ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻏﯿﺒﺖ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺟﺎم ﻣﻠﺖھﺎی آﺳﯿﺎ در ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺮق ﺳﺮد
ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﺗﻮﺟﻪ :در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶھﺎی اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﺷﻮد!

ﻋﺮق ﺳﺮد از ﻣﺎﺟﺮای واﻗﻌﯽ و ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج ﺷﺪن ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺴﺎل زﻧﺎن اﯾﺮان و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻏﯿﺒﺖ اﺟﺒﺎری او در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﻣﻠﺖھﺎی
آﺳﯿﺎ  ٢٠١۶اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﮫﯿﻞ ﺑﯿﺮﻗﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻓﯿﻠﻢ
ﻋﺮق ﺳﺮد را ﻣﯽﺳﺎزد و ﻓﯿﻠﻢ در ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ دورهی ﺟﺸﻨﻮارهی ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺴﺐ
اطﻼع در ﻣﻮرد اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ واﻗﻌﻪ در
ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﭘﺮدازد .داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺴﺎل زﻧﺎن
اﯾﺮان ﮐﻪ اﻓﺮوز اردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎم دارد در اوج دوران ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،درﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﯿﻨﺎل ﺑﺎزیھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻋﺎزم ﻣﺎﻟﺰی اﺳﺖ ،ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻮھﺮش ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج ﺷﺪهاﺳﺖ .او ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﭼﮫﺎر روز وﻗﺖ دارد ﺗﺎ راھﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﯿﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز اﻓﺮوز ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻣﺎﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶ ﭘﺎی او
ﮔﺬاﺷﺘﻪ در راﺑﻄﻪای ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﻮری ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺧﻼل
راﺑﻄﻪی او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮدی اﻓﺮوز ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و ﮔﺮهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮای اﻓﺮوز
دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻓﺮودﮔﺎه در ھﻨﮕﺎم اﻋﺰام اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮوز ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارادهی
ھﻤﺴﺮش او را ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج ﮐﺮده ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﮫﻪ ﻣﺜﻞ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﯿﺎه ھﻤﺴﺮ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ھﻤﺎن ﺷﺐ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﻓﺮوز ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ
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ﺷﻮکآور اﺳﺖ .ﺳﻤﺎﺟﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺗﮫﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ اﻓﺮوز ﺧﺒﺮ از ﮐﺸﺪار
ﺷﺪن ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﺑﺮای اﻓﺮوز ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .اﻓﺮوز ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
در ﺧﻼل ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﺶ ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ،ھﻤﺴﺮ ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در دادﮔﺎه ﭘﯽ
ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ زن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه و ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻮھﺮش اﺳﺖ .در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری دادﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزهی ﺻﺪور ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ
را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ دادﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن دارد ﮐﻪ
ھﻤﻪ از اﻓﺮوز درﯾﻎ ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻤﺴﺮ اﻓﺮوز ،ﯾﺎﺳﺮ ﺷﺎه ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﯾﺎدآور ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺨﺺ ﻣﮫﺪی ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ ،ھﻤﺴﺮ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن ،اﺳﺖ.
ﻣﺠﺮی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ورزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﭼﮫﺮهای رﺗﻮشﺷﺪه و ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻼﯾﻢ
ﺟﻤﻼت ﻗﺼﺎر ﻣﮫﺮآﻣﯿﺰ ﻧﺜﺎر ﺑﺒﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از ﻗﮫﺮﻣﺎن ورزﺷﯽ زن در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﭘﺸﺖ دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ھﻤﺴﺮ ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﻠﺴﻪی دادﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺮوز
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺟﺎزهی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﻗﺎﺿﯽ از ﯾﺎﺳﺮ
ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﮔﺬاری ھﻤﺴﺮت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮود .او ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ» :دﻟﯿﻞ
ﻧﻤﯽﺧﻮاد .ﻧﻤﯽﺧﻮام زﻧﻢ ﺑﺮه .ﻗﺎﻧﻮن رو ﺑﻠﺪم .ھﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﻮﺟﻪه .ﺧﻮدم ھﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ھﻤﻪ ﺟﺎم .دﻟﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﺑﺮه .ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺟﺎزه رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺨﻮام«.
ﯾﮏ دﯾﮕﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﮫﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ اﺳﺖ .او زﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪت رواﺑﻂ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ از اﻓﺮوز در
اﯾﻦ ﺑﺤﺮان دﻓﺎع ﮐﻨﺪ در ﻓﮑﺮ »آﺑﺮوداری« اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻓﺮوز ھﺸﺪار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪﺧﺼﻮص در رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق زن در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ اﻓﺮوز ﺑﺎ ﯾﮏ زن وﮐﯿﻞ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ در ﻓﺪراﺳﯿﻮن دارد ﭘﺸﺖ او را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﺮد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ دوﺳﺖ اﻓﺮوز ،ﻣﺼﯽ ،ھﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدش
ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮوز را رھﺎ ﮐﻨﺪ .ﻣﺼﯽ ﯾﮑﯽ از ھﻢ ﺗﯿﻤﯽھﺎی اﻓﺮوز اﺳﺖ .ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
ﺑﯿﻦ اﻓﺮوز و ﻣﺼﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ وﻟﯽ او ھﻤﺨﺎﻧﻪی اﻓﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺟﺪا ﺷﺪن از ھﻤﺴﺮش اﺳﺖ .ﻣﺼﯽ ﺗﻨﮫﺎ ھﻢ ﺗﯿﻤﯽ او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در
ﮐﻨﺎرش ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽرود .ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺣﻤﺎﯾﺖ او از اﻓﺮوز ﺑﻪ او
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ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﮑﺖﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ و ﺣﺬف اﻓﺮوز ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اوﺳﺖ .ﻋﺪم
ﺗﻤﺎﯾﻞ او ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ زﻧﺎن در اﯾﻦ ھﺸﺪار او ﺑﻪ ﻣﺼﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ» :رﻓﺎﻗﺖ
ﮐﺪوم زن ﺑﺎ ﮐﺪوم زن ﻣﻮﻧﺪه ﮐﻪ ﺗﻮ دوﻣﯿﺶ ﺑﺎﺷﯽ«.
زن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ وﮐﯿﻞ و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﭘﺎﻧﺘﻪآ
آلداوود اﺳﺖ .او ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از طﺮﻓﯽ در روﻧﺪ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﻓﺮوز ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز
ﺳﻔﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و از طﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ در ﻧﻘﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻓﺮوز در دادﮔﺎه ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﺪ و روش
او را زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺮد .وﮐﯿﻞ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺪاﻋﯽﮔﺮ
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮده اﺳﺖ ،در ﭘﺎﺳﺦ اظﮫﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از
اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ راه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﺖ رو ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ،
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺖ ﮐﻨﺎر .ﮐﺎری ھﻢ ﺑﮑﻨﯽ ،ﺑﺎھﺎت دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺷﻦ ،ﺑﺎز ﻣﯽذارﻧﺖ ﮐﻨﺎر .ﻏﯿﺮ از
دو ﺗﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭼﮫﺎر ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ رو
ﺑﮕﯿﻢ ،ﻣﺮدم ﺑﻔﮫﻤﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﻪ روزی ﯾﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﻪ«.
داﺳﺘﺎن ﻋﺮق ﺳﺮد ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ روﯾﺪاد واﻗﻌﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد وﻟﯽ اﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﺮار ھﻢ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻞ ﻣﺎﺟﺮا و اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺎه ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن ﭼﻨﺪ
روز ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺴﺎل زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﺎم
ﻣﻠﺖھﺎی آﺳﯿﺎ در ﺻﻔﺤﻪی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش ،ﻣﮫﺪی
ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ ﻣﺠﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﮫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ،او را ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺒﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ھﻤﺴﺮ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن از ﺣﻀﻮر او در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی
ورزﺷﯽ و ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در
داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و از ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
اردﻻن ﯾﮏ ﻣﺎدر اﺳﺖ .ھﻤﺴﺮ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻋﺰام او ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺎن روزھﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺴﺮ آنھﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪه
و اﯾﺸﺎن اﺻﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮﺷﺎن را ھﻤﺮاھﯽ
ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﺴﺮش را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ
اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻏﯿﺒﺖ اردﻻﻧﯽ
ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ در ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺎم ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن
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ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﯿﻢ اردﻻن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺴﺎل در
ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ دﻋﻮت ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی
ﺗﯿﻢ وﯾﺰا ﺑﮕﯿﺮد و اردﻻن ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﻤﺴﺮ را داﺷﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪی ﻣﺮدﻣﯽ و اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و
ورزش دوﺳﺘﺎن ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ دﺳﺘﻮر رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﮐﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰای اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اردﻻن ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺟﺎزهی
دادﺳﺘﺎﻧﯽ راھﯽ ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ ﺷﻮد.
ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺮق ﺳﺮد ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﯾﮏ ﻗﮫﺮﻣﺎن زن ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ دوﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﮫﯿﻞ ﺑﯿﺮﻗﯽ اﺳﺖ .او در ﺳﺎل
 ١٣٩۴ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻦ را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ درام اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ
زن ﺟﺴﻮر ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻧﺎم آذر اﺳﺖ .آذر زﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ و رازآﻟﻮد و ﺳﺮﮐﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺮﻗﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺟﺴﻮر اﺳﺖ
ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد از ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رود .او ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻗﮫﺮﻣﺎن زن ﻏﯿﺮ ﮐﻠﯿﺸﻪای را در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآورد .ﺑﯿﺮﻗﯽ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮﻟﻦ روژ ﺟﺸﻨﻮارهای 1در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ
از ﻓﯿﻠﻢﺳﺎزی ﺑﺮای او ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻗﺘﺶ را دور زدن
ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﺮھﯿﺰ از ﮐﻠﯿﺸﻪھﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ،ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﻓﯿﻠﻢ ﻋﺮق ﺳﺮد ﺑﺮای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآوردن
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﻣﯽرود ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر در
ﻣﯿﺪان ورزﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺪرت آﻧﮫﺎ را در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ورزﺷﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ .از ﻋﺮق ﺳﺮد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﻠﯿﺸﻪای و ﺳﺎﻧﺴﻮرﺷﺪهی ورزﺷﮑﺎر زﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪال ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ دارد
ﻣﮫﺎرتھﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ اﻓﺮوز را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ .ﺧﻮد ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل
 ١٣٩۵در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آﺑﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﻣﺮدم او را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﻘﺎم و ﻣﮫﺎرتھﺎی ورزﺷﯽاش ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او رخ داده اﺳﺖ 2.از
طﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﯿﻠﻢ اﻓﺮوز را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ دارد.
اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪﺧﺼﻮص در اﻋﺘﺮاض او ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
https://youtu.be/a0ChUlTNj4s
https://youtu.be/xvGZnDDdNrA
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ﻣﯽﺧﻮرد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن در ھﻤﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻠﺦ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪه وﻟﯽ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺣﻘﻮق زﻧﺎن آﮔﺎهﺗﺮ ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع آﮔﺎھﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم زﻧﺎن اﻣﺮی
ﺿﺮوری اﺳﺖ.
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