افؿَى خایاىًاخصیط «ظىِ فطًگی»
زحلیل فیلن «اٍکی هؿسط» خطٍیع کیویاٍی
حؿام زطکواى

هقسهِ
ؾالّای  6530-06هْنزطیي ٍ زضػیيحال هغفَلهاًسُزطیي زٍضاى زاضید ؾییٌوای اییطاى اؾیر زٍضُای
کِ تِ زالیل هسؼسز زؼیيّای ؾاذساضی زؾسگاُ قاٌّكاّی ؾؿر ٍ هسعلعل قسُاًس ٍ زؾسگاُ خوْیَضی
خسیسٌَّ ،ظ آخاضازَؼ ذال ذَز ضا زثثیر ًکطزُ اؾر خوؼی اظ تْسطیي فیلنؾاظاى ایطاًی زض ایي زٍضاى،
هْنزطیي آثاض ذَز ضا ؾاذسِاًس « :ؾایِّیای تلٌیس تیاز» (تْویي فطهیاى آضا « ،گیعاضـ»« ،قضییِ قیکل
اٍل قکل زٍم» (ػثاؼ کیاضؾسوی « ،هسضؾِای کِ هیضفسین» (زاضیَـ هْطخَیی « ،تيتؿیر» (خطٍییع
نیاز « ،عَعی» (ظکطیا ّاقوی « ،ؾَزِزالى» (ػلی حازوی « ،اٍکی هؿسط» (خطٍیع کیویاٍی « ،چطیکِ
زاضا»« ،هطگ یعزگطز» (تْطام تیضایی « ،ؾفط ؾٌگ»« ،ذظ قطهع» (هؿؼَز کیویایی « ،ظًسُتاز» (ذؿیطٍ
ؾیٌایی « ،ؾطخ خَؾرّا» (غالهحؿیي لغفی  « ،زاظًُفؽّا» (کیاًَـ ػیاضی زض ػیي ؾؿسی ٍضؼیر
ؾیاؾی تیكسط ایي فیلنّا زَقیفقسُاًس ،تؿیاض کن زیسُقسُاًس ٍ تًِسضذ هسیًَی زض ًقیس ٍ زحلییل اییي
فیلنّا تِ ًگاضـ زضآهسُاًس زض ایي هیاى« ،اٍکی هؿسط» کیویاٍی خایگیاُ ٍییػُای زاضز ّین تیِ لحیاػ

اتساػاذ فطهی زضذكاى ،کِ تًَِػی هیزَاى آى ضا زکویل خطٍغُی کیویاٍی زاًؿر ٍ تِ لحاػ ًؿثسی کیِ
تا زدطتِی هسضًیسِی ایطاًی ٍ هْنزطیي ضذساز آى ،اًقالب  35تطقطاض هیکٌس زض ایي هیسي هییکَقین تیا
تِزؾرزازى ظهیٌِای زاضیری ،زحلیل هقسهازی اظ فیلن اضائِ کٌن
ؾیٌوای تسًِ ،ؾیٌوای هَج ًَ؛ هٌاقكاذ ٍ اتْامّا
انغالح «هَج ًَ» تا زضک هثْن ٍ گاُ هَؾؼی اظ هفَْم آى تِ هدوَػِای اظ فیلنّیایی کیِ تیًِیَػی زض
ًؿثر تا ؾیٌوای خطیاى انلی ٍاقؼاً هَخَز زض ایطاى ،ذالفآهسِ ػازذ ،هحؿَب هیقیسًس ،اعیالش قیسُ
اؾر تا زوطکع تط زقایق هفَْهی ایي انغالح ٍ زأهل زض زاضید ؾیٌوای ایطاى ،هیزَاى گفر ًِ «هیَج»ی
ٍخَز زاقسِ ٍ ًِ انالً چیع «ًَ»ییی زض کیاض تیَزُ اؾیر زض ؾییٌوای اییطاى ،ؾیٌر ؾییٌوایی خیسی ٍ
قاتلاحسطاهی ٍخَز ًساقر کِ حال زض ٍاؾاظی تطذی هإلفِّای آى تسَاى اظ قکلگیطی «اهط ًیَ» ؾیري
گفر اظ ؾیَی زیگیط زض هییاى آى فییلنؾیاظاًی کیِ هكیَْض تیِ هیَج ًیَییّیا تَزًیس ٍحیسذ ایدیاتی
ظیثاییقٌاذسی ،چِ زض فطم ٍ چِ زض هضوَى ٍخَز ًساقر تییي ؾییٌوای ذؿیطٍ ّطیسیاـ تیا ؾیْطاب
قْیسثالث ٍ یا تیي ؾیٌوای فطیسٍى گُلِ ٍ آضتی آٍاًؿیاى تِؾرسی هیزَاى ًؿثسی تطقطاض کطز قایس زٌْا
هؼیاضّای ؾلثی زض عثقِتٌسی ایي فیلنّا ٍ ًؿثر آى تا ؾییٌوای تسًیِ تیِ کوی هیاى تیاییس اظاییيضٍ
انغالح «ؾیٌوای هسفاٍذ» هٌاؾةزط تِ ًظط هیضؾس ایي «زفاٍذ» ّن زض ٍضؼیر ؾاذساضی زَلیس ًوَز
زاضز ٍ ّن زض ًگاُ ذَز فیلنؾاظاى زَلیس غالة ایي فییلنّیای «هسفیاٍذ» ًیِ زض ؾیاظٍکاض اؾیسَزیَّا ٍ
ذطزُکوداًیّای ؾیٌوای ٍاقؼاً هَخَز ،تلکِ تا ؾرسی تؿیاض تا حوایر زؾسگاُّای زٍلسیٍ-ظاضذ فطٌّگ
ٍ ٌّط ،زفسط خػٍّف زلَیعیَى هلی ٍ کاًَى خطٍضـ فکطی کَزکاى ٍ ًَخَاًاى-هیؿط قسُ اؾر اظ ؾیَی
زیگط هیزَاى گفر ذَز فیلنؾاظاى ،زؾرکن زض زضخِ ًرؿر ،تِ ؾَززّی ٍ گیكِ فکیط ًوییکطزًیس اظ
ؾَی زیگط تؿیاضی اظ هضاهیي ٍ ایواغّای کلیكِای «فیلنفاضؾی» تا خطزاذرّای تْسط ٍ زض نَضذتٌسی
ػالواًِزطی زض ّواى ؾیٌوای «هسفاٍذ» تاظزَلیس قسُاًس
زیحّای غالة «فیلنفاضؾی»
تا چكنخَقی اظ هَاضز هٌفطز تؿیاض ،هیزَاى تِ لحاػ هضوَى ،ؾِ زیح غالة زض ؾیٌوای «فیلنفاضؾیی»
قٌاؾایی کطز
زیح ًرؿر هثسٌی تط زضاز قْط ٍ ضٍؾسا اؾر زض ایي فیلنّا ،قْط هکاى تییاًسْیایی اؾیر تیطای اًثیَُ
ضشیلرّا ٍ ًاهطزهیّا ٍ ضٍؾسا هکاًی تطای نویویرّای تیکطاى ،زٍؾسیّا ٍ یکطًگیّای تیغیلٍغیف

قْطهاى فیلن تا آضظٍّای تؿیاض خا تِ قْط هیگیصاضز اؾییط زضٍؽّیا ٍ زٍضٍیییّیای قیْطیاى ؾییاُ قلیة
هیقَز ٍ حال تا قٌاذر زٍتاضُای اظ ذَیكسي تِ ضٍؾسا تاظهیگطزز فیلنّیای هدییس هحؿیٌی تْسیطیي
گَاُ زیح ًرؿراًس هكاتِ ایي ایواغ ضا زض زٍ فیلن «آزه » ذؿیطٍ ّطیسیاـ ٍ «آقیای ّیالَ» زاضییَـ
هْطخَیی ًیع هیزَاى یافر زض «آزه » قْطهاى فییلن خیؽ اظ زدطتیِ فطٍخاقیی زض ضٍاتیظ ذیاًَازگی ٍ
آقٌایی تا زٍؾر آهطیکایی فلؿفِ ذَاًسُ کِ ػاقق فلؿفِ قیطش اؾیر ،زٌاقضیاذ ٍضییؼیسی کیِ زض آى
گطفساض قسُ اؾر ضا زاب ًویآٍضز خالى خایاًی فیلن ،قْطهاى ضا زض حالسی کِ هكغَل ضقیم ٍ خیایکیَتی
زیَاًٍِاض اؾر زض هیاى ضهِّای ضٍؾسا ًكاى هیزّس
زض فیلن «آقای ّالَ» ،کوسی هكَْض زاضیَـ هْطخَیی ،تا ضٍؾسایی ؾازُزلیی هیَاخْین کیِ تیطای خییسا
کطزى ظٍخِ هغلَب تِ خایسرر آهسُ اؾر زض ّواى تس ٍضٍز کیفف ضا هیزظزًس ،زٍؾساى ٍ آقٌایاًی کیِ
ضٍیكاى حؿاب کطزُ تَز فطیثف هیزٌّس ٍ ظًی کِ ػاققف قسُ تَز فاحكِ اظ آب زضهیآیس ٍ زض خاییاى
فیلن ،تا ػثطذ گطفسي اظ زدطتِی اًسٍذسِقسُ تِ زُ هْطتاى تاظهیگطزز
زیح زٍم هثسٌی تط زضاز «تاالقْط» ٍ «خاییي قْط» اؾر زض ایي زیح ،قْطهاى تطآهسُ اظ عثقِ فطٍزؾیر،
گطچِ فقیط ٍ ًساض اؾر اها خط اظ یکطًگی ٍ نفا ٍ زلرَـ ٍ قاًغ تِ ّواى ظًیسگی فقیطاًیِ اؾیر اظ ؾیَی
زیگط تاالقْطًكیٌاى ،گطچِ ثطٍزوٌس ٍ کاخًكیياًس اها ظًسگی تؿییاض خطضًدیی زاضًیس فاؾیس ٍ حیطیم ٍ
اًؿاًیر ظزٍزُاًس آقٌایی ٍ تطذَضز ایي تاالقْطًكیٌاى تا فطٍزؾساى قْطی ،آىّا ضا تِ ذَز هیآٍضز ٍ تِ
آىّا اًؿاًیر هیآهَظز ٍ زضًْایر زض ی
ؾیاه

فطایٌس هؼدعٍُاض آقسی عثقیازی ضخ هییزّیس «گیٌح قیاضٍى»

یاؾوی تا کاضاکسط «ػلی تیغن» تْسطیي ًوًَِ زیح زٍم اؾر

زیح ؾَم ًیع حانل زض کٌاض ّن آهسى ؾِ ػٌهط ضٍایی اؾر ظًی ظیثا کِ اظ تیس ضٍظگیاض ضاّیی کافیِّیا،
کاتاضُّا ٍ فاحكِذاًِّا قسُ ،ضسقْطهاى کِ ظى ظیثا ضا فطیفسِ ٍ ایٌی

اٍ ضا اؾیسثواض هییکٌیس ٍ ؾیَم،

قْطهاى فیلن کِ زض ًعاع تا ضسقْطهاى ،تط ؾط اظ آى ذیَز کیطزى ظى ظیثیا اؾیر زض فییلن «غیَل» زاٍٍز
اؾواػیلی ،هطز زضقراًسام ٍ ذكي ،کِ ناحة کافِ اؾر ،ظًی تِ ًام هحثَتِ ضا هدثَض تیِ کیاض زض کافیِ
تِػٌَاى ضقانِ هیکٌس هحثَتِ تا ظٍض ػطیاى «غَل» ،اؾسثواض هیقَز حؿیي کِ اظ ؾیط زهیازف ػاقیق
هحثَتِ هیقَز خؽ اظ چٌس تاض قکؿرذَضزى زض تطاتط «غَل» ؾیطاًدام تیا هؼدیعُّیای کویی

فییلن،

«غَل» ضا اظ خای زضآٍضزُ ٍ هحثَتِ ضا اظ آى ذَز هیکٌس زِهایِّایی اظ ایي ایواغ زض فیلن «ضگثاض» تْیطام
تیضایی ّن حضَض زاضز زض فیلن ضگثاض ،آقای حکوسی هؼلن هسضؾیِ ،ػاقیق ذیَاّط یکیی اظ قیاگطزاًف
هیقَز آزیِ هؼكَقِی آقای حکوسی ،ذاعطذَاُ زیگطی ّن زض ّواى هحلِ زاضز آقا ضحیین کیِ قهیاب

هحلِ اؾر ،تالٌؿثِ هسوَل ٍ زَاًگط اؾر ٍ هیزَاًس ذاًَازُ ضًدَض ٍ فقیط آزیِ ضا زأهیي کٌس زضحیالیکیِ
آقای حکوسی زض کلثِ هحقط ذَز ،خع ػكق ٍ هكسی کساب ،کِ ًاىٍآب ًویقَز چیع زیگطی ًساضز ًیعاع
تط ؾط آزیِ هیاى آقای حکوسی ٍ آقاضحین ،ؾطاًدام تا حکن اًسقالی آقای حکوسی – زثؼیس ًاذَاؾیسِ اٍ اظ
هحلِ – ٍ ّوطاّیًکطزى آزیِ تا اٍ تِ خایاى زطاغی

ذَز هیضؾس

تا زکیِتط ایي هثالّا هیزَاى گفر ،ذظ فانل قغؼی ٍ اًؼغافًاخصیطی هیاى ؾیٌوای «تسًِ» ٍ ؾییٌوای
«هسفاٍذ» ٍخَز ًساضز تلکِ گفسگَ ٍ تسُتؿساى زائوی هیاى زٍ خطیاى ،تِ قکل هطکع-خیطاهَى ،هیاى اییي
زٍ ًَع خطیاى ٍخَز زاقسِ اؾر ؾیٌوای «هسفاٍذ» ًسَاًؿر اظ تؿیاضی اظ کلیكِّای فیلوفاضؾی ػثیَض
کٌس ٍ اظ ؾَیی زیگط ؾیٌوای «تسًِ» زض فطایٌس ازغام/اؾسحالِ ؾیؼی زض تیِکیاضگیطی زؾیرکین تطذیی
هضاهیي ؾیٌوای «هسفاٍذ» زاقر
زضتاضُی ایواغ ظى
هحوس حداظی زض ضهاى «ظیثا» ،یکی اظ هاًسگاضزطیي ایواغّا اظ ظى زض ایطاى هؼانط ضا ذلیق کیطز علثیِی
خَاًی تِ ًام حؿیي کِ تِ زًثال ظّس ٍ زقَای ّطچِ تیكسط اؾر تطای زکویل زحهیالذ زیٌیی ذیَز تیِ
زْطاى اتسسای زِّی  6566هیآیس آقٌایی اٍ تا ظیثا ًاهی ظیثا ،فطیثٌسُ ٍ ،اغَاگط کِ الثسِ فاحكیِ اؾیر،
زل ٍ زیي هطز ذسا ضا هیتطز تا کو

ظیثا ،حؿیي زض ازاضُ اؾسرسام هیقَزٍ ،اضز تٌسٍتؿرّای ؾیاؾی

هی قَز ،ضقَُ هیگیطز ،تاػث ذَزکكی ًاهعزـ هیقَز ٍ ذالنِ ؾقَط اذالقی ٍ اضظقی زویامػییاضی
هیکٌس ایواغی اظ ظى کِ زض «ظیثا»ی حداظی حضَض زاضز – ظى اغَاگط/فطیثٌسُ ٍ ػاهل گٌاُ/هفؿیسُ کیِ
ّوعهاى تایس کٌسطل/هْاض قَز ٍگطًِ فاخؼِ تِ تاض هیآیس – ؾیایِی تؿییاض ؾیٌگیٌی زض ؾییٌوای اییطاى
زاقر یکی اظ هكَْضزطیي ایي فیلنّا ،کِ ایواغ هكاتْی ضا تاظزَلیس کطز ،اثطی اؾر اظ زاٍٍز هالخَض تِ ًام
«قَّط آَّ ذاًن» – کِ اقسثاؼ تیضتغی اؾر اظ ضهاى هكَْضی تِ ّویي ًام – کِ زض اٍاذط زِّی 06
ؾاذسِ قس زض ایي فیلن ،ظى تیَُای تِ ًام ّواً ،ظن عثیؼی ظًسگی ضٍظهطُی ؾلؿلِهطازثی ی

ذیاًَازُ

ضا تا ٍضٍزـ تِ ایي ذاًِ تِ ّن هیظًس ّوای اغَاگط ،هطز تا ایویاى ذیاًَازُ ضا اؾییط ذیَز کیطزُ ،تاػیث
هكاخطُ تیي هطز ذاًَازُ تا ّوؿط ٍ فطظًسـ هیقَز ٍ اٍ ضا تِ اًدام هٌکطازی ٍاهیزاضز کیِ خییفاظاییي
فکطـ ضا ّن ًویکطز زض خایاى ،هطز ذاًَازُ کِ هسَخِ ظًسگی گٌاُآلَزی کِ زچاضـ قسُ هیقَزّ ،وا
ضا ّوطاّی ًویکٌس ٍ تا ضفسي ّوا – گَیی قثح قیغاى اظ ظًیسگی ذیاًَازگی ضخ تؿیسِ اؾیر – زٍتیاضُ
ذاًَازُ ٍحسذ ذَز ضا تاظهییاتس

خیف اظ زحلیل فیلن اٍکی هؿسط حیف اؾر ؾرٌی اظ یکی اظ ؾریفزطیي فیلنّای زاضید ؾیٌوای اییطاى
ًگَیین! «هْسی هكکی ٍ قلَاضک زاؽ»  ،فیلوی تِ کاضگطزاًی ًظام فاعوی ؾاذسِ ؾیال  ،6536یکیی اظ
زیدیکالزطیي زهاٍیط هَاخِْی ًگاُ قَْذتاض هطز ایطاًی ٍ ظى فطًگی اؾر – ّواىعَض کِ اظ ًام فیلن ّن
خیساؾر زض ایي فیلن ،آقا هْسی کِ لَعی خاک ٍ قداع ٍ اّل تِانغالح غیطذ ٍ خَاًوطزی اؾر هیسام
زض حال «ًگاُ» قَْذتاض تِ ظى فطًگی ٍ زض خی آى افؿَى حانل ًگیاُ اؾیر اییي فییلن خیط اظ ًواّیای
کلَظآج ؾَتػکسیَ اظ ؾکؿَال خَیٌرّ6ای تسى ظى فطًگی اؾر افؿًَی کِ اظ اتسسا زا اًسْای فیلن زًثیال
هیقَز ٍ زقطیثاً هیزَاى گفر فیلن چیعی خع ایي ًیؿر ٍ زضٍاقغ ،زاؾساى انلی ایي فیلن ،فطػی تط اییي
«ًگاُ»ّای خیزضخی اؾر!
زضتاضُی خطٍیع کیویاٍی
قْیسثالث زض ازطیف ،قیطزل زض ایسالیاّ ،طیساـ ،حازوی ٍ هْطخَیی زض آهطیکیا ٍ کیوییاٍی زض فطاًؿیِ
زضؼ ؾیٌوا ذَاًسًس ٍ زقطیثاً ّوعهاى ،تا تلٌسخطٍاظیّای تؿیاض تِ ایطاى آهسًس کیوییاٍی ّویطاُ ًهییة
ًهیثیً ،انط زقَایی ٍ هٌَچْط ػؿگطیًهة خعء هدوَػِای تَز کِ ظیط ًظیط فطییسٍى ضٌّویا ،زض زفسیط
خػٍّف زلَیعیَى قاٌّكاّی قطٍع تِ ؾاذر فیلنّای کَزاُ ٍ هؿسٌس اظ ًَاحی هرسلف ایطاى کطزًس
هْنزطیي ؾاذسِّای کیویاٍی زض ایي زٍضُ « ،زدیِّیای قیغطییِ» ٍ « ضیاهي آّیَ» ّؿیسٌس «ج هثیل
خلیکاى» ،اثط آٍاًگاضز ٍ حیطذاًگیعی تَز کِ تیطای ًرؿیسیي تیاض ًیام کیوییاٍی ضا زض هحافیل ؾییٌوایی
تیيالوللی تط ؾط ظتاىّا اًساذر ایي ًامآٍضی تا ؾاذر زٍ فیلن تلٌس «هغَلّا» ٍ «تاؽ ؾیٌگی» ٍ کؿیة
زٍ خایعُی تع تالساض خكٌَاضُ زْطاى ٍ ذطؼ ًقطُای خكٌَاضُ تطلیي ،تِ یکی اظ هكیَْضزطیي فییلنؾیاظاى
ایطاًی زض فضای تیيالوللی زثسیل قس

Sexual point
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«اٍکی هؿسط» ػٌانط انلی زٍ فیلن قثلی ضا زا اًسْای هٌغقی خیف تُطز خاهؼِی ضٍؾیسایی غیاضذقیسُ ٍ
هَضز ّدَمِ ًوَزّای فطٌّگی اهدطیالیؿن زض «هغَلّا» ٍ یا زضٍیف ذاى اؾیفٌسیاضیِ ضًدیَض ٍ هلیَل اظ
ؾطکَب زمٍزؾسگاُ زٍلسی هْاخن ٍ ّوعهاى ،فؿاز ٍ ضیاکاضی هطزم زُ زض «تاؽ ؾٌگی» ،زض فیلن «اٍکیی
هؿسط» زؾر تِ ػهیاى هیظًٌس
زضتاضُی اٍکی هؿسط
زض اتسسای فیلنٍ ،یلیام ًاکؽزاضؾی ،زَضیح هیزّس کِ چگًَِ اًگلؿساى خیكطفسِ ٍ هسوسى تِ هٌاتغ ًاب
اٍلیِی ایطاى ػقةافسازُ ًیاظهٌس اؾر ٍ اٍ تطای چِ هأهَضیسی ضّؿیداض ضٍؾیساّای زٍضافسیازُ اییطاى قیسُ
اؾر ؾدؽ اظ ًازَاًیاـ زض تطذَضزاضی اظ کَچ زطیي اضزثاط تا اّیالی ضٍؾیسایی ؾیري هییگَییس کیِ
احسوال ٍخَز هٌاتغ ًفسی زض آى تؿیاض تاالؾر هطزم زُ اظ زاضؾی فطًگی ّوچَى خيظزُّا هییگطیعًیس!
زاضؾی تطای ضفغ ایي ًازَاًی اظ زٍؾساًف هیذَاّس تِ کوکف تیایٌس الًگ قازی اظ ٍضٍز زٍؾساى زاضؾی
کِ زض ضأؼ آىّا ظى لًَسی تِ ًام ؾیٌسضال قطاض زاضزّ ،وعهاى کوی

ٍ َّلاًگیع اؾیر زیا خییفاظاییي،

زهاٍیطی کِ اظ ضٍؾسا زیسُاین ،چیعی خع ًظن ٍ ّاضهًَی ظًسگی عثیؼی ضٍؾسایی ًیؿر تا ٍضٍز زٍؾساى
زاضؾی کِ زض ی

تالي ًكاى زازُ هیقًَس – ّوچَى تالی آؾواًی کِ تط ؾط اّالی ضٍؾسا آٍاض هیقَز –

ایي ًظن تِعَض کاهل تْن هیضیعز؛ تِگًَِای کِ زض ؾیکاًؽ خاییاًی فییلن اثیطی اظ ّیاضهًَی زضٍى اییي
ضٍؾسا ًویتیٌین

ی

ی

اّالی چٌیاى غیطش زواقیای ؾییٌسضال هییقیًَس کیِ زیگیط زیَاًی تیطای زكیریم اؾیسثواض ٍ

فطیةذَضزگی ذَز ًساضًس ًام ،چْطُ ،خَقف ،گفساض ٍ ضفساض آىّا تِکلی هؿد هییقیَز زض خیالىّیایی
خیاخی زاضؾی ٍ ؾیٌسضال تا زَضی قکاضی کِ ّوطاُ ذَز زاضًس ،هطزم زُ ضا اظ آى ذَز هیکٌٌس

گطٍّی اظ اّالی تطای زاضؾی کاض هیکٌٌس کِ هكغَل کكف چاُّای ًفر زض ظهیيّای اعیطاف زُ اؾیر،
گطٍّی زیگط ّوطاُ زٍؾر زاضؾی هیکَقٌس زا ػسیقِّای ظیطذیاکی تیاتٌیس ٍ زضاظای زحَییل آى ،اًؼیام
تگیطًس ٍ گطٍّی زیگط ظیط ًظط ؾیٌسضال زض حال آهیَظـ ظتیاى اًگلیؿییاًیس کالؾیی کیِ ّوعهیاى کیِ
هیآهَظز – تا زَضیح ػطیاى ٍضؼیر ػقةافسازگی هیاى ایطاى ٍ اًگلؿساى – اِػوال ؾلغِ هیکٌس
هفَْم «الیٌاؾیَى» کِ زض گفساضّای ضٍقٌفکطی زِّ  ،36 ٍ 06ؾایِی تؿیاض ؾٌگیٌی زاضز زض ایي فیلن
تِ قکل کاهالً ػطیاى ٍ ّدَگًَِای تِ زهَیط کكیسُ هیقَز هؿدقسگی اّالی ضٍؾسا تِ حسی هیضؾیس
کِ زیگط ّیچ ضًگی اظ ظًسگی خیكیي زض آزمّا ،اقیاء ،ؾاظُّا ٍ حسی حیَاًاذ هَخَز ًیؿر هطزم زُ تِ
ؾث

ّیدیّا لثاؼ هیخَقٌس ،هَؾیقی ضاک گَـ هیکٌٌس ٍ غطش زض ههطف اخٌاؼ تٌدل فطًگیاًیس ٍ

حسی تعّا ٍ گَؾفٌسّا تِ ظتاى اًگلیؿی تغ تغ هیکٌٌس!

نثح ی

ضٍظ زض ی

ًوای کلَظآج کوی

اظ ی

ذطٍؼ هیقٌَین کِ تِخیای قَقیَلیقَقیَی ّیطضٍظُ

نثح تریط فطًگی2هیگَیس ضٍؾسا زض هسذ کَزاّی اظ ی

فضای عثیؼی تطای ظًیسگی تیِ زیعًیی لٌیسی

ضؤیایی/ههٌَػی زثسیل هیقَز
زض ایي هیاى ی

اؾسثٌا ٍخَز زاضز اؾسثٌای ٍضؼیر کِ گطچِ ؾاکر اؾر ٍ حطف ًویظًس اها ّییچگیاُ

زض ٍضؼیر ازغام ًویقَز ٍ ّوچَى قثحی زْسیسکٌٌسُ ،ظطفیسی تالقَُ تیطای تیطّن ظزى قاػیسُ تیاظی
اؾر خیطهیطزی قیَظکطزُ ،ضًدیَض ٍ افؿیطزُ اظ فؿیاز هطزهیاى زُ ًگیاُ غوثیاض اٍ تیِ ّدیَم ذیاضخی ٍ
فطیةذَضزى هطزم زُ اظ زضذكاىزطیي ًواّای ؾَتػکسیَ فیلن اؾر خیطهطز اظ هیاى اّالی زُ زٌْیا کؿیی
اؾر کِ تِضغن ّدَم ٍ غاضذ ذاضخی ،خاک ٍ زؾیرًریَضزُ 5هییهاًیس ٍ آلیَزُ ًوییقیَز خیطهیطز تیا
زالـّای اتسسایی ٍ گامتِگاهف هیکَقس ضٍح زاظُای تِ کالثس هطزم زُ – کِ زیگط ًویزَاًٌس تِ فاضؾیی
حطف تعًٌس چَى ظتاًكاى ًویچطذس – تسهس
«ذاک ،گل ،گٌسم» ،قؼاضی کِ خیطهطز هَفق هیقَز زٍتاضُ هطزم زُ ضا تا قٌاؾایی هدسز ایي ػٌانط تیط
ؾط شٍش آٍضز ،تِؾطػر تِ قؼاضی ّوِگیط زثسیل هیقَز قؼاضی کِ ؾطاًدام تؿاط زاضؾی ٍ ضفقایف ضا
خوغ هیکٌس ؾکاًؽ خایاًی فیلنً ،اتَزی ضٍؾسا تِ زؾر ّدَم ٍحكیاًِی خالؾیسی ً ،كیاى هییزّیس
فطیةذَضزگیِ هطزم ،چِ ّعیٌِ ی ؾٌگیٌی تطایكاى زاقر فطیةذَضزگی کیِ تیسٍى لًَیسی ظى فطًگیی
اهکاىخصیط ًثَز
«اٍکی هؿسط» زض هیاى زیگط فیلنّای ّنزٍضُاـ کِ زض اتسسای هقالِ شکط قس ،تیف اظ ّویِ تیِ ضذیساز
تْوي ً 35عزی

تَز زض ایي هیاى ،ایي فیلن ،زٌْا اثطی تَز کِ هیقس زهَیطی زوثیلی اظ ضّثط اًقالب ضا

زض آى زیس اها کاضاکسط خیطهطز فیلن ،ایواغی تَز کِ زض زٍ فیلن تؿیاض هْن تؼس اظ اًقالبّ ،اهَى (زاضیَـ
هْطخَیی – زض اًسْای زِّ  ٍ – 06خصیطایی ؾازُ (هاًی حقیقی – زض اتسسای زِّی  – 06تیِگًَیِای
هكاتِ زض ضٍایرّایی هسفاٍذ تاظزَلیس قس حویس ّاهَىِ هْطخَیی ،هؿسأنیل  ،آقیفسِ ٍ زضهاًیسُ کیِ اظ
یکؿییَ قؿییظّییای ػقییةافسییازُ ،کوییطـ ضا قکؿییسِ ٍ اظ ؾییَی زیگییط قیییَع ًگییاُ اتییعاضی زض خاهؼییِ،
ضًدیسُذاعطـ کطزُ ٍ اظ ّوِ هْنزط هْكیس تَضغٍای زٍؾیرزاقیسٌی کیِ ظهیاًی ػاقیقف تیَز زیگیط
زٍؾسف ًساضز ،زض خی ضفیق قسیویاـ ػلی ػاتسیٌی اؾر ػلی ػاتسیٌی کِ گَیی هٌثغ الییعال هؼٌَییر
اؾر اظ کف ّاهَى ضفسِ ٍ زٌْا ؾایِّای زَّناًگییع تیِ هییاًدی ذیاعطاذ گصقیسِ ،زض شّیي اٍ زیساػی
Good Morninig
virgin
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هیقَز ّاهَى کِ حسی زَاًایی زضؾر قلی کطزى تِ هؼكَقِی ذَز ٍ اًسقامگطفسي اظ اٍ ضا ًساضز ،ذیَز
ضا تِ آب هیاًساظز زا ی تاض تطای ّویكیِ زٌاقضیازی ضا کیِ گطفسیاضـ قیسُ حیل کٌیس زض ًْاییر عیی
هؼدعُای زؾر ًداذترف ػلی ػاتسیٌیّ ،اهَى ضا اظ آب تیطٍى هیکكس
زض خصیطایی ؾازُ کِ هكاتْر تیكسطی تا «اٍکی هؿسط» زاضز – خَل ،فاحكِ خْاًی ،خایگعیي ظى فطًگیی
قسُ – زوام هطزم زُ حاضطًس زض اظای گطفسي خَل اظ اًؿاًیر ٍ اذیالش تگصضًیس خیسض ،کیَزک ذطزؾیال
زاظُهطزُاـ ضا تِ زؾر گطگ هیؾداضز ،تطازض ضٍزضضٍی تطازض قطاض هیگیطز ،هطز زالل ،حیَاى ظتاىتؿسِی
ضٍ تِ هَذ ضا ضّا هیکٌس ٍ هیضٍز ّوِی ایيّا زض قثال ٍؾَؾِی خَل نَضذ هیگیطز اها یی

اؾیسثٌا

ٍخَز زاضز «خیطهطز ػاضفی کِ اًگاض اظ زیصکطُاالٍلییا زضآهیسُ» زٌْیا کؿیی اؾیر کیِ زض هقاتیل خیَل اظ
خطًؿیةّای ذَز ػقة ًویًكیٌس ٍ ایي هقاٍهر ذَز ضا زا اًسْا ازاهِ هیزّس هطز اٍل فیلن زٌْا تا زضٍؽ
ٍ خطذ ٍ خال هیزَاًس خیطهطز ضا ضاضی کٌس کِ تؿسِای اظ خَلّا ضا ًعز ذَز اهاًر ًگاُ زاضز
«خیطهطز قَظکطزُ» کیویاٍی« ،ػلی ػاتسیٌی» هْطخَیی ٍ «خیطهطز ػاضف » حقیقی ،ػاضفهؿلکاًیاًس کِ
اگط ّوِی آزمّای خیطاهَىقاى ّن غطش زض آلَزگی ٍ فؿاز تاقٌس ،خاک ٍ هٌعُ هییهاًٌیس ٍ گیَیی زٌْیا
کَضؾَّای اهیس تطای ضّایی اظ ٍضؼیرّای هثسٌی تط ؾلغِ ٍ تیگاًگیاًس!
زض آذط
آًچِ زض ایي هسي آهس زالقی هقسهازی تطای زحلیل فیلن «اٍکی هؿسط» خطٍییع کیوییاٍی تیَز فییلنّیای
کیویاٍی تؿیاض کن زیسُقسُاًس ٌَّظ ّیچ کساتی زضتاضُ خطٍیع کیویاٍی یا تِ قیکل ههیاحثِ تلٌیس تیا اٍ
هٌسكطًكسُ اؾر زا خایی کِ هیزاًین ّیچکسام اظ هدالذ ؾیٌوایی زض ایي چٌس زّیٍِ ،ییػًُاهیِای تیِ
ؾیٌوای کیویاٍی اذسهال ًسازُاًس اظ ؾَی زیگط ًؿثر ؾیٌوای کیوییاٍی تیا گفساضّیای ضٍقیٌفکطی
ایطاى هؼانط ٍ اظ ؾَی زیگط زأثیطخصیطی ذال اٍ اظ ؾیٌوای هَج ًَ فطاًؿًِ ،قیس فییلنّیای اٍ ضا زقیَاض
هیکٌٌس ایي ًَقسِ زػَزی اؾر تطای زیسى فییلن ّیای کیوییاٍی ٍ ؾیدؽ آغیاظی تیطای زفکیط زضتیاضُ
ؾیٌوای اٍ کِ الثسِ زفکط زض لحظِی حال ذَزهاى اؾر

