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  Shoplifters 8201فیلم بر یادداشتی

 

 ژاپنی کَرئیدای يیرٍکازٍ سبک، صاحب ٍ کاربلد فیلهساز فیلو   انین ۳۱ ”فرٍشگاى يای دزد  دلٌ“ یا ”Shoplifters“ فیلو
  شدى  دیدى ش، داستانی جذابیت بخاطر است شدى ترجهٌ ایران در يو دزديا خانَادى نام بٌ کٌ فرٍشگاى دزدان فیلو است.
 این از کٌ طالیی نخل با کَرئیدای يیرٍکازٍ باشد. يا  دٍست سینها ٍ ننتقدین بین در اٍ فیلو ترین  نحبَب احتهاال ٍ نتری
 این شد. خَدش بیشتر شدش  دیدى کهتر يای  فیلو شدن  شناختٌ ٍ قبلیش آثار شدن دیدى بیشتر باعث آٍرد، بدست فیلو
 چَن خطرناکٌ کهی خَدش شدن تر  شناختٌ انا يستش اثر نخاطبای از بعضی برای ای  کنندى  خَشحال ٍ خَب اتفاق
 .بشٌ شرقی فیلهسازيای از دیگٌ بعضی نثل فیلهسازیش يهیشگی سبک از شدنش دٍر باعث نیتَنٌ

 
 ترین جذاب احتهاال ٍ خانَادى( )دغدغٌ فیلهساز يهیشگی ٍ عالقٌ نَرد نضانین با ٍ خَب فیلهی رٍ فیلو این چٌ گر

 ٍجٌ يیچ بٌ يا، ننتقد ٍ دٍستان سینها اکثریت برخالف انا کرد، قلهداد نیشٌ نخاطب تر  ٍسیع طیف یبرا فیلهش
 جايا خیلی اینکٌ دیگٌ انحرافی نکتٌ یک. گرفت نظر در کَرئیدا فیلو   بًترین ٍ ترین  پختٌ را فرٍشگاى دزدان دلٌ نهیشٌ
 در چَن نیست يو بد نقایسٌ این نن بنظر نیکنن. ایسٌنق انگل فیلو با تشابًات بخاطر رٍ فیلو این کٌ شدى دیدى

 نهایی سیاى دارى، دٍست بدبختی اٍج در رٍ ياش آدم يهٌ نیسازى، شخصیت کٌ يستیو طرف فیلهسازی ٍ فیلو با یکطرف
 رفط انگل فیلو با نقابل طرف در ٍ برى نخاطب یاد از يا شخصیت سرنَشت کٌ نهیزارى دٍربینش ٍ نهیکنٌ قضاٍت نهیکنٌ،
 ٍ رٍشنفکری ُپز ٍ نیخَرى رٍ ایدش نَن کانال ٍ نهیسازى شخصیتی يیچ تقریبا کٌ نهایش ايل شعارزدى، فیلهی يستیو،

 .نیدى رٍ زیرزنینش ٍ طبقاتی فاصلٌ ایدى
 

 



 هفروشگا دزدان دله فیلم بررسی و نقد
 یکىرئیدا هیروکازو : سازنده

 
 يای  نقش يَیت بحران ٍ خانَادى یعنی رفتٌ يهیشگیش نضهَن سراغ کَرئیدا يو باز کٌ بگو باید فیلو خَد نَرد در انا

 یک با يستش( Shoplifters بٌ اثر ترین نزدیک ٍ ترین  شبیٌ فیلو این knows nobody )در اگر خانَادى. دل در نختلف
 like در یا نیرى، ٍ نیکنٌ ريا خَنٌ در تنًا رٍ ياش  بچٌ کٌ بَدیو طرف يا  کلیشٌ با نغایر ٍ نسئَلیتی  بی اٍج در نادر

 son like father,در یا بَد، نَندى کردى، بزرگش کٌ پسری ٍ خَنی پسر انتخاب بین کٌ بَدیو نَاجٌ پدری با little our 
 sisterعجیب کال خانَادى یک با ٍ شدن جهع يا اٍن يهٌ بار این بَدیو. نَاجٌ عجیب ٍضعیتی در نتفاٍت خَايرانی با 

 .نیکنن بازی رٍ عجیب نقشی دارن خانَادى این اعضای يهٌ کٌ طرفیو
 

 ٍ خَب صحنٌ طراحی درست، يای نیزانسن غلیظ. اجتهاعی ت و با کَرئیداست نظر نَرد نفايیو ٍ نضانین غلیظ ُدز اینجا
 حاکو لحن ٍ اتهسفر ٍ خانٌ فضاسازی بینشَن، رابطٌ ،يا کاراکتر پردازی  شخصیت بٌ خیلی کَرئیدا بجای يای  بندی قاب
 بسیار کارگردانی نظر از فیلو شدى باعث اینا ی يهٌ است. کردى کهک يا، شخصیت بٌ نسبت نخاطب درست حس ٍ فیلو بر
 .بیاد در آب از نقص کو

 بزرگ نادر نرگ صحنٌ یا اشَت خَردن زنین نا نهیدى اجازى حتی ٍ دارى دٍست خیلی رٍ ياش  شخصیت نا ژاپنی فیلهساز
 ٍداع بٌ کنید تَجٌ فقط نهیخرى. براشَن احساس ٍ ترحو ای  ذرى فالکت اٍج در ٍ نیکنٌ حفظ رٍ يهٌ حرنت ببینیو. رٍ

 باياش اٍج در ٍ بگیرى شکل نا ذين در ازش ای  دیگٌ تصَیر اٍن، بعد نهیزارى فیلهساز کٌ ساحل در بزرگ نادر باشکَى
 شَتا ٍاقعی نادر ٍ پدر ناجرای ٍقتی دٍربین جلَی حضَرش آخرین در )نَبَیَ(  فیلو نادر نندی  ترضای یا نیکنٌ. ٍداع
 .نیکنٌ ٍداع نخاطب ٍ بقیٌ با ”داشتو رٍ خَبی رٍزيای نن“ کٌ جهلٌ این با ٍ نیگٌ بًش رٍ
 

 



 
 همغاز دزدان ژاپنی فیلم لتحلی

 
 از اینبار کٌ رٍ ياش  شخصیت نیکنٌ، رٍایت رٍ قصٌ ُطهانینٌ با ٍ آرام خیلی  خَدش يهیشگی سبک بٌ کَرئیدا يو باز

 از سال  یک حدٍد ش، نتشخص ٍ ٍقار با يهیشٌ دٍربین با ٍ نیکنٌ پرداخت دٍنٌ دٍنٌ يستن، نشین  حاشیٌ ٍ فقیر قشر
 پایان در ياشَن،  زندگی ٍ يا  آدم این بَدن خاص ٍ غریبگی عین در کٌ جَری نیدى نشَن بًهَن رٍ يا  آدم این زندگی
 .نیدن ادانٌ حیاتشَن بٌ نا دل ٍ ذين در ٍ کنیو رياشَن تنًا نهیتَنیو فیلو

 
 ٍ گری  رٍایت ياش، کاراکتر بین ٌرابط در صهیهیت ٍ قَی شیهی ایجاد پردازی،   شخصیت در يو اینبار کَرئیدا ٍاقع در

 ٍ صهیهی گرم، فضایی ٍ نیکنٌ عهل نَفق بسیار ياش،  آدم بٌ نسبت عالقٌ با يهراى ٍ گر  قضاٍت غیر گر،  نشايدى دٍربین
 یا انتخابی خانَادى دربارى نتفاٍتش ٍ غریب پیشنًاد کٌ نیسازى طَری بدبختی، ٍ فالکت اٍج در اینبار رٍ داشتنی  دٍست
 .نیشٌ حس ٍ تجربٌ باٍر، درک، نخاطب تَسط نتیکی،غیرژ

 

 

  Shoplifters 8201فیلم ضعف نقاط و مشکالت
 بشٌ. بدل کَرئیدا صنعتی فیلم بًترین یا ٍ  عالی فیلو یک بٌ نهیزارى کٌ دارى بحث  قابل نشکل چند فیلو کٌ نیرسٌ بنظر

 فرار فرٍشگاى از شَتا کٌ جایی سَم، ساعت نیو شرٍع از دقیقا یعنی افتٌ نی اتفاق پایانی سَم یک در فیلو اصلی نشکل
 يدف اگر سختٌ. قصٌ نخاطب برای کهی اتفاق این باٍرپذیری ٍ رٍایی ننطق نیکنٌ. پرت رٍ خَدش پل باالی از ٍ نیکنٌ
 لَ يدف اگر ٍ کار این برای يست يو ای  دیگٌ يای  راى گفت نیشٌ کٌ باشٌ دزدی از َریی داشتن  نگٌ دٍر صرفا شَتا
 .کنٌ نقاٍنت اینقدر خانَادش دادن لَ بٌ نسبت بیهارستان تَ ندارى دلیل پس باشٌ خانَادش دادن

 



 يو پرت رٍ شخَد اگر کٌ باشٌ خَدش دادن لَ با ٍضعیت این زدن بريو يدفش قبلی، يای  سکانس با نطابق يو اگر
 افتادن گیر بخاطر صرفا ٍ باشٌ لحظٌ در ٍاردى شَک بخاطر يو اگر. رسید نی يدفش بٌ دستگیری صرف با يو باز نهیکرد،
 قبل. از کردى فکر بًش انگار کٌ نیدى انجام رٍ فرار اٍن عاندانٌ کانال شَتا چَن فیلهٌ رٍند برخالف این کٌ یَری، احتهالی

 .نیشٌ دٍپارى فیلو لحن کهی بعد بٌ اینجا از ،اتفاق این دلیل از فارغ
 
 يای  جرم با کهی صهیهی، خانَادى یک ٍ انسانی يای  شخصیت بعنَان ياش شخصیت از فیلهساز طرفداری اینجا از

 با اجتهاعی يای  نددکار ٍ پلیس جایگاى ٍ نیشٌ قاطی (… ٍ ربایی  آدم دزدی، قتل، )نثل خانَادى این تَسط یافتٌ ارتکاب
جًٌ حد از زیادى يو باز يا،  بازجَیی برای ياشَن  حقیقت کتهان ٍ يا  فریب ٌيه  نیگٌ شَتا بٌ پلیس نیکنٌ. پیدا ننفی ٍ 

 دلیلی پس غلطٌ کانال پلیس حرف اگر نهیکنٌ. کاری يهچین ٍقت يیچ ٍاقعی خانَادى یک نیکردند، فرار داشتن خانَادت
 .کنٌ خَايی  نعذرت شَتا از فرار قصد این بخاطر فیلو پایان در پدر کٌ ندارى

 

 

 ادزده خانىاده ژاپنی فیلم وبررسی نقد
 
 نادر از دیدى کٌ نحبتی يهٌ  این با آکی چرا. نیداشتٌ نگًت پَل بخاطر بزرگت نادر نیگٌ )خَايرى( آکی بٌ پلیس یا

 از جدایی از بعد ٍ اتَبَس داخل دقیقا نیزارى رٍ گفتن پدر شَتا اینکٌ دلیل نیگیرى؟! قرار تاثیر تحت ٍ نیشٌ باٍرش بزگش،
 یا ٍ نگفت پدر خَد بٌ چرا کٌ کنو پیدا حسی دلیل رٍایت این طَل در نتَنستو نن الاقل نیرسٌ. بنظر تصنعی کهی پدر،
 پرداخت بَدن تصنعی از انا کرد پیدا براش فکری ٍ ننطقی تَجیًات نیشٌ گرچٌ نیگٌ. دارى نخاطب نا بٌ حاال چرا

 .نهیکنٌ کو ش حسی
 



 فیلهساز قتل، در نشارکتش نیز ٍ يا بچٌ بٌ دادنش یاد ٍ دزدی در نیکردى رٍی  زیادى اینکٌ بخاطر خانَادى پدر اینکٌ نثال
 اٍنَ ٍاقع در ٍ رٍ پدر بخشیدى شَتا بدٍنیو کٌ شنَیونی شَتا از رٍ ٍاژى این نا گرچٌ نهیدٍنٌ پدر ٍاژى شنیدن سزاٍار اٍنَ

 ٍ نیرسٌ بنظر خرسند ٍ راضی کردى، تجربٌ کٌ نادری حس ٍ داشتٌ کٌ زندگی بخاطر نادر نثال یا. پدرش بعنَان پذیرفتٌ
 ٍ بدى پس رٍ تقاصش باید دادى، انجام کٌ قتلی بخاطر انا نیگٌ شَتا بٌ يو رٍ حقیقت ٍ رٍ اشتباياتش نیپذیرى حتی
 .کنٌ تحهل رٍ تنًایی ٍ حبس

 

 

 یپرداز  شخصیت
  Shoplifters 8201فیلم تحلیل

 نادر ٍ نادر شَتا، خانَادى، پدر شخصیت نیشٌ. انجام عالی تقریبا کٌ بگو باید يا  رابطٌ ساخت ٍ پردازی   شخصیت نَرد در
 بٌ یَری ٍ نادر ٍ شَتا ٍ پدر رابطٌ بخصَص بايو يا کاراکتر این از یک ير دٍتایی يای  رابطٌ ٍ شدند پرداخت عالی بزرگ

 فیلو ایراد يو باز نیسازى، فیلو کٌ ای العادى فَق حسی   ٍ نادرانٌ رابطٌ يهین نَرد در انا اٍندى. در نهکن شکل بًترین
 کٌ رٍ نادرانگی حس يهین چرا نادرى کٌ اینٌ اٍنو ٍ کنٌ دار  خدشٌ رٍ نخاطب ذينی يهرايی نیتَنٌ کٌ دارى ٍجَد ای نانٌ 
 !نکردى؟ انتحانش شَتا با قبال کردى، تهرین زیبا شکلی بٌ یَری با
 

 سَالیٌ این خب ٍلی کنٌ تجربٌ رٍ حسی يهچین نیطلبٌ االن رٍحیش ٍ سنی شزایط نثال گفت نیشٌ يو نَرد این برای
 آکی شخصیت بٌ نربَط پردازی  شخصیت بحث در فیلو نشکل تنًا کرد. کاریش نهیشٌ ٍ نیاد ذين بٌ رٍایت طی در کٌ

 شغلش، کال ٍ کردنش پیدا برای نهیکنٌ کاری خانَادش چرا شدى، جدا خانَادش از چرا کٌ فًهیو نهی آخرش نا کٌ نیشٌ



 حد در اصال کاراکتر این ٍاقع در نیست. نشخص داستان بزرگ نادر با رابطش حتی ٍ شدنش عالقهند ٍ دٍستی تجربٌ
 .نیست فرٍشگاى Shoplifters فیلو يای  سازی  رابطٌ ٍ پردازی  شخصیت

 
 دزدیدنش گرفتن؟ رٍ شَتا چرا زٍج این کٌ بَد نَضَع این دلیل نکردن رٍشن اثر(، ای  فیلهنانٌ يو )باز دیگٌ نشکل یک
 ننفی يای نقد ٍ يا ایراد از حتها کٌ نهیشٌ نشخص فیلو در کارشَن این دلیل کل در کردن؟ کهکش کٌ بَدى جایی نثال یا

  يهدلی بٌ يا  يهرايی حتها ،نیشد نشخص يا دلیل اگر کشتن؟ چرا رٍ خانو اٍن قبلی شَير اینکٌ یا نیاد. بحساب فیلو
 .نیهَند ذين در نخاطب برای بیشتر نیز آن ناندگاری ٍ نیشد تبدیل

 

 

  Shoplifters 8201ژاپنی فیلم تحلیل
 دلیل کٌ اینٌ کنٌ،  خراب  يهدلی ٍ يست اتفاقات ٍقَع دالیل نشدن شفاف راستای يهین در کٌ دیگٌ اساسی نشکل یک
 ٍقتی چرا کٌ نهیکنیو لهس ٍ درک بخَبی نا نهیشٌ. پرداختٌ کافی اندازى بٌ دزدی بٌ خانَادى این نیاز ٍ فقر از حجو این
 .يستن دزدی نیازنند اینقدر اینًا نیگیرى، ستهرین يو بزرگ نادر ٍ نیکنن کار خَاير ٍ زن نرد،

 
 نبَدش کٌ فیلو در اضافی يای صحنٌ برخی ٍجَد ٍ اٍل نیهٌ در فیلو کند ریتو يستش. فیلو کند ریتو بٌ بعدی ٍارد نقد

 بطشرا ٍ جنسی کلَپ اٍن در آکی حضَر يای صحنٌ نثال بدى. جلَى تر ننسجو رٍ فیلو کلیت ٍ کنٌ کهتر رٍ زنان نیتَنست
 کیرین“ اینکٌ، دیگٌ انحرافی نکتٌ یک کنٌ. نهی قصٌ کلی رٍند ٍ آکی شخصیت پرداخت بٌ کهکی اصال کٌ پسرى اٍن با

 داستان“ قدیهی سریال در يانیکَ نادر نقش بازیگر ٍ کَرئیدا يای  فیلو يهیشگی بزرگ نادر ٍ تَانهند بسیار بازیگر ”کیکی
 از فیلو این از بعد داشت، فیلو با کٌ باشکَيی ٍداع ٍ  نشدنی  فرانَش تشکر اٍن ٍ ساحل نظیر  بی سکانس اٍن با ،”زندگی
 .شد تر ناندنی ٍ جاٍدانٌ ٍداعش این ٍ رفت دنیا



 کَرئیدا فیلو بًترین فیلو این کٌ نکتٌ این رٍی دٍبارى تاکید با ٍ کردیو ذکر فیلو از کٌ ای  فیلهنانٌ بخصَص ایرادات يهٌ با
 خَب جزٍ رٍ فیلو این يو باز دانست(، باالتر سرٍگردن یٌ نیشٌ رٍ ”نا کَچک خَاير“ ٍ ”زنان قدم انيهچن“ )الاقل نیست

 دیگٌ يای فیلو بٌ نسبت تر آسَدى خیالی با ٍ دٍنیو نی شدى، ازش کٌ يایی  ستایش الیق ٍ گذشت کٌ ای  ديٌ يای 
 .کنیو تَصیٌ سینهادٍستان يهٌ بٌ رٍ فیلو این تهاشای نیتَنیو کَرئیدا،

 
 

    IMDB رد فیلم اطالعات

 

 استىدیى کاتشى فیلمسازی خدمات

 ساخت تیزر تبلیغاتی
 ساخت فیلم صنعتی
 ساخت فیلم مستند

 ساخت مىشن گرافیک و انیمیشن
  ...خت فیلم مراسم ، فرمالیته وسا

 خدمات ویدیى مارکتینگ و سىشیال مدیا

https://www.imdb.com/title/tt8075192/
https://cutsho.com/teaser/
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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/

