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ِ فیلِم ِ ِ ِ[1]پسرانگیِِِ

از  .دموکرات با اقتصاد سرمایه داری خصوصی ای جامعهابتذال است در  داستانِ
و  اند کوبیده ها پایو  اند افشانده ها دستدربند،  های ملتآن نوع جوامع که 

ابتذال، از تحمیل تصویری نمادین به عنوان یگانه تصویر  .اند نیافتههنوز هم 
؛ آموزش عمومی و گیرد می؛ خانه و خانواده را در بر شود میموجه زندگی آغاز 

 .دارد میزندگی را از حرکت باز  ی تپندهو قلب  نوردد میعالی را در 

د را باز وفرزند، خ -مادر -تثلیث مسیحیت، در تقدیس مثلث خانوادگی: پدر
پرورشگاه، آسایشگاه، زندان،  .آورد میو جامعه را به سیطره در  نمایاند می

که  هایی مکان؛ تمام آن شود می خیابان، بیابان و غیره به پس زمینه رانده
تنظیمات  .به شکلی دیگر و به رنگی دیگر ساری و جاری است اش زندگی

، خانواده از نظام سرمایه داریدر  .پذیرد می تأثیرو  گذارد می تأثیر .متفاوت دارد
و  .گیرد میبر عهده نقش تعالی و دللت را  خارج شده وواحدی تولید کننده 

کاندیدها  ی مبارزهاز تصویری نمادین؟ که مدام هم در  تر خطرناکچه چیز 
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در  نبود که]خانواده[ ؟ همین تصویر نمادین شود میبرای کسب قدرت، تقویت 
 رفت میسیاسی  ی عرصهدر اصغر فرهادی را به صدر نشاند؟ و  هنر ی عرصه

 خانم کلینتون را برای زمامداری موجه سازد؟ تا

 .ازدواج کردی؟ او خیلی عوضیهمیسون: مادر چرا باهاش  -

میدانی هیچ کس کامل نیست و  .خوبی هم دارد های ویژگیمادر: خُب، بیل  -
 .حال یک خانواده داریم

سخیف و موسیقی  های داستانتلوزیون،  ی مناظرهپدر و مادر،  ی مشاجره
 :بخشد می، همه و همه این ابتذال را قوام تر سخیف

 .حرف بزنم« مونی موتل»ام با ونمی خ .دبرگر .برگرد "مضمون داستان: 
اون به یکی از دست شویی ها زیاد رفت و  .؟ و سریع برگشتنهری گفت کی

اون به  .اول ی طبقهگفت: توی دست شویی زنونه ی  «هرمیون» .کرد میآمد 
چون  .رفت نمیکل سال کسی آن جا  .؟ بلهکرد مییه دست شویی رفت و آمد 

به هر حال، اگر می تونستم،  .ریخت میو اون جا اشک  کرد میاون مدام قهر 
خیلی ناجوره که شکمت را تخلیه کنی در حالی که  .رفتم نمیهیچ وقت آن جا 

 ".اون کنارت ناله کنه

را شستم/  ها ظرفسعی دارم که سرم شلوغ بمونه/  "مضمون موسیقی: 
م که خونه را کوتاه کردم/ اگرچه نمی دونستم خونه نمیای/ سعی کرد ها چمن

را عوض کنم/ حتا  ها ملحفهرا تمیز و مرتب نگه دارم/ تختم را مرتب کنم و 
یاد گرفتم چطور از ماشین ظرف شویی استفاده کنم/ تمیز نگه داشتن همه 

 ".ده نمیچیز، هیچی رو تغییر 
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مدرسه، وفاداری را تشویق، و جز آن را  .مدرسه هم حافظ وضع موجود است
/ به تبعیت از ایالت خورم میوفاداری به پرچم قسم به  ": کند میتقبیح 
آمریکا/ و جمهوری که آن را حفظ کرده/ یک ملت متحد، تحت نظر  ی متحده

پرچم تگزاس، پر  "...... ".غیر قابل تجزیه، با آزادی و عدالت برای همه /خدا
 "./ تگزاس متحد و غیر قابل تجزیهخورم میافتخار باد/ به تو سوگند وفاداری 

کردن پیوندهای اقتصادی در  تر عمیقمعتقدند سرمایه داری از طریق  برخی
در حقیقت، رشد آن از فرایند  .تکامل پیدا کرد ای منطقهدرون فضاهای خاص 

ملی  های هویتکشورهای مختلف و تعریفشان از  ی وسیلهایجاد مرزها به 
 نیز اذعان دارندبرخی دیگر  ".[0] بودمدرن در درون این مرزها تفکیک ناپذیر 

د، دلبسته و، ما نیز به علیق ملی خها ملتو تا روزی که مرزها وجود دارد  "
نرسیده است که به حفظ پیوندهای ملی  ای مرحلهجهان هنوز به و  ...مای

 " .[2] نباشدنیازی 

تربیتی بنیادگرایی و پایدار گرایی، رویکرد غالب در  یها هینظربر این اساس، 
 ی جامعهبازسازی اجتماعی که مبتنی بر ایجاد یک  ی هینظرو  شود یمآموزش 

کدام دولتی در جهان،  .شود یماز دستور کار خارج [ 1]است  تر منصفانهنو و 
د؟ پس سودای می زن اش شهیرکه تیشه به  شود یممدارسی را متقبل  ی نهیهز

و  کند یمو جنگ افروزی را تحریک  ردیگ یمقوام و بقا، اسطوره را به یاری 
را بر جهان مسلط  عمل گرایی و ضعیف به لحاظ تئوری قوی در یا فلسفه

 :کند یم
قراره که  .میکن یماسطوره شناسی کار  یها پروژه، روی ها بچهخُب  "معلم:  -
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این خدایان مرد و زن را این جا  .مقاله در مورد خدایان مرد و زن بنویسین
اول از همه باید  .اضافه کردیمچند تا هیول هم  .روی تخته فهرست کردیم

اسم خدای مرد و زنی را که انتخاب کردین بگین و بگین چه کسانی، در کجا، 
 "کی و چرا و چگونه بهش نیاز داشتن؟

 در زندگی آمریکایی ها اسطورهاهمیت این  ی درباره دکتر احمد صدری
یک خشم آشیلی در سطح  ی جهینتاین جنگ )عراق و آمریکا(  ": دیگو یم

این دو  .ملت آمریکا و یک برنامه ریزی دن کیشوت وار در هیئت حاکمه بود
دن کیشوت  .....، کهن الگوهای روان امروز آمریکا هستندیا اسطورهقهرمان 

ویلیامز  .آمریکاست ی جوهرهتجسم ژستی رمانتیک، جزیی از  یمثابهبه 
البته  .شد: آمریکا توسط دن کیشوت ابدی در سیلن انسانیت کشف سدینو یم

د، به ون خبعد، تاجر، زمام امور را به دست گرفت و دن کیشوت در سرزمی
حداقل زمانی که اکتشاف آمریکا به نهایت رسیده بود، این اتفاق  .تبعید رفت

دژهای او غیر  .کند ینمولی تبعید، روح فروزان دن کیشوت را خاموش  .افتاد
بنگرید که  ها ییکایآمردر چشمان بی انتها؛ و لزم نیست  شیها راهو  اند یماد

در پس چنین نگاهی  ".ناگاه جایی دیوانگی زیبا و شگرف نگاه او را بیابید
است که پس از به خاک و خون کشیده شدن خاورمیانه، معلم به دانش آموزان 

 .[1]! چون بهتره امن باشی تا شرمنده! ها بچهاین یه جنگ خوبه  ": دیگو یم
" 

دیدگاه یادگیری مورد  .آموزش عالی هم تداوم بخش آموزش عمومی است
نوع یادگیری که اساتید در مورد  نیتر منفعل .تاکید، شرطی سازی پاولفی است
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ولی  شود یمشرطی و غیر شرطی یاد  یها محرکاز  .دهند یمآن داد سخن 
 :دیآ ینمبه میان  -از قرار زیر -پاولف ی سازنده یها آموزهذکری از 

بکوشید تا به  .به جوانان کشورم برسانم خواهم یماین پیامی است که  "
 .آن را فتح کنید یها قلهاهید وپیش از آن که بخ .علم دست یازید یها دامنه

نکوشید  .بعدی نروید ی مرحلهکه پیش رو دارید به  یا مرحلههرگز پیش از 
 .د سازیدوخ ی شهیپصبر و خویشتن داری را  .نواقص دانشتان را پنهان کنید

هر چند که  .سخت کوشی و پشتکار در انجام پژوهش علمی را بیاموزید
 .پرواز کند تواند ینم، اگر پرنده متکی به هوا نباشد، اند بیعپرنده بی  یها بال
بدون آن، شما هرگز  .هوایی است که دانشمند بر آن متکی است ها تیواقع

هرگز در  .شرط مهم فروتنی استدومین  .اهید بودوقادر به پرواز کردن نخ
هیچ زمانی فکر نکنید که همه چیز را می دانید، هر قدر هم که مورد احترام 

 .داشته باشید« من نادانم»د بگویید وشهامت این را که به خ .ران باشیددیگ
به یاد داشته باشید که علم، تمام عمر یک  .سومین شرط لزم، عشق است

  ".[1] دبواهد ودوبار زندگی کنید، باز هم کافی نخ حتا اگر .خواهد یمانسان را 
 .شود یمدر دانشگاه، تئوری وابستگی ستایش، و تئوری ناوابستگی نکوهش 

ببرهای درنده  ی طعمهتنهاست و  .فرد، بدون اتکا به دیگران هیچ است
در مدرسه رقابت در یک دنیای پر تنش و در دانشگاه حمایت در یک  .شود یم

 .[7] چه معجونی آآآی رکسانای خوشبخت! .شود یمدریای پر کشش تشویق 
فیس  ی صفحهه کسی ک .ابدی یماجتماعی مجازی تسری  یها شبکهقضیه به 

شهور شود و دیگران را به م خواهد یم .کند یمد نمایی و، خبندد یمبوکش را 
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توفیری  .د نمایی استو، باز هم خشود یمصفحه که باز  .دد بکشودنبال خ
 همه چیز یک چیز است، یک چیز هم، هیچ چیز نیست: .ندارد

 پدر هدف چیه؟ -میسون" 
 از چی؟ -پدر 

 .چیاینا، همه  ی همه -میسون
 ".هیچکی نمی دونه، همه مون فقط میگذرونیمش -پدر 

 یها میتعمبیرونی در یک زندگی پوچ و توخالی و  ی کنندهو نیاز به تقویت 
 برده وار:

من بهت ایمان دارم میسون؛ به نظرم تو واقعن خاصی، باور کن/  -پدر "
 ...ت قانع نمی شن، زنا همیشهمیدونی میسون، زنا هیچ وق

 0241ژانویه  41
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***** 
 لینکلیترریچارد استوارت به کارگردانی  .(0241[ فیلم پسرانگی )4]
 .پایان امپریالیسم، توهم یا واقعیت .(4211پانیچ، لئو؛ گیندین، سام ) [0]
 .تهران: بازتاب نگار .خلیل رستم خانی( ی ترجمه)
تهران:  .)فصلِ از هر کرانه( .در آستین مرقع .(4212سیرجانی، سعید )[ 2]

 .پیکان
 ی ترجمه) .آموزش و پرورش ی فلسفهآشنایی با  .(4212اف ) .نِلِر، جی[ 1]

 .تهران: سمت .فریدون بازرگان دیلمقانی(
آخرالزمانی در همین نزدیکی، جستارهایی در  .(4211صدری، احمد )[ 1]

 .تهران: کویر .امیرحسین تیموری( ی ترجمه) .جامعه شناسی دین و فرهنگ
 .تهران: سمت .روانشناسی یادگیری .(4220زارع، حسین ) [1]
تهران:  .محمد مجلسی( ی ترجمه) .ایرانی های نامه .(4220مونتسکیو )[ 7]

 .دنیای نو
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ِ[2ِو1ِ]ِبازگشتهنوزِآلیس؛ِ

 !دو فیلم با یک مضمون: از دست دادن

اما! این زندگی  .هر دو جانکاه .هر دو نفس گیر .یکی تدریجی، یکی یک باره
ساده برای  .آید میهم  بر حلوا که زود، ماند میبه انگشتی  .است که ادامه دارد

 .ناظر بیرونی و شکننده برای ناظر درونی

امید به این که آلیس،  .در هر دو، حس تعلیق است که ما را به پیش می راند
ما، یک من هم وجود در درون هر یک از  .دهد نمیبیماری را شکست دهد و 

نه به نکوهش درونی وقعی  .د را می زندوکه ساز خ .رود مید را ودارد که راه خ
 .و نه به بخشش بیرونی نهد می

 تأدیبکه بگوید این همه برای  .در بازگشت، امیدواریم که پدر برخیزد
برای  .اما او رفته است .گوید میحرکت دوربین این را  .فرزندانش بوده است

 .همیشه رفته است
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نگیز است که ردی بر ما تکاپویی غم ا .رفتن هم بخشی از جریان زندگیست
 ...سپارد میو جای به دیگری  گذارد می

 0241مارس  01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***** 

 .به کارگردانی ریچارد گلتزر؛ واش وِستمورلَند .(4222فیلمِ هنوز آلیس ) [4]
 .به کارگردانیِ آندری زویا گینتسف .(4210فیلمِ بازگشت )[ 0]
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ِ[1]ِروزِهشتم

 .ناانسان با انسانتصویری جذاب از جدال 

تصویری نامشابه؛ نامعقول؛  .درخشد میدرآغاز و پایان، این ناانسان است که 
د از بودن، شدن و دیدن را وموجودی که سهم خ .تا؛ اما! موجودنامعمول؛ یک

 .خواهد میآزاد بودن را  .خواهد میشاد بودن را  .خواهد می
 آزادی از چه؟ -
 .نیاز تمام قیود انسا -
مام! ارواست؛ یک ناتمگر ممکن است؟ آخر او یک ناانسان است؛ یک ناما!  

تا فهمیده  کوبد مید را و؛ ضجه می زند؛ خغلتد میبر زمین  .شود میمدام ناکام 
 .[0! ]بسیار انسانی .است انسانیشود؛ اما زندگی، 

 .کوکی .ماشینی .همگانی .معمول .معقول گیرد میدر کنارش، انسانی قرار 
پر از تنهایی و  .پر از رنج .پر از درد .اما! نامطمئن .ناخوشبخت !اما .مقید .منظم



  47خوانش فیلم 
 

 

 .دور از فرزند .دور از همسر .تفکر زائد

 پیامدش چیست؟ .شود میو مودت بین این دو چهره، برقرار 
که ناجور است و  ردپذی می .شود میکمی انسان  .شود میناانسان کمی معقول  

 .شاد .فارغ البال .شود میو انسان ناانسان  .سربار؛ که باید برود و خاتمه دهد
 ...پرهیاهو .پرتکاپو .در آغوش زن و فرزند .غیرکوکی .غیر ماشینی .آزاد
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41  خوانش فیلم 
 

گاهِِخردِبِزندگیِبادانِداردن ِوِن ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ  ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ

 .زندگیست به نام زندگی، در جستجوی حوادث عظیم و چشمگیر بودن! مرگِ
کافی است نگاه کنیم تا آن  .زندگی در هر لحظه و هر جا، جاری و ساری است

 .شود میکیفی که ربوده  .در همین خُرده ریزهای دور و برمان .را دریابیم
  .زندگیست اش همه .شود میکه رفع  ای بیماری .شود میعشقی که کم و زیاد 

کوچک را تلف  های فرصتتصویر بزرگ، آمال بزرگ، چشم داشت بزرگ، 
دومین،  .آن ی جوهرهریزی که کنام زندگیست و شدن!  های فرصت .کند می

 !؛ اما نه جز آنشود میه شود، اولین هم حاصل ارج نهاد

 .در پی ماجراهای بزرگ بودن بیهوده است[ 0و  4] داردنبرادران  های فیلمدر 
 .شود میبه تمامی زیسته  ؛ اما!رسد میبه پایان  خُرد .شود میزندگی، خُرد آغاز 

 زندگی شاید "

 گذرد مییک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن 

 آویزد مید را از شاخه وشاید ریسمانیست که مردی با آن خ زندگی



  42خوانش فیلم 
 

 

 گردد میزندگی شاید طفلیست که از مدرسه بر 

 رخوتناک دو هماغوشی ی فاصلهزندگی شاید افروختن سیگاری باشد در 

 یا عبور گیج رهگذری باشد

 دارد میکه کله از سر بر 

 صبح به خیر: گوید میدیگر با لبخندی بی معنی  و به یک رهگذر

 مسدودی ست ی لحظهزندگی شاید آن 

 سازد مید را ویران وکه نگاه من در نی نی چشمان تو خ

 و در این حسی است

 " .[2] اهم آمیختوکه من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خ
 0241اکتبر  00
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 .داردنبه کارگردانی ژان پیر و لوک  .(0221[ فیلمِ بچه )4]
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