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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music  موسيقی ھنر و

  
  حميد محوی

  ٢٠١٧ فبروری ٢٧
  

 فرھادی اصغر اثر فروشنده فلم نقد
  

  درود با گرامی خزائينه یييح

 و ايدئولوژی حاکميت دليل به( ايران وحشی نيمه امعۀج گرچه .ست نيکوئی بسيار کار شما، نقد تالش از سپاس با و

 دارد واالگرايانه مفھوم به انسانيت از نشانی که چيزی ھر و تمدن برای اديان ترين مخرب خاصه و مذھبی اعتقادات

 ملت اين عمومی افکار و نيستند آگاه نقد ضرورت بهً عموما )ايران برای ترين مخرب صورت ھر در .اسالم دين يعنی

 غرب فرھنگی تروريست محافل از ايرانی ھنرمندان اصطالح به که گردد می محور اين بر باشيم ما که وحشی نيمه

  ...دوست ھنر ايرانی ھای گله .بنديم می صف بعد بگيرند، جايزه

 آرتورميلر تانداس با فلم داستان آيا که بپردازد موضوع اين بهً صرفا تواند نمی ما، دوران در فلم نقد که کنم می فکر من

 متن از و باشد داشته را خودش برداشت است آزاد کارگردان يا  نويس نامهفلم زيرا ...نه يا کند می تطبيق شکسپير يا

 باطل را ھا بحث اين که )من ديدگاه( است ديدگاه يک اين .نيست اينجا اصلی بحث صورت ھر در .بگيرد فاصله اصلی

   .کند می

  :باشيم داشته نظر در را زير نکات کم دست بايد پردازيم می راناي سينمای نقد به وقتی ما

  سينما تجارت سپس و سينما صنعت با مفصلی نقطۀ در ايران سينمائی توليد سطح - ١ 

 را امکان اين و اند بوده آزاد اندازه چه تا ھا ايرانی ست، آزادی درس ھنر اگر که بپرسيم بايد ھنر، مثابه به فلم - ٢

  اند؟ بوده برخوردار سازیفلم آموزش از يا و بسازند، فلم هک اند داشته

  ندارد وجود سينما ھنر بسازم فلم نتوانم »من«که وقتی تا که، اين نتيجه - ٣

 که آن از پيش اينھا، جز و ای نقره االغ يا و طالئی خرس طالئی، نخل مانند زیيجوا کلی طوره ب بدانيم بايد ما - ٤

  .دارد سياسی جغرافيای و سياسی مفھوم .دارند تعلق سياسی جغرافيای و سياسی جھان هب باشند، ھنر برای شاخصی

 را آن نام من که خورد می گره ھم به ديگری حياتی و مھم بسيار موضوع محور دور مسائل اين جملۀ - ٥

  )٣ و ٢ شمارۀ يعنی( .نامم می ]ھنر و فرھنگ دموکراتيزاسيون[

 افتاده عقب يعنی ، کشور از خارج در ايرانيان وضعيت مثال برای که ست چيزی نھما ھنر و فرھنگ دموکراتيزاسيون

 بحث با تنھا نه کلی طوره ب که دھد می نشان ايران، وحشی نيمه جامعۀ از بخش خطرناکترين و ترين منحط و ترين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 با ناپذيری آشتی یدشمن طبقاتی نظام و اسالم دين پای به پا بلکه ھستند بيگانه ھنر و فرھنگ دموکراتيزاسيون

 .دانند می ناممکن را آن حالت بھترين در و دارند ھنر و فرھنگ دموکراتيزاسيون

 ناقارۀ پای تمبک و مخملباف تا )شاد روان( رستمی کيا از المللی، بين صحنۀ در ايران سينمای سر تا سر ديدگاه اين از

 مرجان يا و فرھانی گلشيفته مثل ميليونرھا جھان جایک در بی کدام در دانم نمی و دبی در عربی کمر قر با رقاص يا

 ابتذال يک داری سرمايه جھان به ايران وابستۀ ليبرال جريان محصولً تماما آمد در آب از ساز فلم که کاره ھيچ ساتراپی

 از که اسالمی جمھوری خود با تبانی انضمام به داری سرمايه جھان با تبانی اساس بر توانند می فقط و  ست امعن تمام به

 ايم ساخته فلم ما که بفريبند را ھالو عده يک و کنند رقصی خوش است ھمراه سرکوب و خفقان و اختناق با ديگر سوی

 جمھوری فقط منظورم سرکوب و اختناق گويم می وقتی نکنيد، اشتباه .)اينھا جز و نفيسی آذر مثل( ايم نوشته رمان يا

 آشکار نا اشکال در که ست داری سرمايه غرب جھان خود متن در سانسور و سرکوب و اختناق بلکه نيست، اسالمی

 را خودش و برود خودش او که کنند می کاری ولی کنند، نمی خفه را ھا پوينده جعفر محمد غرب در .کند می عمل تری

 بالنده و اصيل ھنر و فرھنک قتل سرانجام و تبعيض و سانسور و اختناق و سرکوب اين جا ھمه در طبقاتی نظم .بکشد

   سازد می ضروری را

 ھنری نقد زيرا کنيد، مسلح را خودتان نقدھای آينده در و باشد بوده مفيد شما مثل ھنرمندی برای توضيحات اين اميدورم

  است آنان بينی جھان و ايدئولوژی و بزرگ قدرتھای عليه جنگ

  پيروزی تا جنگ جنگ

  باشيد پايدار و پيروز

  مبارزه و رھن گاھنامۀ/محوی حميد

*************  

  

 در شرکت براى »فروشنده« فلم و خود از نمايندگى به را نادری فيروز پروفسور و انصاری انوشه فرھادى، اصغر

  کرد معرفى آکادمى به اسکار مراسم
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  فرھادی اصغر اثر فروشنده فلم نقد

  بھرنگ اميد : نگارش

 !نيست خوبی فلم "فروشنده"

   :نيست خوبی فلم "فروشنده"

 به را ھنری ُکدھای نتوانسته که رو ازآن نه و نيست برخوردار نقص بیً نسبتا و جذاب قوی، ميزانسن از که رو ازآن نه

 .کند رعايت خوبی
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 نتوانست که آن دليل به نه نيست؛ برخوردار داستانی کشش از يا نيست دقيق دانچن اش نامهفلم که آن دليل به نه

 .بياميزد درھم را یئروا و جنائی رئاليستی، ملودرام، ھای فرم ھنرمندانه ۀشيو به درمجموع

 هب خانواده نھاد با را اش رابطه و جامعه بر فروش تن زن ھزار صدھا غايب ھميشه زندگی تأثير که آن علت به نه

 و ذھنی ھای کشاکش و متوسط ۀطبق زندگی ھای بحران بر فرھادی ھای فلم اغلب مانند که آن علت به نه کشيد؛ تصوير

 .دارد تمرکز آنان روانی و روحی

 پيری ھنگام شان "اخالقی رياکاری" و جوانی ھنگام ايرانی مردان اکثريت "پرستی ناموس و غيرت" که آن سبب به نه

 می تصوير حادتر مرد و زن ميان شکاف فرھادی، قبلی ھای فلم خالف که آن سبب به نه دھد؛ می قرار بين ذره زير را

 جلوه تر محق داری، "آبرو" رغم علی زن و شود می داده نشان تر بين کوته و تر خودرأی تر، خودخواه فلم مرد شود،

 .شود می داده

 و فروشد می اخالق که ای فروشنده  :شد ظاھر "روشندهف" نقش در خود فرھادی زيرا نيست، خوبی فلم "فروشنده"

 .باشد داشته کااليش بر تام اختيار خواھد می ای، فروشنده ھر مانند

 شده منطبق ھم بر ھنری اثر ايدئولوژی با بارزی صورت به ھنرمند ايدئولوژی که است آن "فروشنده" فلم اصلی مشکل

 ھمه لوکنتر خواھد می و شود می ظاھر اخالق معلم نقش در او .کند نمی "پنھان" را خود عقايد بار اين فرھادی .است

 رجوع فردی وجدان به را ھمه جامعه اصالح برای که اخالقی معلم .باشد داشته خود دست در انتھا تا ءابتدا از را چيز

 بيند، می را شھر یفروپاش يکسو از .کشد می ھمگان رخ به صريح و رک را خود رفرميستی افکار او بار اين .دھد می

 کار اين که چرا ندارد ای فايده" که گيرد می نتيجه ًفورا اما کند می اشاره نو ساختن و کھنه کردن خراب ضرورت به

 ربط ظاھر به که است مھم بسيار اما گذرا و فرعی ھرچند ھای ديالوگ از يکی اين ."شد بدتر اوضاع و گرفت صورت

 ساخت، و سوخت بايد نيست، ای چاره .کند می تعيين را فلم ايدئولوژيک ِچارچوب اما ندارد، فلم داستان به چندانی

 .شود تحمل قابل اوضاع شايد تا آورد ميدان به را فردی اخالق وجدان است کافی نگشت، مقصر دنبال نکرد، قضاوت

 .شفلم و فرھادی اصلی حرف است اين

 يا است نمايش شان زندگی نيست معلوم .گرفتارند رتاسا ۀچرخ در فلم در فرھادی مخلوق ھای شخصيت رو ازاين

 .باشند کشدار و جانکاه دردی اسير ھمواره و کنند حمل خود با را روح ھای خوره بايد آنان .واقعی زندگی شان نمايش

 را مرد غيرت با مقابله توان که زنی و کند درک را زن احساسات تواند نمی و خواھد نمی و است غيرت اسير که مردی

 کاذب یئپروا بی گرفتار مرد .غيريت اسير زن و است غيرت اسير آخر به تا مرد .است آبرو حفظ دنبال به و ندارد

 .واقعی اضطراب و ھراس اسير زن است،

 خبری سازفلم ذھن ناخودآگاه ۀنيم از ًتقريبا دارد، سلطه چيز ھمه بر فرھادی ذھن خودآگاه بخش "فروشنده" فلم در

 را اثر تا بخشد، می بيننده به عمل آزادی .دھد می مخاطب فکر به را پرواز ۀاجازً معموال ھنرمند ودآگاهناخۀ نيم  .نيست

 قسمت ديگران با را خويش برداشت و کند برداشت و نمايد کنکاش خود ۀشيو به کند، تفکر کشد، بيرون خالقش دست از

 .انگيزد برنمی ندهبين در را حسی چنين فرھادی ھای فلم ديگر خالف فروشنده .کند

 به اش گونه وسواس دقت بار اين اما .گيرد می قرار ستايش مورد نويسی نامهفلم در زياد دقت دليل به فرھادی ًغالبا

 معلولی، و علت ۀزنجير .نرود اش معلولی و علت روش درز الی مو خواھد می فرھادی .شود می بدل فلم ضعف ۀنقط

 .ديگر معلول علت خود نوبه به و است علتی معلول عملی، ھر .کشد می بند به را شفلم ھای شخصيت و داستان ۀھم

 و گسسته نه است خطی تک و پيوسته چيز ھمه و ھستند معلولی و علت ۀرابط اسير ھمه .ندارد پايانی تسلسل اين
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 قابلً تقريبا و هشد تعيين پيش از نمايشی به را آن و گيرد می فلم از را زندگی که است خطی تک رويکرد اين .متناقض

 .کند می بدل بينی پيش

 روا استبداد بينندگانش و فلم ھای شخصيت بر ی،ئجنا ھای فلمۀ شيو به ھم آن معلولی و علت روش در افراط با فرھادی

 نيست، سرزنش قابل و خطاکار کسی نيست، گريزی آن از که ھستند ای شده تعيين پيش از شرايط اسير ھمه .دارد می

 ۀنقط و سرانجام به و بپذيرد را فلم ھای شخصيت ۀشد مقدر سرنوشت بايد نيز بيننده .است آفرين خطا شرايط زيرا

 اجتماعی روابط نشان و مھر که گرا ذات اخالقی .است کارساز فردی وجدان و اخالق فقط و فقط آن در که برسد محتوم

 و اجتماعی نه است فردی که گرا ذات اخالقی .دندار خود بر را زمانه معين سياسی - اقتصادی روابط آن از فراتر و

 ھيچ و است تناقض بی که فردی و گرا ذات اخالقی .ندارد برخاسته، آن از که روابطی بازتوليد در نقشی ھيچ انگار

 .ندارد خود بر را جامعه تضادھای و مسلط اخالقيات از نشانی

 گسل چون(جامعه مھم ھای گسل فرھادی .بندد می جامعه اساسی تعارضات بر چشم زيرا نيست راھگشا اخالق اين

 ۀطبق اخالقی ويژگی اين .گردد می حل راه دنبال جامعه اساسی تضادھای به توجه بدون ولی بيند می را )جنسيتی

 طبقاتی تضادھای از مستقل را "خود فرد" کند، می مجزا طبقاتی - اجتماعی بستر از را "خود ذات" که است متوسط

 .کند حل را جامعه یئ پايه معضالت خواھد می اندرز و نصيحت با و شناسد می

 به نسبت را خود واقعی "نگاه" و "ذات" .نيست "جدا" خويش "گذشته" از زنان ۀمسأل به نگاه در فرھادی بار اين

 ميماتتص فرآيند بر نيستند قادر اما برترند اخالقی ازلحاظ ًظاھرا که زنانی  :گذارد می پيش عريانی شکل به زنان

 ۀاجاز فرھادی فلم زن ھای شخصيت ديگر ھمچون "فروشنده" فلم رعنای .دھند ارائه حلی راه و باشند تأثيرگذار

 !دارد خود جای که واقعی زندگی گيرد؛ پيشی مرد از بازيگری در ندارد اجازه حتی زن بازيگر بار اين .ندارد پرواز

  نويسنده ِبوک فيس:منبع
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