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جهانبخش نورایی

  حرف اساســی و جان کالم قهرمان تالش برای ایستادن در برابر تحقیر و پر 

کردن شکاف های اخالقی ست. در کنار رحیم سلطانی، آدم بدآورده ای که طلبکارش او را به زندان 

انداخته، شــوهرخواهرش )حســین آقا( مرمت گر آثار مجموعۀ باســتانی نقش رستم در حوالی 

شــیراز، قرار گرفته که با صرب و حوصلۀ یک مرمت گر حرفه ای می کوشــد شکاف بین طلبکار 

)بهرام( و بدهکار را پر کند. مجموعۀ کهن نقش رستم نشانۀ متدنی ست که در گذر زمان ترک 

برداشــته و نیاز به بهســازی و درمان دارد. قصۀ پرزیروبم رحیم با آمدن او به مرخصی، جلوۀ 

کوچکی از لک وپیس برداشنت اخالقی این متدن است که کارگردان در فیلمی جمع وجور 

و رسراست رشح می دهد. 

کوه های نقش رستم آرامگاه برخی از پادشاهان هخامنشی ست از جمله داریوش بزرگ 

که گفت »خداوند این رسزمین را از دشــمن و دروغ و خشک سالی در امان نگه دارد.« 

پس زمینه و اصل ونسب رحیم، این متدن است و چنین ارتباطی را کارگردان در هامن 

ابتدای فیلم با گذاشنت راه رفنت رحیم در پیش زمینۀ تصویر و قرار دادن چشم انداز 

نقش رستم در فراســوی او نشان می دهد. موسیقی ســنتی دل نشینی هم که از 

دوردست شنیده می شود، بازگشت به رگ وریشه را منایان تر می کند. خانۀ اجاره ای 

حسین آقا نیز، که تحول روحی رحیم در آن جا به فرجام می رسد، در کوچه ای ست 

که بــه کوه می خورد و نشــانۀ دیگری از هــامن پیوند اســت. هنگامی هم که 

فرخنده، دل دار رحیم، فریاد می زند: »حارضم جانم را به خاطر این مرد بدهم« 

چنــد لحظۀ بعد تصویری از کوه، از نگاه رحیم دیده می شــود که یک آهنگ 

سنتی آن را همراهی می کند. با همۀ تلخی ها و فرازونشیب هایی که در فیلم 

رخ می دهد، ارتباط معنوی رحیم با کوه گسیخته منی شود. فرخنده نیز از 

این منظر تکیه گاه اوست. چشــامن مورب، بینی استوار و دهان کشیدۀ 

فرخنده که بــه فرورفتگی میان گونه های برجســته و چانه پیش آمدۀ او 

تعادل داده، ترکیبی به وجود آورده که به رخسار سنگ نگاره ها و سیامی 

کوهستانی زنان زحمتکش شباهت دارد. فرخنده زیبایی معمولی ندارد 

اما چهــره اش همراه با مالحت طبیعی و جذابیت اطمینان بخشــی 

است که در رس و شکل خوب رویان سینامی امروز ایران کم تر دیده 

می شود. این چهرۀ باهوش و راه رفنت چابک و محکم و ایستادنش 

در برابر آن کــه زور می گوید و دادوقال می کند )برادرش مرتضی( 

و باالتر از همه عشــق بی رنگ وریایی که به رحیم دارد و در طلب 

وصل این مرد بی نوا می ســوزد، از او شامیل قابل اتکایی ساخته 

که گویــی آمیزه ای از مادر و معشــوق اســت و از دل تاریخ، از 

حافظۀ دور و دراز ما، از کوه های نقش رستم، رس برآورده است. 

تحول رحیم نیز تحول فرخنده را )که در ابتدا معتقد به پس 

دادن سکه های پیداشده به صاحبش نیست( در پی دارد و 

اوست که همراه سیاوش، فرزند لکنت دار رحیم، محبوبش 

را کــه به اســتقالل و آزادگی فردی رســیده و دیگر رحیم 

سابق نیست تا نزدیکی زندان بدرقه می کند. 

اولین نشانۀ استعداد نهفتۀ رحیم برای تحول در ارتباط 

با داربست های نقش رستم دیده می شود. رحیم با باال 

رفنت نفس گیر از داربســت های ترمیم آثار باستانی و 

پاییــن آمدن از آن نوعی صعود و هبوط اخالقی را در 

آتش پنهان در اجاق سرد



      7      آذر  1400  21

درام خانوادگی اش بازتاب می دهد؛ ماجرایی که در چشــم انداز وســیع تر در 

واقع یک درام اجتامعی بر بسرت تاریخ 2500ساله است. ترمیم زندگی خاص 

او، همزمان رضورت ترمیم شکاف در عرصۀ گسرتده تری را بازگو می کند. باال 

رفنت رحیم از داربست های مرمت آثار تاریخی نقش رستم را فیلم ساز آن قدر 

طول می دهد که ســختی صعود به یک متدن کهن را نشــان دهد و رحیم را 

نفس زنان به مقصد برساند. شبیه این صعود در سطح اخالقی برای رحیم در 

پایان فیلم رخ می دهد تا به آن جا برســد که خوار و ناچیز شــدن را نپذیرد و به 

دست خودش ضعف هایش را با همۀ دشواری ها و کشمکش ها و سوءتفاهم ها 

ترمیم کند. بر فراز داربست اســت که تعالی روحی می تواند رخ دهد و زندان 

واقعی و زندان اجتامعی در جهان فرودســت پشــت رس گذاشته شود. وقتی 

که در گورگاه خشایارشــاه به رحیم چای تعارف می شود و او می گوید که قباًل 

خورده، مرمت گر به طعنه می پرســد: »شــام چایی زندان را بــا چایی رس قرب 

خشایارشاه مقایسه می کنید؟« 

اما پــس از چند دقیقه رحیم بایــد از این راه برگردد و ســقوط را تجربه کند؛ 

سقوطی که با پایین آمدن شــتابان فرخنده از پله های ساختامن چندطبقه 

گره می خورد و هدف از این پایین آمدن شــتابان فروخنت سکه هایی ست که 

فرخنده در ایســتگاه اتوبوس پیدا کرده و مال او و رحیم نیست و حقی نسبت 

به آن ســکه ها ندارند. فرخنده چادر به رس کرده تا کیف سکه ها را راحت تر در 

زیر آن پنهان کند و آن ها را برای دادن بخشی از بدهی رحیم بفروشند. پایین 

آمدن از پله ها باعث نفس نفس زدن فرخنده هم می شــود. فشــار بر ریه های 

رحیم و فرخنده در باال رفنت و پایین آمدن، سختی صعود و سقوط اخالقی را 

در برابر هم قرار می دهد. 

این تنها یک متدن دیرســال نیســت که ترک برداشــته، فرهنــگ و هرن نیز 

بسرتی معنوی ست که خصومت و کشمکش بر رس پول به شکلی آن را آلوده 

اســت. پاســاژی که بهرام و دخرتش در آن جا مغازۀ چــاپ و فتوکپی دارند پر 

از فروشــگاه های فرش و تابلوی نقاشــی و آالت موســیقی و صنایع دستی و 

عرضه کنندگان ســایر کاالهای هرنی ست و همواره صدای ساز و آهنگ از آن 

بلند است و کسی هم هست که سنتور می نوازد. درگیری رحیم و بهرام بر رس 

پول، ترک ها و شــکاف هایی را در این فضای هرنی-فرهنگی ایجاد کرده که 

جلوه ای از ترک های نقش رستم است و هر دو نیاز به مرمت دارند. خود رحیم 

هم خوش نویس و نقاش است و با موسیقی ناآشنا نیست اما در مخمصۀ پول 

گیر کرده اســت. بخشی از وقت و تالش حســین آقا برای ترمیم رابطۀ رحیم و 

بهرام در همین پاســاژ می گذرد. پاساژ هم برای مدتی زندان رحیم می شود و 

پس از زدوخورد با بهرام در مغازه ای بازداشــتش می کنند. این زندان موقت را 

کسبۀ پاســاژ در قلب هرن و فرهنگ و آوای مداوم موسیقی برای رحیم درست 

می کنند. نشانی از همدلی وجود ندارد و همه جانب دار طلبکارند. حداکرثش 

نگاه دل ســوزانۀ تلخی ســت که یکی در مغازۀ فروش آالت موسیقی از پشت 

شیشــه به این ماجرا می اندازد و کاری از دستش برمنی آید. وقتی رحیم را از 

زندان پاساژ رها می کنند، پیشانی اش به لبۀ آهنی باالی در می خورد تا آن چه 

در فضای فرهنگ و هرن می گذرد از خاطر او و مای بیننده نرود. 

از هنگامــی کــه رحیــم از زندان بــه مرخصی می آید تــا وقتی که بــه زندان 

برمی گردد، شاهد محاکمه اش توسط کسانی هستیم که او را باال برده بودند 

و حاال دارند پایین می آورند )خودش هم در این فراز و فرود بی تأثیر نیســت(. 

وقتــی در ابتدا اتوبوس )کــه در پایان فیلم می بینیم یک زندانی آزادشــده را 

می برد و به شــکلی با مفهوم رهایی پیونــد دارد( صرب منی کند رحیم را بربد، 

عبور رفتگر نارنجی پوش از کنار او، نوعی هشــدار تصویری ست که می گوید 

چه چیزی در طول مرخصی در انتظار رحیم است و حس می شود قرار نیست 

صلح و صفا و آرامش به پیشبازش بیاید. پا به شهر و روابط آدم ها که می گذارد، 

مفهوم در حبس بودن و گرفتار زندان بزرگ تر شــدن به شــکل های مختلف 

برای او رخ می دهد. شباهت ها کم نیست. بیش تر صحنه های فیلم در فضای 

بسته و تنگ و فرشده و پررسوصدا می گذرد. خیابان ها شلوغ اند و اتومبیل ها و 

اشیای جورواجور جای خالی برای کسی باقی نگذاشته اند. وقتی رحیم در آن 

سوی خیابان مشغول چسباندن اعالمیۀ پیدا کردن سکه هاست، منای درشت 

عبور تند اتومبیل ها در این سوی خیابان عماًل او را نادیدنی می کند و قهرمان 

بالقوه در این جنگل آسفالت از دیده پنهان می ماند. راهی برای راحت نفس 

کشیدن نیست، خفقان را می شــود حس کرد و در جواب دخرتک خواهرش 

کــه در اواخر ماجرا از رحیم وامانده می پرســد: »زندان چه جور جایی ســت؟« 

می شود به جای رحیم که خاموش می ماند گفت زندان همین جاست. جهنم 

همین جاســت و فراموش شدنی نیست. همین است که وقتی رحیم به زندان 

برمی گردد، دیوار توری بین او و فرخنده و سیاوش، از هر سو که نگاه کنیم، هر 

سه نفر را در حالت حبس شدگی قرار می دهد. جامعه با تعصب ها، نفرت ها، 

خودخواهی ها و سوءتفاهم ها زندان عظیمی ست که دیوارهای شیشه ای اش 

هم حجابی نامرئی برای جدا کردن انسان ها است. 

نفــوذ پول و گرفتاری هایــش در یک متدن و فضــای فرهنگی از هامن نقش 

رستم و بعد در پاســاژ محصوالت و خدمات هرنی و فرهنگی اتفاق می افتد. 

رحیم در دخمۀ خشایارشــاه به حسین آقا می گوید چند میلیون جور کرده که 

به طلبکارش بدهد. پول و چانه زدن و دســت به یقه شدن بر رس آن، در پاساژ 

شــهری که مهد حافظ و سعدی ســت قدرت منایی می کند. در خیریه وقتی 

بــرای دادن بدهی رحیم، قهرمان اخــالق، از نیکوکاران پول جمع می کنند، 

پرداخت ها حالت گلباران پیدا می کند و ســینی پر از پــول چون ظرف میوۀ 

شاهانه با شادمانی و رسور به گردش درمی آید. در کنار این ها، بهرام با تأکید 

بر این که سه سال پیش 150 میلیون تومان بابت ضامنت بدهی رحیم به یک 

نزول خوار پرداخته، به اقتصادی تورم زا اشــاره می کند که قدرت خرید ریال را 

روزبه روز پایین می آورده و قوز باال قوز شــده و هرن و فرهنگ و معنویت را تاب 

ایستادگی در برابر آن نیست. 

جامعه ای که برای هم نوع رسگشــته ای مانند رحیم زندان درست می کند، به 

هامن رسعت هم به خاطر برگرداندن ســکه ها به صاحبش او را به اوج رسانده 

و برایش پول جمع کرده و از رحیم یک قهرمان ســاخته است. این ظاهربینی 

و رنگ به رنگ شــدن را به شکل قابل ملســی در رفتار مرتضی، برادر فرخنده، 

می بینیم. او از جهتی منایندۀ قوم و قبیله ای ست که با یک غوره رسدی اش و 

با یک مویز گرمی اش می شود. دنیا را روی رسش گذاشته که فرخنده باید این 

مرد ناباب، یعنی رحیم تهیدست، را ول کند. اما با یک نگاه به خرب روزنامه ای 

که دربارۀ رفتار قهرمانانۀ رحیم چاپ شده به رسعت باد تغییر عقیده می دهد 

و برای دیدار قهرمان و اســتقبال از او شتابان به خیابان می رود. با این حال، 

ترک های بی شامر آسفالت خیابان به روشــنی خرب می دهد که زیر پا محکم 

نیست و آن طور که خیال می کنند همه چیز رو به راه نخواهد بود. 

آدم ها البته سیاه وسفید و دیو و فرشته نیستند. هر کسی توجیهی به ظاهر 

منطقی برای حرف هــا و رفتارش دارد. از کارکنان زنــدان گرفته تا مدیران 

خیریــه و مأمور فرمانــداری و از همه باالتر بهرام و دخــرتش نازنین به نظر 

محــق می رســند. اما حقیقت در پشــت نگاه آن ها گم شــده و این وســط 

سودجویی ها و فرصت طلبی های تبلیغاتی هم برای سوءاستفاده از قهرمان 

قهرمان
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شدن برق آسای رحیم در جریان است. از منظر متاشاگر، با همۀ دالیلی که 

بهرام برای نشــاندن حرف خود به کرســی می آورد، انتظار می رود کالهش 

را قاضی کند تا به درک منصفانه تری از وضعیت رحیم برســد. هیچ نشــانۀ 

روشــنی در فیلم نیســت که رحیم پول نزولی را که گرفته حیف ومیل کرده 

یا به جای کســب وکار به زخم دیگــری زده. پولی هم جایــی پنهان نکرده 

)خواهرش چندتا اسکناس تو جیب رحیم می گذارد که لنگ مناند(. هامن 

طور که خودش می گوید ورشکســت شــده. ورشکســته هم بی نوا و مفلس 

است و املفلس فی امان الله. ضامن هم باید خطرات ضامنت را پیش بینی 

می کرد که گفته اند ضامن یا دست به جیب است یا دست به یقه. همۀ این ها 

باعث می شود که مِن متاشاگر حس خوبی به بهرام نداشته باشم )رحیم از 

کجا بیاورد پول او را بدهد؟ از زیر ســنگ دربیاورد یا خودش را پول کند؟( 

به خصوص که بهرام از نظر ظاهری شباهت هایی هم به رییس زندان دارد؛ 

فردی که مانند بهرام توان درک درماندگی یک هم نوع را ندارد. 

حالت بهرام و دخرتش و شــغل آن ها در برابر رحیم و شوهرخواهرش که در کار 

خط و نقاشی و هرن و خالقیت اند، رسد و خشک و مکانیکی ست. نازنین با وجود 

نام لطیفش قیافه ای رسد و بی احساس و پر از کینه دارد. حتی رگه ای از عقده 

و بدجنسی در چشامن و نگاه هایش دیده می شود و اوست که کوتاه منی آید و 

رسانجام زهرش را می ریزد و فیلِم درگیری در پاساژ را برای تکمیل سقوط رحیم 

از مقام قهرمانی و بدنام شدنش در شبکه های اجتامعی پخش می کند. 

بهــرام که می خواهد زیرآب قهرمانی رحیم را بزند، می پرســد کجای دنیا آدم 

را بــه خاطر کار بدی که نکرده تشــویق می کنند؟ در ســت می گوید. اما در 

جامعه ای که بنیان های اخالقی اش فرو ریخته و ترک برداشــته، و زور گفنت 

و تلکه کردن و چاپلوســی و دروغ همه جا را قبضه کرده، معلوم اســت که در 

شــهر کورها یک چشمی پادشاه اســت و آن که می تواند بدزدد اما منی دزدد 

شایستۀ تشویق است. همین بهرام هم که برای اثبات حقانیتش صغری کربی 

می چیند، پایش برســد خالف آن چــه در دل دارد عمــل می کند. وقتی که 

طاهری، مددکار زندان، بــه او می گوید راه قانونی برای بیرون آمدن رحیم از 

زندان وجود دارد )احتامالً منظورش تقاضای اعســار اســت( و نهایتاً چیزی 

دســت او را منی گیرد و بهرت اســت رضایت بدهد، بهــرام روغن ریخته را نذر 

امــام زاده می کند و با تظاهر به انسان دوســتی رو به جامعت می گوید: »اگر 

رضایت می دهم به خاطر این بچه )سیاوش مظلوم زبان بسته( است.« 

ســیاوش با زبان الکن و دشــواری در ســخن گفنت، هم خودش اســت، هم 

پدرش و هم جامعه و هم نسلی که توانایی الزم را برای بیان حقیقت ندارد. او 

شاهد برگرداندن سکه ها به صاحبش )یا هر کسی که ادعا کرده صاحب مال 

است( بوده اما زبانش بسته است تا به روشنی بگوید بدگامنی جامعه به پدرش 

بی جاست و رحیم دروغ منی گوید. فیلم گرفنت از کودک الکن برای منایش از 

تلویزیون در جهت هدف هایی که طاهری در رس دارد، شکلی از سوءاستفاده 

از انســانی درمانده در فیلم های تبلیغاتی کانون های قدرت است. رحیم که 

با خوش خیالی و آن دهان نیمه باز ســاده لوحانه اش، یک بار به دام تلویزیون 

افتاده و وسیله شده، این بار ساکت منی ماند و با آقاباالرس درمی افتد. التامس 

خواهر و داماد و تهدید و خط ونشان طاهری هم منی تواند جلوی او را بگیرد. 

حفظ حرمت سیاوش حاال مهم تر و حیاتی تر از همه چیز است. 

سیاوش از هامن آغاز از پدر دوری می کند )احتامالً به خاطر جدایی رحیم از 

مادرش( و غرق در بازی و ور رفنت با موبایلش اســت. گوش او به مشــکل پدر 

که رس سفره مطرح می شود بدهکار نیست؛ شام منی خورد و آن قدر با فضای 

مجازی رسوصدا راه می اندازد که رحیم بلند می شــود و گوشــی را از دســت 

او می گیرد. از این جا به بعد اســت که سیاوش، نســل نوپای امروز، از دنیای 

فریبنــدۀ مجازی بیرون می آید و به جهان واقعــی پا می گذارد و همراه پدرش 

ســوءتفاهم ها و درآمیخنت راســت و دروغ و تراژدی زیسنت در محیطی ناامن 

را تجربه می کند، به پدر نزدیک تر می شــود و بــه گونه ای او را بازمی یابد. لوح 

تقدیر پدر را چون سندی محکم به دست می گیرد و همراه رحیم تالش می کند 

حقیقت را به دیگران تفهیم کند. اما لکنت زبان به او اجازه منی دهد. قدرتی 

که چندان هم در پی زبان باز کردن او نیست می کوشد از لکنت سیاوش برای 

فریفنت دیگران از مســیری احســاس و عاطفی بهره بگیرد و شورش رحیم در 

این جاست که به اوج می رســد و در حالی که یقۀ طاهری را گرفته می پرسد: 

»شام می خواهید مشکل تان را با لکنت زبان بچۀ من حل کنید؟« 

رحیم نیز در برابر هجوم شبکه های اجتامعی و شک و بدگامنی دیگران زبان 

بسته ای دارد و مانند گنگ خواب دیده از بیان حال و روزش عاجز است و خلق 

عامل نیز گوشی برای شنیدن ندارد. طرح ها و دروغ های مصلحت آمیزش هم 

برای اثبات حقیقت و حقی - که واقعاً وجود دارد - به جایی منی رسد؛ از چاه به 

چاله افتادن اســت و با پیچ وتاب ها و چین و شکن و باال و پایین رفنت حوادث 

داســتان )که هرن فرهادی است(، رحیم و متاشاگر درمی مانند که چه گونه از 

این تارهای عنکبوتی دست وپاگیر خالص شوند. 

یکی از راه های خالصی البته هم رنگ جامعت شــدن اســت که در جاهایی 

)مانند حضــور در گزارش تلویزیونی که در آن از مســئوالن زندان ســتایش 

می کند و نــزول گرفنت تبدیل به وام بانکی می شــود( رحیم بــه آن قباًل تن 
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داده است. رحیم شــعارنویس و خطاط زندان است و زشتی دیوارهای آن جا 

را با کاغذدیواری و نقش ونگار می پوشــاند. رفتار آرامی دارد و ریش گذاشنت 

مصلحتی او نشانۀ تظاهر به یکی شدن با کسانی ست که مدیر زندان و بهرام 

منایندگــی می کنند. فرخنــده هم پس از این که کیف ســکه ها را زیر چادر 

پنهان می کند و رحیم را که ریش گذاشــته و به مرخصی آمده می بیند، ذوق 

می کند و می گوید ریشش به او می آید، مبادا که برتاشد. دخرت خواهرش اما 

منی پسندد و می گوید تیغ تیغی است. طاهری هم به رحیم سفارش می کند 

برای گزارش تلویزیونی ریشش را مرتب کند. 

اما این نان به نرخ روز خوردن ها راه خالصی نیست. البته، در رحیم، در فرخنده، 

در همۀ ما، نیک و بد به هم آمیخته و منی شود گناه نادرستی رفتارمان را همیشه 

به گردن دیگری بیندازیم. گاهی کرم از خود درخت هم هســت. مهم اما میل 

به پاکی و نپذیرفنت خواری است که می تواند روزی از اعامق وجود ترک خورِدۀ 

آمیخته به راستی و ناراستی ما رس دربیاورد و راه خود را برود. رحیم در پایان به 

گونه ای تطهیر اخالقی می رســد و می گوید: »من دیگر دنبال آن پول نیستم. 

فقط به فکر آبرویم هستم.« و آبروی واقعی نه شهرت و یکه تازی در افکار عمومی 

و رسانه های اجتامعی غیرقابل اعتامد که در ذات خود فرد است. دست به یقه 

شدنش با بهرام در فضای بستۀ پاساژ و درگیری اش با طاهری در فضای بستۀ 

خانۀ خواهر شــباهت هایی با هم دارند و در واقع درافتادن با دنیاهای موازی 

پــول و قدرت اســت. رحیم در آخر کار از جهت مالــی بازنده اما از نظر معنوی 

برنده است. دیگر منی خواهد تحقیر شود و از او و فرزندش سوءاستفاده کنند. 

رحیم به نقطه ای می رسد که ریش و موی رس را می تراشد، سبیل می گذارد، آدم 

دیگری می شود و با فردیتی که تا به حال نهفته بود و حق بروز نداشت، به زندان 

برمی گردد. آتش پنهان در اجاق رسد حاال زبانه می کشد. 

بدهکاری و ســکه ها و این که کی به کی است و کی راست می گوید و کی 

دروغ در قهرمان بهانه و دســتاویزی برای گفنت از نکتۀ بنیادی تری است. 

اصل قضیه، آزادگی و رشف ازدست رفته ای ســت که برمی گردد و شخصیت 

چندپاره شده ای است که تن به خفت منی دهد و باید مرمت شود. به دست 

خودش هم مرمت می شــود و قرار نیســت کســی برای او و بــه جای او کار 

بازسازی اخالقی را انجام دهد. 

اولین واکنش رحیم به تحقیرشدگی وقتی ست که می شنود بهرام در مکاملۀ 

تلفنی با حســین آقا او را »بــی رشف« صدا می کند. رحیم بــا ناراحتی به فکر 

فرو می رود و به حســین آقا می گوید اگر پولــش را داده بودم این قدر حقارت 

منی کشیدم. فیلم که پیش می رود دیگر احساس درد و رنج از بی پولی نیست، 

از خوار شــدن به دست قدرت پول، افکار عمومی و حکمرانی است. تحقیر او 

توسط رییس زندان در صحنه ای به شدت آزاردهنده می شود که رحیم در را از 

بیچارگی و کالفگی محکم به هم زده و زندان بان با فریادی که بر رس او می کشد 

مجبورش می کند پوزش بخواهد و در را آهســته و با ترس ولرز ببندد. )رییس 

زندان هامن آدمی ست که قباًل در مصاحبۀ تلویزیونی رحیم را این طور معرفی 

کرده است: بسیار باوجدان، بسیار مرتب، بسیار منظم، بسیار انسان رشیفی 

هستند.( دری که با تشویش و احتیاط بسته می شود، هامن دهانی ست که 

نباید صدایش زیادی بلند شــود و رواست که الکن مباند. تحقیر دیگر زمانی 

رخ می دهد که قرار است »قهرمان اخالق و درستکاری« را در فرمانداری شهر 

استخدام کنند. شخصی به نام جوامنردی مدیر کارگزینی فرمانداری ست که 

بیش تر به کارآگاه و بازجو و مسئوالن گزینش شباهت دارد و با وجود منطقی به 

نظر رسیدن حرف هایش، رفتارش بر خالف نامش جوامنردانه نیست. با ظاهر 

آرام و کم وبیش محرتمانه حریف را به بیراهه می کشــاند و رحیم و همراهانش 

را به خالف گویی و دروغ گویی و صحنه ســازی وامی دارد. این قدرت است که 

اصل را بر مجرم بودن مردم گذاشته و آنان را برای حفظ بقا و اثبات راست گویی 

به باتالق تزویــر و دروغ گویی پرت می کند تا بیش تر و بیش تــر فرو روند. دور 

و بر ما از این منونه ها کم نیســت. جای ریگ هایــی که زمانی برای حفظ بقا 

یا فرصت طلبی به نشــانۀ ایامن بر پیشــانی نهادند هنوز داغ است. تلویزیون 

هم به عنوان یک رســانۀ جعل و تحریف در خدمت قدرت است. همین رسانه 

اســت که به رحیم تذکر می دهد به جای این که بگوید نزول گرفته بگوید وام 

گرفته تا همه چیز منطقی و گل وبلبل به نظر برســد. در رسارس فیلم آدم های 

دیگری هم هستند که منطقی و با حساب وکتاب و دو دوتا چارتا حرف می زنند 

اما شخصیت شان دل پسند نیســت. پای استدالل شان چوبی ست و گرمای 

انسانی ندارند. خودشان هم گرفتار آشی اند که برای دیگران پخته اند. 

رفنت رحیم به ســوی گونه ای بی نیازی و رســتگاری روحی تدریجی ســت. 

وقتی یک زندانی به او می گوید با گزارش تلویزیونی که در آن راست و دروغ 

را به هم بافته اند، دارند از او سوءاســتفاده می کنند تا رســوایی خودکشی 

یک زندانی را ماســت مالی کنند، رحیم به فکر فرو می رود و می بینیم چند 

لحظه بعد که بازی فوتبال زندانی ها را متاشــا می کند منی تواند با بقیه که 

تشــویق می کنند و کف می زنند کاماًل هم صدا شــود. پریشان است و دارد 

به آن چه شــنیده می اندیشد و با اتفاقات بعدی به تدریج چشم باز می کند. 

رحیم می رود خواهش و التامس کند فیلم دعوا در پاســاژ را در شبکه های 

اجتامعی پخش نکنند. اما پس از مدتی نگاه کردن از دور به بهرام و نازنین، 

از این فکر منرصف می شود و برمی گردد. دیگر منی خواهد روی دست وپای 

کســی بیفتد و خوار شود و غرورش بیش از این له شود. متام این حوادث و 

معامسازی های فیلم بسرتی ست برای نشان دادن چگونگی تحول روحی 

یک انسان درمانده و رسیدن او به مرتبه ای که دیگر تن به خفت منی دهد و 

خاک بوس درگاه هیچ کس نیست. 

اول و آخر فیلم شبیه هم اند و رحیم را در ورودی ساختامن زندان می بینیم. اما 

دایرۀ رسنوشت چیز تازه ای دارد. رحیم هامن انسان سابق نیست. شیرینی را 

که زندانی آزادشــده به او تعارف می کند رد می کند؛ اما وقتی از او می خواهد 

جعبۀ شــیرینی را برای هم بندی ها به داخل زندان بــربد آن را می گیرد. این 

جعبۀ شیرینی در هامن حال مژدۀ آزادی هم می دهد. مصیبت هایی که رحیم 

کشــیده و تودهنی هایی که خورده، او را منــزوی و غافل از رنج دیگران نکرده 

است. نخستین نشانۀ این نوع دوستی را وقتی می بینیم که حکایت زندانی در 

آســتانۀ اعدام را می شنود و اعرتاض منی کند که چرا پولی را که برای او جمع 

کرده اند به خانوادۀ این محکوم به مرگ می دهند تا نجاتش دهند. 

قهرمــان فیلمی ســت که بــا آن مقدمه چینــی آرام هــر چه جلوتــر می رود 

جان دار تر می شــود. اجرا و بازی های درجه یکی )با یک امیر جدیدی پرتوان 

غافل گیرکننده( دارد؛ خوش تراش است، گفت وگوهای پختۀ چندالیه دارد، به 

دل می نشیند و آدم را به فکر می اندازد چند روزی هم که شده با خاطرۀ رحیم 

به رس بربیم و کاری را که کرد سبک سنگین کنیم تا شاید نشانه هایی از او را 

در خودمان پیدا کنیم. فیلم نجوایی ست نه فقط در گوش ما، که ممکن است 

ریش مان را در آسیاب سفید کرده و به ظاهربینی و تن دادن به خواری برای 

یک لقمه نان و یک جرعه مقام خو کرده باشیم، بلکه حکایت نسلی ست که 

منی تواند مانند فرزند رحیم حقیقت را به روشنی بیان کند؛ اما با آن چه در آخر 

کار از پدر دگرگون شــده می بیند، شاید دیر یا زود زبان باز کند و داربست ها 

.هم به میمنت و مبارکی از نقش رستم برچیده شوند

قهرمان


