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 .ساختە رضا عالمە زادە و آرامش" موج"نقدی بر فیلم 

 طیفور بطحائی

 در روزنامە اطلس منتشر شدە

 "موج... " یا "موج سواری"

سازان تبعیدی پرکار ایران در خارج کشور است کە بە رغم جدی بودن کارهایش  رضا عالمەزادە یکی از فیلم

خواهم بە این مهم بپردازم. هدف  سطر نمی کمتر مورد ارزیابی و نقد جدی قرار گرفتە است. من هم در این چند

"موج و  اوکار  ینو در آخر من نگاهی است کوتاە بە تفکری کە در پس زمینە کارهای این فیلمساز وجود دارد

 گویم کە دیوار هم بشنود" آرامش" بیشتر از کارهای دیگرش ملموس است. کە البتە "بە در می

گیری هم مورد بحث قرار گیرد.  یم، چرا کە قرار بود پروندە گروگانمن و عباس سماکار در این فیلم شرکت کرد

گرچە ما کل داستان را  اول باید اشارە کنم کە ابتدا قرار چیز دیگری بود و بعد چیز دیگری از کار درآمد.

 طور کلی مضمون مورد بحث جنبش دهە هفتاد بود و انعکاس ان در رسانەهای اروپایی در دانستیم، اما بە نمی

مقایسە با انعکاس جنبش در حال حاضر. در این مورد یک فصل فیلمبرداری شد کە گفتگویی بود سەجانبە میان 

پوشی شدە است. با حفظ حرمت و قائل  من و سماکار و خود عالمەزادە. در مونتاژ نهایی از این بخش بە کلی چشم

 یدگاە جدید مطرح شدە در فیلم بیندازم. دانم نگاهی بە د شدن حق هرنوع تغییر برای سازندە اثر، الزم می

شود و راوی بالفاصلە  ر "ما زندە از آنیم کە آرام نگیریم/ موجیم کە آسودگی ما عدم ماست" آغاز میفیلم با شع

این است کە بدانیم موج چە  تر کنم کە از خود موج مهم شود کە نفس موج مطرح است. و من اضافە می مدعی می

حال اگر بە همین شکل خود فیلم را یک موج از فعالیت سازندەاش بگیریم، ببینیم آیا چیز  آورد. چیزی باخود می

 تازەای بەهمراە دارد یا خیر؟

فرهنگ ما کە ریشە در تمامی تاریخش دارد، پر است از صدای ضجە، پر است از نالە و شکوە و فغان و 

گناهی  گناە بر دار رفتن و تفسیر و توضیح گناە و بی وامصیبتا و شرح ظلم حاکمان و مظلومیت مردم فقیر و سر بی

سرزمین "گل و بلبل" حملە کردەاند و مردم گناهی خورد. دشمنانی از اقصا نقاط دنیا بە این  و قسم و آیە بر بی

جوی این خطە هم گردن زیر تیغ بردەاند اما دست بە تیغ نبردەاند. اگر هم از جان گذشتەای پیدا شدە کە دست  صلح

ذیە و گریە و زاری و حوالە دادن ظالم آنچە از او بازماندە مشتی مجلس تعبە تیغ بردە و از حق خودش دفاع کردە، 

. اما هموارە کسانی هم بودەاند کە انتقام را بە روز قیامت واگذار نکردەاند. در دوران معاصر دە استبو بە آخرت

خیزد کە دوران  از این دست مردمان بیشتر از همە تاریخ هزاران سالە داشتەایم. و این از ویژگی این دوران برمی

 رهایی انسان است.

ک بودن آن است. )چیزی کە بە عمد در این فیلم فراموش شدە خصوصیت مبارزە و مبارزان این دورە ایدئولوژی

کند، نە  "اش را از دست دادە است. انسان برای ایدەهایش مبارزە میفئودالی"است.( ظالم و مظلوم دیگر آن مفهوم 
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ز شوید( باید بگویم کە ا برای نگهداشتن مرزهای باستانی فالن پادشاە دیوانە. و این ایدەها )اگر ناراحت نمی

بە دلیل آزردە شدن خاطر  وقت ، نە از غیرت و جوانمردی. دیگر حاکمگیرند های طبقاتی سرچشمە می خواست

گاهی الهی و گاهی  –کند و این دفاع را حق مشروع  سازد، بلکە از طبقەاش دفاع می مبارک از کلە منارە نمی

داند و رهایی از قید حاکمیت  را بەحق میجنگد نیز حاکمیت طبقە خودش  کە علیە او می داند. آن خودش می -ملی

کە بەطور عملی کارش را بە ثمر برساند، دستگیر یا کشتە شود،  طلبد. حال اگر مبارزی قبل از این ی را میطبقات

کرد. این ایدئولوژیک بودن است کە  شد این کار را می بە معنای رد ایدە و نفی مبارزەاش نیست. اگر دستگیر نمی

های دوران پیشین بە قرن  دهند و مانند جنبش ا هم در پی دارد و هموارە کسانی آن راە را ادامە میتداوم مبارزە ر

 شود. دیگر واگذار نمی

رویم سراغ موج و آرامش. فیلم از لحاظ فکری در همان مرحلە وامصیبتا باقی میماند. دلیل آوردن  با این مقدمە می

ە "ما کاری نکردە بودیم" و آنان بەخاطر درندە خوییشان بە ما ظلم روا گناهی و نتیجتا مظلوم نمایی و این ک بر بی

شود. برای نمونە، حتی در فیلم "حرف  داشتند. این فکر البتە در کارهای دیگر عالمەزادە هم کم و بیش دیدە می

ار دارد کە بزن ترکمن" کە فیلم مورد عالقە برخی سیاسیون است و فیلمی است تشکیالتی )و نە طبقاتی(. او اصر

ها جنگ را بە ما تحمیل  . ما مورد ظلم کور واقع شدەایم، آنترکمن بگوید: ما نبودیم کە جنگیدیم، ما کاری نکردەایم

کنند، برای  ها دریغ می خواهند و چون از آن کە در پی این واقعیت باشد کە مردم آزادی می کردند." بە جای آن

دهد معلوم  هم مبارزە کنند. در این نوع بررسی کە عالمەزادە انجام میکنند و باید  بەدست آوردن آن مبارزە می

جرم و گناە  –چە اسالمی و چە غیر آن  –نیست معیار جرم چیست؟ در عرف عمومی، رعایت نکردن قانون 

شود. اما اگر کسی خواهان براندازی کل آن قانون باشد چی؟ این چیزی است کە سازندە بە آن فکر  محسوب می

جمهور یا چە نوع  چە نباشد فرقی ندارد. چە نوع رییساست. این دیگر مبارزەای است کە چە سانسور باشد  نکردە

 شود. شریعتی حکم کند، تغییری در روند آن حاصل نمی

گوید از دانشیان و گلسرخی تا سیرجانی و سرکوهی، همە قربانی حب و بغض دیکتاتورها  فیلم "موج..." بە ما می

دهد کە "دیکتاتوری شاە تا ابد باقی نماند." انگار اگر شاە دیکتاتور نبود در ماهیت شاە بودنش  ە میشدەاند. و مژد

گوید انتقام از کی؟  انتقام کشی کور نبود" اما نمی گوید: اعدام خسرو و کرامت" جز یک شد!؟ می تفاوتی ایجاد می

ی بودند و هستند، ایدەای کە کل موجودیت از چی؟ و چرا؟ آیا جز این است کە کرامت و خسرو نمایندە ایدەا

گویم(  شدند )حداقل در مورد کرامت بە جرات می خواست. و اگر دستگیر نمی شاهنشاهی را زیر و رو می

شود، با فروتنی باید بگویم کە ما  جا کە بە من مربوط می خواستند همە نظام شاهنشاهی را بە آتش بکشند. تا آن می

و اعتقاد هر کس چقدر با آگاهی توام بود، بحث دیگری  متوانستی واستیم. )حال چە اندازە میخ ها نمی هم کمتر از آن

 است.(

ها  کرد، یک حرف درست زد. گفت: اگر این هایی کە ردیف می دادستان دادگاە نظامی در میان چرت و پرت

بە واقعیتی عینی. اما فیلم هیچ کردند". اشارەای درست  ها بودند کە ما را محاکمە می شدند، حاال آن دستگیر نمی
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ماند.  ؟ نا مشخص مییار چیستت. معگناە ساختن اس اشارەای بە این نوع نگاە ندارد. او تنها در پی با گناە و بی

شود بە اثبات دیکتاتوری رسید. این بە  مبارزە ربطی بە گناە و جرم و خوش دلی و بد دلی ندارد. از این راە نمی

ای سرنگونی است. این همان گردن بە زیر تیغ گذاشتن است. و در بهترین حالت، خواهان شیوەای نفی مبارزە بر

 کمی گشاد کردن مجرای قانونی است، بدون توجە بە ماهیتش.

ریختگی و التقاطی بودن فیلم شدە است. آن  این نداشتن دیدگاە طبقاتی و یک کاسە کردن انواع مبارزە، باعث درهم

کە پایگاهش عوض شدە باشد. یا از گذشتە  ، امروز وکیل مدافع آزادی است. بدون اینکرد کە دیروز محاکمە می

 شرمی بە روی بیاورد.

بردن نظامی جان فدا کردند کە آقای دکتر احسان یارشاطر" )کە لقب فرزانە در فیلم  کرامت و خسرو برای از بین

هامان هنوز  ارتش رژیمی جنگیدیم )و برخی و ژیگیرد( چاکر درگاهش بود. پس از انقالب، ما علیە ایدئولو می

ها با رژیم، تنها رعایت  جنگند( کە مورد تایید آقای معروفی بودە و هست. مشکل او و سیرجانی و امثال آن می

نکردن قانون اساسی از سوی حاکمان است. قانونی کە البتە ما با کل آن مخالفیم. این یک کاسە کرد "حقوق بشر" 

گر کارایی داشت، تا بە حال یک مو از ریش حضرات کندە بود. این عدم کارایی نتیجە بدطینتی من مآبانە مخالفان ا

ود مرزهای طبقاتی را با خوش قلبی و پاک نیتی یا شعار "همە از یک ش کند کە نمی بلکە ثابت مییا دیگران نیست. 

شود و متاسفانە فیلم "موج..."بر چنین  میجا زیاد شنیدە  جا و آن تباریم" از میان برداشت. شعاری کە اخیرا این

 موجی سوار شدە است.

کنم  در کنارهم قرار دادن دشمنان طبقاتی همە را راضی کردن نیست. همە را ناراضی کردن است. من فکر نمی

نی قرار دادە کە باعث اها را در ردیف کس ە باشند کە فیلمساز آنتر یارشاطر و دکتر متینی خوشحال شدآقایان دک

ند. دفاع از آقای شوسوی جهان پرتاب  شدەاند بساط حکومت مورد تایید و عالقەشان فرو ریختە و بە این سو و آن

کنم آقای یارشاطر  ها است. جایگاە کامال مشخص است. فکر می سیرجانی خود نشانگر همسو بودن سیرجانی با آن

قش هم دفاع خواهد کرد و اگر نکند )بگذارید از کند از "شهبانو"ی ساب با همان حرارتی کە از سیرجانی دفاع می

 ادبیات خودش استفادە کنم( ناجوانمردی است و حرمت نان و نمک نگە نداشتن.

کردند، )کاری کە  اما شاە را تایید می -با هر مضمونی –نوشتند  فکر کنید اگر خسرو و کرامت نامەای بە شاە می

شدند، بلکە وزارت و وکالتی هم نصیبشان  کند(، نە تنها اعدام نمی آقای معروفی امروز در مورد والیت فقیە می

دانستند با آشتی کردن افراد آشتی طبقاتی صورت نخواهد گرفت. )کاری کە فیلم در  شد. چرا نکردند؟ چون می می

های طبقاتی  ها پرنسیپ کنند. آن بە خوبی رعایت می –سابق و فعلی  –است( این مسئلە را البتە طبقە حاکم  پی آن

. آیا هیچگاە دیدە شدە است کە سلطنت طلبی از قهرمانان مردم جز بە بدی یاد کند؟ اگر چنین شناسند خودشان را می

پزد؟ بە راستی خود او  زادە این آش شلەقلمکار را میشود. پس چرا عالمە نکند از مجلس دوستان بیرون انداختە می

گراها سر  توان گفت کە بر موج "همە باهم " سوار شدە است. شعاری کە بیشتر ملی کجا ایستادە است؟ تنها می

 دهند و معنایش "همە بامن است" است. می


