بادكنك سفيد :خالقيت و دودلي
بهزاد قادری
بادكنك سفيد در سال  991 / 731از لندن به استانها نيز راه یافت و دو روزی هم ميهمان سينمای شهر ایپسچ بود.
از پائيز سال  991در واحد تحقيقات تئاتر دانشگاه اسكس از این فيلم یاد ميشد و همه چشم انتظار بودیم همين كه
اندكي به ما نزدیك تر شد ،بهتماشایش برویم« .استالينيسم سرمایه» هر جا كه دستش برسد در ارائههی هنهر سلسهله
مراتبي دارد :نوبت نخست به خواص و بعد به تودهی مردم ميرسد .امها اهاه شههرداری یها شهورای شههر ،ایپسهيچ
نمونه اش  ،خوابنما ميشود كه صرفاً فيلمهای تجاری و فوتبال كافي نيست و چاشنيهای دیگری هم هست كهه بگویهد
زنداي شاید معجوني باشد بيشتر از توپِ مقدر فوتبال و فيلمهایتجاری .پس وقتي این فيلم در شعاع عمه مها قهرار
ارفت  ،تقریباً همهی اروه ايوهها را وركشيدیم و ،از آنجا كه همه بندااني آسمانج بودیم ،سفر به ا یپسيچ را بهلندنِ
خدا خوبكرده ترجيح دادیم.
مجموعهی «سينماهتئاتر» این شهر یك سينمای بزرگ ،یك سالن تئاتر ،و یك سالن خيلي نُقلي دارد با انجایش پنجاه
صندلي .این یكي فيلمها را بيشتر با اهداف آموزشي نشان ميدهد و بنابراین ،ویژاي «زیرزميني» یا «آلترناتيو» را نيهز
یدك ميكشد .بادكنك سفيد چهارم و ششم آوری  1 ( 91و  1فروردین  ، )31در دو نوبت ،و در همين سالن نُقلي بر

پرده نشست .واژهی «زیرزميني» را بيشتر برای فيلمهای داراندیش و تجربي به كار مي برنهد ،امها در مهورد بادكنهك
سفيد شاید بيشتر متانت و حيای دوربين مورد نظر مسئوالن آن سينما بود .منظورم از متانت ،البته ،نه محجب بودن این
فيلم ،بلكه صراحت زبان و پرهيز از هيزچشمي دوربين است.
هيزچشمي دوربين  ،به امانم  ،تا حدود زیادی ناشي از «استالينيسم سرمایه» است .هنری كه زیر پتك سرمایهی جهت -
دارِ تهيهكننده شك مي ايرد باید پاسدار «آزادی سركوفته»ای باشد كه بتواند منافع درازمهدت سهرمایهاهااران را ههم
برآورده كند .این منافع ،در بيشتر موارد ،نه تنها باید سود آني نصيب خدایگان كند ،بلكه باید در راستای جهان بيني آنان
نيز باشد .پس غروب كه ميشود ،مردم برای دست یافتن به این «آزادی» به جستجو مهيپردازنهد تها در ایهن توزیهع
عادالنه(!)  ،سرارمي مورد نظر خود را بيابند :خيلي راهي ميخانه و جمعي روانهی كازینو ميشوند؛ دستهای نيز به فهيلم
روی مي آورند .زیر لوای «آزادی سركوفته»  ،همه مصرف ميكنند .تماشاارانِ اكثهر ایهن فهيلمهها بهازیگران را مصهرف
 -این مقاله نخستین بار در فصلنامهی فرهنگ و هنر ،كرمان ،زمستان  ، 731چ اپ شد و اینک (اسفند  ) 737با تغییراتی در اختیار خوانندگان قرار میگیرد.

مي كنند .به اقتضای حال ،عدهای از قر و غمزهی مثالً دزدمونای فيلم اتللوی اليور پاركر (  ،) 991بعضي هم از نرهغولي
شخص اتللو در این نسخهاش سيراب ميشوند .جمعي هم ،خسته از شور و شر «ستاره»ها ،ترجيح ميدهند در آسمان
خيالشان دمي با صميميتِ دوربين آشتي كنند .پس راهي سينمای «زیرزميني» ميشوند( .در آخرین نوبت نمایش فهيلم
بادكنك سفيد ،افزون بر اروه ما ،پانزده نفر در سالن حضور داشتند كه ،سهوای مهنِ «اجنبهي» ،بقيهه «سهفيد» بودنهد.
بهافتهی مسئول ايشه ،در نوبتهای قبلي نيز تقریباً همين تعداد فيلم را تماشا كرده بودند).
در این نوشته ،نخست به واكنش تماشااران حاضر در سالن به این فيلم ميپردازم ،و بي آنكه بخواهم كلياویي كنم،
بيشتر به یافتههایي اشاره ميكنم كه ،هر چند شاید فرع بر موضوع به نظر آیند ،چندان هم به آن بيربط نيستند .بخش
دوم دربارهی افتگویي تخصصيتر با همكارانم در واحد تحقيقات تئاتر دانشگاه اسكس است.
اما بگاارید محض احتياط خالصهی فيلم را مرور كنيم .شش ه هفت ساله دختری هوس ميكند ،در آستانهی سال نهو،
به جای ماهي های قرمز و رنجور حوض خانه ،ماهي تازهای را در تنگ بلورِ روبهروی آینه و كنار سبزهی سفرهی هفهت -
سين بگاارد؛ از آن ماهيهایي كه وقتي « بال مي زنن ،یه عالمه تكون ميخورن ،انگار دارن ميرقصن .یهه عالمهه بهال
دارن!» .قيمت این ماهي صد تومان است .مادر ،از دادن چنين پولي سر باز مي زند ،اما با پا در مياني بهرادر بزراتهر ه و
البته پس از شرط و بيع های برادر با خواهر ه باالخره رضایت ميدهد .دخترك ،اسكناس پانصد توماني در تنگ ،روانهی
بازار ميشود .سر راه به قلمرو ممنوعه ه معركهايری مارايرها ه ميرسد .اسهكناس او دمهي اسهير افسهون مارايرهها
ميشود ،ولي با مهرباني یكي از معركهايرها ،آن را باز پس ميايرد .اما انگار اسكناس بيقرارتر از دخترك است :معلوم
نيست چطور از تنگ بيرون ميپرد و از الی نرده های نوراير به زیرزمين مغازهای ميخزد .كركرههای پایين دكان اميهد
بازیافتن امشده اش را در دل دخترك كمرنگ ميكند ،اما « مادام» (كه از لهجهاش بر مي آیهد ارمنهي باشهد) دليه راه
دخترك مي شود و از خياطي كه در مغازهی بغ سخت ارم بگو مگو با یك مشتری بدقلق است ميخواهد به او در پيدا
كردن پولش كمك كند .حاال دخترك است و مشغلهی خياط كه خسته از چك و چانه زدن با مشتری ،رسيداي به كار او
را به زماني بعد از عيد موكول ميكند .علي ( برادر دخترك) با اونهای كبود كه احتماالً یادااری است از ضهرب شسهت
پدر ،سر ميرسد .پدری ،كه فقط صدایش را از درون حمام در زمينهی صحنههای حياط ميشنویم؛ آدمي كه مدام قدقد
مي كند و «اورد» مي دهد .حاال اوست كه ابتكار عم را به دست ميايرد و در آخرین لحظاتِ مانده به تحویه سهال ،بها
استفاده از چوب بلندیكه از آنِ پسرك افغاني بادكنك فروشي است ،و نيز با كمك او ،پانصد توماني را از زیرمين مغازه

آزاد ميكند و با خواهرش ،به دنبال ماهي ميروند .پسرك افغاني ،اینك با تنها بادكنكي كهسر چوبش مانده ،در زمينهی
كركرهی مغازه «عكس» ميشود و سال نو نيز از راه ميرسد.
بادكنك سفيد  ،به دلي بهرهايری از راههای ارتباطي فرازباني ه مثالً لهجهها و اویش قوميتها و مليتههای مختلهـ ه
برای تماشاچيان عمدتاً غربي اروه ما معضلي بود .هر چند رمزاااری فيلم به خودیِخود خوب بهود  ،امها رمهزوارهههای
وابسته به فرهنگ در سطوح اونااون ،از نماهای تصویری ارفته تا آواها و چههرهسهازیهها ،بهرای ایهن اهروه غربهي
ابهاماتي ایجاد كرده بود.
اما بگاارید فعالً از آثار هنری و نحوهی انتقال آن به مخاطب بگویم .از خياالت است كه فكر كنيم یك اثهر هنهری بهر
مخاطبانش در سراسر دنيا یكسان تأثير ميااارد .این عصا قورتداداي ،ميراث » نوكالسيك»ها است كه هنگام تعریـ
طبيعت بشر چشمشان را به دادههای زیست محيطي مي بستند .هر چنهد رمزنگهاری در یهك اثهر هنهری ثابهت اسهت،
رمزاشایي مخاطب چنان بر كار تأثير ميااارد كه اویي ميخواهد آن را « بومي» كند .در هرصورت ،یك اثر هنری ،بها
هر سفری كه به دیگر نقاط دنيا ميكند ،زنداي تازهای را آغاز ميكند .نمونهاش همين بادكنك سفيد و برداشتهایي كه
در مخاطبان غربياش ایجاد كرد .بيشتر توضيح ميدهم.
نخستين خللي كه در انتقال «رموز» این فيلم برای مخاطب عمدتاً غربي اروه ما پيش آمده بود ،بيشتر به خود تماشاار
مربوط مي شد تا به فيلم .فيلم زیرنویس انگليسي داشت و این قطعاً انتقال رمزوارههای لهجه  /اویش محور را بهرای
مخاطبان غربي مشك ميكرد :لهجهی فارسي ارامنه ،تركي ،ايلكي ،خراساني ( نيشابوری) و افغاني .ااهر حضهور ایهن
لهجه ها دست به دست هم ميدهند تا نهایتاً تقاب بين این اروه و تنهایي پسرك افغاني را برسانند ،این همه در شتاب
برق آسای جمالت زیرنویس نميانجيد (از این نظر ،شاید مقایسهی طعم ايالس كيارستمي با این فيلم منظورم را بهتر
برساند .فكر ميكنم طعم ايالس بيشتر نگران انتقال این «رمزوارهها» به بيننداان فرامرزی است).
اهميت رمزاااری لهجه را به هيچ وجه سطحي نميدانم .زیرنویس ها فيلم را دچار نوعي یكنواختي زباني كردهاند؛ بهه
اونهای كه سوای صحنهای كه سرباز با ذكر نام والیتش به بيننده (غربي یا فارسيزبان) امكان ميدهد فضایي خيالي را
در ذهن خود مجسم كند ،دیگر رمزوارههای لهجه  /اویش محور تواني برای جان بخشي به محيطهای دیگهر در ذههن
بيننده ی غربي ندارند .ماجرا این نيست كه دخترك ميخواهد ماهي بخرد؛ روایت ،قصهی عروجِ ( نهاقص؟) از حيطههی

حركت «درخود» دختهرك نيسهت ،چشهم و اهوش بهاز
ِ
افتماني « بسته» و كوچ به چندآوایي است .جوهرهی فيلم صرفاً
كردن بهسایر قصهها هم هست .بهعبارتي ،بادكنك سفيد با ایجاد تنوع زباني ،ماهيت «كارناوال» دارد .و همين جا بایهد
به توازی بين مي به تغييرات بنيادی در نهاد دختهرك و صهورت چندزبانههی فهيلم توجهه كهرد ؛ صهورتي كهه از پهس
پوست اندازی و فاصله ايری از صورتهای تك آوای روایي مرسوم سر بر آورده است .وحهدت زبهاني « یكدسهتي» كهه
زیرنویس بر فيلم تحمي ميكرد ،با توجه به سایر پيشفرضهای تماشاار حاضر در سالن  ،نتوانسته بود ایهن جنبههی
كارناوالي را به مخاطب انتقال دهد ،هرچند همين زیرنویسها در مورد پسرك افغاني بسيار خوب عم ميكند :در مهتن
زبانيِ فيلم ،وقتي علي دست خالي از بساط مرد نابينا بر مياردد و مي بيند كه پسرك رفته ،از خواهر (راضيه) ميپرسد،
« بادكنكيه كوشش پس؟»  ،اما زیرنویس مياوید “Where’s the Afghan boy?” ،و به این ترتيهب شناسهایي مليهت
پسرك بادكنك فروش را برای بينندهی بيگانه با زبان فارسي آسان ميكند؛ این در حالي است كه بينندهی فارسيزبان
تنها با تكيه بر رمزوارههای بصری و لهجه محور ميتوان د مليت پسرك بادكنك فروش را حدس بزند.
باید چند كلمهای هم دربارهی پيشفرض های تماشااران نسبت به حضور نااهاني پسرك افغاني بگویم .با مثالي شروع
ميكنم :فرضكنيد یك «سفيد» اروپایي تبار ه در اینجا ،انگليس ه بهجواني «آسيایي» حملهور شود .در جریان تحقيقات،
پليس از او ميخواهد اروهي را ورانداز و مجرم احتمالي را معرفي كند .جوان آسيایي طرف را مي بينهد امها بهه پلهيس
مي اوید « ،نه  ،هيچكدام از اینها نيستند» .اینحركت او برای دوری جستن از حمالت بعدی و جراحات بيشتر اسهت .در
همين راستا اار بعدها هم جایي طرف را ببيند ،احتمال درايری بعيد مي نماید .این رفتار مفروض یك «اجنبي» است .در
این فيلم  ،اما ،وقتي برادر ،از شوق یافتن راهي برای بيرون كشيدن اسكناس از زیرزمين مغازه ،چوب پسرك افغهاني را
از دستش ميقاپد ،او با قلدری با علي االویز ميشود و «دزد» خطابش ميكند .چنين رفتاری با پيشفرضها یي كه این
مخاطبان از فردی خارجي در ذهن دارند جور در نميآ مد؛ در نتيجه ،دادههای زیست محيطي در جریان رمزاشایي توسط
ايرنده ی پيام «هضم» ميشوند .جالب بود كه حتي با وجود اشارهی صریح زیرنویس به مليت پسرك بادكنك فهروش،
حتي یك نفر هم در اروه ما به «افغاني» ب ودن او توجه نكرده بود!
از این مباحث كه بگاریم  ،باید افت بادكنك سفيد با ساداياش بيننده را جادو ميكند .تماشاار سهرارم « مصهرف»
قصه مي شود ،اما در لحظات پایاني« ،غصه«ای را كه روایتش در حاشيه فرض شده است یا در انظار بهينالمللهي محهو

شدهاست ه منظورم ماجرای افغانستانِ آن زمان و تفاله شدنش در معامالت سياسي بهينالمللهي اسهت ه وارد صهحنه
ميكند.
شاید مخاطب ایراني  ،از این حيث  ،بتواند ميان بایسيك ران مخملباف و بادكنك سفيد پناهي و كيارسهتمي «دیهالواي»
ایجاد كند؛ البته نه به قصد آن كه با یكي دكان دیگری را تخته كند ،بلكه با این هدف كه از خود ،از فيلمنامه نویس ،و از
كاراردان بپرسد :با كدام یك از ایندو اثر بيشتر به عمق فاجعه در افغانستان پي مهي بهریم؟ بایسهيك ران تقریبهاً دو
ساعت زمان مي برد تا افغاني را بازیچهی ترفندهای سياسي شرق و غرب نشان دهد؛ بادكنك سفيد نااهان ه و انگهار
برای رد ام كردن؟! ه افغاني را در هيبت پهلوان پنبهای اول خورده نقش ميزند ( به نمای پایاني فيلم ،پسرك افغاني با
تنها یك بادكنك سفيد بر سر چوب ،دقت كنيد) .اولي از واقعيتي تلخ «روایت» ميسازد ،حال آن كه دومي فكر ميكند
با ناافته اااشتن روایت به فاجعه عمق ببخشد.
اینك بپردازیم به افتگویي كه دربارهی این فيلم در سينما درارفت :عليرغم تلنبار كردن قصهههای فهراوان ( مارايرهها،
خياط  ،و سرباز هر یك قصهای ميسازند) ،و نيز عليرغم قصهی ناافتهی پسرك افغاني ،بادكنك سفيد ژرفساختي دارد
كه پنهان نمي ماند :در لحظهی بحراني یك «انقالب فصلي» ( تحوی سال) ،نو/جوانان در بيرون قاب سنت خيمه ميزنند.

شاید بد نباشد عالقمندان برای ارضای حس كنجكاوی خود ،در اام بعدی ،این فيلم را با آليس در سهرزمين عجایهب
مقایسه كنند .آنچه در اینجا مجال نق دارد ،اونااوني تصویری فيلم است كه از قضا با فضای تحوی سال جفت ميآید
و بنابراین ،خيليطبيعي جلوه ميكند .این دست و دل بازی تصویری ،بيننده را در نُهتوی آینهای ارفتار ميكند و دسهت
آخر ،او را سرِ لج ميآورد كه یا به همهی تصاویر دهن كجي كند یا برای رهایي از این آشفته بازار ،نردبهاني از منطهقِ
مشترك نهفته در آنها بسازد.
دهن كجي به فيلم شاید همان اطالق ساداي و بيغرضي به فيلم باشد كهه بهرای بيهان آن لفه « ناتوراليسهم» یعنهي
عين نگاری را به كار مي برند ،چيزی كه برای توصيـ این فيلم در اینجا ه انگليس ه از آن استفاده كردهاند :هنر سادهای
كه به متعالي مي كند .شق دوم مي تواند این باشد كه از نفس تفاوت زباني در فيلم استفاده شود.
این فيلم از همان ابتدا توجه بيننده را به كنشاری جنس « مؤنث» ه در متن دو صدای ناپيدا ،رادیو و پهدر (كهه شهاید
ماهيتي یكسان دارند) و همزمان در تقاب با آنها ه جلب ميكند .بهكارايری چنين روشي طبيعتاً سهبب شهك ايهری دو

زبان ،یا دو افتمان متفاوت ميشود :یكي زبان دختر ك كه به نرمي روی كاشيهای حوض سر ميخورد و در آب كدر آن
محور مي شود ،دیگری زبان ’آن‘ی كه غایب است ،اما طنين صدایش از حمام بر كاشيهای قدیمي و وامانهدهی خانهه
پژواكي دردناك دارد .این افتمان (پدر) تكثير هم شده است :بر زبان مادر نيز جاری است؛ برادر دختهرك ههم از ایهن
ميراث پدری بي بهره نمانده و راه های تندی از آن در زبانش نمود دارد ،هر چند تقریباً همسال خواهر است و خود نيهز
تلخي آن را در سوز سيليهای ااه و بيااه چشيده است .اونهی دیگرش را در «افسون» مارايرها مي بينهيم؛ « مهادام»
هم عليرغم دلسوزی ،زباني مملو از بكن نكنهای معمول دارد؛ اونهی دیگر این زبان را از خيهاط مهيشهنویم كهه بهه
مشتری مي اوید اال و باهلل اندازهی یقه به هيچ وجه عوض شهدني نيسهت .دختهرك در مجموعههی زبهاني فشهردهای
محاصره شده است  ،زباني كه الكان آن را « نظم نمادین» ( )symbolic orderمهي نامهد؛ زبهان نهادینههای كهه فهرد را
تعریـ مي كند و در این فيلم با غيبت پدر نمود پررنگ تری یافته است .نقبي به هاكلبری فين بزنيد تها رابطهه و معنهي
هستي را با زبان حس كنيد .هاكلبری از جور پدرش كه خالص ميشود ،باید از «عمهسَلي» بگریزد كه اار دستش به او
برسد از هيچ تالشي برای « متمدن» و « مبادی آداب» كردن او دریغ نخواهد كرد .در این فيلم ،حتي بهرادر ،نسهبت بهه
دخترك ،به این « نظم نمادین» نزدیكتر است ،چرا كه اوست كه مي تواند مادر را متقاعد كند پول خرید ماهي خيالانگيز
خواهر را بدهد :طفلك براد ر ،به حكم رفتار جنسيتيای كه به او دیكته شده است ،اهگاه شبحي ميشود از «پدر» غایب
ز ميانه.
و از زیبایي های فيلم اینكه سرباز از حيث زبان از همه به دخترك نزدیكتر است .زبهان او مثه نغمههههای سهراردان
به درون زبانه ميكشد و با منطق « نظم نمادین» جور در نميآید« .دوست شدن» دخترك با او بر اسهاس همهين وجهه
مشترك است .لغوه های زباني سرباز ه كسي كه كلي مشق نظامي دیده است و با قيد و بند آشناست ه او را از بند «تكلم
بطني» كه دیگران اسيرش هستند آزاد ميكند.
اار افتمان « نظم نمادین» بر آنچه هست تكيه ميكند ،زبان دخترك به عصارهی هستي او كه بهرای دیگهران ناشهناخته
مانده اشاره دارد ،یعني زبان ضمير ناخودآااه .فاصلهی بين زبان او و «افتمان» دیگران مث فاصلهی مهاهيخيهالش در
تنگ آب و ماری است كه از درون جعبهی ماراير سر در ميآورد .سوای قصهی ماهي و اسكناس پانصد تومهاني ،آنچهه
در فيلم بهچشم مي آید ،زبان خشك مردماني است كه مسئلهی او را به آینده موكول ميكنند .زبان دخترك بيانگر آرزوی
اونه ی نوی از زیستن است ،برخاسته از هویت منحصر و یگانهای كه با جنسيت او آميخته ،و البته تقریباً هيچ كهس آن

را جدی نميايرد .پروراندن خيالِ ماهيِ متفاوتي برای سفرهی هفتسين ،جریمهاش خشونت جسماني یا مسخ اسهت:
ماراير اسكناس او را در منفا جعبه ميااارد تا مار سياه سرش را از آن بيرون آورد ( نوعي تهدید به تجاوز؟) ،در مغازه -
ی خياطي  ،دعوا بين مشتری و خياط بر سر یقهی پيراهن و اردن مشتری ( نظيری برای جعبهی ماراير و ماری است كه
باید برای شعـ تماشاچيان از سوراخ بيرون بياید) ،مسهئلهی دختهرك را بهيش از اینهها پيچيهده نشهان مهيدههد؛ و
ماهي فروش امان ميكند دخترك ماهي دودی خشكيده ميخواهد ( مي بينيد كه در همهی این تصاویر از حربهی تهدید
یا تطميع برای تحقق یك هدف استفاده شده است :منصرف كردن دخترك از تمنایي كه در دل دارد).
پا در صحنه اااشتن دخترك برای عرض اندام ،خالقيت و ابتكار او را طلب ميكند .او در این زمينه نيمقدمي برميدارد.
بازپيمایي راه های طي شده را از « مادام» مي آموزد و عليرغم این حكم كه نباید با غریبه حرف بزنهد ،در مهي یابهد كهه
مسائ انساني با «دیالوگ» ه حتي در سطحي كميك ه قاب دركاند .كنجكاوی او در زمينههی مسهائ انسهاني سهبب
مي شود كه دیوار سكوت بين خود و سرباز را فرو ریزد و با او دوست شود ،هر چند با سر رسهيدن بهرادر بهه مجهازات
تهدید ميشود .اما دخترك نمي تواند پا را از این مرز فراتر بگاارد ( و شاید بتوان افت كمي هم عقب مهي نشهيند) :در
صحنهای دیگر ،و پس از غيبت كوتاه برادر ،دخترك به او اطمينان ميدهد كه با پسرك افغاني دوست نشده است ( یعني
حرف نزده است!).
تردیدی نيست كه بادكنك سفيد در به پرواز درآوردن خالقيت و آفریننداي دخترك چندان توفيقي نداشته است .با ورود
برادر به صحنه  ،نگاه جستجوار اوست كه ،خيلي بيشتر از نگاه دخترك  ،دنيای پيرامون را برای ح مسئلهاش ميكهاود.
ارچه دخترك هم ااهي راه هایي از ابتكار را نشان ميدهد ،باز هم مشاهده و ابتكار از آنِ جنس ماكر ميشود و دخترك
تقریباً منفع مي ماند .شاید فيلمنامه نویس و كاراردان معتقدند این خود روشي است برای بيان مشك  .خالقيهتهها را
خواستن ها بر كرسي مي نشانند و تاریخ و هویت هر كس به توان همزمان و همسو كردن ایهن دو نيهرو بسهتگي دارد.
واماندن از خالقيت مي تواند خطر تجدید نظر در خواسته را نيهز در پهي داشهته باشهد و فهرد را بهه تحریهـ و تقليه
آرزوهایش وادارد.
آیا فيلم در مدار بستهای سير ميكند؟ تماشاارانيكه در اینجا (ایپسيچ) آن را دیدند ميافتند « بله» :بله  ،اار نظر متوجه
خرید ماهي خيالي دخترك شود « .نه» ،اار به تحوی سال و سفرهی عيد نوروز در منزل توجه كنيم .خواهر و برادر را در

هنگامتحوی سال در راه مي بينيم ،نه سر سفرهی هفت سين .پای ثابت پراار اندكي ميلغزد ،دایرهی هستي این دو به
همراه پسرك افغاني بيرون قرار و مدار «هميشه» قرار ميايرد :در آستانهی سال  ، 731اینهها دور و سهير دیگهری را
( باید؟) آغاز ( مي)كنند.
پرداختن به كودك در هنر یك قوم مخصوصاً در مرحلهی بحراني تحول و انقالب و اصهالح ،پيشهينهی درازی دارد .در
ادبيات اروپا و پس از انقالب فرانسه و نيز با آغاز انقالبات اجتماعي در اروپا و آمریكا در دهههی شصهت قهرن بيسهتم،
حضور كودك بر صحنه  ،بگویي نگویي  ،ندایي است برای بازنگری قطعيتها .كودك به راحتي به منهاطق ممنوعهه وارد
مي شود و ،عليرغم خيال قالبي بعضي ،فيلسوفانه ماهيتِ بودنها را ميشكافد .كودك ،منِ در تبعيد ماست ،سهؤاالتي را
كه ما سركوب ميكنيم  ،او شجاعانه پيش ميكشد .كودك از انشقاق و دودلي نيز خبر ميدهد .شاید بتوان افت سينمای
ما با باشو ،غریبهی كوچك ،دونده ،اویار  ،و این بار با بادكنك سفيد بخشي از وظيفهی خود را در زمينهی آسيبشناسي
دور باط انجام داده است.

