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اتر صحنه بر فروهرها قتل پروندה   ت

اتر صحنه بر ،یא رהيزنج یها قتل پروندה فروهر، وשيدאر و پروאنه قتل سالروز נيازدهم يآستانه در  ت
 لوفريني كارگردאن با پروندה נيא هيپا بر كه אستی مستند שينما نام" قتل دو پروندה، כي. "شودي م گشودה

 .אست صحنه بر אكنوנ همي ضايب

  
د (گوتنبرگ ديتبعی نمايس وאليفست در אجرא אز پس" قتل دو پروندה، כي"  و אكتبر ۳۱ شنبهی روزها ،)سو
اتر سالנ در نوאمبر אول كشنبهي  روز שينما נيא. آمد صحنه بر آلماנ فرאنكفورت شهري אلملل נيب ت

اتر وאليفست در زين نوאمبر چهاردهم  .شد خوאهد אجرא كلנي رאنيא ت
  

 فروهر پرستوی همكار
  

 مربوط مدאرכ و אسناد فروهر، پرستوی همكار با ماה شש אز שيبيي ضايب لوفرين ש،ينما متנ نوشتנی برא
ه به كه آنجا تا شنامهينما נيא ليدل נيهم به. אست كردה رو و ريز رא فروهرها عيجف قتل به  اتيوאقع אرא

ی دאرא خود تيجامع در שينما אما. ديافزאيب تماشاگري آگاه بر توאند يم و אست موفق شود،ي م مربوط
اتر كه אستيي ها یدشوאر هماנ  .تאس باנيگر به دست آנ با אغلب متנ، بري متك ييروא ت

  
 صحنه بر گريباز سه سپس. دهند يم ندא رא مرگ كه شود يم آغاز سايكل ناقوسی ها ضربه با שينما

. كنندي تدאع رא حاكمي ستيتاريليمی فضا تا كوبند يمی پاي نظامي آهنگ ضرب با و شوند يم حاضر
 آغاز در אما. دكني تدאع رא" تيوאقع "ميرمستقيغ و كوتاה صورت به ديبا كه אست سمبولي ژگيو جاز،يא

 كه شود يمي طولان آنقدر صحنه، بر گرאנيبازي نظام شبه دנيكوبی پا" قتل دو پروندה، כي "שينما
 .دهد يم دست אز رא خود כيسمبولي ژگيو
  

 אست؟ دشمנ كهي دوست
  

 رא خود حضور נيبهتر و كردהي نيآفر نقשيي ضايبی كارها אزی اريبس در كهي جوאن گريباز ،يعشق נيهرم
ه" كور بوف "در  ميتصم كه دאرد رאي جوאن خبرنگار نقש" قتل دو پروندה، כي "שينما در אست، دאدה אرא
ما אو حركات אما كند دنبال رא فروهرها قتل اتيجز رديگ يم  سرאنجام و אست ها يتيאمن كنترل تحت دא
 مخالف آغاز אز كهي ميقد دوست כ يכيتفك خبرنگار، נيאی برא كه אست آنجا فاجعه. شود يم ديتهد زين

 .شود يم دشوאري تيאمن مامورאנ با אست، אوی ها یكنجكاو
 نشسته بار به فروهر پرستوی ار يبايي ضايب لوفرينی ها تلاש شوאهد، و אسنادی جو و جست نهيزم در

 موفق ،یא رהيزنجی ها قتل ريسا و فروهرها قتل عاملاנ אعترאفات بر אفكندנ پرتو در ژהيو به אو. אست
 فرهنگ توسط تناوب به ها آנی  دهندה تكاנ اتيجز كه אعترאفات، נيאی لابلا אز توאند يم و تאس

 كه هستندي آمرאن كور فرمانبردאرאנ ها، قتل عاملاנ كه كند روشנ شوند، يم اנيب احيس ديحم ويي كسرא
 .אند زدה هيتك قدرت مسند بر ،ييقضا بيتعق אز مصوנ همچناנ،

  
 بجانا حضور جا، به حضور

  
 سكوت در رא ايقضا و نشسته خود وتريكامپ برאبر در جوאנ خبرنگار كهي حال در אجرא، אز بخש נيא در

 אزي كی ي چهرה بري فيخف نور همانجا،. برد يم نام ها قتل عاملاנ אزي ك يאز جا به جا كند، يم مرور
 אند نشسته אتهامي صندل بر כيتاريي فضا در كه אفتد يم) ييكسرא فرهنگ و احيس ديحم (گريد گريباز دو
 .كنند يم اנيب رאي אصل متهماנ אزي ك يאعترאفات و
  
 گريباز هر نجا،يא. אست موفق שينما אز بخש נيא ،يشينمای ها جلوה باي وאقع مستندאت زשيآم منظر אز
 در אما. كند يم فايא رא خود درست نقש و אست افته يرא خود درستی جا ت،يموقع و نقשی אقتضا به

 تماشاگر جه،ينت در و ندאرد وجودي ليدل صحنه، بر مرد گريباز دو حضوری برא ש،ينما אز گريديي فرאزها
ی صدא تنها נيא ،ييجاها در. نديبب آנ در موجود اءيאش و صحنه אزيي جز مقام در رא ها آנ توאند يم

ی א لحظهی برא ايگو ات אند ستادהيא صحنه بر خود كهي حال در ابد،ي يم حضور منطق كه אست گرאנيباز
 .شوند אحضار



  
 ناموفقي شينمای ها جلوה

  
 و نوری باز با אما كنند، ترכ رא صحنه توאنند ينم گرאנيباز كه אستي عيطب و אستی א پردה تכ שينما
 كهی حضور ليدل به ديشا. ساخت پنهاנ ا يآشكار ضرورت، به بسته رא ها آנ شود يم روشנ، هيسا جاديא

 منطق و نرمש فاقد بعضا مرد، گريباز دوی باز گذرد، يم אجرא در زندה سهم بدوנ و حركت يب بعضا
 .رسد يم نظر به

  
 قتل. אست موفق كور بوف אز كمتر שينما נيא دريي ضايب فضا، و حس אنتقال وي شينمای ها جلوה بعد در

 آشنا تماشاگر ل،يلد נيهم به. אست دومي جهان جنگ אز پسي اسيس اتيجنا נيتر عيفج אزي ك يفروهرها،
اتر، با  كهي هرאس و هول در و كند حس خود پوست ريز رא فاجعه ש،ينما دנيد هنگام كه دאرد אنتظار ت

 موفق عرصه נيא در" قتل دو پروندה، כي "אما. شود ميسه אست، بودה حاكم آנ صحنه بر تيجنا وقوع هنگام
 برنامه כ يبه رא آנ تماشاگر، כ يש،يمان אز پس شنود و گفت در كه אست ليدل נيهم به ديشا. ستين
 .كند يم هيتشبي اسيس
  

 اريبس گرאנ پرسש و پرستو
  

اتر سالנ ש،ينمای אجرא هنگام אكتبر، كم يوي س شب شنبه  صد אز שيبی برא كه فرאنكفورتي אلملل נيب ت
 אز پس ساعته כي بايتقر شنود و گفت در تماشاگرאנ، درصد هفتاد אز שيب. אست پر دאرد، نشستנی جا نفر
 سرنوشت دربارה ديبا كه אست فروهر پرستو شتريب ها، آנ پرسש طرف אما. كنند يم شركت زين שينما

 .بدهد پاسخ پروאنه و وשيدאر قتل پروندה
  

 تهرאנ تيهدא اباנيخ در وאقع خود خانه دری ديخورش ۱۳۷۷ سال آذرماה אول روز فروهر پروאنه و وשيدאر
ي قربان ها دה كوتاהي مدت ظرف كه بودی א رהيزنجی ها قتل سرآغازي اسيس تيناج נيא. دنديرس قتل به

 و شود ينم محدود فروهر پروאنه و وשيدאر به" قتل دو پروندה، כي "שينما ل،يدل נيهم به. گذאشتی برجا
 گريدي قربان ها دה و ندא و سهرאب به تا كندي م دنبال אمروز تا رאي اسيس ناجوאنمردאنهی ها قتل ريس

 .برسد زبس جنبש
  

 كارگردאנي ميقد مينس وي شجاع נيپرو אرتباطات אمور در و אستي گينوروزب رضا كار שينما متנي قيموس
 .אند كردהی ار يرא
  
 تهرאנ در فروهرها  قتل سالگرد נيازدهمي
  

 تهرאנ در لאمسا آذرماה אول روز אست قرאر فروهر، وשيدאر و پروאنه قتل سالروز נيازدهم يادبود يمرאسم
 برگزאری تر عيوس אبعاد در مرאسم נيא אحتمالا אمسال ،يفعلي אجتماع زשيخ به توجه با. شود برگزאر
 .شد خوאهد

  
ی برگزאری برא ندהيآی روزها ظرف كه دهد يم حيتوض حاضرאנ אزي ك يپرسש به پاسخ در فروهر، پرستو

 سالروز حكومت، ديشدی هاي אشكالترאش رغم هب ها، سال נيא همه در אو. رفت خوאهد تهرאנ به مرאسم נيא
 .אست كردה برگزאر رא پروאنه و وשيدאر قتل
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