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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

  جھانگير: فرستنده 

٣٠.٠٨.٠٩  

  "نقد يک فيلم مستند"
  
  ملکه و من: اسم فيلم  

   ناھيد سروستانی:فيلمساز

   مستند:ژنر

  نود دقيقه: زمان

   

که خانم ملکه و من ست به نام شود، فيلمیًه اخيرا اکران شده و به نوعی به ايران و ايرانی مربوط میيکی از فيلمھايی ک

د از آنجايی که اين فيلم تصوير نادرستی را از خانم فرح ديبا ارائه می.  ساخته استناھيد سروستانی ا چن دھد برآن شدم ت

نم ارش ک ه نگ ن رابط طری را در اي ين. س ود ھم ه ش ا گفت ی  ج ه يک يلم ب ه ف ه در پروس ز از اينک ساز ني ود فيلم ه خ ک

  . کنمازھواداران جديد فرح ديبا تبديل شده است سخن گفته است؛ من فقط چگونگی آنرا ترسيم می

رده  م ک ن قل د اي د نق را کاندي ا آنچه آن اينکه اين فيلم از اشکاالت تکنيکی و فيلمسازی بری نيست، مورد نظر من نيست ام

ه غرب و يام آن، يعنی تجليل از سران سنگدل نظام سرنگون شدهاست ھمانا پ الھای دراز جز سرسپردگی ب ه س ايست ک

  . اندھا کارعمده ديگری نکردهسرکوب توده

ه خود کردن اين فيلم از طرف سلطنتپروسه تبديل اين فيلمساز به يکی از ھواداران و مال اده ب ه س طلبھا در عين حال ک

ه بعد اعتماد به. نخست شخصيت اين ھنرمند را در ھم می شکنند. ی خاص خود را نيز داردآيد، پيچيدگنظر می نفس را ب

  .دارنددھند و تا به آخر در ھمان موقعيت نگه میرو به او میگيرند و بعد از آن يک نقش کوچک دنبالهکلی از او می

ه شکست شخصيت فيلمساز از آنجايی آغاز می شود که فرح در اولين دي  ذيرايی خود ب دتی در سالن پ رای م دار او را ب

ه. گذاردانتظار می یفيلمساز بدون اينکه از اين حق ه م ار گرفت ه ک ه کرات ب ا ب ه در بازجوييھ اه باشد ی روانی ک شود آگ

ای سرکوبگر د. افتدجا به دام دستگاه سلطنت میدرست در ھمين ی رژيمھ ر استفاده از اين شيوه توسط دستگاھھای امنيت

ره ر روزم ان ام اط جھ سياری از نق ستب ی. اي ه م سی ک رای ک د ب ن مت اھی از اي دم آگ ان ع واداران يک جري د از ھ گوي

رح اعالم می– ارباب ۀرابطميخ . نمايدکمونيستی بوده است عجيب می ی ف د  رعيتی نيز درست در ھمين نشست، وقت کن
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-انم سروستانی بدون اينکه بداند، دم و دستگاه سلطنت از ھمينخ. شودخطاب کند، کوبيده می" شھبانو"که فيلمساز او را 

  .دھداند، به بازی ادامه می کوچکی در اين فيلم کرده و او را تبديل به مھرهجا عنان فيلمش را به دست گرفته

ه پس از مطالعات. گيرند قابل ذکر استيک نيرنگ ديگری ھم که عليه اين مستندساز به کار می سيار در از آنجايی ک  ب

همورد اين فيلمساز، متوجه شده يلم عالق ن ف ه ساخت اي شان ب د است  اند که چقدر اي ه –من ل مختلف از جمل ه دالي  حاال ب

اه شدهاينگونه وانمود می  -فروش آن  ستی او آگ ه گذشته کموني ه چون ب د ک يلمکنن د، ف یان رداری را قطع م دب نقطه . کنن

درت . آورندحاال ديگر ھرچه بخواھند بر سرش می. نداضعف اين ھنرمند را پيدا کرده اين حضرات وقتی که بر اريکه ق

ه بودند خروار خروار پول مردم ايران را می ای خود ب ه پ ن يکی ب سازند، حاال اي دادند تا برايشان مستندھای سفارشی ب

د تفاده را از او ببرن ا حداکثر اس ود ت تانی ازاينکه ھو. دام افتاده ب انم سروس وده خ ستی ب ادار يک سازمان کوچک کموني

ا چه شرمند. اش شرمنده استاست، در برابر ملکه هبايد ببينيد تا متوجه شويد اينرا ب رار میگی و عجز و الب دای اق . کن

شرکند که يک سازمان کوچک کداند و کتمان میداند يا میناھيد سروستانی نمی م کوچک، اف  يک ۀمونيستی، ھرچقدر ھ

م تاريخی برای آزادیۀگ مبارزدوره بزر د ک وه ست و تحت ھيچ شرايطی نباي ت. داده شوداھميت جل ه گذش ان ۀ حاال ب ت

  .کنيد بماند، انزجار ھم نکنيدافتخار که نمی

ودهمی. ترساننددر يک جای ديگر فيلم نير خانم سروستانی را از قطع فيلم می . ایگويند در فالن مصاحبه با ما مھربان نب

یفيلمسا رجيح م ی ت ر ھر خفت شان میز آماتور که ساخت فيلم را ب ه ن ه عين تپاچه شده و ضعف خود را ب د، دس ددھ . دھ

زاده، عباس سماکار مهتوانستند اين نيرنگھا را عليه فيلمسازانی ھمچون بصير نصيبی، رضا عالطلبھا ھرگز نمیسلطنت

  .دوف و ديگر فيلمسازان مترقی ايران به کار گيرنوو مسعود ر

ًگونه رايی از خويش اند نقش يک رعيتی را واگذار می کنند که ھيچبنابرين، به فيلمسازی که شخصيتش را درھم شکسته

      . کند میءنداشته و ھرآنچه که دستگاه سلطنت طراحی کند، اجرا

د چپ اما اينکه وانمود شود. ای نبودلهأساخت، چندان مسارش فرح آن را میاگر اين فيلمساز به سف  به عنوان يک ھنرمن

دان کمونيست ھنرشان . اين پروژه را انجام داده است، قابل گذشت نيست د و ھنرمن ه کارگرن کمونيستھا عناصر آگاه طبق

  .روندکمونيستھا ھرگز آفتابه به دست به شستشوی ديکتاتورھا نمی. گيرندرا فقط در راه رھايی اين طبقه به کار می

ا تصويری اافتد و ھرچه اين بگويد آن ضبط میويش راه میفيلمساز به دنبال شھبان دون اينکه کند ت سازد ب سانی از او ب ن

  . وليتی با خبر باشدؤ بگيرد يا اينکه از وجود چنان مس به عھده تصويرسازیوليتی را در قبال اينؤمس

ه از  ا در جای جای اين فيلم کوشش شده است يک تصوير انسانی از يک آدمی ساخته شود ک ا محمدرضا ت ازدواجش ب

ه صرفا . ش مورد ترديد ايرانيان قرار گرفته بودکنون، انساندوستي بيه آن ک ايی ش ًبازديد فرح از يک بيمارستان و چيزھ

دءھا به اجرابرای عوامفريبی توده ق کن ردم را تحمي ز نتوانست م ار خود ني ن فيلمساز .  در آمده است، در روزگ حاال اي

  . اش آبرويی دست و پا کردکند خاطرات مردم ايران خط خورده و شايد بشود برای ملکه تاج باختهخيال می

ا و  م موقت ستھا ھ ا امپريالي د، حت ا را از کشور راندن ًوقتی که توده ھا بساط ظلم و ستم آن خاندان مخوف را برچيدند و آنھ

ه اشک ع با زيرکی تمام به شام غريبانی ديگر تبديل میھمين موضو. ًظاھرا حاضر به کمک به آن خاندان نشدند شود ک

ل اگرچه که رژيمی که پس از آن خاندان مخوف به قدرت رسيد به غايت وحشی. آوردفيلمساز را در می ر از نظام ماقب ت

  .ھا عليه آن رژيم خونخوار حق مسلم آنان بودخويش بود؛ اما انقالب توده

سه می  نه بهفيلمساز، فرار از ايران وخا  ه مقاي ران رفت اميلش پس از خروج از اي دوشی خود را با آنچه که بر فرح و ف

ا وضعيت آن ! عجبا. کند سه ب ل مقاي ه، قاب ان رفت اط جھ صا نق ی در اق در ايران وج عظيم درب نکند ھرآنچه را ھم که بر ف
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ران چه مصحضرات می ام خروج از اي ه ھنگ دری ک ان گرانق شماری را متحمل شدندداند؟ چه بسيار ايراني چه . ائب بي

  . بسيار کسان که جان باختند و تراژدی خون را در خروج از ايران در مرزھای وطن رقم زدند

شوی ملکهجدا کردن حساب فرح از محمدرضا ھم يکی ديگر از ترفند رای شست تانی در آن ب -ھايی است که خانم سروس

ا نعل محمدبه شريک نعل اما. کنداش پيشنھاد می دين ب ستھا و مجاھ االن سياسی، کموني رضا در به بند کشيدن و اعدام فع

ان . يکی دو سطل آب و کيسه کشيدن خانم سروستانی شسته نخواھد شد ران و عم ردم اي آندو، در جنايتھای بيشمار عليه م

م ببند و بگير، سرکوب، شکنجه و اعدام مردم ايران کافی نبود؛ به دستور . به يک اندازه مجرمند ار ھ ه ظف امپرياليستھا ب

  .لشکرکشی کردند تا سلطان قابوس را از خطر سرنگونی نجات دھند

انم فيلمساز. ھايی ھست که نزديکی خانم سروستانی را به رھبرش به خوبی نشان می دھددر اين فيلم صحنه ه خ ز البت  ني

به واسطه ھمين نزديک شدن به آن . نظری نيستله اما اين است که اين فيلمساز انسان بدون أمس. کنداين مھم را نفی نمی

  .شودتاج و تخت تبديل میخانواده است که فيلم به ستايش از آن ملکه بی

ستاده و جرأت  ل اي دی ذلي ه ھمچون عب ابش ک تصوير خانم سروستانی در برابر فرح، تصوير رعيتی است در برابر ارب

هیافعينمايد در برابر گنجشکی می. زبان گشودن ندارد ار کھن شانندش. ک د می ک ا اراده کنن ه ھرکج م می. ب ه مصر ھ -ب

 خانم فيلمساز در مصر  اينکه. برندش تا جالل و جبروت خاندان پھلوی را به رخش بکشند و بيش از پيش مجذوبش کنند

  . بر سر قبر محمدرضا ادای احترام کرده باشد يا خير، امری است که بر ما پوشيده است

ش غالب آمده و از احتمال وجود زنانی کاريمالحظهًو توانش را جمع کرده و موقتا بر ترس خويش و وقتی ھم تمام توش 

رده رفته خودش را خالی میگويد که خوب اگر ھم میپرسد، فرح به زبانی خيابانی میديگر در زندگی محمدرضا می ک

ه روی خودش نمیر میيا وقتی که در مورد روابط احتمالی خود فرح می پرسد؛ ايشان انکا...  سازھم ب آورد کنند و فيلم

ان می. که جواب پرسشش را نگرفته است وط نيست و آنچه که پس از سرنگونی در زندگی شخصی اين ا مرب ه م ذرد ب گ

ردم گردد مینبايد مورد تفتيش قرار گيرد، اما ھرآنچه که به پيش از سقوط آنان از قدرت برمی د در حيطه کنکاش م توان

  . اقی بماندايران ب

ا جرات پرسيؤدريغا از يک س تانی ي د ًال از ھزاران پرسشی که مردم از اين طايفه پھلوی دارند و خانم سروس دن نکردن

ران . شان را داشتندۀ يا اينکه مالحظه ملک ردم اي ه از م والی ک ه از ام ری ھست ن نه از اعدامھا و سرکوبھا و شکنجه خب

  .اند تاکسی برانند و پيتزا به منازل مردم برسانندبرند و ھرگز مجبور نبودهسر میدزديده و اينک با آن در آسايش به 

-مسخره می فرح را جلو چشم دوربين به -رود که فقر مردم تحت ستم رژيم محمدرضافرح در اين فيلم تا بدانجا پيش می

-در زمان حکومت آن زن و شوھر میاش  دوستانه فيلمساز که از موقعيت بد اقتصادی خانوادهۀگيرد و در جواب به گل

-اش اجازه میو خانم سروستانی ھم به ملکه... ای به من بنويسی خواستی يک نامهگويد که خوب میادبی میگويد با بی

  .دھد چنان اسائه ادبی به مردم ايران بشود

ستندھايی ق يلم در رديف ديگر م ن ف ه اي ه معموال سفارش نگاھی به باال، نگاھی به گيشه باعث شده است ک رد ک ًرار گي

  .دھنده مشخصی دارند

ی ات ب م محمدرضااين فيلم عالوه براينکه سعی دارد فرح را از جناي سی -شمار رژي ع دگردي ار بگذارد، در واق رح کن  ف

سمان سلطنت چنگ بيدھد که سعی الوقتی را ھم نشان میيک انسان ابن ه ري اند و دارد ب وايی برس ه ن دازد و خود را ب ن

  .زيگری که از اکثر نود دقيقه فيلم با شيطنت و به خوبی سود جسته استبا
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انواده سخن میای که در يوتيوب موجود است از امکان به قدرت در مصاحبه! خانم سروستانی ن خ ديگورسيدن اي در . ي

ان دارم اگوار برايت ر ن اه . اين رابطه يک خب ران سقوط کرد١٣۵٧نظام سلطنتی در بھمن م ر.  در اي  اسب پاشکسته ب

  . گرددی به کشورھاشان بازگشنتد، اين خانواده نيز برمیائ اروپۀھای سلطنتی سرنگون شدهاگر خانواد. کنيدشرطبندی می

ده " ملکه و من"فيلم با نام . رسد در اسم فيلم نيز اشکالی پيش آمده استبه نظر می! خانم سروستانی ا بينن ران شده؛ ام اک

  .شودبوده است؛ تغييرش دھيد، به حقيقت نزديکتر می"  منۀملک"منظورتان ر خواھد يافت که دقايقی بعد از شروع، د

   

  

  


