«هبخطای ًیوطٍظ» ضا ثب ًبمّبیی ثؿیبض نسا هیظًٌس؛ یىی آى ضا «زاویَ-زضام» هیزاًس ٍ زیگطی «هبوَهٌتطی»؛ یىی
هیگَیس «زضام ضا ثط اؾبؼ ٍلبیؽ تبضیری پیف هیثطز» ٍ زیگطی آى ضا «هَاخِْای ثب تبضید ثِ هیبًدیِ زضام» هیزاًس.
هؽالَنف قبیس ثس ًجبقس زض ّویي حسٍز ثِ ایي فیلن ثپطزاظین .زض اثتسا اخبظُ زّیس ایي اثط ضا یه ثبض ثِ هثبثِ «زضام» ٍ ؾپؽ
ثِ هثبثِی «هؿتٌس» هَضز ؾٌدف لطاض زّین.
اگط ثرَاّین فیلن ضا ثط اؾبؼ زضام ثبظذَاًی وٌین ثِ نَضت ذالنِ ثبیس چٌیي گعاضقی اظ آى ثِ زؾت زّین :تؿسازی آزم
(«اطالؾبت ؾپبُ» ،یب «وویتِ» ،یب «ًیطٍی ضطثت» یب ّطچِ وِ هیذَاّیس اؾوف ضا ثگصاضیس) ّؿتٌس وِ ثِ افطازی («زوتط
ثْكتی»« ،آلبی ضخبیی»« ،اهبم» ٍ  )...ؾاللِ زاضًس .ؾسُای زیگط («هدبّسیي ذلك») ًیع زض ذبضج اظ وبزض ّؿتٌس وِ ّن
افطاز هَضز ؾاللِی گطٍُ اٍل ضا تطٍض هیوٌٌس ٍ ّن هطزم ؾبزی ضا .آذط ؾط ّن آى گطٍُ اٍل ،آزمّبیی اظ گطٍُ زٍم ضا زض
«ؾبذتوبى ظؾفطاًیِ» هیوكٌس.
اگط ایي فیلن ضا ثِ نطف زضام ثبظذَاًی وٌین زض ّویي حس هیهبًس .ؾَال هیپطؾین« :زوتط ثْكتی» ویؿت؟ فیلن پبؾد
هیزّس :ضّجط هربلفیيِ «ثٌینسض» .ضاثطِی ایي گطٍُ اهٌیتی ثب اٍ چیؿت؟ زٍؾتف زاضًس؟ ثِ اٍ اضازت زاضًس؟ هحبفػف
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ّؿتٌس؟ انالً فطلی هیوٌس ضاثطِقبى چِ ثبقس؟! لهس ًساضم ذَاًٌسُ ضا اشیت وٌن چَى فىط هیوٌن ًیت اظ پطؾیسى چٌیي
ؾَاالتی ضٍقي ثبقس ٍ نطفبً اخبظُ هیذَاّن پیف اظ ثیبى نطیحِ ایي ًیت ،قىل ًْبیی ایي ؾَاالت ضا ثپطؾن :ثِ لحبظ
زضاهبتیه چطا ثبیس اظ اٍل تیط تب  11ثْوي طَل ثىكس تب هٌگتطیي قرهیت فیلن («حبهس» ،ثب ثبظی هْطزاز نسیمیبى)
«لَلَی» زاؾتبى («هَؾی ذیبثبًی») ضا وكتِ ٍ فیلن ثِ اًتْبیف ثطؾس؟ ثِ لحبظ زضاهبتیه چِ ًیبظی ثَز وِ ؾالٍُ ثط
اًفدبض ؾبذتوبى حعة خوَْضی اؾالهی ،اًفدبضِ ؾبذتوبى ًرؿتٍظیطی ّن ضخ زّس؟ آیب «ضحین» ًویتَاًؿت پؽ اظ ّوبى
اتفبق اٍل ثگَیس «ذسایب ذَزت هیثیٌی وِ ایٌب خٌگ ضٍ قطٍؼ وطزى»؟ آیب فیلن ثِ ذَزیِ ذَز پبؾرگَی ایي ؾَالّب
ذَاّس ثَز؟ ٍاضح اؾت وِ ذیط ،ظیطا فیلن اؾبؾبً تٌِی ؾٌگیٌف ضا ثط تبضیدًگبضیِ تمَیوی –الجتِ زض ؾطح «ٍیىیپسیبی
فبضؾی» -لوبًسُ اؾت ٍ انالً آى چیعی وِ ًساضز زضام اؾت.

1

حبل قبیس ظهبى آى ثبقس وِ ویفیت «اؾتٌبز» ایي فیلن ضا ثؿٌدینً .ویثبیؿت ثِ زًجبل چیعی زض ٍخِ ثهطی ایي فیلن ثَزُ
ثبقین ،ظیطا اگط چٌیي ثَز ًویثبیؿت ایي هیعاى فلَ قسى زض تهبٍیط پیف ثیبیس؛ زٍضثیي حتی اگط ثِ هثبثِی «چكن ًبغط
ثیططف» ًیع ثبقسً ،ویثبیؿت ثِ ایي تطتیت تهَیطثطزاضی وٌس؛ ظیطا یه ًبغط ّطچمسض ّن وِ «ثیططف» ثبقس،
هبّیچِّبی چكوف ثبؾث هیقًَس وِ ٍلتی ثِ یه قیء ًگبُ هیوٌس ثِ انطالح ًؿجتبً فٌی آى قیء ضا «ذبضج اظ
فَوَؼ» ًیبثس؛ چٌیي اتفبلی فمط ثطای ًَؾی اظ چكن پیف هیآیس وِ چَى هبّیچِاـ فلح اؾت ًویتَاى قیء ضا پیگیطی
وطزُ ٍ ًتیدتبً قیء اظ فَوَؼ آى ذبضج قسُ ٍ تهَیطـ غیطقفبف هیقَز 2.ثٌبثطایي هكبّسُوطزىِ ٍالؿیت چیعیؾت ٍ ثِ
نَضت تهبزفی زض گَقِای اظ ٍالؿیت ٍل هبًسى چیعی زیگط .خبلت آًدبؾت وِ ایي ٍِیالًیِ تهبزفی زض ثطذی اظ فضبّبی
زاذلی اظ پؽِ پٌدطُّب ٍ لفؿِّب ٍ ثِ طَض ولی اظ ضٍی هطظِ هحیط ثیكتط ثِ «ظاـ ؾیبُ ٍالؿیت ضا چَة ظزى» تجسیل هیقَز
ٍ هؿلَم ًیؿت پكت ایي تغییط هٌطك چِ تَخیْی ٍخَز زاضز .ثِؾجبضت زیگط فیلنؾبظ حتی ثِ ایي هطلت ًیٌسیكیسُ اؾت وِ
زض یه فضبی ثبظ ،اًتْبی لبثل ضنس هثالً یه ذیبثبى زض حىن هطظی هیقَز وِ ووبوبى هیتَاًس ٍاخس ًمطِی زیس ثبقس ،اهب
زض فضبی ثؿتِ یه زیَاض یب یه پٌدطُ زض حىن هطظ اؾت وِ تطاقیسى ًمطِی زیس ثطای آىّب ٍ زٍپبضُ وطزىِ ضٍایت فیلن
(ّوبى تغییطِ هٌطكِ هصوَض) ًیبظهٌس تبضیدِ هسًٍی اظ ظیجبقٌبؾیؾت وِ ثبیس زض آیٌسُ ثِ اهیس آى ًكؿت .اظ ایي اهط وِ ثگصضین
خبّبیی اظ فیلن وِ زیگط اٍج فبخؿِ اؾت؛ یؿٌی خبّبیی وِ زٍضثیي تجسیل ثِ چكن قرهیتّب هیقَز ٍ ثِ قىلی «قبت-
ضیَضؼقبت» گطفتِ هیقَز وِ هب زض همبم ّنضظم یه ًیطٍی اهٌیتی لطاض ثگیطین وِ ثطای هثبل زض حبل ضنس وطزى
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«ذبًِی ظؾفطاًیِ» اظ الثالی پالؾتیه پٌدطُی یه ؾبذتوبى هتطٍوِ اؾت .ایي زیگط چِ هؿتٌسیؾت؟ اثػوتیَیتِی
وبضگطزاى هب چیؿت وِ لطاض اؾت ثِ آى اؾتٌبز قَز؟ هؿتٌس ذَاًسى چٌیي چیعی ثیكتط ثِ قَذی قجیِ ًیؿت؟!
اوٌَى وِ ؾٌَاى قس ایي فیلن ًِ «زضامِ زضام» اؾت ٍ ًِ «هؿتٌسِ هؿتٌس» ،ثبیس ضؾیسگی وٌن ثِ آًچِ ایي فیلن «اؾت» .طی
فیلن هب ذیلی ٍالؽًوبیبًِ ٍاضز یه زضگیطی گٌگ هیقَین وِ زض آى غؾتّبی هرتلفی ٍخَز زاضًس وِ ّطیه گَیب لطاض
ثَزُ ثیبًگط یه تیپ ذبل ثبقٌس .اظ قىل ًگطفتيِ ایي تیپّب ٍ ضؿف چكوگیط فیلن زض هؿطفیِ ًیطٍّبی اهٌیتی چكنپَقی
وطزُ ٍ ،ثب اضفبق ثِ فیلنؾبظ ،ثط اؾبؼ آًچِ تب حسٍزی ثط پطزُی ؾیٌوب هیثیٌین ،آىّب ضا هیًبهین« )1 :حبهس» :یه «گیح»
ه 3غیَض
یب ّوبى «هبؼْ هبؾهِ تبضیری» وِ وبضگطزاى اضازت ذبنی ثِ اٍ زض ضٍایت ذَز زاضز؛ « )2ووبل» :زلم ِ
«ؾولیبتی»؛ « )3هؿؿَز»ً :وبیٌسُی تیپیىبل ططفساضاى اهطٍظیِ ایي فیلن وِ ثِ ؾبل  60پطتبة قسُ اؾت؛ « )4نبزق»:
ًیطٍی هترهمِ ضس اطالؾبت یب ّوبى «تؿمیت ٍ هطالجت» وِ قبیس لبثل تحولتطیي قرهیت ایي فیلن ثبقس4؛ ٍ )5
«ضحین» :ایي یىی ضا حتی ًویتَاى ثب اضفبق ثِ ؾطاًدبهی ًؿجی ضؾبًس.
ثؿیبضی اظ ثحث ّب اضظـ افتتبح ًساضًس اهب هؿئلِ زض خبیی ًْفتِ اؾت وِ زض فضبیی ایٌچٌیٌی ،زض خبیی اظ فیلن« ،الخَضزی»
ثِ «هؿؿَز» هیگَیس وِ «ذَز اًٍی وِ هیگفت لهبل لجل اظ خٌبیت ًىٌیس ضٍ وكتي .چٌستب هثل ثْكتی ضٍ ثبیس ثعًي
تب ٍ »...هؿؿَز زهَوطاتِ هب وِ ذَز ضا ًِ «ثبظخَ» وِ «حبفعِ ظًساًی» هیزاًس ثب اٍ هربلفت وطز ٍ گفت ایي خَاًبى گوطاُ ضا
پیف اظ ثبظخَیی زلیك ثِ زؾت اؾسام ًرَاّس ؾپطز« .الخَضزی» اظ لهِ ذبضج هیقَز .خبیی زیگط زض فیلن وِ «هؿؿَز» ثط
ؾط خؿس ؾَذتِی ثطازضـ گطیِ ٍ ظاضی هیوٌس ثطای زٍهیي ٍ آذطیيثبض ًیوطخ «الخَضزی» زض لبهَؼ یه پبضاهتط ضٍایی
زض همبثل زٍضثیي لطاض هیگیطز .آیب ثِ ًػط قوب زض ایٌدب ضٍی «هؿؿَز» ون ًكسُ اؾت؟ آیب ثِ ًػط قوب اگط فضب تٌف
احؿبؾی ووتطی زاقت« ،الخَضزی» ًویتَاًؿت ثِ هؿؿَز ثگَیس «زیسی گفتن؟»؟ اظ ایي لحػِ ثِ ثؿس توبم ًیطٍّب–وِ
ّویي ولوِی «ًیطٍ» ذَز ثب اضفبق اؾتفبزُ هیقَز -ثب یه ّنگطایی تهٌؿی فیلن ضا ثِ ؾط هٌعل همهَزـ هیضؾبًٌس ٍ
زلیمبً زض ّویي ثبظُ اؾت وِ زٍضثیي زؾت اظ «ًٌِ! هي غطیجن!» ثبظیِ ذَز ثطزاقتِ ٍ هب ضا زٍزؾتی زض وٌبض «ثطٍثچِّبی
وویتِ/ؾپبُ ».../لطاض هیزّس .هیزاًیس چطا؟! چَى ثِ ًػط فیلنؾبظ حك ثب «الخَضزی» ثَز ٍ نطفبً  70زلیمِ ظهبى الظم
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زاقتین وِ هب ًیع اظ ذالل اؾتحبلِی فىطی ایي اهط ضا ثفْوین ٍ ،زض ًْبیت فیلنؾبظ ضزپبی «الخَضزی» ضا پبن وطزُ ٍ
فطظًسِ «ضخَی» ضا ثطذالف ٍالؿیتِ هكَْض ثِ ثغلِ قرهی غیط اظ «الخَضزی» («ووبل») هیؾپبضز.
ثٌبثطآًچِ گفتِ قس فیلنؾبظ ثِ ثْبًِی یه پؿطن لَؼ ٍ گیح ٍ تریلی ثِ اؾن «حبهس» هب ضا ٍاضز فیلن وطزُ ٍ زض اهتساز آى
هیوكبًس تب حطف «الخَضزی» ضا ثِ وطؾی ثٌكبًس« :ثبیس پیف اظ خٌبیت ،لهبل وطز ».وبضگطزاى خَاى هب یب ثیف اظ حس
ظضًگ اؾت یب ًویزاًس ثِ اظای ّط پؿطن لَؼ ٍ گیح ٍ تریلی چَى ذَزـ ،یه قرهیت ؾفت ٍ ؾرت ٍ لبطؽ
ّوچَى «الخَضزی» زض تبضید ٍخَز زاضز ٍ ّویي اهَض اؾت وِ فیلن اٍ ضا ثِ یه «افتضبح ذططًبن» تجسیل هیوٌس .اگط
ّن اثؿبز ذبضج اظ فیلن آلبی «اؾساهلل الخَضزی» ضا ثرَاّین ٍاضز هؿبزلِ وٌین ثبیس ثِ وبضگطزاى گطاهی گَـظز وٌین وِ
قرهیتی تب ایي هیعاى «هجْن» ٍ «هٌبلكِ ثطاًگیع» ًویتَاًس پیففطو اؾتٌبز ثبقس.
فیلنؾبظِ «هؿتؿس» هب زض ایي اًسیكِ اؾت وِ ثب یه پالؾتیهِ تهَیط لسیویًوب هیتَاًس زِّی قهت ضا ثِؾٌَاى خٌؿی
ثیپیطایِ ثِ هربطت ذَز ثمجَالًس ٍ زض ؾیي حبل ثب ًَؾبى ثیي «زضام» ٍ «ٍالؿیت» اظ ظیط ثبض ّط زٍی آىّب ًیع فطاض وطزُ ٍ
زض پؽِ ایي «اًهبفِ ضٍاییاـ» یه آـ ؾدیت ٍ غطیت ثِ ذَضز ثیٌٌسُ زّس وِ پیكتط تَنیف قس .ثِ ؾطاـ تبضید ضفتي
ًیبظهٌسِ هؿئَلیتپصیطیؾت ٍ ،ایي هؿئَلیتپصیطی زض یه اثط ذَز ضا ثِ قىل تؿیٌبت آى اثط خلَُگط هیوٌس ٍ ،اثطی ثِ ایي
ؾطح ًبهتؿیي ثبلطجؽ تَاى زؾت گصاقتي ضٍی تبضید –ایي آٍضزگبُ ثیثبوبى -ضا ًساضز.
اگط ثرَاّن اًسوی اظ «هٌطك ضٍظ» ٍام ثگیطم ثبیس اضخبؼ زّن ثِ یه فیلن تجلیغبتی اًتربثبتی آلبی «حؿي ضٍحبًی» زض ؾبل
 .1312زض اثتسای ایي فیلن ًَقتِ قسُ ثَز وِ «ایي یه فیلن تجلیغبتی ًیؿت» ٍ ،ایي یؿٌی «الثس هؿتٌس اؾت» .پؽ هي
ّن ثط ّویي هٌَال ثِ فیلنؾبظ «ذَـ آتیِ»ی وكَضهبى پیكٌْبز هیوٌن وِ زؾت اظ ؾط ؾیٌوب ثطزاضز ٍ زض ّویي ایبم
هجبضن اًتربثبت ثِ حطفِی آثطٍهٌستطِ «هؿتٌس تجلیغبتی» ؾبذتي ضٍی ثیبٍضز وِ ثب «ؾجىی» وِ اذیطا نبحجف قسُ،
ّورَاًی ثیكتطی ّن زاضز.
ؾري آذط ایٌىِ یه ثبض زیگط ثِ ایي فیلن ثیبًسیكیس .آیب ایي فیلن «هب» ضا ثب تبضید «هؿبنطهبى» هَاخِ هیوٌس؟ آیب ایي فیلن
اؾبؾبً چیعی فطاتط اظ یه پطاوٌسُگَییِ ثیًوه ٍ پط غلط اؾت؟ آیب هیتَاى ثب ایي هیعاى تطؼ ثب تبضید هَاخِ قس؟ حبل وِ
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هیتَاًن «ثطذی» اظ ططفساضاى ایي فیلن ضا غطق زض لصتِ «فطاض اظ تبضید» ثساًن اخبظُ هیذَاّن تب ثِ هسز قبهلَ آًبى ضا ثسضلِ
وٌن:
تَ ّن ثِ پطزُی هبیی پسض! هگطزاى ضاُ/هىي ًَای غطیجبًِ ؾط ثِ ظیط ٍ ظثط
چِت اٍفتبزُ؟ وِ هیتطؾی اض گكبیی چكن/تَ ضا هؽ آیس ضٍیبی پطتاللؤِ ظض؟
چِت اٍفتبزُ؟ وِ هیتطؾی اض ثِ ذَز خٌُجی/ظ ؾطـ قؿلِ زضافتی ثِ فطـ ذبوؿتط؟
ثِ ٍحكتی وِ ثیفتی ظ ترتِ چَثیِ ذَیف/ثِ ذبن ضیعزت احدبضِ وبغصیيافؿط؟
تَ ضا وِ وؿَتِ ظضتبضِ ظضپطؾتی ًیؿت/والُِ ذَیفپطؾتی چِ هیًْی ثط ؾط؟
تَ ضا وِ پبیِ ثط آة اؾت ٍ وبضهبیِ ذطاة/چِ پی فىٌسى زض ؾیلثبضِ ایي ثٌسض؟
تَ وع هؿبهلِ خع ثبز زؾتگیطت ًیؿت/حسیثِ ثبزُفطٍقبى چِ هیوٌی ثبٍض؟

 -1پر ٍاضح است کِ از تْیِی لیست تلٌذتاالی ایرادات دراهاتیکِ ایي اثر هاًٌذِ «قثَل اضتثاُِ رحین» یا دیالَگّای ًسثتاً تیسرٍتِ
تر سر «هسلواى تَدىِ سازهاى هجاّذیي» ٍ  ...چطنپَضی هیکٌین ٍ صرفاً ًگاّی تِ ساختار ایي فیلن هیاًذازین.
 -2الثتِ فراهَش ًثایذ کرد کِ فیلن خیلی سعی دارد تا چٌیي ترفٌذی حس تیطرفی را تِ هخاطة تحویل کٌذ ٍ ّویي «تحویلِ
تیطرفی» در ٍاقع اهر تردستی خطرًاکیست کِ تِ ًَعی اًگیسُی اصلیِ ًگارشِ ایي هتي ضذ اها پرداختي تیصتر تِ آى هَجة
طَالًی ضذى کالم خَاّذ ضذ.
 -3کلوِی «دلقک» در ایٌجا تِ ایي علت اًتخاب ضذ کِ ایي فیلن فاقذ یک هَقعیت کویک است ٍلی ترخی جاّا تِ خَب هردم را
تِ قْقِْ هیاًذازد.
 -4تایذ اضافِ کرد کِ جَاد عستی ًیس تْتریي تازیگر ایي فیلن است.
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