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است.  مرصاد  عملیات  و   1367 سال  در  عراق  و  ایران  جنگ  پایان  از  بعد  اتفاقات  پیرامون  فیلم  این  کلى  روایت 
 نیروهاى امنیتى ایران متوجه حضور نفوذى هاى سازمان مجاهدین خلق در جبهه مى شوند. با ارسال دو مأمور امنیتى به بغداد مى خواهند

مى خورد... رقم  دیگرى  طور  داستان  اما  کنند.  ترور  را  عملیات  این  فرمانده  زریباف  عباس  جاویدان،  فروغ  عملیات  شروع  از  قبل 
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معرفى فیلم

خوك

بدون تاریخ بدون امضا

غالمرضا تختى
کارگردان مانى حقیقى 

 یک فیلم کمدى فانتزى است( البته کمدى
 سیاه). جوایز بین المللى بسیارى برده است
 که از جمله ى آن در جشنواره فیلم گروالند
 جایزه بهترین فیلم و در جشنواره اروپایى
 فیلم هاى فانتزى استراسبورگ جایزه ویژه
 هیئت داوران را دریافت کرده. این فیلم در
 بعضى از شهر هاى ایران از سینما جمع شد
در نامجو  محسن  صداى  پخش  دلیل   به 
 طول فیلم . از آنجایى که نمونه ى مشابهى
 در ایران ندارد ،شرح داستان باعث لطمه به
 تصور مخاطب میشود. لذا دیدن این فیلم

به تمامى سلیقه ها توصیه میشود.

کارگردان:وحید جلیلوند 
 یک فیلم اجتماعى است. جوایز بین المللى
 زیادى برده است از جمله بهترین کارگردانى
جشنواره مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین   و 
و فیلمنامه  بهترین  فیلم  بهترین   ،  ونیز 
 بهترین کارگردانى جشنواره استکهلم. روند
داستانهاى روند  شبیه  بسیار   داستان 
 همینگوى است. کشش بسیار زیاد در بطن

یک موضوع اجتماعى .

کارگردان: بهرام توکى
 شاید بتوان گفت اولین فیلم زندگینامه اى
 ایران. فیلمى که مشخص است واقعا براى
 فیلمنامه اش زحمت کشیده شده و سالها
گیرى موضع  شده.فیلم  انجام   تحقیقات 
 خاص خودش را نسبت به مرگ تختى دارد
 که از همان اول آن را بیان کرده و در ادامه
 ى فیلم به دالیل آن میپردازد. جنبه هاى
تحسین قابل  فیلم  بصرى  شناسِى   زیبایى 
 است ( کمتر پیش میاید که درباره زیبایى
 هاى بصرى یک فیلم ایرانى در حال حاضر
چارچوب با  فیلمیست  شود.)  صحبت   ، 

اصولِى یک فیلم زندیگنامه اى.

 یک فیلم ترسناك روانشناسانه. این فیلم نمیخواهد با مفاهیم ماوراى طبیعییا با صحنه هاى خشن
 مخاطب را بترساند. بلکه با دست گذاشتن روى ترسى کودکانه ، در مخاطب ایجاد ترس میکند.
 به گونه اى که این ترس تا چند وقت بعد از فیلم هم مخاطب را درگیر خودش میکند. داستان
 فیلم درباره ى دو پسر بچه است . مادرشان به تازگى عمل جراحى انجام داده و کل صورتش باند
 پیچى شده است. اما زنى که ادعا میکند مادر آنهاست بعضى اوقات رفتارهایى از خود نشان میدهد

که شک پسر بچه ها را بیشتر میکند.

 فیلم از همان دقایق ابتدایى مخاطب را وادار میکند تا انتها پاى فیلم بنشیند. این فیلم
 دومین قسمت از سه گانه ى کالورفیلد است که بهترین آنها نیز هست و وابستگى مفهومِى
نتواند فیلم  آخر  تا  مخاطب  میشود  باعث  زیاد  هاى  تعلیق  ندارد.  قبلى  فیلم  به   زیادى 

شخصیت خوب یا بد را تشخیص دهد و کسى را قضاوت کند.
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اغواگر و پرطرفدار «سینما» که اقسام مختلف هنر، هنر هفتم یا همان هنر   در میان 
 امروزه یکى از عمومى ترین و محبوب ترین تولیدات هنرى را ارائه مى کند، از جایگاه ویژه اى
 برخوردار  است. این جایگاه ویژه، هم به سبب کثرت رجوع و طرفدارى عمومى از آن و هم به

دلیل میزان اثر گذارى آن در مقایسه با دیگر اقسام هنر، به سینما اختصاص یافته است.
 سینما یک رسانه چند وجهى است که در دهه هاى اخیر با در اختیار گرفتن تکنولوژى، به
 هنرى فوق مدرن تبدیل شده که در کنار محتوا، فرم و تکنیکى براى انتقال و البته القاى پیام

و مقصود خود به خدمت مى گیرد، به صنعتى سودآور و پول ساز نیز تبدیل شده است.
 سالهاست که سینما ا یک مقوله صرف هنرى و یا سرگرمى ساز بیرون آمده و پاى در عرصه هایى
 نهاده که پیش تر، کسى این فضا را براى آن متصور نبود؛ امروزه، سینما ابزارى بسیار مناسب
 براى تبلیغ و ارائه دیدگاه ها و اندیشه هاى سیاسى، اجتماعى، فلسفى و حتى اقتصادى بدل

گشته است.
آفاق از کلیه دانشجویان عالقه مند به حوزه فرهنگى و سینما دعوت به همکارى مى نماید.

براى ارائه مطلب و همکارى به آیدى                     مراجعه نمایید.

سخن سردبیر

فهرست

نقد فیلم مترى شش ونیم

نقد فیلم آپوکالیپتو

نقد فیلم کشتن گوزن مقدس

معرفى فیلم نقد فیلم پارادایس

2



شماره سوم سال سیزدهم 1398 گاهنامه فرهنگى و هنرى بسیج دانشجویى دانشگاه سمنان

نقد فیلم مترى شش ونیم

بیرون آمدن از باتالق
و بوده  اجتماعى  فیلم   ، ایران  سینماى  ى  بدنه  دیرباز   از 
 هست. و غالب فیلم هایى که در جشنواره ها ارائه میدهیم
 اجتماعى هستند . اما در چند سال اخیر کیفیت این فیلم
 هاى به میزان زیادى پایین آمده. به حدى که به جز تک و
هم دیدن  ارزش  حتى  شان  بقیه   ، فیلمها  این  از   توکى 
 نداشتند. مشکالت عمده در این سالها ، سینماى اجتماعى
 را به باتالقى تبدیل کرده بود که فقط معدودى از کارگردان
 ها از آن به سالمتى گذر کرده اند. آخرین ساخته ى سعید
 روستایى ، اثریست که نه تنها خودش از این باتالق عبور
 کرده ، بلکه یک تنه توانایى این را دارد که کل ساختار فیلم
 اجتماعى را از باتالق بیرون بکشد. در ابتدا میخواهیم به 9
 ایراد عمده ى سینماى اجتماعى بپردازیم ، سپس به نحوه

ى دور زدن آنها در فیلم « مترى شش و نیم».
 اولین مسئله ، تقلید است. تقلیِد چشم و گوش بسته. تقلید
 از اثرى پر محتوا و چند الیه ، بدون آنکه مفهومش را درك
 کرده باشند. مثل فیلم ”عادت نمیکنیم“ که تقلیدى ضعیف
 از فیلمهاى اصغر فرهادى بود. ( البته الهام گرفتن از یک
 مضمون با درك کامل آن ، ایرادى ندارد و اتفاقى رایج در

سینماست. )
با درك گاهى سازنده  است.  اصالت  ، عدم  مسئله   دومین 
 (تقریبا) کامل از یک مضمون ، به پرداخت آن میپردازد اما

 در آخر اثر کاملى از آب در نمیاید و هنوز اثراتى از طرِح
تهمینه هاى  فیلم  اکثر  مانند  جامانده.  آن  در  شده   کپى 

میالنى. 
 سومین مسئله ، تکرار است. زیاد اتفاق مى افتد که فیلم به
را تا آخر فیلم ، آن موقعیت   جاى گسترِش یک موقعیت 
با  تکرار میکند. بدتر از آن این است که در سالهاى اخیر 
 فیلمهایى مواجه بودیم که عالوه بر تکرار ، با پایان باز خاتمه
نه میباشد  نویسنده  آگاهى  عدم  از  ناشى  این   .  میافتند 
 مهارت او در تعلیق. نمونه ى بارز آن فیلم ” جاندار“ است.
 و البته یک نمونه اى که به خوبى از این مسئله نجات یافته

است ، فیلم ” بدون تاریخ بدون امضا“ میباشد.
که آنجایى  از  است.  فیلم  بودن  شلوغ   ، مسئله   چهارمین 
آنها از  ، بعضى  ایده است  از  پر  ما   ذهن فیلمسازان جوان 
 میخواهند همه ى ایده ها را در یک فیلم بریزند. فیلمى که
 همگان را خود جذب کند. اما اینکار نتیجه اى به جز شلوغ
ندارد.( آن  در  مخاطب  گم شدن  نهایت  در  و  فیلم   شدن 
 البته گاهى هم این اتفاق براى فرار از تکرارى شدن ، بوجود

”میاید.) مانند فیلم ” ماجراى نیمروز2: رد خون
 پنجمین مسئله ، خلوت بودن فیلم است. گاهى کارگردان
 براى فرار از مسئله ى قبلى ، از آن سمت بوم مى افتد. و با
 ایده اى که مناسب فیلم کوتاه است، فیلم بلند میسازد. باز
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 دوباره از گل و خاك (باتالق) متولد مى شود و به خاطر مى
 آورد که او پنجه پلنگ است، ترسو نیست و اینجا جنگل
نوبت حاال  اینکه  تر  مهم  اى  نکته  اما  و  اوست   اجدادى 
جمالت آخرین  باشه  یادتون  هاست.(اگه  خوك   سالخى 
بود: این  آورد  باال  را  هایش  دست  که  درحالى   دخترك 

اوپلنگ مرد است.)
 در شهر زمانى که قربانى کردن شروع مى شود کاهن اعظم

 شروع به گفتن جمالتى مى
نشان ملت  ما   ))  کند: 
در هسیم   خورشید 
تا شده  مقدر   سرنوشتمان 
((.... و  باشیم  دوران   اربابان 
هر اساطیر  در  که   جمالتى 
سرشار و  دارد  وجود   ملتى 
ملت آن  توهمات  از   است 
 نسبت به سرنوشتشان و برتر
 دیدن خود نسبت به سایرین

 که به آنها اجازه انجام هرگونه عمل وحشیانه و ددمنشانه
 اى را میداد. درست زمانى که نوبت به شخصیت اصلى مى
دهد مى  رخ  گرفتگى  خورشید  برود  قربانگاه  به  تا   رسد 
 ،پیشگویى دیگرى محقق مى شود سیاهى روز! خورشید به
و آشکار مى شود در نشان خورشید پشت مى کند   ملت 
 سرنوشتشان چیزى جز نابودیشان و اینکه از این پس، دیگر

حکومت ها اربابشان باشند مقدر نشده.
 بعد از این ماجرا و در ادامه شخصیت اصلى در حالى زخمى
 است براى نجات جانش پسر فرمانده سربازان را مى کشد و
 به داخل جنگل مى گریزد و صحنه اى که چندان تحریک

.کننده احساسات نیست بین پدر و پسر ساخته مى شود
 در جایى دیگر در جنگل  وبعد تر از اتفاقات متن باال شما
 شاهد این هستید که سربازان در جریان تعقیب و گریز، دو
 حیوان، یک جگوار و یک مار را مى کشند و خوب دو تا از
 سرباز ها هم کشته مى شوند شاید به نظر چیز مهمى نباشد
یکى دهند  مى  ارجا  فیلم  در  قسمت  دو  به  را  بیننده   اما 
 داستان هاى اساطیرى پیرمرد که در آن پلنگ، قدرتش را
آنجایى از   . دهند  مى  انسان  به  واسرارش  زمین  مار،   و 
 سربازان حکم بازوان هر حکومتى را دارند مى توان گفت که
 این یک توصیف نمادین از نابودى این ملت به دست خودش
 است (بد نیست بدانید مار یکى از نماد هاى کوکولکان نیز
اینکه درست همان سرباز توسط  هست) و نکته اى دیگر 

جگوار مرد که دخترگفت.

کنار را  ترس  شکارچى  که  زمانى  ودر  پایانى  دقایق   در 
آماده انتقام پدرش را هم گرفته خود را   گذاشته و تقریبا 
 شکار اصلى مى کند و در ادامه در حالى که همه فکر مى
 کردند کارش تمام است یک صحنه آشنا به چشم مى آید
 استخوانى که در هوا معلق است و شکارى که در چنگال

شکارچى است!!
 در پایان و در آخرین تعقیب و گریز که به ساحل ختم مى
 شود کشتى هایى دیده مى
سفید هاى  بادبان  با،   شوند 
 که رویش یک صلیب سرخ
 رنگ است وچند قایق که به
و آیند  مى  ساحل   سمت 
 سوارانش یک فرمانده و چند
 سرباز و یک کشیش و چند
هایى قایق  هستند،   راهب 
اند، آورده  آدم  خود  با   که 
یک خود  با  که  هایى   قایق 
 قدرت جدید و یک دین جدید آورده اند، آنها با خود نابودگر

آسمان و زمین را آورده اند.
 اینک پنجه پلنگ و خانوانده جدیدش مى روند زندگى خود
و او  اجدادیشان شروع کنند جایى که  نو در جنگل  از   را 

پسرانش و فرزندان آنها بتوانند شکار کنند.

 صرف نظر چیزایى که تو متن اول گفتم باید اقرار کنم که
 این فیلم فوق العادس و اگه از اون دست آدم هایى نیستید
 که مالکتون براى فیلم دیدن بازیگراى معروف و جذابیت
 هاى بصرى فیلم ها نیست پیشنهاد مى کنم ببینید البته در

اون صورت هم ببنیدش احتمال پشیمون نمى شید.

على میراب
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 تمدن ها را داشته تا زیر شن هاى
محو روزگار  از صحنه  و  دفن   زمان 

شوند.
 حال آنکه تمدن مایا سال ها قبل تر
و فروپاشید  اروپائیان  ورود   از 
 مشخصه هایى که براى آنها در فیلم
تمدن به  مربوط  بیشتر  شد   ذکر 
 آزتک هاست که گاهى از آنها با نام
میشود. یاد  نیز  افتخار   تمدن خون 
 در این فیلم شما شاهد دمیده شدن
ها مایا  کالبد  در  ها  آزتک   روح 
دارد هرمى وجود  فیلم  در   هستید. 
 که انسان ها باالى آن و در پیشگاه
مى قربانى  کوکولکان  بزرگ   خداى 
نیز واقعیت  در  که  هرم  این   شوند، 
ایتزا چیچن  نامش  و  دارد   وجود 
که هاست  مایا  به  مربوط   است 
 قربانیان را با رضایت کامل خودشان
تقدیم خاصى  تشریفات  با  البته   و 
 مى کردند اما این حد از توحش تنها
و آزتک  سران  و  پادشاهان   مربوط 
 جشن خونشان که با خوردن اعضاى
 بدن صد ها تن از قربانیان به پایان

میرسید است.

به آنقدر  ها  آزتک  شود  مى   گفته 
کمبود با  که  دادند  ادامه   اینکار 
 جمعیت مواجه شدند و مجبور شدند
 براى برپا داشتن این جشن با سایر
بابت از  وارد جنگ شوند که   قبایل 
 پیروزى بر آنها مطمئن بودند و چون
 داراى یکى از ورزیده ترین نیرو هاى
و بودند  جگوار  گارد  دوران   نظامى 
 اینگونه نیازشان به گوشت انسان را

تامین مى کردند.

دورانت2 ویل  از  اى  جمله  با   فیلم 
 شروع مى شود ((تا زمانى یک تمدن
نکرده نابود  درون  از  را  خود   بزرگ 
شود)) نمى  تسخیر  ازبیرون   باشد 
ذهنیت یک  شما  به  جمله   همین 
تا است  قرار  که  آنچه  از   محدود 
باشید مى دیگر شاهدش   لحظاطى 

دهد.
2006 سال  محصول   آپوکالیپتو 
یک سقوط  از  داستانیست   راوى 
کشاکش این  در  و  بزرگ   تمدن 
براى از تالش  هایى   برایتان صحنه 
و جوان  شکارچى  یک  ماندن   زنده 
اش، خانواده  اعضاى  جان   نجات 

و پدرش  یکى  که  مرد  دو   تقابل 
که پدرى  و  اند  کشته  را   استادش 
دست از  را  شاگردش  و   فرزندش 
 داده، داستانى از افسانه ها و خدایان
براى یک دوباره  و شروع   یک ملت 

خانواده را به نمایش مى گذارد.
 فیلم داراى دیالوگ هاى بسیار کمى
را اش  ساعته   2 زمان  به   نسبت 
همین که  بگم  باید  اما   داراست 
بسیار فیلم  جریان  در  ها   دیالوگ 
 مفید وتاثیر گذار هستند، از نصایح
به  پدرى که سعى دارد شجاعت را 
هاى داستان  تا  کند،  الغا   پسرش 
قبیله سفبد  ریش  اى   افسانه 
 شکارچیان و پیشگویى هاى گنگ و
دم و  مریض  دختر  یک  مفهوم   نا 
پنجه هاى  دیالوگ  حتى  ویا   مرگ 
 پلنگ با خودش یا خانواده اش حاال
 در ادامه به توضیح اینک چرا اینهمه

اهمیت دارند مى پردازیم.
 نصیحت هاى پدر پنجه پلنگ تنها
چون پسرم  نترس  دارد  معنى   یک 
 ترس یک بیماریست و زندگى با آن
اهمیت است.  مرگ  از  تر  بد   حتى 
 این جمله تا حدى زیاد است که پدر
سعى اش  زندگى  لحظه  آخرین   تا 
 دارد آن را براى پسرش ادا کند. اما
 جوان در انتهاى فیلم به مفهوم آن
 دست مى یابد زمانى مثل یک پلنگ
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هم مثل فیلم ” جاندار“.
سناریو با  فیلمبردارى  هماهنگى  عدم   ، مسئله   ششمین 
 است. گاهى در فیلم از دوربین روى دست استفاده میشود

هیچ که  حالى   در 
لحظه آن  در   تنشى 
برعکس. و   نیست 
.”مثل فیلم ” درساژ
، مسئله   هفتمین 
نهادهاى نقد   عدم 
از است.   اجتماعى 
اینکار که  جایى   آن 
را کارگردان   معموال 
مجوز گرفتن   در 
به  ، میکند   اذیت 
کمتر دلیل   همین 
آن سراغ   کسى 
 میرود. ( مثال اگر در
مامور  فیلمى 

 شهردارى انسان خوبى نباشد ، یا پلیس خوب نباشد ، امکان
 دارد آن ارگان اعتراض کرده و فیلم دچار مشکل شود.) این

اتفاق باعث میشود از جنبه هاى واقعى فیلم کاسته شود.
فیلمهاى اغلب   . است  ضعیف  سناریو   ، مسئله   هشتمین 
 حاضر ، نویسندگِى بسیار ابتدایى دارند و همه ى بار فیلم
 روى دوش اجراى آن است. امان از زمانى که اجرا هم کم
فیلمها اغلب  در  نویسندگى  ایرادات  این  از  یکى    بیاورد.( 
چشم به  سفید  و  سیاه  هاى  شخصیت  هنوز  که   اینست 

میخورند .)
 نهمین مسئله ، مصنوعى بودن مشکالت در فیلم است. از
 آنجایى که نویسنده ى اثر ، معموال در آن مشکالت بزرگ
اغراق بیان آن  ، در  را به وضوح درك نکرده  آنها   نشده و 
اگر حتى  میدهد.  نشان  واقعى  غیر  را  مشکالت  و   میکند 
 اغراق هم نکند ، جواب درستى براى حل آن مشکل ندارد.
 مانند فیلم نسخه ى اولیه ى فیلم ” من عصبانى نیستم“ که
دار شهر  وسط  را  فیلم  اصلِى  شخصیت   ، آن  انتهاى   در 

.میزنند
 اما سعید روستایى به زیبایى بر این 9 مسئله غلبه میکند.
 اول اینکه ، او از خودش هم حتى تقلید نمیکند . او آنقدر
در آنقدر  باشد.  نداشته  تقلید  به  نیازى  که  دارد   مهارت 
 جامعه زیسته است که درد ها را کامال درك کرده و معلوم
دیده او  آثار  تک  تک  در  اصالت  درنمیاورد.  ادا  که   است 
فیلم تا همین  نویسنده  به عنوان  از ”سد معبر“   )  میشود 

 ”مترى شش و نیم“) .او درد هایى را نشان میدهد که شاید
 بیشتر مخاطبانش از آنها (با این جزئیات) باخبر نباشند. او
 در حالى که یک موقعیت را به خوبى گسترش میدهد و با
و ها  داستان   ریز 
، کوچک   اتفاقات 
 مخاطب را میخکوب
شلوغ از   ،  میکند 
شدن گم  و   شدن 
هم اصلى   محوریت 
از میکند.   جلوگیرى 
فیلمبردارى  لحاظ 
 هم ، دوربین ثابت و
به  ، لرزش   بدون 
آن براى   خوبى 
، شده   انتخاب 
دوربین که   همجنان 
دست روى  و   لرزان 
 براى ” ابد و یک روز“
 به خوبى انتخاب شده بود. نقد نهاد هاى اجتماعى در قالب
بود اما در انجام شده   شخصیت هاى خاکسترى به خوبى 
ى مربوطه  نهادهاى  شد.  ساز  مشکل  فیلم  براى   نهایت 
آنها به  که  اى  نسخه  که  کردند  اعتراض  انتظامى   نیروى 
 نشان داده شده بود براى تایدیه ، با نسخه ى پخش شده
 مغایرت دارد. و همین باعث دو مرحله سانسور فیلم شد.(
 البته فیلم آنقدر کشش دارد که بعد از دو مرحله سانسور ،

هنوز هم جذاب باشد.)
 همچنین سناریِو جذاب و بازى هاى عالى ، مکمل یکدیگر

شده اند و تعادِل فوق العاده اى بوجود آورده اند.
 با وجود همه ى اینها ، نقد هایى هم به فیلم وارد است ،
حالت تغییر  یا  و  ها  پردازى  شخصیت  بودن  ناقص   مثل 
 دوربین در ابتداى فیلم . اما آنقدر ویژگى هاى مثبتش زیاد

است که آنها را در خود حل میکند.

سید محمدرضا جوادى
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 نام فیلم : کشتن گوزن مقدس 2017
نام کارگردان : یورگوس النتیموس

اعتبار  ، تنه  یک  که  کارگردانیست   ، النتیموس   یورگوس 
سبک که  ست  کسى   . میشود  محسوب  یونان   سینماى 
 فیلمهایش مشابه ندارند . نه سورئال تمام و کمال است ، نه
 رئال. دقیقا حدفاصل این دو ست . شاید ”رئالیسم جادویى“
 واژه ى مناسبى براى سبک او باشد. دیدن آثار او ، مانند
زیادى هستند افراد   . است  گارسیامارکز  کتابهاى   خواندن 
خواندن به  شروع  را  مارکز  تنهایى“  صدسال   ” کتاب   که 
 کرده اند اما یا نصفه کاره رهایش کرده اند ، یا چیزى ازآن
 نفهمیدند. چون این کتاب یکى از سخت خوان ترین رمان
از زمینه  پیش  داشتن  بدون  اگر کسى  و  است  عالم   هاى 
 کارهاى مارکز و ادبیات آمریکاى التین سراغ آن رود ، چیز
 زیاد دستگیرش نمیشود و خودش را از خواندن یک رمان
 فوق العاده محروم میکند.{ براى فهمیدن آن ، ابتدا باید با
 داستان هاى کوتاه مارکز شروع کرد ( مثل کتاب ”دوازده

 داستان سرگردان“) سپس رمان هاى ساده تر ( مثل ”عشق
 سالهاى وبا“) سپس گزارش هاى مارکز ( مثل ” گزارش یک
 مرگ“) در آخر شما تازه آماده ى خواندن ”صدسال تنهایى“
 میشوید} . اگر النتیموس را مارکِز عالم سینما فرض کنیم
این در  اوست.  تهنایِى   ، ” کشتن گوزن مقدس“ صدسال 
 متن سعى شده ، تا حدودى به پیش زمینه هاى آن اشاره
مفید بسیار  جوان  نویساِن  فیلمنامه  براى  قطعا  که   شود 

خواهد بود.
مفاهیم از  تلفیقى  کرده  سعى  فیلم  این  در   النتیموس 

اساطیرى و ادبیاتِى یونان را با جهان امروز ارائه دهد .
یونان اساطیر  در  مقدس  گوزن  مفهوم  به  باید  ابتدا   پس 

بپردازیم:
 در اساطیر یونانى ”آرتمیس“ ایزدبانوى شکار و حاصلخیزى
 ست و نماد او درخت سرو و گوزن نر ، میباشد .در اساطیر
 ، معتقد بودند که اگر کسى گوزنى را ( به عمد یا غیر عمد
 ) بکشد ، آرتمیس او را مجازات خواهد کرد. ”اوریپید“ از
 این اعتقاد استفاده کرد و نمایشنامه اى حیرت انگیز به نام
 ”ایفى ژنى“ نوشت. اتفاقات این نمایشنامه در زمان جنگ
در یونانیان  رهبر   ) آگاممنون  که  زمانى  میدهد.  رخ   تروا 
 جنگ) به اولیس رسید ،آرتمیس به خاطر نافرمانى هایش،
 طوفانى برانگیخت که سپاهیان در آن گیر افتادند .در نتیجه
تصمیم آگاممنون  دیگر،  مشکالت  و  سربازان  اعتراض   ى 
 گرفت تا دخترش ”ایفى ژنى“ را براى آرتمیس قربانى کند
 ، باشد که آرتمیس او را ببخشد. هنگامى که خنجر را بر
 گلوى ”ایفى ژنى“ نهادند ، همگان صورتهایشان را برگرداندند
 تا این واقعه ى غم انگیز را نبینند . اما وقتى که سربرگرداندند
آرتمیس پیشگاه  در  به جاى شاهزاده، گوزنى ذبح شده   ، 

دیدند ، که هدیه اى از طرف خدایان بود.
نمایشنامه“ مثلث  ”سوفوکل“  و  ”آیسخولوس“   ،  اوریپید“ 
 نویسان یونان باستان محسوب میشوند که حدودا پانصدسال
 قبل از میالد میزیسته اند و تراژدى را به حد اعالى خود
 رساندند . بعد از آنان دیگر کسى نتوانست راه شان را ادامه
 بدهد. تا حدى که ”هگل“ در باب ”مرگ هنر“ میگوید: ”هنر
 بزرگ“ در زمان یونانیان باستان بوده و بعد از آن درگذشته
 است. اما ”هایدگر“ میگوید : درست است که در عصر حاضر
دوباره روزى  است  ممکن  اما  ندارد  وجود  بزرگ“   ”هنر 

بازگردد. شاید النتیموس همان روزنۀ امید هایدگر باشد.
 دو افسانه ى دیگر وجود دارد که شاید مستقیما در فیلم به

نقد فیلم کشتن گوزن مقدس
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نقد فیلم آپوکالیپتو

کارگردان: مل گیبسون
نویسندگان: فرهاد صفى نیا،مل گیبسون

 خوب همانطور که در باال به اون اشاره کردم سازنده این کار
مل استرالیایى-آمریکایى  معروف  کارگردان  و   بازیگر 
در کارگردانى  و  بازیگرى  بر  عالوه  که  هستش   گیبسون 
 زمینه دوبله، نویسندگى و تهیه کنندگى هم دستى در آتش
 دارند. از ایشون قبال در زمینه کارگردانى شاهد آثارى بودیم
البته و  مسیح  مصائب  دل،  شجاع  هاى  فیلم  شامل   که 
 اخیرا(2016) ستیغ دوزخى مى شود. خوب باید بگم تمام
 این کار ها به عالوه همین کار آپوکالیپتو آثار بسیار تحسین

شده اى هستن .

 خوب بریم سر اصل مطلب: از عنوان فیلم شروع مى کنیم
واژه با  خانواده  هم  و  یونانى  اى  واژه   آپوکالیپتو 
 آپوکالیپس(احتمال شنیدید) که به معناى آخرالزمان است
 البته سازنده فیلم درباره نام آن گفته که به معناى آشکار
 ساختن است البته در هر دو صورت شما به ارتباط میان نام
 فیلم و محتوایش دست پیدا مى کنید. اگر به پوستر فیلم

 دقت کنید میبینید که حروف نام به گونه اى قرار گرفته اند
 که یکى از آنها ایجاد خورشید گرفتگى مى کند که اشاره
 دارد به کسوفى که درون فیلم رخ مى دهد واین به عنوان

یک نشانه از سقوط و آخرالزمان آن تمدن است.
 داستان فیلم روایت گر فروپاشى تمدن باشکوه مایا هاست
 که روز آخر خود را مى گذراند و بستر را براى حکوت هاى
شما به  دارد  سعى  فیلم  چیزى  سازد.  مى  فراهم   جدید 
 بفهماند اینست این نابودى و انقراض سوغات اهالى آنسوى
تمدن، ساختن  نابود  مسئول  خودشان  بلکه  نیست   دریا 
 موهبت ها و میراث پدرانشان هستند. حکام این سرزمین
آبله) بیمارى(احتمال  و  قحطى  فقر،  جنگ،  که  زمانى   در 
به ظاهر مناسک  انجام  فکر  به  تنها  فرا گرفته  را   ملکشان 

مذهبیشان هستند تا مردم را ساکت نگه دارند.
بسیار این یک مسیحى  اونجایى سازنده  از  بگم  باید   البته 
کلیسا یه  خونش  تو  طرف  که  بگم  اینقدر   متعصب(فقط 
 ساخته) و همچنین یهود ستیزه و البته برادردینى مهاجمان
 آزمند اروپایى در این فیلم تاریخ رو به گونه اى تحریف و به
 تصویر درآورده که انگار ورود هم کیشانش نه دلیل اصلى
 نابودى تمدن هاى باشکوه مکزیک و آمریکاى جنوبى بوده
آن جان  بى  پیکر  تابوت  بر  میخ  آخرین  حکم  تنها   بلکه 
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نقد فیلم پارادایس

 اولین نکته ى قابل توجه درباره فیلم این است که پارادایس
 محصول سال 1393 میباشد که با چهار سال تاخیر درسال
 1397 اکران شده است که با تماشاى فیلم به این نکته پى

 میبریم که این تاخیر به دلیل
 موضوع نسبتا رادیکالى است
آن به  فیلم  این   که 

مى پردازد.
 فیلم داستان طلبه ى جوانى
با یک که   را دنبال مى کند 
اینترنت در  آلمانى   دختر 
سخنرانى براى  و  شده   آشنا 
 در جلسه اى راجب دین در
توسط آلمان،  در   دانشگاهى 
 آن دختر به آلمان دعوت مى
 شود. ماجرا از آن جایى جالب

دریافت و  پاسپورت  گرفتن  براى  طلبه  این  که  شود   مى 
 هزینه سفر مجبور مى شود یکى از دوستان طلبه خود (با
 بازى جواد عزتى) و رئیس حوزه علمیه یعنى آقاى فراستى

(با بازى مهران رجبى) را با خود به آلمان ببرد.
 فیلم از ابتدا که با سخنرانى آقاى فراستى شروع مى شود
 هدف خود را به مخاطب مى فهماند و ذهن مخاطب را براى
 ادامه فیلم آماده مى سازد. موضوع سخنرانى تفکرات غربى
 و متهم شناختن جوامع غربى است و به ظاهر زیبا درعین
 حال پوشالى و گناه آلود بودن جوامع غربى اشاره دارد، که
.در ادامه فیلم هدف مبارزه با این طرز تفکر غلط مى باشد
 این فیلم نشان مى دهد که چگونه نحوه تفکر آقاى فراستى
 (رئیس حوزه علمیه) راجب غرب و بسیارى از مسائل دیگر
 عوض مى شود. طلبه اى که نقش آن را جواد عزتى بازى
 مى کند مانند یک ماژیک هایالیت عمل کرده و رفتار ها و
 تفکراتى که آقاى فراستى قبل از دیدن غرب در ایران با آن
 ها مشکل داشته و به مرور زمان با دیدن جوامع غربى، دیگر
 از نظرش ایرادى ندارد را به اصطالح در فیلم روشن ساخته
 و بر این اصالحات تفکر آقاى فراستى، که هدف اصلى فیلم

نیز هست تاکید مى کند.
 فیلم خوش ساخت است و بازى ها در سطح متوسطى مى
 باشد. فیلم به مسائل روز جامعه پرداخته و هدف مفیدى را
کمدى هاى  موقعیت  توانسته  کند.کارگردان  مى   دنبال 
 مناسبى را در فیلم ایجاد کرده و به خوبى از آنها استفاده

 کند به طورى که مخاطب از تماشاى فیلم لذت برده و حتى
در برخى سکانس ها قهقهه مى زند !

با هدف اصلى  پردازش داستان در قسمت هاى فرعى که 
رابطه مثل  دارد  فاصله   فیلم 
آن و  جوان  طلبه  میان   ى 
ضعیف نسبتا  آلمانى   دختر 
مواردى در  حتى  و   است 
پیکره منتها  شود  مى   گنگ 
 اصلى فیلمنامه خوب است و
به را  خود  هدف  تواند   مى 

مخاطب انتقال دهد.
وضعیت این  در  کل،   در 
 سینماى ایران که اکثر فیلم
فکاهه صرف  کمدى   هاى 
نمى دنبال  را  هدفى  و   بوده 
 کند جز  فروش در گیشه، این فیلم تا حدودى فاصله ى
و قبول  قابل  کمدى  یک  عنوان  به  و  کرده  را حفظ   خود 
با حتى  توانست  مى  که  کند  مى  اندام  عرض   هدفمند 
 پردازش بهتر ریزه کارى ها و انتخاب بازیگران مناسب تر
 خود را در زمره ى فیلم هایى چون مارمولک و کتاب قانون
فیلم از آن دسته  پارادایس  اوصاف  این  با تمام   قرار دهد. 
دیگر به  را  تماشایش  آن،  دیدن  از  پس  که  است   هایى 

دوستان خود پیشنهاد مى کنید.

میالد شادمان
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 آن اشاره نشده ، اما بنظر میرسد در الیه هاى دیگر فیلم به
آن اشاره شده:

مورد خشم که  ایست  افسانه  شکارچى  یک  “آکتئون1“   
 آرتمیس قرار میگیرد و آنچه آرتمیس انجام میدهد اینست
 که ، شکارچى را به شکار تبدیل میکند. آکتئون را به یک
 گوزن تبدیل میکند و مجازات او را با تکه تکه شدن توسط

سگ هاى شکارى خودش تکمیل میکند.
“نارسیس“ ، مرِد جواِن زیبارویى است . روزى در تعقیب  
 و گریز براى شکار یک گوزن است ، که اشتباها ، دخترى به
 نام ”اکو“ در تور او میافتد و پس از اینکه نارسیس اشتباها
 به جاى گوزن ، بدِن ”اکو“ را به شعله نزدیک میکند و او را
میشود. آشکار  ”نارسیس“  بر  ”اکو“  حضور   ،  میسوزاند 
رد را  اکو  عشق   ، هایى  قوس  و  کش  از  پس   ،  نارسیس 
از بین ، رفته رفته  این شکست عشقى  اثر  بر  اکو   میکند. 
 میرود و تلف میشود، تا جایى که فقط صدایش باقى میماند

 ، صدایى که توسط همه
میتواند شنیده شود.

این از  هم  ”اکو“   لفظ 
 افسانه گرفته شده است
افسانه این  ضمن  در   . 
هم دیگر  روایت   یک 
 دارد که در اینجا مجال
آن به   پرداختن 

 نمیباشد.
مقدس  گوزن   کشتن 

 داستان جراح قلبى را روایت میکند که همراه همسر و دو
 فرزندش در حال گذران زندگى است. چندى بعد بیننده با
ابتدا ازهمان  دکتر  با  اش  رابطه  که  میشود  همراه   پسرى 
 ایجاد سوال میکند ، اما در ادامه روند طبیعى فیلم کمى به

هم میریزد و هر لحظه عجیب تر مى شود.
: که  است  قرار  این  از  داستان  میشویم  متوجه  ادامه   در 
 ”استیون“ این جراح مغرور در حین مستى جراحى مردى را
 انجام میدهد که مرد حین عمل میمیرد. پس از گذر ماه ها
 وى براى جبران اعمالش ، خود را به پسر آن مرد نزدیک
 میکند ، به او محبت میکند و برایش هدیه میگیرد. اما پسر
 ، خواهان اجراى عدالتى است که هیچ پلیسى از پس آن بر
صورت ماورایى  هاى  قدرت  با  فقط  که  .عدالتى   نمیاید 
از یکى   ، مرد  که   ، دارد  تنها یک خواسته  پسر   میپذیرد. 
 اعضاى خانواده اش را به انتخاب خود بکشد ، اگر او اینکار
فلج ابتدا  استیون  ى  خانواده  اعضاى  تک  تک  نکند   را 
 میشوند، سپس غذا نمیخورند ، و بعد از چشمانشان خون

جارى میگردد و در آخر میمیرند.

 دنیایى که ”النتیموس“ به تصویر میکشد نیازى به حراست
 ندارد ، هرکس عقوبت کار خودش را میبیند. نکته اى که
 در همه ى فیلم هاى النتیموس به چشم میخورد ، روابط
 اغراق شده ى اجتماعِى افراد است ، و همچنین طعنه ى
 تند و تیزش به تربیِت خانوادگِى افراد و نحوه ارتباط یک
 پدر با فرزندانش ؛ که اوج این طعنه ها را در فیلم ”دندان
 نیش“ اش شاهد بودیم که یک پدر ، فرزندانش را مثل یک
 سگ خانگى تربیت کرده بود. نقد هاى تند و تیز النتیموس
 ، چیزى نیست که بشود به سادگى از آنها گذشت . در این
 فیلم ، افرادى از جامعه پزشکى را نشان میدهد که معموال
و ؛  برخوردارند  باالیى  اجتماعى  شان  از   ، مردم  ذهن   در 
 آنهارا در روند فیلم ، مجبور به انجام کارهاى وقیحانه میکند

که به شدت تاثیر گذار است.
 پسرك انتقام جو که مدتى با دختِر دکتر ، رابطه ى احساسى
 برقرار میکند ، پس از چندى او را مانند داستان ”نارسیس“

 .رها میکند
آغاز“ در  که   استیون“ 
جهان در  خدایى   مانند 
و جان  ، بود   النتیموس 
 افراد دستش بود ، حاال
تبدیل ”آکتئون“   مانند 
و است  گشته  شکار   به 
را عزیزانش   زندگى 

.نمیتواند نجات دهد
مانند  ، دکتر   دختر 
 ”ایفى ژنى“ طالب مرگ است و حاضر است کفاره ى گناهان

پدرش را به دوش بکشد.
 در اواخر فیلم ، از چشمان پسر کوچک دکتر ، خون جارى
 میشود ، که بسیار شبیه تمثیل هایى ست که از ”اودیپ“
.نگاشته شده و یادآور کهن الگوها و نظریات ”فروید“ است
 النتیموس خواهان این است با فیلمش ، کمى بیننده را آزار
 دهد و اورا به فکر فرو برد ، تا حدى که هنگاِم اتمام فیلم ،

تازه مسائل اصلى ، ذهن بیننده را درگیر میکند .
 کشتن گوزن مقدس“ را میتوان به جرعت یک اثر هنرى “
 نامید ، زیرا از تمامِى عناصر فیلم ، به خوبى و به جا استفاده

شده است .
دیالوگهاى از  یکى  در  را  فیلم  کل  میتوان  هم  آخر   در 
 نمایشنامه ى ”ایفى ژنى“ خالصه کرد: ”تنها بیمارى مخوف

، ترس از مرگ است“.
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