
 

 حیَانات شبگرد Nocturnal Animals رنزگشایی ٍ نقد ٍ تحلیل فیلو

 

 

     : وديی نی قرار بررسی نَرد Animals Noctural فیلو در کٌ نَاردی
 داستان بر ای نقدنٌ ٍ نعرفی 
 فیلو زنانی خط سٌ رٍایت بررسی 
 جزئیات ٍ يا سکانس پالن نهادشناسی ٍ رنزگشایی 
 شبگرد حیَانات در انتقام نفًَم بررسی 
 فیلو بندی پایان از برداشت دٍ تحلیل 
 نقالٌ انتًای در دٍستان سایر نظر نشايدى ٍ کاننت ثبت 
 فیلو تریلر نشايدى Animals Nocturnal نقالٌ انتًای در 

 

 

https://cutsho.com/teaser/
https://cutsho.com/teaser/


 فیلو تَانست نی ( شبگرد حیَاناتAnimals Nocturnal )  بَدیو، آن اکران ننتظر کٌ 6102 سال يای فیلو لیست بین 
 کارنانٌ ، سینها خاص ٍ عام نخاطب برای شاید کٌ دارد قرار کارگردانی اثر، پشت باشد. انگیزی بر کنجکاٍ ٍ جالب

 آید نی حساب بٌ بازیگرانی نعدٍد از کٌ بَد Gyllenhaal Jake بیشتر نسالٌ این اصلی دلیل ٍلی باشد نداشتٌ درخشانی
 یبرن خیز کند بازی است قرار کٌ نقشی سهت بٌ سنجیدى يهَارى ٍ دادى خرج بٌ يا فیلهنانٌ انتخاب در باالیی دقت کٌ

 .دارد

 درام   یک با گفت تَان نی فیلو نَشتاری خالصٌ از کند. نی انتخاب را عجیب عاشقانٌ-درام فیلهنانٌ یک ، جیلنًال بار این
 چیز با ( اثر کارگردان ٍ نَیسندى عنَان بٌ ) فَرد تام نرنَز فیلهنانٌ گَیی ، بینیو نی را فیلو ٍقتی ٍلی طرفیو عاشقانٌ
 نی ”سَزان ٍ تَنی“ نام بٌ کتابی ٍ رایت آستین اثر از اقتباس با را شبگرد حیَانات فیلو فَرد تام است. شدى تلفیق دیگری
 .سازد

 

 
 

  Animals Nocturnalفیلو نقد

 شبگرد حیَانات فیلو خطی چند داستان بررسی
 

 رٍز یک کٌ يستش خَشحال چندان نٌ ٍ  ثرٍتهند دار  گالری یک ( آدانز انی بازی با ) سَزان بٌ راجع شبگرد حیَانات فیلو
 در Animals Nocturnal عنَان با کتابی کند. نی دریافت ( جیلنًال جیک بازی با ) ادٍارد سابقش شَير از کتابی
 نداشت. خبری اٍ از سال بیست بٌ نزدیک ٍ بَد نَیسندى کٌ شَيری از کتاب یک ( . زی شب یا ) شبگرد حیَانات ترجهٌ

 نی کردى سابقش يهسر بٌ کٌ ظلهی ٍ جدایی نقصر را خَدش بیشتر ٍ بیشتر لحظٌ ير يرششَ داستان خَندن با زن
 .دارد انتقام قصد اٍ کٌ کند نی فکر این بٌ ٍ داند

 



 ادٍارد کٌ ديشتناکی داستان. نیگذارد تهاشاچی عًدى بٌ را گیری نتیجٌ انتًا در انا دارد راست سر ٍ خَب ای قصٌ فیلو
 بٌ کتابش در ُاستادانٌ چنان را خَدش قبال در سَزان رفتار اٍ است. سَزان ٍ خَدش زندگی از ای استعارى است نَشتٌ
 نی داستان بر حاکو تعلیق ٍ ٍحشت در غرق تهاشاچی البتٌ ٍ افتد نی سَزان اندام بر لرزى کٌ کند نی بیان استعارى صَرت
 سَزان نادر آید. نی نظر بٌ رٍنانتیک ٍ احساساتی ربسیا سَزان با آشنایی ابتدای در کٌ النفسی ضعیف آدم ادٍارد شَد.
 تنفر نَجبات بعدا کنی نی تعبیر عشق بٌ را آنًا االن کٌ نسائلی این ٍ است ضعیفی آدم اٍ ” نیگَید سَزان بٌ نَقع يهان

 ”.شَد نی ادٍارد از تَ
 

 بًرى با يهچنین ٍ تصاٍیر ٍ صدا نتدٍی ٍ بندی قاب تکنیک نظر از کٌ ست يایی فیلو دستٌ آن از شبگرد حیَانات فیلو
 نهايای ٍ يا صدا ، يا شی ، يا رنگ از استفادى دارد. گفتن برای حرف کلی فیلو داخل يای نهاد ٍ استعارات از گیری

 ٍ شناسی نهاد بٌ نفصل کاتشَ تحلیلی نقالٌ در. اند شدى تدٍین ٍ ساختٌ خاصی يدف ٍ ننظَر با يهگی فیلو در نتفاٍت
 .پردازیو نی يا کانسس پالن نفًَم

 

 
 

 :نیشَد رٍایت نختلف زنانی خط سٌ در نَازی صَرت بٌ Animals Nocturnal فیلو
 

 فیلو بٌ خَد خَدی بٌ زنان تَازی سَزان. ٍ ادٍارد گذشتٌ زنان ٍ دارد جریان کتاب داخل کٌ داستانی زنان حال، زنان
 اشتراکات این باید داستان درست درک برای کٌ دارد قرار نشترک زنان چند این بین چیزيایی نعهَال کٌ چرا نیديد عهق
 این تَ شبگرد حیَانات فیلو گفت تَان نی است. آن گَیی داستان خَب،  فیلو یک نًو يای  ٍیژگی از یکی کنیو. پیدا رٍ

 يا صحنٌ تهام بکشد. خَد دنبال بٌ لحظٌ آخرین تا را نخاطب کٌ باشد ای قصٌ راٍی تَانستٌ ٍ کردى عهل زیبایی بٌ زنینٌ
 فیلو سراسر در نرگ حس ٍ تاریکی ، است فیلو تدٍین در دیگر جالب نکتٌ يستند. اصلی داستان اختیار در يا دیالَگ ٍ

 .نیشیو نتَجٌ رٍ دلیلش بًتر خیلی ادانٌ در کٌ حسی دارد. رنگی پر حضَر
 



 قرنز يایی آزین ٍ سفید يای چکهٌ با يایی زن بینیو. نی ٌبرين ٍ چاق يای زن از  زنندى يای صحنٌ فیلو تیتراژ شرٍع با ابتدا
 ٍ يستند. زیبایی نهاد  يهَارى بشر ذين در کٌ يا زن از جالب پارادٍکس ٍ يستند شًَت ٍ ثرٍت از نهادین يایی رنگ کٌ
 دارى کٌ ثرٍتی ٍجَد اب کٌ نیدى نشَن کردى برپا رٍ گالری این کٌ آرتیستی عنَان بٌ ، سَزان یعنی قصٌ زن اصلی کاراکتر انا

 تنًا ٍ سیاى لباس با کٌ فیلو بعدی صحنٌ تَی رٍ نرگ این نردى. درٍن از بلکٌ نیست خَشحال تنًا نٌ نیست. خَشحال
 .نیشیو نتَجٌ نشستٌ جسديا کنار گالری تَی

 
 زی شب حیَانات فلو تحلیل

 باشد سَزان کٌ سَژى سهت بٌ النگ نهای از بیندٍر است، خانٌ در سَزان ٍ شدى صبح کٌ زنای جلَتر شات چند ٍ ادانٌ در
 البتٌ )کٌ شکستنی نعنی بٌ Fragile جعبٌ رٍی ی نَشتٌ داریو. بزرگ جعبٌ یک نا نها این راست سهت در نیکند. حرکت
 ی برنانٌ یک تهاشای حال در کٌ بینیو نی رٍ سَزان ٍ نیشیو نزدیک سَزان بٌ نیدى( يو رٍ ضعیف ٍ نازک سست، نعنی
 بٌ را زندگیش ٍ سَزان رٍحی شرایط بعدی يای صحنٌ ٍ اینًا بدى. رخ اش چًرى تَی حالتی تغییر اینکٌ بدٍن است کهدی
 .کند نی تصَیر نخاطب برای خَبی

 
 تازى کتاب ادٍارد ٍ است کردى ترک )ياتن( فعلیش يهسر با ازدٍاج بخاطر را ادٍارد پیش سال ۹۱ سَزان فًهیو نی ادانٌ در

 خَاندن بٌ شرٍع سَزان فرستد. نی کتاب( خَانندى اٍلین عنَان )بٌ سَزان برای سال يهٌ این از بعد را اش شدى نَشتٌ
 .ٌنَشت ادٍارد کٌ داستانی ٍسط نیشیو پرتاب زٍد خیلی نا ٍ کند نی کتاب

 

 
 

 ادٍارد کتاب داستان
 با يهراى خَشحال ٍ خَشبخت تَنی دارد. نام تَنی ادٍارد، کتاب نرد شخصیت ٍ چرخد نی نرد یک حَل کتاب داستان
 داخل داستان در نا ٍقتی ادانٌ در ٍ شَد نی شرٍع زٍد ادارد کتاب اصلی فصل نیکنن. شرٍع را سفر یک يهسرش ٍ دختر
 حتی ٍ خشن فضایی با نا ، یکبارى ٍ شَد نی تحَل ٍ تغییر دچار عجیب حالتی صَرت بٌ فیلو فضای ایو، گرفتٌ قرار کتاب



 در آباد ناکجا ٍسط جادى یک شتَی دختر ٍ يهسر يهراى بٌ تَنی ٍ شدى شب نیشیو. رٍبرٍ فیلو در سادیستیک بعضا
 سپس ند،شَ نی خانَادى خلَت ٍ ادٍارد قصٌ ٍارد بیگانٌ نرد سٌ ناگًان . است شب تاریکی در سازی فضا يستند. حرکت

 .کنند نی اش خانَادى ٍ نرد اذیت ٍ آزار بٌ شرٍع ديندى آزار حسی ٍ تعلیق ایجاد با
 

 ٍ غریبٌ نرد سٌ يستند. نرد سٌ يهین شبگرد حیَانات یا Animals Nocturnal احتهاال کٌ بشَیو نتَجٌ ابتدا در شاید
 باز تَنی کشتن   برای بعد ساعاتی يا بیگانٌ کنن. ین ريا بیابان ٍسط يو رٍ خَدش ٍ نیدزدند را تَنی يهسر ٍ دختر نزاحو

 در را خَد يهسر ٍ دختر جسد تَنی بعد رٍز شَد. نی پنًان آنًا دید از يا سنگ پشت ترسان حالتی در تَنی ٍلی نیگردند
 ٍ رٍز در سازی فضا بار )این کند. نی پیدا ، رنگ قرنز تهانا نبلی رٍی بر دارند، قرار يو آغَش در ٍ برينٌ کٌ حالتی

 (است رٍشنایی
 

 شبگرد حیَانات فیلو تحلیل
 
 حتی ٍ است گرفتٌ قرار قصٌ تاثیر تحت کٌ بینیو نی را سَزان ، ادٍارد کتاب کنندى ناراحت ٍ حساس لحظات این تهام در
 . کشد نی دست داستان ادانٌ خَاندن از سَزان ، نیکنن جدا ازش رٍ تَنی دختر ٍ يهسر بیگانٌ فرد سٌ کٌ ای لحظٌ در

 کٌ نیشیو نتَجٌ لحظٌ يهین در دقیقا کٌ است جالب خیلی گیرد. نی تهاس فعلیش  يهسر ، ياتن با ٍ بندد نی را کتاب
 با رسد، نی دختر ٍ يهسر اجساد شدن پیدا بٌ کتاب در سَزان ٍقتی تر جلَ پالن چند کند. نی خیانت سَزان بٌ دارى ياتن

 يو کنار ادٍارد داستان در اجساد آغَشی يو نشابٌ کٌ داریو نعشَقش ٍ تردخ از جالب شاتی گیرد. نی تهاس دخترش
 تصَیر در رنگ قرنز رختخَابی تو با ، اند کشیدى دراز

 

 
 
 



 ٍ آشنایی نحَى از نیشٌ. زدى سَزان ٍ ادٍارد زندگی گذشتٌ بٌ يو يایی بک فلش ، نیرى پیش کتاب داستان کٌ نادانی
 کٌ است بین يهین در ادٍارد. خَد ٍیژى بٌ دٍ ان از یک ير بٌ شدن نزدیک ٍ يا شخصیت بیشتر شناخت تا ازدٍاجشَن

  فیلو کلیدی نکتٌ است. داشتٌ ضعیف سَزان نادر زعو بٌ ٍ حساس رٍنانتیک، خیلی شخصیتی ادٍارد بریو نی پی نا
Animals Nocturnal  کتاب( )داخل تَنی ٍ ادٍارد ییعن کند نی بازی جیلنًال جیک را نرد دٍ ير نقش کٌ است این در ٍ 

 است. نَشتٌ تَنی قالب در رٍ خَدش زندگی داستان ادٍارد ٍاقع در ٍ يستند یکنفر دٍ ير ٍاقع در فًهید نیشٌ اینجا از
 نَیسی، نی خَدت بٌ راجع چرا کٌ نیکنٌ انتقاد ادٍارد بٌ سَزان کٌ ديد نی نشان گذشتٌ در ای صحنٌ تَ بعدا اینکٌ کها

 .کنن نی يهینکارٍ يهٌ نیگٌ صراحت بٌ ادٍارد
 

 شبگرد حیَانات فیلو رنزگشایی
 

 رٍ گذشتٌ بًش کٌ چیزی شکل این بٌ ادٍارد. است ادٍارد زندگی داستان ٍاقع در کتاب داستان بدٍنیو باید نشخصا پس
 نعتقدى چَن ادٍاردى با ازدٍاجش نخالف سَزان نادر ست. گذشتٌ تَی جَاب افتادى؟ اتفاقی چٌ نگٌ انا کنٌ. نی تَصیف

 يهچین بتَنٌ کٌ نیست کسی ادٍارد ٍ خَاست خَايد رٍ زندگی بَرژٍايای این تهام دلش سَزان سال چند از بعد
 سال چند از بعد ٍ نیکنٌ ازدٍاج ادٍارد با باشٌ، نادرش نثل ندارى دٍست ابدا کٌ سَزان .انا بسازى براش رٍ ای زندگی
 .کنٌ نی ترک رٍ ادٍارد ٍ نیشٌ آشنا ياتن نام بٌ دیگری نرد با .بَدى نادرش با حق کٌ نیشٌ نتَجٌ

 
 دٍست سَزانٌ. خَد ٍاقع در Animal Nocturnal نیشیو نتَجٌ کٌ جایی داریو. زیبا خیلی صحنٌ یک ناجرايا این از بعد
 چیز بیخَابی این کٌ نیگٌ يو سَزان ٍ نیکنٌ سَال دارى خَاب نشکل نجدد اینکٌ از ٍ پیشش نیاد سَزان يهکار یا

 صحنٌ این شبگرد. حیَان نعنی بٌ Animal Nocturnal نیگفتٌ بًش )ادٍارد( سابقش يهسر ٍ نیست جدیدی
 نَعی عنَان بٌ کٌ رٍبايٌ نَعی بٌ شبیٌ خیلی کٌ آرایشش ٍ سَزان نَيای رنگ نثال دارى. يو زیادی يای نشَنٌ

 Animal Nocturnalٌصحنٌ، این قرنز تو. است شدى لحاظ فیلو در عهدی صَرت بٌ تشابٌ این نشخصا ٍ نیشٌ شناخت 
 سَزان گالری بٌ فیلهٌ. اٍلیٌ يای صحنٌ یادآٍر نجددا سفید لباس یک تَی سَزان قرنز الک ٍ نَ ، تابلَ داخل برينٌ زن
 بًش زیر تجهال با يو خَدش کٌ بَدنی نردى يست. اشرافی زندگی این در سَزان بَدن نردى بٌ راجع کٌ کردیو اشارى يو

 :کنٌ نی اعتراف
 

intended never you something into turned has life your like feel ever you Do ? 
 

 ، کتاب داخل قاتل بیگانٌ سٌ نثل دقیقا ٍ يست. سَزان Animals Nocturnal از ننظَر نیشیو نتَجٌ دیگٌ جا این
 جهع رٍ فیلو پازل خَب خیلی ادٍارد بچٌ سقط سکانس کشتٌ. رٍ ادٍارد از شکهش داخل ی بچٌ يو ٍ ادٍارد يو سَزان
 ٍ خیانت سهت بٌ کٌ بینیو نی را سَزان ٍ شدى تبدیل نلتهس ٍ عاجز کانال کاراکتری بٌ ادٍارد نشخصا گذشتٌ در نیکنٌ.

 .زنٌ نی ادٍارد بچٌ سقط بٌ دست ٍ نباشٌ ادٍارد با کٌ کنٌ نی انتخاب حال ٍ برنیدارى قدم فرانَشی



 
 

  :کنیو بررسی يو با را Animals Nocturnal فیلو قصٌ تر راست سر کهی
 برای شخصیتش ضعف از ٍاقع در ٍ کردند نابَد را ادٍارد زندگی کٌ نفری سٌ داریو. شبگرد حیَان سٌ ادٍارد کتاب در نا

 باعث ٍ کرد ننع ادٍارد با ازدٍاج از را سَزان شدت بٌ ، ازدٍاج از قبل کٌ سَزان نادر از عبارتند کردند استفادى اٍ بٌ ضربٌ
 این ٍ زد نثال را پدرش نرگ با نَاجٌ در ادٍارد ضعف اٍ کند. شک شخصیتش ٍ ادٍارد بٌ ابتدا يهان سَزان کٌ شد این

 .نیست ٍاقعی نرد یک ادٍارد اصال کٌ کرد بیان لفافٌ در را نَضَع
 

 سقط برای سَزان اصلی ُنشَق حتی ٍ کردند ادٍارد بٌ خیانت بٌ شرٍع ٍ شد آشنا اٍ با سَزان ازدٍاج از بعد کٌ يات ن
 ادٍارد کٌ نًاییداستا خَاندن با ابتدا يهان از اٍ … سَزان اینًا يهٌ راس در ٍ نًایت در ٍ بَد ياتن ، ادٍارد بچٌ کردن
 ادٍارد از کٌ زادینَ کردن سقط ٍ خیانت با يو بعد ٍ کرد نفسش بٌ اعتهاد بردن بین از ٍ اٍ تخریب بٌ شرٍع نَشت نی

 حیَانات“ نام بٌ ادٍارد کتاب در شخصیت سٌ این حال شد. جدا اٍ از ٍ زد ضربٌ ادٍارد بٌ نهکن شکل بدترین بٌ بَد باردار
 ایندیا دخترش ٍ لَرا يهسرش با را سفری بَد ادٍارد خَد ٍاقع در کٌ تَنی شدند. بازسازی ای استعارى صَرت بٌ ”شبگرد
 نی بر قصٌ بیگانٌ کاراکتر سٌ يهان بٌ شب يای نیهٌ در … بَد زندگی یک شرٍع از استعارى کٌ یسفر  بَد. کردى آغاز

 .خَرند
 

  Animals Nocturnalفیلو تحلیل
 
 نفر سٌ این بَد. دادى شبگرد حیَان لقب اٍ بٌ سَزان بیداری شب خاطر بٌ زندگی طَل در ادٍارد کٌ بیارید خاطر بٌ نجدد 
 بٌ کٌ ”تَرک“ ٍ سَزان يهان یعنی بَد ”ری“ اصلی نفر داشتند. قرار اٍ کنار در کٌ کسانی ٍ بَدند سَزان از استعارى ٍاقع در

 یعنی ياتن سَزان فعلی زندگی در کٌ نکنید فرانَش داشت. اشارى ياتن بٌ کٌ ”لَ“ البتٌ ٍ بَد سَزان نادر از استعارى نَعی
 .است فرٍختٌ نانَران بٌ را اٍ ٍ کردى خیانت ری بٌ لَ کٌ شد اشارى این بٌ باريا کتاب در ٍ کرد نی خیانت اٍ بٌ شَيرش



 رٍبرٍ تَان حتی تَنی ٍ کشتند، را آنًا آخر در ٍ کردند تجاٍز آنًا بٌ دزدیدند را تَنی دختر ٍ يهسر کٌ بَدند نفر سٌ این
 يو دیگر کاراکتر یک ادٍارد کتاب در شَد. پنًان تَانست فقط اٍ آندند اٍ خَد کشتن برای ٍقتی ٍ نداشت را آنًا با شدن
 ادٍارد شخصیت از ٍجٌ آن کارآگاى آید. نی تَنی یاری بٌ کٌ( شنَن نایکل بازی )با بابی نام بٌ تگزاسی کارآگاى یک . داریو
 نای کشتن پیشنًاد تَنی بٌ اٍ کتاب در است. ادٍارد شخصیت شجاع نیهٌ از استعارى ٍاقع در ٍ بَد انتقام دنبال بٌ کٌ بَد
 .ديد نی را نفر سٌ
 

 نبَد. قَی چندان ادٍارد شخصیت از ٍجٌ این یعنی ، نیهرد زٍدی بٌ ٍ داشت سرطان کارآگاى کٌ اینجاست جالب نکتٌ
 انتقام نیخَاد کتاب ٍسیلٌ بٌ ادٍارد ٍاقعیت تَی کرد. نگاى يو ادٍارد کتاب   خَد نهاد عنَان بٌ را کارآگاى نیشٌ يهچنین
 انتقام ٍسیلٌ ، ندارى دادن دست از برای چیزی ادٍارد( نَیسندگی حرفٌ نثل )احتهاال کٌ کارآگاى ٍ بگیرى رٍ سَزان از خَدش
 .نیشٌ شبگرد حیَانات از جَیی

 

 
 

  Animals Nocturnalفیلو نقد

  “انتقام شیرین لحظٌ” 
 تابلَیی سپس ٍ شدى بارٍن تیر کٌ بینیو نی رٍ گاٍی گالری، داخل پالن یک در يستیو يهراى سَزان با ٍقتی حال زنان در
 ٍ سیاى يهٌ نیشٌ صحنٌ ٍارد کٌ زنی يای باسل حتی ٍ تابلَ دیَاريا،… انتقام( REVENGE )شدى نَشتٌ بزرگ رٍش کٌ

 .است بَدى شر ٍ خیر از نهادی يهَارى سفید ٍ سیاى ٍ يستن سفید
 

 اخراج بٌ رای پَشیدن سیاى يای لباس کٌ افرادی اتاق داخل کٌ نیشٌ نشخص بیشتر ٍقتی گرایی نهاد ٍ شر ٍ خیر این
 رٍ خَدش قبلی نظر يست خیر از نهادی ٍ پَشیدى سفید لباس اینجا کٌ سَزان کٌ صَرتی در نیدن کارنند یک کردن
 داخل تَنی رنج ٍ درد بٌ دارى دائها سَزان کٌ نیفتٌ ٍقتی اتفاقات نیشٌ.این شخص اٍن اخراج نانع ٍ نیکنٌ عَض
 آخر در داستان يای قاتل از یکی پشیهَنی شبیٌ خیلی انتقام تابلَی دیدن از بعد شر ٍ خیر چرخش این کنٌ. نی فکر داستان
 …ندارى سَدی البتٌ کٌ پشیهَنی است. کتاب ناجرای



 

  Animals Nocturnalفیلو نقد
 
 نیریو ٍ نیفتٌ سَزان دست از کتاب بالفاصلٌ بینیو. نی رٍ قاتلین( از )یکی ری با تَنی دعَای زیبای صحنٌ کتاب داستان در
 جز کسی Animals Nocturnal احتهاال نیشٌ نتَجٌ  نجدد سَزان اینجا داریو. سَزانَ ٍ ادٍارد بحث ٍ جر ٍ گذشتٌ بٌ

 زندگی ٍ داستان يای صحنٌ ٍ يا شخصیت ارتباط ٍ کنٌ نی پیدا ادانٌ شتٌگذ بٌ کتاب داستان از پرش این…نیست خَدش
 دخترش ٍ زن بٌ کٌ جایی يهان در باالخرى ٍ نیرى انتقام دنبال بٌ تَنی ادٍارد، کتاب انتًای در نیشٌ. رٍشن کانال ادٍارد
 .نیشٌ رٍبرٍ ری با بَد شدى تجاٍز

 
 بَد تَنی این آخر در ٍ زد ضربٌ تَنی سر بٌ فلزی ای نیلٌ با ری ٍ کشید را تفنگ ناشٌ اٍ کٌ کند نی تصَیر اینگَنٌ کتاب
 شَد نی برداشت طَر این ٍاقع در شد. خَدش نرگ باعث ٍ کرد شلیک خَدش بٌ ناخَاستٌ صَرت بٌ ٍ ضعف فرط از کٌ
 لحظٌ ير ادٍارد کتاب خَاندن با سَزان شد. نرگش باعث ، رفتن انتقام دنبال بٌ ٍ بَد ضعیف بسیار انتقام برای اٍ کٌ

 حرفًای چَن ببیند را اٍ شب شنبٌ سٌ کٌ ديد نی پیغام ادٍارد بٌ اٍ برد نی پی بَد کردى ادٍارد حق در کٌ ظلهی بٌ بیشتر
 ”عشق با ، سَزان “نَیسد نی ادٍارد بٌ پیغانش پایان در ٍ دارند گفتن برای زیادی



 

 شبگرد حیَانات فیلو نقد
 
 کند نی خلق تعلیقی حس چنان گَیی زیادى بدٍن ٍ زیبا خیلی فَرد تام شَیو نی نزدیک فیلو آخر بٌ کٌ داستان اینجای تا
 ترسش در سَزان با نا کٌ نکنید فرانَش شَد. نی درام داستان این جَ بر حاکو ٍحشت ٍ غو این در غرق تهاشاچی کٌ

 شايد صحنٌ یک در فقط ٍ شَد نی ایجاد ژانر این در نَسَم ای کلیشٌ حرکت کَچکترین بدٍن این ٍ شَیو نی شریک
 ٍ يستند ”بٍٍٍٍَ“ بٌ نَسَم يا صحنٌ این يستیو سَزان يهکار نَبایل صفحٌ بر نرد یک تصَیر ناگًانی شدن نهایان
 .يستند نرسَم يو بسیار ترسناک ژانر در  يا حرکت دست این البتٌ

 
 نی داستان در غرق آنچنان سَزان کند نی خلق نظیر بی تعلیقی يا کلیشٌ این بدٍن اثر، کارگردان عنَان بٌ فَرد تام انا

 ٍاقعی زندگی با داستانش در ادٍارد کٌ شبايتی … پرسد نی را اٍ حال ٍ زند نی زنگ دخترش بٌ ٍاقعی دنیای در کٌ شَد
 .کند نی حبس سینٌ در را خَانندى نفس ٍ است نظیر بی کردى خلق

 
 است. شدى نًادینٌ تَنی کاراکتر ٍجَد در ترس چربد. نی آدانز انی بازی بر حتی نظر بٌ جیلنًال جک نظیر بی بازی باز

 ادٍارد صدای در کتابش سر بر سَزان با ادٍارد بحث ٍ جر صحنٌ در ٍ تَنی صدای بر را تاثیرشان ٍ نظیر بی يای بغض
 خشو از تَنی ٍقتی حتی يو کتاب در نسَزد. انسان این برای دلت است نحال کٌ است شدى رااج انسانی ٍ طبیعی چنان

 ٍ گفتارش ٍ کالنش در ترس ٍ بغض ٍ ضعف انا است قدرت نَضع در اینکٌ با زند نی کتک را اٍ ٍ زند نی فریاد ری سر بر
 .است نشًَد فریادش

 
 است؟ گذشتٌ ضعیف آدم يهان ادٍارد آیا. است شدى نبیا نَارد این از تر پیچیدى انا داستان نًایی سئَال

 سرش بٌ بدی ضربٌ يو باز ری بَدن اسیر ٍ سالح داشتن ٍ کانل برتری ٍجَد با انا کند نی شلیک ری بٌ تَنی کتاب در
 نرگ نتَجٌ آید نی يَش بٌ کٌ بعد ٍ رٍد نی حال از تَنی انا شَد نی کشتٌ تَنی دست بٌ ری کٌ است درست نیخَرد



 تلَ تلَ کٌ حالی در آندن يَش بٌ از بعد ٍ ببرد لذت انتقانش از تا نیست يَش بٌ لحظات آن در حتی یعنی شَد نی ری
 .شَد نی نرگش ٍ خَد بٌ شلیک باعث ٍ افتد نی خَدش اسلحٌ رٍی نیخَرد

 
 ير ری ٍ لَ کٌ جایی در ٍ تر قبل سکانس یک در برد، نهی لذت انتقام از حتی اٍ انا شَد نی تَنی رفتن بین از باعث انتقام
 فریاد ٍ کند نی گریٌ نشستٌ زنین رٍی کٌ درحالی اٍ ٍ کنن نی فرار دستش از ضعفش خاطر بٌ يو باز يستند اٍ اسیر دٍ

 .نیکند اعتراف يهسرش ٍ دختر نرگ در آن تاثیر ٍ ضعفش بٌ کانال آنجا در اٍ بیفتد اتفاق این کٌ نیگذاشتٌ نباید نیزند
 

 شبگرد حیَانات فیلو نداستا تحلیل
 
 جَاب در ٍ کند نی اشتبايش نتَجٌ را اٍ ٍ زند نی سَزان بٌ را حرفًایش نَیسد، نی را کتاب ادٍارد ٍاقعی دنیای در

 با اینبار سَزان کجا؟ ٍ ساعتی چٌ کٌ پرسد نی اٍ از فقط ٍ است نَافق شب شنبٌ سٌ با کٌ نَیسد نی سَزان ایهیل
 سر است  دٍبارى زندگی از ای نشَنٌ کٌ رنگ سبز لباسی با فیلو اٍل رٍح بی زن بٌ شبايتی بدٍن فیلو اٍل از نتفاٍت شهایلی

 اٍ نیست. ادٍارد از خبری ٍ گذرد نی زنان شیند. نی ادٍارد ننتظر رستَران در دقایقی سَزان شَد. نی حاضر ادٍارد با قرار
 .شَد نهی رٍ در رٍ سَزان با ٍ آید نهی

 
 نخاطب تجربٌ با را ادٍارد ٍ ديند نی نخاطب خَد دست بٌ را پازل انتًایی قطعٌ فیلو سازندى ٍ نَیسندى اینجا در

 را ادٍارد حال زنان از سکانسی يیچ در نا کٌ کنید دقت داشت. حضَر زنانی خط دٍ در فقط کٌ ادٍاردی کنند. نی قضاٍت
 .بینیو نهی

 

 

 



  :بگیریو نظر در ادٍارد برای نخاطب عنَان بٌ را برداشت دٍ بیایید
 

  :اٍل برداشت
 باعث کردى ٍارد سَزان کٌ ای ضربٌ گرچٌ کتاب(، در ری )کشتن کشتٌ رٍ سَزان قبال کٌ چرا نهیشٌ حاضر قرار سر ادٍارد
 سَزان گفتٌ بٌ کند. صحبت سَزان با رٍ در رٍ تَاند نهی ادٍارد . کتاب( در تَنی شدن )کشتٌ شدى يو ادٍارد خَد نرگ
 رٍبرٍ بدبختیش عانل با کٌ ترسد نی يهچنان ادٍارد نزدى. حرف اٍ با ٍ است کردى قطع اٍ رٍی را تلفن يو پیش سال چند
 بر را يهسرش ٍ بچٌ تنًا نٌ انتقام کٌ چرا کند نهی فکر انتقام بٌ اصال کتاب، از خارج دنیای در البتٌ ٍ ترسد نی اٍ شَد.

 .شَد نی يو خَدش نابَدی باعث بلکٌ نهیگرداند
 
 کسی کارآگاى گفتٌ بٌ نرد، ٍ داشت سرطان اٍ بَد. کتاب در ادٍارد شخصیت شجاع ٍجٌ کٌ کردیو اشارى بابی کارآگاى ٌب

 شخصیت یک شاید ادٍارد کٌ بَد يهین فیلو استعارى ترین زیبا شاید ٍ بکند کاری درنانش برای تا نداشت خبر اٍ از حتی
 آن ٍ بَد نکردى شخصیتش از ٍجٌ این آندن رٍ برای کاری يیچ ٍ بَد اطالع بی ٍجَدش از ٍلی داشت يو نردانٌ ٍ قَی

 .بَد نردى پیش سالًا ادٍارد ٍجَد از قسهت
 

  :دٍم برداشت
 ٍ نباشٌ ضعیف نیگیرى تصهیو لحظٌ آخرین در ٍ نیکنٌ پیدا رٍ ر ی تَنی، کشیدى. انتقام برای ای برنانٌ تَنی نثل يو ادٍارد

 پرندى برخَرد صحنٌ در نیدى. انجام يو ادٍارد کٌ کاری کنٌ. نی حذف زندگیش از رٍ ر ی يهیشٌ برای ٍ نیکنٌ. شلیک ر ی بٌ
 برای بَدنش سیاى اینجا ٍ بَد کردى سقط رٍ اٍن ادٍارد اطالع بدٍن کٌ نیافتٌ ادٍارد ٍ خَدش ی بچٌ یاد سَزان ، شیشٌ با

 از بعد کٌ ست کتابی يو نطلب این گَاى است. ”انتقام“ ٍا نسالٌ تنًا نیست سَزان عاشق دیگر ادٍارد نیشٌ. نسلو ادٍارد
 طی در را سَزان اٍ کشد. نی تصَیر بٌ سَزان برای را ری کشتن کتاب در ادٍارد فرستد. نی سَزان برای ٍ نَیسد نی سالًا
 ٍ پشیهانی بذر گذشتٌ بٌ سفر با تا کند نی خَد اسیر ، شان گذشتٌ از شدى فرانَش ٍ گهشدى يای تکٌ نَشتن با کتاب

 .کند زندى سَزان دل در را گناى احساس
 

 بٌ را باید کٌ سَزانی نتَانست آدانز انی کٌ نیست نعنا این بٌ اصال این ٍلی چربید نی آدانز انی بر جیلنًال بازی گفتیو
 رسد. نی کلَز بٌ سپس ٍ ندیَم بٌ النگ از نها بیارید. یاد بٌ را نًایی سکانس در سَزان چشهان ٍ نگاى بکشد. تصَیر
 بی زندگی در انید بذر ، نالقات قرار تایید با ادٍارد نیکند. بازگَ نخاطب برای را انتًایی نَنَلَگ خَد گَیی سَزان چشهان

 در کنید دقت نیکنٌ. ٍارد سَزان بٌ رٍ نًایی ضربٌ قرار سر نشدن حاضر با ٍ نیکارى نَقت طَر بٌ رٍ سَزان سرد ٍ رٍح
 گذشتٌ در ادٍارد چشهان کٌ است زدى غو ٍ نلتهس اندازى يهان بٌ سَزان يای چشو ٍ يستیو حال زنان در نا آخر پالن
 .افتاد اتفاق اینگَنٌ شاید Animals Nocturnal لوفی در انتقام … بَد کتاب در تَنی ٍ



 

 :0نَشت پی
 چشو از بیانی نیتَنٌ  شدى زخو چشو ، نشد زخهی تَنی راست چشو چَن ، کتاب فصل آخرین در فیلو در احتهالی نهاد یٌ

 .باشٌ يو غضب یا نحافظت فداکاری، از نهادی حَرس
 
 :6نَشت پی
 کٌ دنیایی خَب خیلی کٌ دارى فیلو اٍایل در دیالَگی سَزانٌ. دٍست يهجنسگرای شَير فیلو، جالب يای شخصیت از یکی

 :کنٌ نی تَصیف رٍ کنٌ نی زندگی اٍن در سَزان
 

do they what likes really one No success. big a are you Darling, :Carlos 
it do we do why Then :Susan ?  

 and young we’re when things into get We insecure. bit a Maybe driven. we’re Because :Carlos
something mean they think we because 

don’t they that out find we then And :Susan 
 

 

 

 

 بخَانید را آرنَفسکی !Mother فیلو تحلیل نَیسندى این از

https://cutsho.com/mother/
https://cutsho.com/mother/


 
 

 استَدیَ کاتشَ فیلهسازی خدنات

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلو صنعتی
 ساخت فیلو نستند

 ساخت نَشن گرافیک ٍ انیهیشن
  ...ساخت فیلو نراسو ، فرنالیتٌ ٍ

 خدنات ٍیدیَ نارکتینگ ٍ سَشیال ندیا

https://cutsho.com/teaser/
https://cutsho.com/teaser/
https://cutsho.com/industrial-film/
https://cutsho.com/industrial-film/
https://cutsho.com/documentary/
https://cutsho.com/documentary/
https://cutsho.com/motion-graphics/
https://cutsho.com/motion-graphics/
https://cutsho.com/ceremony/
https://cutsho.com/video-marketing/
https://cutsho.com/video-marketing/

