
ــای  ــرف مؤلفه ه ــک ط ــی« از ی ــات خصوص »مالق
»ژانــر نکبــت« و بــه طــور مشــخص فیلــم »ابــد و 
یــک روز« را وام می گیــرد و از طرفــی رنگ و لعــاب، 
تــم و پیرنــگ ســینمای هنــدی را بــه کار می گیــرد. 
پایــان خــوِش فیلــم، آن را از ســینمای ســیاه و ناتورالیســتی 
ــانس  ــم ش ــل، فیل ــن دلی ــه همی ــد. ب ــز می کن ــران متمای ای

چندانــی بــرای جشــنواره های خارجــی و اقبــال روشــنفکران 
داخلــی نــدارد و ظاهــرًا بــرای مخاطــب عمومــی ایرانــی 
تولیــد شــده اســت. ایــن فیلــم حکــم تنفســی در ســینمای 

چــرک ایــران را دارد؛ امــا جهــان چندپــاره 
فیلــم اظهارنظرهــای تحریریــه نقدنوشــت را 

ــاره اش متفــاوت کــرده اســت. درب
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نشریۀ     ر        وز انۀ
فجر فیلم  رۀ  ا جشــنو چهلمــن 
ششم ه    ر  شما

» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه  نا و

پرونده ای برای فیلم »مالقات خصوصی«

شت نو نقد 
» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه  نا و

ن ا سید علی  سید   : بری سرد
جی  خا محمد   : یه یر تحر بری   د

 : ن یسندگا نو ی  را  شو
ی   هلل ســعید ، نعمت ا تقی فهیم محمد

یش  ر ین آ ، فرد ه د ز ا حید رضا و  محمد
نی  لح ســلطا صا ، محمد نی لقا د طا و ا  د

ه لزد با میثم   و 
ر ه پو پنا نی  ما  : ی هرن یر  مد

@naghd_nevesht   : ی ز ی مجا فضا

در ســینمای عبــوس و تلخ پســند ایــران، مالقــات 
خصوصــی هــوای تــازه ای اســت. می گــذارد نفس 
ینکــه بســتر شــکلگیری قصــه در  بکشــیم. بــا ا

جنوب شــهر و زنــدان اســت امــا تمرکــز فیلم بــر رابطــه رمانتیک 
پروانه و فرهاد اســت. فیلمساز خوشــبختانه مرعوب سینمای 
کــت  کلیشــه های فقــر و فال اجتماعــی زده مــا نمی شــود و از 

و تباهــی ژانــر نکبــت هــم 
ز محیــط  . ا د ر نمی خــو
آشــنایی زدایی می کنــد و 
زندگی را با دوست داشتن 
و دوســت داشــته شــدن 
پیوند می زند. چه خوب.

در نیمه اول فیلم همپای 
شکلگیری عالقه بین زن و 
مرد فیلم، تصاویر شاداب 
و گرم و خوش رنگ و لعاب 
هستند. و زمانی که رابطه 
از هم می پاشــد و متالشی 
اســت، تصاویــر ســرد و 
بــی روح و کدر می شــوند. 
ا  ر صحنه هــا  ز  فیلمســا

مطابــق با وضعیت رابطــه پروانه و فرهاد، دکوپــاژ می کند. برای 
او اصل این رابطه اســت و همه چیز در نســبتی که بــا این رابطه 

برقرار می کند، معنادار و مورد توجه است.
بــا ایــن همــه، مالقــات خصوصــی عاشــقانه نیســت، رمانتیک 
اســت. شــور و حــال جوانانــه  دارد امــا عمق نــه. کیفیــت رابطه  
ک نمی گذارد. عناصر و نشانه های  انسانی عمیقی را با ما به اشترا
شــکل گیری عالقه بین شــخصیت ها در ســطح باقی می مانند. 

به جزئیات بیشــتر از روند شکلگیری حس دوست 
داشــتن در پروانه و مواجهه او بــا تالش های فرهاد 

نیاز داشتیم. 
پروانه برخالف فرهاد با اینکه مالت کمتری در متن دارد اجرای 
-اساســًا به خاطــر بــازی خــوب پرینــاز ایزدیــار- بهتــری دارد. 
شخصیت پدر، مادر و برادر، -به خصوص پدر که رقت انگیز است 
و بــازی بــدی هــم دارد- پرداخت 
خوبی ندارند و در روند درام سکته 
و دســت انداز ایجــاد می کننــد. 
برخــالف آنهــا پســربچه همســایه 
خوب اســت. حضــور مختصــر اما 
مؤثری دارد. در صحنه شکســتن 
ماشین فرهاد، خشم خود و ما را بر 
سر فرهاد می ریزد و برای آخرین بار 
از پروانــه دفاع می کنــد. به جبران 

کم کاری های خانواده پروانه.
در صحنه پایانی، دوربین به آرامی 
و با احترام و مهر، بدل شدن اتاقک 
مالقات هــای خصوصــی زوج ما را 
در زنــدان، بــه خانه آرمانی شــان، 
تصویر می کند . بیرون ســرد اســت 
و بــرف می بارد. اما خانه آرمانی آن ها ســپر دفاعی شــان اســت. 
مــا کنــار آنهاییــم و از شــادمانی آنهــا شــاد هســتیم و از ســرما در 
امــان. زنــدان بــرای آنهــا -و ما- نــه حصار  کــه مأمن  اســت . چه 
اینکــه محیــط در نســبت با آدم هــا بدل بــه فضا می شــود و حاال 
در مالقــات خصوصی، ما زنــدان دیگری می بینیــم. متفاوت با 
همه زندان ها. زندان به مثابه جایی برای زندگی. ما را سر باغ و 

ج آنجاست. بوستان نیست/ هر جا که تویی تفر

فردین آریش

یک تنفس کوتاه

مالقات خصوصی عاشقانه 
نیست، رمانتیک است. شور و 
حال جوانانه  دارد اما عمق نه. 
کیفیت رابطه  انسانی عمیقی را با 
ما به اشتراک نمی گذارد. عناصر 
و نشانه های شکل گیری عالقه 
بین شخصیت ها در سطح باقی 
می مانند



فیلــم مالقــات خصوصی ظاهرا درباره عشــق اســت. تبلیغات عوامل 
فیلم هم معطوف به یک فیلم عاشــقانه اســت. اما آنچه جهان فیلم 
را می ســازد و کشــمکش های اصلی را رقم می زند، عشق نیست بلکه 

سوءاســتفاده از عشــق و عاطفه است. عشــق در اینجا قربانی است. عاشقان هم 
یــا کالش و توطئه گرند یا احمق و فریب خورده ای کــه باید هزینه زیادی بابت این 
حماقــت خود بپــردازد. امید شــمس در مقام کارگــردان، پــس از فیلم های کوتاه 
قابل تأمل، در اولین فیلم بلندش نشــان می دهد کــه در نمایش یک درام قابل، 
توانمندی الزم را دارد. وقتی کار شمس بیشتر جلوه می کند که شاهدیم از عهده 
ترســیم روابط و مناســبات خالف کاران و محیط زندان با تمــام جزئیاتش برآمده 

اســت. یعنــی هم زنــدان می ســازد، هــم آدم های 
کم بــر زندان را که دقیقًا  زندانی، هم مناســبات حا
اســاس ایــن اتفــاق در دکوپاژهــای ســنجیده و 
میزانســن های قابــل بــاور اســت کــه بخــش مهــم 
آن مدیــون طراحی لبــاس و نور و تصویــر و مهم تر، 

انتخاب بازیگران دوم و سوم مناسب است.
گر چه در چارچــوب »ابد و یک  مالقات خصوصــی ا
روز«ی قابــل تعریــف اســت امــا بــه ورطــه تحقیــر و 
حقارت ســازی از آدم هایــش  نمی افتــد و فیلم ســاز 
ســعی زیــادی کــرده تــا از آن فضــا و اتمســفر تیــره و 
تــار و چــرک فاصلــه بگیــرد و اثــری منتــج  بــه امید و 
آینده روشــن بیافرینــد. پایان درام را بــدون ترس از 
اتهــام »هپی انــد« می بنــدد. چــرا که پایــان خوش 
همــواره در آثار دراماتیک از بطــن توده های مردم و 
جنبش هــای برانگیزنده می آید. بــه تعبیری پایان 
شــب ســیه ســفید اســت. لذا این مولفه سینمایی 

خطــر پس زدگی از ســوی روشــنفکران را دارد. ضمــن اینکه همین ســاختار، باعث 
می شــود تا فســتیوال های خارجــی تحویلش نگیرنــد. بنابراین فیلم بــرای اینجا و 

مخاطب اینجایی بسته شده است.
امید شمس اما نتوانسته اثرش را در همه ابعادش شکیل کند. بدقوارگی  از آن بیرون 
می زند. چگونه ؟ اصلی ترین مشکلش از آنجایی بروز می کند که آدم های اصلی اش با 
شناسنامه محیطی که روایت می کند همخوان نیستند. در نظر بگیرید که فیلمساز 
ابتدا می خواهد دختری دارای اصول اخالقی تثبیت شده معرفی کند ولی همو در 
مکان زیست اش با لپ های قرمز جوالن می دهد و در چند ارتباط »چت« وا می رود 

و در ادامه تحرکات معشــوق )توطئه گر( همه جــوره تا حد حمل انباری 
مــواد پیش می رود. البته فیلمســاز مثال دالیلی چون فقــر و نیاز به پول 
در کوتاه مــدت را ســر راه پهــن می کند. حــاال در اطراف دختــر هم همه 
مضمحل و لمپن هســتند؛ از پدر )تا حد توهین و تحقیر( تا برادر )که معلوم نیســت 

آن عضله ها دراین خانواده از کجا آمده!(.
»مالقــات خصوصــی« از همانجایــی لطمــه خــورده اســت کــه داعیــه آن را دارد. 
چی؟ عشــق و نفرت. تنگدســتی و جبر محیــط. خانواده محــوری و زندان پروری. 
در هیچکــدام از این رویکردها فیلم دارای منطق ســینمایی نیســت، سســت اند، 
ارتبــاط دیالکتیکی مقومی ندارند. بالهت و حماقت آدم ها برجســته اســت. حتی 
هوتن شکیبا لنگ در هوا است. پایگاه و خاستگاه 
اجتماعی اش در اصل پایین شــهری اســت ولی 
تیپیکال مربوط به »ازمابهتران« است. اما همه 
قوت های فیلم به بخش میانی و خصوصا زندان 
است. اساســا تکان دهنده است. تادیب کننده 
اســت. مــو بــر تــن ســیخ می کنــد. اطالعــات تازه 
هــم می دهد. )از نــوع حمل مواد تا جاســازی ها 
و ازدواج در زنــدان و ...(. همــه آدم هــای زندان 
تیپیــکال قدرت مندنــد، بــرای بقــا می جنگند، 
برای رهایی نقشه می کشند، زیر پای هم را خالی 
می کنند، به یکدیگر پشت پا می زنند، جاسوسی 
ک بودن زندان با  هم را می کنند، خفقان و ترسنا
کســتری لب  مخاطــب کار می کند. مخاطب خا
مرز خالف، با دیدن فیلم پا پس می کشد. زندان 
و زندان بانــان هیبــت الزم را دارنــد. برای همین 
اســت که فیلم قابل دیدن شــده و جذابیت الزم 

را برای مخاطب ایجاد می کند.
اینکه امید شــمس در رویکرد مخاطب شناسی برای همه سلیقه ها پاساژ باز کرده 
فی نفســه مذموم نیست اما اینکه به هر قیمتی ملودرام می کند اشکال دارد. حتی 
برای رســیدن بــه این منظور، فیلــم را طوالنی کرده اســت تا آنجا که بــه راحتی یک 
مینی ســریال ســه قســمتی می شــود. خصوصًا نیمی از پرده آخر که قرار اســت مرد 
توطئه گــر را متحول کند به دم دســتی ترین تمهیدات دســت می یازد تــا آنجا که به 
فیلم فارسی ها و فیلم هندی ها )نه به مفهوم سبک و سیاق قابل اعتنای سینمای 

هندوستان( وامدار است.

این گروه لمپن های گل منگلی

پایان خوش همواره در آثار دراماتیک از بطن 
توده های مردم و جنبش های برانگیزنده می آید. 
به تعبیری پایان شب سیه سفید است. لذا 
این مولفه سینمایی خطر پس زدگی از سوی 
روشنفکران را دارد. ضمن اینکه همین ساختار، 
باعث می شود تا فستیوال های خارجی تحویلش 
نگیرند. بنابراین فیلم برای اینجا و مخاطب 
اینجایی بسته شده است

محمد تقی فهیم

مالقات خصوصی از آغاز تصویری معصومانه همراه 
بــا جنایت هــای بچه گانــه را به ما نشــان می دهد. 
پروانه در میانه دشــت ســبز و گلزار گلعزار، دستان 

و دامانــش را بــر بوته هــا و غنچه هــا می کشــد و لبــاس گل گلی و 
طره های بیرون ریخته از روســری اش، ســیمایی معصومانه، 
مهربان و دوست داشــتنی را به تصویر می کشد. این لحظات 

زیبا برای ثانیه هایی اســت، زیرا پروانه پســربچه همسایه 
را می بیند که با دوســتانش ســیگار می کشــند. ظاهرا از 

همیــن ابتــدا قرار اســت بــا از بین رفتــن معصومیت 
کودکانه به وسیله جرمی بچگانه مواجه باشیم.

پروانه اما بزرگسال نیست، عاقالنه نمی اندیشد 
و عاشق شدنش هم کودکانه است. او عاشق 

زندانی می شود که تنها از طریق پیام های 
رد و بــدل شــده واتســپ بــا یکدیگــر در 

ارتباط هستند. پرسش از فیلم نامه 
مالقات خصوصــی و ایرادگیری از 

شــخصیت پردازی از همینجا 
آغاز می شود. پروانه چگونه 

قانع می شود که تصویر 
خــودش را بــه فرهــاد 
کــه در زندان اســت، 

نشــان بدهــد؟ پروانه 
چه طور حاضر می شود با شناسنامه خواهر فرهاد، به مالقات 
فرهــاد بــرود؟ پروانــه از طریــق چــه فراینــدی عاشــق فرهــاد 
می شــود؟ ما تقریبا پاســخ این پرســش ها را نمی دانیم! تنها 
فیلم از زبان کامــران، رئیس باند مواد مخدر زنــدان، و ایمان، 
برادر پروانه متوجه می شــویم کــه فرهاد از داخــل زندان »مخ 

پروانه را زده است«.

فیلم به جای توضیح این انگیزه ها و دالیل عاشق 
شدن، به ما لحظات رومانتیک و اسلوموشن نشان 
می دهد. مشکل دیگر در شخصیت پردازی پروانه، 
بــه پیش داســتان وی برمی گردد. او در ســابق، خواســتگاران 
زیادی داشته است، اما هر کدام را به دلیلی رد کرده، اما این بار 
عاشــق مــرد نادیــده و خالفــکار می شــود. مشــکل فقــط این 
نیست، پروانه از جایی که متوجه می شود فرهاد به قصد 
و نیت دیگری به او ابراز عالقه کرده، باز هم پای عشقش 
می ایستد و با فرهاد همکاری می کند و مواد مخدر به 
داخل زندان می آورد! احتماال در قصه های پریان 
از این اتفاقات را بیشتر مشاهده کنیم، اما برای 
فیلمی که ادعای رئال بودن دارد و معماری 
زنــدان و باندهــای مــواد مخــدر را بــه مــا 
نشان می دهد، تخیالت و فانتزی بازی 

عاشقانه چندان جایگاهی ندارد. 
به صورت خالصه می توان گفت که 
عشــق در مالقــات خصوصی 
و عاشــق شــدن پروانــه در 
موقعیــت نیســت، یک 
ز  لــی و ا عشــق خیا
کنــده و بیــرون  جــا 
از فضاســت، هرچنــد 
می خواهد پای حومه شــهر و زندان را وســط بکشــد، اما این 
عشــق بیــش از اینکه به محلــه و زندان ربطی داشــته باشــد، 
حاصــل تخیــالت نویســنده آن بــوده اســت! دربــاره قضاوت 
تکنیــکال نســبت بــه ایــن فیلم نبایــد مرعــوب حس خــوب و 
کان  رومانتیک آن شد، زیرا حفره های شخصیت پردازی کما

وجود دارد و قصه را خراب می کند.

داوود طالقانی

معصومیت از دست رفته
فیلم به جای توضیح این انگیزه ها 

و دالیل عاشق شدن، به ما لحظات 
رومانتیک و اسلوموشن نشان 

می دهد



پس از رها کردن چندباره سالن پخش فیلم های 
جشــنواره ، باالخــره فیلمــی را  دیــدم کــه الاقــل 
می توان بــه دیگران پیشــنهاد تماشــایش را داد. 

فیلمــی کــه ادعــا و حرف هــای گنــده کمــی می زند، نســبتا 
قصه گویی می کند و نیمچه شخصیت هایی قابل  درک دارد.

 »مالقات خصوصی« فیلم متوسطی است که می توانست 
فیلم خوبی هم باشد. اما خوره جامعیت به جان فیلم های 
ما افتاده اســت و فیلمســازان بیش تــر از خود فیلــم یا قصه 

آن، می خواهنــد از چیزهای زیادی ســخن بگویند. از 
چیزهای زیاد گفتن نیــز، همانطور که می دانید، 

ناِم دیگِر از هیچ گفتن است.
 »مالقات خصوصی« با یک عاشقانه 

شــروع می شــود. فرهــاد )هوتــن 
شکیبا( جوانی زندانی است 

که عاشق پروانه )پریناز 
ختــر  ، د ) ر یــا د یز ا
نیــان  ز زندا یکــی ا

می شود. عاشقانه ای 
که هم باورپذیر است و هم 

ظریف. نه آنقدر سطحی است 
کــه نتــوان آن را بــاور کــرد و نــه آنقــدر 

ج از چارچــوب  پیچیدگــی دارد کــه خــار
جهان فیلم قرار بگیرد. 

در ادامــه امــا، ما همــراه پروانه بــه داخل زندان 
می رویــم تــا فرهــاد را ببینیــم. و از اینجــا اســت کــه 

مشــکالت اساســی فیلم شروع می شــود و جامعیت، 
جــان فیلــم را درمــی آورد. زنــدان فقط جای عشــق و 
عاشقی نیست. خالف هســت، و مواد نیز. فرهاد هم 
فقط یک عاشق نیست، داللی است که برای زندانیان 
مواد تهیه می کند. و پروانه هم برای او همســر اســت، 
هم واسطه ورود مواد به زندان. »مالقات خصوصی« 
از این نقطه به بعد، الیه های اجتماعی پیدا می کند و 

دیگر یک عاشقانه صرف نیست.
گر بنا بود  تغییر لحن فیلم شجاعانه است. ا
تا انتهای فیلم یک عاشقانه ببینم، احتماال 
ســالن پخــش »مالقــات خصوصــی« را هــم تــرک می کردم. 
بنابرایــن در پــس ایــن عاشــقانه آرام، بایــد چیــزی مرمــوز و 
ناخوشایند وجود داشته باشد تا درام را به جریان بیندازد. 
اما به شرط اینکه جهان فیلم تاب و توان پذیرش این تلخی، 

ک را داشته باشد. این ناخوشایندی دردنا
فیلم جهانی رمانتیک دارد؛ جایی که عاشق 
شدن پروانه با تابش نورهای نئونی قرمز 
رنگ مغــازه اش همزمان اســت و در 
یک محله فقیرنشین، نماهای 
متعددی از جرم و جنایت و 
فساد نداریم بلکه باغ  
گیاهان دارویی، 
تصویــر اصلی 
است که امید 
شــمس از ایــن 
محله به ما می دهد. 
بــر ایــن جهــان نمی توان 
درام اجتماعــی بنا کــرد. درام 
اجتماعــی جدیــت مــی خواهــد و 
منطــق آن ســفت و ســخت اســت. در 
درام اجتماعی،آدم هــا هیچ وقــت از داخل 
زندان واقعا عاشق نمی شوند، بلکه فکر می کنند 

عاشق شده اند.
بنا کردن این نیمچه درام اجتماعی در جهان قصه، کمدی 
خلــق می کند. کمدی که هم با عاشــقانه فیلــم در دیالوگ 
است و هم با درام اجتماعی آن و از پس این دیالوگ به یک 
تراژدی می رســد. و این چندلحنی »مالقات خصوصی« از 
آن یــک تراژیکمدیاجتماعیعاشــقانه می ســازد. همینقدر 

شلخته، همینقدر غریب.

محمد حسین بابایی

»مالقــات خصوصــی« فیلــم درســتی اســت. همه چیــزش 
ســر جایــش اســت. قصــه دارد و به خوبــی از پــس روایت آن 
برمی آید. شخصیت هایش را یکی یکی و با حوصله می سازد 

و تیپ هایش ریزنقــش و جزئی نگارانه اســت. قاب بندی های دقیقش 
بــه روانی قصــه اش کمک می رســاند و همــة اجزایــش در خدمت کلیت 

اثر است.
دو موضوعی هم که به ســراغ آن ها رفته، از موضوعات پرتکرار و پرکشش 
سینماســت: عشــق و مواد مخدر؛ و به شــکل شــگفتی تعادل دلچسبی 
گر کسی این فیلم را فیلمی عاشقانه  میان آن ها برقرار ساخته؛ چنان که ا

گر اثری اجتماعی و در  بخواند اشــتباه نکرده و در عین حــال ا
نقد آســیب های آن بنامد، صحیح گفته است. فیلم 

بــه همان اندازه که اجتماعی اســت عاشــقانه هم 
هست و به همان اندازه عاشقانه که اجتماعی. 

لحن هریــک را هــم با کمــک دیگــری تعدیل 
می کند؛ به نحــوی که نقدهای تنــد و تیز اثر 
باعث شــده، با وجود غلظت باالی عشــقی 
کــه روایت می کنــد، به هیچ وجه شــبیه یک 
فیلم رمانتیک و پرسوز و گداز و احساساتی و 

دلخواه دایرة محدودی از مخاطبان نشود و از 
سوی دیگر قصة لطیف و شورانگیزش، بوی زهم 

نقدهای گزنده و بی پــروای اجتماعی آن را گرفته و 
صحنه های هول انگیز و روایت های تلخش از آسیب های 

اجتماعی و معضــالت و بزه کاری های معمول در زنــدان را قابل 
پذیرش ساخته است.

مالقات خصوصی فیلمی دربارة انســانیت است و دربارة شرافت؛ دربارة 
جوانه زدن بذر امید و زندگی است از دل مزبله ها و لجن زارهایی متعفن 
و دل آشــوب، بــه نیــروی عشــق؛ فیلمــی اســت در ســتایش صداقــت؛ با 
ســاختاری منســجم و درســت. دربارة مضامین این اثر و مواجهه ای که 
فیلمســاز بــا آن هــا دارد می تــوان و باید بســیار ســخن گفت. امــا در اینجا 
نگارنده با اطمینان از آن که نویسندگان و منتقدان دیگر از آن ها خواهند 

نوشت، قصد دارد به یکی از خرده روایت های فرعی و احتماال 
پنهان مانــدة اثر بپــردازد و از چیزی بگوید کــه گمان می کند 
کمتــر بــه آن ها توجــه خواهد شــد. »مالقــات خصوصی« در 
میانة روایت از فضای جرم و جنایت در کشور و نمایش تصاویر هول انگیز 
و بهت آوری از زندان و ماجراهای تهیه و توزیع مواد مخدر در آن و نمایش 
چهره های خشــن و بی  شــفقت و بی پــروای بــزه کاران، در لحظاتی کوتاه 
نــور صحنــه را روی مســئله ای می انــدازد کــه در این ســال ها کمتــر به آن 
توجه شده: تأثیر ساخت و نمایش برنامه ای ورزشی و مفرح به نام »مردان 
آهنیــن« بــر تشــدید ایــن شــرایط. برنامــة »مــردان آهنیــن«، مســابقه ای 
ورزشی در ســال های گذشته بود برای انتخاب نیرومندترین 
ورزشــکاران پــرورش اندام ایــران؛ یک مدیحه ســرایی 
تمام عیــار برای قطر بازوان و طول شــانه ها و اندازة 
ک تر و  گردن هایــی که قــرار بــود هرچه درشــتنا
ستبرتر باشند؛ بی کمترین مالحظه ای دربارة 
تبعات این مدح و ثنا و بی گوشــة چشمی به 
هیچ یک از ابعاد وجودی و ساحات انسانی 
دیگر ورزشــکاران؛ برنامه ای مدرن، مشابه 
نمونه هــای خارجــی اش کــه می خواســت 
شرکت کنندگانش را تنها در یک چیز خالصه 

کند: چه کسی گوالخ تر است؟ 
ایــن فیلم، شــاید برای نخســتین بــار، دوربین را 
به جای صحنة پرزرق و برق و دکورهای اعجاب انگیز 
مســابقه و صداهای گوشــخراش نعره ها و حریف طلبی های 
رقبا،  به ســمت دیگــری برده و پشــت صحنة دیگری را نشــان می دهد؛ 
کــه چنیــن برنامــة رســانه ای و پرمخاطبــی بــا  کاری  پشــت صحنــة 
روان و شــخصیت شــرکت کنندگانش می کنــد و موجوداتــی کــه از آن ها 
می ســازد. این فیلم در کنار همة نقدهای اجتماعی اش، نقدی هم به 
آزمایشــگاه های رسمی و آشــکاِر ســاخت هالک های غیر قابل کنترل و 
زنجیردریده دارد؛ نقد پنهان مانده ای که به نظر نگارنده باید مغتنمش 

دانست و جدی اش گرفت.

چه کسی گوالخ تر است؟ 

تراژیکمدیاجتماعیعاشقانه

مالقات خصوصی فیلمی دربارة انسانیت 
است و دربارة شرافت؛ دربارة جوانه زدن 
بذر امید و زندگی است از دل مزبله ها و 

لجن زارهایی متعفن و دل آشوب، به نیروی 
 عشق؛ فیلمی است در ستایش صداقت؛ 

با ساختاری منسجم و درست

»مالقات خصوصی« فیلم متوسطی است 
که می توانست فیلم خوبی هم باشد. 
اما خوره جامعیت به جان فیلم های ما 
افتاده است و فیلمسازان بیش تر از خود 
فیلم یا قصه آن، می خواهند از چیزهای 
زیادی سخن بگویند. از چیزهای زیاد 
گفتن نیز، همانطور که می دانید، ناِم 
دیگرِ از هیچ گفتن است

محمدرضا وحیدزاده



موفقیــت در خلــق یک فیلــم عاشــقانه درســت و به قاعده، 
کار هرکســی نیســت. ســینمای ما آن قدر ملــودرام ضعیف و 
پرداخت نشــده بــه خودش دیــده که هــر کارگردانــی قبل از 

دست به دوربین شــدن در این ژانر، پیشاپیش باید نگران قضاوت  های 
ســخت گیرانه منتقدان باشــد. ســاختن فیلــم عاشــقانه از جهاتی مثل 
بندبازی است، فیلمساز از یک سو باید مراقب افتادن در دام کلیشه ها 
باشد و از یک سو سلیقه مخاطب را در نظر بگیرد. بعد از تماشای اولین 
فیلم امید شمس اما با خیال راحت می شود نوشت او یک بندباز موفق 

اســت؛ یک فیلمســاز خوش قریحه که بعد از مدت ها یک ملودرام 
شیرین و ظریف را به ویترین سینمای ایران اضافه کرده است.

»مالقــات خصوصــی« یــک فیلــم باطــراوت اســت؛ از آن 
فیلم ها که بیش از هرچیز، قاب های چشم نوازش در 

ذهن مخاطب باقی می ماند. استفاده به اندازه 
از لوکیشــن های جــذاب و بــازی دراماتیک 

بــا یــک دشــت خوش آب ورنــگ در 
فیلم محســوس اســت و بــا وجود 

نقــش پررنــگ لوکیشــن زنــدان 
در جهــان فیلــم، ایــن طــراوت 

کثــِر قاب هــای  طبیعــت اســت کــه ا
فیلم را سروشــکل داده اســت. »مالقات 

خصوصــی« بــا این کــه ماجــرای تلخــی دارد، 
گرچه  در پرداختــن بــه داســتانش تلــخ نیســت و ا

مثــل بســیاری از فیلم های مد روز ســینمای ایران، در 
حاشــیه یک شــهر بزرگ می گــذرد امــا نگاهش به حاشــیه، 

خشن نیست و اصراری بر ساختن تصویرهای سیاه از جغرافیای 
داستانش ندارد. زنداِن »مالقات خصوصی« هم یک زنداِن متفاوت 

از آن چیزی است که در سال های اخیر سینمای ایران به خودش دیده 
است. این زندان جایی است که در آن آدم ها می توانند برای آینده شان 
برنامه  بریزند، عاشق شوند، جشن ازدواج بگیرند و در یک کالم »زندگی« 

کنند؛ یک زندگِی سخت و چروکیده اما روشن.
نقطــه قــوت برجســته »مالقــات خصوصــی« را بایــد در فیلمنامــه 
جســتجو کرد. ضرباهنگ درســت اتفاقات در کنار خلــق موقعیت های 

گر  به یادماندنــی، رابطه »پروانــه« و »فرهاد« را برای تماشــا
عمیقــًا باورپذیــر می کنــد. فیلــم در شــکل دادن ایــن رابطه 
عاشقانه لکنت ندارد و از همان سکانس اول، با دقت منطِق 
گر روشــن می کند. رونــد اتفاقات هم در  عالقه بین این دو را برای تماشــا
فیلمنامه با هوشــمندی طراحی شــده و قصه در چند نوبت مخاطب را 
غافلگیر می کند و قضاوت  بیننده درباره شــخصیت  های اصلی داستان 
را بــه چالش می کشــد. فیلمی که هرلحظه امکان دارد با از دســت دادن 
ظرفیت های داســتانی  تبدیل به یک اثر خســته کننده شــود، ذره ذره 
بیننــده را غافلگیــر می کند و ظرافت های یک رابطه عاشــقانه را در 
بستر یک ماجرای تاثربرانگیز به تصویر می کشد.  شکل دادن 
یــک عشــق عمیــق از پشــت میله هــای زنــدان بــدون 
افتــادن بــه دام سانتی مانتالیســم، مزیــت اصلــی 
فیلمنامــه »مالقــات خصوصی« اســت که آن 
را در میان عاشــقانه های سینمای ایران 

ماندگار می کند. 
 » صــی ت خصو قــا مال تمســفر » ا
ظرفیت باالیی برای تبدیل شدن 
به یک فیلــم ملتهــب و جنجالی 
یــا افتــادن در دام شــعارزدگی های 
مرســوم ایــن روزهــای ســینمای ایــران 
دارد امــا بــا وجــود این امــکان، امید شــمس 
گاهانــه از کنار این موضع  عبور می کند و فیلمش  آ
را در محــدوده یک ملودرام نگه می دارد. تلخِی قصه و 
گرچه غیرقابل  کترهای اصلی فیلــم ا سرنوشــت غم باِر کارا
انکار است اما فیلم، این سرنوشــت را دستمایه بیانیه خواندن  
نمی کنــد و از لوکیشــن زنــدان، پلی برای رســیدن به جشــنواره های 
خارجی نمی ســازد. »مالقات خصوصی« فیلمی محترم اســت که روی 
پای خودش می ایســتد و برای دیده شــدن ســراغ فرامتن های سیاسی 
و اجتماعــی نمــی رود. آن چیزی کــه برای فیلــم اصالــت دارد، پرداخِت 
باورپذیِر یک رابطه عاشقانه خاص است که به خوبی از پِس آن بر می آید 
و همین اتفاق »مالقات خصوصی« را در میان فیلم های عمدتًا متوسِط 

فجر چهلم، دیدنی می کند. 

محمدصالح سلطانی

یک بندبازی عاشقانه

تلخِی قصه و سرنوشت غم باِر 
کاراکترهای اصلی فیلم اگرچه غیرقابل 
انکار است اما فیلم، این سرنوشت را 
دستمایه بیانیه خواندن  نمی کند و از 
لوکیشن زندان، پلی برای رسیدن به 
جشنواره های خارجی نمی سازد.

ســمیه کــه از ازدواج بــا دامــاد افغان منصرف شــد، به خانــه بازگشــت و به کار 
پرداخت و از پسر نوجوان مراقبت کرد. خانواده اش، به جرم عربده کشی و خرید 
و فروش مواد، یا در زندان بودند و یا در حال فرار. در همین حین که سمیه تالش 

می کرد زندگی سخت خود را اندکی شیرین کند، سر و کله عبدالحمید ریگی پیدا می شود _ 
البته در واتس اپ. _ و همانطور که زمانی با یک نگاه، عاشق فائزه شده بود، این بار با دیدن 
یک عکس و شنیدن پیام صوتی، یک دل نه صد دل عاشق سمیه می شود و دست آخر پس 
از کش و قوس های فراوان، با سمیه ازدواج می کند. قصه اما اینجا تمام نمی شود، بلکه تازه 
کت و بداقبالی سرنوشت دیگری  آغاز می شود. هر چه نباشد دختِر قصه سمیه است که جز فال

ندارد و پسِر قصه هم، عبدالحمید ریگی است که یحتمل می دانید با عشق سابقش چه 
کرد. این بار نیــز به همین ترتیب؛ عبدالحمید ریگی وارد خالف می شــود اما 

گاه بوده، عاقالنه رفتار می کند و در خالف  سمیه که از عاقبت سلف خود آ
_ هر چند که در ابتدا از آن ابا داشته _ با عبدالحمید مشارکت می کند 

_ چرا که عاشق است و عشق غیرارادی است و امر غیرارادی.... _ و 
باز سکانس های ابد و یک روز و متری شیش و نیم تکرار می شود 
و ... بگذریم. بر خالف کارگردان که تمایل عجیبی به کش دادن 
دارد، من قصــه را همین جا تمام می کنــم. فیلم چیــزی غیر از 

ایــن ندارد. یک عاشــقانه تمام عیار. 
»مالقات خصوصی« فیلم بدی است. کوالژی از الگو روایت های 

متفاوت که اثر را چند پاره کرده و مخاطب را گیج می کند. فیلمســاز 
تکلیفش با خود روشن نیست که به دنبال یک درام عاشقانه بوده یا یک 

ملودرام _ به اصطالح _ اجتماعی جنوب شــهری. از یک طرف دلش خلق 
یک لیلی و مجنون امروزی می خواهد و از یک طرف، یک ابد و یک روز تازه. دست 

آخر هم نه به این می رسد و نه به آن. نه می تواند حس عاشقانه تولید کند و نه برای کارکترهای 
فلــک زده اش از مخاطب حس بگیــرد. روایت فیلم در یک ســاعت ابتدایی که تالش می کند 
قصه عاشقانه تصویر کند خوب و روان است، ریتم  مناسب است و کارگردانی و اجرا یک دست 
و کم نقص، اما پس از آنکه قصه به کلی تغییر می کند، دیگر با چیزی جز یک اثر پا در هوا رو به رو 
نیستیم. هر چند که فیلمساز تا آخر تالش می کند به مخاطب بقبوالند که فیلمش عاشقانه 
است. اما عشقی که یک طرفش دروغ و مواد و منفعت طلبی است، چگونه باید باورپذیر باشد؟ 
بگذریم که حتی آنچه که فیلمساز از ابتدا کاشته و نامش را عشق گذاشته، الگوی غلطی از عشق 

است و در حقیقت به نام مقدس »عشق« خیانت می کند. 

زِن قصه عینًا همان سمیه ابد و یک روز است. دختری معصوم و سخت کوش که 
محکوم به زندگی در یک خانواده فلک زده خالفکار است و مجبور است بسوزد و 
بسازد و در کنارش، همچون یک خواهر، از پسر نوجوانی مراقبت کند، که مبادا او 
نیز در این جغرافیای مصیبت، بدل به قمه کشی قهار شود. محله همان است و خانه نیز همان، 
آسمان نیز همیشه ابری است. البته او آنقدر عاقل هست که فریب یک عشق واتس اپی را نخورد 
و مدام از چنگ ناز کشــیدن های مرِد قصه _ که عینًا همان عبدالحمید اســت. _ فرار کند؛ اما 
گهان چگونه و چطور، ورق بر می گردد و سمیه مجنوِن عبدالحمید می شود،  نمی فهمیم که نا
بــه گونه ای که حتی در آخر که همه چیز بر مال شــده و گیــر افتاده و عبدالحمید زیر بار گناهش 
کاری می کند و عاشقانه رنج حبس را به جان می خرد. ما نمی فهمیم چطور  نمی رود، او فدا
گاه  و چگونه این عشق پدید آمده، همانطور که نمی فهمیم چطور و چگونه نا
گاه باز می گردد، و  عبدالحمیــد رنگ عوض می کند، و چطور و چگونه نــا
چطور و چگونه ســمیه حاضر می شــود دوبــاره با او باشــد، و چطور و 
چگونه چنین پایانی رقم می خورد. ما نمی فهمیم و قرار هم نیست 
که بفهمیم. ما صرفًا باید از تماشای این عاشقانه بی بدیل لذت 
ببریم و دل رقیق کنیم و اشک بریزیم و روح مان از این همه محبت 

و لطافت شکوفا شود. 
»مالقــات خصوصــی« فیلــم بدی اســت. مــدام تــالش می کند 
در آن واحــد هــم »the Notebook« باشــد و هم ابد و یــک روز و هم 
متــری شــیش و نیم، امــا در پایــان به هیچ کــدام حتی مقــداری نیز 
نزدیــک نمی شــود و تنهــا دو ســاعت مخاطبــش را گــول می زنــد و او را 
سر کار می گذارد. فیلمساز از خلق شخصیت عاجز است اما مصرانه تالش 
می کند شخصیت های کاذب و گرته برداری شده اش را به مخاطب ُحقنه کند. نه 
داستانش را سرراست تعریف می کند و نه به الگوی روایتش وفادار می ماند و تنها سعی می کند 
ناتوانی خود را پشت موسیقی زیبای بامداد افشار و برخی از قاب های چشم نواز فرشاد محمدی 
و چند دیالوگ عاشقانه پنهان کند؛ تا در انتها نیز بگوید فیلمی عاشقانه ساختم و شخصیت ها 
هیچ کدام تقصیری در وضع شان نداشتند و »مجبور« بودند و مخاطب نیز باید این مهمالت 

را بپذیرد و از فیلمش لذت ببرد. 
»مالقات خصوصی« فیلم بدی است که به هیچ وجه عاشقانه نیست و اتفاقًا به »عشق« خیانت 
می کند؛ اما خب فیلمساز »مجبور« است که مدام بگوید عاشقانه ساخته ام و صد البته هیچ 

»تقصیری« ندارد.

پس از ابد و یک روز...

زِن قصه عینًا همان سمیه ابد و 
یک روز است. دختری معصوم و 

سخت کوش که محکوم به زندگی در 
یک خانواده فلک زده خالفکار است 
و مجبور است بسوزد و بسازد و در 

 کنارش، همچون یک خواهر،
 از پسر نوجوانی مراقبت کند

میثم بالزده


