
 
 زدهمغزهای کوچک زنگ

خواهد بود، در طی چهار دهه که از عمر اين » مستضعفان«نظام جمهوری اسالمی از ابتدای موجوديِت خود، اعالم کرد که حکومت 
ها کوشيد در  ها و گاه غير حکومتی ارائه نشد، هر گروهی از حکومتی» مستضعفان«نظام گذشته است، هنوز مفهوِم دقيقی برای 

گيرِی  رِک خود اين ابهام را با نسبت دادن اين مفهوم به يکی از اقشار اجتماعی معنا و مفهومی بخشد. اما با گذر زمان، شکلحدود د
ی ابهامی که بر آن افتاده بود، رها شده و در  گاه حکومت شدند، اين مفهوم تا حدودی از هالهساختاِر حکومتی و اقشاری که تکيه

رسيده و رفاه » مقام انسانيت«که قرار بود به بود نشين شهری بود، همانی  ، حاشيه»مستضعف«گرفت.  جايگاِه مفهومی خود قرار
 نصيب او شود.

بود، روستايِی » انقالب اسالمی«در دو دهه پيش از وقوع » انقالب شاه و مردم«نشين شهری، در واقِع ميوه و حاصِل  اما حاشيه
 خانهنشينی،  شاورزِی خود در پِی کسِب ثروت به شهر رو کرده و از شهر، تنها حاشيهای که با از دست دادن زمين و ک ورشکسته
 نشينی و ... را نصيب برده بود.  ، زاغه»خارج از محدوده«سازی در 

با رونِق توليد و مراکز صنعتی، بخش وسيعی از اين گروه اجتماعی جذب مراکز توليدی شده و به » انقالب اسالمی«تا پيش از 
 نيز.های شهری کسب کرده و ضرورياِت شهروندی در دوراِن نوين را  نوظهور کارگر پيوست، خصوصيات و ويژگی یطبقه



ی تجاری بود. واحدهای ی صنعتی با سرمايه ی ساختاری رخ داد، جايگزينِی سرمايه تحولی که در عرصه »انقالب اسالمی«با 
ی صنعتی و  رونق گرفت. اگر حضور سرمايه» تجارت«و در عوض بازار و ی توليد خارج شده  توليدی يکی پس از ديگری از رده

 حاشيهخواند،  می ی صنعت فرای شهر جا گرفته را به واحد توليدی و چرخه واحدهای توليدی، روستايی از روستا رانده و در حاشيه
ليل رفته، به کسِب ثروت از اين ر تحعًا در ساختاِر شهپيوست و وسي ی صنعت می نشين شهری با فروش نيروی کار خود به چرخه

ی کارگر  ی صنعتی در کناِر خود طبقه اگر سرمايه خواند. می ها را به خود فرا تجارت بود که آنبار  اما اينپرداخت؛  طريق می
 می در شماری بسيار محدود را به کاری تجاری در بهترين حالت، پادوی بازار و حجره  داد، در عوض سرمايه میشهری را شکل 

 اين نيرو و توده. کرددارانه را در او تقويت می سرمايه های پيش داشت و همان خصائل و ويژگی ی توليد بازمی گرفت، او را از چرخه
انرژی و توانی که طی يک سال با تظاهرات خيابانی  ؛بود ی رها سازِی انرژی و توانی وسيع و گسترده ی وسيع و گسترده آماده
 .بستبه کار اين انرژی و توان را بايست حال میاما ه بود، تخليه شده و آرامش يافت

برآمد احساسات های جنگ شد؛ دوران آغاز جنگ  جنگ ايران و عراق موجب حضور وسيِع اقشار مختلف اجتماعی در جبهه
نشينانی که به صورت گسترده به  اين اقشار اجتماعی را در کنار حاشيهو  را در پی داشتناسيوناليستی اقشار متوسط و مرفه اجتماعی 

ی انرژِی نهفته در اين اقشار  کننده تخليه» بسيج«های جنگ  طی سالهای جنگ گسيل نمود.  پيوسته بودند، به جبهه» سيجب«
و » فتح کربال«سرانجاِم  گذاری شده، و حمالِت بیهای مين های مرگ و نيستی در شماِر بزرگ به ميدان بود، اين نيرو در جبهه

ها، شمار وسيعی معلول و زخمی به  ر در شماری گسترده تلفات داده و جدا از پر کردن گورستانشد و هر با اعزام می» قدس«مسيِر 
 ی شهرها بازگرداند. حاشيه

ی شهر نيافت؛ جدا از اقليتی بسيار محدود که وارِد روابِط خاص  های مرگ، اما همچنان جايی بهتر از حاشيه بسيج بازگشته از جبهه
ی شهر و فقر  ی وسيِع همچنان در حاشيه سرمايه و رانت را طی کردند، اما توده ،ورود به بازارهای سودحکومتی شده و سريعًا مدارِج 

های عزاداری و سودبری از اين ساختار شد، و بخشی  هيئتماند. در ساختاِر ايدئولوژيک حکومتی بخشی از اين گروه  اجتماعی جذب 
د؛ ساختاری که راه بر لمپنيسم عريان گشوده بود. اعتياد، قاچاق مواد مخدر، ی شهر باقی مان تر در ساختاِر حاشيه بسيار بزرگ

 ها و باندهای زورگير و بر تارِک اين همه، فحشا. دهی به گروهزورگيری، شکل

 سوژه و دستگاِه ايدئولوژيک حکومتی با انتخاِب» ارشاد«و تحميلی  ها و سانسوِر جانکاه ، به قصد دور زدِن محدوديتسينمای ايران
ی شهر،  های اخير حاشيه ، اما در سالهايی عمومًا متعلق و برخاسته از طبقات متوسِط کوشيد همچنان به حياِت خود ادامه دهد

 های سينمای ايران گشود و آثار بسيار ارزشمندی از خود باقی گذاشت. کودکاِن کار، فحشا و اعتياد راه خود را به مجموعه سوژه

مغزهای «(اعتياد و فحشا) و » دارکوب«(کودکان کار)، » الِک قرمز«د)، ای شهر، اعتي (حاشيه» و يک روزابد «هايی چون  فيلم
 هر کدام از فيلماند.  ی سينمای ايران روبرو شده تر بيننده هرچه وسيع استقبالی شهر، اعتياد، قاچاق) با  (حاشيه» زده کوچک زنگ

در رابطه با  جزئیاينجا به نکاتی در ی کالم  برای ممانعت از اطالهاما ای بر بحثی باشند،  توانند زمينه های مورد اشاره، خود می
 پردازم. می» زده زنگ کمغزهای کوچ«ی مورد اشاره،  آخرين نمونه

ميرن، چون مغز نداره  زنه يا از گرسنگی می می ن نباشه گوسفندها تلف ميشن، يا گم ميشن يا گرگ بهشونوميگن اگه چوپ«
گه اون به ما می... ن حکم پدر گوسفندهارو داره، آدم بدون پدر هيچی نيست. ون دلسوز... چوپون احتياج داره، يه چوپوبه چوپ

 »کار کنيم، کی بشينيم، کی پاشيم، کی بميريم.کی بريم، کجا بريم، چی



شکور، شاهين و شهروز و شهره سه برادر و ی سينمايی فجر بوده است.  جوايز مختلِف جشنوارهی  و برنده 1396اين فيلم محصولِ  
شويم که شکور برادر  کنند، طی روند فيلم متوجه میی پدری به اتفاق پدر و مادر زندگی می ی شهر در خانه حاشيه دريک خواهر 

 دارد، شکور در کاِر قاچاق مواد مخدر است و باندی گسترده از لمپنتر سرپرستِی مالی خانواده و به نوعی محله را در اختيار  بزرگ
شاهين تحت حمايِت شکور گذران در آرايشگاهی به کار سرگرم است،  شکوری شهر را در اختيار دارد. شهره دور از چشم های حاشيه

تر از  های کوچک مرين چاقوکشی برای الت، و شهروز در همان ابتدای نوجوانی به اتکای قدرت برتِر محله (شکور)، سرگرم تکندمی
جا در خود دارد، دورويی، تذبذب، وابستگی و ... او در عين وابستگی و تحِت  های لمپن را يک ی ويژگی شاهين همه. برادرش است

ر است، چون توانايی حمايِت شکور زيستن، اما در هر کجا که بتواند و دور از چشِم شکور باشد در پی اعماِل نفوِذ خود و دور زدِن شکو
تر،  خواهر (شهره) و برادر کوچکی خود را بر  ی روابِط زورمدارانه کوشد همهمیتر را ندارد، پس  ايستادِن مقابِل شکور، برادر بزرگ

و » یناموس پرست«به علت در عين نماياندِن خود به عنواِن نماِد خشونت، اما بزدل و ترسوست، شهروز را شاهين کند. اعمال شهروز 
 دهد، ، سپس ميدان تحريکات را به شکور نيز گسترش میکندبه قتِل شهره تحريک میديده شدن موی خواهر در يک فيلم ويدئويی 

در هنگاِم درگيری با ماموران حکومتی، زودتر  ؛شود گاه که شهروز در کار خفه کردن شهره (خواهر) است، خود زير پتو پنهان میو آن
های او چنگ بيندازد،  کوشد بر اموال و زمينبيند، می وقتی چشم شکور را دور می، رساند خود را به محل امن می از بقيه فرار کرده و

  و ... کنداما در مقابل سئوال شکور در مالقات در زندان، آن را نفی می

او در بهترين حالت و با زد و است، شدن » چوپون«ی شهرهای بزرگ ايران، در پِی  شمارانی است که در حاشيه شاهين يکی از بی
 ،تر بشود و همانند برادرش شکور چند نفری از اوباش تحِت اختيار داشته باشد. شکورهای پائين در رده» چوپونی«بنِد بسيار شايد خود 

 های درون سلسله چوپانخرده شمار خود يکی از بی» چوپانی«، چوپانی که در نظام و ساختاری محله است» چوپان«ظاهرًا اما 
 گذارد، اما رقابت برای چوپان شدن را چرا.مراتب است، سلسله مراتبی که فيلم به نمايش نمی

ی پايانی فيلم در انتظاِر اوست تا  که شهروز در صحنهشود، غافل از اين» چوپان«کوشد که خود  شاهين با زيِر پا گذاشتِن شکور می
» چوپان«کوشد نشان دهد که اين ساختار تنها توسط های متفاوت مینهفيلم در صح روش، شاهين را لگدمال کند. در تداوم همان

قرار است قربانی  ی نزديککنند، هر دو دسته در آيندهای مشترک زندگی می گذاری شده، گوسفندان و کودکانی که در طويلهپايه
 . شوند، کودکان به خدمت چوپان درآيند، گوسفندها کشتار شوند

طور که به صورت انفرادی گيرند، همانوار است که مورد نظر قرار می اند، تنها به صورت گله قد هر ارزشیها به صورت فردی فاآن
ها چنان فاقد ارزش است، که در تک تِک آنجاِن ها را روی ميدان مين فرستاد، تا راه را برای گله بگشايند، در اينجا نيز توان آن می

کوشد به بسيجِی حاشيه شهری يادآوری کند، که جاِن د تا بميرند؛ شايد هومن سيدی میشون می به امان خدا رهاپی هر بيماری 
 .و ندارد تِک شما برای چوپان هيچ ارزش و اهميتی نداشتتک

ه نسبت به يولی فق«ايران حاکم است پرداخته، نظمی که در آن  سرزمينهومن سيدی با اين فيلم، در لفافه به نظمی که چهار دهه بر 
ت را به منظور حفظ مصلحت ين مقام واليه ايامبر اسالم (ص) داشت. فقياری که پيار دارد. همان اختياموس مردم اختجان و مال و ن

آورد که در نظِم حاکم، گوسفندی بيش  . هومن سيدی در قالب فيلمی خوب و خوش ساخت به يادمان می(احمد جنتی) »امت دارد
 مان حاکم است، که به تنهايی برای چوپان فاقد ارزشيم، که چوپان است که هدايت نيستيم، که چوپان بر جان و مال، حيات و ممات

 مان، رهايی از وجود چوپان است.کند؛ که تنها راه نجات از فالکِت آوار شده بر همهمان می
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