز همچنان ذهنیتی الیتناهی نسبت به غرایز و سرخوردگی
پس از شلیک  در پایانخورد و ی میتوسرای که مدام از ارشد خود چاق و افسرده

یی انسان با جبریات و رودرروای از نشانه گذاردبه وی اسلحه را در دهان خود می
 .های درونی خود استبتمایل وی به بروز و مرتفع ساختن سرکو

                                                           
1. Jack Nicholson 
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مادر خود دوست داشته باشد و این احساس را همراه با  ۀهیچ زنی را به انداز
که اگر بمیرد بر سر  ترسدنمیمادر نیز از این  .کشدمیجسم مادر به آغوش 

بلکه از این هراس دارد که در نبود او چه کسی انگشتانش  ،آمدپسرش چه خواهد 
که این فیلم در تمام  ایویژه. سکوت دهدمیموهای پسرش عبور  الیالبهرا از 
 وسینما  ۀروایت دارد، انتخاب نماها و چگونگی بازآفرینی آنها بر پرد مدتِ

انسان را به حد واالیی از کاتارسیس خواهد  ،همچنین ریتم و تمپوی روایت
هنر این است که تلخی حقیقت را به شیرینی  ۀوظیف آخرینرساند و اولین و 
، 2«صفحات نجواگر»، 0«فاوست»از جمله  روفسوکوآثار  تمامتقلید تبدیل کند. 

دارای دو بُعد انسانی و طبیعی « کشتی روسی»و « مادر و پسر»، 1«پدر و پسر»
که به طور منحصر به فردی چه با اقتباس از ادبیات و چه برآمده به صورت  هستند

آنها را به چالش کشیده است و تماشای آن برای  روفسوکومستقیم از تخیل، 
نما . سیدار استاستفاده از ماسک فیلتر همچونزیستن در هوای مسموم سینما 

 با خیال راحت در برابر همه چیز قضاوت کند. تواندمیدمی تنها جایی است که آ

 

 (سینمای ژاپن هیچکاک) ماساکی کوبایاشیسینمای  .8

نرمندان این ه تأثیرگذارتریناز  «وضعیت بشری» ۀگانسهخالق  ماساکی کوبایاشی
همواره  0کوروساوا ۀپرآوازچه نام حاظ فرم در سینمای ژاپن است. اگرعرصه به ل

 ،دانندمیرا از شاعران سینمای ژاپن  5سینمای شرق بوده است و یا اوزو دارپرچم
در سینمای ژاپن ظهور کرده  1ی مانند هیروکازو کورئیدافیلمسازاما اگر این روزها 

 ست. ا اشگونهق سینمایی هیچکاکوجود کوبایاشی و تعلی شت تنها دلیلاس

                                                           
1. Faust 

2. Whispering Pages 

3. Father and Son 

4. Kurosawa 

5. Ozu 

6. Hirokazu Koreeda 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Father_and_Son_(2003_film)&oldid=628687506
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 «وضعیت بشری»

 یهایلبطجاهکه روایتگر شخصیتی است آزاده در میان  «وضعیت بشری» ۀگانسه
کشورها برای  بینهوشمندانه از تنگنای اجتماعی در زمان جنگ  ،دیگران
. این اثر در سه مرحله انسان را به بلوغ گویدمیخودخواه  هایانسان یطلبمنفعت
 مرحله،اول انتخاب، دوم راه رسیدن و سوم مرگ. در هر سه  :رساندمیفکری 

ایط شردر  های فیلم،تمام صحنه . دراست معنایی به عنوان زندگی گنجانده شده
دارای  عمیقاًنظامی آن هم برای شخصیتی که سخت و آزاردهنده یک پادگان 

با معشوق در  همکاری دیگر سربازان برای دیدار او قوی است،فعال و  یاحساس
 ،از دست دادن یک دوست حقیقی در قسمت پایانی زیانگغم ۀلحظو انباری، 

. دکنمیتجربه را و قصه قسمت مهمی از زندگی  سازفیلمبا  زمانهمتماشاگر 
شده است که مخاطب باید چیزی از  ریزیپایهین اصول ااساس داستان نیز بر 

یل در دسترس نباشد. به همین دل اشزیستهتجربه کند که در جغرافیای را داستان 
روی  و اتفاقات پیشمیزانسن پنداری تماشاگر با شخصیت داستان، ذاتمیزان هم

 که میان جنگ، انتقام و حسادت کندیماین امکان را پیدا  مؤلفاو افزایش یافته و 
ا به ر ماساکی کوبایاشیبه عنوان مضمون وارد فیلم کند.  به نام عشق را ایابژه

که در ایجاد تعلیق از طریق ترس  دانممیسینمای ژاپن  این منظور هیچکاک
ه ک شودمیدیده  «شریوضعیت ب»کنترل شده آن در  ۀمهارت باالیی دارد. نمون

 ۀزدوحشتمتعجب و  ۀترس قبل از اینکه به بیننده منتقل شود در چهردر آن 
ۀ یزانگ کندمی زدههیجانو به همین دلیل آنچه بیننده را  شودمیشخصیت دیده 

ترس نیروی محرک شخصیت برای غلبه بر آن شناخته  دنبال کردن داستان است.
 .شودمی
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 «کوایدان»

از  کندرخنه میترس به وجود مخاطب با تماشای چهار اپیزود،  که 0«کوایدان»
 از آثار مهمی است که باید در مورد آن کشف و شهود شود.  شناختیروان منظر

 8«وسسیاه گی»

عیار است. این تمام ۀیک شاهکار عاشقان «کوایدان» ۀاولین اپیزود از چهارگان
اپیزود که با مهارت خاصی برای آغاز این اثر سینمایی در نظر گرفته شده است 

علیق و ترس به وجود آمده کند این حجم از تتا لحظات پایانی خود مشخص نمی
یننده بکارگیری صداها به عنوان یک پیام به چه دلیل است و مدام در میزانسن و ب

 شخصیت در ۀای را که معشوق از دست رفتهمراه با دوربین تمامی زوایای خانه
تا اینکه  ،کندکند و چیزی کشف نمیپرداخته دنبال میریسی میآن به نخ

شخصیت پس از پشت پا زدن به عشق سابق خود به دلیل تنگنای اقتصادی دوباره 
 این اپیزود مرجع بسیاری گفت توانبه جرئت می... . گردد و او رامی پیش او باز

های های ژاپنی با شیروانیچرا که سبک خانه ،های ژانر وحشت ژاپن استاز فیلم
 .است ۀ ماساکی کوبایاشیبلند و درون تاریک محصول نمایش هنرمندان

 3«زن برفی»

مراه ه یشود. قصه در شبروایت می« برفیزن »داستان  «کوایدان»در اپیزود دوم 
وح ریک بیند شخصیت با چشمان خود می وشود با کوالک و یخبندان آغاز می

 بندد. زن با بیان اینکهدمد و او یخ میبر پیکر در خواب فرورفته دوست او می
د خواهد کر دچاراگر این موضوع را برای کسی بازگو کند او را به عذاب سختی 

از جمله  «زن برفی»... . گذرد تا اینکهها میسال .کندترک میرا  شخصیت
علیق چراکه ترس و ت ،انیمیشن دارد زیادی برای ساخت هایی است که قابلیتقصه

مخاطب قابل حدس و عیان است مخاطب که برای حالی در  در آن آمدهبه وجود 

                                                           
1. Kwaidan 

2. The Black Hair 

3. The Woman of the Snow 
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 «معاون»
ابوالهول، با چشمانی کامالً بسته، از نژادی آسیایی، در تکاپوی ابدیت.  ۀخیره به مجسم

کننده عالیگذار هنر و متعشق مفهومی بین زیبایی و دوست داشتن است. زیبایی بنیان
بلکه در چشمانی است که به آن  ،عشق است. زیبایی نه در مجسمه و نه در نقاشی

ای زیبا منهای عشق است. اثری مجسمه 0«معاون»ها. ها و سالشود ساعتخیره می
کند ست و زیبایی خود را حفظ میاما همچنان زیبا شود،که ابداً به هنر تبدیل نمی

 زدگی.های مونتاژی و مفهومو برقنه دراماتیک، بلکه با زرق  البته

 سیاست!آمریکایی ضد

اما همچنان به  ،کندای معکوس با سیاست برقرار میرابطه در نهایتچه هنر اگر
« معاون»عنوان ابزار سیاسی کاربرد دارد و شیفتگی عجیبی در مخاطب ایجاد کند. 

قواعد سیاسی ساخت یک اثر  1و بازی کریستین بل 2کیبه کارگردانی آدام مک
سوزد و نه کباب. در پایان فیلم نه سیخ می ،هنری را به خوبی رعایت کرده است

ری رم سمن می»گوید: اش میمخاطبان به کنار دستی ۀبینیم که یکی از حلقمی
این  .«گذرهرو ببینم، مطمئنم خیلی بهم خوش می 0جدیدِ فیلم سریع و خشن

دی کند. مؤلف با هوشمنپنبه میرا فیلم رشته بود  زی کهدیالوگ به واقع هر چی
ای که ممکن است اما به شیوه ،مخالف را بازگو کند خواهد حرف مخاطبِمی

 کار درستی را انجام داده 5هایمان اشتباه باشد و آقای دیک چینیهمه قضاوت
 بهای دارد اشاره اما جا ،نیست دلچسب. با وجود اینکه فرم فیلم اصالً است

 نامه نکرده استساختار غیرخطی روایت که هیچ کمکی به خط داستانی فیلم
قاعدتاً  شود ومفهوم محو می ۀگستر ساختار زیرِ گفتباید  نخستداشته باشم. 

ر به کمت ،چشدبازی آمریکایی را میمخاطبی که وارد کاخ سفید شده و سیاست

                                                           
1. Vice 

2. Adam McKay 

3. Christian Bale 

4. Fast and Furious 

5. Dick Cheney 
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 دوست، زیر پای دشمن ۀخان
ی به جهانیان معرفی کرد. فیلم «؟خانه دوست کجاست»را فیلم  عباس کیارستمی

ن( است. ای در گیالکیارستمی در ستایش کوکر )منطقه ۀگانکه اولین قسمت از سه
با وجدان خالص کودکانه ساخته شده، پسری که به « ؟خانه دوست کجاست»

 دوستش در روز بعد باآنکه برد و برای اشتباه دفتر دوست خود را به خانه می
وی را پیدا کند و  ۀزند تا خانرو نشود خود را به آب و آتش میخشم معلم روبه

قاً عمیاتفاق یک کیارستمی  ۀنامفیلمدر داستان  ... .دفتر را به او پس دهد و
از  تاس و فلسفی باالیی شناسیروانهای دراماتیک است. اتفاقی که دارای الیه

، بزرگی ذهن در عین تدید به مبانی وجدان در فرهنگ یک ملۀتغییر زاوی :جمله
کم سن و سال بودن جسم، حضور همواره بیگانگان برای جلوگیری از رسیدن 

ه منفی )از پیرمردی که با نیت قهرمان در هدفش هم به جنبه مثبت و هم به جنب
دهد تا پدربزرگی که خود سمبلی از خوب آدرس اشتباهی به قهرمان قصه می

 ثرِ های عمیق این ادر اینجا قصد موشکافی الیه .افتاده فرهنگی است(عقب ۀجامع
ی م که فیلم در عین انتخاب سادگیکنهمواره بدیع را ندارم و تنها به این بسنده می

زند که برای ای در فرهنگ کشورمان حرف میافتادههای عقبابژهاز ، کالم
نین ا چشان را بهکودکانی که قرار است آینده را بسازند و برای آنهایی که آیند

درک است. سینمای کیارستمی همواره پلی میان تفکراتی تخریب کردند قابل 
 یز به جهتچکند با افزایش عمر همهکه فکر میکودکی و بزرگی انسان است 

تار تفاق خواهد افتاد. رفدرست عکس این قضیه ا ، حال آنکهکندمی مثبت تغییر
یحت ای نصبزرگی که به گونهپدرۀ مادر نسبت به فرزند خود تا و آمران مشکوک

دورانی که پدرها هرچند روز  ؛دهدفرهنگی آن نسل می ۀکند که خبر از فاجعمی
این  ر آیندهگرفتند تا دیح به باد کتک میبار فرزندشان را به نیت تربیت صحیک

ایشان را هفعلی کودکی نوههایی آید که حسرت امنیت رفتارشان به یاد پدربزرگ
نه  . اوازدپردها میکیارستمی بسیار جدی با نگاهی معصومانه به این الیه بخورند،

ان کتنها در این اثر بلکه در بسیاری از آثاری که با کانون پرورش فکری کود
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