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پندار ما این است

که ما مانده ایم و شهدا رفته اند

 اّما حقیقت آن است

 که زمان، ما را با خود برده است

و شهدا مانده اند

سید مرتضی آوینی

»قالده های طال« 
را تحریم کنید

طال  قالده های  فیلم  اکران  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
ریاست  انتخابات  از  بعد  داده  واقعی رخ  اساس حوادث  بر  که 
و  تهران  سینماهای  پرده  بر  هم اکنون  و  ساخته  جمهوری 
شهرستان هاست بازتاب های زیادی را در داشته است که یکی 

از این فضاها صفحات اجتماعی چون فیس بوک است.
 برخی از افراد وابسته به جنبش موهوم سبز که عموماً نیز 
تحریم  راه اندازی صفحات  با  دارند  ایران سکونت  از  در خارج 
این  هستند.  فیلم  این  فروش  کاهش  درصدد  طال  قالده های 
اکران  برابر  حرکت همانند حرکتی است که سال گذشته در 
نوروزی اخراجی های 3 رخ داد و نتیجه آن فروش 6 میلیاردی 

آن فیلم بود.
این  اداره کنندگان  اکثر  که  است  این  توجه  جالب  نکته   
فیلم قالده های طال را ندیده اند و صرفا بر اساس فرضیاتی که 
ایران است. هر چند  می گویند این فیلم تحریف جنبش سبز 
برخی از افراد از این فیلم در این صفحات دفاع می کنند اما با 

توهین های بیشمار مدعیان آزادی بیان مواجه می شوند.
به  توهین  و  تحریم  برای  صفحات  برخی  که  این  ضمن   
توهین های  آنها  در  که  شده  ایجاد  نیز  فیلم  این  بازیگران 

بیشرمانه ای به بازیگران این فیلم شده است.
اخیر  سال  دو  طی  که  است  توجه  قابل  نیز  نکته  این   
در  سبز  جنبش  به  جانبدارانه  نگاهی  با  زیادی  فیلم های 
مالی  کمک های  از  اتفاقاً  که  و  شده  ساخته  ایران  سینمای 
دولتی نیز بهره برده بودند اما این که چند فیلم مخالف نظرات 
تحریم  و جنبش  قرار می گیرد  معدودی فیس بوک نشین  عده 
علیه یک فیلم راه می افتاد از اقتضائات مدعیان آزادی بیان و 

دموکراسی خواهان است.

فروش فیلم سینمایی »قالده های طال« 
از مرز دو میلیارد تومان گذشت

فیلم سینمایی«قالده های طال« که با نگاهی فراگیر و روشنگرانه مبتنی بر مطالعات جامع 
و حقیقت تاریخ سیاسی معاصر ایران به کارگردانی ابوالقاسم طالبی هم اکنون، در سینماهای 
تهران و شهرستان ها روی پرده قرار دارد با استقبال گسترده مردم روبرو شده و رکورددار فروش 

فیلم های حال اکران است. 
در سطح  و البی های صهیونیستی  غربی  های  رسانه  از  بسیاری  که  است  در حالی  این   
گسترده ای در زمینه تخریب ارزش های این فیلم اقدام کردند و در تالشی مذبوحانه کوشیدند 

فضایی برای تحریم آن بوجود آورند.
تماشگران در سالن های سینمایی درخواست های  کنار حضور گسترده  در  این حال  با   
مکرر و تقاضاهای متعدد از سوی مراکز و سازمان های خصوصی و دولتی برای نمایش ویژه و 

اختصاصی این فیلم برای همکاران، کارمندان و خانواده ها، صورت گرفته است.

حمیدرضا پگاه: امیدوارم 
اشتباه کنندگان فتنه 88 به راه 

درست هدایت شوند
حمیدرضاپگاه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگي »خبرگزاري دانشجو«، در خصوص حضور در 
فیلم »قالده هاي طال« در حالي که شخصیت اطالعاتي بازیگر داستان را که با اتمام فیلم 
پایان نمي یابد را دلیل حضور در فیلم طالبي معرفي کرد، گفت: مانند سایر فیلم ها، فیلمنامه 
را خواندم و چون احساس کردم نقش خوب و قشنگي است، آن را پذیرفتم و در آن ایفاي 

تقش کردم.
وي ادامه داد: در فیلم »قالده هاي طال« تنها شخصیتي که مخاطب پس از پایان فیلم به روند 
شخصیت این فرد فکر مي کند و پس از پایان فیلم خاتمه نمي یابد این شخصیت بوده  است. 
ریتم  بوده،  فیلم خوش ساختي  ابوالقاسم طالبي  فیلم  افزود:  فیلم »قالده هاي طال«  بازیگر 
خوبي دارد و مخاطب را تا انتها به دنبال خود مي کشاند که این از ویژگي هاي فیلم طالبي 

است.
پگاه با بیان اینکه پس از »قالده هاي طال« در فیلم »فرزندخوانده« وحید نیکخواه آزاد و »یکي 
مي خواد باهات حرف بزنه« منوچهر هادي ایفاي نقش کرده ام خطاب به سایت هاي ضدانقالب 

گفت: امیدوارم اشتباه کنندگان فتنه 88 هر چه زودتر به راه درست و حق هدایت شوند.

حاشیه سازی برای بازیگران »قالده های طال« 
به امین حیایی رسید

در  است  روزی  چند  ایران«،  »ساخت  مجموعه  عمومی  روابط  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
برخی محافل و سایت های ضد نظام جمهوری اسالمی ایران خبری مبنی بر پناهندگی امین حیایی به کشور 
انگلستان شایع شده است. از این جهت روابط عمومی سریال »ساخت ایران« بر آن شد تا اذهان عمومی را 

نسبت به کذب بودن این خبر روشن سازد.
 امین حیایی در حال حاضر در خارج از کشور مشغول بازی در ادامه مجموعه »ساخت ایران« است و 

هیچ گونه تصمیمی مبنی بر ترک وطن ندارد.
 این چندمین بار است که پس از شروع تولید این مجموعه شایعاتی دامن گیر اعضا می شود. با این اوصاف 

سریال به قوت خود ادامه دارد و سری سوم مجموعه نیز تا اواخر فروردین به بازار عرضه خواهد شد.
 این مجموعه توسط محمد حسین لطیفی ساخته و در شبکه خانگی نمایش توزیع گردیده است.

صفحه 3دو نقد در کنار  هم
نقد ثانی
نقد اّول

قالده های طال به روایت تصویر
صفحه 4

مصاحبه با سازنده ی قالده های طال

مثل این که آثارم جزو 
حوادث غیرمترقبه 

هستند!
صفحه 2



صفحه 2
قالده های طال
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گفت وگوی اختصاصی رجانیوز با کارگردان »قالده های طال«

مثل این که آثارم جزو حوادث غیرمترقبه هستند!
این  شما  اتهام  عده ای  نظر  از  طالبی!  آقای 
حمایت  با  و  ساخته اید  حکومتی  فیلم  که  است 
 88 سال  وقایع  از  نظام  روایت  حکومت،  کامل 
نهادهای  برخی  از یک طرف  داده اید.  پوشش  را 
بودند  شده  شما  فیلم  توقیف  خواستار  دولتی 
ایام  در  که  کرد  پیدا  ادامه  جایی  تا  فشارها  و 
جشنواره در برج میالد، نمایش »قالده های طال« 
ابتدا لغو و سپس با چند روز تأخیر و در ساعت 
یک و نیم بامداد روی پرده رفت، کمی بعد هم که 
اکران فیلم و مراسم تقدیر از شما در گردهمایی 
معاونت فرهنگی دانشگاه ها هم لغو شد و خالصه 
دو سه بار از این برنامه ها پیش آمد. مگر شما در 

این فیلم چه کار کرده اید؟
تو.  امید  به  الهی  الرحیم.  الرحمن  اهلل  بسم 
واقعیت این است که بعضی ها با فیلم دچار سوء 
فیلمی  وقتی شما چنین  باالخره  تفاهم هستند. 
نهادهای  و  ارگان ها  می سازی، طرفت یک سری 
توجیه  و  بشوند  توجیه  باید  و  قدرتند  صاحب 
کردن شان هم زمان می برد. یک وقت هم هست 
به  نهاد حاضر  یک  در  کارشناس  تا  دو  یکی  که 

و  نیستند  شدن  توجیه 
کرد.  نمی شود  هم  کاری 
سراسر  فرهنگی  معاونان 
کشور و انجمن های مستقل 
بیا  که  زدند  زنگ  خیلی 
تقدیر  تو  از  می خواهیم 
آقا!  گفتیم  چه  هر  کنیم. 
گفتند  نمی خواهیم،  تقدیر 
نه، باید بیایی. قبول کردیم. 
ساعت 12 شب زنگ زدند 
از شما  است  قرار  گفتند  و 
که  کسی  نکنیم!  تقدیر 
این  و  بزند  زنگ  می تواند 
را بگوید، برایش سوء تفاهم 
باید  زمان  و  آمده  پیش 

بگذرد.
فیلم  که  این  اما 

حکومتی است یا نه، ما هیچ وقت پز اپوزیسیون 
نداده  و نگفته ایم که داریم برای »بی بی سی« فیلم 
ما  مسائل کشور هستیم.  از  فارغ  یا  و  می سازیم 
افتخار  هم  بودن  بسیجی  به  و  هستیم  بسیجی 
دنیا  این  در  برای مان  چیز  هیچ  و  می کنیم 
امام  شهدا،  روح  که  نیست  این  از  لذت بخش تر 
از ما راضی باشد. بقیه دنیا کشِک کشِک کشِک 
می خواهد  چه  هر  کس،  هر  بگذار  است.  کشک 

بگوید.

اساساً  من  ضمناً 
فیلم  معنی  متوجه 
غیرحکومتی  و  حکومتی 
سینمای  در  نمی شوم. 
کسی  اصوالً   ایران 
خودش  جیب  از 
حتی  نمی سازد.  فیلم 
آدم ها  شخصی ترین 
می سازند،  فیلم  که  هم 
نگاتیو و پوزیتیو و... را از 
دولت می گیرند. فیلم به 
می رود،  که  هم  البراتوار 
هم  البراتوارها  آن  خود 
می گیرند.  سوبسید  کلی 
را  فیلم  هم  سینما  به 
سینماها  همه ی  بدهی، 
سوبسید می گیرند و آب و برق شان مثل مساجد 
حساب می شود، یعنی همگی از سوبسید دولتی 
که  است  پز  سری  یک  اینها  می کنند.  استفاده 
را  پز  این  هم  بعضی ها  و  کرده  پیدا  هم  خریدار 
می دهند. بنده نه نیازش را دارم و نه خریدار این 
تفاهماتی  رفع سوء  راستای  در  پزها هستم. من 
که بین مردم کشورم ایجاد شده، یک فیلم برای 
کشورم ساختم و امیدوارم که اوالً خداوند و روح 
امام و شهدا از من راضی باشند و بعد هم مردم 
برایم  بقیه  است.  امید من  این  بیاید.  خوش شان 

خیلی اهمیت ندارد.
وقایع  روایت  نظر می آید که  به  اول  نگاه  در 
به صورت مستند در فاصله ی زمانی  فتنه ی 88 
حتی  و  دشوار  بسیار  کار  آن  از  پس  سال  دو 
ترسناکی است. به هر حال اکثر مردم این وقایع 

را کامل به یاد دارند...
احسنت! همین طور هم بود. اصاًل همه -همه 
که می گویم یعنی واقعاً همه- اعم از کسانی که 
نمی خواستند  که  کسانی  و  داشتند  دوست  مرا 
چنین اثری ساخته شود -مرا نصیحت می کردند 
که این کار را نکن و بگذار حداقل پنج، شش سال 
از ماجرا بگذرد، ولی من احساس دین می کردم 
را مي کردم؛ چون در پس ذهنم  کار  این  باید  و 
این وجود داشت که اگر کار نکنم، می شود مثل 
 18« ابعاد  هنوز  کس  هیچ  تیر«.   18« ماجرای 
تیر« را باز نکرده است. 80 درصد از کسانی که 
و  امریکا  در  دارند  االن  کردند،  ایجاد  را  تیر   18
انگلیس زندگی می کنند. چرا این دو جا؟ این چه 
رهبران  می شود  مگر  بود؟  دانشجویی ای  جنبش 
و  لندن  از  سر  همگی  دانشجویی  جنبش  یک 
از  ادعا می کنند که  اگر  اینها  بیاورند؟  امریکا در 
ترس حکومت ایران فرار کرده اند، چرا در کشور 
نمی کنند؟  زندگی  جا  دو  این  از  غیر  دیگری 
بروند  باید  دنیا هست. حتما  در  این همه کشور 
برای  امریکا  بروند  یا  »بی بی سی«  برای  انگلیس 
بروند  می توانستند  کنند؟  کار  امریکا«  »صدای 
بخوانند،  درس  بدهند،  درس  دیگری  کشور 
معلوم  است.  روشن  خیلی  قضیه  کنند.  زندگی 
است که یک چیزهائی پشت قصه است، ولی هیچ 
کس روی آن کار نکرد. تنها فیلمی که اشاره ای 

به موضوع داشت، فیلم »آقای رئیس جمهور« بود 
که آن هم نشان داده نشد.

داشتید توضیح می دادید که چطور رسیدید 
از فتنه ی 88 فیلم ساخت؟ فکر  باید  به این که 
می کردید اگر این فیلم ساخته نشود چه اتفاقی 

می افتد؟
من فکر می کردم باید فضایی ایجاد کنم که 
پشت  که  بشوند  قصه  متوجه  طرف  دو  آدم های 
اگر  و  کیست  می کنند،  دارند  که  دعوایی  این 
منتهی شود، چه  یکی شان  پیروزی  به  دعوا  این 
اتفاقی می افتد و اگر همین طور ادامه پیدا کند، 
چه وقایعی رخ می دهد. من باید این را می گفتم. 
نمی توانستم با همه حرف بزنم، ولی وقتی با یکی 

حرف می زدم و می دیدم سریع قانع می شود...
 

دقیقاً با چه کسانی و از چه جناحی صحبت 
می کردید؟

از دو طرف، هم سبزها، هم آن طرفی ها. وقتی 
صحبت می کردم که این زدن و درگیر شدن تو 
این  به  و  می شدند  قانع  همه شان  است،  غلط 
ترتیب متوجه شدم که من باید در یک گستره ی 
عظیم تری این حرف را بزنم و این ماجرا را توضیح 

بدهم.
گفتید  بسازید،  را  فیلم  می خواستید  وقتی 
می خواهید با کاندیداها هم گفت وگو کنید. با چه 

کسانی دیدار داشتید؟
با آقای احمدی نژاد و آقای رضایی دو ساعت 

و نیم صحبت کردم.
با بقیه چطور؟

بگذریم! من یک سری ابهامات داشتم که چرا 
این اتفاقات افتاده  است؟ این اولین انتخاباتی نبود 
 30 حدود  هم  آن  از  قبل  می کردیم.  برگزار  که 

این حد  در  بودیم. چرا  کرده  برگزار  انتخابات  تا 
دارد  دائماً  چرا  و  افتاد؟  اتفاقی  چنین  گسترده 
گسترده تر هم می شود؟ پاسخ به این سواالت برایم 
مهم بود. در یک طرف قضیه، آقای »علی مطهری« 
و امثال او هستند که می گویند »موسوی« همان 
طرف  یک  »احمدی نژاد«.  که  است  مقصر  قدر 
نیست،  مقصر  اصاًل  احمدی نژاد  می گوید  ماجرا 
یک طرف هم می گوید موسوی اصاًل مقصر نیست. 

اینها گفت وگو  با  باید  من 
می کردم و می فهمیدم که 
چیست؟  ماجرا  باالخره 
متوجه  که  این  برای 
باید  بشوم،  موضوع  این 
تحقیق و حاصل آن را به 
می کردم  تبدیل  فیلمنامه 

و فیلم می ساختم.
دلیل  همین  به 
پیش تولید  و  تحقیقات 

خیلی طول کشید؟
در  ما  تحقیقات  بله، 
سنگ  به  جاهایی  یک 
یک  تا  من  می خورد. 
مطلبی را پیدا نمی کردم، 
بروم.  جلو  نمی توانستم 

هر  کتابی،  هر  تقریباً  لذا  و  می کردم  پیدا  باید 
نشریه ای، هر ویژه نامه ای، هر مقاله ای  را که راجع 
به این قضیه چاپ شده، خوانده ام. تمام مطالبی 
را که روی سایت ها بوده دانلود و چندین بار مرور 
کرده ام. وقتی می گویم هر مطلبی را که در این 
زمینه توانسته ام پیدا کنم، مطالعه کرده ام، اغراق 
دیده ام،  فیلم  ساعت   500 فقط  من  نمی کنم. 
چون چیزی نبود که بتوانم از کسی بخواهم برایم 
توضیح بدهد و توضیح گرفتن از دیگران، بیش از 
مطالعه و بررسی خودم زمان می برد و تازه مگر 
برایم  را  واقعیت  عین  می توانستند  صد  در  چند 

بگویند؟ لذا تحقیقات را خودم انجام دادم.
شما در فیلم تان به یک جاهایی وارد شده اید 
عاقالنه ای  کار  فکر می کند  بشنود،  که هر کسی 
شما  صحنه ها  آن  در  بسیج.  پایگاه  مثل  نیست، 
تیراندازی می شود و آدم هم  نشان می دهید که 

کشته می شود و...
در اتفاقاتی که پیش آمد، بزرگ ترین ضربه ای 
وقایع،  تحریف  بود.  تحریف  از  که  خوردیم 
هم  به  دروغ  و  راست  می کند، چون  ایجاد  فتنه 
می آمیزد و تشخیص آنها دشوار می شود. بهترین 
کار این است که کل اتفاقی را که افتاده، صادقانه 
نقل  مالحظات  با  را  وقایع  نمی شود  کنید.  نقل 
کرد. وقتی می خواهی بسیج را نشان بدهی، باید 

بگویی که بسیج تیر زد یا نزد. من چند تا فیلم از 
»بی.بی.سی« دارم که انگار جبهه وشب عملیات 
است و بسیجی ها، رگبار را به روی مردم بسته و 
ده هزار نفر را کشته اند! اگر چنین رگباری بوده 

باشد، باید همه آن دیوارها خراب شده باشند.
یعنی روی تصاویر صدا گذاشته اند؟

پخش  بسیج  از  دارد  که  فیلمی  روی  بله، 
که  این  نه  است.  شده  گذاشته  صدا  می شود، 
و  نداشت  اسلحه  بسیج،  در  کس  هیچ  بگوییم 
هیچ کسی هم کشته نشد و اینهایی هم که آنجا 
افتاده بودند، تب کردند و افتادند. اصل ماجرا این 
بوده که یکی داشته از آنتن باال می رفته، داد هم 
می زده که نترسید، مشقی است. همه هم برایش 
می گوید:  او  به  بسیج  فرمانده ی  می زدند.  سوت 
»برو پائین، من تیر جنگی هم دارم.« دو بار سه 
بار به او می گوید، ولی او قمه پرت می کند و او را 

با تیر می زنند.
همین  فیلم  قوت  نقطه ی  خیلی ها  نظر  به 
که  است  بسیج«  »پایگاه  به  مربوط  سکانس های 
خیلی خوب درآمده. دقیقاً در این بخش از فیلم 
بسیاری  کردید؟  کار  چه 
وقتی این موضوع را که به 
فیلم  در  پایگاه  این  وقایع 
شنیدند  شده،  پرداخته 
این  که  بودند  باور  این  بر 
بسیج«   »پایگاه  فصل 
فیلم شما را نابود می کند.

سکانس های  گرفتن 
بسیج  24، 25 روز طول 
کشید. خیلی فشار بر روی 
می شود؟  آیا  که  بود  من 
این  همه  نمی شود؟ 
االن  را که شما  چیزهایی 
برابرش  ده  من  می گوئید، 
وقتی  بودم.  نگران  را 
را  بسیج  سکانس های 
گرفتم گفتم خیالم راحت 
شد. احساس می کردم دیگر فیلم را ساختم. آن 
موقع تقریباً بار از روی دوشم آمد پائین و نفس 

راحتی کشیدم.
این بخش را اوایل کار گرفتید؟

نه تقریباً کار رو به اواخر بود.
به کسی هم فیلم را نشان می دادید؟

نه، فقط خودم می دیدم، ولی می فهمیدم که 
در آمده یا نه، شعاری شده یا واقعی.

در برج میالد خیلی ها برای دیدن فیلم شما 
گارد داشتند، ولی تحت تأثیر سکانس بسیج قرار 

گرفتند. عجیب تأثیرگذار است.
است.  فصل خیابان مطهری هم همین طور 
چگونگی جمع شدن مردم در خیابان مطهری و 

اولین درگیری ها.
همان روز شنبه...

را  کشور  وزارت  جلوی  سوم...  و  بیست  روز 
و  کند  تجمع  کسی  نگذاشتند  و  گرفتند  محکم 
این  همه کشیدند در خیابان مطهری. هر کسی 
خیلی ها  می کند.  حیرت  می بیند،  را  سکانس 
می گفتند این فیلم را مستند گرفتی. بسیج را هم 
واقعاً سجده ی  فیلم مستند است.  این  می گفتند 

شکر به جا می آورم که این طور شده.
مناسب،  فضاسازی  و  فیلمبرداری  کنار  در 
حرفه ای  هم  بسیجی ها  با  فرمانده  دیالوگ های 
نوشته شده  و احساس شعاری بودن به مخاطب 

دست نمی دهد...
برای اینکه اینها واقعیت داشته...

یعنی با خود اعضای پایگاه صحبت کردید؟
صحبت  از  تای شان  سه  دو  البته  بله، 
قدر  آن  خدا  بندگان  می ترسیدند.  من  با  کردن 
چاپ  طرف  آن  و  طرف  این  را  عکس های شان 

کرده بودند که...
از بین بچه های بسیج کسی هم در آن پایگاه 

شهید شد؟
نه کسی شهید نشد، ولی دو نفر جانباز شدند. 
یکی توی شکمش تیر خورده که تا به حال یکی 
را  روده هایش  از  قسمتی  و  کرده   عملش  بار  دو 
برداشته اند، یکی هم تیر توی کتفش خورده است.

سوم...  و  بیست  روز 
کشور  وزارت  جلوی 
و  گرفتند  محکم  را 
نگذاشتند کسی تجمع 
کشیدند  همه  و  کند 
مطهری.  خیابان  در 
سکانس  این  کسی  هر 
حیرت  می بیند،  را 
خیلی ها  می کند. 
را  فیلم  این  می گفتند 

مستند گرفتی.

این  وقتی  بسیاری 
به  که  را  موضوع 
در  پایگاه  این  وقایع 
شده،  پرداخته  فیلم 
باور  این  بر  شنیدند 
فصل  این  که  بودند 
»پایگاه بسیج«  فیلم 

شما را نابود می کند.
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فیلم قالده های طال به درستی عنوان سیاسی ترین 
فیلم تاریخ سینمای ایران را به خود اختصاص داده است. 
خط داستانی فیلم، از چند ماه مانده به انتخابات دهمین 
از  متشّکل  کمیته ای  تشکیل  و  جمهوری  ریاست  دوره 
جاسوسان سه غول اّطالعاتی جهان )سیا، موساد و ام. 
در  دانشجویان  تجّمع  با  و  می شود  آغاز  سیکس(  آی. 
در  بریتانیا  پادشاهی  سفارت  فتنه انگیزی  به  اعتراض 
داده  ترجیح  طالبی  ابوالقاسم  می رسد.  انتها  به  تهران 
است، برخالف ده نمکی از شخصیت های سیاسی واقعی 
در فیلم نامه استفاده کند و این مسئله بر باورپذیری فیلم 
افزوده است. برای مثال در خالل فیلم، سخنرانی مهدی 
کروبی علیه میرحسین موسوی، نامه هاشمی رفسنجانی 
به مقام معّظم رهبری، استدالل فرزند آذربایجان-داماد 
برای  مردم  از  مرعشی  عّفت  دعوت  رهنورد،  لرستان 
برپایی تظاهرات، سخنان ساختارشکنانه ی فائزه هاشمی 
بهمن  مابین معترضین خیابانی و حّتی راهپیمایی 25 
معترضین به نتایج انتخابات و قسمتی از خطبه های نماز 

جمعه ی مقام معّظم رهبری به نمایش درمی آیند.

شاید بتوان نقطه ی اوج فیلم را 
ماجرای حمله به پایگاه بسیج بعد 
از راهپیمایی معترضین دانست و 
را  دیالوگ کار  اینجاست که شاه 
فرمانده ی پایگاه خطاب به یکی از 
بسیجیان مرّدد، می گوید )نقل به 
راهپیمایی  مسیر  »تو   : مضمون( 
هست  بسیج  پایگاه  کلّی  مردم، 
ولی هیچ گزارشی مبنی بر حمله 
نرسیده،  اونا  علیه  شعار  حّتی  یا 
اینا مردمین که به نتایج اعتراض 
براشون  مسئله  که  فردام  دارن، 
خونه هاشون.  می رن  بشه  روشن 
این جا  کردن  حمله  که  اینایی 

همونایی هستن که با این مردم از قدیم دشمنی دارن 
اآلنم اومدن اینجا تا انتقامشونو از من و تو بگیرن.« شاید 
کّل فیلم را بتوان در این دیالوگ خالصه کرد. ابوالقاسم 
مردم  حساب  فیلم،  این  در  است  کوشیده  طالبی 
هم  انصافاً  و  کند  را جدا  آشوب گر  معاندین  از  معترض 
به این مطلوب دست یافته است. دلیل اصلی اعتراضات 
گسترده ی آتش افروزان فتنه علیه این فیلم را هم باید 

در این مسئله جستجو کرد.
قالده های طال، فیلمی است که تمام سعی خود را 
کرده است که بی طرف باشد و تاحدود بسیار زیادی هم 
دستگاه های  که  همان طور  فیلم  این  است.  شده  موفق 
سایر  و  سلطنت طلبان  منافقین،  غربی،  جاسوسی 
به دست داشتن در آشوب های  مّتهم  را  نظام  معاندین 
می کند،  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  پس  و  قبل 
هم  را  کشور  درون  انتظامی  و  اّطالعاتی  دستگاه های 
اشاره ی  مهمترین  شاید  نمی دهد.  نشان  تقصیر  بدون 
را  داخلی  امنیتی-انتظامی  دستگاه های  قصور  به  فیلم 
بتوان در دیالوگ یکی از سرداران نیروی انتظامی خطاب 

به دکتر رخ صفت )مقام بلندپایه ی وزارت اطالعات( دید 
که گفت: »همه مون غفلت کردیم، غفلت.« طالبی، غفلت 
مأمورین صادق را درکنار خیانت خیانتکاران قرار می دهد 
و هوشیاری دشمن در این میان است که وقایعی تلخ را 
با استفاده از همین معجون غفلت و خیانت، رقم می زند.

مشترک  کمیته ی  عملیاتی  نیروهای  استفاده ی 
و  منافقین  سیکس،  آی.  ام.  جاسوسان  از  متشّکل 
مردم  از  شده  استخدام  اوباش  درکنار  سلطنت طلبان 
در  نزاع  برای  محلّی  و  انسانی  سپر  عنوان  به  معترض 
فیلم به خوبی به تصویر کشیده شده است. فیلم تالش 
دارد، این اعتراضات را اعتراضاتی نشان دهد که در عین 
صداقت، بسترساز وقوع فتنه ها می شود. اختالفات مابین 
اپوزیسیون نیز از مسائلی است که به خوبی در قالده های 
طال به تصویر کشیده است. در کمیته ی مشترک هیچ 
کس، دیگری را قبول ندارد اما فعاًل و برای ایجاد آشوب 
همدیگر را به سختی تحّمل می کنند، حال تصّور کنید 

دعوای این گرگان بر سر غنیمت را.
مسئله ی دیگری که به خوبی در جریان فیلم بدان 

پرداخته شده است این نکته است 
می دهند  تلفات  منافقین  هم  که 
از  هم  انگلیسی؛  جاسوسان  هم 
می شوند  معترضین صادق کشته 
به  ماجرا  بی مخ  شعبان  هم  و 
نیروی  هم  می شود.  واصل  درک 
هم  و  می دهد  هزینه  انتظامی 
از  را  خود  فرزند  خائن  رخ صفت 
بسیجیانی  هم  و  می دهد  دست 
می کنند،  دفاع  پایگاه  از  که 
فردی  تنها  اّما  می دهند؛  تلفات 
و  خوشحال  میان  این  در  که 
سرمست است، مک گورین رئیس 
ایرانی االصل کمیته ی جاسوسی-

خرابکارِی سه گانه ی سیا، موساد و ام. آی. سیکس است 
قایق تفریحی  بر روی  نزدیکی سواحل مدیترانه  که در 
خود به خوشگذرانی و طّراحی نقشه های پلید علیه ملّت 

ایران مشغول است.
باید گفت، حضور قشرهای مختلف مردم  پایان  در 
طال،  قالده های  اکران  سالن های  در  مختلف  عقاید  با 
بی طرفانه ی  پیام  انتقال  در  طالبی  موفقیت  مؤیّد  خود 
همان  سیاه نمایی های  علی رغم  که  مردمی  است.  فیلم 
انتخابات ریاست جمهوری  از  مقّصرین آشوب های پس 
قلبی  و  صدر  سعه ی  با  می هراسند-  روشنگری  از  -که 
و  آمدند  سینماها  به  فیلم  دیدن  برای  آگاهی،  مشتاِق 
قالده های طال را به پرفروش ترین فیلم اکران نوروزی 91 
بدل کردند. این استقبال مردمی خود مطالبه ای است از 
تمام  و  ارشاد  وزارت  متعّهد،  و  تمام هنرمندان مستقل 
با  و  دهند  هم  دست  در  دست  تا  مسئول  دستگاه های 
در  روشنگرانه  و  خوش ساخت  فیلم های  چنین  ساخت 
مورد وقایع مهم و در عین حال مبهم، به روشن سازی 

اذهان عمومی و بازکردن گره های کور مبادرت ورزند.

»قالده های  ویژگی  اّولین  »صراحت«  تردید  بدون 
با  ایران که  طال«ست؛ صراحتی کم سابقه در سینمای 
در  ایران  سابق  جمهور  رئیس  ترور  برای  تالش  روایت 
با  چند  هر  می کند؛  میخکوب  را  بیننده  فیلم،  ابتدای 
باز  عادی  حال  به  سرعت  به  فضا  دقیقه،  چند  گذشت 

می گردد.
اثر  هر  مثل  را  طالبی  ابوالقاسم  ساخته ی  آخرین 
کرد:  بررسی  جنبه  دو  از  از  می توان  دیگری  سینمایی 

ساخت و محتوا.

طالبی، آن چنان که از کارنامه اش برمی آید، کارگرداِن 
بزرگی نیست و این مسئله به خوبی در طول فیلم قابل 
مشاهده است. به جز علی رام نورایی، تقریباً هیچ بازِی 
به ویژه  نمی شود،  یافت  فیلم  در  کاراکترها  از  درخشانی 
کارکتری که به عنوان یک افسِر ارشد اّطالعاتی )با بازِی 
نیز همسر و مادر  حمیدرضا پگاه( روی پرده می رود و 
وی، از نقاط ضعف آزاردهنده ی فیلم است. کلیشه های 
برخی  در  داستان پردازی  نیز  و  بازیگردانی  و  بازیگری 
موارد در فیلم خودنمایی می کند؛ مثل داستان قدیمی 
بارداری همسر حمیدرضا پگاه پس از سال ها نذر و نیاز؛ 
یا کاراکتر دمده شده ی مادری که همیشه نگران است و 
از همه بدتر بازی بسیار ضعیف چنگیز جلیلوند در نقش 

رئیس کمیته ی مشترک موساد، ام. آی. سیکس و سی. 
آی. اِی.

آثار  از  دیگر  خیلی  مثل  هم  طال«  »قالده های  در 
کارگردانی  ضعف  راه،  میانه های  از  سی ام،  جشنواره ی 
مجموعه ی  انگار  می شود،  مخاطب  خستگی  موجب 
کردن  همراه  و  روایت گری  در  »کارگردان-فیلمنامه« 
از  برخی  لذا  و  می آورد  کم  داستان،  آخر  تا  مخاطب 

حرف های مهم طالبی، در این بین ذبح می شود.
به این ها اضافه کنید سکانس های بسیار بسیار مهم 
پایگاه  به  اغتشاشگران  »حمله ی  به  مربوط  حساس  و 
و  ساخته  ممکن  شکل  شعاری ترین  به  که  را  بسیج« 

آن ها  به  خیلی  طالبی  که  پرداخته شده، سکانس هایی 
با  دل بسته و دوستشان دارد؛ آن قدر که در مصاحبه 
رجا می گوید: »وقتی سکانس های بسیج را گرفتم خیالم 
راحت شد. احساس می کردم دیگر فیلم را ساختم. آن 
موقع تقریباً بار از روی دوشم آمد پائین و نفس راحتی 

کشیدم.«
به تجّمعات و  از صحنه های مربوط  فیلم برداری  در 
درگیری های خیابانی، اگر چه تالش تحسین برانگیزی 
گوشه  اّما   ، شد  واقعی  شکل  به  صحنه ها  بازسازی  در 
کنار حرکات و صحنه هایی را می توان یافت که مصنوعی 
بودن را فریاد می زند؛ اّما در مجموع نحوه ی بازسازی این 

صحنات، قابل ستایش و تقدیر است. ]1[
آخرین نکته در باب کیفیت فیلم از منظر ساخت، 
بازی  نیز  و  نورایی  رام  علی  فوق العاده ی  نقش آفرینی 
خوِب امین حیایی در سکانس های اکشن و زد و خورد 
وضوح  به  که  است  نفره  چند  یا  دو  گریز  و  تعقیب  و 
فاصله ای معنی دار با دیگر فیلم های ایرانی ساخته شده 

در این ژانر دارد و نوید روزهای خوبی را می دهد.
عده ای  سیاه نمایی های  علی رغم  محتوا،  باب  در  اّما 
به درستی گروه های حاضر در حوادث آن  فیلم  اندک، 
طالبی  خوِد  قول  به  )یا  می کند  دسته بندی  را  روزها 
ساخت  از  طالبی  اصلی  هدف  این  و  می کند(  روایت 
معترض  حساب  می کند  تالش  او  است.  فیلمی  چنین 
در  که  را  جماعتی  حساب  کند،  جدا  آشوب طلب  از  را 
به  که  آن هایی  از  می کنند  شرکت  سکوت  راهپیمایی 

پایگاه بسیج حمله می برند جدا کند و ... .
مظلومیت  تا  می کوشد  بسیار  همچنین  طالبی 
با  این غائله نشان دهد و  نیروهای مردمی بسیج را در 
روایت احواالت حاضرین در پایگاه مورد حمله واقع شده، 
به مخاطب کمک می کند تا از دریچه ی نگاه مسئولین 

پایگاه به حوادث بنگرد.
پیش تر هم درباره ی »ملک سلیمان« و نیز انیمیشن 
شاهکار  چه  اگر  این ها  که  بودم  گفته   »1500 »تهران 
نیستند اما به عنوان قدم اّول در یک ژانر، دیدنشان الزم 
است  بلندی  قدم  مجموع،  در  طال«  »قالده های  است. 
در ژانر سیاسی و می تواند مقدمه ی بسیار بسیار خوبی 
بیان مشکالت، معضالت و  به  برای فیلم هایی که  باشد 
سینمایی،  لحاظ  به  اما  می پردازند  سیاسی  دغدغه های 
گاهی  و  متوسط،  از  بهتر  گاهی  است،  متوسطی  فیلم 

بدتر!

پی نوشت :
در  مردم  اجتماعات  صحنه های  دیدن  با   ]1[
در  ده نمکی«  »مسعود  کار  ارزش  طال«،  »قالده های 
وارد  آن  به  که  نقدهایی  همه ی  -با   3 اخراجی های 
است- مشّخص می شود، اگر چه »اخراجی های 3« فیلم 
خوبی نیست اما بالشک ده نمکی با گرفتن سکانس های 

تجّمعات مردم، فوق العاده عمل کرد.

کارگردان سینما یا تحلیل گر سیاسیوقتی دشمنان با هم متحد می شوند

مشترک  کمیته ی  در 
را  دیگری  کس،  هیچ 
فعال  اما  ندارد  قبول 
آشوب  ایجاد  برای  و 
به سختی  را  همدیگر 
می کنند، حال  تحّمل 
دعوای  کنید  تصّور 
سر  بر  گرگان  این 

غنیمت را.

از  که  آنچنان  طالبی، 
برمی آید،  کارنامه اش 
کارگردان بزرگی نیست 
و این مسئله به خوبی 
قابل  فیلم  طول  در 
جز  به  است.  مشاهده 
علی رام نورایی، تقریباً 
درخشانی  بازِی  هیچ 
فیلم  در  کاراکترها  از 

یافت نمی شود.

نقد ثانینقد اّول The Golden Collarsقالده های طال

مجید طیبیصابر دین پرست
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کار خوبان را قیاس از خود مگیر
رسمی  ارگان  در  که  فراری  خبرنگار  علی نژاد،  مسیح 
وزارت خارجه ی پادشاهی بریتانیا یعنی بی بی سی مشغول 
با  متن مصاحبه  کامل  انتشار  علی رغم عدم  است،  کار  به 
در  طال«،  »قالده های  فیلم  کارگردان  طالبی  ابوالقاسم 
سایت خود، تحلیلی بر این مصاحبه داشت. او در بخشی 
از این مطلب که روز 9 فروردین منتشر شد، نوشته است: 
زندگی  ایران  از  دور  که  خبرنگاری  طالبی(  »)ابولقاسم 
در  و  می کند  معرفی  بیگانگان  به  وصل  هم  را  می کند 
در  هستیم  امام  فرزند  ما  می گوید  افتخار  با  فیلم  انتهای 
حالی که خود آیت اهلل خمینی هم از پاریس انقالب 5۷ را 

در  اّما  بود  رهبری کرده 
»قالده های  آقای  ذهن 
طال« الزاماً زندگی کردن 
یک منتقد در یک کشور 
دیگر به معنای وابستگی 
فرمان  یا  یا سرسپردگی 

گرفتن است.«
باعث  که  مسئله ای 
شد، زحمت پاسخ دادن 
وزارت  کارمند  این  به 
خارجه و به احتمال زیاد 
ام. آی. سیکس را بدهم، 
بی شرمانه ای  مقایسه ی 

است که این خبرنگار انجام داده و خود و هم کیشان خود 
را در اندازه های حضرت امام -رحمه اهلل علیه- خیال کرده 
است. این مقایسه آن قدر مسخره و ناآگاهانه است که هر 
ایرانی را به خنده وادار می کند. خبرنگار بی شرم فراری انگار 
امام -رحمه اهلل  برده است که شاه مخلوع، حضرت  یاد  از 
علیه- را به فرانسه تبعید کرده بود و امام هیچ وقت به میل 
و خواسته ی خود از کشور  به آغوش دشمنان فرار نکرده 
انقالب  مبارزان  و  اصیل  یاران  از  یک  هیچ  اصوال  بودند. 
اسالمی با وجود تمام آزار و اذیّت هایی که از طرف رژیم 
پهلوی و مّتحدان غربی آن می دیدند هرگز و هرگز حاضر 

به فرار از وطن و همراه شدن با دشمنان ملّت نشدند. از 
بین تمام مبارزان مهم و باسابقه ی انقالب و یاران امام، فقط 
شهید دکتر بهشتی مّدتی را خارج از کشور بودند که آن 
هم به اصرار و دعوت مرکز اسالمی هامبورگ و فشار مراجع 
بر شهید دکتر بهشتی به منظور بر عهده گرفتن مسئولیت 
از  امام،  شاگردان حضرت  و  مبارزان  باقی  بود.  مرکز  این 
مقام معّظم رهبری گرفته تا مرحوم آیت اهلل منتظری، آقای 
هاشمی رفسنجانی، مرحوم آیت اهلل طالقانی، آیت اهلل جّنتی 
تبعید  و  شکنجه  زندان،  فشار  تحّمل  علی رغم  دیگران  و 
هیچ گاه به دامن بیگانگان پناهنده نشدند. حال این که این 
خود  به  چگونه  خبرنگار 
اجازه می دهد این چنین 
امثال  و  خود  وقیحانه 
امام  حضرت  با  را  خود 
-رحمه اهلل علیه- مقایسه 
به  منطق  قّوه ی  از  کند، 

دور است.
در انتهای نوشته های 
خبرنگار،  خانم  فوق 
را  طالبی  ابوالقاسم 
مّتهم می کند که زندگی 
در  منتقد  یک  کردن 
دلیل  را  کشور  از  خارج 
سرسپردگی  یا فرمان گرفتن او می دانند در حالی که اینطور 
نیست؛ البته این استدالل صحیح است، کسی هم همه ی 
همین  مگر  نمی کند؛  جاسوسی  به  مّتهم  را  خارج نشینان 
یا دکتر شریعتی  نزیست؟  آمریکا  شهید دکتر چمران در 
راهی انگلیس نشد؟ اما بحث این جاست، خبرنگاری که از 
وزارت خارجه  ارگان رسمی  برای  تمام خبرگزاری ها  بین 
و سرویس اطالعات خارجه ی پادشاهی بریتانیا )MI6( و 
محل جوالن خائنان فرقه ی بهائی کار می کند، بدون شک 
جاسوس و وطن فروش است، سرسپردگی و فرمان برداریش 

پیشکش!

خالصه داستان
علی رام نورایی مامور  MI6 است که پیش از انتخابات، 
را گرد  اپوزیسیون  نیروهای متفق  و  ایران می شود  وارد 
هم می آورد. پس از اعالم نتایج انتخابات، او و همراهانش 
می شوند.  عمل  وارد  پایتخت  کشاندن  آشوب  به  برای 
یاری  را  مأمور  این  امنیت،  نفوذی درون سازمان  فردی 
می کند. البته مامور MI6 با هدایت مک گورین )یعقوب 

قادری( این کارها را انجام می دهد و ...

نیمه پر
این  محوری  شخصیت 
 ،MI6 مامور  یعنی  درام، 
بار  نورایی،  رام  بازی علی  با 
و  پرفراز  جاسوسی  قصه ی 
مستندگونه  البته  و  نشیب 
دوش  به  را  معاصر  و 
داستانی  انسجام  می کشد. 
فوق العاده  درام  نیمه ی  تا 
هوشمندانه  طالبی  و  است 
مخاطب  کردن  درگیر  برای 
و  معمایی  البیرنت های  از 

متعددی  داده های  مدام  و  است  کرده  عبور  تعلیقی  پر 
ساخته ی  آخرین  ریسک  می کند.  منتقل  بیننده  به  را 
از جانب مخاطب است.  طالبی در دانستن قصه ی فیلم 
تعلیقاتی پی در پی و  را  را  رفته  لو  و  او قصه ای آشکار 
طراحی شده به نحو مطلوبی ادامه می دهد. سکانس های 
از  بوده،  نظیر  ایران کم  و گریز که در سینمای  تعقیب 
دکوپاژهای فوق العاده بهره مند است. کستینگ فیلم نیز 
یکی دیگر از شانس های قالده های طالست. با ذکر این 

بازی و  نکته که شریفی نیا در نقشی کلیشه ای، بهترین 
امین حیایی در نقشی متفاوت، شاهکار کارنامه خود را 

ارائه داده اند.
نیمه خالی

طراحی  اما  است؛  کلیدی  گورین  مک  شخصیت  وجود 
سنجیده ای در فیلم نامه ندارد و با اینکه جلیلوند این 
شخصیت را با صالبت بازی می کند، باور پذیری کمی 
دارد. کنش هایی در فیلم وجود دارد که کمی شعارگونه 
و اغراق آمیز است، مثل سلطنت طلب پیری که همدم 
یا  است  جوان  دختری 
شخصیتی  که  ترنسی 
گونه  مناقض  و  متزلزل 
لفظی  های  بحث  دارد.  ای 
از   MI6 مامور   با  منافقان 
نامه  فیلم  جمله ضعف های 
های  شخصیت  پردازش  در 
فرعی و البته تاثیرگذار درام 
است که در نهایت، به ریتم 
و نوع قصه گویی صدمه می 
ماجرای  فرعی  روایت  زند. 
نمادین  بار  نیز  سقط جنین 
فیلم را به دوش می کشد و سیر آن را ملودارماتیزه می 
کند؛ اما از عمق و غنای تریلر جاسوسی می کاهد و آن 
را در لحن دچار اشکال می کند. مشکل دیگر این درام، 
قالب شدن گره اصلی ماجرا به خیانت یکی از ماموران 
دستگاه امنیت در انتهای درام است. در طول فیلم، ظن 
پر از تعلیقی ذهن تماشاگر را رها نمی کند؛ اما کدهای 
دیگری که فیلم ساز در یک سوم پایانی فیلم می دهد، 

گویی در مسیر گمراه کردن مخاطب گام بر می دارد.

نقد سینما رسانه پس از جشنواره ی فیلم فجر درباره ی

قالده های طال به روایت تصویرقالده های طال


