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جهانبخش نورایی

  سی و دو سال از منایش باشو غریبۀ کوچک گذشته و 

در ایــن فاصلــه، چیزهای زیادی تغییــر کرده، چه در جامعــه و چه در خود 

ســینام. دیگر در دهۀ شصت نیســتیم. اما پس از این همه سال که فیلم را 

متاشا کردم یا بهرت بگویم بازخوانی کردم، چیزهایی دیدم که هنوز می شود 

درباره شان از دیدگاهی کم و بیش متفاوت سخن گفت. آوارگی و بی رسپناهِی 

باشوها، هنوز در رسارس دنیا وجود دارد و غم نامۀ بیگانه ستیزی، در به دری و 

دل شکســتگِی آوارگان، به آخر نرســیده. فیلم بیضایــی از این منظر، کهنه 

نشده و هم چنان وصف حال بخشی از تراژدی انسانی ست.



یکی از مایه های اصلی باشو، رویارویی آسامن و زمین است. در آسامن که باران 

رحمت برای باروری زمین از آن می بارد و جایگاه آفتاب اســت، نیروی رشیری 

النه کرده که با زمین و آبادانی و آســایش نوع برش، رِس دشــمنی دارد. این رش 

در آغاز در قالب هواپیامهای مبب افکن، زمین را ویران می کند و پس از آن در 

قالب منادین شاهین ها )یا عقاب و قوش و قرقی و باز، فرقی منی کند(، قدرت 

و خطر خود را به رخ می کشد. عنوان بندِی آغاز فیلم، نقاشی هواپیامهایی به 

رنگ خون را نشان می دهد که در حال پروازند و ذهن بیننده را برای مشاهدۀ 

خرابی ها آماده می کنند. با این همه، زمین یک رسه تسلیم منی شود و با باروری 

و رسسبزی پر طراوت خود در برابر مرگ و نیستی می ایستد. اگر پاره ای از اندام 

ایــن آب و خاک به کام انفجار و آتش و دود و از هم پاشــیدن و خرابی فرو رفته، 

پــارۀ دیگرش هم چنان زنده می ماَند و در قالب نایی که جلوه ای از مادر/ زمین 

است، زخم خود را ترمیم می کند و با پرندگانی که پروازشان برای باشوی آواره، 

یادآور عذاب آسامنی ست، هاموردی می کند. ساکت مناندن نایی و فریاد پرنده 

را با فریاد پاســخ دادن، شکلی از این مقابله است. در صحنه ای که نایی برای 

جوجه ها دانه می پاشــد و مراقب آن هاســت، صدای رویارویی اش با شاهین، 

رساتر می شــود. جوجه ها دنیای موازی باشو هستند، کودک بی خامنان شدۀ 

زمیِن ســوختۀ جنوب که به شامل رسســبز پناه آورده؛ اما هنوز روی پای خود 

نایســتاده، از بال زدن پرنده در آســامن بیمناک اســت و هراســان، خود را در 

گوشه ای پنهان می کند. پرنده از فراز آســامن، هم چنان در پی شکار اوست. 

نخستین تصویری که از باشوی دوان در کشت زارها می بینیم، از دید شاهین 

است و باشــو در این وســعِت بی انتها، طعمه ای کوچک و ناچیز و بی دفاع به 

نظر می رسد. انگار این مرغ آهنین باِل ویرانی، جغد جنگ است که بر بلندی 

نشسته؛ هامن که ملک الشعرا بهار از دست او ِشکوه ها دارد: 

فغان ز جغد جنگ و ُمرُغوای )نفرین( او 

که تا ابد بریده باد نای او 

بریده باد نای او و تا ابد 

گسسته و شکسته پر و پای او 

در این هنگامه، باید زمانی بگذرد تا زمین، باشو را بپذیرد، او را در سایۀ حامیت 

زمین چون آسمان، بی رحم نیست
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خود قرار دهد و با او یگانه شود تا ترس این کودِک رسگردان بریزد، قد َعَلم کند، 

مانند نایی با شاهین دهان به دهان شود، ُمرُغو اِی مرغ جنگ را برنتابد، گذشتۀ 

دردناک خود را پشت رس بگذارد، خانوادۀ تازه ای پیدا کند و آرام بگیرد. 

اندیشــه ای که در هیئت هواپیامی شــکاری و مبب افکن با مرگ و ویران گری 

آسامن را پرکرده و پیش تر دیده ایم که نخل های جنوب را سوزانده و خشکانده 

است، نسبتی با روییدن و شکفنت و کشــت وکار و باروری ندارد، و البته آن چه 

او ندارد، زمین دارد. هنگامی که بچه های نایی متوجه باشو می شوند و مادر را 

صدا می زننــد، آن تصویر معروف چهرۀ نایی را می بینیم که به ناگهان از پایین 

به باال، قاب فیلم را پر می کند. این حرکت به شکلی ســت که انگار او از زمین 

بر می خیزد. چشــامن نافذ و نگاه تیز و هشــیار نایی او را به عقابی شبیه کرده 

که جایگاهش نه در آســامن که در زمین اســت. تصویر باشــو در چشــم انداز 

)النگ شات( است؛ ذره ای در اقیانوس سبز مزرعه که با بی پناهی در حال گریز 

و یافنِت پناهگاه است. اما نخستین حضور نایی با منای درشت )کلوزآپ( است 

که او را در مرکز همه چیز قرار می دهد. او پناه دهنده ای ست با چشامنی تیزبین 

که متوجه چیزی در دور دست می شود. با پیش رفنت داستان، این فاصله کم تر 

و کم تر می شــود و منای بسیار دور و منای بسیار نزدیک باشو و نایی به صورت 

موجودیتی به هم وابسته در می آیند. مهر و صبوری نایی و دل سپردگی تدریجی 

باشوست که فاصله ها را از میان بر می دارد. 

نایــی وقتی باشــو را می بیند که مانند جانــوری می جهــد و در بوته ها پنهان 

می شود، مشتی ِگل از زمین بر می دارد و به سوی او پرت می کند؛ اما بالفاصله 

سفرۀ نانی را باز می کند که نشــانۀ دعوت بیگانه به زیسنت است. زمین چون 

آسامن بی رحم نیست. نایی از آسامن، فقط آفتابش را می خواهد که بر زمین 

بتابد و به باروری و شکفتگی و رسیدن محصول کمک کند. از همین روست که 

در وصف باشو می گوید او مانند همۀ بچه ها، فرزند آفتاب و زمین است. 

نایی، زبان پرندگان و جانوران را می فهمد و با آنها مکامله می کند. در این جا یک 

امر قدسی که اعجاز سلیامن پیغمرب است، از آسامن به زمین می آید و به شکلی 

کــه موالنا به آن می نگرد و هم دلی را برتــر از هم زبانی می داند، در نایی تبدیل 

به امری طبیعی می شود. این درآمیختگی و یگانگی نایی و طبیعت را به خوبی 

می توان در فیلم، دریافت کرد. در صحنۀ بیامری نایی، باشو که روستاییان در 

به روی تقاضای کمک او بســته اند، در یک رفتــار آیینی خاص جنوبی ها روی 

تشــت می کوبد تا نایی که حاال باشو از او به عنوان مادر یاد می کند، شفا یابد. 

دوربین از روی دست های باشو به آرامی راه می افتد و همراه با صدای رضبه ها بر 

ساقه های پر بار شالیزار می لغزد و حرکت می کند. این هامن مادر/ طبیعت است 

که نوای مهرآمیز باشو را می شنود و شفا می یابد. لحظه ای بعد، می بینیم که نایی 

بهبود پیدا کرده و سامل و رسحال است و حرکت افقی دوربین روی او ادامه پیدا 

می کند. به این صورت، هستی گیاه و هستی نایی در امتداد هم قرار می گیرند و 

رسشت و رسنوشتی هم سان پیدا می کنند )در اساطیر و آیین های کهن ایرانی، 

پیوند انسان و طبیعت، ناگسستنی ست و نخستین جفت برش که نام شان مشی 

و مشیانه است، از گیاه ریواس روییده اند(. پیش از این نیز در فیلم، دیده ایم که 

باشــو پس از صحنه ای که نایی، او را از رودخانــه )گویی از زهدان خود( بیرون 

می آورد، در شالیزار رس سبز، طبل می زند تا ساقه ها بهرت رشد کنند. 

در صحنۀ بیامری نایی که با حاالت و حرکاتی شــبیه مراسم زار اهالی جنوب 

برای بیرون کردن جن همراه اســت، ســالمتی نایی بــا پیراهن رسخ رنگی که 

پوشیده، هم زمان می شود و او را در حال رخت شسنت و پهن کردن پیراهن باشو 

و لباس های شسته شدۀ دیگری می بینیم که اکرثاً رنگ های گرم دارند. نایی در 

حال تهیۀ نامه ای به زبان فارســی به شوهر سفرکردۀ خود است و گفته هایش 

را باشــو می نویســد. در پس زمینۀ تصویر آتش شــعله ور، کارگران راه ســازی، 

کیسه های شنی ســنگر و رسبازان تفنگ به دست، چون پوسرتی بزرگ نشان 

داده می شــود. این منظرۀ یک زندگِی آمیخته به تنش و رنج و تکاپوست که در 

صحنه های اوایل فیلم، دیده ایم و محیط جنگ زده و فضای عمومی وسیع تری 

از رسزمین را نشــان می دهد؛ مانند پرده هایی ســت که در پشت رس نقاالن و 

پرده خوان ها در گذشــته نصب می کردند تا براســاس آن، وقایع را رشح دهند 

و داســتان بگویند. اما حــاال در جلوی این پرده، منظــرۀ زنده تری را می بینیم 

که نایی در مرکز آن اســت و اوست که داســتاِن خودش را تعریف می کند. در 

پیش زمینه، کارزار دیگری ست که با رنگ رسخ لباس ها، تأثیر برصی اش نافذ 

و منایان می شود و از زنی می گوید که برای برانداخنت رسم جدایی و بیگانگِی 

انســان ها، با سنت مسلط پیکار می کند. گویی حاال نایی جامۀ رزم پوشیده و 

وضعیت بهبود یافتۀ باشو نشان می دهد که مهر و زحمت و ایستادگی نایی تا 

این جا بی مثر نبوده است. جنگ واقعی، نه فقط در پس زمینه که در پیش زمینه، 

یعنی در میدان زندگی و روابط پر فراز و نشیب انسان ها و طبیعت است که رخ 

می دهد. 

شــاید بشــود پرســید که این پرده از کجا آمده و چگونه از آن محیط روستایی 

رس برآورده؟ می شــود گفت از هیچ جای واقعیت آشــنایی که ما روز و شــب در 

آن غوطه وریم نیامده؛ از واقعیت ذهنی بیضایی برخاســته و به ســبک بیانی 

منحرص به فرد او راه یافته. فصل بازار نشان می دهد که چطور بیضایی می تواند 

به رئالیسم محض تا حد یک دوربین مخفی برسد و در این زمینه رضب شست 

نشــان دهد )البته با هم راهِی ســتارۀ تابانی چون سوسن تســلیمی(. اما در 

همین واقعیت عریان هم ناگهان مادر مردۀ باشــو در آینه ای ظاهر می شــود و 

باشو در پی او و خاطرات خود می رود. این نوع رئالیسم که زمان را می شکند و 

دیدنی و نادیدنی را مرئی می کند، فرم و سبکی ست که با منطق خودش باید 

به ارزیابی اش پرداخت. فیلم باشو غریبۀ کوچک مانند بقیۀ فیلم های بیضایی 

به رئالیسم ظاهری دل نبسته و حد و مرزها و هنجارهای عادت شدۀ آن را رعایت 

منی کند. از این لحاظ، مسعود کیمیایی و بهرام بیضایی، البته با دو افق فکری 

و دغدغه ها و حساســیت های متفاوت، به هم شباهت دارند. کیمیایی در یک 

گفتگوی ویدیویی با هوشنگ گلمکانی می گوید: »زمینۀ رئالیسم را که زندگی 

من این جاست، این جا خونۀ منه، این جا خونۀ رفیقمه، خونۀ رفیقم این جوریه، از 

ساعت شِش بعدازظهر در این جا زیر بازارچه این اتفاقات می افته... این ها را تو 

می بینی، اما داستان خودت را توش می ذاری. به قولی، همۀ حقیقت ما بیرون 

نیست. بخشی از حقیقت مال توئه که تبدیل به سینام می کنی. اما توی اون 

زمینه. توی اون جایی که می شناسی.« 

از این دید، دیگر منی شود ایراد گرفت که در باشو چرا مردم روستا از رخدادهای 

جنــگ بی اطالع اند یا چرا رادیو ندارند تا از وقایع نربد باخرب شــوند. این فیلم، 

رشح حــال پیش رفت و پس رفت و فداکاری های جنگ نیســت؛ دربارۀ آوارگِی 

ناشی از آن و بی جا شدگی )واژه ای که افغانی ها به کار می برند( است. به همین 

دلیل، جامعت روستایی، تقطیر و خالصه شده اند در مفهوم نیرویی که با زبانی 

پر از تزویر، مخالف بازگشــت به زبان طبیعت، به ریشه و پذیرش مادرانۀ غریبه 

هســتند و نایی را با رفتاری دوگانه رسزنــش می کنند و می آزارند. هر خصلت و 

رفتار دیگر روستاییان که به پیش بردن حرف اصلی فیلم کمک منی کرد، حذف 

شده است. 

در این شکل از رئالیسم، صدا و آوا و موسیقی و رقص که به طبیعت پیوند خورده، 

جا به جا در فیلم به کار گرفته می شود تا قصه از کالم نامفهوم فاصله بگیرد، زبان 

عاطفه و قلب تسلط پیدا کند و آن جا نیز که اقلیِم درد و اندوه است، نی لبکی 

کوچک برای رســاندن دریایی از غم هجران و رنــج جدایی، ظرفیتی قوی تر و 

اثرگذارتــر از گفتار پیدا کند. حــرکات موزون و هامهنگ بچه ها، ارکســرتی 

براساس نغمه های کار و عرق ریخنت در کشت زارهاست و تالش همگانی برای 

رسیدن به یگانگی را نشان می دهد. این نواها و زبان عامل گیر، ریتم است که به 

گوهر یک پارچۀ پیوندهای انسانی گره خورده است. 

نوحــه و هم رسایِی عزاداران، بی آن که مِن فارســی زبان بفهمم کالم عربی چه 

می گوید، همراه کامیونی که باشو در آن پنهان شده، کوه و دشت و باال و پست 

این رسزمین را می پیامید و طعم و لحن اندوهناک اش را به گوشه و کنار وطن 

می رســانَد؛ غم خوار و هم دل می طلبد و اثر می گذارد. آغاز فیلم با هرج و مرج 

و آشــوب صوتی آغاز می شود و پایان آن با نوای دل نشین دوتار بسته می شود. 

باشو غریبۀ کوچک
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این راهی ست که نایی و باشــو می پیامیند و از رشایط ناهنجار و شکل نیافتۀ 

بیگانگی، رفته رفته به وضعیت موزون یگانگی می رسند. 

با این وصف، باشو غریبۀ کوچک به شکلی ضدکلمه و آن گفتاِر چرک و پوسیدۀ 

رایجی ست که از ذات انسان دور شده و بر او غلبه کرده تا جدایی ها را عمیق تر 

کند. از این دیدگاه، فیلم، واکنشــی به نقش تخریبی و تفرقه افکنی ســت که 

زبان، ممکن اســت در جوامع تعصب زده و ناآگاه بازی کند و جلوی رسیدن به 

تفاهم و هم راهی و هم دلی را بگیرد. این اتفاق در میان جامعت روستایِی فیلم 

می افتد و زبان گفتار آنان که به دورویی آمیخته، در برابر زبان نایی که اساســًا 

حسی و عاطفی و بی ریاست، قرار می گیرد. نایی، منایندۀ ریشۀ طبیعی انسان 

اســت که در آن، اوالد برش، اجزای یک هســتی اند و هر جزء که از بِد حادثه از 

اصل جدا شود، عضو دیگر را به درد می آَورَد و عضو گسسته در هر حال در طلب 

وصل است )هامن که سعدی در شعر بلند آوازه اش دربارۀ یک پارچگی بنی آدم 

رسوده است(. 

زبــان عوام به ظاهر بینی و نادانی و تعصب، آمیخته و با وزش باد، جهت عوض 

می کند. دور تا دور نایی را در این روســتا، کسانی گرفته اند که بیش تر به نان 

و نوای خود می اندیشــند و چشــم دیدن دیگری را ندارند. در صحنه ای، بقاِل 

طعنه زن و فرصت طلب، آینه ای در مقابل دهانش می گیرد تا راِه فرو رفنِت لقمه 

را بهرت وارسی کند. آینۀ نایی، اما، جان و رواِن حساس و نیالوده ا ی ست که مادِر 

از دست رفتۀ باشو در آن ظاهر می شود. تفاوت از زمین تا آسامن است. 

گفتار و استدالل اهالی روستا هر چقدر هم حساب شده باشد - که نیست - در 

نهایت منی  تواند در میل نایی که هامن میل و نیاز طبیعت برشی ســت، رخنه 

کنــد و او را از جذب جزء جدا شــده بازدارد. البته این توضیح واضحات اســت 

کــه فیلم های بیضایی در کل، بر مضمون جدایی و طلِب وصل و بازگشــت به 

ریشه ای که از یاد رفته و پس زده شده و پنهان مانده، استوارند. باشو نیز از این 

منظومۀ فکری جدا نیست. اگر درد و درگیری و جدایی و سوء تفاهمی هست، 

از همین غفلت از ریشه ای ســت که همۀ انســان ها را در بیخ و بن به هم ملحق 

کرده اســت. از یاد بردن ریشــه، به درک نکردن و نفهمیــدِن یکدیگر و تبعیض 

می انجامد و زبان در این میان، عالوه بر عوامل دیگر، متهم اصلی ست. قدرتی 

که می گردد تا هر زبان و گویش دیگری را ببلعد و هم زبان و هم کالم خود کند، 

از هم دلی و غم گساری دور می افتد و در برابر این اتفاق نامبارک است که عقال 

گفته اند هم دلی از هم زبانی خوش تر است. احساس من این است که رانندۀ 

کامیون هم پای بند به زبان هم دلی ســت و دور از عقل است که نفهمد پرسک 

جنگ زده در پشــت کامیون پنهان شده اســت. نشانه های ظریفی هست که 

می دانــد، اما به روی خود منی آَورَد. او بــه راه دل و عواطف می رود و خود را به 

ندیدن می زند تا باشو را از جهنِم آتش و دود به پارۀ آرام وطن در شامل رسسبز 

برســاند. زبان عاطفه و هم دلی و درک بی پناهِی هم نوع، ارتباطی ناشنیدنی 

اما حس شــدنی بین آن ها به وجود آورده اســت. آن نوحه و هم رسایِی غمناک 

عربی که کامیــون را در راه های این رسزمیــن، هم راهی می کند، به هم دلی، 

ژرفا و گسرتدگی می دهد و رفتار راننده را قابل  فهم می کند. یک جانبه بینی و 

سطحی نگرِی جمع، مصیبتی ست که به زبان تعصب آمیز و آغشته به ریا میدان 

می دهد. یکی از همســایگان می پرسد که چرا باشو سالم منی دهد و خودش 

پاســخ می دهد از زبان نفهمی ســت. فیلم، رشح تبدیِل ایــن زبان نفهمی به 

زبان فهمی ست که ریشه اش در طبیعِت انسانی ست و باِر کم و بیش سنگین آن 

را نایی به دوش می کشد؛ هر چند که سعی او آسان نیست و در آخر کار، تازه به 

نیمی از هدفش می رسد. در این جریان، البته قرار بر محو کردن و هویت زدایی 

از زبان ها و فرهنگ محلی نیســت، کام این که باشو پیراهن خاکی رنگش را با 

همۀ جا به جایی ها، دست  آخر حفظ می کند. پیراهن باشو، رنگ خاک و آتش 

دارد و تــا پایان ماجرا با او باقی می ماَنــد. او پیراهنی را که نایی از بازار برایش 

خریده می پوشد، اما بعد کنار می گذارد، هویتش را با تن پوش خاص خودش 

حفظ می کند و در آخر فیلم که گراز را دنبال می کنند، با نایی و شــوهرش که 

آن ها نیز هویت جداگانۀ خود را دارند، یک هویِت جمعی می ســازند. پیش تر 

دیده ایم که با شســنت، رنگ پوست باشــو تغییر منی کند و وصلتی که در آخر 

کار اتفاق می افتد، تجسِم سازگاری و هم آوایِی رنگ ها در عین استقالل است. 

زبان مشرتک شان هم فارسی می شــود که رشتۀ ارتباِط زبان ها و گویش های 

مختلف )عربی و گیلکِی طالشــی( اســت و در پایان فیلم، هر سه با این زبان 

صحبت می کنند. میزانســن هم با قرار دادن نایی و همرسش و باشــو در یک 

راستا، همین را می گوید. 

نایی در نامه به شــوهرش، دربارۀ باشــو می گوید: »از شش تا حرف که می زند، 

ســه تا مرا حالی می شود.« این نشان می دهد که تالش برای رسیدن به تفاهم 

و فهم مشرتک، راه دراز پیچاپیچی ست و بی گامن با متام شدن فیلم، به انتها 

منی رســد و پس از آن نیز در منت زندگی ادامه خواهد داشــت. ســختی نایی 

و باشــو در فهمیدن یکدیگر در آغاز، به متاشــاگر هم رسایت می کند. اما این 

تصویر و حاالت روحی و عاطفی ســت که کمــک می کند یکدیگر را بفهمند و 

بینندۀ فیلم نیز آن ها را درک کنــد. این معجزۀ گفت وگوی عاطفی و هم دالنه 

بین دو ناهم زبان است؛ هر چند در رسزمینی که تک گویی و تک صدایی حاکم 

است، راه جداگانه رفنت و رس در گریبان خود فرو بردن را بیش تر می پسندند. 

زبان و تفکر پشت آن، پدیده ای ست که به تاریخ ربط پیدا می کند و با جغرافیا 

که اساس و شالودۀ آن طبیعت است، تفاوت دارد. در باشو غریبۀ کوچک، این 

جغرافیاست که تاریخ بر بســرت آن تغییر می کند و زبان تازه ای از دل طبیعت 

بر می آیــد. بی تردیــد در ادامۀ بینش بیضایی به هســتی، تاریــخ و جغرافیا و 

شخصیت اصلی باشو از فیلم چریکۀ تارا آمده اند. مزرعۀ تارا و کشت و کار او به 

مزرعۀ نایی در باشو تبدیل شده و هر دو بچه اش را نیز با خود آورده است. برای 

فهمیدن نایی، باید اول تارا را شــناخت که به زبان طبیعت و اصل و ریشه اش 

آگاهی یافته. تارا مقدمۀ نایی ست. وقتی تارا به جنگ دریا می رود و بر موج ها 

شمشیر می زند، پیراهن قرمز به تن دارد؛ مانند پیراهنی که نایی پس از رهایی 

از بیامری، پوشیده و آمادۀ مصاف است. 

تارا که جلوه و انعکاســی از طبیعت و جغرافیاســت، مرد تاریخی و تبارش را با 

صدای هو فرا می خواَند )نایی نیز از این نوع آواها اســتفاده می کند(. اما تارا، 

مرد تاریخی را در نهایت به ناچار پس  می زند و به طبیعت بر می گردد؛ و حاال در 

باشــو، این طبیعت است که در برابر تاریخ و زبان گفتار و شکاف هایی که بین 

مردمان به وجود آورده اند، می ایســتد و از نو، آن ها را وصل می کند. تاریخ فقط 

افتخارات نیست؛ رنج و درد و تعصب و خون و کشتار و شقاوت انسان بر انسان 

و ریخنت آتش از آسامن هم هست و در نهایت، جغرافیای فیلم است که در باشو 

بر تاریِخ درد بار، چیره می شود. 

و این چیرگی، اگر سوســن تســلیمی در نقش نایی نبود، مشــکل به دســت 

می آمد. رخســار سوسن تســلیمی، بر خالف نامش، تسلیم ناپذیر و نیرومند و 

با اراده است. با نخستین تصویر او، چهره ای را می بینیم که شال سپیدی را از 

دو سو با دســت های پرتوان، محکم می کشد و شامیلی را در برابر بیننده قرار 

می دهد که زادۀ آرماِن فکرِی بیضایی و تجلِی اندیشۀ بلندی ست که جسمیت 

یافته و می رود تا ســیطرۀ خود را آغاز کند. می شود این چهره و رفتار و چاالکی 

و اســتواری و اعتامد به نفس او را در هامن حال، واکنشــی به محدودیت هایی 

دانست که در جامعۀ ما برای زِن جسور و متکی به خود وجود دارد. چهرۀ نایی، 

پرتــوی از زمانۀ خود را بازتاب می دهــد؛ روزگاری که زِن آرمانی باید یک تنه در 

برابر ســختی ها بایســتد و در هامن حال، زیرکی را از دســت ندهد. چشامِن 

هشــیاِر همــواره باز و بینِی بلند و کشــیده، نیروی اصلی را بــه چهرۀ پرقدرت 

سوسن تسلیمی داده است. جغرافیای پرصالبت چهرۀ او چون طبیعت، با زباِن 

بی زبانی، حرف خود را می زند. نگاه های نافذ سوســن تسلیمی در این فیلم، 

هامن است که کارگزاران ســینام در چند سال اول انقالب، منی پسندیدند و 

آن را فتنه انگیز می پنداشتند. احتامالً یکی از دالیل توقیف چندسالۀ فیلم هم 

همین نگاه های او بود و دیری نپایید که بی جا شدگی، گریبان سوسن تسلیمی 

را هم گرفت. اما شامیل پراقتداِر نایی، هنوز پابرجا و پیرناشدنی ست و هم چنان 

.یکتا و دوست داشتنی


