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من ترانه 15 اسل دارم
نگاهی به فیلم

خالصه فیلم:

ترانه، دختری نوجوان، که مادرش از دنیا رفته و پدرش در زندان است، در کنار مادربزرگ 
پیرش زندگی می کند. او در کنار تحصیل، کار می کند و بخشی از هزینه های زندگی را 
خوْد تأمین می کند. زندگِی آرام اما دشواِر ترانه وقتی پیچیده تر می شود که او با امیر آشنا 
ه و متمّول است و 

ّ
می شود و از او پیشنهاد ازدواج دریافت می کند. امیر از خانواده ای مرف

مادرش با ازدواج او با ترانه مخالف است... .
»من ترانه پانزده سال دارم« داستاِن فراز و نشیب های زندگِی ترانه است؛ دختری نوجوان 
خویش  ارزِش  ُو  کرامت  از  دفاع  َو  زندگی  برای  که  پایین شهری  و  ساده  خانواده ای  از 

می کوشد.
* * *

کارگردان فیلم، رسول صدر عاملی، سه گانه ای سینمایی با محوریِت مشکالت و مسائِل 
دختراِن نوجوان ساخته است:

از 	  که  »تداعی«  نام  به  دختری  روایت  )1377(؛  کتانی«  کفش های  با  »دختری 
خانه فرار کرده است.

»من ترانه 15 سال دارم« )1380(	 
»دیشب باباتو دیدم آیدا« )1383(؛ ماجرای دختری که متوجه روابط پدرش با 	 

زنی غریبه می شود.1
در این سه گانه بی شک »من ترانه 15 سال دارم«، موفق ترین آن هاست.

نکاتی درباره ی فیلم:

رسول صدر عاملی، کارگردان، درباره ی فیلم »من ترانه 15 سال دارم« می گوید: »در این 
فیلم دختر نوجوانی را تصویر کردم که جامعه سعی دارد به انواع مختلف وی را تحقیر کند 
و ناتوان جلوه دهد. اما او با درایت و تکیه بر احساسات خود ]...[، در مقابل مشکالت 
مقاومت می کند2؛ ]...[ ]این پرسش که[ »آیا ترانه بعد از پایاِن ]فیلم[ )یعنی در ادامه ی 

مسیر زندگی خود( باز هم می تواند مقاومت کند« ]هم چنان پابرجاست[.
]...[ سعی کردم با ترانه، به نوعی، الگویی رفتاری برای نوجواِن ایرانی در قبال مشکالِت 

اجتماعی ترسیم کنم؛ الگویی که همواره در تالش است و امیدوار به آینده.«3
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(https://pastishow.ir/من-ترانه،-1۵-سال-دارم/)
1( جهت مطالعه ی بیش تر درباره ی فیلم »من ترانه پانزده  سال دارم« و سینمای رسول صدر عاملی از جمله می توانید مراجعه کنید به مطلبی خواندنی با عنوان »من ترانه پانزده سال دارم یا چگونه 

قربانی نباشیم« به آدرس روبه رو: 
2( صدر عاملی در بخشی از صحبت های خود درباره ی فیلم می گوید: »شخصیت ترانه، خوب است و خوب باقی می ماند اما آیا این شخصیْت مابه ازاِء بیرونی در جامعه دارد؟ من معتقدم ]شاید[ 

ترانه در واقعیت وجود ندارد. اگر ما این شخصیت را دوست داریم به دلیل این است که مایل ایم وی در دنیای واقعی وجود داشته باشد.«
3) https://cinemacinema.ir/?p=91310 


