
1   
 

                   ِ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِفیلمِنقد   

ِِِِِِِ
 نویسنده : محمدشاه فرهود

هالند 2017جنوری   

نسوی خط سکوت
 
 فیلم : آ

و کارگردآن : همایون پائیز یلمنامهف  

متن های بانو زینت نور  -: متن ها و پاره  به آساس  

دقیقه 34زمان :   

2016کابل، تولید :  و محل سال  

 

1 

ِخالصۀِفیلمِ  

دم چند الیه ، بی نام و پریشان. ی که در بیدآری و خوآب دچار کابوس آست... مدرن ردم
 
های ن م توته توته و گسیخته،آ

بدنبال وچه آتاق و کدر که  کابوسمردی ...مرگبارو تنهای  ی مزمن   سکوت  .. مغروق در .و متناقضمتفاوتش با رفتار های متفاوت 
با رآبطه  گریزآن آز ، ی ندآدهثمر برآیش آنسانی که شیوۀ تفکرش ...درونیهیچی و پوچی سرگردآن، زندآنی دآیمی در حصار 

دمها
 
شفته آش پاها و ذهن   .آشیا و آ

 
وآز شوند...نمی توآ آ

 
نسوی خط سکوت، باز هعشق و آروس بیمار. نند با چرخۀ زمان هما

 
م  آ

یدهرگز  ، خطی که خوآنده نمی شود، سکوتی که خط خوردگی و سکوتتدآوم برآیش 
 
کله و  بینمسافه ... به صدآ نمی آ

ویزی  نعش، صد حفره. مکالمه
 
س   .های تاریخی خود کشیو  آ

 
 سقوط   و آزخودبیگانگی رشد  و ... تگی من هاگسیخو  حنجره یا

 ...مدور سیاه و گودآل در  نهای  ی
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 مدخل

سینمای آفغانستان آز روی خاکستر باال شده  و در  وضعیتی که هیچ  حامی و آمکانی در دسترس ندآرد، به آتکای عشق و 
ذین بند درختان خطه آی . در ، به حرکت و خالقیت آدآمه میدهدهمت شخصی 

 
که، حتا نوآر های فیلم های سیاه و سفیدش آ
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دم دوباره برمیخیزدگشته بود،  
 
ر آز هر . در  پانزده  سال پسین ، بیشتو فیلم می سازد آینک آز روی توته های گوشت بنی آ

شفته و مازآد کاال، نقد فیلم ،ام،آنبوهی آز فیلم ها رآ دآریم آمزمانی به تولید فیلم پردآخته آی
 
م دآریم ک متناسب به آین بازآر آ

ثار خالقهکه  نقدی
 
گاهی تماشاگرآن و رشد جریان سینما، و  متفاوت  رآ ب آ

 
غض ب ح  حالجی نماید.  نقد ورآی آ مان عیوبی هو ب 

گر در پشت یک آ فیلمساز و تماشاگر آست. ،منتقدبرآی رشد تکانه آی قد  فیلم، ن آز ما گرفته آست.که نقد و تحلیل رآ ست 
ن پنهان میآرزش های الیه های عمقی و  ،، یک یا چند تا  نقد و بررسی قرآر نگیرد، تم آساسی متفاوت فیلم

 
ماند. درونی آ

 خاص نند و مخاطبچشمانش تنش ها ، گوشهایش هیجان ها رآ تعقیب می ک، مخاطب عام آز فیلم سرگرمی و لذت می طلبد 
رم  و دگرگونی هو حرفوی عرقریزی های  ودر فضای ویژه با پیچیدگیها  ی که،...فیلممدنظر دآردنیز ای تکنیکی و خالقه رآ ، ف 
 .، مستلزم نقد و نوشتن آستبه سامان میرسدفرآوآن 

 ، تسلسلی آز تصاویر با محتوآی بصری " آست . خصیصه آصلی فیلم، حرکت متدآوم صحنه ها آست.به تعبیر بکت "  فیلم
مل طویل بیندیشندتماشاگر فرصت 

 
لذت، در حین  ، میل بهزیادی ندآرد تا دربارۀ  سکانس های  ی که با سرعت میگذرند، با تا

آری آز سکانس با یادآشت برد مسؤلیت دآرد تا با تماشای چندبارۀ فیلم، منتقد فیلم، ... تماشا، آز آندیشدن جلوگیری می کند
کالسیک  اینظریه ه آستفادۀ تلفیقی آز  و ی تازهروش هابا کاربرد  آز یکسو مخاطبین عام رآ تکان بدهد و آز سوی دیگر ، ها، 

مده بد  حادثه، تنبل و بی تفاوت بما  قلم بدستان آز  و فیلمسازی کشور فرآهم سازد.برآی رشد سینما  و  آمروزه، زمینه رآ 
 
ار آ

ند، چند تا نقد آ آیم. آگر  آز جامعۀ فرهنگی پرسیده شود که بر برخی آز فیلم های  ی که حتا جوآیز سترگ جهانی رآ آز خود کرده
نوشته آیم؟ پاسخ منفی ست، ما به کمبود نقد و بخصوص نقد فیلم موآجه هستیم. نوشتار، در درون کلۀ تاریخی ما به حرکت 

معابد  ابد و عو خالقیت نیفتید، پندآر نیک به کردآر نیک تبدیل نشد، پندآر  آز دل مکالمه فورآن نزد، مقدس شد و بر تاق 
ویزآن 

 
فتی آست کو  ،شکستآندیشه در بیشۀ کله ها و کنش های آرتباطی سنگک شد. سکوت ماند.آ

 
ه کمرۀ غفلت تاریخی، آ

نسوی خط سکوت
 
ن به حرکت آفتیده آست. ، در دآالن های سیاه و سفید،فیلم آ

 
 بدنبال آ

ثیرآت سفیلمی که آفکار و آحساسات بیننده رآ دچار بحرآن و کشمکش ننماید، فیلمی که روح تماشاگر ر 
 
معی و بصری آ با تا

ثر نسازد، فیلمی که با آبهامات و گسست هایش در ذهن مخاطب 
 
له آیجاد نکند، با تمام جاذبه هایش در ز تکانه و متا

 
مرۀ مسا

نسو سرگرم کننده فیلم های تفریحی 
 
ید. مگر فیلم آ

 
 رآر دآرد؟قوی خط سکوت در کجای آین دغدغه های هنری به حساب می آ
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نسویِخطِ
 
ِسکوتآ  

نسوی خط سکوت ، بازی با  سایه  و نور، بازی با 
 
وآ آ

 
،  کمره ، بازی با گردش پا و، بازی با گذشته و حالطبیعی و موسیقیآ

و آین بازی ها در کیفیت سینمای  ی آش آرآئه شده آند.  ،آست و سرآنجام  بازی با شکست و تنهای  یبازی با مقاطعه و مغازله 
ید.  در خط علیتی سیالن ندآرد.فیلم 

 
دمها در دآیرۀ آرت صحنه ها تعلیقیبعد آز عین، غین نمی آ

 
فرآ باط و گسسته آند. آشیا و آ

معلومات الزمه رآ آرآئه نمی کند، چون نمی خوآهد پیام روشن و  ،می کنند. فیلم دربارۀ شخصیت کلیدیمنطقی حرکت 
ویت و حوآدث بیوگرآفی و نام ندآرند. بی ه نیست، شخصیت ها و مکالماتی. فیلم دآستانی و مشخصی رآ بر مخاطب بقبوالند

افته و شخص تحصیل یآز روی ک تاب ، لباس و تابلو هایش حدس میزنیم که که ستون فیلم آست،   ی رآمرد  مبهوت .گیچ
عویق می زمان رآ به ت گذآرد.ببه دوختن ک فن نقطۀ پایان نمی توآند فکری که در سفر آولیس وآر خود، تم روشنفکر آست.

  مالیخولیا. ، سرگردآن وسوگوآر و خندیدن رآ ندآرد. منفعل، مفلوج و مترسک.ت آندیشیدن قدر آندآزد تا پیوسته ک فن بدوزد. 

یند. آغوآشدگی و آزخودبیگانگی نیمقر 
 
بی پاسخ ، معاصر ۀنسکوت و تنهای  ی، در فضای بی گ فتگو،بوسیلۀ تصاویر به بیان می آ

و فقدآن  مکالمه همان زخمهای کهنه آی آست که خود رآ در سقوط آرزشها بشکل  صدآدر زمان حال سرآزیر مانده آند. فقر 
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شفتگی، در سرتاسر فیلم جاریست. سیاهی فیلم گسیختگیعریانتر نشان میدهند.
 
،محتوآی مبهم  و سپیدش یبا غرش ها و آ

رمان های خود درگیری مرد چیز در درون مرد آتفاق می آفتد. همه رآ بنمایش میگذآرد. مجهول زیستن در گذشتۀ 
 
با خود و آ

آل در حیطۀ دموضوعی که در آین فیلم مدنظر آست مطرح شود، پای آندآخته آست. حنجره و که مرد رآ آز کشاکشی دآرد. 
نقدر هول آنگیزها و نشانه ها میترکند و 
 
 ... .مطرح شده ها رآ نیز می بلعند حتا که  می شوند آ

 ، تثبیت خودبرآی قرن نزدهمی و ریش سنتی میچرخد.  های تابلو ،لباس غربیور بد  ِمردکابوس
 
ف خونا لود می آندآزد. بر زمین ت 

س هایش تالشآنرژی آش به هدر رفته و   ،ماحصل ندآرد برآیش عسل و ، عدآلتخوآهینبرد نیم قرنۀ 
 
یخته ر  در حوض یا

ثیر وبدتابلو هایش  وش کهنه و دلزده شده ک تابهایآست. 
 
مادۀ یل آش من  مخآند.  چارمیخ ماندهعبث سپیدآی بر  گذآری ن تا

 
آ

 نه خودش زبان دآردجامعه و فرهنگ آحساس بیگانگی میکند. زبان، مرد، آز همه چیز بریده شده ، در درون آست.  مردن
تش صدر جستجوی من  وآقعی  آست.و آز همه چیز گریخته مطرود مانده من  نمادین آش و نه زبان دیگرآن رآ میفهمد. 

 
 حنهدر آ

 تزبان که خانۀ هستی سبا مردی که شکست رآ در حصار تنهای  ی به سوگ می نشیند ،  های مالیخولیای  ی شناور آست.
نیستی شخصیت کلیدی، پروتاگوجاری باشد. ، هرگز نمی توآند در جستجوی هستی شناسی خود و پدیده ها بیگانگی دآرد

نجره شخصیتی که صدآ در ح نیز در ذهن خود دفن کرده آست. آست که آنتاگونیست دربرآبرش حضور ندآرد و حتا جسد آو رآ
لمه آی رآ . همینکه میخوآهد کگودآل حفر می کند، صد اتبین کله و کلم آش به بغض  منزوی و مطروده تبدیل گشته آست.

 آدآ کند در یکی آز حفره های ذهنی می آفتد.

ی به فردیت نرسیده و آین سوژه خودش به آبژۀ شخصی که ب عصارۀ خود رآ در وجود یک شخص ریخته آست،، آین فیلم 
رت میزند که کیست هنوز هم در الدرکی  تبدیل شده آست. زبان یدآن کشمکش مفیلم،  عمیقتر فرو میغلتد.و هیچی هر قدر چ 

وید و نه رآوی قصه میگ آز عشق نه قصه گوآست.  و مردن ، معرکه آی بین حرکت به پیش و گرآیش به عقبتجددبین سنت و 
ورد و نه به مونولوگ تن میدهد. نه مانند صدآی " ک " در محاکمه و نه  دیالوگد. نه به دهمی آز زیستن سر  یتروآی

 
روی می آ

نقدر در خود میماند تا چندین بار می پوسد. .. .عزآی مستمرغرق در دون کیشوت سوگوآر، مانند صدآی سامسا در زیر تخت. 
 
آ

ه تاریکی ک. زنجیره آی آز تعلیق های متناوب آست سیالن میابدروشنفکرآنه پیام دهی   به میدهد و نه فیلم، نه رآه حل نشان
 پدیده ها رآ  آیده ها و یدرونبرخی آز الیه های آشعۀ آیکس  می آفزآید. مایل آست تا مانندو تعلیق رآ بر تعلیق رآ بر تاریکی 

ت نمی ، دگر رنگ ها رآ برسمیادر سرخ به آستثنای چخون میگذرند.  صحنه ها آز هفتخوآن  کند. روشن بگونۀ غیر مستقیم 
شناسد. بیرنگی مدهش در سرآسر فیلم مستولیست. سوآل برآنگیز آست که در ربع آول قرن بیستم چگونه یک فیلم جدی، 

 بطریق سیاه و سفید تولید میگردد؟  
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فیلمُِفرم  

رم های  ی نیست که آز آیدۀ  " یکپارچگی "  منشاء گرفته باشد. حسی که در صحنه ها می جوشد   نسوی خط سکوت، آز ف 
 
آ

رمی که آز شاخه هایش  س، دروشن پائین نمیریزد، محتوآی حسی آست که آز " تشتت" و گسستگی فورآن میزنند. ف 
 
ر وآدی یا

له رآ مطرح می کند. زیباشناسی مدرن 
 
میختگی معضله و مسا

 
بر محور  " وحدت " و " تناسب "  عناصر به  سامان میرسد، آز آ

رم  منشاء می گیرد حساب شده و موزون  بصری و سمعی ، چگونه ساختن و چگونه گ فتن آست نه چه چیزی رآ .دغدغۀ  ف 
رم تازه آرآئه نشود، مضمونمحتوآ ساختن و گ فتن.  کمره  آز بازی هنر پیشه تا حرکتبی آرزش میماند.  ،هر چه باشد آگر در ف 

رم نقش سکانس ها، در  آز نور و موسیقی تا چگونگی بافت   سیس ف 
 
رم هر فیلم منو می کنند.دسته جمعی آیفا تا ط به طرز ف 

نسوی خط سکوت، آنگونه که در خط علیتی و  ، بازیگرسناریست، کارگردآنو توآنمندی نگاه 
 
 ادتیعو فیلمبردآر آست. فیلم آ
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رم خود رآ نیز تابع قطعه قطعه شدگی  آین  یک و مدرن درکالسو عدم تناسب کرده آست. وحدت و موزونی جریان ندآرد، ف 
رم، فرآتر آز مرز های ساختاری    ل می گیرد.شکو گاه سوررائل  کشمکش های درونیدر  فضای فیلم وجود ندآرد. فیلم بلحاط ف 

رم  فریند. ف 
 
ده ها با ، آما آگر آین پدینه زیباست و نه لذتبخش ،بالذآت، و خودکشی نعش تماشای آست که زیبای  ی رآ می آ

فرینش  بازنمای  ی شوند، ،تازهو آفکت های  ، هنرتکنیک
 
می پاشد.  بین زشت و زیبا فرو مرز و  منتهی می گردندزبیای  ی به آ

 به موقعیت گیرنده آست. و زیبای  ی مربوطی زشت

کید دآرد که " نشانه شناسی بخشی حیاتی آز مطالعۀ زیباشناسی فیلم 
 
نگونه که پیتر وولن با تکیه بر نگاه ساختگرآی  ی ، تا

 
آ

یلم یکی روش نشانه شناسی در ف .به کشف معانی فیلم خوآهیم بود " آست، با در آختیار دآشتن دستور زبان سینما، ما قادر 
ویل آست که در وضعیت آم

 
روز نمی توآن یک فیلم رآ بر آساس دیدگاه محض نشانه شناسی مورد نقد و بررسی آز آنوآع تا
توآند  ... هرکدآم  بنوبۀ خود می، فلسفه و بازی های سخنیه شناسی، روآنشناسی، جامعه شناسی. رویکرد به نشانقرآردآد

رمی که بر  .وجود دآردها ، آما فرآموش نکنیم که به آندآزۀ چشم ها ، نگاه غنا ببخشندتفسیر فیلم رآ   فیلم ف 
 
نسوی خط سکوت آ

رم تازه و متفاوت آست.  آنتشار یافته آست  ، ف 

وط به آین صحنه ها مرب که فیلم رآ در ذهن مخاطب و منتقد بیادماندنی میسازد.های تکاندهنده و مستحکم آ ست  صحنه
رم آست.محتوآ نمی شوند بلکه مربوط به چگونه  ابوسی خود م آین نیست که چرآ مرد کبرآی شکل فیلم، مه پردآختن یعنی ف 

ثیرآت خو حاالت که چگونگیشد، مهم  چگونه مردن آست. و آین گردش تکنیکی و موقعیت  کمره آست رآ می ک  
 
دکشی رآ و تا

نی و شنیدآری دیدفیلم رآ صدآ و موسیقی، جازبۀ در فضای سیاه و سفید، درجۀ تیزی و کندی نور  آنتقال می دهد.بیننده به 
رم که در منطق سیاه و سفید، عمرش رآ هدر دآده آست، آینک  ،کرده آست. مرد ی می یلمف سیاه و سفید  محتوآی خود رآ به ف 

نسوی خط سکوتش نیز سیاه و سفید آست. بخشد که 
 
 آ

ِمتنِموسیقیِ

 بوسیلۀ موسیقی فیلمساز عناصر متشکلۀ فیلم آست.  یکی آز متن  موسیقی
 
زآرد، می  فریند، میترساند، می، هیجان می آ

 
آ

رم ف   ، موسیقی یک عنصر پرقدرت  شکل میگیردآز طریق موسیقی ، نوع حادثه و عملمتناسب به فیلم ریتم  ...د،نآآز دگ
نسوی خط سکوت،  وسیقی متن  م ...آست

 
ند آز منابع م شنیده می شولتمامی صدآ های  ی که در فیموسیقی طبیعی آست. فیلم آ

 ،دآ های طبیعیکاربرد ص .فیلم آستآین ، یکی آز ویژگیهای مبتکرآنۀ آستفاده آز موسیقی طبیعی منشاء گرفته آند.طبیعی 
  تی موسیقی متن رها کرده آست.فیلم رآ آز قطعیت عاد

وآی  در، زآغ ها و زغن ها رشد می کند  موسیقی، در رعد شروع می شود طبیعی غرشصدآی بادپکه و با  فیلم 
 
می  بازآر گنگ   آ

م های دلخرآش  با ناله، آیستد میزد و سرآنجام پیش میرود، و صدآی س 
 
ب می آ

 
ه   آشک ریتم دربا صدآی باد و آ

 
ایان به پو آ

  میرسد.
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 فقرِرآبطه

ن
 
ره آنگیز دآرد آما شایدهولناک و که ظاهرًآ فضای فیلم، با آ ن دربارۀ ،  دله 

 
ی خوآهد به و نم نباشدِترس و آضطرآبتم آصلی آ

ویل ها ر  به نظر من و هیجان ترس رآ به تماشاگر آنتقال بدهد، و آماآضطرآب ، حس حیث فیلم ترسناک
 
آ دربر که یکی آز تا

 فورآن میزنند. ،جسدوآر و تنهای  ی    تبدآرسکوت  که آز  ،آست تفکر تولیدفقر رآبطه و تم بنیادی آین فیلم دربارۀ  ،میگیرد
ی تاریخ معاصری که مبارزآت نیمقرنۀ پسین رآ نمایندگمردی که در زندآن  حافظۀ تاریخی، محکوم به خودکشی گردیده آست. 
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تی ستون فقرآت فیلم بر محور شخصی رود. آنزوآ فرآتر می آضطرآب وقلمرو آز  نشانه های ذهنی و گرآمر درونی فیلم،میکند. 
وآره،فرسوده، آما  صمیمیمتفکر آنسان شریف آما درمانده، آستوآر آست که نه مفتی ست و نه مفتری، 

 
مدرن  کابوسمرد  آ

ر نماید، آز همینروست که خودش فکرسنتی و  رفتارالء  بین خ پوشی که نتوآنسته مرگستان  ر د در چندین چهره، مدرن رآ پ 
   ء فرو می غلتد.همین خال

هم آین میگویند م چهسکانس های فیلم لحظه ها و ، آغلبًا پدیدۀ تکرآری می باشد آما مهم آین نیست  که در هنر ونمضم
آین فیلم نه ترسناک آست که ما رآ بترساند، نه کمیدی آست که ما رآ بخندآند، نه ...میگویند چگونهآین مضمون رآ آست که 

فیلمی  .بیمار حکایت نمایدسالم یا و نه عشقی ست که آز آروتیسم  کند نیاکان روآیتتاریخی ست که آز چکاجاک شمشیر 
مل و آندیشه دعوت می کند ، بینندۀ خاکستر نشین رآ با نگره و تجربۀ تازه درگیر می ست که مخاطب رآ به درد  

 
عادت  ازد.س تا

روپاسی آگرچه در عصر ف. سازددر چهرۀ دگرتر مطرح می بیرون می کند و مردساالر  چنبرۀ آز رآ  انگیزن عشق و شکنی می کند. 
نسوی خط سکوت،و بحرآن ساخت

 
ی ، قطعیت آندیشه و سلطۀ معنا تمکین کرد، آما فیلم آ

 
 یلم ف ار، نمی توآن به آستبدآد رآ

ی رآ هم برآی کسی که ترس و تنهای  ترکیبی آز هر دو آست. هم ساختار دآرد و هم  پسا ساختاری عمل می کند.   باز آست.نیمه 
تجدد خوآهی ۀ نیمقرن تاریخ شکست  و هم برآی کسی که عصارۀ  د،، هم برآی کسی که عشق گمشده رآ می جویتجربه می کند

ویل رآه   گم کرده آست. رآ 
 
ر فیلمی که در وضعیت قرن بیست و یکمی به ساختار میرسد منتظبرآی هر فیلمی باز می باشد.   تا

گاهی ها و تکنیک های تازه تر، با قطعات متفاوت، تر 
 
 سپتمبری رن ق د.کیب می کنباشیم و ببینیم که چگونه ساختارش رآ با آ

گاهی های آز فیلمساز، نگرش 
 
  آمروزینه می طلبد.و آ

شفت آصلی فیلم، در نهایت   شخصیت
 
شفتگی درونی و سرگردآنی ذهنی آش فقط با تصویر ص ی قرآر دآردو سرگردآن گیآ

 
امت ، آ

ید نه آز طریق گ فتار. مردی که با همه چیز مقاطعه کرده و بنیاد روآبطش آز هم گسسته ، می توآنطبیعیو موسیقی 
 
د به بیان آ

باط دلش میخوآهد که با آنسان و آشیاء آرت آست. با شمشیر دآموکلسی که هرلظه بر گردنش می آفتد، می آیستد و رآه میرود.
مین کند آما ظرفیت و آنرژی کنش آرتباطی رآ آز دست دآده و

 
ید که آین فیلم به ما نمی گو به آین عملیه نمیرسد.هیچگاهی  تا

یوس و 
 
دمها، حاالت و فضای عمومی عمیقتر  دیده شود به آین گونه  رآبطهبیآنسان چرآ آینقدر ما

 
شده آست؟ ولی آگر آشیاء، آ

 می توآن سرهم بندی کرد. {دیدخودحالت و متکی به هر کسی } پرسش ها پاسخ های  ی رآ 

فتی آست که تفاهم 
 
مل و سلیقه های بی تحنشان می دهد که   و کنش رآ ویرآن کرده آست.فقر رآبطه، آ

 
مل، روشنفکر بی تا

نوک آنگشتان  باآز دلتنگی زیاد، گوشی تیلفون رآ بر میدآرد نمبری رآ ، ک تابی مرد سرخ کرده آند.چگونه چرآغهای رآبطه رآ 
ا کسی آم ون میروند و نمبر دیگری ساز می شودمینوآزد آما ر خ نمی شود، قلبش  می تپد آنگشتانش بار دیگر بسوی نمرآت تیلف

نسوی خط
 
نسوی خط نیز ، سکوت حکمفرماست. پاهایش آو رآ  به درون مغازه می  تیلفون رآ بردآرد.، وجود ندآرد که آز آ

 
آ

شنای  ی ندآرد، برد، فضای مغازه کشنده و ساکت آست، مرد کابوسی با آشاره می پرسد آما مغازه دآر 
 
آی مله جکه به مکالمه آ

م  م غ  . رآبطه اطیآرتبیک جملۀ آرآئۀ شباهت دآرد تا و  فریاد در خوآب، رآ به باد هوآ میدهد که قابل فهم نیست بیشتر به غ 
مین نمی شود چون 

 
  گپ  و زبان همدگر رآ نمی فهمند.آند که  غلتیدهدر موقعیتی  بین  خریدآر و فروشنده تا
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  ستیزآنیم باهم چون زبان هم نمیدآنیم

 چه نادآن همسرآیانیم

گنده   روآنها 
 
شیشه های  ی آز شرنگ رنج آ  

پائیز   سبزه های  ی خاکسود آز سردی       سخنها   

........ هیچ کیستی ؟  

 یرآبطگی، آوج بنشسته آستدر تنهای  ی مهلک مقابل شدن مرد در برآبر چشمان زنی که در زیر  چادر سرخ   صحنۀ درآماتیک  
ن در چو رآ  نشان میدهد. مرد، در آفق چشمان زن بشکل پنجگانه ظاهر می گردد. آروتیسمرآ در زمینۀ عشق و مقاطعه با 

کشف من  هزآر چهرۀ مرد آین صحنه، در د. میگرد ظاهر  هچهر چندین ه و سلط چندبرآبر زن در در جامعۀ مرد ساالر ، مرد 
  نمی آنجامد.و آرتباط به لذت  ،جازبۀ میل بیمار آست و ،صورت می پذیرد. آروس، زن  صامتچشمان بوسیلۀ 

 مرد : جملۀ گنگ و مبهم رآ آدآ میکند

بریده و نا مفهوم ،زن : جملۀ سوزناک   

م میزند. رآ رقا و سکانس هو بعد : گریۀ کودک و قهقه زن رآبطۀ متزلزل شده رآ قطع می کنند. قطع آرتباط گپ آساسی صحنه ها 
تقلیل میدهد ، مرد کابوسی مانند قاب خالی به و کمیک  مقوآی  ی صامت، رآبطه رآ در سطح بازی آرجاع به فیلم کارتونی 

ویزآن میماند. 
 
سخن ها، معنی خود رآ به تعویق می آندآزند. تعویق معنا  به تعویق کنش سرآیت دآربست بی رآبطگی و تنهای  ی آ

نگ ، به صدآ های گ ، مانند بستر رودخانه آی  می شود که فقطآستمعین شخصیت کلیدی که متافور یک عصر می کند و  
ن بگذرد.

 
 تعویق مانده و  تکاندهنده آز آ

دمی پوس کلمه در گلو   

ندتابلو ها آز دیوآر ها فرو  می ریز   

میرسد به تائتر غوالن ،دآالنآنتهای و موش ها   بهکابوسی ک تابخانۀ   
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 کوچۀِمعیوب

مرد ک تابخوآن با مردم عادی موآجه می آست که فیلم جغرآفیای خود رآ کمی هویدآ می سازد. و بازآر کوچه در همین سکانس 
در حصار خود  سکوت و تنهای  ی رآ ذخیره کرده، شش میلیون آنسانش رآ به لحاظ ذهنی گردد. کابل، پایتخت  فساد و بدبختی 

نسوی خط سکوت، با آنسان های بیمار و معیوب سروکار و کنش آرتباطی تا سطح  معیوب و مسخ شده ها تنزیل دآده آست...
 
آ

دم های غیر نورمالدآرد 
 
دمک های  مردکابوس، و ناآمید با جامعه و آ

 
دمهای شهر آست که خود رآ مانند آ

 
نیز یکی آز همین آ

عمودی و ماشینی، معیوب و ناتوآن میابد. شهر کابل که نه مدرن آست و نه شهر، گوشت های کشتگان و مسخ شدگان رآ در 
ده رو های رخ به پائین، بدنبال هیچ ، روآن آست. نمیدآند که چه چیزی رآ میپالد. در پیا کابوسمرد خود تلنبار کرده آست.

دمک های عمودی تبدیل می شود، آز گامهای عبث خود
 
 عه، ، با رفتن بسوی فاجوقتی که کوچه در نظرش به معیوبگاه  و آ

 ،کابل .می توآن عمق بدبختی و شیوۀ زیستن در یک پایتخت مندرس رآ حس کردبرش های کوتاه نیز آز  معذرتخوآهی می کند.
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، چند و به قهقرآ سرآزیر شدن، درختی معیوبیت ذهنی و  تفکر دور شده آست. گری  آز شهر نشینی و پایتختدیریست که 
  آحاطه کرده آست. چون مسایلی ست که کابل رآ 
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ویزِ
 
 حلقِآ

ید می بیند که ریسمان مرد، کابوس
 
در گلوی کسی تاب خورده آست، خوب که عمیق می شود صدآم حسینی به حویلی می آ

ویز خودش هست، 
 
ئینۀ دیوآری آتاق نگاه می کند آما حس می کند مرد حلق آ

 
نکه وآرخطا شود به دآخل خانه میلغزد به آ

 
بی آ

هنین 
 
ئینه سه تا خود رآ می بیند که آز چشمان شان خون می چکند. آین تصویر های سه گانه کیها هستند که در چوکات آ

 
در آ

ئینه میخکوب مانده آند؟ نمیدآند کسی ک
 
ویز شده کدآم توتۀ ذهن و بدنش رآ نمایندگی می کند.آین خودکشی در آ

 
ه حلق آ

نکه 
 
چندین صحنۀ فیلم آتفاق می آفتد و هر آز گاهی یکی آز من های خود رآ در آفق چشمانش به خود کشی میرساند و بی آ

ر بیشۀ آکنون د دآد می جنگید،مردی که  با غول خرآفه و آستبجسد رآ دفن کند در پ ی جسد کردن  خود  دگری پیش میرود. 
س، 

 
ویز کرده آستیا

 
 .خودش می بیند که خود رآ حلق آ

ویز، فیلم با مرگ آجتناب ناپذیر بیولوژیکی درگیر  نیست، آینجا مرگ ذهنی
 
یا به  اق می آفتد.آتف و فرهنگی در صحنۀ حلق آ

ور آست خون رآ  تعبیری غریزۀ مرگ در آین آنسان بار بار بر زندگی غلبه می کند.
 
کسی که مرگ خود رآ می بیند خیلی عذآب آ

ستانۀشخصًا تجربۀ آین متن { نویسنده } من  آز چشمان جاری می سازد.
 
چرخی وقتی که در پل ،مرگ و آعدآم رآ دآرم رفتن تا آ

خرین تجربۀ آنساجربۀ ت مرده آم.به آشکال مختلف زندآنی بودم بار بار 
 
 آست. ینمرگ آ

 

 

 

 

 

 

 

ویزآن مانده، بخشیمنی 
 
آ تشکیل می ر  آز مرد  بخش دگری ، بیندبه مرده می منی که با تمام آحتیاط  آست و  مردکابوسآز  که آ

آین من های الکانی } من  مخیل، من   ، بخش سومی آش رآ میسازد.گشتهدهد. منی که سایه وآر به دیوآر گذشته ها حک 
ی من ها آین چند چهرگی و گسستگی شخصیت رآ  در سکانس های کوتاه، فرآهم می سازند. فیلم ، نمادین و من  وآقعی { 

رمانی که  ره پاره  رآ به تصویر می کشد. من  مخیل  ته و پاگسیخ
 
رمانی آست، آ

 
رباد رفته بطی نیم قرن جدل، مرد، همان من  آ
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ئینه شکل میدهد و کامل می سازد. در هنگام کودکی متکی به نگرش الکان، من  مخیل،  آست.
 
یدن به با دمرد، خود رآ در آ

ئینه سعی می کند تا مرز بین خود و تصویر رآ منهدم کند. 
 
ویزآن شی  تالقی با بعد آز آ

 
ئینۀ درون آتاقآ

 
خود    گاه میکند تان ، به آ

ئینه پرده بین خود و  تصویر خیالی رآ پاره کند ، رآ پیدآ نماید،  و خیالی  گمشده
 
ئینه، آمابوسیلۀ آ

 
رمانی، بج در آ

 
ای یک من  آ

د، آل ها در فضای آجتماعی شکل میگیر من  نمادین که آز طریق زبان و زنجیرۀ د مرد خونین رآ می بیند. چندبازهم توته های 
ه با زبان و ک و همه کسانیبیان رساتری آز روشنفکر در مرد به دلیل بی زبانی، محکوم به مرگ آست، من  نمادین می توآند 

ت. من  آس محکوم گردیدهآین من، متفکری ست که زبان رآ آزدست دآده و به سکوت دآیمی  .، باشدسروکار دآردکار ذهنی 
بل  دنو آندیشی ، نه بسوی معرفتل چیز گمشده بدنبا نیز، در میان آزدحام وآقعیت ها پریشان و سرگردآن آست.وآقعی 

  .ی ال در ال و تاریکبسوی حفره ها
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وِفالوسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  ِ 

ن وحشتناک تری ،جسد  ذهنی آست.خود رآ بر دوش کشیده  خودش حس می کند که جسد  مرد، در دآالن های مرگ رآه میرود. 
، رددمی گ ریتک ثها جسد مردی که در  سازد. هویدآ می پوچیشکل وقوع جسد آست. جسد در آین رویاروی  ی خود رآ در تکرآر 

یوس و مفلوجآنسان  نعشی که الشه وآر  با سایۀ خود در حرکت آست.
 
آبر جسدی که در بر ، نوعی آز جسد متحرک آست. ما

حادآوضاع آزخود عکس آلعمل سازنده و ثمربخش نشان دآده نمی توآند. 
 
وآنای  ی تقسیم گشته و  ت ،در خود و بیرون آز خود به آ

ز آر می سازد. فیلم، با آستفاده آدیدحضور بی صوت خود رآ در جسد شدگی پهای الزمه رآ زآیل کرده آست. آز آینروست که 
د، در آین نگره، جس .، که آز لحاظ سوسیولوژیک مرده آسترآ به نمایش میگذآرد یجسدیت  جسد ،موسیقیصدآ و  نور ،

   آستعاره آی آز قطعه قطعه شدگی وجدآن  زمانه آست، نمادی آز خاموشی و فرآموشی .

 :دو تا جسد در حرکت دیده می شونددر دآالن  سایه روشن 

 جسدی که حامل جسد آست و رآه میرود

 برشانه قرآر دآدجسدی که 

که نماد دو نوع "  من" آست، مرده آند، آما یکی آز آینان به حرکت آدآمه میدهد تا چرخۀ مرگ رآ بصورت دگر، ردو نفر ه
 نشان بدهد.
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 فالوس 

ا می رآ در کنار جسد به تماش هنماد آبهت و سلطمرد، که در کاربرد لوگوس دچار آختالل شده ، آینک فالوس آین یگانه   
و ت. عامل تسلط بر جنس مخالف آس ، در فرهنگ مرد ساالرفالوسو  فالوگوسنتریسم بیمار رآ به تصویر می کشد. گذآرد، 

 آحلیلین آآست، بر جنس خود نیز شهنشاهی می کند. نیز تدر ترین مرد که مقتدرترین فالوس در جامعۀ سیاه و سفید، مقت
ت آیستاد شدن فالوس در کنار کلۀ جنازه، برشی س در فرهنگ شرق آز جایگاه بلند و حتا مقدس برخوردآر بوده آست. لعنتی
 ت که باف

 
یرونیک خلق طنز آ

 
رم و  کردهمیز و فضای آ ایۀ زیبا شناختی رآ دگرگون کرده آست. حضور فالوس کنو آین صحنه ، ف 

ورد. تاریخی که عشق آنسانی رآ فدآی سلطۀ فزیکی فالوس کرده آست.
 
میزی آست که تاریخ مذکر رآ بیاد  جسد می آ

 
هور ظ هجو آ

 در برش بس کوتاه ترکیب شده آست. ،، تنوع آیجاد کرده و جد و هزلتصاویر آروتیک در فیلم
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 تابلوِها

ویل های متفاوت ی بیننده رهای  ی هستند که به آندآزۀ چشم هامتافو  ی روی دیوآرتابلو ها
 
یگردند. تابلو ها منتهی مبه نگاه و تا

ابلو ها که سه ت  آستفاده می گردد. آز تکنیک آرجاع پساساختاری در سینمای نوعی آرجاع و بینامتن به موضوعات دیگر آست. 
چیغ مونک و بوت های  یتابلو رآ نیز بر تخت  دغدغه چارمیخ کرده آست. مردکابوس دیوآر میخکوب کرده آند،فرهنگ رآ بر 

مروزۀ آه فرهنگ مدرن قرن نزدهمی رآ در گلوی فرهنگ ، تابلوی سماع، تابلوی سکسی و پیکرۀ زردشتی،  نما های  ی کوآن گوگ
 ، آینک در کشاکش دو فرهنگ خود رآ قربانی رآمدرن  تفکرمردی که نه سماع و سکس رآ آزخود کرده و نه ... بومی ریخته آند

 می کند. 

 به سکوت و تنهای  ی معتاد گشته، در تقلید. مردی که یاد نمی دهدرآ  مرد، چگونه فریاد کشیدن  در دیوآر، تابلوی چیغ
یز با نونیست بیرون بدهد. تابلوی بوت های روستای  ی چیغی آکسپرسیبا حنجرۀ سنتی، آندیشه ها غوطه ور ست، نمی توآند 

ویزآن آست بخوبیبوت جدید که در زیر تابلوی وآنبیگانگی میکند. یک جوره  مرد شرقی  که ژست مدرن دآرد،
 
نشان  گوگ آ

فالن ی ز رو هر چیزی منجمله آ} همانگونه که آز روی  تقلید، بوت های وآن گوگی بپوشد که مرد میخوآهد  آز موضعمیدهد 
شی به بن بست و خودکپس آز شکست های مکرر، آین تقلید و نیندیشدن آست که مرد رآ { لباس آیسمی می پوشدآیسم 
چ بروی آز میخ دیوآر میگیرد آما رآ  گگو مرد، کاپ ی  بوت های وآن میبرد.

 
یند و آز همینروست که با پای ل

 
با پاهای آش جور نمی آ

.. و معلوم نیست که چرآ زن در میان آینقدر ک فش  رنگارنگ، بوت های ونگوگی رآ می سنگریزه بسوی مرگ میرود.سنگالخ و 
جوید. زن، که خودش به آبژه تبدیل شده ، نه طعم عشق رآ چشیده و نه رآبطه رآ، در دل دشت در محاصرۀ ک فش های  ی که 

 رآ در قاب خانه پنهان کرده آست. منوعیت  گ فتنمفقدآن و صاحب ندآرند، گیر مانده آست... تابلوی سکسی، 

 

 

گردش کمره و 
چرخش نور، در 

 وضعیت بیطرفی قرآر 
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هجووِِطنز  

یرونیک در یلم،ف آست.فقدآن طنز بازی سطحی با زمان و ، یکی آز کمبود های فاحشآمروز، درسینمای 
 
ی توآند م ،فضای آ

نجای  ی که  خود رآ برجسته کند. های جدی
 
نسوی خط سکوت آز آ

 
تابع سبک های کالسیک و مدرن سینمای  ی ) نئو  ،فیلم آ

شفتگی، آرجاع، کالژ، فرآر، فاصیالیسم،آکسپرسیونیسم،آمپرسیونیسمر
 
له ،ناتورآلیسم... ( نیست، به فضا و عناصر دیگر } آ

د، فیلم رآ با ردگکل ترکیبی در فیلم پدیدآر بش ،ای  ی و رسوآی  ی، تنه آگر طنز و هجوگدآری،شاعرآنگی، تنوع...{ درگیر آست. 
ن  ک . ترکیب مهلکه با مضحکه و  جد با هزل... آمکانی آست کهدکن ، بگونۀ مستحکم تر آفاده میآستتمی که مدنظر 

 
اربرد آ

ثیر متفاوت تری رآ خلق می کند. در آین . زدتی رآ دگرگون می ساضای زیباشناخف
 
نچه آستوآر و پکالژ، تکانه و تا

 
رقدرت  پندآشته آ

میز، دود می شمی شد با یک حرکت ط
 
نسوی خط سکوت رآ می شد با تمام جدیت و شخصیت . دو د و به هوآ میر ونزآ

 
فیلم آ

ده  که درون  منفجر شآیجاب میکرد  شساخت. چون خودکشی های مکرر و رسوآ غمناک بودنش، با طنز و هجو، کمی مسخره 
وردو آبزآر های متفاوت، به بیان  رآ  با شیوه ها

 
 . آ

لود توآنست جدیت 
 
آجتماعی  رین معضالتطنز، آمکان و آبزآر خوبی در سینما آست. چابلین با آرآئۀ فیلم های کمیک و طنزآ

چارلی نشان دآد که طنز دآرآی پوتنسیل شگ فت آنگیز و تکاندهنده آست. با خلق مضحکه می  ی رآ مطرح کند.دنیای بورژوآی  
ثیفیلم دیک تاتور بزرگ چارلی چابلین یکی آز نمونه های  توآن چیز های قابل هجو رآ، سست و متزلزل کرد.

 
طنز  ر پرجازبۀتا

نسوی خط سکوت، آمکانات فرآوآنی وجود 
 
آست که حتا بزرگ ترین دیک تاتورآن عالم رآ با یک هزل آز جد می آندآزد... در فیلم آ

ده آست... شدآخل کمتر د... آما فیلم در آین فضا ها و مهلکه با مضحکه همرآهی می کر ید گردمی دآشت تا جد با هزل ترکیب 
کنم می ح مطر بخاطری آین مباحث رآ ، چیز تازه آی خلق شده آست. فالوس و جسد{} پردآختهای  ی که به کنایه و طنز جو در 

م من به کسی نسخه و طومار نمی ترآشم آما آز آرآئۀ پیشنهادآتآستفادۀ خالقانه نمایند. کنای  ی تا فیلمسازآن آز طنز و آرجاعات 
 نیز آمتناع نمی کنم.

نسوی خط سکوت فیلمنقد  برآی من 
 
طنز  فیلمن آیدر . عروج رآ دیدمفیلم . مرآجعه کردم همایونِپائیزقبلی کار های به ، آ

خند و مسخره می طنز ، ریشک تاتور بزرگ، دیک تاتور رآ با کاربرد در فیلم دیچارلی  تلخی رآ پیدآ کردم که خیلی مستحکم بود.
 ور می پندآرد، با طنز ، ریشخند و مسخره می گردد. تکه خود رآ آمپرآحزبی  ، منشی فیلم عروج نیزدر  سازد.

ِ

شد، حس زمان بطرز بهتری در مخاطب رخنه میکرد، حضور فیزیکی بادپکه، آز : بادپکه آگر در فیلم ظاهر نمی بادپکهِ
رد و تصویر نامرئی و خیره آی که گردش زمان رآ با تندی و کندی آش روآیت می  حالت آستعاری و نمادین بودن بیرون می پ 

ثیرآت حسی 
 
هن دآیروی، تخیل بیننده رآ ضربت میزند و آز تا

 
ن میکاهد. کاش بادپککند، با خودخوآهی  یک مشت آ

 
ه آز آ

مد.دیگر، حرکت زمان به آنقیاد تصویر می  آنظار گم می بود و با تکنیک های
 
ه و و صدآ دآر بادپکچون حرکت چرخشی  آ
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مرد، که گاهی زمان در زیر پاهایش متوقف می گردد، آلگوی خوبی آز تضاد بین سکون و حرکت  قدمهای مورچه وآر و ساکت
 ، محکوم و یکریخت مانده آست.در بازی سایه و مردت چرخشی زمان آیجاد کرده آما حرک

ِتانِسینمایِآفغانس

ینده باز کند، چاره آی ندآرد مگر آینکه آز ما سینمای 
 
فاده آز آستفاده کند. آست تآرجاعاترکیب و آگر بخوآهد رآهی بسوی آ

ق رنج سینمای ما در مجموع آز فقدآن ترکیب و تلفیسینمای  ی. بیشمار آز آمکانات و ظرفیت های  هنظریه های ترکیبی و آستفاد
میزش ژآنر ها میگریزد. آز بین جد و هزل فاصله می آندآزد.   .میبرد، مهلکه و مضحکه رآ آزهم جدآ می کند

 
بان زآرجاع و آ

ما هنوز هم میخوآهیم فیلم های یکدست و یکپارچه تولید نمائیم. میترسیم که فیلم جدی رآ با آروتیک رآ سانسور می کند. 
میز می توآن لحظه های جدی رآ فرآموش نکرد. دآوری زیباشناسانه بر 

 
لوده" سازیم. در صحنه های هزل آ

 
خنده و مضحکه "آ

رم و محتوآ شکل میگیرد. آگر مبنای عناصری سمعی و بصری ، بر ش یرونیالودۀ ف 
 
ک برخی آز صحنه های یک فیلم در فضای آ

ثیرآت حسی، زمینه ی عناصر طنز  شناور باشد،
 
رآ  برآی بردآشت های ، قطعات متفاوت فیلم رآ آز لحاظ معرفتی و تا

 بیشتر فرآهم می سازد.   ،زیباشناختی

11  

 حفرۀِدآیروی

 .فرآهم می کردر بیشتمسیره خاتمه می یافت ، شاید زمینۀ درک متک ثر و  تعلیق مضاعف  رآ چندپهلو و چندآگر فیلم بشکل 
ثیر ویژه دآرد. روآل فیلم در نزد فیلمساز آیجاب میکرد که خودکشی مرد رآ در آشکال مختلف 

 
غاز و پایان فیلم باالی بیننده تا

 
آ

ویز کند و گهی 
 
ین خود رآ بزمین پرتاب کند و در حین مردن نشان بدهد که چندقله بلند ترین آز نشان بدهد. گهی خود رآ حلق آ
مردی که چند بار خودکشی کرده آست، با ودآع با فالوس کابوسهمین  ،رآر دآرند... و در پایانمرد آست که در حال سقوط ق

 به پلکان یک حفرۀ دآیروی پائین می رود. بدنبال سایۀ خویش  خود، و جسد  

دمها  شتابد تا در آین فیلم نه دآک تر فاوست به ظهور میرسد و نه دآک تر فرآنکشتین به دآد شخصیت کابوسی می
 
جان آشیا و آ

مین نماید. هر لحظه ، ببخشند. مردی که حتا بطور ق تازه رآ رون
 
 مخفف نیز نامی ندآرد، نمی توآند با آشیا و آنسان ها آرتباط تا

 مت  غرآ آز زمان چندین فرسنگ عقب میماند. زمان پیش میرود و مرد در زیر سایۀ زمان به حرکت  عبث و مدور آدآمه میدهد.
  پس میدهد. های متوآلی و شکست رآ آز طریق مردن نیندیشی

نسوی خط سکوت، کمک میکند تا مخاطب کمی بخود بیاید و آز گور کردن جنازۀ خود دور شود. با جسد بودگی ودآع کند 
 
آ

ونی و مانند نوآزندۀ کشتی تایتانیک سمفآز طریق فالوس، سلطه خوآهی نکند، آز نوشتن شعر بر ضریح خویش بپرهیزد. 
ب ننوآزد. 

 
 بیاید.بجنبد و بخود مردن در زیر آ

 غوالن کالسیک برآی فتح قرآرگاه ، به سلطه و مستی آدآمه میدهند.مرد، با کهکشانی آز درد و  صدآقت ناپدید می گردد و 
ن خوآنده شده ندیوآری که هیچ 

 
وردگۀ توآندسطری در آ

 
نسوی خط تا .تبدیل می گردد ساطور سر و ، طبیعی ست که به آ

 
..آ

                                                                                                                                                                   دقیقه بعدو چهار  ی س هنوز سکوت پابرجاست.


