
 دانست مردی که زیادی میسه قاب: 

  رضا کاظمی

که ها این است  اصغر فرهادی. ویژگی مهم این قاب گذشتهاین نوشته خوانشی است مختصر بر سه قاب از 

 .  کنند رسانند برآورده نمی ای را که به ذهن می و انتظار اولیه اند فرد فرهادی منحصربهآشناستیز رویکرد  گر نشان

 

ر این لحظه این دو شخصیت در چه فکری هستند و دقیقاً کدام رخداد آن ها را در این لحظه مهم نیست که د

توجه به نقش هر یک از دو ا دو سوی این میز نشانده. این ترکیب کیفیتی دارد که باین چینش متقارن در در 

تر از این،  ام عقباضطراب است. اما حتی یک گ مرد در قصه، به خودی خود حاوی میزان معناداری از تنش و

حتی اگر فیلم را ندیده باشیم و با این قاب به مثابه یک عکس و نه قابی از یک فیلم روبه رو شویم باز هم قابلیت 

ترین  رساند. دو مرد که کم وهوای این قاب، حسی نامطلوب را به ذهن می حالبسیاری برای خوانش و تأویل دارد. 

اند. به  قرار گرفته در وضعیتی متقارننسبت به پهنای قاب بینیم  ان نمیش نشانی از شادی و آسودگی در چهره

و اگر بخواهیم مو از ماست بکشیم باید اعتراف کنیم که رسد این دو سوژه اهمیتی برابر در متن دارند.  نظر می

تری  و کاملشود که او انسان واالتر  )و راستش بعداً معلوم می مرد سمت راستی، کمی باالتر از سمت چپی است

شان حال خوشی ندارند  کدام که هیچ ند. با اینک های ظریفی را برمال می . مقایسة چهرة این دو، نکتههم هست(

با هم تفاوت بسیاری دارد. مرد سمت راستی آشکارا اخم   میمیک صورت به وسیلة شان اما شیوة بیان حال درونی



استیصال باال کشیده؛ در یک کالم او از بسیاری  یا تفکرنشانة کرده و خم به پیشانی دارد و نیز لبش را گویی به 

اش کمک گرفته. در مقابل، مرد سمت چپ جز بار سنگینی که گویی  از عضالت صورتش برای بیان حال درونی

در واقع، او برخالف مرد ها را افقی کرده هیچ انقباضی در صورتش ندارد.  از پیشانی به ابروهایش منتقل شده و آن

)و  اش ندارد ت راست که مشغول خودخوری است و استعداد چندانی برای پنهان نگه داشتن احساس درونیسم

همین  ه گواهیدهد که ب ، یک جور آرامش ساختگی را بروز میهمین ویژگی مهم تبارشناسانة این نقش است(

، با این صورت تخت شدن استمشت در حال که روی میز  دستیتر از آن  حالت ابروها و نگاه رو به پایین و مهم

د به اشاگر قرار ب اما گرا بدانیم گرا و سمت چپی را درون است. سهل است که مرد سمت راست را بروندر تضاد 

شان را بیرون بریزیم باالی مرد سمت  ها ابری باالی سر این دو آدم بکشیم و محتوای ذهنی بوک شیوة کمیک

همین  «لعنتی!»این بهترین انتخاب است:  سمت چپ احتماالًو برای مرد  «عجب!»شود نوشت:  راست می

رسد  گرا به نظر می کس که درون کند. آن ها را برمال می به بهترین نحو ماهیت متضاد چهره ،پردازی کودکانه خیال

 .تری برای خشونت دارد پتانسیل بیش

توانیم تا به  ایم و نمی که فیلم را دیدهحاال اگر از عکس کنده شویم و به خود فیلم برسیم )چون واقعیت این است 

قدر بازگویندة جهان  شود نشان داد که همین چینش ساده چه می رو شویم( ابد به شکل مجرد با این قاب روبه

متن است. احمد )مرد سمت راست( پس از غیبتی چندساله به سبب درخواست طالق همسرش )ماری( به سوی 

عشوق امروزی زن است و احتماالً پس از جاری شدن طالق احمد و ماری، او بازگشته. سمیر )مرد سمت چپ( م

گمان به خطا خواهد رفت. و  با او ازدواج خواهد کرد. کسی که سینمای فرهادی را نشناسد با دیدن این قاب بی

 به همین گذشتهتماشای  ، هنگاماعتراف بزرگ نگارنده این است که با وجود شناخت نسبی از سینمای فرهادی

به قاب دونفرة باال پس از  )بدون دیدن فیلم( گر سینما آسیب مبتال شد. واکنش یک تماشاگر و حتی تحلیل

چنین  !ای العاده چه موقعیت دراماتیک فوق :، حیرت و تحسین خواهد بودبا هم این دو مرد نسبتدانستن 

آمیزی که دو مرد گذشته و آیندة  موقعیتی متضمن بار بسیار باالیی از تنش و کشش خواهد بود. چه ایدة نبوغ

  شان شکل بگیرد. اما این سکوتی ویرانگر میاننشین شوند و  تقاطع تقدیر، هملحظة اکنون در در  ،زندگی یک زن

شوند.  اعتبار می فرهادی کامالًًٌ بی انهای تقریباً مسلم و قطعی در رویکرد به چنین پیرنگی، در دست فرض پیش

تنهایی برای  کم به این شکل، بدیع و جذاب است و به دو مرد، دست رویاروییگ ناگفته پیداست که پیرن

آخرش »گفت:  تماشای فیلم با خودش می هنگامکند. نگارنده  یک درام پرتنش و پرکشش کفایت میگیری  شکل

و  حاال موقعیت دراماتیک نوو  رها شدهاش  های موفق قبلی فیلمنیای تکراری آن اتفاق افتاد. فرهادی از د

اما نه، این خیال باطلی است. ناگهان این قصة خطیر با رونمایی از « مان گذاشته. نظیری را پیش چشم بی



همان  ورطةشود؛ و ما با گذر از قصة اصلی دو مرد و یک زن، به  وارد ساحتی دیگر می اطالعات پشت پرده،

)و  شود نکته پشت نکته برمال می ؛افتیم های دو فیلم قبلی فرهادی می بازی ها و کارآگاه کروکی کشیدن

مردی که از  کاری و دروغ است(. ، مانند دو فیلم قبلی مخفیترین دست و البته دم گشاترین راهکار دراماتیک راه

احمد یکی از  .اش برهاند حاال زین را ول کرده و اسب را چسبیده راه آمده بود تا خودش را از گیروگرفت عاطفی

ایم؛ تجسم محض نیکوکاری و خیرخواهی در قبال دیگران  ه در سینمای فرهادی دیدهترین مردانی است ک غریب

برای رسیدن را فرسا  مرد، در دوران غیبتش ریاضتی جان نیکاین تو گویی و انفعال و بالتکلیفی در قبال خودش. 

حوی نی کند به دوستی و عدالت را نمایندگ از مقام همسری به برادری پشت سر گذاشته. او که قرار است صلح

انگیز در کار رتق و فتق کاشت و برداشت دیگران است و به معنای واقعی در حکم یک کاتالیزور عمل  حیرت

ای را رقم بزنند. ث به عنوان  کند. قرار است در یک واکنش شیمیایی، الف و ب روی هم بریزند و کیفیت تازه می

کند و آخرش وقتی الف و ب دیگر آن الف و ب نخستین  یآید همه چیز را کنترل م یک کاتالیزور به میدان می

طلب  مرد آرام صلحهرقدر احمد منطبق بر سیماچة کند.  صحنه را خالی می ترین تغییری نیستند ث بدون کم

ای پیدا  و فیزیکی تهاجمی دارد که البته بجز در صحنة سیلی زدن به کارگر خشکشویی جلوه ظاهراست سمیر 

زند حس جالبی از انتظار و تعلیق به فیلم  چه در عمل از او سر می هیبت سمیر با آن کند. عدم تناسب نمی

هر لحظه منتظریم تا این بشکة باروت منفجر شود و مثالً به احمد بتازد اما برخالف این انتظار  .دهد می

هد رسم ادب خوا خصوص جایی که می یک انسان مبادی آداب و متمدن است و نوع نگاهش بهاو نگرانه،  سطحی

 آید.  را به پسرش بیاموزد حسابی به چشم می

و  با هم به نسبت دو مرد ،این چینشآید.  باور نکردنی است. فقط از فرهادی برمیبرگردیم به قاب باال. 

ربطی ندارد. فقط در فیلمی از اصغر فرهادی است که هیچ  / عاطفیشان در دو ضلع یک مثلث انسانی قرارگیری

و  ،شان ای قرار گیرد که دو مرد را فارغ از خود و زن زندگی تواند زیر سایة موقعیت نادیده نظیر می این موقعیت بی

؛ نفر چهارمی که با اعتراف دیرهنگامش باید قصه را مسخ کند، ما را به ساحت نگران یک نفر چهارم کند  دل

ترین  چگونگی یک رخداد را در سطحیببرد و تحقیق و تفحص دربارة  ساز های قبلی فیلم در فیلم آشنای خیانت

اما تاباند.  اش حس خاصی را بازنمی خورد: سمیر مردد است و چهره هم می گونه به . و این قاب اینشکلش رقم بزند

سمیر طاقت سرآخر، . وار است ؛ او یک مرد ایرانی نمونهتابی و حرص خوردن است جور در حال بی احمد بد

این قاب هیچ ربطی به بله، کند.  زده را ترک می شود و این سکوت بحران ، از صندلی بلند میآورد نمی

 های من و امثال من ندارد؛ نباید فراموش کرد که این فیلمی از اصغر فرهادی است. خواسته   دل



 

معجزت و یچ مردی با چمدانش در حال رفتن است. او همانی است که آمده. در رهگذر رخدادهای فیلم دچار ه

بینیم و  تر از لحظة آمدنش است. او را از پشت پنجره می وقت رفتن خسته تکامل و واالیشی نشده. فقط احتماالً

 با این فیگور فلو/بندی این قاب  کنند. ترکیب پوشانی می پرده و میله و شیشه با کیفیتی ناواضح این قاب را هم

نادر از  جداییتثبیت شد و در  دربارة الی...ی است که از یادآور جلوة مهم دیداری سینمای فرهادفوکوس 

شیوة تقطیع فرهادی آن سرسام و ریتم خودنمایانة دو فیلم  گذشتهبه اوج رسید. جالب است که در  سیمین

تر و ریتم  تر است و تعداد نماها کم ندارد. میزانسن سادهشد(  شان شناخته می )که به عنوان نقطة قوت اش را قبلی

است. طبیعی هم هست. پختگی هنرمند همیشه  ...جداییتر از  مراتب کم ها به و تنوع زاویه کندتر ها ض آنتعوی

نوعی امضای  اما کیفیت چیدمان همین قاب که حاال دیگر بهگری او دارد.  نسبتی معکوس با میزان خودجلوه

انگیز  وسوسهکرر است. پرسش آشکارکنندة این نکته است که چرا جهان فرهادی خودبسنده و م شدهفرهادی 

اگر این : این قاب محصول نگاه از دریچة کدام چشم است؟ ماری؟ دخترکوچولوی ماری؟ یا دانای کل؟ این است

این چه ستایشی است در ازای آن همه خاموشی و  فشانی. آخری است که حیف از آن قهرمان و آن همه جان

 و اصالً بازی؟ گری و منجی هرچند سابق و آن همه میانجیتحقیر به سبب حضور رقیب در اتاق خواب محبوبة 

ماری یا دخترش بدانیم   p.o.vاما حتی اگر این قاب را گیر و محصور است؟ قدر زمین این دانای کل چرا این

اش را که مانند قهرمان کالسیک وسترن آمده تا تغییری در حال  ساز مرد مصلح قصه چه لزومی دارد فیلم واقعاً

انداز  ، در چنین چشم(ید!آ به ذهن می شینرودربایستی مثال مبتذل  )بی ان بدهد و موفق هم شدهبد دیگر



اندازی نامعلوم از  مرد مسافر با زخمی بر دل و با چشم چراگر حبس و زندان است بدرقه کند؟  حقیری که تداعی

سازی  تر فیلم شود؟ کمن رترو دو رود و در افق دورنگوی کالسیک وسترن در عمق میدان پیش لا طبقزندگی، 

گیر،  چشمشناسی سینمای  با زیبایی سازی نیست. او هر فیلم ای تن ندهد اما فرهادی سهواست که به چنین وس

به همین دلیل است که چارچوب حقیر این پنجره را شناسیم نسبت چندانی ندارد.  گری که می اغواگر و تداعی

ای با  را میانهبار بستن  و که این سفر ه شاید داللتی است بر اینک؛ کند اش می لحظة وداع با مرد خوب قصه

ساز  داللتی بر هیچ معنایی نیست و صرفاً از دل ترجیح بصری فیلم ؛ که شاید اصالًمعنای رهایی نیست

که فیلمش  )نه این ندک گریزانه و سرد خودش بنا می سساحاشناسی  سینما را با زیبایی فرهادی. سربرآورده

های آشنای سینما  ها و فرمول انگیزد بلکه فرهادی برای رسیدن به این مقصود، نگره در مخاطب برنمی احساسی

بینی آشنای  هانجای با نگاه و  ترین میانه کم گذشتهو درست به همین دلیل است که پایان  بندد( را به کار نمی

در اغما و آن  ن غریب و دور از عقل، آن اشکِمآبانه به ماهیت اغمایی چنی فارغ از نگاه منطقی و پزشک .او ندارد

بار کنشی غیرمستقیم هم دربرندارد(؛ این  ... که البته اینجداییانتظار طوالنی )بدیلی برای انتظار طوالنی پایان 

که ناپسند و مذموم باشد، تناسبی با پیکرة فیلم ندارد اما باز هم نشانة قاطع  آن مانتالیسم بی تجسم محض سانتی

 کس نیست. به قاب بعدی توجه کنید: قدر شبیه هیچ که چرا فرهادی این ثری است برای اینو مؤ

 

مثل دهنده برای فیلمی  ساز هوشمند برای انتخاب یک پایان باز و معلق تکان خیلی بدیهی است که یک فیلم

دو ثانیه پیش از  یکی های خیلی بهتری از پایان فعلی دست بزند. قاب باال )و حتی تواند به انتخاب می گذشته



. سمیر ناامید جعبة عطرها را برداشته و در حال ترک بیمارستان است ما او را باشد ها تواند یکی از آن آن( می

ایستد. حتی  شود و باالخره می بینیم اما ناگهان در راهرو سرعت گام برداشتنش کند می پشت به دوربین می

عت دریابد که این مکث، هیچ معنایی جز تردید ندارد و در حکم جرقة سر تواند به ترین تماشاگر هم می هوش کم

یک فرصت دوباره به بالین همسرش برگردد. اما چرا تحقق امیدی است در ذهن سمیر تا سر بگرداند و برای 

)اصالً او چرا این بار هوش تماشاگرش را دست کم گرفته و خیلی کند؟  جا فیلمش را تمام نمی فرهادی همین

حتی کند؟(  بان کودک خردسال هم تکرار میزاش را از  گیری اخالقی دهد یا نتیجه توضیح واضحات می جاها

جا فیلم تمام  اگر همینشود.  زند تا مسیر آمده را برگردد فیلم تمام نمی می ای درجه 081یک چرخ  سمیروقتی 

د تمام نکردن است. او در فرهادی استاکدام سینما؟ تر نبود؟ اما  دهنده تر و تکان سینماییشد  می

و باصطالح  همه را از تک و تا انداخت و گذر کردهای بالقوه خوب فیلمش  چند بار از پایان سوری چارشنبه

و حاال در بازنگری آن فیلم، پایانش  راستش چیزی را هم از دست نداد اما اد تماشاگران برآورد!هها آه از ن فوتبالی

و تا همین امروز  سانة خودش ساختاشن . او پایان خودش را با ترجیح زیباییدرس هنگام به نظر می منطقی و به

خیلی جاها او این است که اگر  سردکم ویژگی سینمای عبوس و  . دستمشغول همین خودبسندگی است دلهم 

ساز  یک فیلم دهد. در آغاز این بند گفتم که ای را هم از دست نمی العاده چیز فوق کند ای ارائه نمی العاده چیز فوق

جاست که  اش فیلمش را بدهد اما مشکل این کات پایانی ،توانست در همین قاب و حتی قبل از آن هوشمند می

سینما را به آن شکل شکیل و جذابی که خیلی از ما دوست داریم  او اصالً. فرهادی پیرو هوش متعارف نیست

سازی تماشاگر در عاطفه و هیجان و تعلیق )و  ی( با غرقهدهد بلکه به شکلی آزارجویانه )بخوانید سادیست ارائه نمی

نهایت احساساتی  و درست به همین دلیل است که پایان بی .کند می  کالً هر احساس شدید( بازی موش و گربه

نقطة گذاری است به رویکرد متفاوت هم شاید  .گیر آثار او دارد کیفیتی نامنتظره برای تماشاگر پی گذشته

خواستة نهادینة ذهن تماشاگرش را انتظار و کند  به شکلی مؤکد تالش میهمواره . او های بعدی لمفرهادی در فی

اما راستش او برای  گرایی هنرمند است محصول آرمان ،. این گرایشدور بزند و همیشه دست باال را داشته باشد

و  مهممخفی نگه داشتن اطالعات ای جز  به راهکار تازهدر آینده یابی به این هدف دراماتیک، بهتر است  دست

ها در اواخر فیلم هم فکر کند. دلیلی ندارد یک الگوی موفق تا ابد تکرار شود و همیشه هم  آن از ضربتی رونمایی

توانند فرض کنند که این  بینند و نمی هایش را می تر و تازه بماند. به هر حال او تماشاگرانی دارد که همة فیلم

اما اند.  اش ندیده همین الگوی رودست زدن را در سه فیلم قبلی شبیهبینند و  ز او میاولین فیلمی است که ا

کم برای  خواند و همین اگر باعث پیشرفت نشود دست ساز باهوشی است که حکم خودش را می فرهادی فیلم

تماشاگران است نه برای فیلم نقد که داند  می یخوب به به گمانم اومتمایز بودن یک هنرمند کافی و بایسته است. 

 ساز.  فیلم


