
»نگهبان شــب«، آشــکارا مســئله »فقــر و غنــا« را در کانون 
طــرح خــود قــرار داده اســت؛ امــا روایتــی کــه از ایــن 
مســئله ارائه داده، اما و اگرهایی دارد. شخصیت پردازی 
توهین آمیز و منگول گونه از یک شهرســتانی فقیر و تصویرســازی مهربانانه 

از یــک کاله بــردار و در نهایــت راه حــل ســانتی مانتال بــرای رهایــی فقــرا، نوعی 
ــد.  ــادر می کن ــه ذهــن مخاطــب متب ــگاه دلســوزانه را ب ن
تحریریــه »نقدنوشــت« ایــن گزاره هــا را بــه بحــث گذاشــته 

کــه البتــه مخالــف و موافقانــی دارد.
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نشریۀ     ر        وز انۀ
فجر فیلم  رۀ  ا جشــنو چهلمــن 
هم د ه    ر  شما

» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه  نا و

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

ی سو مو حمد  ا سید   : فیک ینفوگرا ا
@naghd_nevesht   : ی ز ی مجا فضا

گری ذاتــًا  نگهبــان شــب فیلــم محترمانــه ای اســت از ســینما
هنرمنــد و باهــوش کــه می تواند خوب حــرف بزنــد، اما خودش 
هم نمی داند چه می خواهد بگوید. کارگردانی که آن قدر شریف 

هســت که بــه ســردرگمی و بالتکلیفی خود صادقانــه اعتراف کننــد... وقتی 
مخاطبانش از او می پرسند باالخره منظورت چیست؟ شما آمده اید مشکل 
مخاطبانی مثل ما را در مورد فقر مالی در جامعه حل کنید یا ما بناست مشکل 

گرانی چون تو را در مورد فقر ســوژه و  ســینما
قحطی قهرمان در سینمای ایران؟!

مشکل فقط نگاه توریستی فیلم به مسئله 
فقــر و تبعیــض طبقاتــی نیســت. مشــکل 
کارگردان هایــی مثــل  کــه آیــا  ایــن اســت 
میرکریمــی بایــد نگــران فقرا باشــند، یــا فقرا 
نگــران میرکریمــی؟! البته ایــن خیلی مهم 
است که خدا را شکر، نه کارگران ساختمانی 
دزد هســتند و نه کارگردان های سینمایی؛ 
کــه در ســالن  کســی نیســت  و میرکریمــی 
تاریــک ســینما جیــب مخاطبــش را بزنــد. 
کاًل از فاحشــه های »زیــر نــور مــاه« گرفتــه تا 
پیرمردهــای بنزین فــروش، یــا ســرایداران 
کارگــران  وانســراهای شاه عباســی و  کار
کــه از  ســاختمانی، میرکریمــی چــه وقتــی 
جایی خیلی دور به مردم عادی فیلم هایش 

نــگاه می کند چــه از جایی خیلــی نزدیک، همان قــدر آن ها را دوســت دارد و 
غ ها. او شــاید گاهی  به تمامشــان احترام می گذارد که به درخت ها و شــترمر
عصبانی شــود که چرا درخت ها را قطع می کنند، امــا در مورد فقیر بودن فقرا 

هیچ وقت عصبانی نیست...
در نگاه عارفانه او ممکن اســت از خودمان بپرسیم چرا باید سگ ها را نجس 
گر  دانســت، اما فقیر بــودن فقرا را باید همیــن طوری قبول کــرد. فقرایی که ا

پــول برای اجــاره کردن خانه یا شــعور برای رأی دادن درســت را 
ندارند، باید خدا را شــکر کنیم که رشوه نمی گیرند.   دنیا حتی با 
وجود گرســنگانی که زجر می کشــند زیباســت، به شرط اینکه 
با ســگ ها مهربان باشــیم و درخت ها را قطع نکنیم. ســگ ها و درخت ها 

موجودات مفیدی هستند... .
در ایــن دنیــای عارفانــه و زیبــا حتــی می تــوان بــرای ثروتمنــدان طبقــات 
کــه بــا ماشــین های  بــاالی اجتماعــی نیــز 
شاسی بلندشــان فقرا را به گــردش و تفریح 
می برند و به زندان می فرستند احترام قائل 
گر کاله برداری اقتصادی و  بود. چون آن ها ا
یا زد و بندبازی سیاسی نکنند، پول غذای 
ســگ ها و ببرهایشــان را چــه کســی بایــد 
بدهد؟! چه کسی برای فقرا تلویزیون های 
ســینمای خانوادگی دست دوم، اما در حد 
نو می خرد؟! چرا باید برای پولدارهایی که 
تنها پسرشــان ســرطان می گیرد و می میرد 
دلســوزی نکــرد؟! مــا آدم هــا از وقتــی کــه 
درخت ها را قطع می کنیــم، چقدر بی رحم 

شده ایم! این طور نیست؟!
میرکریمی تمام این پرســش ها را محترمانه 
و عارفانــه مطــرح می کنــد. او معتقــد اســت 
کسانی که به درخت ها آب می دهند، چشم 
بصیرتشان باز می شود؛ و می فهمند الل بودن برای دختران فقیر عیب نیست، 
بلکه مزیت اســت. چون مردان فقیر از شــنیدن غرولند زن و بچه شــان معاف 
می شــوند. باقــی مردان فقیــر جامعه نیــز می توانند بــه آلزایمر گرفتــن امیدوار 
باشــند. در جامعــه ای کــه طبقــات اجتماعــی، ســگ باز و یــا چتربــاز مهربان 
باشــند، چرا بایــد این قدر ذهنمــان را درگیر این پرســش های دشــوار کنیم؟ 
وقتی می توانیم آلزایمر بگیریم، یا خودمان را بین زمین و آسمان رها کنیم...

نعمت اهلل سعیدی

کالهبرداران مهربان

میرکریمی چه وقتی که از جایی خیلی دور به 
مردم عادی فیلم هایش نگاه می کند چه از جایی 
خیلی نزدیک، همان قدر آن ها را دوست دارد و 
به تمامشان احترام می گذارد که به درخت ها و 
شترمرغ ها. او شاید گاهی عصبانی شود که چرا 
درخت ها را قطع می کنند، اما در مورد فقیر بودن 
فقرا هیچ وقت عصبانی نیست...

@ naghd_nevesh t



»نگهبان شب«، یازدهمین فیلم کارگردانی است که تا یک جایی امید سینمای 
ایران محســوب می شد. معلوم بود که پشت فیلم کودک و سرباز دل خوابیده 
اســت. این دلدادگی در هر فیلم روبه جلو، عمیق تر و غنی تر می شد، طوری که 

بعد از فیلم »خیلی دور خیلی نزدیک«، هم سینمای پویا و دیدنی متولد شد و هم کارگردانی 
گران را بیشتر عاشق سینما کند. پخته برای اینکه بتواند تماشا

سید رضا میرکریمی به واقع هم فیلم ساز پرتالطم امیدآفرین سینمای ایران شد. سینمایی 
کــه در دنیــا نفــس می کشــد و راه تنفس را بــرای مخاطبانــش بازتر می کنــد؛ امــا از یک جایی 
فیلم ســاز به تدریــج قــدم در پیــاده رو مخروبــه فستیوال پســندی گذاشــت و چــون جنس 
سینمایش فرق داشت مجبور شد روزبه روز از اصالت سینمایی فاصله بگیرد و در دام صدور 

بیانیه برای امیال فردی و خوش آیند دیگران بیفتد.
میرکریمــی حــاال در جدیدتریــن اثــرش، بی محابــا فریــاد 
می زنــد کــه دل کیلویــی چنــد؟ حس بــه چــه کار می آید؟ 
زنده بــاد سیاســت بازی!  او بــرای ســاخت نگهبان شــب، 
پیــش از پیــدا کــردن ایــده و قصــه و پرداخت ســینمایی، 
دنبــال مصالحی بوده تا همچنان راه کج دوقطبی ســازی 
مخاطبان را پیشه کند. »نگهبان شب« قصه دوخطی اش 
را از میان دستمالی شده ترین موضوع ها پیدا کرده است. 
داســتانی که یــک دهه قبل ســریال ها تهــش را درآوردند. 
آدم هــای ســاده و احمقــی کــه چــون طمــع دارند بــه دام 
دیگــران و باندهــای اقتصــادی می افتنــد، چنانکــه تا مرز 
ویرانی پیــش می روند. فیلم ســاز برای رفو کــردن کهنگی 
این دستمایه، محیط کهنه تری را ضمیمه می کند مانند 
برجی که در حال ساخت وســاز اســت و بــرای ماندن در پز 
مخالف خوان هــا، چنــد تــا بیلبــورد انتخاباتی هــم آویزان 
می کنــد. ســرایدار آلزایمری مــی کارد، جوان شهرســتانی را 

گزوتیک که نمی شود نباشد  اضافه می کند، دختری ناشنوا هم الزم دارد و باالخره محیط ا
تا بســاط عیش همــه فراهم شــود. از مدیــر عاشــق کار آماری تا بــاال بردن ظرفیــت پذیرش 
ج رفتــن. اما نگهبان شــب بــا تمام تمهیــدات فوق، چــون برای  فســتیوالی برای ســفر خــار
همه شان به کلیشه ها دست می یازد، هیچ کدام قدرت ایجاد اتمسفر اجتماعی و تأثیرگذاری 
حســی ندارند. کشــمکش دراماتیک برای جذابیت آفرینی هم که اساسًا ندارند. منطق ها 
لنگ می زنند چــون اقتضای دراماتیــک در چارچوبی دیالکتیکی ندارنــد؛ بنابراین فیلم لو 

می دهد که همه مهندسی شده اند.
فیلم در ساختار، دوپاره است؛ یعنی از جایی که بهزاد )محسن کیایی( در قامت یک قهرمان 

هدایایــی بــه جــوان شهرســتانی می دهــد و فیلــم از او تندیــس مهــر و عطوفت 
می ســازد؛ چون معلوم می شــود در طول زندانی بودن کارگر، بهزاد با گوشــی او 
را امیدوار نگه داشــته اســت. همه اجزای صحنه و نوع میزانسن می رساند که 
قصه تمام است. این نقطه گذاری طوری است که مخاطبان از روی صندلی بلند می شوند؛ 
اما چون فیلم ســاز فهمیده که دارد برخالف منطق روابط فرادســت و فرودست، اختتامیه 
برگزار می کند، صحنه هایی ملودرام اضافه می کند که این ها گرته برداری شده از فیلم های 
کالسیک ایتالیایی اســت. جوان شهرستانی و پیرمرد را به ارتفاعات می برد تا تیر نهایی را بر 
روابط و مناســبات غیرعادالنه فقر و غنا وارد آورد و پیام دلخواه ازمابهتران را منتشــر کند که 
گرچه شــما فقیرید ولی جهان معنایی از آن شماســت، این شــمایید کــه بر فراز پرواز  »بله! ا

می کنید«.
فیلــم از ناحیــه تدویــن هــم رنــج می بــرد. صحنه هــای 
کــش داری کــه مغایــر زیســت آدم هــای شــاغل در محیط 
پرتحــرک ســاختمانی هســتند تــا جایــی کــه فقــط مدت 
فیلــم را افزایش می دهند بدون اینکه کمکی به بازنمایی 
ح شــده کنند، همچنــان کــه دوربین روی  مشــکالت طر
دست، فیلم را به شدت آماتوری کرده است. حرکت های 
چپ و راســت ســرگیجه آور برای یــک فیلــم آرام اجتماعی 
تحقیقًا از سر دل ندادن به کار است. اسپانسر المپ های 
روشنایی که پدر فیلم و اعتبار فیلم بردار را درآورده است، 
چون محیط کارگاه با نورپردازی، مانند روز روشــن است 
و آن وقــت چراغ قــوه داده اند دســت نگهبان تا به شــدت 

تصنعی ادای حرکت در تاریکی را دربیاورد.
 شــخصیت پردازی فیلــم کــه فاجعه شــده اســت. در نظر 
بگیرید که پیرمرد )کلیشــه ای و تیپیکال احمق( در عرض 
چند روز )معلوم نیســت چــه زمانی( درصــد آلزایمری اش 
چنان حاد می شود که دیگر هیچ کس را نمی شناسد، همچنان که دختر ناشنوا را با بی رحمی 
تمام تحقیر می کند، درحالی که نقایص تراشیده برای دختر کمترین ضرورت را داشته است. 
این موضوع، ظاهرًا در راستای شعار »عشق، نقص نمی شناسد« است، غافل از اینکه کارگر، 
تنهایی آزارش می دهد؛ یعنی از اســتیصال به ســمت دختر کشــش پیدا می کند و نه عشق، 
پس می ماند اینکه اصل قضیه صرفًا برای پسند جمعیت های مثاًل طرفدار این جور قضایا در 
فستیوال ها طراحی و پیاده شده است. داستان جوان شهرستانی هم از دل فیلمفارسی ها  
آمده است، فقط آنجا جنب وجوش دارند، اینجا او را کشته تا بی روح و درمانده به نظر برسد. 

در مجموع فیلم نگهبان شب اثری جلوتر از چند کار متأخر فیلم ساز شناخته نمی شود.

بی روح و درمانده

جوان شهرستانی و پیرمرد را به ارتفاعات 
می برد تا تیر نهایی را بر روابط و مناسبات 
غیرعادالنه فقر و غنا وارد آورد و پیام دلخواه 
ازمابهتران را منتشر کند که »بله! اگرچه شما 
فقیرید ولی جهان معنایی از آن شماست، 
این شمایید که بر فراز پرواز می کنید«

محمد تقی فهیم

سینمای میرکریمی سینمای خاصی است؛ نه به معنای معهودش 
 قصه گوســت و نــه ســر ســازگاری بــا معیارهــای آثــار نخبه گــرا دارد.
 سر صبر و باطمأنینه روایت چندالیه اش را پیش می برد و به دنبال 

اطوارهای روشــنفکری هم نیست. به دقت یک شــاعر وسواسی، صحنه ها و 
اجزایش را کنار هم می چیند و حواسش به پیوند هریک از آن ها با هم هست؛ 
چنان که وقتی کارگری روســتایی را در آغاز فیلم صاحب زمین معرفی می کند، 

باید شصتمان خبردار شود که عنصر زمین همانند یک واژۀ کلیدی در غزلی 
عراقی، با ســکونت و ِکشــتن و حشــمت و دست کشــیدن و زایش در پیوند 

کی اش  اســت؛ بایــد بدانیم کــه ایــن روســتازادۀ شــیرین، به حکــم مال
کی و  صاحــب شــوکت اســت و منیع الطبــع و به اعتبــار آن زمیــن، خا

بی آالیش. او قرار اســت، قــرار و ُســکنای این بزم باشــد و با اختیار 
همســری از همین دیار، نشــانی شــود بــرای زایایــی و پروریدن 

امید و زندگی در این بی   جایی و بی سامانی. 
او اهــل زمیــن اســت و از پــدرش آموخته کــه درختان هم 

گــر زخــِم نشســته بــر  نیازمنــد تیمارنــد؛ می دانــد کــه ا
پیکــر درختــی را بــا گل ضمــاد نکنــد، درخــت دچار 

حواس پرتی می شود. همین مهر موروثی پدری 
را کــه درآســتانۀ حواس پرســتی اســت و زوال 

تلخ خویش را بی تزلزل به نظاره نشسته، بر 
آن می دارد که پیش از رســیدن به نقطۀ 

پایان، امانــت زایا و زندگی بخش خود 
را بــه دســتان مهربــان او بســپارد؛ بــه 

حیلتی پدرانه و به صدقی ایلیاتی و خردی پیرانه ســر و ســادگی شــوق انگیزی 
که روان تر از آبیاری باغ در سحرگاهان است.

»نگهبان شــب«، شــعری عاشــقانه و لطیف اســت، با پیوســتگی و انســجامی 
ســزاوار؛ غزلــی اســت دلکــش و حکیمانه. جهــان محترمــی دارد؛ هماننــد آثار 
نسبی گرای مشتری پسند این سال ها، همگان ُمحق نیستند تا با نسبی شدن 
حــق، خــود حقیقــت پایمــال و بی اعتبــار شــود. در ســرای »نگهبــان شــب« 

همــگان محترم اند. دروغ ناپســند اســت و بدعهــدی مذموم؛ اما 
وعده دهنــده و امیدبســته، هــر دو محترم انــد. فرودســت محترم 
اســت و فرداســت نیز محترم. قصد کین کشــی طبقاتی نــدارد و نه  
از ســرمایه داِر در تکاپوی خانه سازی دیو می ســازد و نه از کارگر ساده، مفلوکی 

ترحم برانگیز. حتی دل سوزی آدم ها برای هم نیز محترمانه و شیرین است. 
در این فیلم مخاطب به همۀ  شــخصیت ها حق نمی دهد تا دچار سردرگرمی 
و بالتکلیفــی و اختالل شــناختی شــود و راه را بــرای نســبی گرایی معرفتی باز 
کند؛ بلکه با شــخصیت ها همدلی می کند؛ و چه فاصلۀ ژرفی اســت میان 
این دو. در پس جاه طلبی و شــلتاق  گری پیمان کار جوان، شوقی برای 
خانه داری مردم و بلند شــدن صــدای زندگی از پس دیوارهایشــان 
دیــده می شــود و در پــی بی مرامی اش و بــه زندان افتــادن کارگر، 
جوانمــردی و مروتــی کــه باورپذیر اســت و محترمانــه. در پس 
کــه عاقبــت ضمانــت میلیــاردی  ســادگی روســتازاده ای 
را نمی دانــد، رازداری و در عیــن حــال مناعــت طبعــی 
دیده می شــود کــه به آســانی می توانــد از خیــر پاداش 
دویســت میلیون درگــذرد و در عیــن حــال خــود را 
وام دار قولــی بدانــد که فرد دیگری به همســرش 
داده اســت و در قبــال آن دســت از زمین های 

پدری اش بشوید. 
او می توانــد حواســش بــه حواس پرتــی 
کــه عمــری ســایه بــر ســر  درختــی 
فرزندانش افکنده باشد و با داوطلبی 
گهانی  بــرای پــرواز، ضماد زخمــی شــود در ســال هایی دور کــه از پی قهــری نا
میــان پســر و پدر، بــر دلش نقــش بســته و التیــام نمی یابــد. او می توانــد اولین 
چــراغ یــک دهکــدۀ عمودی را روشــن کنــد و شــنوای گوش هایی شــود که به 
خوبی نمی شنوند. او می تواند محترم باشد و کاری کند که به احترام زندگی و 
خ  چهرۀ زییایش که نه در ناتورهای دشــت، که در نگهبان های شــب پرده از ر

برمی گیرد، از جا برخیزیم و کاله از سر برداریم.

محمدرضا وحیدزاده

مرهمی برای حواس پرتی درخت
در این فیلم مخاطب به همۀ  شخصیت ها 

حق نمی دهد تا دچار سردرگرمی و بالتکلیفی و 
اختالل شناختی شود و راه را برای نسبی گرایی 

معرفتی باز کند؛ بلکه با شخصیت ها همدلی 
می کند؛ و چه فاصلۀ ژرفی است میان این دو



»شــادروان« یــک فیلــم ســاده بــه معنــای واقعــی کلمــه 
اســت. یک فیلــم جمع وجــور که نه ادعــای بزرگــی دارد و 
نه اصــاًل می تواند ادعای بزرگی داشــته باشــد. قدوقامِت 

فیلمنامــه اش بیــش از آن کــه ســینمایی باشــد، تلویزیونــی اســت و 
حال وهوایش شبیه تله فیلم های عصرجمعه اِی شبکه یک. دومین 
فیلم حســین نمازی از آن فیلم هایی اســت که در لحظه، کمی حس 
خوب و مقداری لبخند به مخاطبش می دهند و همین. فیلم، باری 
ســبک را بلند کرده و با موفقیتی نســبی آن را به مقصد می رساند، اما 
گران سبک بودن این بار را می بینند و می فهمند و برای همین،  تماشا

احتماال حساب ویژه ای روی »شادروان« باز نمی کنند. 
چندســالی می شــود کــه حاشــیه ی شــهرهای بــزرگ یــک 

لوکیشــن جــذاب بــرای فیلمســازان جــوان ســینمای 
کــت، ماده خام  ایــران به حســاب می آید. فقــر و فال

فیلمنامه هــای پرشــماری را سروشــکل داده 
و در چندســال اخیــر تعــداد فیلم هایــی 

کــه حاشــیه و حاشیه نشــینی را محور 
کرده انــد زیــاد شــده. »شــادروان« 
هــم از ایــن روند جــا نمانده و بســتر 

کجاآبادی  اصلــی روایت داســتانش، نا
در اطراف تهران اســت. آدم های شــادروان 

کفن ودفــِن  کــه پــول  فقیرنــد، آن قــدر فقیــر 
پدرشــان را ندارند و برای پذیرایی از مهمانانشان به 

دردســرهایی جدی می افتنــد. فقِر قصه ی »شــادروان« 
اما با همه ی تلخی اش، مشمئزکننده نیست. آدم های فیلم، 

دوست داشتنی اند و صمیمی. انگار چیزی مهم تر و بزرگ تر از پول 
آن ها را به هم پیوند داده و همین باعث می شود نداری و بدبختی شان 
را تاب بیاورند. »شادروان« فیلمی در ستایش همین چیزهای بزرگ تر 
و مهم تر از پول اســت؛ چیزهایی که باعث می شــوند مصیبِت فقداِن 

پدر برای این خانواده قابل تحمل باشند.
ترکیب بازیگران »شــادروان« برای گیشــه بســته شــده. فیلم آشــکارا 
روی شــهرت نازنین بیاتی و ســینا مهــراد برای فروش باال حســاب باز 

کرده اســت اما مزیت اصلی ترکیب بازیگران فیلم را باید در 
نمایش متفاوت بهرنگ علوی جستجو کرد. او که نقشی 
کتر  باالتر از سن وســال واقعی خودش را ایفــا می کند، کارا
»دایی اســد« را باورپذیر و شــیرین اجــرا کرده  و بدون اغــراق بار اصلی 
کتر اســت. گالره عباســی هم که  نشــاط فیلــم روی دوش همیــن کارا
توانمندی هایــش را در فیلم های نرگــس آبیار به خوبــی اثبات کرده، 
اینجا از پس اجرای نقش یک دختر افغانستانی به خوبی برآمده است.

فیلمنامه ی »شادروان« ساده است. قصه پیچیدگی خاصی ندارد 
گر قابل پیش بینی است. فصل هایی از  و ســیر وقایع برای تماشــا
داستان مثل ماجرای دزدیدن جنازه نه باورپذیر از کار درآمد 
و نــه بانمک. »شــادروان« در اجرا هم یــک فیلم معمولی 
گر را نمی شــود  اســت و انتظــار غافلگیرکــردن تماشــا
از دومیــن فیلــم بلنــد حســین نمــازی داشــت. 
شــاید تنها اتفــاق ویــژه ی فیلم، سرنوشــت 
رابطــه ی عاشــقانه ی میان پســر ایرانی 
و زن افغانســتانی باشــد کــه کمــی 
غیرقابــل انتظــار اما درک شــدنی 
اســت. درکل امــا انــگار همین که 
تصویر یک زندگی شــیرین روی پرده 
گر تصویری شــاد از تبدیل  بیاید و تماشــا
سختی ها به خوشی را روی پرده تماشا کند، 

برای کارگردان کافی بوده است.
»شــادروان« کمدی نیســت اما لحن ســرزنده و شادابی 
کت باِر  دارد. لحنی که زهِر قصه را می گیرد و به جای روایت فال
کت، از دِل مصیبت و ســختِی یک خانواده ی حاشیه نشــین،  فال
امیــد و انــرژی مثبــت بیــرون می کشــد. ایــن امیــد و انــرژی مثبــت 
می توانســت در قالب یک قصه ی پیچیده تر و درگیرکننده تر، یا با یک 
طنز قدرتمندتر همراه شود تا امیدوار باشیم »شادروان« در سینمای 
ایــران به ماندگاری برســد. اثری که پیش روی ماســت اما جایی کنار 
»زاپــاس« و »قندون جهیزیه« برای خودش دســت وپا می کند، حتی 

شاید کمی از آن ها پایین تر. 

محمدصالح سلطانی

نگهبان شــب مانند برخی دیگــر از فیلم های 
میرکریمــی واجــد آیکون هــا، اســتعاره ها، 
نشــانه ها و َمجازهاست و تقریبا ربط چندانی 

به فرم فیلم ندارد. میرکریمی از معدود مولفانی است که 
در دهه گذشته این حجم از نشانه گرایی و استعاره پردازی 
را اســتفاده می کند و در این فیلم هم حداقل در سه مورد 
خاص با این ها بازی کرده است. گل گرفتن درخت داللت 
بر توجه به کیفیت زندگی، ســاختمان نیمه کاره اشاره به 
نصفه نیمه بودن زندگی شخصیت ها و قفسی شکل بودن 

آسانســور ســاختمان همــان پیشــگویی زنــدان 
رفتــن اســت. بــا ایــن حــال نباید بــه این 

کتفا کرد و مرعوب  نشانه شناسی ها ا
»حس خوِب« فیلم شد.

نگهبــان شــب به معنــای دقیق 
کلمــه یــک فیلــم اســتعماری 
اســت. زن و شــوهر در اتــاق 
ا  کم شــنو ِن  ز  ، ند نشســته ا
کــه بــا مــن ازدواج  می پرســد 

کــردی چــون دلــت بــرای مــن 
سوخت؟ شوهر فقیر و شهرستانی 

جــواب منفــی می دهــد و در عــوض 
می پرســد که مــن فکــر می کردم تــو دلت 

به حــال من ســوخته که بــا مــن ازدواج کردی! 
در تمــام فیلــم نگهبــان شــب، ما دلمــان به حــال این دو 
بدبخــِت مفلــوِک فقیــِر معلوِل ســاده دل می ســوزد! فرِم 
استعماری همین نگاه عقب ماندگی فرهنگی و فرودستی 
اقتصادی و بی چارگی اجتماعی به زندگی کارگری و حیات 

معلولین است. 
نگهبان شب سیاه نمایی نیست، اما برای دو شخصیتش 
خیرات و صدقه جمع می کند. میرکریمی شخصیت زن را 
ناشنوا و الل و کم توان کرده تا حتی در فیلم هم فرودست، 

امکان سخن گفتن نداشته باشد. کارگردان و 
نویسنده محترم، شخصیت مرد را هم منگول 
و ســاده دل طراحی کــرده که هر اتفاق نســبتا 
خوبــی را کار خــدا بداند و هر چکــی را امضا کنــد و به همه 

اعتماد داشته باشد.
کــت و فرودســتی و آلزایمر  بــا ایــن حجــم از بدبختــی و فال
و معلولیــت، راه خــروج و رهایــی فیلــم چیســت؟ اســتاد 
گالیدر را پیشنهاد می کند. بچه های  میرکریمی به شما پارا
کــول و باحــال تیــم چتربــازی هــم که بــدون درخواســت 
پــول و هزینــه، شــخصیت مــرد را ســوار می کنند 
تــا دل پیرمــرد آلزایمــری لطیــف شــده و 
روحش شاد شود! نگهبان شب یک 
کت و  جهان داســتانی از فقــر و فال
فرودستی را ترســیم می کند و در 
نهایــت راه حل را بــا یک ورزش 
کچــری و طبقــه متوســط به  ال
بــاال و تفریــح مایه دارهــا ختم 
می کنــد. ایــن چــه گونــه ای از 
نئورئالیســم اجتماعی است که 
گر زندگی شان  تمام شخصیت ها ا
را هــم به حــراج بگذارنــد، هزینه نیم 
گالیــدر را نمی توانند  ســاعت پرواز بــا پارا

بپردازند؟!
مشــکل نگهبــان شــب، در خــود مولــف اســت. او دنبال 
نشــانه ها و معناســت. آقــای میرکریمــی می خواهــد از 
ســاختمان و درخت و آسانســور، آیکون و نشــانه بســازد، 
اما همین اســتعاره ها و مجازهــا از جای دیگری به جهان 
داســتانی فیلم حمله می کنند و معنای دیگری برخالف 
میل و قصد ایشــان برســاخت می کنند. به همین جهت 
نشانه شناســی نگهبان شب، آدرس غلطی برای توضیح 

فرم استعماری فیلم است.

راه حِل »پاراگالیدر«

در ستایش چیزهایی مهم تر از پول

نگهبان شب سیاه نمایی نیست، اما برای دو 
شخصیتش خیرات و صدقه جمع می کند. 
میرکریمی شخصیت زن را ناشنوا و الل و 

کم توان کرده تا حتی در فیلم هم فرودست، 
امکان سخن گفتن نداشته باشد

فقرِ قصه ی »شادروان« اما با همه ی 
تلخی اش، مشمئزکننده نیست. آدم های 
فیلم، دوست داشتنی اند و صمیمی. انگار 
چیزی مهم تر و بزرگ تر از پول آن ها را به 
هم پیوند داده و همین باعث می شود 
نداری و بدبختی شان را تاب بیاورند

داوود طالقانی

درباره فیلم »شادروان«




