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لویزیون که از شبکۀ پنج ت« نقد سینما»های بهروز افخمی در قسمت اخیر برنامۀ تلویزیونی بخش کوتاهی از حرف

ر ا هب تیتر آن در هر صفحه و سایت مَجازی منتشر و خبرساز شد. خبری کهشود، در محیط ایران پخش می

ذیری فیلم تأثیرپ»های او دربارۀ حرف ترین بخشهمموضعی، یک ویژگی ثابت داشت: در انتهای تیتر که طبعاً به م

ب وجتواند ماین حیرت همگانی می شد، همه جا عالمت تعجب به کار رفته بود!مربوط می «باناز فیلم دیده 1917

از  ینیازی به بحث در این زمینه نبینیم. وانگهی وقتی کس شود جنبۀ ناپذیرفتنی گفتۀ او را بدیهی فرض کنیم و

است، آن هم با ذکاوتی که در آدرس غلط دادن دارد، چنین ادعایی را « آموزش فیلمسازی»تریبونی که عنوانش 

  را بسنجیم. ی اوادعا این است که با مباحث تحلیلی، صحت  ماژورنالیسم و کند، وظیفۀ مطرح می

صل بحث، توضیح دو نکتۀ مقدماتی، ضروری است: نخست این که نگارنده هیچ گونه شیفتگی پیش از رسیدن به ا

هایی داند. در بین فیلمها آن را مورد انتقاد نیز میسام مندس ندارد که هیچ، در بسیاری زمینه «1917»نسبت به فیلم 

 ند به نظر برسد، محل پیوندها برای کاتکلی یک نمای بسیار بلولی بنا بوده به که در اصل در یک نما گرفته نشده

غلتد می افتد ودادن و ادامۀ فیلمبرداری، بسیار مهم است و این فیلم در بخشی که یکی از دو سرباز در راه پله می

 دسفیلم منکه آلفرد هیچکاک هفتاد سال پیش از  «طناب»اندازۀ رود، حتی بهو دوربین در زمینۀ سیاه فرو می

، آمدچشم می با مکث دوربین روی تصویر بستۀ کاله بسیار تصنعی به ی آنی از پیوندهاو یک ساخته بود

رسد تا جایی که فرماندۀ آنها )با بازی مانده به نیروهای موردنظر میمتقاعدکننده نیست. از وقتی سرباز زنده

شیوۀ گذر از موانع، آن قدر بهآید و شکل دویدن او و یند، مراحل آن قدر بیهوده کش میبمیبندیکت کامبربچ( را 

قه تأثیر گرفتن، با دلزدگی بدرجای تماشاگر را به در انتها شود کههای ویدئویی پرداخت میآشنا و مکرر بازی

 شود که نوع استدالل افخمی برای زیر سؤال بردن فیلم را تأیید کنیم.اما اینها دلیل نمی کند.می

ملی و  -ترتیببه –های افخمی را به عنوان دو سند از ساخته« شوکران»و « یگاوخون»تنها دو فیلم دوم این که نه

های او در زمینۀ سینما، ادبیات، رابطۀ ام، بلکه همچنین از برخی دیدگاهاجتماعی از زندگی ایرانی تحسین کرده

رمی نوشتۀ ج« یاه شبآسمان س»ام. فیلمی که او در کانادا بر اساس داستان کوتاه هنر با مخاطب و غیره، آموخته

، موضوع «شدهنوار ِ خالی ِ ضبط»که ترجمۀ آن چیزی است در ابعاد « Black Noise»کِین ساخت با نام اصلی 
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ه تر از خود اوست که گویا نیازی برسد که برای بنده مهمها و جلسات تحلیلی من بوده و به نظر میبرخی برنامه

 اکران آن ندارد. 

ناپذیر او به اظهارنظرهای سیریبنده برای واکنش به تمایل ای جای خود و وظیفۀ رسانه بهاحترام اما تمام این 

ز ا هایش برای مطرح ماندن و تیتر شدن بوده است.این کار او همیشۀ پاشنۀ آشیل روش ، سر جای خود.عجیب

ه ب ششم ر در مجلسحضو در دورۀ اصالحات اولین و تنها سینماگر نمایندۀ مجلس شد اما در تمام مدت وقتی

مجلس  یدر جلسات علنگفت با افتخار می نبرد و، راه سینما و کلیت فرهنگ وضعیت مهمی برای هیچ اصالح

اندازد تا مدتی بعد از آن که ادعا کرد اولین شبکۀ تلویزیون کابلی در ایران را به راه می هکردبرای خودش مطالعه می

مسعود کیمیایی را بازسازی « قیصر»اند؛ از موقعی که اعالم کرد فیلم دسته مها چاقوی دیگرش، بیو مانند ده

ادق ص« بوف کور»اصرار همیشگی بر این که دان به جای بهروز وثوقی!( تا خواهد کرد )آن هم با حضور بهرام را

ثار آ یعنی ویژگی آگاهانۀ بسیاری« انگیزآور و ماللخواب»آن هم با صفات است؛ ربطی هدایت، کتاب بد و بی

 جعفر مدرس صادقی.« گاوخونی»هنری سنجیده، از جمله کتاب محبوب بنده و خود او، 

کیا ساختۀ ابراهیم حاتمی« باندیده»با تأثیرپذیری مستقیم از « 1917»د از تأکید او بر این که فیلم اما این بار و بع 

ها و برخی اده برای افخمی و دانستهشکل گرفته، دیگر جای سکوت نیست. به ویژه برای کسی که همواره نشان د

 هایش، ارزش قائل است. ساخته

ینما و توارد و تشابه در س»ای با عنوان ها پیش در مقالهبحث تأثیرپذیری و نوع یکسر غلط رایج در ایران را سال

یلمی به ف ام. این خطای تاریخی که تصور کنیم صرف تشبیهبه تفصیل مطرح کرده« واکنش نقد سینمایی ما به آن

« گیریمچ»به  ه، البته به عادت و عالقهکند تا بگوییم دومی از روی اولی ساخته شدفیلمی دیگر، ما را موظف می

ترین فصل مشترک عالیق عام و مدعیان هنر و فرهنگ ماست. تنها بخش این که به گمان من مهمگردد برمی

تواند ی تحلیلی نسبت بین جهان دو فیلم است که حتی میتواند برای مخاطب سودمند باشد، بررسها که میمقایسه

ود دیگر، با وج گونه که نگارنده و بسیاریگیری راهنمایی کند. همان بار مچپوشی از لذت حقارتما را به چشم

نی لومت سید« بعدازظهر نحس»به « ایآژانس شیشه»کیا در طول نوشتن و ساختن نگاهی که حاتمیاعتقاد به نیم



 

www.amirpouria.com                                                               وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
10  کد مطلب/030059 از    3 صفحه     

 

، از کنار این ادعای او که آن فیلم را ندیده بوده، رد شده بودیم و تا پیش از همین سطر، حتی این را ننوشته داشته

تواند برای یک کارگردان معاصر نقصانی بدتر از تأثیر گرفتن باشد. این بودم که ندیدن آن فیلم کلیدی، خود می

تأثیر را تحت لم و دو دنیا برسانند، تمام جزئیات فیلمِنوع رفتارها به جای آن که مخاطب را به شناختی از دو فی

و  «تداوم سالح به دست گرفتن»که گفتمان مهمی از تقابل « ایآژانس شیشه»گیرند و این کار، در حق نادیده می

هر ظبعداز»کرد و طبعاً در این زمینه، راهی یکسر جدا از را در ایران دهۀ هفتاد خورشیدی مطرح می« میل به آرامش»

 –آن روزها و الیک و فرند و فالوئر این دوران « نچ نچ»جز  هاگیری. این نوع مچستپیمود، ناروارا می« نحس

های کارکردی ندارد. در عوض، بررسی ویژگی -چنان که افرادی چون افشین پرورش را به شهرت رسانده

و  فتریتنام، فیلمی معترض به شمار میشناختی فیلم لومت که آشکارا در آمریکای بعد از بحران جنگ وجامعه

های انتقادی آن با وجود این که فیلمی با کیا از جامعۀ معاصر خود و برخی رگههای فیلم حاتمیبرشمردن ویژگی

هایی برای منتقد و مخاطب و خود بهره توانستسطوح هدایت کشور بود، می سرمایۀ دولتی و تأیید باالترین

 فیلمساز داشته باشد. 

 خواهیم ظن یا بهتر است بگویم سوءظن تماشای فیلم اول توسط سازندگان فیلم دوم را مطرح کنیم،ما وقتی میا

به افخمی، در پاییز  های احترامزمانی که در یکی از همان جلوهکم باید احتماالت تماشا را در نظر آوریم. دست

یم هاخطا را یکی از ، آن مشارکترای او حاضر شدمبا اج« هفت»ت از دورۀ برنامۀ تلویزیونی در چند قسم 94سال 

؛ با آن که هر بار در میز نقد به مسعود فراستی دانمنگار میعنوان منتقد و روزنامههای خود بهدر مسیر فعالیت

. اما در «ظاهر با تو دربارۀ فیلمی موافقم هم در ماهیت و بابت دالیل متفاوت، مخالفممن حتی وقتی به»گفتم می

ساختۀ دیوید دابکین طی سکانس حمام پدر پیر )رابرت دووال( « قاضی»ها که گفتم فیلم کی از همان نوبتی

است که  بوده، بدیهی« جدایی نادر از سیمین»تأثیر سکانس حمام فیلم تحتتوسط پسر )رابرت داونی جونیور( 

لم فرهادی در حدود سه سال پیش از فکر کرده بودم. فی« قاضی»به امکان دیده شدن این فیلم توسط سازندگان 

موردعالقه  عنوان فیلمساخته شدن فیلم آمریکایی ساخته شده بود، در آمریکا و اروپای غربی بسیار دیده شد و به

های رقیب فیلم آنجلینا جولی )سازندۀ یکی از فیلمالکساندر پِین، و ستایش استیون اسپیلبرگ، پدرو آلمودووار، 

« سپشنتلقین/این»ب( و بسیاری دیگر، شهرت داشت. حتی خود افخمی هم وقتی گفته بود گلوفرهادی در گلدن
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دو هفتۀ »توانسته طی شرکت فیلم در بخش مینوالن او تأثیر پذیرفته، به این که « گاوخونی»کریستوفر نوالن از 

ن تصور که فیلمی با فیلم را دیده باشد، اشاره کرد. هرچند خود ای 2004در جشنواره کن سال « هاکارگردان

آن هم با میزان دغدغۀ همیشگی شخص نوالن در شکست زمان و بر هم زدن « اینسپشن»پیچیدگی طرح روایی 

اس فیلم بتواند بر اس -«تنت/اعتقاد»و « دانکرک»تا « ممنتو»و« تعقیب»از  –توالی روایت و تلفیق وهم و واقعیت 

 توان گفت اگر خوابگردی راوی رمان وساید. در واقع میمیدیگری ساخته شده باشد، سر به سقف سوررئالیسم 

ر از تأثیاند، فرد تحترسمی ها در یک روایت سینماییهای آدم، کسی را به ایدۀ دزدیدن خواب«گاوخونی»فیلم 

 آید!تری به حساب میساکن به ذهنش رسیده باشد، نابغۀ بزرگفکر به طور ابتدابه این که همین

را دیده باشند؟ تنها « باندیده»فیلم  ،«1917»احتمال داد سازندگان شود این است که چگونه می حاال بحث بر سر

هفتمین دورۀ جشنوارۀ جهانی وشدن آن، تازه در سیدرست سی سال بعد از ساخته« باندیده»المللی نمایش بین

تناسب یۀ جشنواره پخش کردند. از عدمعنوان فیلم افتتاحشدۀ فیلم را بهفجر در تهران روی داد که نسخۀ ترمیم

بابت نگرانی جامعۀ جهانی از  های اوج تحریمسال این وحشتناک این انتخاب در حضور مهمانان جشنواره در

ام چگونه ممکن است سپردازیم که گذریم و به این میمیای، دربا دراختیارداشتن انرژی هستهایران افروزی جنگ

یافت کرده، سِر در نشان ه باشد؟ او که بابت خدمات فرهنگی بسیار به زادگاهش بریتانیابه این جشنواره آمد مندس

ها نگرانی اندتوانستهنویس او خانم کریستی ویلسون کِرنز که اهل اسکاتلند است، چه طور مییا همکار فیلمنامه

الی که دزدکی به پردیس چارسوی شود در همان سبیایند؟ و اصالً چه طور می به ایران کنونیرا کنار بگذارند و 

اند، پروسۀ عظیم نگارش و تدارکات و تولید فیلمی در ابعاد را به قصد سرقت دیده« باندیده»اند و تهران آمده

 کیا ببرند؟!را که از سال قبل شروع شده بود، به سمت دزدی از فیلم حاتمی« 1917»

ا شوخی ای، چیزی فراتر از شوخی بم تا از این بررسی مقایسهاندکی به همان نسبت بین دو دنیا و دو فیلم نظر کنی

ادیری بند و با مقشکلی نیمیکی دو ایدۀ خوب دارد که البته به« باندیده»بزرگ آقای افخمی دستگیرمان شود: 

رای ی( ببان )مهرداد سلیماناند: یک بار آن جا که دیدهدهکیای اوایل راه، اجرا شآماتوریسم ناگزیر در کار حاتمی

های او به صدای منظمی کند و صدای چکمههای دشمن، شروع به تند دویدن میغلبه بر ترس خود از شلیک
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غر انداز )اضشود و دیگری، جایی که خمپارههای استوار تبدیل میشبیه ریتم مارش یک ارتش پرشمار با گام

دور  ای دیگر یکسازی گلولههمزمان با آمادهکند، پورهاجریان( بعد از یک شلیک که به تانک عراقی اصابت نمی

زدن او همراه می شود. هر دو از طراحی ای با این چرخچرخد و موسیقی محمد میرزمانی شبیه ضرب زورخانهمی

اشته، داری و ساخت موسیقی فیلم بر اساس فکری که در صداگذ دهند که خواستهکارگردان خبر می پیشاپیش

شۀ جمعی است و باز طبق کلیزنی دستهاما در اولی، صدای مارش در عین حال شبیه صدای سینه فیلمبرداری کند.

کند و ، ضروری قلمداد میادوات جنگیسینمای موسوم به دفاع مقدس، دارد سوگ و نوحه را همچون بخشی از 

رت رمانانه به کندی صوانداز باعث شده چرخ قهحرکت در ترکیب با فربهی فرد خمپاره شدندر دومی، اسلوموشن

رسند وار به نظر می«کوتاه فیلم»های جذاب ها در بهترین شکل اجرایی نیز از آن ایده. ضمن آن که این ایدهپذیرد

 ای و نهایی کار ممکن است به کار روند. و فقط در اوایل کارنامۀ یک فیلمساز، پیش از رسیدن به قالب حرفه

تنها ویژگی قابل اعتنای دیگری ندارد، بلکه از نظر زاویۀ نگاه به جنگ نیز فیلمی نه« باندیده»منهای این دو لحظه، 

روایت »زدگی که در ترکیب با لحن و فضای مجموعۀ مستند تلویزیونی نوعی عرفان ست.ا شدت تخدیرگرابه

خود  ین رویکرد، بازیادر سینمای ایران به جا مانده بود، تمام نگرش فیلم را دربرگرفته و نمونۀ آزاردهندۀ « فتح

نقش رزمندۀ مجروحی با چشم بسته است که برای توصیف خلوص نیت شخصیت اصلی به او  کیا بهحاتمی

مایش را در ن« لیلی با من است»یک دهم و بلکه یک بیستم جسارت فیلم  «!دینشما بوی خوشی می»گوید می

عنصری دیده بان در اوایل مسیر را نوعی سست ترس طبیعی بسیاری از افراد حاضر در جبهۀ جنگ ندارد و ترس

د ها، باید اصالح شوشعاری آن دهها و تلویزیون های رایج سینمبیند که در جریان تحولی از جنس همان تحولمی

ها را از داد و دامان تمام رزمندهنیز ترس را به ریاکاران حاضر در جبهه نسبت می« لیلی با من است»)بگذریم که 

ویژگی بسیار کلیدی  در فیلم از این که دانست. انگار با مشتی ابرقهرمان مواجهیم!(. از همه بدتریآن پاک م

را به  تواند اوبیند و همین، میهایی در لباس دشمن را به چشم میشدن انسانوپارهبان که تکهموقعیت یک دیده

 ما کنم یکایکعرض می خود  توجهیبه کمهیچ خبری نیست. با اقرار  د میدان هر نبرد بدل کند،مرددترین فر

ن نکته آهنگر به ای ساختۀ محمدعلی باشه« ملکه»پایان جنگ با فیلم های سال بعد از سال مخاطبان سینمای ایران

های مردم مرزنشین عراق، تالش یک فرماندۀ عراقی فیلم )میالد کیمرام( با دیدن رنج بان در آنپی بردیم. دیده
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نیدن شبا ی آن را داده و البته «گرا»بان ای که همین دیده( برای نجات سربازانش از انفجار گلوله)همایون ارشادی

بانی جان باخته، به تردیدی در ماهیت بان دیگری )مصطفی زمانی( که پیش از او در همان مقر دیدههای دیدهحرف

ده، وجود ندارد و این میان، انسان است کننده و آن که به او حمله شرسد که طی آن، فرقی میان حملهجنگ می

 دهد.که روح و جسم خود را از دست می

ها قبل در بینیم. ماهتمام نکته در همین جا نهفته است. در این که ذات جنگ را چگونه می رسداما به نظر می

 ار سالمی آدم هر حتماً. فیلم عاطفی و انسانی تاثیر و حرف ماندمی»آورده بودم:  «1917»یادداشتی دربارۀ  انتهای 

 ی،اصل شخصیت گذشتگیازجان و پذیریمسئولیت برابر در را او ستایش و سکوت و داردوامی همدلی به

تنها در جهان، بلکه حتی در کشور و با شعارهای ما رسید تأکید بر ویرانگری جنگ، نهبه نظرم می«. انگیزدبرمی

 کوتاه تر از قسمتکه طبیعتاً مفصلدیگری از همین برنامه  هایبخش افخمی در هاست ضرورتی ندارد. امانیز سال

ال در س، قرار نگیریماو تأثیر لحن خطاناپذیر اگر تحتگوید که ای میشده در محیط مَجازی است، جملهوایرال

آدمیزاد »و همچنین:  «!جنگ، طبیعت آدمیزاد است»افکن خواهد بود: ، رعشهایرانمیالدی و در این شرایط  2020

 contextو  جویمهای رسمی داخلی دوری میوف رسانهبه شیوۀ مألاز رفتار  «.آید برای جنگیدناصالً به دنیا می

ا لحنی ب -که حتی قادر به خواندن نام او نیستم-برنامه، بهپرش مافی  مجری کنم:های او را حذف نمیاین گفته

 «تفاوت بین سینمای جنگ دنیا با سینمای دفاع مقدس ما»دار که پاسخ آن در خود پرسش آشکار است، از جهت

رود، با با دستور فرماندۀ خود به جنگ می گوید هر سربازی در هر جای جهانضیح میپرسد و خود در تومی

های تاریخ سیاسی جهان، رفتند، تفاوت دارد. انگار باقی جنگبه جبهه می« دفاع میهنی»رزمندگان ما که برای 

از جمله همین سربازان انگلیسی حاضر در خاک فرانسه طی جنگ  اند؛نداشته« مورد حمله»ی یک سو هرگز

هم چون اهل کشوری هستند که ما سابقۀ قرار دادن نامش در مقابل . شاید بینیممی« 1917»جهانی اول که در فیلم 

 متداد حرف او همچنان بدون اعتناافخمی در ا شوند. اماایم، بالفطره پلشت محسوب میرا داشته« مرگ بر...»شعار 

آموزش »واقع جز اظهارنظرهای شخصی، حتی یک جمله درباب )چون به وزشی این بخش برنامهبه محور آم

 مویب یا بهتر است بگچیز خوجنگ »گوید: جنگ میاز دیدگاه خود دربارۀ  نگفت(« فیلمسازی در سینمای جنگ

 یلم ضدجنگ منفعل است و این حسف»کند: دجنگ نیز اشاره میینمای ضبه سو بعد « ناپذیری استاجتناب چیز
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ح اش به دنبال صلاست و در طول زندگی باید همه ترسناکی دنیا جایکند که و حال را به تماشاگر منتقل می

ر او اگ«. کنیم، باید با تردید شرکت کنیم و ...رویم در جنگ شرکت میو آخرش هم نرسیم و اگر هم می بدویم

شد آن چه پرداخت، میکند نمیها را ویران میحت به تمسخر دیدگاهی که معتقد است جنگ روح آدمبه صرا

دربارۀ نسبت جنگ و آدمیزاد گفته بود را چنین تعبیر کرد که آدمی در زندگی مجبور به تالش و مبارزه است. اما 

نگ به معنای کوشش، بلکه درست جنگ توان دید که مقصود، نه استفاده از واژۀ جبا این نظرگاه، با قطعیت می

 کشته شدن است.  -به ناگزیر –مسلحانه و کشتن و 

هر فیلم مربوط به هر  هاست تقریباًاین در حالی است که سینمای آمریکا حتی در ابعاد عظیم و پرخرج خود، دهه

طلب رۀ شخصیت جنگساختۀ فرانکلین شفنر دربا« پاتن»آمیزد. از جمله فیلم جنگ را با نگرش ضدجنگ درمی

گویی ابتدایی او را چون نشانی از تفکر مردود ساخته شد و تک 1970واقعی و مشهوری به نام ژنرال پاتن که در 

همین  و فیلم بابت «ها ذاتاً جنگ را دوست داریمما آمریکایی»گفت افروزان گرفت. جایی که او با افتخار میجنگ

بارۀ را در« نجات سرباز رایان»، فیلمی چون «باندیده»ی که ده سال بعد از . سینمایبردنگرش او را زیر سؤال می

نمایانه و نزدیک به میادین جنگ قرن بیستمی را از آن های جنگ خلق کرد و بعد از آن، نوع فیلمسازی واقعرنج

تجربۀ « 1917»ن )مل گیبسون( تا همی« ستیغ هکسا»جدا کرد تا بتواند از شد، به کلی چه پیش از آن ساخته می

تماشای هر فیلم جنگی را به قرار گرفتن مخاطب در دوزخ جنگ نزدیک و او را از وقوع و تداوم هر جنگی، 

فیلمی « نتصمیمیت و به دل نشس»گوید که تجربۀ جنگ باعث بیزار کند. یعنی درست برخالف آن چه افخمی می

در  که تصویر رشادت« هفت»در برنامۀ « 1917»نقد  و برخالف تصور مسعود فراستی در شود؛می« باندیده»چون 

دانست، مشاهدۀ جنگ به « مندس روایت تجربۀ جنگ اول توسط پدربزرگ سام»برآمده از  ،فیلم را با استهزا

 انجامد. میتر آن ویرانی روح آدمی شناخت عمیق

 انیمدکرد، همه میبتدایی شبیه میکه نقد هنری را به انشاهای مدارس ا« صادق و صمیمی»ولی با تکرار واژگان 

گل مصنوعی سر سفره در  درشتو گل از این کلمات چیست: چیزی از جنس همان نمای بسیار درشت منظور

زند و یجانش مهای بیآورد و به گلبرگبان از جیبش عطر )با کسرۀ حرف عین بخوانید( بیرون میجبهه که دیده
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ای همپای قطعات مناسب برای برنامۀ کودک همان دوران تصنیف یوهموسیقی، معنویت و امیدبخشی را به ش

-برادر»وار خاکریز، بستهای بنشود و یکدیگر را وسط موقعیتها رد و بدل میکند. یا ادبیاتی که بین آدممی

سفر » متر فیلتر و زمینیهای واقعیهایشان، شخصیتزنند و در مقابل این رفتارصدا می« عارفی-برادر»و « حمید

ه )با وجود آن ک روندبه شمار می نادرستگفتند، البد پور که به هم بد و بیراه هم میرسول مالقلی« به چزابه

ها به این اش خواند، تنافخمی در تضاد با ابراز بیزاری از سینمای ضدجنگ، این فیلم را نیز یکی از آثار موردعالقه

تفاوت رقصند. خوانند و میکه گاهی کمی می« هیوا»های جبهه در فیلم . یا آدم«!(فضا رو خوب درآورده»دلیل که 

وقتی آنان را  شویم؟ یاقائل میبینیم و برای آنها حق تردید در کشتن ها را آدم میآدم در همین است: این که

سفر » تی مثلوق اند؟ند به مقام جنگیدن مبعوث شدهبینیم که نه از دولت مرکزی، بلکه از خود خداومأمورانی می

قتی بینیم و ووار را مرحله به مرحله میبار گروهی گرفتارآمده در یک موقعیت چنبرهشکست دهشت« به چزابه

های متعدد رو به شود و آن قدر شلیکهای خمپاره که عارفی با خود آورده، انگار تمام نمیگلوله« باندیده»مثل 

ار بان فداکها را که همچون شکارچیانی ابله دور دیدهایای بعثیکند تا در شلیک آخر، بقها را تأمین میتانک

 اند، دود هوا کند. گردآمده

جای جذب، از روایات هاست هر مخاطبی را بهکارگیری همان ادبیات تحمیلی که دیگر دههجایی از فیلم، با به

 شنویم: وگ را بین دو شخصیت میکند، این دیالمی زدهو دل جنگ و جبهه دور

 گاهت کنم. گفتم مسافر تویی یا من؟بهم گفت بذار سیر ندیشب  -

 !زنیدباال می-تون نورجفت -

رای اشاره ب خوانندۀ این نوشته، نامأنوس باشد. اصطالحی در فرهنگ گفتاری جبهه بود که ید این تعبیر برایشا 

شمانش چنان درخششی از رفت. به این معنا که او صاحب هالۀ نور شده یا چبه شدت معنویت فرد به کار می

  ت کند.ای به او اصابانۀ افتخاری بزرگ قرار گرفته است: این که گلولهکنند که روشن است در آستخود ساطع می

ه نقل کردم، آن را با نقل دیالوگ تلخی دهم به جای تمام اقوال سردردآوری که در طول نوشتاما شخصاً ترجیح می

ت عینی زندگی واقعی ارتباط باه پایان ببرم که همین تعبیر در قالب شعاری بیجعفر پناهی ب« طالی سرخ»از فیلم 
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شخصیت اصلی فیلم، جوان  رود.به کار می -آن زمان وقوع داستان –در آغاز دهۀ هشتاد خورشیدی  هارفتهجبهه

او و مشتری که  برد و آن جا بینمیدر شمال شهر ای تنومندی که پیک  موتوری است، سفارش پیتزا را به خانه

 شود: داری است، این مکالمه رد و بدل میمرد میانسال و ریش

 من حسین هستم. -

 کدوم حسین؟ -

 تون.چیسیمشلمچه. جبهه. بی -

 گی، کانال ماهی.شلمچه... حسین... راست می -

 بله. -

 چه قدر تغییر کردی حسین، نشناختمت. -

 اسم حاج آقا.زنم دیگه خودم هم خودمو نمیشنآره، از وقتی کورتون می -

 واقعاً عوض شدی. -

 شما هم یه جورهایی عوض شدی. -

باال می زدی، گفتم شاید رفتی شفاعت ما رو کنی. حسین، موتورت -مدتی ندیده بودمت، خیلی هم نور -

 افته. این دستت باشه.دم در، یه موقع اتفاقی می

 نه حاج آقا. -

 دوست دارم بگیری. -

کند. شاید همین مثال کوچک سینمایی نشان بدهد چرا را راهی می دهد و اوچند اسکناس بیشتر به حسین می

اند و آنان ها به دو قالب کلی تقسیم می شود: آنها که بهره برداشتهرفتهها در قبال جنگ، حتی میان جنگنگرش

 کشند.اند و میکه فقط رنج کشیده
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