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 «یجاسوس ینمایدر س هاجنتیدابل ا» یپرونده

 ها: بخش دوممعرفی فیلم

 علی خمسه و زهرا صادقی

 

 (2تواکیآناتول ل؛ 1939) 1یجاسوس ناز کیاعترافات یک: 

 علی خمسه

ساا  ک ییهاامعادو  ااگرر ک  ءجاا  تالک یل آنااتل 

 یدراهیاا وم   یبااد جنااا ج ااان دراهشیاااااد  

و شار  ریاخ ا یانبار  م مبنای بارکنگاگکند اامالً سا ه

گفتااد  گ  پاایشکو  یشاا   یهاار  ااد  ناادر .ساا ین

( تااالک ااار ه 3هااا)ماننااد شاار لنرک  شیهااا میف

هاار  و جب ااد و بخااش  یبخااش کنسااان تاااکساا  

 شیهاار  و جب ااد گک نمااا نخاالکگط ر و خلقاادگ 

 یکو  گ گکبطااد بااا جنااا ج ااان  میفاا نیکولاا .بدهااد

 یناشا یتر و شاعاگهاخشان دراهیا وم با وجال   

 دیااجد کی کویااد شاامن ک   و نمااایش تماشااا یتااالک کو باارک ررنمایااا جنااا   یک  فضااا

 یبارک یجاسلسا  اریتر  میفا کیا ی یاقبا  ک  هر  یجاسال  ناا  کیاکعترکفاا  . کس 

ملفاا   یگکه بااد قاادگ نیااهااا  گ جنااا کساا   و  گ کو کقاادکما  آ  هااایااار   نا  لممحکاا
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ک   یآلمااا   گ طاال  جنااا ج ااان دیااع  یگساام یک  پروپاراناادکها یاگیباال ه کساا  اااد بساا

ااد  سا یک  کبتادک قارکگ ن نیبناابرک .ار نادیکساتاا ه م و کلگال نملناد کیاعنلک  دبا  میف نیک

کنااد متصاا  ار ه یک بااد باا ز نااا اااد خاال  گ یک  کفاارک  یکطرفاناادیب ایاا گساا   ی  ااره

ااد قارکگ کسا   یو شخصا  میفا جنا یک  کبا  یااد پاا ی مان با  نیبدهد  کما با ک شینما

 شال  ی. باد  کساتا  باا  می.آی سا  ک..با چادیباشاد و هام با  هاای س  نا  چدیهم با 

 کسا تاالک اار ه   میفا یشاعاگها ی گ انااگ تماام تالک یاد  گلند آنااتل  ل دی  تلک یم

 شخص  کشتد باشد. نیبد ک یکنسان دی  کیاد بدکق  

 نیتریک  کنسااان یکاای دیشااا یجاساال  نااا  کیااکعترکفااا    می گ فاا جناا یک  کباا 

 کااایکساا  اااد  ولاا  آمر یخ اا  شااده  گ طاال   کسااتا  باشااد. کو فاار  یها یشخصاا

خااطر جناا د کسا  ااد با یفار  .بال نش کو گک مالگ  آ کگ قارکگ  ک ه کسا  یبخاطر آلمان

کساا  اااد  یو فاار  شااده گ جامعااد  یکساساا ینقشاا یباضاار  گ آ   کگک یهاااینظمیو ب

 اتار  کیا گ قالار  یااد با ز ناا  یشا   کسا .  ماان کیا ا منادین ی یاک  هر  شیب

 کااایم   ولاا  آمراااد ک  ساا یک  مشااکالت یبقاااگ  ناشاا انااد یبااد کو مرکجعااد م یآلمااان

فرصا  قبال  اناد ااد  نیااد  گ کولا شال یباعا  م یمصارفیشده و بس ب جا یک شیبرک

 یاسایس دراهیا  کیاباا  یشخصا  م یفا نیا گ ک جنا یک  کبا   ی. شخصالناد یبد آناا  ب 

کو  یااد بارک یتیشخصا سا  یخاا  ن یدئللللیاک کیافار  وفاا کگ باد  کیا ایامستحکم 

تن اا   یشخصا نیاکسا ؛ ب کاد ک یط بجااه ایا یک  هررلناد خل خالکه یشده عاگ یطرکب

 یریتاا  تلکنادیم ایا ن نیاکسا  ااد کبساا  اناد  گ ک یش   و بد  نبا  گکها کیبد  نبا  

. انادیو کو قبال  م انادیم شان ا یگکه گک پ نیاک  یشخصا نیاجناا باد ک ینظمایبگذکگ . ب

. متلجااد ی.آیاااد ماااملگک  ک..باا  هاادیم شیخاال ک گک نمااا شااتریب ینکتااد  مااان نیااک
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 نیباا کساتاا ه ک  هما تلکنادیم 4ک وکگ  گنااگ   م یفا یکصا   یو شخصا شالندیبضلگ کو م

انااد اااد ک  جب ااد خاال   ریااکو گک ترغ جناا یک  کباا   یباضاار  گ شخصاا یتاایکهمیبااس ب

 .لند یب «  شمن»و بد جب د  ر یفاص د بگ

 

 نیاکبیاا   یکسا  بارک یمثاا  خالب  م یفا نیاخ   شاده  گ ک جن یک کب   یکنت ا شخص  گ

کنساا  علکطا    کیاکنساا  هساتند؛ و مانناد  کیا ی یاک  هر  شینکتد ااد جاسلساا  پا

ماننااد هاار کنسااا   ها یشخصاا نیاا کگنااد. ک یمخت ااا یهاو خلکسااتد هااا هیکبساسااا   کنگ

 یهساتند  وررناد باد ساا ر رراذکگیتا  یرونایب یایا کگند ااد باس انناد  گ  ن ا ین یگری 

 شال یم جنا یک باد وجال  آماد   کبا   یا ل دی اد ااد شاا. آ اننادیجب د خل  گک گها م

  کباا   یقدگتمنااد نباشااد. شخصاا یدتیااعق رییاات  ایاا دیشااد کیدئللللیااک رییاات  کیااکل کماااً 

 گکب کاد بضاال  هاد ینم یتایناد تن اا بااد کهادک. ک وکگ  گنااگ  کهم  میفا نیا گ ک جنا یک

 نیااباااوگ قدگتمنااد نباال   ک کیاا ایاا یآلمااان یپرسااتک  وطن یناشاا  یاان هااای گ اناااگ نا 

آ  گک کگکئاد  هاایااد نا  یو  ماان رشا یاااگ اار   م یبارک یتن ا بد  نبا  گکها  یشخص
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ک وکگ  گنااگ  آ  گک کگکئاد  ک  قبال  اار  ااد  یو  ماان لناد  یهاا ب  ک ند قبل  ار  اد باد آ 

و   میفا نگرجانبادیکااد باا وجال   کساتا   شال یباعا  م نیاناد. هما ان یها خاد بد آ 

ک   یکاای یبخااش کنسااان تاالک یاااد  طاالگ آناااتل  ل دیااباضاار  گ آ   بتاالک    یشااعاگها

 . هدیم شیباضر  گ جنا گک بد مخاطر نما یهاش   نیتر یاث

 

 (6الرنس سیفرانس ساخته؛ 2018) 5گنجشک سرخدو: 

 زهرا صادقی 

و « 7یب لنااد کتماا»ماننااد  کییجاسلساا یهااا میک  ف پااس

هاا    باا تماام ارکف  کیاااد  مینیبیم گریباگ  « 8سال »

 کس . یجاسلس  میف کی ینقش کص  شیهاییبایو  

گک  9کرالگوک کااینیباد کسام  وم یالگنس نقاش  ختار اریجن

ااد  گ  یملفا   گ شالگو یگقاا  بالاد کیا. انادیم کیاا

 گااریو   شاال یم یجااد ری  اااگ آساا شیکجرکهااا ک  یکاای

 نیاامخاااگخ خاال  و مااا گک گک ب اار ک  ؛ و  گ ک تلکناادینم

و کگ   یکو اااد باارک یعماال ی ماا  کساا  اااد ساار و ا اد

 یتااا باارک  هاادیم شاان ا یپ کاااینیو بااد  وم شاال یم دکیااانااد پیااااگ م دیکطالعااا  گوساا

 نیاشارو  ماجرکسا  تاا شااهد ک نیا. کر یابگ ی گآماد خالب شیاسا ما  ااگ اناد و  گ ک ک

خشاان  یو کغلکررکنااد  گلنااد بااد فاار   یاا ختاار جاالک  بااا کبساسااا  لط کیاااااد  میباشاا

 . شل یم  یتبد
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خال  و  ینجاا   نادر یملضال  کسا  ااد کو بارک نیاک دیاتلج یبرک ینملند خلب  میف نیک

مم ال  یهاک  صاحند یخبار  میفا نیا.  گ ک نادیاشالگک م دیاع  انا یما گک  س  بد خ

 یجاسلسا  میفا کیاماا باا  م ینادکگ  یکنگجاا یه  اریتر کیا سا  ین« ب   ب  »ک  کاشن و 

ساار   یاااد فضااا طاارفیم یخشااک یهااا. بااا آ ممیطاار. هساات یااااگو پاار ک  تاانش و پن ا 

 انادیم دوکگیاماا گک کم یکنادا  میفا ا یاپا دیو شاا  کسا دهیاهاا گک  گ خال  ب عآ  اس یس

گک باد تان  یپا نیاک دیابا  میفا د یا. کرر اد قبا  ک   سا یقاب  اشتد شاد  ن  ی  اد همد

 یباا ل جاد گوسا ایا یگوسا یااد بتلکنناد باد خالب میساتیملکجاد ن ییاد با ااگکاترهاا دیمال

الگناس   ااری. نقاش متاااو  جندیاآیباد بسااز م  میک  مشاکال  فا نیاصحب  انند و ک

 و   میفاا یها یک  جاذکب تلکنادیم  م یفاا یقیطالگ ملسا نیهاا و هماالبا  ی گ انااگ طرکبا

 الگنس باشد. سیساعتد فرکنس
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 (وستونیجان ه ؛1973) 10نتاشیمور مکأمسه: 

  علی خمسه

 ی میخلز ک  ف یکنملند لستل  یجا  ه نتاکیمک ماملگ

 تنیده باهم گو   دهیچیپ  یبا ه کگک  شخص یجاسلس

 کیقاب  تاک یاد بد گکبت یکس . گوکبط گریکدی

خل  گک تا کنت ا پن ا    یاد هل ییها یشخص .ستندین

با مخاطر همرکه   میف یاد ک  کبتدک یکالتؤو س انندیم

 یی. فضاگسندینم ن ایی یبد پاسخ چگاهیو ه شلندیم

 جن یک کب  کیبضلگ  یالند برک نیب تر  م یف نیمانند ک

گک  گ  کستا   جن یک و  کب  نتاکیکس  و ماملگ مک

ک    میباضر  گ ف یهاجن یکک   کب  یکی. رنجاندیم

کستاا ه  گرک یج ر کعتما    یاد کو برک یگوند شتریو مخاطر ب شل ی کستا  مشخص م یکبتدک

 یدئللللیس   تابع کک  ین  میف یکص   یاد شخص جن  یک  کب  نیک .اندیاند گک مشاهده میم

 دیجد ستمیاد کو بد س ی مان نیکس  اد کو گک کستخدکم ار ه کس  و بنابرک یستمیباضر  گ س

 یکص   یشخص نی. بنابرکشل یم ان یخ نیس  اد باع  کک  گ کو یوفا کگ شتریب اندیم ان یخ

  میکس   کما هر  د  کستا  ف یجاسلس  ریتر کی گ  جن یک کب  کیسا ه ک   لندنم کی  میف

 وم  برخال.  جن یک  کب   ی. شخصاندیم ا یخل  گک نما گری  جن یک  کب  کی گو  یج لتر م

اد ک  کو  یستمیاد بد س س ین یتن ا بخاطر وفا کگ  م یف یکص   ی  شخص11ر  یجل . گ

  یشخص یتمرا  وفا کگ یار   نقطد دکیپ  م یف دهیچیاند.  گ گوکبط پیم ان یخ اندیکستاا ه م

 .جب د خا  متص  ار  کیکو گک بد  تلک یو نم س یمشخص ن ی وم بد گکبت جن یک کب 
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 تلک یم با نیار   با ک یبندجب د خا   ستد کی یکعما  کو گک  گ گکستا تلک ینم نیهمچن

 گک اامالً مشاهده ار . ستمی  سآبد  ان یو س س خ ستمیآ  س  کستاا ه ک ستم یس کیوگو  کو بد 

  هیااگک  کگ  و آ  کنگ یکنسااان یهااا هیکنگ نیترک  سااا ه یکاای وم   جناا یک  کباا   یشخصاا

باشااد اااد  ییهااا هیکنگ نِیترجااذکز بااا نیو  گ ع نیترسااا ه دیکساا . کنتقااام شااا« کنتقااام»

ااد  ی گ لکنار  ی گ نظار ررفا . کنتقاام شخصا جنا یک  کبا   یشخصا کیا یبرک تلک یم

 دهیااچیپ ی اایخ یگکبطااد کیاا گ  یبااا  یهااام ره دباا  یگک تبااد ها یتااالک  کگ  شخصاا

 یهاابخش نیتارک  م م یکای. انادیم ا یانما  یشخصا یگک بارک دیاد جدوج ا کیابکند  

باضاار  یهااااد کاثاار جاساال  افاا ینکتااد  نیاا گ ک تاالک یگک م یجاسلساا  ااریتر یهااا میف

اااد  یمااانکساا .   تاارمیعظ اگیهااا بساهسااتند اااد ک  آ  ی گ بااا  ااااگ بااا کطالعاات  می گ فا

 نیاو ک شال یااد   ااگ مشاک  م سا یتن اا جاسال  ن نیاک اند یم ان یجاسل  خ کی

 ولاا  ماادکفع   یجاسلسا سااتمی. سشال یخطاار م یاااد وکگ  منطقاد سا یتن اا جاساال  ن

 یبنادآ   ولا  و اشالگ طبقد رمجملعادیااد   گاریکنساا    هاال ی یم دیو شاا ستمیآ  س

ک   یکاای نی  اااگ خطاار شاالند. بنااابرک ساال جا کیاابخاااطر کعمااا   تلکنناادیم شاالندیم

 اد ااد هار آ  دیاایباا خال ک انااگ ب دیاکس  ااد با نیهر جاسل  ک یهابخش نیترم م

ساارالز  دیااخاال  گک با  یاافر  نیتاار کساا  و بنااابرک گ بااا  گد  ک   کساا  ک  کو ب گ 

. اناادیم ا یااجاساال  خاال ک گک نما کیاا ی وباااگه بخااش کنسااان نجااایانااد؛ کمااا  گ ک

  یجاساال  گک ک  شخصاا کیبرفااد  یعالقااد  کگنااد اااد شخصاا یجاسلساا یهاسااتمیس

کساا  اااد ممکاان کساا   یمشااکالت ی کگک یکنسااان  یشخصاا رکیااکو جاادک اننااد    یکنسااان

 ایااهااا نااام کبساسااا  اااد بااد آ  یجاساال  گک   اااگ مشااک  انااد. مشااکالت  یااماملگ
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 کیاااااد  کساا  یمشااکالت نیتاارک  ب گ  یکاای ک ؛ و کنتقااام  تاالک یم یشخصاا یهااا هیکنگ

 باشد. وکجدک تلکندیجاسل  م

 

 انااد یم اناا یخ یجاسلساا سااتمیبااد س یجاساال  بخاااطر کنتقااام شخصاا کیاااااد  ی مااان

و  باار یم نیباانگه ریاااااد  گ نهاانش قاارکگ  کگ  گک   ییهااا هیو کنگ یبخااش منعطاا  کنسااان

بتلکنناد  گ خ ا   یجاسلسا یهاساتمیااد هر قادگ هام ااد س شال یم ا آوگیانکتد گک  نیک

 ی یااباشااند  بااا   گ کنت ااا جاساال     ملفاا یک  انجکاااو یجاساال  وفااا کگ و عاااگ کیا

 شی گ نمااا نتاااک یماااملگ مک  میکساا . فاا یجاسلساا سااتمیس کیاانشااانده فرکتاار ک   س 

سااا ه بعناالک   جناا یک  کباا  کیااو بااا خ اا   اناادیقدگتمنااد عماا  م اگینکتااد بساا نیااک

 تریکنساان  هیاکنگ کیا وم باا  جنا یک و قارکگ  ک   کو  گ مقابا   کبا   میفا یکص   یشخص

جاسال   کیا یشخصا یهاا هی کگ  ااد  طالگ علکطا  و کنگ دیانکتاد تاا نیاک باد شتریب

 ر باشاد و ؤما اگیباا  هام بسا ها یک  گوکباط و شخصا دهیاچیپ یمجملعاد کی گ  تلکندیم

قدگتمناادتر  یدتیاعق ساتمیس کیا ایاا یدئللللیاک کیاباد  یک  وفااا کگ دیشاا ی گ کنت اا بتا
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و گفتاااگ ااار   بااا  یجاسلساا سااتمیس کیاانکتااد  گ  نیااااااهر شاال . فرکماالک ااار   ک

کمکااا  بااد  ی یااک  هر  شیباا  ه یااک  علکطاا  و کنگ یملجاال  عاااگ کیااجاساال  بعناالک  

 یکنکتااد .گک باد همارکه  کگ  یدئللللیااباد هماا  ک انتکاااگک یو خ هااجن یکوجال  آماد   کب 

 ا یاا وباااگه خاال  گک نما باااگ  یگاار نتاااک یماااملگ مک یدهیااچیاااد بااا وجاال  تاااگ و پاال  پ

 .اندیخل  گک رلش   م  یو با   وباگه کهم اندیم

 

 ها:پانوشت

1) Confessions of a Nazi Spy (1939) 

2) Anatole Litvak 

3) The Night of the Generals (1967) 

4) Edward Renard 

5) Red Sparrow (2018) 

6) Francis Lawrence  

7) Atomic Blonde (2017) 

8) Salt (2010) 

9) Dominica Egorova 

10) The Mackintosh Man (1973) 

11) Joseph Rearden 

 

 

 


