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یکسان می انگارد و جلوه های  ه عشق را با ویرانی و هالکی،ک برخالف نگاه حسرتخوارانۀ متأسفانه رایج امروز 

 در دنیای تو ساعت چند است؟ال تعجب، می پندارد بیرونی آن را در حسادت و تمامیت طلبی می بیند و در کم

یلمی است که هیچ میانه ای با این گونه حقارت سوگنامه ای همسو با صاحبان این نوع نگاه است، معتقدم این ف

ندارد. از سوی دیگر، برخالف نگاه متفاوت نمایانه ای که می خواهد فیلم را به آن بخش آکنده از ادا و دور  ها

ستانسرایی سینمای مدعی تجربی بودن در ایران پیوند بزند، گمان می کنم بسیار روشن است که فیلم از لذات دا

اول صفی یزدانیان منزلت داستان و دنبال کردن تک تک آدم های داستانش تا رسیدن به فرجام شان را خوب به 

ل داده ژگی بنیادین فیلم را شکجا می آورد. این نوشته کوششی است برای بازیابی و شرح عناصری که این دو وی

 اند. 

 

 گلی شناسی ایو دکتر بیست سالگی شاعری هاییک: 

عاشق نمونه ای ِ شعر فارسی سبک عراقی و بعد از آن می شناسیم، برای هجران طوالنی  خودآزاریتعابیری که از 

د. عاشقی که من ِ راوی ِ و جفای یار، قدر ویژه ای قائل اند. به روشنی آن را حتی برتر از وصل، وصف می کنن

غزلیات سعدی و حافظ است، از روی گرداندن ِ یار نه فقط عاشق تر، بلکه خرسند می شود. جور او را به جان 

 صبر چنددهه ایهم در دنیای تو... می خرد و پایبندی به عشق را در فراق یار، ارجمند می داند. میان تماشاگران 

ا جلوه بل/گلی ابتهاج )لیال حاتمی( بسیاری را به این برداشت رسانده که گُ ِ فرهاد یروان )علی مصفا( برای گیل

از آن وای و ای معاصر از همان عشاق کهن رو به رو هستیم. ولی رویکرد فرهاد را که خوب بنگریم، می بینیم 

. دآزارانه می رسدحسرت ها نشانی نیست. با حرمان، کنار می آید اما از آن نه رنج غریبی می برد و نه به لذت خو

در عوض، برای خودش زندگی و تفریحات خصوصی مفصلی ساخته که در تمام آنها، محبوب قدیمی اش نقش 

دارد: به عشق او و با کتاب های کهنه اش، فرانسه یاد گرفته؛ با مادرش )زهرا حاتمی( همنشین و هم صحبت 

در پاریس، به مادر دختر پنیر فرانسوی دست  شده؛ و حتی سعی می کند همزمان با صبحانه خوردن احتمالی او

زیباست که حوا خانم این پویایی او را می بیند. هم به او دکترای افتخاری گلی شناسی ساز خودش را تقدیم کند. 
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تمایز قائل « همه شاعرند»اهدا می کند و هم میان این عشق دور از دست و پا زدن با بیست سالگی که در آن 

حاصل از حرمان، اشتباه را با حسرت این دور ماندن و درهوای یار زیستن  نده ای نیست کهاست. حوا مثل بین

 و خالقیت او در این همهنکته در این است که وقتی خودفرهادپنداران بسیار، حتی یک دهم ممارست  می گیرد.

رهاد در ابرازهای عمداً ؟ طنزی که فمی آورندهمانندی خود به او را از کجا تصور را ندارند،  انش دنیایشگستر

کنار دیوار می انجامد، کجای رفتارهای حسرت به دل و حسادت  رد و در اوج خود به آن وارونگیدیوانه وارش دا

 ای پارک در انزلی، آن بازیبلوای گلی روی پله ه که حتی وسط  بار این جرگه یافت می شود؟ فرهاد آدمی است

 وعبوس  روحیۀ شوخ اش را به محبوب ِانگار  در می آورد! بعد هم ن انگشتان دستشرا در مورد به هم چسبید

سرایت می دهد تا او هم وسط گریه بر روی پل غازیان دستش را همان طور کند و زیر لب بگوید بی حواس، 

کاش ما »چه عجیب است که این شوخ طبعی و خل بازی خالقانه، به جای آرزوی این که «! کاری هم نداره ها»

« ماگه نباشی، من می میر»، به یکی انگاشتن خود و فرهاد نزد مخاطبان سرسپردۀ تصور «ن دست بودیمهم از ای

این از موفقیت های جادویی فیلم است که حتی فارغ از جنسیت و نوع  در مناسبات مثالً عاشقانه منجر می شود.

 جا می گذارد.رفتار در روابط با جنس مقابل، چنین همذات پنداری ژرفی در مخاطب اش به 

به یک رفتار آرام فرهاد و معادل اش در نسل قبل یعنی آقای نجدی )ابراهیم ضمیر( نگاه کنیم: هر دوی آنها نسبت 

که به خصوص رقیب برنده هم هست، برخوردی بی هیاهو دارند. فرهاد فقط می داند که زمانی آنتوان « رقیب»به 

ه هنوز هم در زندگی گلی هست، ابراز تعجبی می کند که با لحن نامی )کریستف رضاعی( در بین بوده و از این ک

در آن حس می شود. حتی در خواب فرهاد، آنتوان آدم جالبی  خاص مصفا، به جای حرص خوردن، بی تفاوتی

ز یبی خبر به رشت آمده و می خواهد دختر را سورپرهم است که هم به هوای گلی، اندکی فارسی یاد گرفته؛ 

آدمی با خالقیت های مشابه خودش است. نجدی هم بعد از تحصیل در فرنگ و  تصور فرهاد، اوکند. یعنی در 

برگشت به ایران، وقتی عشق میان آقای ابتهاج پدر گلی و مادر او را می بیند، دم برنمی آورد و حتی یادآوری 

مت بر می انگیزد. در در خیابان اعلم الهدای رشت برایش به جای حسادت، حر آن دوقدم زدن « دست در دست»

قاموس این عاشقان موقر و دور از حقارت ِ حسادت، رقیب دست کم این بها را دارد که ارزش محبوب را دریافته؛ 

 «بازی»و رقیب برنده به جای تعصب و تنگ نظری، حتی احترام دارد. چون اصل و اساس ماجرا این است که 
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به گمانم نیازی نیست که کمیابی یا نایابی این نگاه بی تباهی.  عاشقی برای فرهاد و نجدی، جذاب بوده؛ نه عامل

 هست؟به یاد خودم و شما بیاورم؛ عقده را در عاشقی های انحصارطلبانۀ این روزها و این اطراف، 

 

 «گذر عمر»دو: جلوه هایی از مضمون 

« وارش» د. دلتنگی گلی برایخوانده ان« گذشته باز»یک سوء تفاهم کم و بیش همگانی دیگر این است که فیلم را 

ری از ما چندان خبا، البته نوستالژیک است. «غم غربت»رشت که طبعاً در پاریس پیدا نمی شود، از جنبۀ تداعی 

فیلمی که طعم عالی آش قدیم آش فروشی طوطی را به بچگی و غذانشناسی گلی نسبت می غم گذشته نیست. 

زدانی( را با شخصیت ساده دل یا ساده لوح امروز علی، نتیجۀ دهد و عشق قدیمی گلی و علی یاقوتی )پیام ی

ر داحساسات پرت و پالی دوران جوانی نشان می دهد، چه اصالتی برای هر آن چه در گذشته بوده، قائل است؟! 

د می ب ،ز آشااتفاقاً به گذشته نیز مثل فرآیند عاشقی، نگاهی معقول و بدون آه و ناله دارد. وقتی گلی  دنیای تو...

زودن افاهل گوید، حتی تصور می کند که قدیم ها در این آش نعنا داغ می ریخته اند. در حالی که گیلک ها اصالً 

غلیظی می گوید. این یعنی گلی حتی « هرگز»این چاشنی ها نیستند و خود استاد آشپز هم در جواب غرغر او 

چندان هم  در اصل ذهن سپرده و طعم قدیم، خاطرۀ شیرین آش خوردن با پدرش در این مغازه را به غلط به

شغل لمانی، سدلپذیر نبوده است! وقتی شخصیت و کالم علی یاقوتی را می بینیم و می شنویم و آن قناعت اش به 

. ودهلی بکه زمانی مورد توجه گ هم عجیب می آید، شاید باورمان نشود به نظر گلی دری تاریخی گیالنی ها،پ

زی زان ترحم برانگیدر آن سر دنیا دارد، به می« سکه بودن کار آرتیست های ایرانی» که از حتی تصور ژنریکی

و به جا نمانده. انگار جز سابقۀ پا در هوا مانده ای از گرایش به هنر و نقاشی، چیزی از فهم هنر در اعامیانه است.

ژیک فیلم های مشهور به نوستال هیچ شباهتی به آن فرزانگی پیرانه سر که در سالخوردگان مادر گلی هم به واقع 

کیمیایی یا مثال بسیار آشنای  دندان مار، آقا جالل/ جالل مقدم در متعالی اشسراغ داریم )یک نمونۀ این سینما 

علی حاتمی( ندارد. بلکه درست برعکس، از پا به سن گذاشتن خود  مادرزنانه اش مادر/رقیه چهره آزاد در 
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را در واکنش به این موقعیت، به زبان می « ی بهت بگن مادر، یعنی کار تمومهوقت»ناخشنود است و جملۀ طالیی 

 آورد. 

می « زمان»یا به تعبیر مطلوب خود صفی یزدانیان، مسئلۀ « گذر عمر»به درونمایۀ  در دنیای تو...با این اوصاف، 

تردید علی یاقوتی ِ پردازد؛ اما غم روزهای خوش گذشته را نمی خورد. نگاهش چنان طبیعی و جاری است که 

را در مسیر دگرگونی های ناگزیر زندگی، همچون خاطره ای خنده آور « گلی یا فاطی؟»قدیم بر سر ازدواج با 

 غم و غصه ای، فقط نشانچای سازی آقای نجدی در الکان را بی هیچ قدیمی ترسیم می کند و تعطیلی کارخانۀ 

ت، قطعاً بهتر از همۀ آن سال هایی است که در روایت می دهد. وضع و حال فرهاد آخر فیلم هم از هر جه

غیرخطی فیلم، از گذشته های نزدیک )همنشینی با حوا( و دور )دوران آویزانی در دانشگاه دوستانش یا دوران 

کودکی( دیده و شنیده ایم. پس فقط خود گذر عمر و رفتن سال هاست که دغدغه ای به دنبال دارد؛ نه این که 

آن سال های خوش و خرم. از دست دادن هم اگر اندوه می زاید، فقدان عزیزان به واسطۀ مرگ  بگوییم آه از

را در پی دارد. « همۀ رفته ها»است؛ که گریۀ گلی بر مزار مادرش و جملۀ نجدی در وصف خالی بودن جای 

 ند. وگرنه از دست دادن یار و عشق های قدیمی که در برابر غم فقدان عزیزان، به شوخی می ما

 

 شکل اغراق شدۀ ایرانیّت رشتیّت؛سه: 

وته سگویا در برخی صحبت ها دربارۀ فیلم، سازندگانش از دیوانه بازی های عاشقانۀ فرهاد به منزلۀ ادای دین به 

علی حاتمی و مجید )بهروز وثوقی( عاشق خل و دوست داشتنی اش یاد کرده اند. اما تصور می کنم همانندی  دالن

باز  شگی امهمیه دنیای حاتمی که نزدیک ترین خویشاوندانش در آن حضور دارند، به آن دیدگاه مهم تر فیلم ب

صفی به عنوان یک گیالنی، از کج «. بشناسد بهتر آدمی اصیل تر است که بدی های قوم خویش» می گردد که

ها  ی کند. این خصلتخلقی ها، خودرأیی ها و حتی فضولی های ما هم والیتی هایش حکایتی واقع بینانه ثبت م

به همان اندازه ذاتی ِ گیالن اند که همه زیبایی های بصری دیوارهای خزه زدۀ کوچه های رشت و بناهای قدیمی 
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رویش باز می شود؛ و همه به یک میزان، انزلی یا چشم انداز رشک انگیزی که پنجره های چای سازی قدیمی به 

در فیلمی بیایند که مسیر پاریس به ایران را بعد از گذری چندثانیه ای از  شاخصۀ گیالن اند و حق است کنار هم

ادعاهای تمام نشدنی گیلکی به حدی است که تغییر یک رشت، یکی می کند. -فرودگاه تهران، با مسیر پاریس

 قروز در میان شغل وزن کشی و واکسی را با تفاخر به نظم مطرح می کند و خودصحیح بینی گیلکی چنان مطل

رو به  انۀخ است که وزن گلی با آن ظرافت را باالی هفتاد کیلو ثبت می کند! وقتی فرهاد در کوچه و کنار دیوار

رو باالنس می زند، غیر از آن دوچرخه سوار حیران که رد شد و رفت، ظاهراً هیچ کس نیست؛ اما چشم ها چنان 

گوید تمام محلۀ ساغری سازان از این اتفاق باخبر مراقب اند و زبان ها چنان فعال که وقتی عروس می آید، می 

میان تمام ستایش هایی که هر قوم ایرانی نثار خود می کند، دیدن این خصوصیات همزمان با بازنمایی شده اند! 

 عناصر ستودنی، عین اصالت است.

 مانۀ آقای مهرباناما از اینها که برشمردم تا تندخویی خود گلی تا متلک پرانی های مادرش تا صراحت بی رح

)اردشیر کاظمی( در همان بدو ورود گلی به رشت که هم بددهنی مادر و هم غیاب گلی بر سر بستر و مزار مادر 

را یک جا توی صورتش می کوبد، کدام اش برای باقی اقوام ایرانی آن قدر بیگانه است که بگوییم هرگز در دیار 

اشیم؛ نه آن سرک کشیدن در زندگی دیگران و نه این آب پاکی خود نمونه اش را ندیده؟ با خودمان روراست ب

ریختن بر دست آدمی که به امیدی پا به جایی گذاشته، هیچ یک چندان عجیب و غریبه نیستند. فیلم البته به 

جغرافیا و ویژگی های بومی به عنوان زمینۀ رخدادهایش وابستگی بسیار و به جا دارد؛ اما این رشت و این رفتارها 

عمیم یابد. ت والیات دیگر هم کم و بیشو آن کتک کاری چند نفر به یک نفر در انزلی و باقی قضایا، می تواند به 

ست که در کنار تصویرهای خاص کوچه ها و سقف های سفالی و برای هر ایرانی ا آشنا بودن این خصلت ها

ان چنین و همه چیز را برایش« دلی»یلم را چنین با ف در دنیای تو...پیله میدان/بازار بزرگ رشت، پیوند تماشاگران 

 ملموس می کند.

 

 «لذت داستان»چهار: ساختاری در خدمت 
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داعیۀ  و تداعی های ذهنی با استفاده می کنددر سینمایی که اغلب تنها به قصد پیچیده نمایی از روایت غیرخطی 

لم همچون هر فی در دنیای تو... د، تجربه گری، بی هیچ خط و ربطی بر فرق سر تماشاگر طفلک فرود می آی

درست دیگر، برای هر بازی بصری و تدوینی و روایی اش داللت داستانی دارد. به محض این که دوربین در دل 

جنگل پاییزی به دور گلی می گردد و بینندۀ آشنا با بازی های بی زمان و بی مکان در فیلم های مثالً متفاوت این 

فیلمی آکنده از تصویرهای هپروتی مواجه است، نما کات می شود به تابلوی نقاشی همان سینما می پندارد باز با 

تصویر در قاب سازی فرهاد: تصویر خیال انگیز جایی در ذهن فرهاد بوده؛ اما عامل تداعی اش عینی است و 

می از همین قاعدۀ قدیدر فیلم « شکست زمان»زنده دارد. تقریباً تمام نوبت های آمدنش در آن ابتدای فیلم، دلیل 

داستانگویی پیروی می کنند و به شدت از غامض شدن و گیج کردن تماشاگر، پرهیز دارند. اگر مهربان دم در می 

آید و انگار می کنیم که دارد با خود گلی در هیأت دوستش عنایت ا... خان حرف می زند، دلیلش یکی شدن گلی 

ه سادگی آلزایمر پیرمرد است و این را وقتی مطمئن می شویم که و پدرش با عبور از مرز زمان نیست؛ بلکه ب

صدای زنی از پشت سر مهربان، او را صدا می زند که چرا دم خانۀ دوست قدیمی و مرحوم اش آمده. اگر بر 

روی نمای گردش نجدی با عکس جوانی اش صدای کل کشیدن می آید، کنش سوررئالی در کار نیست و بعداً 

 دای واقعی همان صحنۀ گرفتن عکس در عروسی ای بوده که نجدی بار اول حوا را آن جا دیده.می فهمیم این ص

 مادر )معروف به آمبوالنس( چنان بر روی سکانس نشستن گلی و عباس آقا در ماشین« لیالجان»صدای آهنگ 

نمی دهد. خارج از  آشکارا تداعی خاطرات گذشته و زمان زنده بودن مادر است که پیوند دو زمان را ثقیل جلوه

اگر ماجرای عکسی که در پاریس به دست گلی رسیده همچون گره افکنی طرح  محدودۀ روایت غیرخطی هم

اگر دوربین کاغذ کاهی دور پنیر می شود، با اقرار نجدی به گره گشایی می رسد. حتی در بازی های بصری 

رای خاله پوری ب« خاکاردبیج»تر به نظر می آید فرانسوی را بر روی زمین انزلی چند لحظه دنبال می کند و بعد

 مان پیچیده شده، تأکیدی خارج از روال روایت داستانی در کار نیست. گلی در کاغذی شبیه ه

جاری شده، از  در دنیای تو...در حالی که این سرراستی ها در ساختمان تکنیکی و ورای آن، ساختار روایی 

می زنند و از طرف دیگر، ارزشی که برای « روشنفکربازی»ی به فیلم انگ طرفی متحیرم که همچنان در گوشه های

داستان و دلمشغولی دنبال کردن آن نزد تماشاگر قائل می شود، به نظرم آن را به نمونه ای درس گرفتنی برای 
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ر فی دمدعیان تجربه های نو و معموالً فاقد هر نوع جانشین جذاب برای داستان در سینمای ما بدل می کند. ص

گفت و گویی به این اشاره کرده که همۀ زمان های روایت در آن نمای تلفیق واقع و خیال در آشپزخانه که گلی 

، به نوعی جمع و بسته می شوند. رد و مادرش هم به عنوان ناظر خاموش آن دو نشستهبرای فرهاد چای می گذا

 و رقم خوردن نسبی لو شدن فرهاد در خانۀ گلیاما فیلم را به قصد جمع کردن داستان، تا سکانس پایانی و و

یعنی احترام به توقع تماشاگر بدون تفاخر به زجرکش کردن او. تفاخری ، ادامه داده. این سرنوشت رابطۀ آن دو

 که می توانید نمونه های پرشمارش را در هر نوبت اکران، به راحتی بیابید. 

 

 پنج: به قاعدۀ یک رمان

خلی و جهانی فیلم های اصغر فرهادی، تلقی خامدستانه ای در سینمای ایران رایج شده از زمان موفقیت های دا

که بر اساس آن، هر گونه ریزش جزییات در دل فیلمنامه و فیلم، باید امتیاز به حساب آید؛ بی آن که لزوماً 

نامه و تمالی فیلمکارکردی داشته باشد! حتی این که فرهادی با بازیگرانش بخش هایی از پیش داستان های اح

موقعیت هایی که هرگز در فیلم دیده نمی شود را هم تمرین می کرده، سرصحنه و پشت صحنۀ برخی فیلم ها 

تکرار شده و می شود، بی آن که کمترین شباهتی میان این فیلم ها با ساختار اطالعات دهی جزء به جزء فیلمنامه 

بی هیچ گونه نسبتی با فیلم های فرهادی، نوع دیگری از  ..در دنیای تو.های فرهادی وجود داشته باشد. اما 

م توصیف اش کنم. حتی آد« رمان وار»جزییات پردازی فراوان را در دنیایش جاری می کند که می توانم با تعبیر 

هایی مثل پدر گلی یا حمید کاشی که شخصیت های غایب فیلمنامه اند و تنها درباره شان چیزهایی می شنویم، 

بدش  «خاموشی»ات مشخص دارند: پدر بیش از مادر به گلی در فرانسه تلفن می کرده و مثالً از کلمۀ خصوصی

حمید همیشه دوربین دستش بوده و از بچه ها عکس می گرفته و به این «. چراغو راحت کن»می آمده و می گفته 

ار همه انگخودش را کشته.  راحتی عکس به کسی نمی داده و بعدها در فنالند و به شکلی عجیب و به خصوص،

مثل آدم های فرعی و اصلی یک رمان مبسوط، پسزمینه و اجزای رفتاری و شخصیتی معین دارند و به قصد چینش 

داستان آدم های اکنون، گذشته شان پردازش شده است. نامعمول بودن رابطۀ مادر و گلی که نه زیاد به هم زنگ 
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به ایران آمده، بیشترین کاربردش را در این نکته می یابد که گلی هیچ  می زده اند و نه گلی موقع درگذشت مادر

نداند فرهاد همدم مادرش شده و این را به تدریج حاال که بعد از پنج سال به رشت بازگشته، بفهمد. در هر نوع 

وا ن او و حارتباط مادر و دختریِ دیگر، این همه عاشق بازی ِ فرهاد نسبت به گلی، نمی توانست چون رازی میا

باقی بماند. رنگ کردن خانه در پسزمینۀ وقایع و بدون هیچ مکثی، در کنار تک مضراب دیالوگ نجدی که می 

گوید در صورت پاریس رفتن چای بیشتری به گلی خواهد داد، تنها اشاره های کوچک فیلم به احتمال ماندن 

 ن رمان توزیع شده است.گلی در ایران و رشت اند و گویی همه چیز ال به الی صفحات ای

برخی ایده های فیلم برازندۀ یک رمان کالسیک به چشم می آیند. این که مرد عاشقی بی  باید بگویمو راستش 

قصد نزدیک شدن به محبوب اش با مادر او در سرزمینی فرسنگ ها دور از یار، دمخور شود، به اندازۀ ایده ای از 

 یزی اشدریغ انگ دارد. اما فیلم هم با این ایده ها فروتنانه رفتار می کند وقابلیت دل یک اثر ادبی سن و سال دار، 

بهره می برد که اد پرسش هایی در ذهن و حس ما به رخ نمی کشد؛ هم از این جنس روایت رمان وار برای ایج

خترش سم تک دهمۀ لذت شان در بی پاسخ ماندن شان است. مثالً این که آیا واقعاً علی یاقوتی میان سه فرزندش ا

را به یاد گلی گذاشته گلنار؟ و او را گلی صدا می زند؟ آیا فرهاد که قصۀ آب ریختن در ظرف ها به قصد ابر 

شدن و برف آمدن را برای حوا گفته بود، از آن خاطرات همکالسی بودن در کودکی، چیزی به خود گلی گفته؟ 

ن که در بچگی هم خودش را زمین می انداخته و گلی برای یا فقط آن جا که کف حیاط خانه افتاده، با یادآوری ای

 ره کِی می گوید؟اتمام مسخرگی سرش غر می زده، تصویرها را برای خودش مرور کرده؟ اگر هنوز نگفته، باالخ

ی ابراز بغرابت این پیگیری  گلی را از قدمت عشق او مطمئن می کند؟ یا باز با نگرانی از و اگر بگوید، گفتن اش

 چند ساله، بیشتر او را به وحشت می اندازد؟سی و 
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