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ترانه  »من  مانند  به چالش ِکشنده ای  و  زنده  آثاِر  وجوِد  علی رغِم 
15 سال دارم«، سینمای امروز ایران، چهره ی واقعِی یک زندگِی 
روایت  برای  جذاب  موضوعی  را  فقیرانه  و  پایین شهری  ساده، 
فیلم های  از  کثیری  سینمایِی  فضای  امروزه روز  اگرچه  نمی داند. 
دارودسته های  و  محروم  محالت  زاغه ها،  ایران،  »اجتماعی« 
فضای  فیلم ها  قبیل  این  در  اما  حاشیه نشین اند2،  خالفکار 
اثر  محوری   

ِ
موضوع تهی دستان  روزمره ی  زندگِی  »معموِل« 

)به  است  فضایی  درمی آید  نمایش  به  آثار  این  در  آن چه  نیست. 
نحو عامدانه ای( تیره، عجیب  وغریب و سرشار از کشمکش های 
 به منظور ایجاِد هیجان  و پیش برِد قصه، به 

ً
ساختگی ای که عمدتا

آثار بیش از آن که مواجهه ای واقعی  واقعیت تزریق شده اند. این 
بیننده  ِر 

ّ
تأث و  کنجکاوی  کنند،  دگرگون سازی خلق  به  معطوف  و 

را برمی انگیزند.3 این گونه آثاِر سینمایی، به محرومان همان گونه 
می نگرند که »امیرحسین« به »ترانه« نگاه می کند: کنجکاوی و 
عالقه نسبت به موجودی متفاوت و ناشناخته؛ هم چون عالقه ی 
باشد  چه  هر  تازه »کشف «شده.  چیزهای  به  گذرا  و  توریستی 

امیرحسین تازه از آلمان به اینجا آمده.
هنوز راِه درازی باقی مانده است تا ما زیسِت مقاومت آمیز و زیبایِی 

نهفته در ترانه و زندگِی او را کشف کنیم. زیبایی حقیقی، کمیاب و 
به چنگ نیامدنی است. سلیقه ی سینمایی )و بلکه وجودِی( ما نیز 
رغبت و تواِن مواجهه و مشارکت در زندگِی ترانه را ندارد. ما هم 
کنار امیرحسین بی  حوصله به دیوار تکیه داده ایم و به درون خانه ای 
که ترانه، سوگوار، در آن جا حاضر است، قدم نمی گذاریم. لحظاتی 
 چه چیز جذابی 

ً
بعد راه خود را می کشیم و دور می شویم. حقیقتا

در زندگِی دختری که کافه نمی رود، به زرق وبرق های گران قیمت 
اعتنایی ندارد و اهل مهمانی نیست وجود دارد؟

»دنیا فقط چیزهای جالب و غیرجالب ندارد، بلکه چیزهای خوب، 
گرانبها، باارزش، بد، منفور و ناشایست نیز دارد... زندگی سلسله ای 
از هیجان های لحظه ای نیست... یا سلسله ای از چیزهای نوبه نو؛ 
جستجوی همیشگِی عالقه های تازه هم نیست... بخش مهمی از 
زندگی، عادی و معمولی است. از این رو، ]انساِن[ میل پرست باید 
چیزهایی را جذاب و آرمانی جلوه دهد تا زندگی اش جالب بشود؛ 
باید به چیزهایی رنگ ولعاب ببخشد و زندگی را پرماجرا بنماید، 
برای  او[ بسیار کسالت بار است. ولی  ]به زعِم  زیرا زندگِی عادی 
شخِص اخالقی، همه ی چیزهای عادی و معمولی اهمیت دارند. 
برای شخِص اخالقی، معلمی که هر روز درس می دهد، کارش 

رکایِت یک مقاکمت
)در  اِب فیلم »مد ترا ه 15 سال دارم«(

»فقِر ُفقرا، فراخوانی برای اقداماِت سخاوتمندانه ی امدادی نیست، بلکه خواسته ای است برای آن که دست به کار شده و 
نظاِم اجتماعی متفاوتی برپاکنیم.«
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به اندازه ی صعود به قله ی اِوِرست اهمیت دارد. حفِظ شور و شوق 
برابر لجاجت، بی اعتنایی،  ]در کار آموزش[، غیرت و عالقه در 
]دانش آموزان[،  محدوِد  ذهن های  و  ضعیف  فرهنگ  و  تربیت 
همان هّمت و کوششی را می طلبد که در کوهنورْد، هنگاِم فشار 
مشاهده  صعود،  برای  فکر  به کارانداختِن  و  ماهیچه ها  به  آوردن 
می کنیم. ماجراها نمایشی یا ظاهری نیستند، بلکه حقیقی اند. عزم 
در صفحاِت  به ندرت  دستاوردها  است؛ هرچند  و شهامت الزم 

نشریات بازتاب می یابند.
آدم  من،  نظر  »به  می گوید:  چنین  معروفی  اسکاتلندی  خطیِب 
با باالرفتِن سّن وسال یاد می گیرد که به دیده ی اعجاب و احتراِم 
روزمره  پنهاِن  قهرمانی های  آخر،  کند:  نگاه  بشر  به  جدیدی 
بشری  طبیعِت  به  که  هنگامی  عیب جو  آدم  البته  بی شمارند. 
بالهت  و  روزمرگی  و  میان مایگی  و  یکنواختی  فقط  می نگرد، 
به غایت  که  ولو  می بیند،  را  این ها  فقط  که  کسی  اما  می بیند. 
چیز  همه  از  می نماید.  کودن  و  کور  را  خود  باشد،  ذکاوت مند 
غافل می ماند؛ غافل  می ماند از جوانمردِی تابناک و استقامتی که 
ذهنی  با  و  باز  چشم های  با  ندارد  امکان  است.  کار  در  همه جا 
از  یکی  که  درنیابید  زود  یا  دیر  و  کنید  ِسْیر  جهان  در  همدالنه 
برترین افتخارهای جهان عبارت است از... همان هّمت و غیرتی 
 هم گمنام، در برابر دشواری هایی که 

ً
که خیل مردان و زنان، کامال

می خواهد دل شان را خالی کند از خود نشان می دهند«.
کِیْر ِکگور  آراء   

ِ
شرح در  باال  سطور  در  لن« 

َ
ا »دایاجنیس  آن چه 

ناگفته ی  )فیلسوف دانمارکی( نوشته است را می توان حرف های 
»ترانه« انگاشت هنگامی که امیر در حال دادوفریاد بر سر اوست 
»دلم را به چِی تو خوش کنم؟« و ترانه در آن اثنا به  و می پرسد: 

خارج از کادر دوربین خیره شده است. به چه چیز می نگرد؟
بار مادی و عاطفِی زندگی بر دوش ترانه است. مادر او از دنیا رفته، 
پدر الاقل تا چند سال دیگر در زندان است و او و مادربزرگش تنها 

وقتی  ندارد.  که  است  خانواده ای  خواهان  ترانه  می کنند.  زندگی 
 امیر مواجه می شود، این خواسته ی درونی، 

ِ
ترانه با پیشنهاد ازدواج

در موافقِت او با ازدواج نقشی مؤثر دارد؛ ازدواجی که از ابتدا با 
سوءظن و اتهام )از جانب مادر امیر( آغاز می شود و سرانجام نیز 
یک  برای  می انجامد.  شکست  و  امیر(  )توسط  طرد  خیانت،  به 
ستم دیده، مسیر دگرگونی و تغییر  از چنین اتکایی  به طبقه ی توانگر 
با  مشترک  زندگِی  این  که  درمی یابد  زود  خیلی  ترانه  نمی گذرد. 
آن چه در دل می ُجست فاصله ی بسیاری دارد. خواسِت »بودن در 

میاِن خانواده « این چنین به تحقق نمی رسد.

نیز گشته  زنان   
ِ

رنج ِی 
ّ
متول ه ، حاال 

ّ
مرف آن که همین طبقه ی  رفه 

ُ
ط

 
ِ

رجوع مورِد  و  می کند  کار  زنان  انجمِن  در  امیر  مادر  است: 
از  عبرت آموز  فیلم های  او  است.  »آسیب دیده«  زنان  از  بسیاری 
بین  را  معیشتی  کمک های  دفترچه ی  و  می سازد  سرگذشت شان 
را »خوب  زنان  »این طور«  می کند. خانم کشمیری  تقسیم  آن ها 
می شناسد«، »سیر تا پیاز آن ها را می داند« و »شرایط ش جوری 
است که می تواند به آن ها کمک کند«: »باور کنید آقای قاضی من 
کرده؛ خودش  فوت  مادرش  زندانی؛  پدرش  براش می سوزه:  دلم 
احتیاج  به کمک  اون  رو درک می کنم.  سرگردون. من شرایطش 
جور  این  وضعیت  قاضی  آقای  خودتون  داشتیم...  مورد  داره. 
دخترها رو توی کوچه و خیابون می بینید... نمونه هاش رو هر روز 

توی انجمن خودمون داریم دیگه...«.
نگاِه  کشمیری،  خیریه ای  و  »مهربانانه«  رویکرِد  پشِت  در 
خود  با  او  که  است  عمیقی  خوارداشِت  و  فاصله  ازباالبه پایین، 
حمل می نماید و گویی از آن غافل است. به گفته ی خود کشمیری 
)خطاب به ترانه(: »روزی ده تا مثِل تو می شینند روی این صندلی 
بتونم  کمکی  هر  هم  من  می زنند...  حرف  من  با  دوربین  جلوی 
بهشون می کنم.« اما همو زمانی که همکارش نوِر دوربین را به 
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و  می اندازد، عصبانی  امیرحسین  از  ترانه  بارداری  ماجراِی  روی 
این رو نمیخواد  »نگیرین خانم حافظی، نگیرین.  کالفه می شود: 
لحظه ای  خود  او  ببندید.«  هم  رو  در  بیرون،  برید  لطفًا  بگیرید. 
حاضر نیست که مشکالتش از زاویه ی دور-بین نگریسته شود. 
نگاِه ترحم آمیز او به خودش بازگشته است تا او را متوجه مسأله ای 
کند که با خود حمل می کرد: آیا من از این زنان که به آن ها »کمک 
می کنم« نمی ترسم؟ آیا چیزی درون من زمزمه نمی کند که اگرچه 
نیست؛  ما  از  نیست؛  از من  اما  او شایسته ی کمک کردن است 
نباید باشد؟ آیا ما به همین ترتیب دیگران را دور نمی زنیم؟ به ویژه 
دیگرِی محروم را؟ من به تو نزدیک ام، اما پشت دوربین. تو به من 

نزدیکی اما پشت ویترین.
این است که رنج  دارد  قرار  ترانه  دومین وسوسه ای که در مقابل 
خویش را به چنین رویکرد »خیریه ای « بسپارد و مسیِر سخت و 
دشواِر پیش روی خود را- این بار- تحت حمایِت نهادی طی کند 

که مادر امیر نمادی از آن است.
که  مدرسه  است.  یافته  سرایت  نیز  مدرسه  به  رویکرد،  این 
نهفته  نیروی  گاهی،  آ و  دانش   گسترِش  مسیِر  از  بود  قرار  زمانی 
نماید،  تبدیل  گره کرده  ُمشِت  به  نابرابری ها  مقابل  در  را  فقر  در 
مدرسه:[  ]مدیر  می کند:  دست درازکردن  به  دعوت  خوْد  اکنون 
که  این طوری  اعتماد کن.  به خانم کشمیری  »... هرچی هست 
میگه موقعیت ش خوبه. امکاناتش هم زیاده. اآلن هم دم مدرسه 
از  حمایت  انجمِن  مسئول  می کنی...  فرار  ازش  میگه  منتظرته. 
زن هاست. میخواد کمک ت کنه... خانم کشمیری تو رو می رسونه 

خونه.«4 اما با کدام بها؟ قربانی کردِن طفِل خویش.

و  خانه  که  لحظه ای  در  درست  می کند.  دویدن  به  شروع  ترانه 
مدرسه و اجتماْع او را به لبه ی پرتگاِه رام شدن آورده اند، او تصمیم 
معصومیتی  نیست؛  ساده  معصومیتی  این  می گیرد.  دویدن  به 

است سرکش: »آره جون خودش. میخواد به من کمک کنه! رئیس 
انجمِن زنانه؟ میخواد خودش رو خالصه کنه. فکر کرده اگه بیاد 

دم مدرسه من می ترسم!«
ترانه حاضر نیست به نظام های رایج تن دهد و طفِل دروِن خود 
خانه ای  به  هجرت  کند؛  کوچ  می شود  ناچار  پس  شد. 

ُ
بک را 

سرد  و  تلخ  سرنوشتی  تنهایی.  در  کردن  زندگی  و  »دورافتاده«؛ 
را  ترانه  علی رغِم همه چیز، خانه ی  که  است  آن  نیست؟ عجیب 

گرم می یابیم. این گرما از کجاست؟

 زندگی ای به مراتب سردتر به چشم 
ْ

و از سوی دیگر، آن سوی حیاط
روتمیز، برای فروش انبار 

َ
می خورد؛ جایی که »وسایل منزل«، نو و ت

شده اند و روی آن ها پالستیک کشیده شده تا باران لمس  شان نکند. 
ترانه حیران از سفر خود، خانه  را از انتخاب هایش گرم کرده است:

- نمی دونم چه مرگم شده بود گرفتاِر این عشق و عاشقِی آشغالی 
نگام  جوری  یه  همه  ِبِکشم.  رو  جورش  باید  هم  حاال  شدم. 
م خونواده داشته باشم، مث همه.  می کنن. من هم می خواسَّ
چه می دونستم این جوری میشه. ولی دیگه هیچی برام مهم 

نیست. خدا خواست. خونواده ی من از من شروع میشه.
]پرند:[   می تونی؟

- آره پرند، می تونم.
علی رغِم  که  است  این  در  فقط  نه  ترانه  جسورانه ی  کاِر  ارزِش 
در  بلکه  می دارد،  نگاه  را  خود  »باِر«  قابل تصوْر  دشواری های 
این نیز هست که او در حالی چنین انتخابی می کند که تجربه ی 
نبوده  هم  بازی خوردن  و  فریب  از  عاری  نوزادش،  شکل گیرِی 
خطاهای  که  می کند  درک  غریزی  نحوی  به  ترانه  گویی  است. 
گذشته ، نمی توانند امکاِن زایشی نو در آینده را به کلی از حیاِت 

ما سلب نمایند.5
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یکی از دوستاِن پدِر ترانه، »آقا محسنی«، مردی با شمایل سنتی، 
زندگی،  فراهم کردِن جای  در  و چه  در مجلس خواستگاری  چه 
همه،  این  با  می کند.  ترانه  به  ارزشمندی  و  زیاد  کمک های 
دارد.  فاصله  ترانه می ُجوَید،  آن چه  با  او هنوز   

ِ
مهربانِی مصطلح

یاری کننده ی  موقعیْت  چند  در  اگرچه  سنتی،  خیرخواهِی  این 
از داستان، در کناِر  به نحوی دردناک، در جایی  اما  ترانه است، 
گفتماِن خیریه اِی خانم کشمیری قرار می گیرد و به عوِض عدالت، 
بار  ترانه ای که یک  پایین رضا می دهد.   

ِ
به آشتی جویی ای سطح

چنان که گفته شد، گریخته بود تا به این نحوه ی بودن تن نسپارد، 
شماتِت  به  نخست  می رود.  پیش  دادخواهانه  نمی گریزد؛  اکنون 

به  را  »عدالت خانه«  سپس  و  برمی خیزد؛  )آقامحسنی(  سنت 
عدالت،  فقداِن  بر  مزّورانه،  که  وامی دارد  توانگرانی  آن  احضاِر 

حجابی از دلسوزی و بخشش کشیده اند.
حیثیِت  و  حیات  از  دفاع  راِه  نفس،  کرامِت  دشواِر  راِه  سرانجام 
این  فرزندش،  و  ترانه  اما  می گذرد.  عدالت  مسیر  از  »طفل«، 
به  اکنون  که  عدالت خواهی  تماشاچِی  عّزت مند،  تهی دستاِن 
ه 

ّ
ک

ُ
ش داستان  انتهای  در  دیگر  بار  را  است  شده  همراه  تحسین 

خویش  فرزنِد  برای  را  امیرحسین  خانواده ی  ناِم  ترانه  می کنند: 
نو »با  تاریخی یکسره  بالطبع »میراِث« آن ها را.  برنمی گزیند؛ و 

گام های کبوتر«6 پیش می آید.

رهایی بخش«  »الهیات  بنیان گذاران  از  یکی  پرو(،  اهل   1928 )متولد  گوتیرز  گوستاوو   )1
گفته  الهیاتی  هر  به  نظری  لحاظ  به  رهایی بخش«  »الهیات  اصطالح  می شود.  محسوب 
می شود که شرایط اجتماعی ظالمانه را مورد خطاب قرار داده و با آن درافتد. اما در عمل، 
این اصطالح اشاره دارد به گردهمایِی فکری و عملِی مسیحیان آمریکای التین در دهه ی 
جانِب  عمدتًا  تاکنون  مسیحیت  دینی  جامعه ی  که  موضوع  این  حول   1970 و   1960
تهیدستان  و  فقرا  از  جانبداری  به  باید  رویه  این  و  است  گرفته  را  منطقه  بیدادگِر  دولت های 
تغییر یابد. این جنبِش الهیاتی، واتیکان و تمامی منطقه را تکان داد. گوتیرز در کتاِب »الهیات 
رهایی بخش«ِ خود )1971(، مباِنی الهیاتِی استوار و دقیِق این جنبش را معرفی نمود. برخی 
از اصول الهیاتِی رهایی بخش بدین شرح اند: »همه ی الهیات و رسالت مسیحی باید با »نگاه 
از پایین« با دردهای تهیدستان آغاز شود« و »الهیاْت باید از ِصرفًا توضیح دادِن جهاْن بازایستد 

و دگرگون کردِن آن را آغاز نماید«.
2( رجوع کنید به کثیری از فیلم های اکران شده در سال های اخیر مانند »انتهای خیابان هشتم«، 

»ابد و یک روز«، »مغزهای کوچک زنگ زده«، »خط ویژه«، »متری شیش و نیم« و غیره.

3( برای مطالعه ی نمونه ای از نقدهایی که به این مسأله پرداخته اند می توانید رجوع کنید به 
نوشته ای از کیانوش اخباری با عنوان »مغزهای متوسط کنترل شده« و نیز »متری شیش ونیم 

و اگزوتیسم اجتماعی« به قلم همین نویسنده.
4( البته در این فیلم نهاد مدرسه، نقش های متعدد و متفاوتی بازی می کند و چنین نیست 
ترانه است؛  نماید. مدرسه مشّوِق کوشش های تحصیلی  پذیرِش سلطه دعوت  به  که صرفًا 
بستِر تجربه ی دوستی هایی بعضًا صمیمانه را فراهم می کند و از همه مهم تر این که گاه در آن 
اشخاصی هستند که از زبان دوست ترانه این چنین ستوده می شوند: »ولی دمش گرم، خانم 

میرزایی خیلی پشت ات وایساد. جواب  همه شون رو می داد«.
برای  من(«،  گذشته ی  اشتباهاِت  )علی رغِم  است  راه  در  که  فرزندی  به  »ایمان  آیا   )5
چنین  به  نیز  مّلت  یک  آیا  ندارد؟  سخن ها  نیز  ما  به خطا آلوده ی  گاه  اجتماعِی  حرکت های 

نگاهی به تاریِخ خویش نیاز ندارد؟
توفان می زایند.  نیچه: »خاموش ترین کالم هایند که  فردریش  از  به گزین گویه ای  اشاره   )6

اندیشه هایی که با گام های کبوتر می آیند، جهان را رهبری می کنند.«


