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ميخواهيم فيلم دعوت را به نقد بگذاريم ولی ابتدا به سوژۀ فيلم ميپردازيم و 

  :اينکه 

   بوده  لب اواژۀ سقط جنين چه معنائی دارد و چرا اين سوژه برای مولف ج-١

  و سپس

  پرداختن به شخصيتهای فيلم -٢

  . نگاهی به مذهب در اپيزودها-٣

   چرا طنز؟ -۴

   خشونت و تهديد-۵

  تاثيرات استرس و افسردگی در بارداريهای ناخواسته-۶

  دليل حضور کارگردان در متن فيلم -٧

  نتيجۀ فيلمساختار و -٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

   بوده لب چرا اين سوژه برای مولف جاواژۀ سقط جنين چه معنائی دارد و -١

  

بيرون آوردن رويان يا جنين مرده يا زنده ازرحم / به حذف يا بيرون آمدن 

  )ويکی پديا.( سقط جنين يا آفگانه شدن گفته ميشود

نود درصد سقط جنينها در نيمکرۀ جنوبی کرۀ زمين بخصوص در خاورميانه 

  )مگی هام . ( و آمريکای التين صورت ميپذيرد 

طبق کار پايۀ عمل و اعالميه پکن در چهارمين کنفرانس جهانی زن در 

 پکن، زنان حق برخورداری از باالترين استاندارد قابل حصول ١٩٩۴

 از حالت  استسالمت عبارت. سالمت جسمی و روانی را دارا می باشند

بهزيست کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و لذا صرفًا به عدم بيماری يا 

روندی که زنان در پی روابط جنسی بی محافظ و . ت اطالق نمی شودمعلولي

نند احتمال خطر آبستنی ناخواسته را رافقدان اطالعات و خدمات کافی می گذ

حقوق . ايمن نيز افزايش می يابد افزايش می دهد و اقدام به سقط جنين های نا

ری مسئوالن بشر مربوط به زنان در بر گيرندۀ حق آنها به کنترل و تصميم گي

راجع به اموری است که به جنسيت شان و سالمت جنسی و زاد آوری، فارغ 

  .از اجبار، تبعيض و خشونت مربوط می باشد

مناسبات برابرميان زنان و مردان در امور روابط جنسی و زادآوری، از 

جمله احترام کامل به حيثيت شخص، مستلزم احترام و رضايت متقابل و 

بت به رفتار جنسی و پيآمد های آن است، و از طرفی مسئوليت مشترک نس

سقط جنين های ناايمن جان شمار عظيمی از زنان را تهديد می کند که 



گزارش کارپايه و اعالميه (نشانگر مسأله ای خطير در بهداشت عمومی است

  ).١٣٧۴پکن،

  http://www.daadaar.com/?page_id=149مطالعۀ بيشتر

  

شه در فيلمهای بعدازانقالب وجود داشت زنی بود يکی از صحنه هائيکه همي

نقشی که جامعۀ آن سالها برای زن مناسب ميديد و . که درد زايمان داشت 

   .خانۀ ابدی او ميشدتنها در اين نقش بود که بهشت 

چند سال اخير شاهد فيلمهای کمی بهتری بوديم که زنها را درنقشهای 

 در اين .سير قهقرائی را نشان ميدادواقعيتری جای ميداد ولی فيلم دعوت يک 

فيلم مولف نقش هميشگی ناصح بودن خود را حفظ کرده و چون خردگرائی 

 روی  و معدودی از آقايان خانمها تمامرا خصيصۀ مردان ميداند به پند دادن

  .آورده

شيوۀ رفتار و زندگی خصوصی هنرمند و حتی سکوت او در , اخالق هنرمند 

اتمی کيا تا به امروز در مورد زنان سکوت اختيار ح. تعريفش دخالت دارد

 به زن داشته ابژه بودن و همچنين کرده بودو تنها گريزهائی مقدس مابانه

است پس حال که لب به سخن گشوده ببينيم چه حرفی برای گفتن دارد آيا 

مسئله زنان هستند يا اينکه تائيد يک قانون ويا اينکه حرف ديگری داشته و 

  . در اين پوشش آنرا بيان کندخواسته است

ل  همۀ ما بدنبا: در سمپوزيوم افالطون خوانده ايم که ديوتيما ميگويد 

هم در پايداری و ماندگاری خود که کودکان نمايانگر آن , جاودانگی هستيم 

در هميشگی ساختن آفرينندگی ذهنی خود که کار , هستند و ناآشکارتر از آن 

  . آن است هنری يا روشنفکرانه نشانگر 



او فرزندآوری و همانند سازی را با . اما نظر افالطون متفاوت است 

  .آفرينندگی هنری يا روشنفکری برابر ندانسته است 

 فرزند  طرفدار نظريۀ اول هست  تغييرات با کمیگويا ما در اين فيلم فيلمساز

 و از اين سوژه استفاده دانستهآوری را برای هرنوع خانواده ای شرط بقا 

 به بنظر ميرسدکرده تا هنر خود را که در اين فيلم کمی روشنفکرانه تر 

نمايش بگذارد و پندهايش را در قالب يک هنر تصويری که در اين فيلم 

  .بخصوص بيشتر شنيداری است به گوش شنونده برساند

در فيلم از کرخه تا راين نيز همسر قهرمان داستان باردار بود و کودکی برای 

نيا آورد و وظيفۀ خانوادگی و مذهبی خود را به نحو احسن انجام قهرمان بد

 زنها در اين فيلم بخصوص. در فيلم دعوت نيز تمام زنها باردار هستند داد و

ل يا موجوداتی کم خرد هستند که دست به حرکاتی ژانگولری ميزنند تا عم

سقط را انجام دهند يا موجوداتی بی خرد که تنها از روی احساس عمل 

نگاهی که به زن در فيلم دعوت شده چندان تفاوتی با از کرخه تا . ميکنند

تنها کمی رنگ و لعاب به آن داده شده است تا زن تحصيلکرده که راين ندارد 

  ارزشهای واقعی خود را ميشناسد دلگير نشود ووسط فيلم سالن را ترک نکند

در فيلم بوی . ه استبه زنها بايد آموخت حاال فرقی نميکند که آن زن چند سال.

پيراهن يوسف بايد به زن می آموخت که ايمانش قوی باشد در فيلم ارتفاع 

در روبان قرمز .پست بايد به زن نيز می آموخت که هيچ جا بهشت نيست 

بايد می آموخت که حتی همسايۀ هم مرزت نيز ميتواند اجنبی باشد در 

ها بودند که کشور را حفظ فيلمهائی با ژانر جنگی بايد می آموخت که اين مرد

 و معلول شدند و نبايد اينها را فراموش کرد, جان دادند , کردند خون دادند 

در اين فيلم کارگردان تمام تالش خود را کرده تا راه حل را همانطور که به 

  زنهای داستانش القا کرده در ذهن تماشاچی بگنجاند ولی آيا موفق شده ؟ 



ز مانند علی دهکردی که هنوز در نقش اغراق شدۀ به عقيدۀ من حاتمی کيا ني

خود وا مانده است در القا ارزشهای خود آنچنان در مانده شده است که به 

خلق آثاری ميپردازد که هيچگونه آگاهی از آن ندارد وفقط در آن قالب نا آشنا 

ميخواهد نصيحتها و توصيه هايش را ارائه دهد او در نگرش رقمی خود 

 سال پيش خود در حال ٣٠يری نداده و برای حفظ ارزشهای هيچگونه تغي

جنگيدن هست به همين دليل به جای اهتمام در فهم آنچه برايش نامعلوم است 

کارگردان مقوله . سعی در پنهان داشتن نارسائيهای معرفت شناختی خوددارد

ای را در دست گرفته که هيچگونه شناختی از آن ندارد پس بناچار دست به 

 چيستا يثربی ميشود و کامال مشهود است که از همان ابتدا حکم نموده دامن

که تمام زنها بايد از سقط جنين منصرف شوند و ارزشهای نوين در اين فيلم 

  اما چرا سوژۀ زن و سقط جنين؟ . جائی ندارند

موجی سينمای بخصوص ايران را پس از . سوژۀ زن که کامال طبيعی است 

ن نرگس ميگذرد از چند سال پيش و در پی فعاليت سالها که از ساخته شد

هرچه بيشتر جنبش زنان فرا گرفته است و تهيه کنندگان برروی يکچنين 

اری هستند چون بازدۀ خوبی دارد پس تهيه ذفيلمهائی حاضر به سرمايه گ

کننده ترجيح ميدهد فيلم خارجی به سينمای ايران وارد نکند و ماليات هنگفت 

پيهای ايرانی استفاده کند مانند آژانس شيشه ای بجای نپردازند و از ک

  .بعدازظهر سگی 

موضوع سقط جنين هم شايد بخاطر پرفروش بودن و راه يافتن به سالن 

 روز از فستيوال ٢ هفته و٣ ماه و ۴اسکار فيلم جونو و جايزه های متعدد فيلم 

  اين بودهشايد قصدش.کن بود که خيلی سرو صدا کرد ولی اين کجا و آن کجا 

 که از پديده های نا اشنا تعبيری اشنا بدست اورد و از رهگذر تفاوتها به است

  .نوعی تشابه راه يابد 



حاتمی کيا برای گرم شدن گيشه ميتوانست سوژه های بيشماری از خواسته 

اگر قصدش پرداختن به مشکالت زنان بود . های زنان را انتخاب کند 

بپردازد ولی انگشت ..... نت و حق طالق و  ميتوانست به مسائلی چون حضا

گذاشت روی موردی که در غرب نيز با تمام امتيازاتی که زنان دارند بر 

سراين يک مورد هنوز به نتيجۀ مطلوب نرسيده اند و اين انتخاب از يک 

   .ب را برنميتابد ذهن قالب بندی شده سر ميزند که خارج از چارچوب آن قا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  پرداختن به شخصيتهای فيلم-٢

  

  

ذاتا در اين فيلم خواسته شده دليل سقط جنين را خودخواهی انسانها تعبير 

 مولف .رداخته شده ولی ميل آنان را محدود کرده است پو اگر چه به زنان.کند

به يک نوع صرفه جوئی در کار ذهنی دست زده و نخواسته شخصيتها را 

  کامل به ما معرفی کند

 هائی اسير شده است درون آب دربند  زنی شروع ميشود کهنه ایحصفيلم با 

  . و مردی درلباس يک زندانی به او نزديک ميشود 

  چرا بند و چرا زندانی؟

  گرچه لحظاتی بعد ميبينيم که صحنۀ فيلمبرداری است ولی چرا اين صحنه؟

  زندانی چه چيزهائی؟, زن درچه بندی اسير است و مرد 

هنرپيشۀ زن از طريق تماس تلفنی متوجه ميشود که . م فيلم را پی ميگيري

با عصبانيت ) پديده ای که تنها دراين فيلم ميشود شاهد آن بود( باردار است 

دوربين به آرامی و بدون کات و باحرکتی دايره ای به سمت . به خانه ميرود 

در اينجا کارگردان با از بين بردن خط صاف در حرکت . مردخانه ميرود

تفکر , ين و تبديل آن به يک حرکت مدور و در انتها رسيدن به مرد دورب

  . ايدئاليستی خودرا که همانا مردمحوری است وارد دوربين کرده 

شيدا که . يک نزاع خانوادگی سر ميگيرد و مفاهيم داستان آشکار ميگردد

هنرپيشۀ سينماست از نظر فيلمساز دربند خودخواهی هايش و زندگی 

که اورا آسيب پذير کرده  فت درحرفه و بايدها و نبايدهاامروزی وپيشر



يک موجود . گرفتارآمده و به فکر خواسته ها و آرزوهای همسرش نيست 

در صحنه ای که شيدا با همسرش مشاجره ميکند .تک بين و تک بعدی است 

آنچنان دفاعيات سوزناکی برای مردخانه انتخاب کرده اند که دل سنگ آب 

 مردی که سختيهای ,يروزندانی زندگی زناشوئی نشان دادهميشود واورا اس

زندگی بايک هنرپيشه را به جان ميخرد وتنها ازاو يک کودک ناقابل 

  ميخواهد که نسلش حفظ شود 

با وجود شرايط حاکم برجامعه و اصرار هرچه تمامتر که ساعات کاری زنها 

شپزخانه است و کمتر شود وبه خانه برگردند و مادری کنند و جهاد زن در آ

 مولف اينسقط جنين را قتل عمد اطالق ميکنند مطمئنا تفاسير باال موردنظر 

ولی . که اين ديالوگها ی سوزناک را برای علی انتخاب کرده است بوده است 

هر بيننده ای در تفسير خود آزاد است و در برداشت از آنچه که ميبيند و 

شايد هم .کسی چه ميداند.  ما ميبيند شايد هم فيلمساز شيدا را مانند. ميشنود 

 پس ببينيم بهره برداری .آگاهانه خواسته تعبيرهايی را به ما نشان دهد

  .تماشاگرانۀ ما از آن چيست

شيدا با آرمانها و آرزوهای خود ميخواهد شخصا : ما شيدا را چگونه ميبينيم 

چ نيست درمورد نحوۀ زندگيش تصميم بگيرد به اين نتيجه رسيده که بشر هي

. پس ميخواهد از خود يک زن موفق وفعال بسازد .مگر آنچه از خود ميسازد 

او شخصا نوع هستی خود را انتخاب کرده با تمام دلهره . او يک سوژه نيست 

 او ابژه نيست و عالقه ای به قربانی بودن ندارد .هايش مسئوليت آنرا ميپذيرد

و موانع پيشرفت و تعالی خود زنی است مستقل که راه خود را انتخاب کرده . 

  را نميتواند بپذيرد 

شيدا آمادۀ بچه دار شدن نيست اگر قرارباشد مهمانيی ترتيب داده شود از چند 

روز قبل ميزبانان درحال تدارک مهمانی هستند چه برسد که بخواهند از يک 



حال آنکه مرد خانه به تنهائی تصميم گرفته و به .عضو جديد دعوت نمايند 

  . ئی يک عضو جديد را دعوت کرده تنها

  آيا مرد بقول شيدا از جان او چه ميخواهد؟ فقط بچه ؟ خودش مهم نيست؟ 

او زنی است که متعلق به عصر خود ونه يک طبيعت بشری که حتما الزم 

  .او تعريفی از خود دارد و خود را ميشناسد . است که زادوولد کند 

 ديدم که در حاليکه شيدا درحال تالش در ابتدای فيلم هم علی را مردی منفعل

آنچه آدمی را سست عنصر ميسازد عمل  .بود او از استراحت لذت ميبرد

 و خود رای بودن و به بی مهری. گريزی و تسليم است که شيدا تسليم نميشود

در او .  نمايد  زن را تبديل به يک شی،نتوانسته  مردتنهائی تصميم گرفتن 

 باقی ميماند و اين استقالل را بر تکيه زدن و يا استقالل و خودکفائی خود

  . يک پشت و پناه سست عنصر ترجيح ميدهد تعلقحتی احساس

  

  .و اما مرد فيلم 

زندانی آموخته هايش که نسل به نسل به اورسيده و . مرد يک زندانی است 

وظايفی برای . نسيت خودجاو مرد هست و زندانی . چيزی به آن اضافه نشده 

احتياج دارد . حتما بايد خانواده ای داشته که آنرا سرپرستی نمايد. دخود دار

. از وظايف اين زندانی آن است که نسلش را حفظ کند. تصميم گيرنده باشد 

يک تفسير کامال . مرد بودنش را ثابت کند و مالکيت خودرا به نهايت برساند 

  . رئاليستی از يک مرد

  

سخره ای برای داشتن نوزاد بخرج ميدهد  م در اين فيلم مرد آنچنان شيفتگی

  ساختۀ برادران وين ميافتم و بفکر ميافتم اگر مانند little manکه بياد فيلم 

آن فيلم به همسر شيدا نيز مرد کوچکی را بجای نوزاد تحويل دهند شايد 



خودخواهيهايش برطرف شود و آنچنان غرق در احساس پدر بودن شود که 

  .روز ريش خود را ميتراشدهرمتوجه نشود نوزادش 

 

چرا در فضايی سرد و زمستانی تمام اين اتفاقات رخ ميدهد؟ شايد هنور در 

 رنسانس دارند درجا ميزنند و پايبند تئوری مايه های چهارگانه حولتاريخ 

می ) سردو تر ( و زنان را ) گرم و خشک ( هستند که ويژگيهای مردان را 

ط به مشگل زنان است پس الزم ديده اند هر چه باشد فيلم مربو. دانستند 

برداشت خود را از موجودی بنام زن در قالب طبيعتی سردو تر به نمايش 

و بی روح  که زنان موجوداتی سرد بگذارند و حرف خود را قطعيت بخشند

مانند برخورد کال در اين فيلم از رنگهای سرد و خشک استفاده شده .هستند

 .ردها بسته ميشود اثی پيش کشيده ميشود فورا گانسانها با يکديگر که تا بح

سردی حاکم آنچنان تاثير گذار بوده که ميتوان شخصيتهارا پاره ای از اشياء 

  .به حساب آورد که در پاراتوس سينما ميگنجند

  

 مهاجرت نموده اند تا زندگی از شهرستانزن و شوهری کارگر که گويا 

 پول هستند و زن دلبستگی وافری بهتری برای خود بسازند در حال پس انداز

باز هم تلفن همراه خبر . به النگوهايی که مادرش به او هديه کرده است دارد

 با .بارداری زنرا ميدهد و در اين زمان سايه ای زن و مرد را فرا ميگيرد

يک بازيی که سايه روشن ها بوجود آورده اند تصوير از زمينه اش متمايز 

 و تيرگی آنهمه اميدی که زن و مرد از آن خرسند ميگردد و تنهائی و تاری

 ميتواند نشان دهندۀ آيندۀ . ميشنيدند به پايان ميرسدلبودند و گل ميگفتند و گ

 و تمام نقشه  تاريک و نامشخص ميشود،آن دو باشد که با شنيدن اين خبر

  .هايشان تبديل به يک خيال واهی ميشود



 نشان داده شده که بخاطر خودخواهی  نيست و بارداریدر اينجا نيز زن آماده

بعد از يک نزاع .و حرص به زندگی بهتر زن ميخواهدبه هديۀ خدا پشت کند

زن را در مطب دکتری ميبينيم که گويا مسئول سقط تمام زنهای فيلم دعوت 

  .ميباشد

در صحنه ای در مطب نشان داده شده که زن نميتواند نقش قربانی را بپذيرد 

 که نوبت او بوده که به اتاق معاينه برود خيلی دض ميکنو زمانی که اعترا

 اين زن نميتواند براحتی زير بار ناراحت است و نشان دهندۀ آن است که

همانطور که .  اصلی او بودهندۀ هميشه تصميم گيرحرف زور برود و

 اين زن يک زن منفعل .همسرش در قبال سقط جنين هيچ اعتراضی نکرد 

 در مرحلۀ ضعيفی به سر ميبرد که تمام تالشش یتصادنيست تنها از نظر اق

  آن است که اين مرحله را بگذراند و اين ميان بارداری مانع ميشود

پس برای همين است که وقتی قرار ميشود نام فرزند را زن ديگری تعيين کند 

در .از اين انفعال و قرار دادن اختيار خود در دست ديگری دلخور ميشود 

مانتيکی فيلمنامه رعايت ميشود وفقط زيبائيها بيان ميشود و  تم ر انتها هم

 اگر اين زن شهرستانی در شهر خود بود و بخاطر .سقط جنينی رخ نميدهد

سقط جنين مجبور نميشد النگوهايش را بفروشد و برای دوران نقاهتش فاميل 

از او پرستاری ميکردند هيچگاه جنين خود را حفظ نميکرد تا آرزوهای خود 

.  به گور ببرد و بخاطر نگهداری از کودک ديگر نتواند شغلی داشته باشد را

 ولی در اين وضعيت موجود چگونه .او جوان است و باز هم بچه دار ميشود

ميتواند وسائل رفاهی کودک خود را فراهم کند و اين کودک در آينده برای 

  خود چه نقشی در جامعه خواهد داشت ؟ 

  



 ساله که باردار ١۶در جونو دختری . يلم جونو می اندازد اين فيلم مرا به ياد ف

ميرود جائيکه ) حاال زنان( شده ابتدا ميخواهد جنين را سقط نمايد وبه موسسۀ 

جائيکه زنان , به انتخاب زنان : مسئول پذيرش اينچنين خير مقدم ميگويد 

 جونو همکالسی خودسوچين را ,دم درب موسسه. مورد اعتمادند خوش آمديد

که از نژاد آسيائی است ميبيند که يک پالکارد دردست دارد که برروی آن 

واين شعار را مرتب باصدای ) نه بچه ها ميخواهند به دنيا بيايند( نوشته شده 

بلند تکرار ميکرد و جونو از محيط موسسه و تنهائی خود در مراجعه به آن 

 سقط ی ه برا دچار تشويش ميشود وچون هيچکدام از زنانيکمکان ترسيده

.  و بيرون ميدودآمده بودند به کم سن و سالی او نبودند دچار هراس ميشود

 ساله نبود و يک ١۶ و يا اينکه شايد اگر با نامادری خود به آن مکان رفته بود

 سوچين آنرا . حتما به سقط جنين دست ميزد سالۀ شاغل و مجرد بود٢٠زن 

 سوچين  هراس آوراطر سخنانوشايد هم فرار جونو بخ.يه معجزه ميخواند

و اين هم يکی . االن ديگه انگشتان بچه ات ناخن در آورده : بود که ميگفت 

از نکات طنز فيلم بود که جونو باورش شده بودجونو تصميم ميگيرد فرزندش 

را حفظ کند و بعد از تولد به يک خانواده بسپارد ولی در قبال اين حرکت 

در جونو ز آن خانواده مبلغی دريافت کند اصال بفکرش هم خطور نکرد که ا

دختر نوجوان به تنهائی تصميم به نگهداشتن بچه ميکند و هيچ شخصی حتی 

در اين فيلم آنچه که مرا جذب . به تصميم او اعتراض نميکنندخانواده اش 

 ولی در دعوت  ساله بود١۶کرد شخصيت مستقل و تصميم گيرندۀ اين دختر 

قط کند مورد نکوهش هست و اگر نخواهد نيز زن ايرانی اگر بخواهد س

قسمت واقعی اين فيلم اين بود که جونو ابتدا حاالت بارداری را حس ..همچنين

 در حاليکه در فيلم دعوت زنان ابتدا از بارداری کرد وبعد اقدام به تست کرد



فيلمنامه توسط .باخبر ميشوند و سپس حاالت بارداری به سراغشان ميايد

  . که اولين کار اوست نوشته شده است ديابلو کودی 

زن و مرد شهرستانی فقط ميخواستند بدون فروختن النگو ازشر بچه خالص 

شوند و برايشان مهم نبود که چه کسی بچه را سرپرستی خواهد کرد 

والدين مورد عالقۀ  ساله حتی به سن و شغل و نوع هنر١۶درحاليکه جونو 

ن فيلم اين بود که اکثر سکانسها نيز توجه داشت خصوصيت بارز ديگر اي

و درفضائی با رنگهای گرم سرخ و زرد نارنجی طبيعت پائيز همراه بود 

فيلمی را که کامال مربوط به جنسيت مونث بود کامال گرم و پرشور بنمايش 

 بيشترين ضرر در اين ميان شامل زنانی ميشود که دچار وضع .گذاشته بودند

امر زنی که نه ماه جنينی را در خود اقتصادی وخيمی هستند و عاقبت 

 حرکات اورا در شکم حس کرده و با او گاهی درد دل کرده –پرورش داده 

اگر سقط جنين قانونی بود کار به . بايد به مبلغی ناچيز او را بفروش بگذارد 

ارداری خود را اينجا کشيده نميشد که يک زن فقير تا آخر عمر خاطرۀ اولين ب

اتفاقی که هرروز . د و ننگ فروختن نوزاد را بجان بخرد بهمراه داشته باش

دارد در اين شهر ميگذرد ولی هر روز وضعيت اقتصادی مردم بدتر و 

فروش نوزادان به همان نسبت سيری صعودی را پيش ميگيرد و تمام زنان 

باردار مانند زن شهرستانی فيلم دعوت از تصميم خود پشيمان نميشوند و اگر 

ند فردی را به جامعه تحويل داده اند که حتی نميتواند شغلی در هم پشيمان شو

مگر اين شهر چند لوله باز کن و متخصص . حد تخصص پدرش داشته باشد 

  تخليۀ چاه الزم دارد؟

 پزشک و درسقط جنينهای نه گويا ماما بوده )خورشيد خانم ( زن ميانسال

 نجات دهد بجا ی زيادی شرکت کرده بوده و حاال ميخواست جان جنينها را

  آنهمه جنينی که شانس زنده ماندن را نداشته اند



 ساختۀ ، بين آسمان و زمين ، من را بياد مادر لی ال در فيلم،خورشيد خانم

در آن فيلم برای اينکه لی ال بچه اش را سقط کند . اوليور استون می اندازد 

ش ميکرد که از مادرش اورا نزد دکتر گياهی برد و وقتيکه افاقه نکرد وادار

پله ها بپرد ولی مطمئنا خورشيد خانم از روشهای پيشرفته تری آگاه بود که 

خبرهايش را هر ازچندگاه در روزنامه ها ميخوانيم که مادر بهمراه جنين 

  .دارفانی را وداع گفته اند

  

  :سايت پزشکان بدون مرز

پزشگان سقط جنينهای غير قانونی در واقع سقط جنينهائی است که توسط ((

غير مسئول و افراد غير پزشک و با استفاده از امکانات غير قانونی صورت 

ميگيرد و اکثرا توسط شخصی انجام ميگيرد که مورد تائيد قانون کشور 

, عفونت , اين گونه سقط های غير قانونی اغلب با خونريزی شديد . نميباشد

ر اکثرموارد منجر شوک عفونی و نارسائی حاد کليه هپاتيت همراه هستند و د

  .به مرگ مادر ميشوند

بروز عفونت وزخمهای عفونی درخارج و داخل رحم به دليل دستکاريهای 

انجام شده در حين ختم حاملگی ميتواند منجر به عفونت لوله و چسبندگی 

  .داخل رحمی و عقيمی دائم زن شود 

دهد  سال براثر سقط جنين مي١۶آمار غير رسمی خبر از مرگ دختران زير 

 سال که سقط جنين غير ١۶ دختر زير ١٠اين آمار نشان ميدهد که از هر . 

  .قانونی ميکنند يک دختر ميميرد

 تا ٢٠ سقط جنين غير قانونی در ايران احتماال ١٠٠الزم به ذکر است از هر 

 سالگی ٣٠ الی ١۶ درصد منجر به فوت ميشود و اين دختران بين سنين ٣۵

 بودن سقط جنين اکثرا زنان باردار يا به روش بخاطر غير قانونی. هستند



سنتی دست به اين عمل ميزنند و يا اينکه از داروهائيکه در ناصرخسرو 

براحتی ميتوان تهيه کرد اقدام به اين عمل ميکنند که اين آمپولها حاملگی 

خارج از رحم را از بين نميبرد و گاه جنين به صورت مرده دردرون شکم 

در اين .  تحت عنوان بچه خوره ميشود یود باعث بيماريباقی ميماند که خ

  مرض شخص دچار خونريزی شديد ميشود 

 درصد از سقط هائيکه در ايران انجام ميشود غير قانونی ٣٠برخی معتقددند 

اين معضل بر . است که در موارد بسياری به مرگ مادران می انجامد 

ی از سقط جنين ها درعمل ضرورت بخش بزرگ.مسئوالن نيز پوشيده نيست

روابطی که . به بارداريهای ناخواسته و روابط پيش از ازدواج مربوط ميشود

چندی پيش يکی از هفته .قانونا نامشروع قلمداد و خود جرم محسوب ميشود 

نامه ها با انتشار عکسی از يک جنين مرده در جوی خيابانی در تهران خبر 

همچنين . ی شهر تهران پيدا ميشود ميداد که هر ماه پانزده جنين درزباله ها

نيز امسال " کاوه گلستان"  خبری –جايزۀ دومين مسابقه عکاسی مطبوعاتی 

به عکسی تعلق گرفت که جنينی را درجوی يکی از خيابانهای پررفت و آمد 

  )).تهران نشان ميداد

  

آيا بايد هنوز اين عمل غير قانونی محسوب شود و شاهد از بين رفتن مادران 

کنار جنينهای خود باشيم يا اينکه با وضع قوانين جديد امکان استفادۀ در 

   .زنانيکه ناخواسته باردار شدند را از بيمارستانها  و کلينيکها مهيا نمائيم

  

 نيز خواسته شده دليل اقدام به سقط جنين را خودخواهی نشان  سومدر اپيزود

ها حس ميکنند که اينبار خودخواهی از طرف فرزندان است زيرا آن. دهد 

مادر با وجود بارداری ديگر وقت و توان آنرا ندارد که برای يکی جهيزيه و 



 و در ضمن با آنکه شرعا سقط جنين مجاز برای ديگری سيسمونی تهيه کند

  .نيست ولی عرفن  جامعه بارداری زنان ميانسال را قبيح ميداند

. همراهيی نميبيند  جانب همسر هيچگونه ز خانم در مانده شده وچون اسيده

دليل سوغات کربال بودن را نميپذيرد و ميگويد من اگر جوابش را پيدا نکنم 

ترس .پس چه ميشود که سقط نميکند؟ من دليلش را ترس ميدانم . پسش ميدهم 

ترس از شنيدن کلماتی که در زندگی اين , ترس از تخت معاينه , از عقوبت 

ب ميشود شايد هم همانگونه که ته شدن حريم زناشوئی محسوزن سنتی شکس

پاسخی بنيادين و واکنشهای ناخود آگاه به انگيزه های بيرونی برک گفته است 

  .بوده است

آيا اين داستان عموميت دارد؟ مادر اطرافمان زنهای زيادی را ميبينيم که 

باوجود داشتن داماد و عروس باردار ميشوند و خيلی محرمانه و آنهم با 

اکثر اين زنها آنچنان با اطمينان و سريع . ام به سقط ميکنندروشهای سنتی اقد

زنان .دست به اين اقدام ميزنند که معدود افرادی از اين عمل باخبر ميشوند

 شک و  هيچگونه بدونسقط جنين کرده اند سالی را که من ديده ام ۵٠باالی 

  .دست به اين کار زده و بعد از آن کامال به آرامش ميرسندی ترديد 

  

  

خانم دکتری که تمام زنان فيلم را . بيرنگترين قسمت فيلم اپيزود چهارم است 

سونوگرافی کرده خود از طريق لقاح مصنوعی باردار است و بطريقی خيلی 

غير واقعی متوجه رابطۀ همسرش با زنی که تخمک در اختيار او گذاشته 

 در شکم دارد که حاصل لقاح مصنوعی همسر ی رااو جنين. ميشود

 در اين فيلم زنان يا کودک وار به ..يانتکارش و يک زن ديگر است خ

  .تصوير کشيده شده اند و يا اينکه چهره ای هيوال وار را نشان داده اند



شايد کمتر . البته بايد به انتخاب مجيد مشيری برای نقش کاوه احسنت گفت 

 و بقول هنرپيشه ای بتواند اين نقش را به اينصورت پرقدرت به تصوير بکشد

  .معروف کم نياورد

افسانه ديگر نميخواهد با همسرش زندگی کند و نگهداشتن جنين دررحمش 

 در غير اينصورت .تنها رنج بارداری و زايمان را بهمراه دارد و او ميپذيرد

مثل اين بود که فرزند يک زوج ديگر را از پرورشگاه پذيرفته باشد و چقدر 

تر به فکر پذيرفتن فرزند باشند تا خوب ميشد که يکچنين زوجهائی بيش

  .دردسرهايی اينچنينی

  

 خيلی فرهاد قائمیمريال زارعی و. و اما بهترين قسمت فيلم اپيزود پنجم است 

خانم مترجم يک زن عاشق است که .پرقدرت ازپس اين نقشها برآمده اند 

حاضر ميشود بخاطر مردی که دوستش دارد به آرزوی چندين سالۀ خود 

و برای هميشه حسرت داشتن فرزند را بر دل بنشاند ولی چه روی پشت کند 

. ميدهد که پشيمان ميشود ؟ مرد پرقدرت و با ايمان او ناگهان کمرنگ ميشود 

حتی زمانيکه بايد دفتر . او تنهاست و مرد هيچگونه همراهيی با او نميکند 

 مرد که اين. مربوط به رضايت سقط را امضا کند با اکراه پا پيش ميگذارد 

به ظاهر آنچنان پايبند به اصول مذهبی است که حاضر نيست بدون خوانده 

نتيجه اش صيغه است با زن ارتباطی داشته باشد شدن يک خط عربی که 

  . ميخواهد زندگی يک جنين را بپايان برساند 

 به تنهائی خود باز ميگردد و به خود باوری ميرسد و در ميابد که حتی بهار

م عشقش را بپايش ريخته نميخواهد اورا خوشبخت کند و فقط شخصی که تما

 دادن چيزی به کسی ،عشق:  بقول فوکو .بفکر لذت و خوشبختی خود است 



در اين فيلم هم منصورطالب عشق . است که آن چيز را ندارد و نميخواهد 

  .نيست بلکه فقط جويای لذت است 

يم ميگيرد و عمل ميکند و خود تصم.  خود را پيش ميگيرد راه  بهاربنابراين

تنها در اين . حاضر است آواره شود و حتی جان خود را بر سر آن بگذارد

  .هستيم قهرمان فيلم اپيزود است که ما شاهد تحول 

 در برابر قدرت شخصيت و ايمان زن عقب نشينی ميکند و زن تبديل منصور

  . يه کندبه يک موجود محکم واستوار ميشود که ترجيح ميدهد به خودش تک

بازيها با تقارنی که ساختارشان بر آنها تحميل می کند آغاز ميشوند و با عدم 

زيرا به خاطر وقوع رويدادهای . تقارن يا نوعی گسستگی پايان می يابند 

انسانهائيکه در اصل با يکديگر نا . جديد ساختار تازه ای پديد آمده است

  .متقارن بوده اند

  ها با محدوديت بسيار صورت ميگيرددر فيلم دعوت نمايش شخصيت.

زنهای فيلم دعوت در ظاهر بهيچ عنوان منفعل نيستند و خانمهائی هستند که 

تا آنکه قضيۀ فرزند بميان کشيده فرمان زندگی مشترک به دست آنهاست 

 باعث تحکيم زندگی  تاسابقا ميگفتند اگر خانمها فرزندی بياورند. ميشود 

 که خانمهای امروزی از اين باور رويگردان زناشوئيشان شود ولی چه شده

اين همه فاصله در بين . شده اند و اين تفکر در ذهن آقايان خانه کرده است 

  روابط ناشی از چيست ؟ 

فرزند متعلق به پدر و . زن هيچگونه حق و حقوقی نسبت به فرزندش ندارد 

زنی جد پدری است و اين باعث ميشود که ميل به مادری که در نهاد هر

  . وجود دارد در همان نهاد کز کند و بروز ننمايد 

پس چرا سرد برخورد نکند ؟ چرا بايد به او بعنوان يک ماشين جوجه کشی 

نگاه کنند که حتما بايد زادوولد کند وگرنه ماشينی است که بايد پس داده شود 



پس اين زن بايد بی اعتماد باشد و راه خود را پيش بگيرد حتی اگر زير .

بهمن خود و فرزندش دفن شوند بهتر از زندگی ای است که فقط يک لذت 

  .يکطرفه حاکم بر آن است

جنبه های اقتصادی قضيه نيز دخيل ميباشد زنی که کارگر است چه آينده ای 

 يک زندگی مشترک خود را برای فرزندش ميتواند رقم بزند ؟ تشکيل

مقدماتی ميخواهد که اگر صورت نپذيرد دردسرهای زيادی خواهد داشت از 

جمله نشستن در پشت موتوری روباز در سرمای سخت زمستان و بی 

حال اين کودک را کجا نگهداری کنند ؟يک مادر اگر مسئول باشد . خانمانی 

ظ کند فقط ازروی کچنين ظلمی به فرزندش نخواهد کرد و اگر جنين را حفي

  .سبک سری و کودک صفتی اوست

تمامش . ازدواج يعنی تکامل زوجين ولی اينجا ما هيچگونه تکاملی نميبينيم 

زنها يا برای همکارانشان درد دل ميکنند يا برای تنه ای درخت . تنهائی است 

  بدونوی تخت بيمارستان با دستی شکسته و بی اعتماد ربر. و يا هيچکس 

 چون بود و نبود يه گاهی ميخواهند خانواده ای ناقص تشکيل دهندهرگونه تک

چون  . رفيق زندگی هيچ نقش عاطفيی که باعث انگيزۀ زندگی باشد ندارد

تمام اين حاالت بخاطر اين . سردی و بی اعتمادی تمام وجودشانرا گرفته 

است که زوجين مسيری موازی را طی نميکنند قوانين به يکی آنقدر قدرت 

ه که هر کاری که بخواهد بتواند بکند و حتی دليل ندارد که از لحاظ قانونی داد

پاسخگو باشد و ديگری بايد قربانی باشد که در سه اپيزود اين فيلم ميبينيم که 

اکثر زنان ديگر اين نقش را نميپذيرند و حاضر نيستند تنها به دليل لذت جوئی 

   سقف زندگی کنند در زير يک با او مقابلو رفع عقدۀ اديپ طرف



ميل همراهی زن و مرد در اين فيلم را شايد فقط اززبان لکان بشود توضيح 

 به سوی ابژه ای مبهم که دارای جذابيت روحی  استميل حرکتی وهمی: داد 

  . و جنسی است 

ديگری  ولی اين ميل ؛ ميل به ابژه ای دست نيافتنی نيست بلکه ميل به ميل

ن و اهداف دم دستی که نياز زيادی به از خود  ميل به ذهنيات بنيادي.است

  . دانش و يا معرفت شناسی ندارد يک ميل کامال ابتدائی–گذشتگی 

با وجود اينهمه بی اعتمادی که قوانين اختيارات تام به يکطرف قضيه داده 

است طرف ديگر چگونه يک ميل مداوم و پايدار را ازخود نشان دهد ؟ اينجا 

ا شاهد نيستيم بلکه درنهايت اگر زن بخواهد زير ديگر ما سفری موازی ر

همان سقف به زندگی ادامه دهد حالتی از ارباب و رعيتی را شاهد خواهيم 

  .شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   نگاهی به مذهب در اين فيلم -٣

  

  

همانطور که ( در اپيزود اول فقط به شکايتهای علی در پيشگاه خدا بسنده شده

 مردی ديده ميشود که يا رو به سوی آسمان کرده در اکثر فيلمهای حاتمی کيا

 ولی به کمرنگ است و مذهب )و يا در کنار رود راين نام خدا را فرياد ميزند

چنانچه در اپيزود . مرور فيلمساز مذهبی ما اين مقوله را وارد فيلم ميکند 

  . آخر به اوج خود ميرسد

ت جان جنينهای ديگر خورشيد خانم توبه نموده و سعی در نجادر اپيزود دوم 

يد تا شايد بخشوده و آمرزيده شود هر چند که سقط جنين نيز مانند خيلی مينما

از اصول ديگر نسبی و متغير ميباشد و به زمان ومکان مقيد است و در خيلی 

  .از اذهان بهيچوجه گناه محسوب نميشود

ت در اپيزود سوم مذهب در يک خانوادۀ سنتی بچشم ميخورد و در اين قسم

برعکس اپيزود پنجم که به آن خواهيم پرداخت شاهد اعتقاد و ايمان واقعيتری 

هستيم  هرچند بظاهر خيلی ساده دالنه و در جاهائی خوشباورانه بنظر ميرسد 

مانند آن ديالوگ که بارداری را سوغات کربال ميدانند  ولی حسنی که دارد از 

 دارد که علم امروزه وايتیرولی فيلمنامه تکيه بر .ريا و تزوير بدور است 

 سالگی قادر به بارداری هستند ۶٠ثابت کرده که تنها زنان سيده نيستند که تا 

 کارگردان اينجا را بيراهه رفته  سنين يائسگی درزنان مختلف متفاوت استو

مولف به يک . و نيازی نبوده که قهرمان زن اين اپيزود حتما سيده باشد



علم و فيلمنامه به سختی با يکديگر . ت زده رئاليسم فرا واقعگرايانه دس

  .سازگار هستند و برای خلق اثر هنری دچار تناقض گوئی در علم ميشود

  

در اپيزود چهارم مرد برای اينکه لقاح مصنوعی با زنی داشته باشد که هرگز 

بدون حضور زن اورا صيغه ميکند تا ) که بعد ميفهميم ديده( اورا نديده 

 زنی که صيغه هماندر حاليکه مخفيانه به ديدار. شود فرزند حالل نصيبش

 کرده ميرود و با نامی جعلی با او رابطه ای غير شرعی را برقرار ميکند

  .وزن از هويت واقعی آن مرد اطالعی ندارد

روابطی کامال شرعی و رجوع . در اپيزود پنجم اوج مذهب را شاهد هستيم 

  .به کتاب آسمانی برای کسب تکليف

. دارد ميپردازد  درحال حاضرر جدلی درونی با آرزوهايش و آنچه که بهار د

سالها حسرت فرزند داشته ولی ميخواهد مردی را که دوست دارد نيز حفظ 

بهار و منصور همزمان ودر مکانی جداگانه به کتاب آسمانی روی . کند 

در اينجا بهار . مياورند و سرنوشت خود را به دست پاسخ کتاب ميسپارند 

تاب را باز ميکند و تحت تاثير ايه ای از سورۀ يوسف اراده اش برای سقط ک

جنين سست ميشود و در نهايت به آنچه که اعتقاد دارد عمل ميکند ولی 

منصور که بنظر مذهبی تر ميايد و همسری محجبه دارد بيشتر از ريخته 

يک د و او کتاب آسمانی را باز نميکن. شدن آبروی خود ميترسد تا قهر خداوند

 و بدلخواه خود آيه ها را ااز آنجا که بشر شخص را ترجيح ميدهد بام و دو هوا

منصور هر آنچه را که در مذهب به نفعش باشد ميپذيرد کشف و تعبير ميکند 

مانند اينکه روابط پنهانی و خيانت به همسراولش در قالب صيغه رعايت 

 ستخاره کند چون ميترسدقوانين الهی است ولی در اينجا به نفعش نيست که ا

  .آيه ای بيايد که برخالف خواسته های او باشد



البته از ماهيت ماوراء الطبيعه اين فيلم هم نبايد آسان گذشت که اگر بهمن 

زن باردار با ماشينی تصادف کند يا از تپه پرت شود و از اسب بيايد و اگر 

شه ای از خواست  اينهم يک گو.بيفتد باز جنين به خواست خدا سالم ميماند

تقديرگرايانۀ مولف ميباشد و اينکه اگر خدا بخواهد هر چيزی امکان دارد 

لی اينهمه خيالبافی را به حساب خدا و مذهب گذاشتن از يک اعتقاد واقعی و

  .بعيد است

 تقصيرها را بگردن قوانين الهی تمامیخوشبختانه در اين فيلم سعی نشده 

. ت و بی چون و چرا سقط جنين حرام است بيندازند و بگويند اين حکم خداس

زيرا در اسالم با وجود اينکه هرمرجع تقليدی نظری متفاوت دارد تعابير 

 به راحتی زنان  اندکمتفاوتی برای اين امر وجود دارد و در مواردی

 در مواردی انگشت در اسالم سقط جنين. ميتوانند اقدام به سقط جنين نمايند 

 و جنين تا سه ماهگی قابل سقط ميباشد در حاليکه  آسانتر گرفته شدهشمار

 آغاز زندگی را در مرحلۀ نطفه بندی اعالم ١٨۶٩کليسای کاتوليک از سال 

کرد و از آن به بعد سقط جنين در اين مذهب غير قانونی و يک گناه به شمار 

اگر به مسلمان بودن فيلمساز شک داشتم ميگفتم که اين فيلم به سفارش . ميرود

ای کاتوليک ساخته شده ولی چون تمام زنان باردار فيلم بطور قانونی و کليس

در يک مطب دارای مجوز اقدام به سقط ميکنند کارگردان نخواسته اشاره کند 

که در مواردی بسيار سقط جنين در اين کشور غير قانونی است و سرپوشی 

ن ميکنندو قرار داده برروی مکانهائيکه بطور غير قانونی اقدام به سقط جني

  .نخواسته کسريهای قوانين مربوط به زنان را به نمايش بگذارد 

در اين فيلم هرزنی که جنينش را نميخواهد به راحتی راه مطب دکتر را پيش 

ميگيرد و هيچگونه محدوديتی ندارد در حاليکه ميدانيم شرايط اينگونه هم 

 را موشکافانه  که قوانين کشور تمام امور مربوط به زنانهمانطور. نيست 



زير نفوذ دارد بارداری نيز يکی از آن موارد است و کنترل بارداری هم يکی 

  . از راههای کنترل زنان شده است 

  

هرگاه :  قانون مجازات اسالمی در اين مورد مقرر داشته است ۴٨٩مادۀ 

ديه آن را درهرمرحله ايکه باشد بايد بپردازد , زنی جنين خودرا سقط کند

  .ن سهمی نميبردوخود از آ

. در مورد فوق الذکر بايد به پدر باشد , پرداخت ديه جنين ازطرف مادر 

ديه ) پدرجنين(يعنی زنی که مبادرت به سقط جنين ميکند بايد به شوهرش 

بدهد و در صورتيکه جنين ناشی از زوجيت نباشد ديه به نفع بيت المال اخذ 

  ) نوشتۀ شيرين عبادی–حقوق زن . ( خواهد شد 

  

از هر ده هزار زن باردار يک نفر می ميرد پس اين فقط زن است که 

نه پدر و نه . مسئوليت کامل را در مورد سقط جنين يا پذيرفتن بارداری دارد 

  ريکا خومپرتس= کليسا و نه دکتر 

  

توجهی که در اين فيلم به نوزاد پسر شده انسان را ياد دوران قبل از اسالم و 

اندازد و اين نگاه جنسيتی غليظ در فيلم چالشی ايجاد زنده بگوری دختران مي

  .کرده است

اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم مولف در اين فيلم به نصيحت کردن 

مردها نيز پرداخته است و ضمن انتقاد ازتصنعی بودن اعتقاد شوهران اين 

زنان باردار که هر کاری که دلشان ميخواهد انجام ميدهند و هرجا که چرخ 

ردون به کامشان نگردد رو به آسمان ميکنند و خدارا صدا ميزنند به اين گ

نکته هم اشاره کرده است که رضايت و خواست زن نيز در بارداری شرط 



نبايد به تنهائی تصميم گرفت ولی در نهايت اين را هم خواسته القا کند است و 

فروشندۀ که اين دعوتی است که انجام شده و کاريش نميشود کرد و بقول 

اين يک طراحی : سوپر مارکتی که جونو از آن دستگاه تست بارداری خريد

پس مولف ميخواهد بگويد بيائيد دعوت را پس . ايه که ديگه نميشه پاکش کرد

  .نگيريد

کال در فيلمهای حاتمی کيا هيچگونه جوهر ارگانيک و ملی گرايانه ای يافت 

 ولی  پرداخته شده استض و اطاعت محنميشود و هميشه به جوانب مذهبی

  .همانطور که گفته شد مذهب نيز انقدر سخت نگرفته که حاتمی کيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   چرا طنز؟-۴

  

  

آيا روحيۀ مولف در طی گذر زمان تغيير کرده که نميخواهد زياد اشک 

تماشاچی در آورده شود و بجای آن ترجيح ميدهد لبخند برلبان بيننده های 

  .ينکه به گيشه توجه داشته فيلمش بياورد يا ا

شايد تنها دليل حضور شريفی نيا در اين فيلم اين بوده که نتواند به تنهائی از 

استخر خارج شود و مايۀ خندۀ ديگران شود وگرنه هيچ دليل ديگری برای 

  .حد اقل از نظر من وجود ندارد يکچنين کاراکتری حضور

ری طنز آلود را به نمايش در اپيزود دوم سعی شده محمدرضا فروتن کاراکت

حرکاتی مانند آويزان کردن لبها و خنده های . بگذارد که کامال نا موفق بود

  بچه خره؟ : بی معنی و ديالوگ بی مزه ای که ميگويد 

به عقيدۀ من نه تنها طنزی در آن ديده نميشود بلکه توهينی است به فاصلۀ 

 در بين پايتخت نشينان و امروزه ما شاهد يکچنين اختالف فرهنگيی. طبقاتی 

 و شايد در برخی مواقع شهرستانيها از پيشرفت فرهنگی  نيستيمشهرستانيها

بيشتری هم برخوردار باشند و يکچنين ادا و اطواری در حرکات صورت و 

در اين .قهرهای اغراق آميز کمی توهين آميز بنظر ميرسد تا خنده آور

 شودمنی تمام طبقات همراهی اپيزودهای گوناگون خواسته شده با معانی ض

 قسمتهای کميک اين اپيزود برای کسانی ساخته .که کامال ناموفق عمل شده 

ه و به ارضائات سنتی خو شده که از لذت ناشی از تفوق عقالنی بی بهره بود

  .کرده اند و کارگردان ژانری متعالی را به ابتذال و هجو کشانده است

 طنزی عينی وجود دارد که در اطرافمان تنها در اپيزود چهارم ميتوان گفت

ميبينيم مانند ملودی موبايل سيده خانم ويا صحنه ايکه بجای دخترش پاسخ 



ميدهد که بچۀ اولش است و يا وقتيکه به شوهرش اعتراض ميکند که از او 

فيلمساز با اين طنزها خواسته ضعفهای فيلم را بپوشاند و .فاصله بگيرد

ه از ساختگرائی در کشف چگونگی انتقال معنا و نه نخواسته با امکان استفاد

  .چيستی معنا بپردازد

در قصۀ آخر بهار را نشان ميدهد در حال بند انداختن صورت پيره زنی 

اين بنظرمن شور زندگی را ميرساند که . زمين گير با صورتی چروکيده

هيچگونه طنزی در آن نيست و تنها طنازی خود پيره زن است که ميگويد 

  .وس شدم عر

خا نم که طنزها کمی واقعيتر است بقيۀ ه غير از اپيزود مربوط به سيد

  .طنزهای فيلم فقط برای جذب بيننده بوده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   وجود خشونت و تهديد -۵

  

 دال بر  خشونت چيست؟هر نوع عمل فيزيکی،بصری،کالمی يا جنسی که

 به موجب آن تعرض به حريم خصوصی و جسم و روان انسان بوده و

   .مينامند)) خشونت((فردمورد تحقير،اذ يت و تهديد قرار گيرد

  

شيدا دعا کن که بچه :در اپيزود اول علی همسرش را تهديد ميکند که 

  . طوريش نشده باشه 

باز هم مالکيت در انحصار مردهاست و جنينی که در رحم شيداست بيشتر به 

  زن را تهديد کندپدرش تعلق دارد و پدر حق خود ميداند که 

در اپيزود دوم زن از طرف خورشيد خانم بخاطر به خطر انداختن سالمت 

  .جنين توبيخ و تهديد ميشود

در قصۀ سيده خانم از طرف دختر تهديد ميشود که اگر سيده خانم جنين را 

سقط نکند آبروی او پيش فاميل شوهرش ميرود و او ديگر پايش را توی خانۀ 

  مادرش نميگذارد

داستان افسانه خشونت به سمت زنی است که تخمک در اختيار خانم دکتر در 

گذاشته و افسانه با سنگدلی ميخواهد برای فريبی که زن از جانب کاوه خورده 

  .است بهائی اضافی پرداخت کند

همچنانکه قسمت آخر فيلم از پررنگترين اپيزودهای آن است خشونت و تهديد 

منصور پشت تلفن بهار را تهديد .م ميرسددر اين قسمت نيز براقتر به چش

ميکند و وقتيکه نتيجه نميگيرد در جلوی در ديالوگی دو پهلو و خشن را 

  !!!!من دوست ندارم حتی يک تار مو ازسرت کم بشه : برزبان مياورد 



منصور در را بزور باز ميکند و تهديد های زيادی را بر لب مياورد ولی در 

اين را ميتوان در سکانسی ديد . موجود ضعيفی است واقع در فيلم ميبينيم که 

که برای امضا رضايتنامۀ سقط جنين در مقابل ميز منشی دکتر قرار ميگيرد 

و ما شاهد هستيم که آنها هردو از هم ميترسند و زمانيکه خانواده اشرا در 

  . بيمارستان ميبيند اوج دلهره و تسليم منصور را شاهد هستيم 

  

روز و سرژيو ک با بازيگری پنه لوپه don’t moveبياد فيلم اين اپيزود مرا 

  . کاستليتو می اندازد 

نام کاراکتر زن فيلم که (  روابطی پنهانی با ايتالياتيموتئو که يک جراح است

و زن باردار ميشود . دارد) همانند اسمش فقير و صميمی و پرشور است 

همکار پزشکش جنين را زن را به بيمارستان می رساند تا توسط تيموتئو .

ميبيند اودرحاليکه ايتاليا به تنهائی دارد به طرف بيمارستان ميرود . سقط کند 

به سمت . تنها همين اشاره برای آن مرد کافی بود . که ايتاليا زمين ميخورد 

  . ايتاليا ميدود و اين ديالوگها گفته ميشود 

  چی شده ؟ : تيموتئو

  . فکر کنم بهتره اول صبحونه بخورم . پاشنه ام پيچ خورد : ايتاليا

شايد سرمو بخاطر تو از دست بدم اما . من نميذارم بری اون تو : تيموتئو

  .بيا. بيا . بيا از اينجا بريم . نميذارم بری اون تو 

  

در پدر خوانده نيز مايکل کورلئونه پس از باخبر شدن از سقط جنين همسرش 

 يک عضو مافيا آيا ميشد توقعی او را مورد ضرب وشتم قرار داد ولی از

  بيشتر از آن نمود؟

  



در عين حال فيلمی مانند چهار ماه و سه هفته و دو روز ساختۀ کريستين 

در .  در کشور رمانی به نمايش ميگذارد١٩٨٠مونگيو ماجرائی را در سال 

 که در آن تاريخ درکشور رمانی اين د قصد سقط جنين داریاين فيلم دختر

  .ی بود و مجازاتش زندان عمل غير قانون

نه های آزار  بی حرمتی به انسانيت و صح– خشونت –اين فيلم پر از رذالت 

اين فيلم . دهنده است ولی بايد ديد که فيلم دارد به چه چيزی اعتراض ميکند 

به غير قانونی بودن سقط جنين در سالهای دور اعتراض دارد و به بی تفاوتی 

  .و خشونت انسان آن دوره 

  

ولی در فيلم مورد نظر ما که در مهد تمدن مشرق زمين ساخته شده است 

خشونت خواسته چه مسئله ايرا بيان کند ؟خشونتی که هم از سوی زنان فيلم 

هرچند ناتوراليسم بازدارندۀ اين فيلم . شاهدش هستيم و هم از طريق مردها

د هستيم مانع از نمايش خشونت بدنی بر روی پردۀ سينما شده است ولی شاه

که آن وجود دارد ولی در نشان دادن انواع ديگر خشونت بصورت عينی 

  .کارگردان هيچگونه ترديدی از خود نشان نداده است

آيا خشونتهای انقالبی و اعدامها و الستيک آتش زدنها در خيابان باعث شده 

عمل بصورت يک خصيصۀ طبيعی اجتماعی در بيايد يا اينکه هشت که اين 

تحميلی و کشتن و کشته شدن های بسيار و يا اينکه طرح امنيت سا ل جنگ 

  اجتماعی و نمايش اعدام اراذل و اوباش در تلويزيون ملی ؟ 

. در تمام قسمتهای اين فيلم خيلی واضح اين عمل ناهنجار را شاهد هستيم 

 شده است و جزو هنجارهای  ایگويا در اطراف ما عملی طبيعی و روزمره

  . ه است جامعۀ کنونی گشت



خاطرم هست در فيلم مستندی که بهناز جعفری نيز در آن حضور داشت و 

موضوعش شخص حاتمی کيا بود در مورد اعتراضهائيکه رزمندگان جنگ 

  تحميلی به او داشتند صحبت شد که چرا در مورد جنگ فيلم نميسازد؟ 

. ند انسانهای خطرناکی هست) رزمندگان ( اينها : حاتمی کيا توضيح داد که 

  .کشتند  آدم  اينها. چرا متوجه نيستيد 

ولی گويا اين خشونت و ساختن فيلمهايی با ژانر جنگی در ذهن فيلمساز ما 

فيلم خانوادگی هم ميسازد  تاثير خود را گذاشته است که حتی زمانيکه دارد

نوعی از جنگ و نزاع بايد در آن يافت شود وگرنه فيلم از نظر او بدون 

  .هيجان ميشود

  

چه تاثيراتی بر ) استرس و افسردگی ( عوارض بارداريهای ناخواسته -۶

  روی جنين و مادر دارد؟

  

  

 هر نوع عمل :در قسمت قبل تعبير خشونت را اينگونه بيان کرديم که 

 دال بر تعرض به حريم خصوصی و  فيزيکی،بصری،کالمی يا جنسی که

،اذ يت و تهديد قرار جسم و روان انسان بوده و به موجب آن فردمورد تحقير

    .مينامند)) خشونت((گيرد

اين عمل فيزيکی و بصری و کالمی که به روان انسان تعرض ميکند ميتواند 

استرس فراوانی برای زنان بخصوص زنان باردار بهمراه داشته باشد که 

 .ميشود... حاصل آن افسردگی و اضطراب و

پس من چی . اردار ميگويد در طول فيلم بسيار شاهد اين جمله هستيم که زن ب

  ) منظور بارداری است ( آيا من راضی بودم ؟ 



 ۴۵ ميليون بارداريها ناخواسته صورت ميگيردکه ٧۵طبق آمار جهانی 

  ميليون از آن به سقط جنين می انجامد

 مورد زنی که مجبور به بارداری شود درحاليکه آمادگی مادر شدن را ندارد

 ووارض زيادی ميشود از جمله  استرس  دچار عخشونت واقع شده است و

  . افسردگی 

  

   در هنگام  آن  ترشح  ميزان  که  کورتيزول  اند هورمون  دريافته محققان

   مادر به  تنش  انتقال  از علل  يابد يکی  می  افزايش  و فشار روحی استرس

 .  دارد  تولد نقش  نوزاد در هنگام  وزن  ودر کاهش  است جنين

 تحقيقات صورت گرفته در خبرنگار سايت پزشکان بدون مرز ،به گزارش 

 مانند   بيوشيميايی  مادر با تغييرات  تنش ،   نشان می دهد که    ميامی دانشگاه

 و   بطور مستقيم  که  است اه همر  کورتيزول افزايش

  . تاثيرميگذارد برجنين مستقيمغير

   جنين  به  جفت  از طريق يم می تواند بطور مستق کورتيزول الزم به ذکر است 

   امريکايی  محققين  اين  های بررسی  تاثير بگذارد  شودو بر رشد جنين منتقل

   نشان  و تنش  اضطراب افسردگی  باالی  ميزان  که  مادرانی  دهد جنين  می نشان

   کمتری دارند و کوچکتر از اندازه  وزن  بارداری  دوران ميدهند در نيمه

  . دمتوسط هستن

 مادر   ميتواند بر عملکردعروقی  همچنين  کورتيزول اين محققين اعالم کردند

   اين  مييابدو به  کاهش  جنين  به  خون  جريان  ان  موجب  به تاثير بگذارد که

  ان  رسد بررشد  می  جنين  به  که  و مواد مغذی  اکسيژن  با کاهش ترتيب

  . تاثيرميگذارد



شده برای ابتال به افسردگی است و همچنين استرس يک عامل شناخته 

بنابراين مشخص کردن .  تاثير بگذاردمادرتواند بر روی سالمت جسمی  می

داليل بروز استرس در زندگی و تالش برای به حداقل رساندن آنها از اهميت 

  .ای برخوردارست ويژه

اری دانشمندان در بررسی های اخير خود دريافتند، زنانی که در دوران بارد

خود دچار افسردگی بسيار شديد می شوند احتمال تولد زودرس نوزادانشان 

  .دو برابر بيشتر از ديگر زنان است

محققان در بررسی های خود اعالم کردند، زنانی که در دوره بارداری فاقد 

 درصد، زنانی که دچار ۴٫١افسردگی بودند خطر تولد زودرس در آنها 

صد و افسردگی شديد خطر تولد زودرس را  در۵٫٨افسردگی ماليم بودند 

   درصد افزايش می دهد٩٫٣

  

عوامل زيادی ميتواند باعث بروز استرس و افسردگی و اضطراب شود که 

. ميتواند يک از آنها احساس پايان يافتن امکان رشد اجتماعی درزنان دانست 

 عالئم و عوارض بارداری درزمانی که زن خود را آمادۀ اين عوارض نکرده

همچنين . است ميتواند مانع حضور فعال او در فعاليتهای اجتماعی شود 

اقتصاد ضعيف خانواده و احساس خيانت از طرف همسر و يا بارداريهای 

دير هنگام که سرزنش اطرافيان را بدنبال دارد و همينطور دلشورۀ مادری 

پناه که چند صباح ديگر دار فانی را وداع خواهد گفت و فرزند بدون پشت و 

اين استرسها و اضطرابها نه تنها بر مادر و فرزند تاثير ميگذارد .خواهد ماند

  .کال نظام زندگی را پر از تشنج خواهد کرد

  



  

  دليل حضور حاتمی کيا در فيلم چيست ؟ ٧-

  

حاتمی کيا فيلمی تطابقی را ساخته است که خود را در متن حک کرده 

ی قانع نشده است و حضور تمام عقايد خود را ديکته کرده ول. است 

  .خود را در صحنه هائی از فيلم الزم ميداند

 و خواسته آفرينش هنری مختص آقايان است ايا خواسته نشان دهد که نبوغ 

خود حضور داشته باشد که به اثبات برساند که اين فيلم از نگاه کارگردان 

گ کند و حاضر در خود فيلم است ونقش نبوغ زنانۀ فيلمنامه نويس را کمرن

  ؟.اجازه ندهد فيلم زيادی زنانه شود

شايد هم بنظرش رسيده که از تمام ستارگان فيلمش ستاره تر است پس بايد در 

  .فيلم حضور داشته باشد

ويا هم بعد از محصول کامال ناموفق حلقۀ سبز دچار مشگل نديده انگاشتن 

  شده بود که ميخواهد ديده شود

  را به سينما بکشاند و گيشه را تامين کند يا اينکه خواسته طرفداران خود 

شايد هم بخاطر اين غرور بوده که تنها او بوده که ميتوانسته مجوز ساختن 

يکچنين فيلمی را از وزارت ارشاد بگيرد وتنها او بوده که ميتوانسته از اتاق 

  معاينه و وسائل معاينۀ زنان فيلمبرداری کند

خت وگرنه ما فمنيستها تا يکسال آينده ولی خدارا شکر که فيلم را يک مرد سا

  ميبايست جواب پس ميداديم

  

  



  

  

   ساختار فيلم -٨

  

  

فيلمنامه يک ارتباط رقمی را به ثبت رسانده و هيچگونه قياسی درکارنيست و 

  .مسير داستان از يک ذهن سنتی دلبخواه سرچشمه گرفته است

 تابلوهای نقاشی فيلمهای چند اپيزوديک که در سينمای چند سال اخير مانند

چند لته ای ديگر نشانی از پسامدرن ندارند و بيشتر نشانی از بيچارگی خالق 

  .اثر در رساندن پيامش ميباشد

  

آخراالمر نيز فيلمنامه طوری پيش ميرود که گوئی زنان خودشان راضی به 

. سقط نيستند و خودشان اينطور ميخواهند و چقدر اين واژه ها تکراريست 

هديم که تمام قوانين را مردها وضع ميکنند و می اندازند گردن سالهاست شا

زنها . خانمها از جمله اينکه زنها خودشان نميخواهند بی حجاب باشند 

خودشان نميخواهند بچه . خودشان نميخواهند در مدارس مختلط تحصيل کنند 

هايشان را به دست بزرگترها و مهدکودک بسپرند و بروند سرکار و خودشان 

جيح ميدهند شغلشانرا ترک کرده و در خانه مشغول به امر مقدس روفت و تر

روب و آشپزی شوند و حاال خودشان نميخواهند در هر شرايطی جنين را 

  .سقط کنند

فرهنگ و ارزشهای حاتمی کيا آيا جوابگوی زن امروزی هست و آيا فروش 

سم اين حرکات را فوق العاده اين فيلم دليل بر مقبوليت آن هست ؟ آيا نميشود ا

   دوم نهاد؟  جنسيتیيکنوع انقالب



امسال شاهد چندين فيلم با محوريت زنان بوده ايم و اکثر آنان سعی در 

 بها دادن به در پیتخريب چهرۀ زن مدرن با خواسته های به روزش داشتند و

   . بودندطرز تفکر و روش زندگی زن سنتی

  

در اين پنج . ستفاده کرده است و اما چرا حاتمی کيا از اين هنرپيشه ها ا

اپيزود بازيگرانی گنجانده شده اند که هر کدام از آنها در قشر خاصی 

ايشان به يک حرکت بت واره . محبوبيت دارند و گاهی در قشرهای بيشتر

حتی افراط تا حدی پيش رفته که ما شاهد حضور بی . پرستی دست زده است

مطمئنا طرفدارهای اين بازيگر از دليل شريفی نيا در اين فيلم هستيم که 

حاتمی کيا آنچنان از بی محتوا بودن پيامش آگاهی .قشرمذکر جامعه هستند

داشته که با استفاده و شايد هم سواستفاده ازچهره های درخشان سينمای ايران 

قصد داشته به قشر ها و ساليق مختلف بقبوالند که هنرمندهای محبوب شما 

وزمانيکه يکی از روزنامه نگاران با تعبيری هستند به ارزشهای کهن پايبند 

بقول چيستا يثربی از قول او مينويسد که تمام بازيگران زن اين فيلم تجربۀ 

  .سقط جنين را داشته اند با اين فيلنامه نويس قطع همکاری ميکند

  

در اين فيلم از ويژگيهای کلی و آبسترۀ زيبائيهای زنانه تا آنجا که جا داشته و 

د هم بيشتر استفاده شده تا اين خوشيهای حسی باعث دلپذيری فيلم درذهن شاي

بيننده شود و فيلمساز برخالف فيلمهای سابق خود به خوشيهای ذهن بنيادين 

در خانۀ ) رمان نويس (  بقول آنجال کارتر .توجهی وافر نموده است

وقت خريده جائی که کاال به نظر بی پايان می آيد ولی هيچ , سلولوئيدی سينما

تنش ميان زيبائی زنان که قابل تحسين است و انکار ويژگی جنسی , نميشود



به نهايت , در آنان که منشا همان زيبايی و در عين حال غير اخالقی است 

  .می رسد

  .اساسا سينمای غالب سعی در جنسيت دار کردن تماشاگر دارد 

رجهتی که قصد دارد به سينما توانائی اينرا دارد که افکار را تغيير دهد و د

تماشا گر را در تاريکی سالن طلسم کند و به فاشيسم زيبا . تماشاچی نيرو بدهد

  .پسندی اکتفا کند

  

ديل بميل به ت(( ناميد تاکيد کرد) تماشا بارگی ( ميتوان به آنچه که فرويد آنرا 

که اين خود يکی از عناصر )) ساختن ديگران به موضوع نگاه خيرۀ کنجکاو 

  ادين فريبندگی سينما ميباشدبني

 البته هميشه لذت بنيادين نيست بلکه کارگردان ميتواند با استفاده از قدرت هم 

ذات پنداری و ميل مندی تماشاگر اصول مورد نظر خود را به او تزريق 

بخاطر تماس بسيار نزديکشان با ,  در ماجرای علی و شيدا همانگونه که.نمايد

ر باعث عدم لذت او شوند و به همين دليل واکنش اميال سرکوب شدۀ تماشاگ

 در اينجا تماشاگر تبديل به يک ابژه در سالن سينما .دفاعی را برانگيزند

  ميشود 

يکی . در اين فيلم دو خصوصيت سبک رمانتيسم را ميتوان به چشم ديد 

,  ديالوگ پر ازدر اين فيلم سراسر. افسون سخن و ديگری مذهبی بودن 

ضعف شخصيت پردازی در ائی نمی تواند رمز گشائی کند وتصوير به تنه

سينمای (  فوتوريستها مانيفستی با عنوان ١٩١۶در  .پرگوئی جبران شده است

سينما را هنری مستقل اعالم کردند که نبايد از تئاتر نسخه ) فوتوريست 

و ولی در اين فيلم از تئاتر که نه بلکه از رادي) به نقل از هاين ( برداری کند 

  نسخه برداری شده است



  مذهب نيز روندی صعودی را تا انتهای فيلم سير ميکند . 

  

از سه اصل وحدت زمان و مکان وموضوع که از مختصات سبک کالسيک 

 در يک شهر و با يک –تمام اپيزود ها در يک فصل . هست پيروی شده 

  .موضوعيت ساخته شده است ولی فيلم کالسيک نيست

 به جنبۀ رئاليستی اهميت داده شده و تقابل با آرمانگرائی در اپيزود اول کامال

  شيدا دارد

در رئاليسم اين فيلم واقعيت افراد فراموش ميشوند و مسئلۀ سبک در حاشيه 

   قرار ميگيرد

ناتوراليسم فيلمساز همچون نويسنده ای مانند زوال با موضعگيری اجتماعی و 

ا فرهنگهای متفاوت و عاليق سياسی همراه است و چون ما دارای اجتماعی ب

پس اشکال متفاوتی از گرايشهای اجتماعی را سياسی متعدد روبرو هستيم 

  .شاهد ميشويم

در سه قسمت اول زنها خواهان فرزند نبودند ولی در دو اپيزود آخر خالف 

  .آنرا شاهد هستيم 

در اپيزود اول برروی زنی تاکيد دارد که آرمانگراست و زوجين همديگر را 

  .ديد ميکنند و هيچکدام از تصميم خود برنميگردندته

در قسمت دوم يک رمانس ابتدائی و خنک را شاهد هستيم با بازيهای کودکانه 

  .هرچند مقصود اين بوده که اين قسمت ژانر کمدی داشته باشد . 

  

طبيعتگرائی و واقعيت يک زندگی . قسمت سوم يک ناتوراليست مطلق است 

   شدهسنتی به نمايش گذاشته



داستان افسانه يک نمايش کافکائی را نشان داده با شک و بد گمانيی که 

  .ميتوانست بی دليل باشد

  

   فرهنگی تماشا چی اقدام کند؟–ايا کارگردان ميتواند به مصادرۀ فکری 

بردی برای فرافکنی تصورات فيلمساز ميتواند از سينما بعنوان وسيله ای راه

  کندو افکار شخصی خوداستفاده 

  

نگرۀ مولف يعنی قدرت انتخاب مولفه ای شخصی در فرآيند خالقۀ هنر ی که 

همچون مرجع و معياری عمل کند که از فيلمی به فيلم بعد حضورش را حفظ 

مولف يعنی کسی که از .کند و اين حضور حتی روندی خاص را هم دنبال کند

 کار ميزانسن استفاده ميکند و آنرا به عنوان بخشی از احساس خويش به

  ميگيرد

بقول سارتر مولف فيلم درمواجهه با شهرت بی بو و خاصيت نظام 

  استوديوئی در پی اصالت است 

  

اما اينجا اصالت کارگردان ما شايد مورد پذيرش نسل سوميهای بعد از انقالب 

شايد هم مخاطب فيلمساز نسل سوم نيست و آنها را از جمعيت ايران . نباشد 

ر که در قسمت اعظمی از فيلم يعنی سه قسمت از پنج همانطو. فاکتور گرفته 

  .اپيزود زنان باالی چهل ساز مطرح هستند

  

چرا بايد نسل سوم ناديده گرفته شود ؟ آيا مولف روش تفکر و نوع زندگيی که 

اين نسل انتخاب کرده است را نميپسندد و سعی در رواج سبک زندگی نسل 

 نسل دوم اگر خوب نگاه کنيم ما دوم دارد؟ خوب اين راحتتر است زيرا در



قهرمان نداريم  کسانی بودند که قهرمانی را با هنجار گريزی اشتباه گرفتند و 

سرو صدای زيادی هم به پا کردند ولی نه خود و نه نسل بعد فيضی از اينهمه 

سرو صدا نصيبشان نشد و ميشود گفت که به نسل اول و سوم بدهکار هستند 

يز قهرمانی وجود ندارد تنها بهار دچار يک تحول ميشود در فيلم ن. نه طلبکار

  . و افسانه تنها ماندن با فرزندش را ترجيح ميدهد

  

در صحنه ايکه شيدا پشت کوه برفی ناپديد شد دوربين صبر نکرد تا 

محمدرضا شريفی نيا وارد شود و گم شدن شيدا اثبات شود و سپس بدنبال 

ردارو کارگردان ديگر آخر ناشيگری شيدا کوهها را بگردد اين ضعف فيلمب

  .بود

 ارتفاع پست – از کرخه تا راين -در اين فيلم ديگر مانند آژانس شيشه ای

به زجه های مردم از زخمهائيکه سياستمداران بر تنشان گذاشته اند ....و

  نپرداخته و بيشتر تماشاچی را بطرف بيگانه سازی با سياست سوق داده است

به  ۶٠صنعتی است تا هنری و بقول فمنيستهای دهۀ دعوت بيشتر يک فيلم 

تعلق دارد و تنها در ظاهر به مشگالت ) سينمای مرد ساالر( سينمای پاپا 

  .زنان پراخته شده

  

يک فيلم صنعتی که گرچه فيلمساز از بابت بودجه هيچگونه مشگلی ندارد و 

رانی از حمايت حکومت را نيز همراه دارد ولی باز هم مثل اکثر فيلمهای اي

فيلمساز مانند يک . برخوردار است .... تدوين و دکوپاژ و–ضعف موسيقی 

  .فيلم دوست دست به ساخت فيلم زده 

  



قالبهائی که برای گنجاندن محتوی در آن در نظر گرفته شده سازمانبندی و 

 ندارند و انواع امکانات بوجود آمدن طرح مزبور رابيان مناسبیساختار

 بسنده شده که مشگل تمام اين زنان بارداری ناخواسته و يا نميکند تنها به اين

ولی اين صورت ظاهر است در باطن چه ميگذرد ؟ فيلم در خواسته است 

قسمتهائی توانسته است واقعيت درونی و احساس کاراکتر را قابل رويت کند 

از جمله انديشۀ بهار و شيدا را برای تماشاچی روشن نموده ولی زن 

قالب يا فرمی که برای . فسانه در هاله ای از ابهام بسر ميبرندشهرستانی و ا

  آنها در نظر گرفته شده نميتواند محتوی را در خود جای دهد 

فيلم را نميتوان ناتوراليستی محض خواند زيرا واقعيتهای بصری بسياری در 

آن تحريف شده از جمله حوادثی که در فيلم رخ ميدهد يا حضور ناگهانی 

نصور در بيمارستان ويا حتی حاالت بارداری بعد از با خبر شدن خانوادۀ م

همينطور . عجيب و غريب ورود يک عضو جديد در آينده ای نزديک

 در بيشتر موارد بنمايش نميگذارد و محتوای فيلم طبيعت واقعی زنانه را

همچنين به پرورش دنيای خيال از باور به آنچه که در معرض حواس نيست 

 همينطور در بعضی موارد به جنبه های عاطفی و درونی .پرداخته است

  .کاراکترها توجه کرده است 

ميتوان سبک فيلم دعوت را بيشتر نزديک به هنر عصر ويکتوريائی دانست 

بين جذبه های , که در آن هنر در تناقضی ميان ناتوراليسم و رمانتيسم 

  .واقعنمائی و گريز از جهان برون گرفتار است

ران انجمن اخوت در بين هنرمندان ظهور کرد که در عين حال در همان دو

در جستجوی زبان نو از روئين . ( اصل صداقت به طبيعت را نيز ميپذيرفت 

  )پاکباز



بهر حال بايد دوری  گزيدن حاتمی کيا را از ناتوراليسم به فال نيک گرفت و 

ای امروز و شايد در آينده شاهد اين باشيم که فيلمهائی عينی تر از زندگيه

ارزشهای دوران طرز تفکر مردم اين دوره بسازد و خود را کامال از بندهای 

  .دفاع مقدس برهاند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  


