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مجله سینمایی پراوادا

ســخــن ســردبــیــر
پژمان خلیل زاده

ــراوادا مســتحرض هســتند،  ــدگان پ ــال کنن ــه دنب هامنطــور ک

ــید  ــاپ رس ــه چ ــاه ب ــهریور م ــه در ش ــن مجل ــامره اول ای ش

ــک  ــا ی ــامره دوم ب ــاه ش ــد م ــت چن ــس از گذش ــون پ و اکن

فاصلــه منتــر شــده اســت. پــس از تثبیــت و معرفــی پــراوادا 

بــه عنــوان یــک مجلهــی تخصصــی در حیطهــی نقــد ســینام، 

اینــک مــا قصــد داریــم کــه تفکــر و خــط نریــه را بنــا کنیــم 

ــی طــرف حســاب  ــک انســجام محتوای ــا ی ــا ب ــان م و مخاطب

باشــند. از ایــن شــامره بخــش نخســت مجلــه کــه در شــامره 

ــدی  ــرداری" فصــل بن ــن فیلم ــا دوربی ــردی ب ــام "م ــا ن اول ب

شــده بــود حــذف و بــه جــای آن رسمقالــه را در هر شــامره با 

بخشــی بنــام "پراوانتئــون" آغــاز میکنیــم. مانیفســت و نــگاه 

پــراوادا هامنطــور کــه در شــامرهی اول رشح دادیــم، بســط 

نقطــه نظــر درســت فرمالیســم در مدیــوم نقــد اســت کــه در 

بخــش "آگراندیســامن" بــا نقدهایــی ایــن چنینــی، مخاطبــان 

ــه  ــا اضاف ــون ب ــوند. اکن ــنا ش ــا آش ــرگاه م ــا نظ ــد ب میتوانن

شــدن بخــش جدیــد، عمــق نــگاه پــراوادا گســرتدهرت و جزئیرت 

شــده و در خــال مباحــث فــرم میتــوان مصداقــی تــر بحــث 

منــود. در ادامــه در بخــش "پراوانتئــون" توضیحــات کامــل در 

خصــوص ایــن فصــل داده میشــود کــه عزیــزان میتواننــد بــا 

آن آشــنا شــوند. در ایــن شــامره یــک اتفــاق خــوب هــم بــرای 

پــراوادا رخ داد و آن همــکاری دو منتقــد خارجــی بــه صــورت 

مســتقل بــا مجلهــی ماســت. یوهــان تالــرگ منتقــد و مــدرس 

کنرسواتــوار هــر دامنــارک و اســتاد مدرســه فیلمســازی 

ایــدک فرانســه بــه همــراه الکســاندر ایوانــف، منتقــد و 

ــهی  ــکو و مدرس ــک مس ــای دراماتی ــگاه هره ــدرس دانش م

فیلمســازی داوژنکــو در اوکرایــن بــا فرســتادن مطالبــی مجــزا 

ــد.  ــکاری دارن ــراوادا هم ــا پ ــمی ب ــورت رس ــه ص ــا ب ــرای م ب

البتــه در ایــن میــان بایــد از کمکهــا و رابــط عزیزمــان رسکار 

ــه  ــیم ک ــته باش ــکر را داش ــامل تش ــان ک ــدا صفاری ــم ن خان

ــند.  ــراد را میکش ــن اف ــا ای ــی ب ــه زحمــت هامهنگ در فرانس

پــراوادا بــه دنبــال تغییــر اســت و بــرای تثبیــت آمــده 

پــراوادا بــه دنبــال تغییــر اســت و بــرای تثبیــت آمــده اســت، 

ثبــت یــک نــگاه و دریچــه بــه ســینام کــه مســئلهاش فــرم و 

ســاختار و زبــان تصویــر میباشــد.
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اوتوپیــای ســینامیی و تئوریــک، همــواره خواســتگاِه منتقــدان 

در تاریــخ بــوده اســت، و هــر منتقــدی بــر اســاِس یــک 

ــراز  ــه ت ــره ی خودآگاهــی ب ــا، ســینام را در دای ــر و مبن تصوی

ــون  ــم همچ ــراوادا ه ــی پ ــته ی کانون ــاند. هس ــری می رس ب

مجــاِت ســینامیی دیگــر، در عمــِق نــگاه تئوریــِک خــود، قائم 

ــه  ــرم را ب ــگاِه ف ــه ن ــی اســت ک ــه محــوِر فیلمســازاِن مولف ب

انســجاِم ابژکتیــو در می آورنــد. "پراوانتئــون" قــرار اســت ایــن 

مکانیســم را بــرای مخاطبــاِن مجلــه انجــام دهــد، و رســالِت 

اوتوپیایــِی نویســندگان پــراوادا را بــه تعمــِق فرمیــک برســاند. 

هامنطــور کــه از نــاِم ایــن واژه پیداســت، "پراوانتئــون" یــک 

ــت  ــون" اس ــراوادا" و "پانتئ ــه ی "پ ــی از دو کلم واژه ی ترکیب

ــِل  ــک فاکتوری ــوان ی ــه عن ــود، ب ــازِی خ ــاحِت ایج ــه در س ک

واژگانــی کارکــرِد زبانــی دارد.  هامنطــور کــه همیشــه شــنیده 

و خوانده ایــم، پانتئــون بــه معبــد و جایــگاِه مقــدس خدایــان 

یونــاِن باســتان اطــاق می شــود کــه مبنــای تفکــری و جمعــِی 

ــک  ــا دیالیکتی ــون ب ــد. اکن ــازمان می ده ــگ را س ــک فرهن ی

ــت و  ــر محوری ــدی ب ــراوادا، تاکی ــام پ ــا ن ــن واژه ب ــدن ای ش

کانــوِن نقطــه نظــِر ایــن مجلــه بــه ســینام شــده، و منتقــداِن 

مــا عمــِق نــگاه خــود و شــالوده ی فرمــال را بــر پایــه ی هفــت 

فیلمســاز مولــف طبقــه بنــدی می کننــد. از ایــن بــه بعــد در 

هــر شــامره در ادامــه ی مســیِر انســجاِم نقدهــا و نظریه هــای 

فرمالیســتی در بخــش مجــزای »پراوانتئــون«، نویســندگاِن 

مجلــه بــر اســاس قــرار دادِن یــک تــراِز ثابــت از میــاِن ایــن 

هفــت فیلمســاز، مبحــِث فــرم را در حیطــه ی نظــری و عملــی 

ــن هفــت فیلمســاز شــامل:  ــد. ای ــرار می دهن ــورد کاوش ق م

ــخ،  ــام تاری ــرم در مت ــازِع ف ــتاِد بامن ــینام، اس ــان س ــِق زب خال

ــینامی  ــرم س ــده ی ف ــو« ؛ پدرخوان ــم مورنائ ــش ویلهل »فردری

مدرنیســتی، »ژان رنــوار« ؛ مولــف نظریــه ی دیالیکتیــک 

بــری، »رسگئــی آیزن اشــتاین« ؛ صاحــب و خالــق منــای نقطه 

نظــر و دراِم متمرکــز کانونــی، »کارل تئــودور درایــر« ؛ عمــق 

دهنــده بــه عواطــف انســانی و خالــق فــرم بومــی، »کنجــی 

میزوگوجــی« ؛ پــدر ســینامی مســتقل و مولف گــرای آمریــکا، 

»نیــکاس ری« ؛ و رس آخــر، اســتاد فرم مدرنیســتی و پایه گذار 

ــو  ــکل آنجل ــه ی پست مدرنیســتی در ســینام، »می ــای اولی الفب

آنتونیونــی« می باشــند. شــاید در نــگاه نخســت بــرای برخــی 

ایــن ســئوال پیــش بیایــد کــه چــرا در ایــن رهگــذر از ســایر 

فیلمســازان بــزرگ همچــون آلفــرد هیچــکاک، جــان فــورد یــا 

آنــدری تارکوفســکی اســتفاده نشــده اســت؟؛ کــه می توانیــم 

اینطــور پاســخ دهیــم کــه چــون تــا بــه امــروز در ادبیــاِت نقد 

فیلــم بــه زبــان فارســی، بــه ایــن هفــت ســینامگر بــه عنــوان 

یــک مولــِف مســتقل، کمــرت پرداخــت شــده اســت، پــراوادا در 

ــا  ــی نظرگاه ه ــد و معرف ــِف فضــای نق ــرای تلطی نظــر دارد ب
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ــه  ــش، ب ــوی مخاطبین ــه س ــد ب ــره ی جدی ــودن پنج ــاز من و ب

ســمِت بررســی ســبِک تالیفــی و مولفه هــای فرمالیســتی ایــن 

ــال کننده هــا و  ــه بیشــرتِ دنب ــرود. هامنطــور ک ســینامگران ب

ــال  ــن س ــتند، چندی ــع هس ــران مطل ــد در ای ــداِن نق عاقه من

اســت کــه بحــث فــرم و ســینام در حــول زبــاِن هیچــکاک و 

تارکوفســکی جریــان داشــته و ایــن دو جبهــه همــواره بــا هــم 

ــده و  ــه ش ــر تخطئ ــینامگراِن دیگ ــته اند، و س ــگ داش رِس جن

نظــرگاه جدیــدی بــرای مخاطبیــن بــه وجــود نیامــده اســت؛ 

ــود را در  ــای خ ــالوده و اوتوپی ــراوادا ش ــل پ ــن دلی ــه همی ب

مدیــوِم نقــد، بــر ایــن مبنــا قــرار داده اســت کــه بــا بهره گیری 

از مباحــث تئوریــک و نظــری ســینام، نقــد فرمالیســتِی 

درســت را در ایــن آشــفته بازاِر فرمگرایی هــای باســمه ای، بــه 

مخاطبانــش معرفــی کــرده و روشــنگِر یــک تفکــر و نقطــه ی 

دیــد باشــد. "پراوانتئــون" قلــِب تپنــده ی پــراوادا اســت، ایــن 

ــر  ــی دیگ ــینام را از نگاه ــه س ــد ک ــد بگوی ــش می خواه بخ

ــری  ــور دیگ ــرد و ج ــلح ک ــد مس ــم ها را بای ــد، چش ــد دی بای

ــگاه  ــو ن ــه تال ــو ب زیســت. از ســایه های اکسپرســیون مورنائ

عشــق و نفــرت در کلــوزآپ درایــر می رســیم، بــا ایــن تفــاوت 

کــه آیزین اشــتاین آن را دیالیکتیکــی می کنــد و ســوژه  را 

ــن  ــپس ای ــانده و س ــژه  رس ــادِم اب ــه تص ــت ب ــدِم قطعی در ع

ــوار اســت کــه زندگــی  ــِن متشعشــع و متســک جوی رن دوربی

ــر می کشــد، و تلخی هــای بی رحــم  ــه تصوی ــیرینی ب ــا ش را ب

را بــه میزانســن ثابــِت میزوگوجــی منتقــل می ســازد؛

متورانســن  بــا  گــرم  قــاب  یــک  در  انســان ها  روابــط 

سیناماســکوِپ نیــکاس ری بــه تعلیــق نگه داشــته شــده و رس 

آخــر ایــن آنتونیونــی اســت کــه زمــان و مــکان و امتســفر ایــن 

عشــق را بــه نامتعارفــی و گمگشــتگی در کالبــدی مــواج بــا 

انســانهایی از خودبیگانــه و مــدرن زده می رســاند.

ســینام بــه انــدازه ی تــک تــک ایــن قاب هــا در معبــِد پــراوادا 

جــای دارد، جایــی کــه پانتئــون مقدســامن بــه قلم هــای دوات 

زده شــده بــا طعــم عشــِق نگاتیــو، بــه قلــه ای ژرف انگیــز و پر 

طمطــراق در ایــن بخــش می رســد؛ پــراوادا نبضــش در تپیــدن 

پراوانتئــون اســت و پــروردگاران ایــن معبــد، متــام ســینام را در 

دســتان خدایــی خــود بــه مســِخ تصویــر درآورده اند.
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"جولیــن رادملایــر" فیلمســاِز جــوان و خوش فکــِر آملانــی، 

بــرای ُمخاطبــاِن ســینام نامیســت ناآشــنا و غریــب؛ تــا حــدی 

کــه منابــعِ مرجــع و انگلیســی  زبــان نیــز کمــرت بــه او و 

ســینامیش پرداخته انــد؛ نامــی کــه البتــه ســاِل پیــش بــا 

ــِل  ــورژوازی" در برخــی َمحاف ــِگ ب ــرِی س ــِم "خودانتقادگ فیل

ــینامی  ــرای س ــر" ب ــاد. "رادملای ــا افت ــر رَس زبان ه ــینامیی ب س

ــور. ــا مهج ــاب ام ــت ن ــارص، گوهریس ــتِی مع پست مدرنیس

"رادملایــر" ســینامگری اســت مولــف و صاحــِب فردیــت؛ 

فردیتــی کــه خصوصــا در نگــرش و جهان بینــی اش قابــل 

مشــاهده اســت. نــگاِه وی بــه جهــان و ُمعضاتــش، علی رقــِم 

جوانــی، نگاهیســت پُختــه و تــا حــدودی خســته؛ خســتگی ای 

کــه بــه شــدت بــر زمانــه ی ُمعــارص می نشــیند و فرزنــِد 

"حــال" اســت؛ َخســتگی ای کــه از تجربــه ی یــک قــرن نـِـزاع و 

خون ریــزی می آیــد؛ دوِر باطلــی کــه اروپــای قــرِن بیســتم را 

بــه ورطــه ی زوال کشــانیده، و بــه نــاِم ســعادت و کــامِل بر، 

آنــرا بــه صحنــه ی تقابــِل ایدئولوژی هــا مبــدل کــرده بــود. از 

ــده  ــلی رسکوب ش ــینامیش زاد ه ی نَس ــر" و س ــن رو "رادملای ای

ــه "پست مدرنیســم" محصــوِل  ــم هســتند؛ نســلی ک و رَسدرگُ

فلســفه و اندیشــه اش اســت. بــا نظــر بــه بَســرت های تاریخــی 

و اجتامعــِی مذکــور، ســینامی "رادملایــر" مصداقــی اســت 

درخشــان، از یــک ســینامی پست مدرنیســتی و تالیفــِی نویــن

"یــک داســتاِن زمســتانِی پرولتاریایــی" بــا توجــه بــه ُمختصاِت 

اَندیشــه ی فیلمســاز، اثریســت ضــِد ایدئولــوژی، کــه در 

بَســرتِ پُست مدرنیســم، بــه واســطه ی اُلگو هــای فرمالــش، 

ــد؛  ــت می کن ــک را روای ــزورد و کُمی ــبه اَب ــِت ش ــک موقعی ی

موقعیتــی کــه بَسرتیســت )یــک مــوزه ی تاریخــی( بــرای 

مواجهــه  و تَقابــِل افــرادی از طبقــاِت مختلــِف جامعــه. 

ــاِن  ــه جه ــی ب ــتای عینیت بخش ــر« در راس ــِن »رادملای دوربی

معنایــِی اثــر، منفعــل اســت و عــاری از کُنــش؛ زاویــه ی 

نــگاِه دوربیــن، مســتقیام برآمــده از جهان بینــی و نگــرِش 

فیلمســاز اســت؛ نگرشــی کــه بــا خوانــِش تاریخــی اش، تَبعــاِت 

و  ســنجیده،  را  احساســی  و  ایدئولوژیــک  کُنش گری هــای 

ــا  ــن بســرتهای تاریخــی، رصف ــه ای ــا نظــر ب ــه ب حــال آگاهان

ــت. ــت اس ــک بطال ــِر ی تصویرگ

دوربیــِن فیلمســاز در دِل یــک مــوزه  )لوکیشــنی در راســتای 

غالبــا  منا هــای  بــا  تاریخــی(  بســرت های  کــردِن  ُمجســم 

از  را  پیوســته  و  ُممتَــد  تصویــری  ثابــت،  و  شــده  فریــز 

ــان و  ــتگِی زم ــن پیوس ــد. ای ــه می ده ــوناژ ها ارائ ــِل پرس تقاب

امتــداِد منا هــا، تــوام بــا َعــدِم کُنش گــرِی دوربیــن و طراحــِی 

ــا  ــه، ت ــِت بازیگــران گرفت ــِک میزانســن ها )از شــیوه ی اَک کُمی

کمپوزیســیوِن َغریــِب رنگ هــا و اِضافــه  شــدِن امِلان هــای 

فانتــزی( خالــِق کمدی ایســت برآمــده از پوچــی و زوال؛ 

ــه ی فیلمســاز،  ــرِد بی طَرفان ــِس رویک ــع از پَ مخاطــب در واق

ــا  ــی گاه ــه ی میزانســن ها و حت ــِش خاقان ــر چین ــه ب ــا تکی ب

ــِک  ــا تکنی ــن، ب ــرکاِت دوربی ــرده ح ــا )ُخ ــِی دکوپاژ ه طراح

ــِت  ــر را از یــک موقعی ــاِب تصوی زوم-اوت و پَن هــای آرام، ق

ــاَحِت  ــال داده(، در س ــادش انتق ــِت متض ــه موقعی ــزورد، ب اب

پرداخــِت روابــط، نظاره گــِر یــک نــزاِع تاریخــِی بیهــوده 

اســت.

ایــن  از  برآمــده  اِنفعــاِل  و  تاریخــی  اهمیــِت مطالعــه ی 

خوانــش را، در روایــِت پست مدرنیســتی و َهجوآلــوِد اثــر 

ــه هــرگاه  ــق ک ــن طری ــه ای ــرد؛ ب ــوان جســت جو ک ــز می ت نی

کاراکــرتی تصمیــم بــر کُنش گــری می گیــرد، بــا غیرخطــی 

شــدِن روایــت و گــذار بــه ُخــرده پیرنگ هایــی تاریخــی-

فانتــزی، تَبعــاِت کُنــِش مــورِد نظــر در تاریــخ واکاوی شــده و 

 A prletarian / نـــــــام: یک داســتاِن زمســتانِی پرولتاریایی
winter's tale - 2014

محصول: آلمان

کارگردان: جولین رادلمایر
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بهنام کیـــــــوان

ــِت  ــه وضعی ــان شــدِن بیهودگــِی اثراتــش، شــخصیت ب ــا َعی ب

ابتدایــی اش بازمی گــردد.

نگــرِش "رادملایــر" در مطالعــه ی تاریــخ، و واکاوی ِ ارتبــاط 

و تاثیــرش در شــکل گیری وضعیــِت زیســتِی ُمعــارص، بــا 

گُــذر از اُلگو هــای پست مدرنیســتی و فانتــزی در ســاَحِت 

ــی  ــت. ِبطالَت ــک اس ــودی کُمی ــال و رک ــِر اِنفع ــرم، تصویرگ ف

ســینامیی و فرمــال کــه نــزِد مخاطبانــش، تجربــه ای مانــدگار 

و لذت بخــش را رقــم خواهــد زد .

Black Cat, White Cat / نـــــام: گربه سیاه ، گربه سفید

کارگردان:امیر کاستاریکا

محصول: صربستان - 1999
امیــر کوســتوریکا کارگــردان رصبســتانی اســت کــه از هــامن 

اولیــن فیلمهایــش، رویکــردی متنــوع و تلفیقــی را پیــش 

ــت. گرف

آثــار او معجــون ســبکی بودنــد از رئــال هایــی کــه به ســورئال 

ــیال  ــار س ــا و آث ــم ه ــک رئالیس ــا مجی ــد ت ــو میزدن ــم پهل ه

ذهــن کــه ته مایــه ی کمــدی و بومــی گرایــی نیــز داشــتند. 

ایــن فیلمســاز بــه طــور کل تناســب بیــن گویــش ناخــودآگاه 

و خــودآگاه را در آثــارش حفــظ میکــرد.

هامنطــور کــه گفتــم عمــا فیلــم هــای کوســتوریکا، معجــون 

ســبکی هســتند امــا از زمــان ســاخته شــدن فیلــم گربه ســیاه، 

گربــه ســفید آثــارش حالــت منفــرد تــر گرفتنــد. 

بــه طــور مثــال فیلــم رویــای آریزونــا منونــه ی کامــل ســورئال 

ــه ی  ــتاریکا منون ــک کاس ــت و ی ــرن بیس ــار ق ــا آث ــت و ی اس

ــه  ــا ب ــتند، ام ــاده هس ــدی و س ــی و کم ــار اجتامع ــل آث کام

ــز  ــکاری نی ــل ان ــر قاب ــای غی ــه ه ــارش مولف ــور کل در آث ط

ــغ  ــی از نواب ــوان یک ــه عن ــود ب ــث میش ــه باع ــود دار ک وج

ــرد. ــاد ک ــینام از او ی س

شــوخ طبعــی، بهــا دادن بــه عواطــف و رویاهــای انســانی و 

یــا بــه عبارتــی انســانی بــودن ســینامیش و همچنیــن قدرتــش 

ــا  ــن ب ــیال ذه ــورئال و س ــای س ــیدن فض ــر کش ــه تصوی در ب

ته مایــه کمــدی همــه و همــه باعــث شــده انــد تــا او بتوانــد 

بــا ناخودآگاهــش بــه درون مخاطــب نفــوذ کنــد. 

امــا آثــار کوســتوریکا بــازی بــا احساســات رصف نیســتند و مــا 

مرتبــا شــاهد درومنایــه هــای اجتامعــی هســتیم؛ بــه عبارتــی 

ــت را از  ــد و بری ــوذ میکن ــی نف ــه درون آدم ــتوریکا ب کوس

دیــد خــودش هجــو و یــا حتــی ســتایش میکنــد. 

ــتوریکا از  ــم کوس ــه بگویی ــوند ک ــب می ش ــا موج ــه اینه هم

ــد، بلکــه ایــن  ــوان تکنیــک رصف اســتفاده منیکن طنــزش بعن

طنــز عمــا بــه فرمــی میرســد کــه جهــان فکــری کوســتاریکا 

را بــه بهرتیــن نحــو ممکــن ارائــه میدهــد کــه ایــن امــر خــود 

ــود.  ــب می ش ــر در مخاط ــث تفک باع

امــا کوســتوریکا مثــل همــه فیلــم هایــش، گربــه ســیاه، گربــه 

ســفید را نیــز در فضــای فرهنگــی یوگســاوی ســاخته اســت. 

ــه  ــده ک ــتفاده ش ــوی اس ــه نح ــه از آن ب ــی ک ــای فرهنگ فض
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مخاطــب بتوانــد بــدون در نظــر گرفــن جغرافیــا نیــز اثــر را 

درک کنــد. 

ــار کوســتوریکا اســتفاده  ــر و دیگــر آث ــن اث ــزی کــه در ای طن

می شــود، طنــزی بومــی نیســت و حتــی اگــر هــم باشــد بــه 

نحــوی آرایــش یافتــه، کــه همــه مخاطبیــن را بخندانــد و بــه 

ــوگ  ــز در دیال ــم طن ــی مفاهی ــی گرای ــن بوم ــی در عی عبارت

کامــی را بــرای همــگان قابــل فهــم کنــد؛ ایــن چیــزی اســت 

کــه بهــش میگوینــد طنــز بیــن املللــی کــه بــه عقیده بســیاری 

عامــل موفقیــت ایــن فیلمســاز اســت.

دیگــر ویژگــی فیلمهــای کوســتوریکا ایــن اســت کــه اگرچــه 

ایــده هــای کلیشــه ای دارنــد امــا پرداخــت تــازه و جذابــی را 

بــه کار میبندنــد. تعبیــری هســت کــه میگویــد متامــی قصــه 

ــت  ــدود اس ــه نامح ــزی ک ــی چی ــد ول ــان محدودن ــای جه ه

نحــوه ی تعریــف هــامن قصــه هاســت. درســت هامننــد ایــن 

ــن حــال  ــواز و اســتعاری، درعی ــه طــرز چشــم ن ــه ب ــم ک فیل

ــور  ــا را مص ــی قضای ــازی بوم ــورانه و فضاس ــی جس ــا لحن ب

میکنــد. همیــن امــر اســت باعــث می شــود مخاطــب تشــنه 

باقــی مبانــد تــا در انتظــار اینکــه کوســتوریکا ادامــه ماجــرا را 

ــه ســازماندهی  ــن تعلیــق چگون ــه نشــان میدهــد و ای چگون

خواهــد شــد. 

حــال سکانســی را در اوایــل فیلــم بــه یــاد بیاوریــد؛ سکانســی 

کــه یکــی از نگهبانــان گویــی دارد فیلمــی پورنوگرافــی میبینــد 

ــغول  ــگ مش ــه دوس ــم ک ــد ازآن میبینی ــا بع ــدد و ام و میخن

ــری  ــر ه ــک اث ــده در ی ــده نگارن ــه عقی ــتند.  ب ــکس هس س

طنــز بایــد کامــل کننــده نــگاه انتقــادی هرمنــد باشــد و نــه 

ــده ی  ــه عقی ــه ب ــور ک ــی. هامنط ــار معنای ــده ب ــل کنن تعدی

بســیاری از تئوریســین هــا، هــدف طنز قبــل از هرچیــز انتقاد 

ــم از اســتعاره  ــن فیل ــز در  ای ــردن اســت و کوســتوریکا نی ک

هایــی اســتفاده میکنــد کــه در آن حیوانــات جایگزیــن انســان 

هســتند و مــا آنــان را در رشایطــی اغــراق امیــز و گاهــا طنــز 

ماقــات میکنیــم.

در ایــن فیلــم، فضاســازی و لحــن شــاخص اثــر و اغــراق آمیــز 

ــب را  ــد و مخاط ــده ان ــرت کار ش ــت بس ــودن آن، در خدم ب

ــوق  ــز س ــر نی ــان اث ــر در جه ــه تفک ــان ب ــن جذابیتش در عی

ــد. میدهن

فیلــم رسشــار اســت از طنــز هایــی کــه فراتــر از ملیــت 

مخاطبیــن میــرود و در دل هــر مخاطبــی مینشــیند.مانند 

ــه  ــه اله ــت. آفرودیت ــه اس ــه آفرودیت ــر دادان ک ــم خواه اس

زیبایــی و ســکس در یونــان باســتان اســت و ایــن اســم ابــدا 

ــدارد. ــی ن ــخصیت همخوان ــن ش ــه ای ــر و قیاف ــا ظاه ب

ــا در در حــال  ــه م ــه ســفید ک ــیاه و گرب ــه س ــا هــامن گرب ی

ــگ  ــن و یان ــادآور یی ــم، ی ــان میکنی ــی ماقاتش ــزش جنس آمی

هســتند؛ یکــی ســفید یکــی ســیاه، یکــی نحــس یکــی پــاک و 

ــی رش.  ــر و یک ــی خی ــانس آور و یک ش

ــه  ــتند ک ــتی هس ــاد هس ــر تض ــا منایانگ ــن ه ــدام از ای هرک

پیوندشــان بــا یکدیگــر نیــز یــادآور حکمفرمایــی اعتــدال در 

هســتی اســت. 

ــا  ــه فضــای بومــی یوگســاوی را دارد، م ــم ک ــاس فیل در مقی

ــه  ــه هســتیم و ب ــل انســان و مدرنیت ــا مشــاهده گر تقاب مرتب

ــه در  ــم ک ــی را میبینی ــف اجتامع ــای مختل ــروه ه ــوح گ وض

تضــاد بــا یکدیگرنــد، عــده ای بــرای پیرفــت و زندگــی بهــرت 

ــه  ــا آخــر عمــر بدبختان ــد و ت ــد خودشــان را فــدا کنن حارضن

زندگــی کننــد یــا حتــی عــده ای حارضنــد بــرای کســب ثــروت 

ــامل  ــازی اع ــب ب ــه ش ــک خیم ــوان عروس ــان را بعن خودش

کثیــف تبهــکاران شــوند و حتــی عــده ای نیــز ماننــد خــوک 

اوایــل فیلــم کــه ماشــین را میخــورد در عیــن افــکار و فضــای 

ــوژی مــدرن  ــزار تکنول ــه اب ــی کــه ب ــد درحال ســنتی کــه دارن

چنــگ میزننــد.

گاهــی نیــز عــده ای بــه خودشــان زحمــت حرکــت منی دهنــد 
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و همیشــه رس جــای خــود ایســتاده و زندگــی ســاده و کهنــه 

را دنبــال می کننــد، بــه همیــن دلیــل فکــر میکنــم زار و آیــدا 

مناینــده ی تعــادل هســتند، کــه از ســاده زیســتی بــه زندگــی 

مــدرن امــا معمولــی فــراری انــد.

فیلــم رسشــار از اینــرست هــای تاثیرگــذار اســت؛ آن ســکانس 

را بــه خاطــر بیاوریــد کــه نگهبانــی در اتــاق نگهبانــان 

نشســته بــود،  در مانیتــور هــا محوطــه خانــه و کارخانــه را 

تحــت نظــر داشــت و همزمــان بــا ایــن کــه اینطــور احســاس 

می شــد کــه در حــال متاشــای فیلــم پورنوگرافــی هســت، در 

یکــی از مانیتــور هــا مــا بــا دو ســگ مواجــه شــدیم کــه در 

حــال آمیــزش جنســی هســتند؛ ایــن ســکانس بــا اینکــه یــک 

اینــرست ســاده اســت و خیلــی زمــان کمــی دارد امــا دو مــورد 

تاثیــر را گــزارش مــی کنــد، یکــی دیــدگاه انســانی کوســتوریکا 

ــه  ــردی ک ــر ف ــه نظ ــانی از نقط ــات انس ــه درونی و ورودش ب

بــرده شــهوت اســت، کــه شــاید فیلمســاز دارد ســکس را 

ــرد  ــغ می ــر تی ــرده و زی ــد ک ــرد نق ــامن ف ــر ه ــه نظ ــا نقط ب

ــه  ــن صحن ــت در نشــان دادن ای ــز خاقی ــه نی ــن نکت و دومی

اســت کــه لحــن و فضــای خاصــی نیــز بــه خــود گرفتــه اســت.

یکــی دیگــر از اینــرست هــای جالــب فیلــم، خوکــی بــود کــه 

مشــغول خــوردن ماشــین فرســوده بــود. 

ــا داشــن متــی ســاده و در دل  "گربــه ســیاه، گربــه ســفید" ب

طبیعــت، نقــدی نیــز بــه مدرنیتــه دارد و در ایــن فیلم شــاهد 

ســکانس هــای متعــددی از تقابــل مدرنیتــه و زندگــی ســاده 

هســتیم. 

ــد سکانســی کــه زار و ماتکــو غــرق در متاشــای کشــتی  مانن

ــی  ــه و زندگ ــل مدرنیت ــن تقاب ــتند، ای ــی هس ــی بزرگ تفریح

ســاده و بــی آالیــش کولــی رو بــه وضــوع میبینیــم و یــا ایــن 

موضــوع کــه در آن منطقــه تنهــا افــراد خاصــی دسرتســی بــه 

زندگــی مــدرن تــر دارنــد. 

در برهــه هایــی از ایــن فیلــم، کوســتوریکا از کمــدی اســلپ 

ــدی ای از  ــد، کم ــتفاده میکن ــز اس ــراق نی ــر اغ ــتیک و پ اس

جنــس آثــار ســینامی صامــت کــه منونــه ی بــارز آن ســکانس 

ــود. عروســی ب

ســکانس عروســی پــر اغــراق اســت و ســعی میکنــد بــا 

تصویــر حرفــش را بزنــد، در حالیکــه بشــدت رضب آهنــگ در 

ــد.  ــو شــده ان ــازی هــا غل آن باالســت و ب

میزانســن، منطــق دوربیــن و همچنیــن خاقیــت در اســتفاده 

از آنهــا نیــز از نقــاط قــوت و جذابیــت کار بــه حســاب مــی 

آیــد. 

قــاب هــای بســته، مناهــای نقطــه نظــر، دوربیــن ســوبژکتیو 

ــع خاصــی اســتفاده  ــه در مواق و میزانســن گاهــا شــکاری ک

می شــوند و در کنــار لحــن شــاخص فیلــم احساســات جذابــی 

ــا فیلمــی  ــا ب ــد ت ــن ان ــه مخاطــب انتقــال داده و باعــث ای ب

نــوآور و خــاص روبــرو باشــیم.

ــن زار،  ــه ی دوربی ــا از روزن ــم م ــل فیل ــال اوای ــور مث ــه ط ب

شــاهد همســایه هــا و فعالیتهایشــان هســتیم. در ایــن 

ســکانس از دوربیــن ســوبژکتیو اســتفاده شــده اســت کــه بــه 

ــد.  ــاز کن ــت فیلمس ــب را وارد پرداخ ــد مخاط ــی میتوان خوب

ــود دارد  ــز وج ــاد نی ــای زی ــش ه ــکانس، چرخ ــامن س در ه

کــه منایانگــر کنجــکاوی و پــر جنــب و جــوش بــودن کاراکــرت 

زار هســت. از هــامن ســکانس هــای اول، بــا ایــن حرکــت و 

ــدرش رخ میدهــد باعــث پرداخــت  ــن زار و پ ــی کــه بی تقابل

ــوند. ــب میش ــرای مخاط ــخصیت ب ش
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پروســه ی  یــک  بــه  شــبیه  فون تریــه  فیلمهــای  همیشــه 

جســارت برانگیــز بــری اســت، امــا هیــچ چیــز تــا بــه امــروز 

ــک  ــد. ی ــی رس ــاخت" من ــک س ــه ج ــه ای ک ــطح "خان ــه س ب

ــرأت  ــه ج ــی ک ــل رسیال ــک قات ــه ای از ی ــره ی 155 دقیق پرت

می کنــد طــول مــدت زمــان را در محــدوده ذهــن ناخوشــایند 

ــا.  ــی م ــع آن، فیلمســاز دامنارک ــه تب ــد و ب خــود رصف کن

مســافت پیمــوده شــده در ایــن حامســه ی گرافیکــی کــه پــر 

ــود،  ــه وار خشــونت، متفــاوت خواهــد ب اســت از میــل دیوان

کــه شــامل چنــد صحنــه از مــرگ وحشــیانه ای اســت کــه زنــان 

و کــودکان را از دیــدگاه مــردی کــه مرتکــب جــرم می شــود، 

روایــت می کنــد. امــا اثــر هــری آن، هــر گونــه تســت ذهنــی 

ــت  ــرای صح ــق ب ــور دقی ــه ط ــدگان را ب ــدوده ی دی در مح

سیاســی فراتــر می بــرد. »خانــه ای کــه جــک ســاخت« قالبــی 

ترســناک دارد، قالبــی کــه مملــو از مونولوگ هــای روانگــردان 

و سادیســتیک می باشــد. روشــنفکری امــروز دربــاره ماهیــت 

ــک  ــی را در تحری ــل توجه ــای قاب ــاش ه ــان، ت ــر در جه ه

ــد.  ــری می کن ــدی نتیجه گی ــات کلی ــی در لحظ ناراحت

اگــر کار بــر روی ایــن رشایــط را انجــام دهیــد یــا دســت کم با 

فیلمــرداری بی عیــب و نقــص اینچنینــی وارد چالــش شــوید 

قطعــا یــک رقابــت در برابــر موانــع اخاقــی را پذیرفته ایــد و 

وارد نــرد فردیــت می شــوید کــه ایــن امــر خــود مســتلزم یــک 

ــه ای  ــون ســتاره ی »خان ــه ی درخشــان اســت. مــت دیل روحی

کــه جــک ســاخت« بــه عنــوان یــک ضدقهرمانــی اســت کــه 

نشــانه های پرســناژی اش را از ورســیون بــری و پیرنــگ اثــر 

می گیــرد. مثــا صحبــت کــردن بــا یــک مــرد غریبــه بــه نــام 

ِورگــی )برونــو گانــز( در حالــی کــه جــک آمــاده مــی شــود 

تــا از دســتاوردهای خــود حتــی بــا اذیــت شــدن از طــرف آن 

مــرد، شــگفت زده شــود. 

ــف  ــرای توصی ــی ب ــت، چالش ــش اس ــک چال ــر ی ــک درگی ج

برنامــه اش مبنــی بــر »پنــج مــورد حادثــه تصادفــی انتخــاب 

شــده در طــی یــک دوره 12 ســاله« کــه همــه ی ایــن مــوارد 

ــش  ــاک«، بخ ــد »نیمفومانی ــتند. مانن ــام هس ــل ع ــامل قت ش

عمــده ای از اتفاقــات »خانــه ای کــه جــک ســاخت« بــه 

عنــوان یــک فاش بــک طوالنــی روایــت مــی شــود کــه مــا را 

بــه رسعــت در جنایــات خــود در طــول زمــان عجیــن می کنــد. 

اولیــن جنایــت در صحنــه ای از مکانــی اســت در شــامل غربی 

اقیانــوس آرام، جایــی کــه جــک یــک زن نفریــن شــده )اومــا 

تورمــن( را مافــات می کنــد، کســی کــه ممکــن اســت خــود 

یــک قاتــل باشــد. او یــک زن کاما غیر عصبی اســت و در اوج 

خونــرسدی خــود را بــا در امتــداد بــازی دیلــون گــره می زنــد، 

ــاه را  ــت و گن ــرتل نیس ــد کن ــک در ح ــه ج ــی ک ــی زمان یعن

در اوج مروعیــت بــا رفتــاری کاریزماتیــک انجــام می دهــد. 

ــه ای کــه جــک ســاخت« همــه  ــن وجــود در »خان ــا ای امــا ب

چیــز زیــر نظــر کاراکــرت اصلــی قــرار دارد و بــه طــور طبیعــی 

ایــن بــدان معنــی اســت کــه او بــه خاطــر وسواســهای خــود 

فون تریــه، وســواس هــای خــود را بــا هدایتــی کــامل گــرا در 

عرصــه ای روانــکاوی شــده در فــرم اثــر ابژکتیویتــه می منایــد. 

هامنطــور کــه مکاملــه بــا ورگــی ادامــه دارد بــه ارصار جــک 

ادامــه می دهــد کــه بــه گذشــته نظــری بیانــدازد چــون قتــل 

او می توانــد دســتاورد بزرگــی بــرای آنتی قهرمــان درام باشــد. 

ــک  ــوان ی ــه عن ــم ب ــه فیل ــازد ک ــن می س ــه روش ــر فون تری اث

ــه  ــی ک ــه نوع ــه ای طراحــی شــده اســت ب ــف زندگینام موتی

یکــی از کلیپ هــای حــذف شــده از آثــار قبلــی فیلمســاز در 

ــار  ــه چندین ب ــرد. فون تری ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــا م اینج

در بســرت روایــت، جــک را وارد یــک خــا روحــی و جســمی 

The House That Jack Built - نام: خانه ای که جک ساخت
محصول: دانمارک، فرانسه، آلمان - 2018

منتقد: یوهان تالبرگ
مترجم: سارا صفاریان - پژمان خلیل زاده
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ــاک  ــه در نیمفومانی ــد رویکــرد رســتاخیزی ای ک ــد مانن می کن

ــر  ــه یکدیگ ــا ب ــل مناه ــیر در تبدی ــن س ــم. ای ــاهدش بودی ش

ــامری  ــون: مع ــم همچ ــا ه ــرتده ب ــات گس ــادم موضوع و تص

)جاذبــه ی اصلــی جــک( ، هــر ســنتی، اردوگاه هــای کار 

اجبــاری و حتــی خشــونت التقاطــی سادومازوخیســتی فیلــم.

ــزاع  ــات یــک ن ــه بیان ــل ب ــی تبدی برخــی از مونولوگ هــا گوی

سیاســی داخلــی در ماموریتــی می شــود کــه هدفــش اِعــامل 

ایدئولــوژی ای پنهــان بــه دیگــران اســت. بنابرایــن فــون تریــه 

بــا جــک بــه عنــوان نیــروی کشــتار خــود دقیقــا همیــن کار را 

مــی کنــد. فیلــم مــدت زمــان زیــادی را رصف توضیــح دادن 

ــه  ــط اولی ــی رشای ــا حت ــوده ی ــخصیتش من ــی ش ــه کنش گرای ب

کــه او را بــه چنیــن موجــودی فریــب داده اســت. در اپیــزود 

اول فون تریــه در شــات هایی ســیاه و ســفید از موتیف هــای 

پیانــو گلــن گولــد )موســیقی دان بــزرگ قرن بیســتم( اســتفاده 

می کنــد، کــه بخش هایــی از اســلوب های کشــتار جــک را 

کــه نــزد او بســان یــک عمــل رومانتیسیســتی اســت برجســته 

می منایــد. در نگاهــی گــذرا بــه کودکــی جــک می بینیــم کــه 

ــره  ــن خی ــه ســمت دوربی ــک جوجــه اوردک ب او همچــون ی

می شــود و ســپس جــک توضیــح می دهــد کــه »نوعــی 

جنــون خونیــن همچــون اینکــه در خانــه ی یــک مــرغ باشــی« 

تجربــه کــرده اســت. در ادامــه او بــه بحــث دربــاره تئــوری 

ــه یــک  ــی کــه شــبیه ب ــه، وضعیت ــام بلیــک پرداخت هــر ویلی

ــازی  قــامر عجیــب و غریــب اســت و تنهــا فون تریــه آن را ب

می کنــد امــا ایــده هــا بــه شــیوه ای پیچیــده خــود را اصــاح 

ــه از  ــت ک ــردی اس ــق م ــده منط ــس کنن ــد و منعک ــی کنن م

عــذاب وجدانــش مأیــوس شــده و در دفــاع از آن، اســتدالل 

هــای عمیقــی را مطــرح کــرده اســت. 

ــی  ــه راحت ــه جــک ســاخت« ب ــه ای ک ــن اوصــاف »خان ــا ای ب

می توانســت بــه یــک فیلــم درجــه ی دوم ســقوط منایــد اگــر 

عملکــردی پویــا در دینامیــک فرمــش نداشــت. مــت دیلــون 

امــکان دارد پــس از ایــن نقــش هولنــاک در رزومــه اش دچــار 

مشــکل شــود و مثــا نتوانــد در یکــی از آثــار دیزنــی ایفــای 

نقــش منایــد امــا او بــدون در نظــر گرفــن آینــده ی کاری اش 

ــع  ــن موض ــده در روانی تری ــذار و پیچی ــوالی تاثیرگ ــک هی ی

ــن  ــن و رادیکال تری ــا عجیب تری ــکاری ب ــرت در هم ــک کاراک ی

ــی کــه پیــش  ــق کــرده اســت. )وضعیت فیلمســاز معــارص خل

ــود(.  ــاک هــم ب ــورگ در نیمفومانی روی شــارلوت گینزب

ــد،  ــد نکن ــر را تولی ــم دیگ ــک فیل ــز ی ــه هرگ ــون تری ــر ف اگ

»خانــه ای کــه جــک ســاخت« مــی توانــد یــک جمــع بنــدی 

حرفــه ای بــرای کارنامــه ی وی باشــد. در میان واریاســیون های 

ــه   ــک منون ــاز ی ــی، فیلمس ــر زبان ــس ام ــده  از پ ــکان دهن ت

ــر می کشــد، در  ــه تصوی ــا« در اوج ب ــد »مالیخولی شــات مانن

حالــی کــه کاراکــرت جــک بــه عنــوان »ضــد مســیح« نامیــده 

می شــود و ســپس توســط ورگــی بــه صــورت مخفیانــه 

ــش  ــی بی ــان جهنم ــن جه ــرد. »ای ــرار می گی ــه ق ــورد حمل م

نیســت و کســی منی خواهــد بــه آن کمــک کنــد« گویــی ایــن 

جملــه کلیــت فیلــم اســت بخصــوص زمانــی کــه جــک اشــک 

ــی  ــای خال ــه دنی ــن در منایــی النگ شــات ب ــزد و دوربی می ری

زوم می کنــد؛ ایــن مدلــی اســت بــرای خودانتقــادی فیلمســاز 

ــزد.  ــم می آمی ــرم دره ــش را در ف ــه اصالت ک

ــرای  ــش، بوســیله ی آدمکشــی ب ــش اضطراب ــرای پاالی جــک ب

خــود یــک عبــادت مقــدس می ســازد و اساســا فون تریــه 

تخصصــش آفرینــش چنیــن فیلمهایــی اســت. اگــر »مالیخولیــا 

)۲۰۱۱(« رونــد صلــح بــا شــکنندگی احساســی را جشــن 

گرفــت، جــک در مســیری مــوازی بــا آن حرکــت می کنــد بــه 

نوعــی کــه: آنچــه را کــه احســاس مــی کنیــد بــا نقــص هــای 

خــود بــه دام افتــاده اســت بــه یــک نقطــه کــه باعــث نجــات 

غیــر ممکــن اســت، منتهــی می شــود. )امــر ناممکنــی ابــژه ی 

ــن امــر  ــا ای ــری ب ــن نتیجــه گی ــذال اخــاق(. ای ــزاع در ابت انت

مواجهــه می شــود کــه حتــی اگــر فــون تریــه در یــک جهنــم 

ــر  ــار دیگ ــود ب ــه ش ــه تک ــودش تک ــاخت خ ــی از س خصوص

ــی و جســمی می رســد. ــش ذهن ــه تراکن عمــق بحــران ب
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معنــا  اوج  را درجــه ی  آن  )کــه می تــوان  »کایمکــس  در 

کــرد(« دوربیــن حرکــت دیوانــه وار َدوار دارد و بــا توجــه بــه 

شــخصیت هــای محتــوم خــود، بــه ســمت بــاال و پاییــن مــی 

رود. منطــق ایــن حرکــت در راســتای اکــت شخصیت هاســت 

کــه در اعــامق دیوانگــی ناشــی از جهنــم مخــدر، زیــر 

ــدرت  ــد. ق ــرار دارن ــن ق ــیقی م ــه موس ــزم ب ــوم هیپنوتی هج

ــز  ــتاورد متمرک ــه دس ــپار نوئ ــه گاس ــل توج ــناختی قاب روانش

ــی هــای  ســینامی اوســت. یــک کانســپت مختــر از توال

رقــص هیجــان انگیــز و تحــوالت اروتیکــی کــه در یــک شــبیه 

ســازی سادومازوخیســتی اســت ماننــد کتابهــای: »قــدم زدن« 

فرانســیس و »۱۲۰ روز در ســودوم« دوســاد.

»کایمکــس« مولفه هــای شــاخص و مشــرتک آثــار قبلــی 

نوئــه بخصــوص »ورود بــه خــا« را دارد، ۹۶ دقیقــه احســاس 

ــرای  ــان ب ــی در زم ــورت طول ــه ص ــه وار ب ــفر اودیس ــک س ی

محاســبه ی اســتعداد خــود، در حالــی کــه بیننــدگان را دعــوت 

بــه یــک تجربــه ی ســایکولوژیک می کنــد. بــه همیــن دلیــل 

ــه  ــم نوئ ــن فیل ــر بهرتی ــن اث ــاید ای ــه ش ــرد ک ــه ک ــد اضاف بای

باشــد بــا اینکــه در ذات پتانســیل پدیــده ای نفریــن شــده را 

دارد.

بــر  کــه  می افتــد  اتفــاق   ۱۹۹۶ ســال  در  »کایمکــس« 

تجــارب یــک گــروه رقــص در یــک مــکان دور افتــاده مانــور 

میدهــد، مکانــی کــه احاطــه شــده توســط تپــه هــای برفــی 

اســت، جایــی کــه رقــص شــبانه وارد فــرازی تاریــک شــده و 

ــا  ــی( ب ــوش محل ــوع دمن ــک ن ــانگریا )ی ــم از س ــپس جهن س

محتــوای ال اس دی آغــاز می شــود. فیلمســاز یــک زن را 

در عمــق بــرف بــه اضمحــال  رســانده و ســپس در پایــان بــه 

ــد  ــن فرآین ــه ی ای ــد و هم ــش می کن ــم تبدیل ــیطان مجس ش

در مکانیســمی رسخ فــام بــه فــرم درمی آیــد. از همینجــا 

جاه طلبــی فیلمســازی، صعــود مســتمر خــود را آغــاز منــوده، 

ــی  ــک عجیب ــک النگ تی ــه تکنی ــه نوئ ــی ک ــوص از جای بخص

ــظ  ــکال حف ــورت رادی ــه ص ــاختارش ب ــی س ــط روای را در خ

ــی  ــال کُنش گرای ــه دنب ــاق ب ــه ات ــاق ب ــن مناهــا ات ــد. ای می کن

ابتــذال بــری هســتند همچــون کارکــردی کــه در آثــار قبلــی 

ــود.  ــده می ش ــرراً دی ــف مک مول

ــاص  ــوس خ ــک ق ــش ی ــه در فرم ــی ک ــس« در حال »کایمک

پرســناژهایش  دیاگــرام  بــرای  امــا  کنــد  منــی  دنبــال  را 

بــا  بوتــا(  )ســوفیا  ِســلوا  دینامیــک می آفرینــد .  حالتــی 

آن  در  رقــص  گــروه  در  مدیریتــی اش  روحیــه ی  هــامن 

ــلط دارد  ــراد تس ــه ی اف ــر هم ــی ب ــج و آنارش ــت بغرن وضعی

امانوئــل )کلــود گاژان مــال( رشیــک مخوفــش اســت   و 

یــا مــادر بچه هــای کوچــک )ونســا گایــو کومــان( کــه 

تصمیــامت مشــکوکی می گیــرد و در مقابــل َددی )کیــدی 

می کنــد. کنــرتل  را  روحــی ای  مهلــک  رضبــات  اســامل( 

ــی  ــت، واقعیت ــی اس ــن زندگ ــک جش ــی ی ــس« گوی »کایمک

جنــون آمیــز ازحقیقــت تلــخ گــذار انســانها و یــک عصبیــت 

ــک اخــاق ســاختار  ــی ی ــه از دل بی اخاق ــز. نوئ ــو برانگی تاب

بــا  گریــز خلــق می منایــد. فیلمســاز کلیــت قصــه اش را 

ــه بوســیله ی قتلهایــی رسیالــی  یــک خودخواهــی کــامل یافت

ــی  ــا فلش های ــف ب ــام مول ــی ن ــوق داده و حت ــان س ــه پای ب

منــود  فیلــم  در رستــارس  عجیــب  فونتــی  بــا  دیوانــه وار 

بــر روی تصویــر  پربســامد  کــرده و ســیگنال هایی  پیــدا 

ــن  ــد چنی ــور کنی ــال تص ــد. ح ــری می رس ــازون ب ــه دیاپ ب

ــم  ــداری دره ــوک گ ــای ژان ل ــا کات ه ــی ب ــنی مختلط چاش

ــگاه چــه فــرم پیچیدهــای خلــق میشــود!!  ــه شــود، آن آمیخت

ــی در  ــب نوترون ــک مب ــد ی ــس« مانن ــر »کایمک در کام آخ
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می پــردازد. آنارشیســتی  و  متبــادر  جزئیاتــی  بــه  و  ســاخته  منهــدم  را  متامیــت  و  کــرده  عمــل  ملــودرام  و  درام  در 
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در متــام طــول تاریــخ ســینام نــام فردریــش . ویلهلــم مورنائــو 

ــری دارد.  ــکار ناپذی ــازع درخشــش ان ــتاد بامن ــواد اس ــه عن ب

کســی کــه فیلمســازان پــس از او همــه تحــت تاثیــر فــرم و 

ــذاران ســبک  ــی از بنیانگ ــو یک ــد. مورنائ ــرار گرفتن ــش ق زبان

ــی  ــروج نوع ــا م ــان و بعده ــینامی آمل ــم در س اکسپرسیونیس

بیــان فرمالیســتی بنــام "کامراشــپیل" در کارنامــه ی خــود آثــار 

ــه عرصــه ی منایــش درآورده اســت. فیلمهایــی  متفاوتــی را ب

ــه همــه در  ــکال ک ــودرام، موزی ــم ترســناک، کمــدی، مل ــا ت ب

ســیری دیالیکتیکــی، انبســاط و انفــکاک فــرم بیانــی اش را در 

قالــب هــای متفــاوت بــه مدیــوم بــری ترجــامن مــی کنــد. 

ســینامی او یکــی از نخســتین درومنایــه هایــی را داشــت کــه 

مــورد توجــه منتقــدان و نظریــه پــردازان ســینامیی، بخصــوص 

فرمالیســت هــا قــرار گرفــت. بررســی املــان هــای منایشــی و 

موتیــف هــای فرمیــک در ســاخنار فیلمهــای مورنائو همیشــه 

ــد  ــورد و نق ــورد بازخ ــم دوره اش م ــان ه ــرت از کارگردان بیش

قــرار گرفتــه اســت. تــا جایــی کــه مثــا تینیانــف و آخنبــام دو 

ــا معــامران  نظریــه پــرداز فرمالیســت، مورنائــو را هــم رده ب

گوتیــک و مجســمه ســازان تشــبیه مــی کننــد و شــکوه فــرم 

ــا تــم و مضمــون بــه حــد بیانــی  در ارتبــاط دو ســویه اش ب

بــری مــی رســد. ایــن موضــوع همیشــه بخــش اعظمــی از 

چالــش هــای فیلمســازی مورنائــو بــوده و او در دوران کاری 

اش، تــا قبــل از مرگــی زودهنــگام، پایــه گــذار تکنیــک هــای 

ــای  ــوان الفب ــه عن ــروز آن را ب ــه ام ــت ک ــی در سینامس روای

تصویــر مــی شناســیم. اگــر گریفیــث خالــق زبــان سینامســت، 

مورنائــو بنیانگــذار انســجام فــرم مــی باشــد. بــا ذکــر مقدمــه 

ــه  ــاب کارنامــه ی هــری فیلمســاز قصــد داشــتیم ک ای در ب

اهمیــت تاثیــر گــذاری اش در بــاب فــرم را در تاریــخ ســینام 

ذکــر کنیــم. حــال بــه رساغ یکــی از آثــار درخشــان و مانــدگار 

او مــی رویــم.

»تحقیــر شــده تریــن مــرد« کــه در آمریــکا بــه نــام »آخریــن 

لبخند« شــناخته می شــود، یکــی از فیلمهای منســجم مورنائو 

ــرد تکنیــک در راســتای  در راســتای انتظــام فــرم اســت. کارب

ــتی  ــی و مانیفس ــای آزمایش ــه ه ــم از مای ــن فیل ــازه ی ای س

ســبکی گــذار کــرده و زبانــی بــه وجــود مــی آورد کــه متــام 

اجــزاء در خدمــت تــداوم بــری اســت. داســتان فیلــم یــک 

پیرنــگ کامــا ســاده و خطــی دارد کــه فاقــد پیچیدگــی هــای 

ــت.  ــت هاس ــار اکسپرسیونیس ــایر آث ــد س ــه مانن ــی ب مضمون

ــد  ــر هامنن ــه آخ ــا ب ــه ت ــز( ک ــل یانینگ ــی )امی ــان هتل درب

ــل  ــه دلی ــود ب ــت خ ــام و پس ــدارد از مق ــمی ن ــایرین اس س

پیــری بــه خدمتــکار رسویــش بهداشــتی تنــزل پیــدا کــرده و 

ــی  ــر م ــه ای ویرانگ ــه فاجع ــل ب ــش تبدی ــوع برای ــن موض ای

گــردد. نــوع شــخصیت پــردازی و پیشــرد درام در حیطــه ی 

تعمــق و تشــدد مقــام پرســناژ، ســاحت قصــه را بــا ســازه ای 

بیــان منــوده کــه فــرم در نــردی ابژکتیــو و ســوبژکتیو بــرای 

طــرح مســئله تــا پایــان مخاطــب را همــراه خــود مــی کنــد. 

ــه ســمت  ــر، ب ــان تصوی ــا زی ــر گــذاری ب ــرای تاثی فیلمســاز ب

ــرم را در یــک یــک  ــه و اســلوب ف ــد رفت ــی نظــام من الگریتن

ــد. ــدی اش رعایــت مــی کن اجــزای پیکربن

حــال بــه رساغ تحلیــل فرمالیســتی »تحقیــر شــده تریــن 

مــرد« بــا ارکان ســاختارگرایی مــی رویــم. در هــامن ســکانس 

نخســت دوربیــن از آسانســور پاییــن آمــده و بــه ســمت درب 

ــه و  ــی صــورت گرفت ــا مکث ــی رود. در اینج ــل م چرخــان هت

مــا چرخــش درب را بــا آن حالــت تاکیــد بــری اش توســط 
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ــه  ــن و زاوی ــر دوربی ــه نظ ــوع نقط ــم. ن ــی بینی ــاز م فیلمس

ــول، تداعــی کننــده منــای " پــی او وی" اســت.  کانونــی آی ل

ســپس کات زده شــده و مــا کاراکــرت اصلــی را مــی بینیــم. او 

مــردی اســت کــه در هتــل کار مــی کنــد. مــردی ســالخورده و 

کمــی فرتــوت کــه مورنائــو در همیــن ابتــدا زیســت و کنــش 

ــه صــورت فیزیکــی برایــامن آشــناپنداری منــوده  پرســناژ را ب

ــد.  ــی کن ــی م ــی را معرف ــوژه ی اصل ــگ س ــاز پیرن و در آغ

ــرت  ــد کاراک ــه در بســرت درام بای ســپس در ســکانس بعــدی ک

خــود را بــه ســاحت وجودیــن برســاند، همچــون فرمــول 

ــش  ــل زندگی ــت و مح ــه رساغ زیس ــیک ب ــورژی کاس درامات

ــایه و  ــری س ــت تصاوی ــا ثب ــو ب ــا مورنائ ــم. در اینج ــی روی م

روشــن از ســاختامنی کهنــه و فرســوده کــه در حصــار ســایه 

هــای اکسپرسیونیســتی فــرو رفتــه اســت، محــل زندگــی 

ــی  ــک م ــت فرمی ــه کنرتاس ــش ب ــاحت وجودین ــا س ــرد را ب م

رســاند. در خــط روایــی و بــاز آشــنایی شــخصیت، کانســپت و 

قالبــی کــه در آن مــی زیــد بســیار مهــم بــوده بخصــوص بــا 

تاکیدهــای اکسپرســیونی کــه کانســپت قائــم بــر متامیــت ابــژه 

هــای فــردی اســت. در ایــن محلــه بــر اســاس ریخــت شناســی 

و بــوم گرایــی تیــپ هــای مــردم مــی تــوان دریافــت کــه در 

محلــه ای فقیــر نشــین هســتیم و در ایــن بیــن تصویــری کــه 

فیلــم از ســازه اش در ســایه در آن منــای النــگ شــات نشــان 

مــی دهــد، کانســپت و کنرتاســیو فضــا در یــک قالــب انــد. ) 

عکــس شــامره 1 (

عکس شماره اول

ــرد در  ــه م ــم ک ــی بینی ــردازی م در ســیر درام و شــخصیت پ

محلــه ی زندگــی اش آدم محبوبــی اســت و همــه بــه او 

احــرتام مــی گذارنــد. نــوع لبــاس و نــوع تیــپ ســازی مورنائــو 

ــا  ــفر و فض ــزی اش در امتس ــناژ مرک ــه پرس ــت ب ــرای پرداخ ب

بســیار حائــر اهمیــت اســت. در بررســی فرمــال بــه ایــن کار 

» بــاز آشــنایی شــخصیت محــوری« مــی گوینــد  امــری کــه در 

ســاختار ســینامی کاســیک جــزوء شــاخصه هــا و رکــن هــای 

اساســی فــرم محســوب مــی گــردد. )در فــرم مدرنیســتی ایــن 

پارامــرت بــه گونــه هــای دیگــری پرداخته مــی شــود(. در ادامه 

در ســکانس محــل کار کــه اصلــی تریــن کانســپت مکانــی در 

مضــوم بــوده، مــرد بــه هتــل مــی رود و در لحظــه ی ورود، 

میانــه ی درب چرخــان متوجــه ی حضــور یــک دربــان دیگــر 

مــی شــود کــه آنجــا اوج از هــم پاشــیدن پرســناژ اســت. او 

ــه از کار اخــراج شــده و نقطــه ی رشوع  ــازه مــی فهمــد ک ت

ــت  ــکانس دق ــن س ــه ای ــر ب ــورد. اگ ــی خ ــتارت م ــران اس بح

کنیــد، بــار دیگــر آن درب چرخــان در مرکــز قــاب قــرار دارد 

و مــرد و پرسبچــه و دربــان جدیــد در بــک گرانــد، خــارج از 

هتــل. در اینجــا مورنائــو از هــامن موتیــف کنــش گــرش کــه 

ــتفاده ی  ــرد اس ــث ک ــر روی آن مک ــتین ب ــکانس نخس در س

روایــی منــوده و اینجــا درب را بــه عنــوان پــراپ میزانســنی در 

هســته ی موقیعــت قــرار مــی دهــد. درب مثــل همیشــه مــی 

جرخــد و مــا آن ســه را در خیابانــی کــه مملــو از دود و گــرد 

و خــاک اســت مــی بینیــم. ایجــاد گــرد و خــاک و تــار کــردن 

مــکان قــرار گیــری پرســناژها، از ترفندهــای اکسپرسیونیســت 

هــا بــرای القــای درام اغــراق شــده اســت کــه در لحظــه مــی 

خواهنــد در فــرم متــام بــار آنــی موقعیــت را بــر پیرنــگ خالی 

کننــد )عکــس 2(
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ــدون  ــه اینجــا ب ــا ب ــو ت ــه مورنائ ــم اینجاســت ک ــه ی مه نکت

دیالــوگ در فــرم اش چنیــن بســرت ســازی هایــی انجــام داده 

اســت. در جایــی کــه مــرد قــرار اســت نامــه ی اخراجــش را 

از هــامن فــردی کــه در ســکانس نخســت گزارشــش را نوشــت 

و در اینجــا متوجــه مــی شــویم وی مدیــر هتــل اســت، بگیــرد 

بــا یــک پــان عالــی طرفیــم. دوربیــن بیــرون از پنجــره پشــت 

میلــه هــای حفاظیــن قــرار دارد. مــرد در ســمت راســت کادر 

و مدیــر در بــک گرانــد، در ســمت چــپ )عکــس 3( 

میزانســنی ســاده از اتــاق کار. در اینجــا دوربیــن مکثــی 

کــرده تــا مــرد نامــه ی اخراجــش را بخوانــد، ســپس دوربیــن 

بــدون اینکــه کات بدهــد در حرکتــی شــگفت انگیــز بــر 

ــن منــوده  ــو پ ــه جل ــد و ســپس ب روی مــرد فوکــوس مــی کن

و از داخــل شیشــه و حفــاظ عبــور کــرده و بــه داخــل اتــاق 

مــی رود. مورنائــو 93 ســال پیــش در پانــی النــگ تیــک، بــا 

تکنیکــی بــی نظیــر از داخــل شیشــه رد مــی شــود کــه بــرای 

ــامن  ــروز هــم برای ــوده و ام ــر ممکــن ب ــی غی ــان عمل آن زم

ســئوال ایجــاد مــی کنــد کــه چگونــه ایــن کار را انجــام داده 

ــر کشــیدن اســتیصال مــرد،  ــه تصوی ــرای ب ــن ب اســت؟ دوربی

بــه ســمتش نزدیــک گشــته تــا در منایــی کلــوزآپ، تشــویش 

ــر  ــا کار بینظی ــد. ام ــناژ بیافزای ــر ســاحت پرس ــی را ب و نگران

فیلمســاز همینجــا متــام منــی شــود. در منایــی pov از نقطــه 

نظــر مــرد مــا در حــال خوانــدن مــن نامــه هســتیم. در حیــن 

خوانــدن نامــه کــه از فرســتاده شــدن مــرد بــه بخــش نظافــت 

دستشــویی هتــل حکایــت مــی کنــد، در وســط کلــامت 

ــی مــدی بینیــم کــه یــک  ناگهــان تصویــری انتزاعــی و خیال

زن و یــک پیرمــرد را نشــان مــی دهــد. ایــن دقیقــا یــک منــای 

پیشــی بینــی شــده از پالنــی در پایــان همیــن ســکانس اســت 

کــه بــرای پرســناژ و مخاطــب اینهامنگویــی از پیــش تعییــن 

ــت  ــه موقعی ــک ک ــی دراماتی ــد. موتیف ــی کن شــده ایجــاد م

بعــدی را مفــروض منــوده و در ســاختار فرمــال، تــم و مایــه 

ــر  ــپس تصوی ــد. س ــی منای ــل م ــری تبدی ــاحت ب ــه س را ب

ــی و  ــات نظافتچ ــدن لغ ــار ش ــه ت ــرد و در ادام ــوش م مش

ــا  ــردد. در اینج ــی گ ــژه م ــت اب ــه مرکزی ــل ب ــرد تبدی پیرم

بــا عملــی فرمیــک، موتیــف افشــاگرش را در  فیلمســاز 

ــی  ــردازی کــرده کــه در منای راســتای روایــت، طــوری درام پ

نقطــه نظــر، مخاطــب همــراه پرســناژ گشــته و بــا فوکــوس 

هایــی اغــراق شــده بــر جمــالت و ایجــاد حالتــی گیــج وار، 

ایــن حــس بــه متاشــاگر منتقــل مــی شــود. پــس از ایــن مــرد 

ــرد  ــه ســمت ف ــی مســتهلک و فروپاشــیده شــده ب ــا حالت ب

ــه او  ــتیصال ب ــم و اس ــر از غ ــی پ ــا نگاه ــه و ب ــور رفت مزب

خیــره مــی شــود و آنتاگونیســت روایــت در هالــه ای از دود 

ــار دیگــر املــان  ســیگار غــرق شــده اســت. در اینجــا هــم ب

دود تکــرار گشــته و بــه ســاحت ضــد قهرمــان، شــامیل مــی 

ــوازی  ــن م ــار شــاهد تدوی ــن چندب ــا بی ــن م دهــد. در همی

ــه  ــه صندوقچــه ب ــی ک ــو در ســیر درام هســتیم. جای مورنائ

ــورت  ــه ص ــود، ب ــی ش ــده م ــاق دی ــوار در ات ــوان اکسس عن

ــنی  ــراپ میزانس ــه پ ــل ب ــارن تبدی ــی متق ــان در پالن همزم

ــد صندوقچــه ای دیگــر را از کالســکه  ــان جدی گشــته و درب

پیــاده مــی کنــد. یــا دو پــالن مــوازی دیگــر، کــه ناراحتــی و 

نــا امیــدی مــرد را در کنــار عروســی دخــرش و اهــل محــل را 

مــی بینیــم. اســتفاده ی تدوامــی از تکنیــک تدویــن مــوازی 

در اینجــا بــه فــرم انســجام بــری داده، درام را از چنــد بعــد 

در مســیر پیرنــگ تئوریــزه مــی کنــد کــه همــه بــر مــی گــردد 

بــه خــط گــذاری هــای فرمالیســتی مولــف.

در ادامــه ی ســیر پیرنــگ زمانــی کــه مــرد بــر مــی گــردد تــا 

لبــاس کارش را از کمــد اتــاق مدیــر بــدزدد مخاطــب در فــرم 

شــاهد بــازی بــا ســایه هــا و کنراســت نورهاســت.
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مورنائــو در ایــن ســکانس بــه صــورت متــوازی، تصاویــر ســایه 

هــا را در کنــار هــم مــی گــذارد. نخســت ســایه هــای کشــیده 

شــده بــا نورهــای گریــز از مرکــز بــه ســبک اکسپرسیونیســتی 

بــر روی دیوارهــای تاریــک راهــرو دیــده می شــود کــه هراس 

و تــرس مــرد را بــر درام ضمیمــه مــی کنــد. دوم ســایه هــای 

افــراد منتظــر در داخــل خانــه کــه در شــادی شــب عروســی، 

ــوژی  ــیو و آنتورل ــرد هســتند. کنرتاس ــدن م ــه راه آم چشــم ب

ــرم  ــز و انتظــار، در ف ــه دو صــورت هــراس انگی ــا ب ــایه ه س

تبدیــل بــه دو گــذاره ی منایشــی مــی شــود. بــه نوعــی کــه 

ــکل داده و  ــذار درام را ش ــه گ ــای فاصل ــف ه ــر دو موتی ه

اساســا شــامیل ســاختار را تشــکیل مــی دهنــد. حتــی در ایــن 

بیــن فیلمســاز ارجاعــی بــری بــه اثــر قبلــی اش، نوســفراتو 

ــاال آمــدن  ــه هــا در حــال ب ــی کــه مــرد از پل ــد. زمان مــی زن

ــوار  ــر روی دی ــر از وی ب اســت مــا ســایه ی بزرگــش را جلوت

مــی بینیــم. ســایه ای خمیــده و نــاالن کــه بــه ماننــد ســایه 

ــا  ــه اینج ــت ک ــش اینجاس ــا فرق ــت ام ــوال اس ــت دراک ی کن

بجــای هــراس و تــرس بــا یــک ســایه ی تحقیــر شــده طرفیــم. 

)عکــس 4(

ــردان برخــی  ــه کارگ ــوده ک ــن ب ــم در ای ــب فیل ــه ی جال نکت

پــان هــا را بــا موســیقی اش بــه یــک برهمکنــش صوتــی بــا 

ــرد  ــه م ــه در سکانســی ک ــرای منون ــاند. ب ــی رس ــا م ــت ه اک

فــردای روز عروســی در خانــه اش مســت کــرده و از کوچــه 

ــا  ــیپور ب ــدای ش ــنوند. ص ــی ش ــرد را م ــیپور دو ف ــدای ش ص

ــی را  ــت صوت ــک حال ــم، ی ــیقی فیل ــدن موس ــانی ش همپوش

بــرای مخاطــب مــی ســازد کــه گویــی در حــال متاشــای یــک 

ــوع روایــت در فــرم، صامــت  ــا اینکــه ن ــر ناطــق اســت. ب اث

ــناپنداری  ــف آش ــک موتی ــود آوردن ی ــه وج ــا ب ــا ب ــوده ام ب

بــه شــکل بســامد صوتــی، تصویــر و صــدا بــا کمــک مونتــاژ 

بــر هــم منطبــق مــی شــوند. در همیــن ســکانس، پــان 

ــگاه نقطــه نظــر مــرد مــی بینیــم  هــای pov  درخشــان از ن

ــه یــک  ــو در آن ســالها، در امــر تکنیــک دســت ب کــه مورنائ

ــوع  ــردن ن ــس ک ــرای تلران ــد. ب ــی زن ــده م ــره کنن ــل خی عم

نــگاه مــرد و ســاخن ایــن منطــق روایــی، دوربیــن بــه رسعــت 

ــرده و لرزشــی تعمــدی هــم  ــا ک ــه چــپ و راســت پانورام ب

دارد کــه بــرای اولیــن بــار گویــی در ســینام، مورنائــو تکنیــک 

دوربیــن روی دســت را در منطــق روایــی و ســاخت فضــا بــه 

فــرم اضافــه مــی کنــد. ســپس ایــن مناهــا تبدیــل بــه نقطــه 

نظــر ســوبژکتیو گشــته و مــا فانتــزی هــای مــرد را بــر تداخــل 

مناهــا بــه صــورت تــار و کــدر مشــاهده مــی کنیــم تــا اینکــه 

منــا تبدیــل بــه ســوپرایمپوز شــده و بــا عمــل مونتــاژ مــا دو 

پــان تداخلــی بــا تضــاد زمانــی را مــی بینیــم. )عکــس 5(

یکــی لحظــه ی پرســناژ از ســاحت ابژکتیــو و دیگــری فانتــزی 

در بعــد ســوبژکتیو. ایــن برهــم منایــی و ایجــاد تراکنــش بیــن 

ــتیای  ــه اس ــک ب ــک تکنی ــه کم ــرم را ب ــداری، ف ــرز دی دو م

ــر  ــر بســزایی ب ســاختاری مــی رســاند. کاری کــه بعدهــا تاثی

روی هیچــکاک و فیلمســازان دیگــر گذاشــت.  در همیــن 

منــای ســوپرایمپوز مورنائــو در قــاب بنــدی اش، انتظــام قــاب 

را بــه دو نیمــه ی مســاوی تقســیم کــرده کــه در وســط 
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ــای  ــی کل فض ــه بیان ــرار دارد. ب ــای دوم ق ــرد، من ــورت م ص

ــای دوم در دل  ــرده و من ــوزآپ ســوژه تســخیر ک ــاب را کل ق

قــاب، یــک متــام شــات را از مــرد نشــان مــی دهــد. از نــگاه 

فرمالیســتی، پیــرت بوگاتیــرف ایــن چنیــن تداومــی را در فــرم 

ــا  ــد. در اینج ــی نام ــت« م ــدد علی ــه م ــوژه ب ــت س »مرکزی

ــه و  ــرار گرفت ــی ق ــژه ی بیرون ــک در دل اب ســوژه ی فانتزی

دالــی اســت کــه مدلــول خارجــی را بســط داده و بــه زبــان 

بــری در مــی آورد. حــال بــا ترســیم چگالــی توســط امتســفر 

و طــول مــوج درام، در پــان هــای فانتــزی و خیــال، دوربیــن 

ــال  ــخصیت اول را دنب ــام داده و ش ــت انج ــی روی دس حرکت

ــتیم.  ــب هس ــدت عجی ــی بش ــاهد فضای ــا ش ــد و م ــی کن م

ــن  ــه در میزانس ــده ک ــی ش ــزرگ منای ــام ب ــا و اجس ــایه ه س

ــرم  ــکلی دف ــه ش ــات ب ــدر و م ــزی ک ــا لن ــتی ب اکسپرسیونیس

ــن  ــبک دوربی ــوند.این س ــی ش ــته م ــش گذاش ــه منای ــده ب ش

ــخ  ــرار در تاری ــورت ف ــه ص ــی ب ــت تعیقیب ــتین حرک را نخس

ــن رهــا شــده« معــروف  ــه »دوربی ــه ب ــد ک ــی دانن ســینام م

اســت. هیچــکاک در هــامن ســالها پــس از همــکاری بــا ایــن 

ــن و مناهــای ســوبژکتیو  ــن ســبک دوربی ــی ای فیلمســاز آملان

اســتادش را بســیار ســتایش مــی کــرد و در آثــارش هــم 

ــرم در  ــی ف ــب روای ــرار داد. در قال بعدهــا مــورد اســتفاده ق

ــر اســاس دســتور عمــل هــای ســبکی  ــو ب ــم مورنائ ــن فیل ای

ــار  ــپیل« در کن ــه ســنت »کامراش ــارت دســت ب ــس راینه ماک

کنرتاســیوهای اکسپرســیون مــی زنــد. کامراشــپیل مکتــب 

ــر  ــارت اســتاد تئات ــه توســط راینه ــود ک هــری فرمالیســتی ب

ــو،  ــان گذاشــته شــد و ســپس توســط شــاگردانش، مورنائ بنی

گئــورگ ویلهلــم پابســت و لئوپولــد یســر در فــرم ســینامیی 

بــه بیــان بــری تبدیــل گشــت. اصــوال پارامرتهــای ایــن 

مکتــب پرداخــت هــای تئاتــری بــا بــازی هــای ناتورالیســتی 

و میزانســن هــای ســاده و ســوژه هــای کارگــری اســت کــه 

ــی کشــد.  ــدک م ــی رسد را ی ــب فضای اغل

ایجــاد فضــای فانتــزی در بســرت روایــت، ایــن فــراز از فیلــم را 

بــه عنــوان موتیــف فاصلــه گــذار در فرم بــا شــخصیت پردازی 

هــم تــراز کــرده و امتســفری غیــر واقــع را بــا دوربینــی متامــا 

ســوبژکتیو بــه منایــش مــی گــذارد. در پایــان برای جمــع بندی 

ایــن ســکانس، فیلمســاز بــا یــک ســوپرایمپوز دبگــر ایــن فــراز 

روایــی را مــی بنــدد. بــه بیانــی منطــق پیرنــگ و درام در حــد 

فاصــل دو املــان فرمیــک و بســامد تصویــری واقــع شــده کــه 

بــرای رضباهنــگ بــه عنــوان انتقــال از یــک نقطــه بــه نقطــه 

ی دیگــر عمــل مــی کنــد. در درام نویســی کاســیک بــه ایــن 

کار پایــان پــرده اول و آغــاز پــرده دوم مــی گوینــد. در ادامــه 

ــه  ــف فاصل ــداری در موتی ــذاره ی دفرماســیون دی ــو گ مورنائ

گــذارش را وارد نقطــه نظــر نــگاه پرســناژش در خیابــان مــی 

ــه رس کار مــی  ــی ب ــگ وقت ــج و من ــی گی ــد. مــرد در حالت کن

خواهــد بــرود همســایه هایــش را بــا تصاویــری دفــرم شــده 

بــه ســبک اغراقــی اکسپرسیونیســتی مــی بینــد. حــال مــا در 

ــی و ســاخت  ــا اســلوب روای ــداری را ب ــن منطــق دی ــرم، ای ف

ــده  ــه گام دی ــه صــورت گام ب ســاحت هــای گــذار کاراکــرت ب

ایــم. اکنــون ابــژه بــه مــدد علیــت فانتزیــک، انگاشــتش در 

فــرم بــه ســاحت اختالــی رســیده اســت. 

یکــی از اجــزای قابــل توجــه در فــرم اثــر وجــود درب هــای 

ــن درب هــا در میزانســن هــای  ــل اســت. ای متحــرک در هت

داخلــی نقــش پــراپ هــای میزانســنی ای را بــازی مــی کننــد 

ــوان نشــانه هــای مضمونــی  ــه عن کــه در اســلوب روایــت، ب

در کنــار ســاحت وجودیــن پرســناژ قــرار دارنــد. نشــانه هایــی 

کــه در ســاخن موقیعــت و وجــود بحــران، نقــش املــان هــای 

ــگ وجــود  ــای پیرن ــا انته ــدا ت ــرده و از ابت ــازی ک ــری را ب ب

ــه  ــو در ادام ــد. مورنائ ــی دهن ــان م ــود نش ــتمری از خ مس

ــرای پیشــرد درامــش در قصــه، در بســرت ســازی موقعیــت  ب

ــد.  ــی زن ــی م ــر روای ــوازی در عن ــان هــای م ــه پ دســت ب

مــرد در دستشــویی ســوپ مــی خــورد در مقابــل و تقــارن بــا 

ایــن پــان، مهامنــان هتــل در حــال خــوردن غذایــی مفصــل 

هســتند. مــرد در حــال متیــز کردن کــف دستشــویی در حالتی 

نــا امیــد و نــاالن اســت در تــوازی آن، همــرسش بــرای او بــی 

خــر نهــار بــه هتــل مــی آورد. فیلمســاز بــرای ایجــاد موتیــف 

التهــاب و فــاش کــردن حقیقــت، موقعیــت را بــا تصــادم پــان 

هــا همــراه کــرده و بــا چگالــی امتســفر، درام لحظــه ای خلــق 
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ــی  ــرای زن و فروپاش ــت ب ــای حقیق ــس از افش ــد. پ ــی کن م

مضاعــف روحــی بــرای مــرد، کارگــردان روایــت و موقیعــت را 

کات منــی زنــد و بحــران را در بــی رحمــی متــام ادامــه داده 

و حقیــر شــدن مــرد را بــه اوج خــود مــی رســاند. فــردی بــه 

ظاهــر بــورژوا درصــد تحقیــر را یــک پاســاژ باالتــر بــرده تــا 

ــی از عملکــرد ضعیــف مــرد، دستشــویی را  ــا ناراحت اینکــه ب

تــرک مــی کنــد. در همینجــا یــک قــاب معرکــه مــی بینیــم. 

)عکــس 6(

دو درب متحــرک دستشــویی از وســط بــاز شــده و در مرکــز 

آنهــا مــرد را بــا آن وضعیــت قــوز کــرده  و نــا امیــدش مــی 

بینیــم. تبدیــل شــدن پــراپ میزانســنی بــه وضعیــت بغرنــج، 

فــرم را بــه تشــدد اثرگــذاری لحظــه ای مــی رســاند. مــا 

ــا درب  ــه ت ــی گرفت ــن درب هــای متحــرک را از درب جلوی ای

هــای زیرزمیــن و دستشــویی از ابتــدا بــه یــاد داریــم و 

در ناخــودآگاه مــا بــه صــورت اجزایــی تکــرار شــونده، یــک 

بســامد تصویــری ســاخته اســت. در بیــان فرمالیســتی بــه ایــن 

روش »تکــرر جزئیــات درجــه دوم« مــی گوینــد کــه در آثــار 

ــان دارد.  ــرار جری ــه طــور ک ــا ب اکسپرسیونیســت ه

ــان فیلــم بــه طــرز عجیبــی متــام مــی شــود. پــس از  امــا پای

ــه  ــت رو ب ــل و حال ــویی هت ــرد در دستش ــینی م ــه نش گوش

مــوت اش بــر روی تصویــر نوشــته هایــی ظاهــر مــی گــردد: 

»در اینحــا داســتان مــا در واقــع بایــد بــه پایــان مــی رســید. 

ــه  ــرگ ب ــز م ــه ج ــوا ب ــرد بین ــی پیرم ــی واقع ــون در زندگ چ

چیــز زیــادی امیــد منــی داشــت. هــر چنــد نویســنده بــه او 

ــب  ــی را ترتی ــا نامحتمل ــه ی تقریب ــرد و اختتامی ــوزی ک دلس

داد«

ــگفت  ــرز ش ــه ط ــم ب ــان فیل ــس، پای ــان نوی ــن می ــس از ای پ

ــته  ــدار گش ــرد پول ــود. م ــی ش ــام م ــی مت آوری در اوج خوش

ــک  ــا ی ــی متــام اینه ــه راه مــی گــردد. گوی ــز روب و همــه چی

فانتــزی اغــراق گــون هســتند کــه در پایانــی دوگانــه مورنائــو 

آن را بــه اثــرش ضمیمــه مــی کنــد. مــی تــوان اینطــور گفــت 

ــر  ــه ب ــخ سینامســت ک ــم تاری ــن فیل ــد اولی ــن لبخن کــه آخری

ــا نقطــه نظــر مخاطــب  ــدی متفــاوت ب ــان بن ــه ی دو پای پای

بــازی مــی کنــد.

البتــه ایــن پایــان غیــر محتمــل از بازخــورد جامعــه ی آملــان 

مــی آمــد و کارگــردان بــر اســاس اقتضــای جامعــه ی کشــورش 

ــه نوعــی  ــم را ب ــان فیل ــود، پای ــاری ب کــه در زمــان فاجعــه ب

بــر آمــال هــا و رویاهــای مــردم آملــان الســاق منــود. در مــورد 

ــز  ــل یانینگ ــنده ی کار و امی ــر نویس ســکانس آخــر کارل مای

ــان  ــن پای ــرای ای ــادی ب ــت زی ــو رضای ــه مورنائ ــد ک ــه ان گفت

ــه  ــد ک ــع ش ــن او قان ــای ای ــا ارصاره ــا ب ــت ام ــدی نداش بن

بــر اســاس اقتضــای زمانــه کمــی امیــد بــه مخاطبیــن آملانــی 

تزریــق منایــد.

»تحقیــر شــده تریــن مــرد« مســتقل از پایلــن نچســبش کــه 

ــی  ــان داده م ــی نش ــیار اضاف ــه بس ــلوب بدن ــروز در اس ام

ــرم  ــوان آن را کاس درس ف ــی ت ــه م ــت ک ــی اس ــود، فیلم ش

ــد،  ــن لبخن ــینام در آخری ــزرگ س ــتاد ب ــو اس ــت. مورنائ دانس

تناســب و تقــارن تکنیــک و اســتفاده ی انــدازه اش را طــوری 

ــری  ــرم ام ــاحت ف ــاخت س ــرای س ــه ب ــد ک ــی ده ــوزش م آم

ــر اســت. ــکاک ناپذی انف
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ــدار«، اثریســت  ــوک گ ــِب »ژان-ل ــل« ســاخته ی غری »آلفاوی

تلفیــِق  از  کــه  ِبداعتــی  فــرد؛  بــه  منحــر  و  بدیــع 

ــل«  ــرد. »آلفاوی ــات می گی ــی  نش ــدِد فرم ــای متع رویکرد ه

از ایــن نظــر همچــون َســمفونی ای ســینامیی اســت، کــه در 

ــیوه های  ــا و ش ــاِن منظرگاه ه ــب، می ــی و تناس اوجِ هارمون

فرمــاِل متفــاوت، هم زیســتی ای شــگرف برقــرار می کنــد. 

ــر  ــر )ب ــِش تصاوی ــیوه ی چین ــاِن ش ــتی می ــِق هم زیس از خل

اســاِس تئــورِی دیالکتیــک ماتریالیســتِی جنبــِش مونتــاژ، 

کــه در راســتای روشــنگری و عیــان کــردِن ماهیــِت ابــژه ی 

ــس، و  ــان، ح ــتگِی زم ــده ی پیوس ــم زنن ــش، بره ــورِد بحث م

ِعلّیــت اســت(؛ و بهره گیــری از تَــداوِم امِلــاِن صــدا )کــه 

هم راســتا بــا شــیوه ی مونتــاِژ مذکــور، بــا ایجــاِد گَُسســتگی 

در مفهــوِم زمــان، بــه شــیوه ای از بیانگــری می رســد( گرفتــه؛ 

ــو،  ــوج ن ــرِد م ــاِن مختصــاِت رویک ــش می ــاِد برهم کُن ــا ایج ت

ــی  ــوم از وادِی خودآگاه ــای مفه ــس و اِلق ــِن ح در برانگیخ

)ضمیــری کــه بــا فاصلــه گذاری هــای اثــر، بــه پویایــی 

می رســد(؛ و شــاعرانگِی فــرم در طراحــِی میزانســن ها و 

قاب بندی هــا؛ همگــی »آلفاویــل« را در ســینامی نویــِن 

ــد. ــژه می کنن ــی وی ــه اتفاق ــدل ب ــاز، ُمب فیلمس

نِکوهــِش  منظــوِر  بــه  بــری اش،  بیــاِن  در  »آلفاویــل« 

و  اســت  خالقیــت  اوجِ  در  فاشیســم،  متامیت خواهــِی 

محدودیت هــای  دِل  از  کــه  شــاعرانگی ای  شــاعرانگی؛ 

تصویرگــِر نوعــی  بــه  »آلفاویــل«  می آیــد.  فیلمســازی 

ــِم  ــان در توه ــوفان و ریاضی دان ــه فیلس ــت ک ــی اس اِتوپیای

ــاری  ــوف، ع ــهری َمخ ــتند؛ آرمان ش ــه آن هس ــدن ب ــل آم نائ

از حــس، عشــق، و وجــدان؛ توتالیتاریســمی کــه »فاشیســم« 

اثــر، در فــرِم  مصــداِق بیرونــی اش اســت. اوِج خاقیــِت 

آشــنایی زدایِی جهانــش اســت؛ بــه ایــن طریــق کــه محیطــی 

بــا میزانســن های رئالیســتی )پاریــس( بــدوِن دخــل و تــرف، 

ــانی  ــع در کهکش ــب، واق ــیاره ای غری ــواِن س ــِت عن ــا تح عین

دیگــر، در نظــِر مخاطــب  آشــنایی زدایی می شــود؛ طریقــه ای 

ماهیــِت  بــه  ابــژه،  پوســته ی  از  آن،  واســطه ی  بــه  کــه 

میزانســن های  و  لوکیشــن ها  می کنیــم.  گــذار  درونــی اش 

متامــا رئالیســتی از پاریــس، بــا گــذار از الگو هــای فرمــِی اثــر، 

ــی ناآشــنا و غریــب می شــوند؛ مخاطــب  ــه ابژه های ــدل ب مب

ــِل  ــعِ تخی ــه منب ــش، ب ــاِت پیرامون ــِن واقعی ــنا پنداش ــا ناآش ب

فیلمســاز دســت یافتــه؛ و تاثیــِر حســی در ایــن پروســه، 

بــه اوِج مانــدگاری اش می رســد. بــه واقــع طریقــه ی زیســِت 

بــر تحــت ســلطه ی فاشیســم، در ســاَحِت فــرم؛ بــه عنــواِن 

ــن  ــر ای ــوِی دیگ ــود. از س ــزه می ش ــب، فرمولی ــی غری واقعیت

شــیوه از آشــنایی زدایی، متناســب بــا اهــداِف مــوِج نــو، 

ــل«  ــر؛ »آلفاوی ــیِن ژان ــای پیش ــه قرار داد ه ــت ب ــی اس واکنش

ــه و پاســخی اســت نســبت  در پوســته ی ظاهــری اش، هجوی

بــه ســینامی آشــناِی پیــش از خــود، ســینامی نــوآر و علمــی-

ــاختاری اش  تخیلــی؛ هجویــه ای کــه البتــه بــا اُلگو هــای س

ــم بخشــی بــه ماهیــِت ابژه هــا و َخلــق جهــان،  در تَجسُّ

ــری  ــِر بدیع ت ــق و تاثی ــه عم ــوش، ب ــعِ َهج ــبَِت منب ــه نس ب

می رســد. در واکاوی ای فرمــال و جزئی نگرانــه، چگونگــِی 

ــر را،  ــن پروســه )آشــنایی زدایی(، و نحــوه ی تاثیرگــذارِی اث ای

بررســی می کنیــم.

ــاِد  ــا ایج ــع،  ب ــی ُمنقط ــر، در الگوریتم های ــِر اث ــاِژ بیانگ مونت

هویت شــان  )کــه  مســتقل  تصاویــری  میــاِن  هم زیســتی 
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ــردن از  ــره ب ــت(؛ و به ــا اس ــن بَرهم کُنش ه ــده از همی برآم

ــم  ــا فرآه ــاژ؛ ب ــن مونت ــتای ای ــن( در راس ــدا )نریش ــان ص امِل

آوردن بَســرتی جــذاب بــرای متاشــا، از ثانیــه ی اول، پروســه ی 

ــوز از  ــی کل ــد. منای ــاز می کنن ــور را آغ ــِی مذک ــنایی زدای آش

ــر  ــوِف »اب ــدای رسد و َمخ ــا ص ــوأم ب ــمک زن، ت ــی چش چراغ

رایانــه«، بــه واکاوِی تصویــری ثابــت کات می خــورد؛ دوربیــن 

ــی  ــه طرح های ــاالی رسش در پــس زمین ــک انســان، کــه ب از ی

نظامــی مشــاهده می شــود؛ رو بــه بــاال حرکــت کــرده و قــاِب 

تــازه ای را، اینبــار بــا طرحــی از پــرواِز کبوتــر شــکل می دهــد؛ 

در بازخوانــِی میزانســن و دوربیــن در ایــن پــان، گــذاِر 

تصویــر از یــک قــاب بــه قابــی دیگــر، فــرد را بــا بَنــِد اســارت، 

در توهمــی از آزادی، تصویــر می کنــد )عکــس شــامره ی ۱(.

ــه  ــت ک ــر اس ــاعرانه ی اث ــای ش ــر پرداخت ه ــازی ب ــن آغ ای

اســتعاره هایش در طــوِل کار، بــه بــار می نشــینند. مجــدد 

بــا پَــرِش تصویــر از »چــراغ چشــمک زن« )کــه بــه واســطه ی 

کولشــف،  مونتــاژِی  تئــوری  طبــِق  »ابررایانــه«،  نریشــِن 

حــاوی شــخصیت و حامــِل حــس اســت( بــه مانور هــای 

ــیم؛  ــب، می رس ــس در ش ــاختامن های پاری ــوِل س ــن ح دوربی

نریشــِن ابررایانــه حــال »واقعیــت را پیچیده تــر از آنچــه 

ــِق  ــا از طری ــه اینج ــا ب ــد«؛ ت ــی می کن ــده می شــود، معرف دی

ــی )شــهِر  ــِت بیرون ــن امِلان هــای فرمــال، واقعی ــِش ای بَرهم کُن

ــی آشــنایی زدایی،  ــواِن آرمان شــهری غیر زمین ــه عن پاریــس(، ب

و چــراِغ چشــمک زن )کــه بــه نوعــی یــادآوِر »هــال« در 

ــرای  ــدی ب ــگاِه کُ ــت( در جای ــز هس ــک نی ــه ی کوبری اودیس

ــده  ــزه ش ــا۶۰( فرمولی ــر )آلف ــِق برت ــه منط ــی ب عینیت بخش

ــر،  ــوِل اث ــات، در ط ــن ُمختص ــا ای ــور ب ــرِد مذک ــت. رویک اس

ــد.  ــوام می بخش ــرت ق ــه بیش ــرده را هرچ ــام ب ــاِت ن کیفی

وروِد پرســوناِژ محــوری، بــا نــگاه بــه اســلحه، روشــن کــردِن 

ــتای  ــایه ها؛ در راس ــِی س ــدن در تاریک ــی مان ــیگار و مخف س

ــاِن آشــنای  هجویــه ی مذکــور، شــامیلی غلــو شــده از قهرمان

ــامره ۲(. ــس ش ــد )عک ــه می ده ــوآر را ارائ ن

َســوای هجــو، کــه رصفــا پوســته ای ظاهــری از ســاختار اســت؛ 

»آلفاویــل« در شــیوه ی آشــنایی زدایــی

و طراحــی اُلگو هــای فرمــی اش، بــه تالیفــی منحــر بــه 

ــه ی  ــتای ارائ ــدار« در راس ــای »گ ــده؛ دکوپاژ ه ــل آم ــرد نائ ف

ایجــاِد  بــا  رئالیســتی ؛  میزانســن های  از  ناآشــنا  تجســمی 

ــای  ــی اِلق ــِب پرســوناژش، در ِپ ــری در تعقی ــی ب پیچش های

ــن،  ــِت دوربی ــبِک حرک ــت؛ س ــداری اس ــِب دی ــه ی غری تجرب

متناســب اســت بــا اکسســواِر صحنــه؛ بــه عنــواِن مثــال، 

هنگامــی کــه کاراکــرت َدری چرخشــی را بــاز می کنــد، دوربیــن 

ــه ای  ــا حرکــِت َدر، تجرب ــِب وی و در تناســب ب ــز در تعقی نی

بــری از ایــن چرخــش را بــه منایــش می گــذارد؛ و منا هایــی 

ُممتـَـد و بــدوِن بـُـرش از رفــت و آمد هــای کاراکــرت، در پیــچ و 

ــا  ــِن حــال ب قوس هــای راهــرو هــا مجســم می شــوند  . در عی

بهره گیــری از »جامــپ کات« و برهــم زدِن ایــن تــداوِم بــرِی 

مذکــور، عــاوه بــر ایجــاِد فاصلــه ای خودآگاهانــه؛ تصویــری 

غریــب از ابژه هــای رئالیســتی بــه تصویــر کشــیده می شــود. 

ــا  ــا ایجــاِد هامهنگــی ب ــق، ب ــن طری ــه ای ــبِک دکوپاژ هــا ب َس
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محیــط، و در عیــِن حــال برهــم زدِن ایــن تناســب، در گــذار از 

پوســته ی واقعیــت بــه ماهیتــش، موثــر واقــع می شــود.

عــاوه بــر تاثیــِر متهیــداِت بــرِی ذکــر شــده در امــِر 

ــوناژ ها،  ــِط پرس ــِت رواب ــاعرانگی در پرداخ ــنایی زدایی؛ ش آش

ــِی  ــای اساس ــا؛ امِلان ه ــاب بندی ه ــن ها، و ق ــِی میزانس طراح

دیگــری هســتند در راســتای ناآشــنا کــردِن مناســباتی آشــنا، 

ــا  ــن ی ــی کوش ــم. »لِم ــت می کنی ــا زیس ــاِس آنه ــر اس ــه ب ک

ایــوان جانســون« مامــوری مخفــی اســت کــه از ســیاره ی مــا، 

بــرای نجــاِت معــدود مردمــاِن آزاِد باقی مانــده، بــه ســیاره ی 

ــن  ــل« همی ــِن »آلفاوی ــال لوکیش ــد؛ ح ــفر می کن ــل س آلفاوی

زمیــِن خودمــان اســت؛ رسزمینــی کــه تحــِت اراده و منطــِق 

هــوِش برتــر )فاشیســم(، فردیــــــــــــت را از انســان َســـلب 

ــِس مطالعاتــِی رصف تقلیــل داده؛  کــرده، و او را بــه یــک کِی

ایــن فاصلــه ی کهکشــانِی ذکــر شــده، کنایــه ای اســت از میزان 

فاصلــه ی ایــن شــیوه ی حکومتــی، بــا حقیقــِت وجــودِی بــر. 

در راســتای رســیدن بــه ماهیــِت اَمــِر اجتامعــی؛ مناســبات و 

اصــوِل رفتــاری و اخاقــِی َمرجــع در زیســِت مــا، در ســاَحِت 

پرداخــِت پرســوناژ ها و تیپ هــای جهــاِن اثــر؛ بــه اصــول 

ــام  ــوند؛ مت ــدل می ش ــی ب ــوس و غیرعقان ــباتی ناملم و مناس

ــادی  ــدت مب ــه ش ــل، ب ــیر در آلفاوی ــد و اس ــاِی در بَن ُمدل ه

آداب و خــوش مــرب هســتند، بــه ایــن طریــق کــه در 

مواجهــه بــا »ایــوان جانســون« همــواره بــه صورتــی تَصنعــی، 

مودبانــه احــوال پرســی می کننــد؛ آدابــی کــه در بســرتِ 

جهــاِن ماشــینِی »آلفاویــل« متناقــض جلــوه کــرده، و در نظــِر 

مخاطــب آشــنایی زدایی می شــود.

ــای ُمنقطــعِ  ــا اَلگوریتم ه ــوق در هــم زیســتی ب ــداِت ف مَتهی

پتانســیل های  حداکــر  از  بهــره وری  بــر  عــاوه  فرمــی؛ 

زنــده  و  کوبنــده  ریتمــی  خلــِق  بــه  منتــج  ســاختاری، 

ــش  ــا ایجــاِد برهم کُن ــر، ب ــاِژ روشــنفکرانه ی اث می شــود؛ مونت

ــی و زمانــی، ضمــن ایجــاِد  ــِر فاقــِد رابطــه ی ِعلّ ــاِن تصاوی می

ــز  ــر نی ــنایی زدایِی اث ــه ی آش ــری؛ در پروس ــی ب رضب آهنگ

بــه اوِج تاثیــر می رســد. مصــداِق ایــن امــر، صــدای ابررایانــه 

ــن؛  ــوِر تلف ــود؛ او اُپرات ــنیده می ش ــا ش ــه ج ــه هم ــت ک اس

مســئول رسویــس؛ و ناظــِر امنیتــی اســت. بــا آغــاِز ماموریــِت 

»ایــوان جانســون« در آلفاویــل، هــر زمــان کــه کُنشــی از او 

رس زده و قوانیــن را نقــض می کنــد؛ نویز هــای کامپیوتــری بــر 

تصاویــر ســوار شــده، و تصویــر بــه قاعــده ی نظریــه ی جنبِش 

مونتــاژ؛ بــه رســانه - تکنولــوژی )و هرآنچــه در پرداخــِت 

شــعرگوِن اثــر، بیانگــِر غلبــه ی ماشینیســم بــر فردیــِت انســان 

اســت( بُــرش می خــورد )عکــس شــامره ی ۳(؛ علی الخصــوص 

»چــراِغ چشــمک زن«، کــه ابــژه ای در راســتاِی عینیت بخشــی 

بــه »آلفــا۶۰« اســت. ایــن ســبک از چینــِش تصاویــر، عــاوه 

ــرای  ــزه کــردن مفهــوِم فاشیســم، بَســرتی اســت ب ــر فرمولی ب

پرداخــِت لحــِن اســتعارِی فیلــم کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم 

پرداخــت.

تاکیــد در بیــاِن بــری امــا، رصفــا خاصــه در جــادوی مونتــاژ 

نیســت؛ شــیوایِی میزانســن ها در القــای حــس و مفهــوم، 

گزینــِش هوشــمندانه ی منظرگاه هــای دوربیــن  بــا  تــوأم 

در شــکل دادِن قاب هــا؛ از دیگــر امِلان هــای اساســی در 

ســاختاِر اثــر اســت؛ هامنطــور کــه ذکــر شــد، فــرِم »آلفاویــل« 

همچــون َســمفونی ای ســینامیی، در بســرتِ جهــاِن تالیفــی اش، 

ــتای  ــوم، در راس ــِت مدی ــر ظرفی ــدد و پُ ــای متع از رویکرد ه

ــوِر  ــه منظ ــت؛ ب ــرده اس ــره ب ــی، به ــذارِی حس ــاِد تاثیرگ ایج

ــواِن ُمدل هایــی َمحصــور،  ــه عن ــگاِه پرســوناژها ب ــِت جای تَثبی

تحــِت دیکتاتــورِی منطــق )آلفــا۶۰(؛ غالبــا تََفُحص هــای 

ــگ و  ــل، در منا هــای مدیوم-الن ــوان جانســون« در آلفاوی »ای

النــگ تصویــر می شــود؛ بــه ایــن طریــق کــه دوربیــن غالبــا 
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ــا پَن هــای افقــِی  ــِس اجــزا، ب بــا جای گیــرِی هوشــمندانه از پَ

رسیــع )در راســتای خلــِق ریتــِم بــری(، ضمــن تعقیــِب 

پرســوناژ؛ قاب هایــی بیانگــر را خلــق می کنــد؛ بــه ایــن 

صــورت کــه در ایــن قاب هــا، کاراکرت هــا غالبــا در محــارصه ی 

اشــکاِل هندســِی منظــم، محبــوس هســتند؛ بخــِش اعظمــی 

ــای ریاضــی  ــی و فرمول ه ــکاِل هندس ــا را اَش ــن کادر ه از ای

ــلطه گرِی  ــوِد س ــتعاره ای من ــه ای اس ــه گون ــه ب ــکل داده، ک ش

ــه  ــه پرســوناژ ها رو در دِل خــود ب منطــِق حاکمــی اســت، ک

ــه   )عکــس شــامره ی ۴ و ۵( اســارت گرفت

فاصلــه ی دوربیــن بــا پرســوناژ ها در منا هــای بیرونــی، کُلیــِت 

محیــط را بــر فردیــِت اشــخاص ارجــح دانســته، و کاراکرت هــا 

را بــه عنــواِن ُمدل هایــی فاقــِد هویــِت مســتقل، تحــت تاثیــِر 

فضــای فاشیســتِی حاکــم تصویــر می کنــد. 

ــا بهــره وری  ــگِل دوربیــن در ایــن پان هــا؛ ب ــه ی های-ان زاوی

از امِلان هــای ُممتــِد صوتــی )نریشــِن آلفــا۶۰ کــه مــدام 

ــد(  ــان می کن ــدگار و رسد بی ــی مان ــا صدای ــوژی اش را ب ایدئول

تصویرگــِر مفهــوِم نظــارت و کنــرتِل همه جانبــه اســت )عکــس 

شــامره ۶(

ــداِت مذکــور، در  ــا دیگــر متهی ــز ب ــر نی مفاهیمــی  کــه پیش ت

ــِش  ــن رو برهم کُن ــد. از ای ــده بودن ــزه ش ــر فرمولی ــاِن اث جه

شــاعرانگِی  و  دکوپاژ هــا  ســبِک  تصاویــر،  دیالکتیــِک 

تالیفــی، و  میزانســن ها؛ همگــی موثــر در خلــِق جهــاِن 

برانگیخــن حــس هســتند. 

ــن  ــه همی ــتم؛ ب ــه سیس ــت علی ــرد اس ــاِن ف ــل« ُعصی »آلفاوی

منظــور در راســتای اعطــاِی هویتــی مســتقل بــه پرســوناژها؛ 

مواجهــه ی »ایــوان جانســون« و »ناتاشــا )بــا بازی آنــا کارینا(« 

در تضــاد بــا متهیــداِت بــرِی ســکانس های بیرونــی، فضایــی 

گــرم و بــه شــدت شــاعرانه دارد؛ دوربیــن حــال در فاصلــه ای 

ــم گِر  ــده، تجس ــاب ش ــی حس ــِب کلوزآپ های ــک در قال نزدی

جزئیــاِت واکنش هــای حســِی پرسوناژهاســت؛ موســیقی گــرم 

و عاشــقانه اســت؛ و »ناتاشــا« در مواجهــه بــا روشــنگری های 

ــه ســمِت  ــایه ها ب ــاِب عشــق و وجــدان، از س ــوان« در ب »ای

نــور حرکــت می کنــد )عکــس شــامره ۷( حســی کــه البتــه بــا 

ایجــاِد فاصله هایــی فرمــی، از ســاَحت خودآگاهــی برانگیختــه 

ــواِر  ــِن دی ــا شکس ــا، ب ــوِز کاراکرت ه ــن از کل ــود؛ دوربی می ش

ــه  ــد؛ ب ــای pov می رس ــه منا ه ــم، ب ــوری مای ــا مان ــارم، ب چه

گونــه ای کــه بیننــده، خــود را مخاطــِب مســتقیِم دیالوگ هــای 

ــر امــا هامنطــور کــه ذکــر شــد،  ــد. فــرِم اث شــخصیت می بین

ــه تالیــف  ــِس تلفیق هایــش ب ضیافتــی سینامییســت کــه از پَ
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ســکانس های  در  مذکــور  آگاهانــه ی  حــِس  می رســد؛ 

عاشــقانه »تلفیقــی« هســتند؛ هنگامــی کــه صحبــت از عشــق 

نویز هــای  دیوانــه وار،  رضب آهنــِگ  هــامن  بــا  می شــود، 

ماشــینی بــر تصویــر نشســته، و مخاطــب در عیــِن تجربــه ی 

لــذت و حســی متفــاوت، حــس و مفهــوِم ناشــی از ایــن 

برهم کُنش هــا را نیــز تجربــه می کنــد. اوِج هارمونــِی ایــن 

ــِی  ــول و رهای ــکانِس تَح ــوان در س ــال را می ت ــمفونِی فرم َس

ــر او و  ــق« در نظ ــوِم »عش ــه مفه ــی ک ــد؛ زمان ــا« دی »ناتاش

مخاطــب، در ســاَحت اثــر، بــه عینیــت می رســد. بــه صــورِت 

انحصــاری، ایــن ســکانس را بــه عنــواِن شــالوده ی اثــر، وارســی 

می کنیــم.

ــت؛  ــذِف فردی ــا ح ــل«، ب ــتِی »آلفاوی ــرِش فاشیس ــت نگ تح

ــی  ــد؛ و واژگان ــل می یاب ــر تقلی ــی تحــت تاثی ــه ُمدل انســان ب

ــی  ــر« و هرآنچــه بوی همچــون »عشــق«، »گریســن«، »تغیی

از هویــِت مســتقل دهــد، در کتــاِب مرجــعِ »آلفاویــل« 

ممنــوع اعــام می شــوند )کتــاِب مقدســی کــه بــه واقــع 

ــر  ــد ب یــک دیکشــری اســت، آشــنایی زدایی در راســتای تاکی

اهمیــِت واژگان(؛ »ایــوان جانســون« امــا در ِپــی  بیدارســازِی 

وجــداِن خفتــه ی »ناتاشــا« اســت؛ مفهومــی کــه وی بــه 

صــورِت ناخــودآگاه حســش می کنــد؛ او خطــاب بــه »ایــوان« 

می گویــد »بــا اینکــه تــا بــه حــال ایــن واژه را نشــنیده م، امــا 

معنایــش را می دانــم«. بــا چینــِش هدفمنــِد میزانســن ها، 

عینیــت  در خدمــِت  ایــن جــداِل مفهومــی،  در  قاب هــا 

ــوم  ــدا مدی ــا ابت ــتند؛ منا ه ــر هس ــا، بیانگ ــه معن ــدِن ب بخش

اســت، غالبــا در پس زمینــه ی تصویــر، فضــای میاِن پرســوناژ ها 

بــا اَدواِت پیرفتــه تزییــن شــده  اســت؛ ابژه هایــی آشــنا کــه 

ــدل  ــی مب ــوف و امنیت ــی َمخ ــه امِلان های ــر، ب ــاختاِر اث در س

شــده اند؛ خصوصــا رســانه و تلویزیــون )عکــس شــامره ۸(.

مذکــور  ابژه هــای  تدریجــا  شــخصیت،  تحــوِل  آغــاِز  بــا 

منا هایــی  بــه  دوربیــن  و  شــده  خــارج  دیــد  میــداِن  از 

ــِن  ــا نشس ــال ب ــد؛ ح ــوناژ می رس ــره ی دو پرس ــته از چه بس

اوِج  در  میزانســن ها  تصویــر،  بــر  عاشــقانه  ملودی هایــی 

ــرده و  ــدا ک ــین ج ــِن پیش ــا را از لوکیش ــاعرانگی، کاراکرت ه ش

ــه  ــفری ک ــانند؛ امتس ــر می کش ــه تصوی ــی را ب ــی انتزاع فضای

ــاِب مفهــوم عشــق،  گویــی تجســم گِر شــعری اســت کــه درب

ــر، از زاویــه ی بــاال  خوانــده می شــود. نــور بــه صــورِت ُمتواتِ

بــا القــای حــِس عنایــت، در رفــت و آمــد اســت؛ و پرســوناژها 

در هــر نوبــت از روشــن شــدِن صحنــه، بــا اســتایل و شــامیلی 

متناســب بــا کام )نریشــن(، در بســامدی حســی، مخاطــب را 

در مــرزی از خودآگاهــی و حــس، بــا خــود همــراه می کننــد 

)عکــس شــامره ۹(.

شماره دوم / دی 97



مجله سینمایی پراوادا

آلفاویل آگراندیسمان

26

ــِش  ــپ کات و برهم کُن ــا جام ــا، ب ــور ام ــِی مذک ــداوِم حس ت

مخاطــب  و  شــده  گَُسســت  دچــار  تصاویــر،  دیالکتیــک 

همــراه بــا ایــن ریتــِم بــری، بــه واقعیــِت جهــاِن فاشیســتی 

عشــق  و  تحــول  از  کــه صحبــت  هنگامــی  بازمی گــردد؛ 

ــه ی  ــی، از زاوی ــای صوت ــا نویز ه ــراه ب ــر هم ــود، تصوی می ش

های-انــگل )کــه بــه نوعــی pov »آلفــا۶۰« اســت( بــه 

ماشــین های پلیــس کات می خــورد کــه بــه ســمت آن هــا در 

ــان نیرو هــای پلیــس و کاراکــرتِ  ــرِی می حرکــت هســتند؛ درگی

محــوری، بــه جهــِت عــدِم هویــت و فَردیــِت مامــوران، 

ــه عکــِس پیشــوا کات  ــر ب ــه منی شــود و تصوی مســتقیم گرفت

ــن  ــاال و پایی ــی در تظاهــرات ب ــه گوی ــری ک می خــورد، تصوی

می شــود؛ ســپس دوربیــن بــه جهــِت خلــِق فضــا، حــوِل 

مجــدد  تصویــر  و  می چرخــد،  پاریــس  آســامن خراش های 

بــا امتــداِد امِلــاِن صــدا )شــنیده شــدِن جمــاِت ابررایانــه کــه 

متعلــق بــه چنــد پــان جلوتــر اســت( بــا پَن هایــی رسیــع، از 

ــِت پرســوناژها می رســد. طــوِل  ــه وضعی عامــِت »آلفــا۶۰« ب

ــه اســت، و تکنیک هــا  ــد ثانی منا هــای مذکــور هــر کــدام چن

ــِس  ــکان دادِن عک ــتند: ت ــاده هس ــدت س ــه ش ــدات ب و متهی

پیشــوا بــا دســت، مانــور حــوِل ســاختامن ها، مجســم کــردن 

نزاع هــا و کُنش گری هــا بــا لحنــی شــاعرانه )تــا آنجــا کــه در 

راســتای فاصله گذاری هــای فرمــاِل مذکــور، اسلوموشــن ها 

بازیگــران  خــوِد  اَکــِت  از  ناشــی  درگیــری؛  پان هــای  در 

الگوریتم هــای  از  کــه  مینیــامل  پرداخت هــای  و  اســت(، 

منقطع کننــده ی فرمــی )مونتــاژ( نشــات می گیرنــد.

اساســا بنیــاِن فرمــِی »آلفاویــل«، کــه اثــر را بــه تالیفــی 

تلفیــِق  از  گرفتــه  نشــات  رســانده،  فــرد  بــه  منحــر 

همیــن تونالیته هــای متناقــِض ســاختاری اســت؛ ترکیــب 

و برهم کُنشــی کــه خالــِق طیــِف گســرتده ای از حــس و 

ضدحــس اســت. بــا رجــوع بــه ســکانِس مذکــور کــه در 

ــان  ــی را می ــتی های بدیع ــم، هم زیس ــی اش بودی ــال وارس ح

ــوان  ــه عن ــم؛ ب برخــی اُلگو هــای ســاختاری مشــاهده می کنی

مثــال، در راســتای آشــنایی زدایِی واقعیــِت زیســتِی بــر )بــه 

عنــوان موجوداتــی َمخــوف(؛ ابتــدا واقعیــت را بــی واســطه، 

ــه و  ــا تکنیک هــای خاقان ــا ب ــدوِن دخــل و تــرف، رصف و ب

ســاده )پیچش هــای دوربیــن(، و البتــه جــادوی مونتــاژ )کــه 

ــای  ــم؛ در پان ه ــت می کنی ــت( دریاف ــز هس ــذار نی فاصله گ

بعــد امــا ایــن متهیــداِت بــرِی ویــژه هســتند کــه بــر تصاویر 

ــب  ــت(؛ مخاط ــرِد باالس ــا رویک ــاد ب ــه در تض ــینند )ک می نش

ــد آشــنایی زدایِی فــوق را  ــز می توان حــال از َمنظــِر بــری نی

ــد )کــه مجــدد تکنیکــش ســاده اســت؛ نگاتیو هــا  ــه کن تجرب

ــد(  ــر می کنن ــب تصوی ــان را غری ــور، جه ــت و ن ــِر اِدی از نظ

)عکــس شــامره ۱۰(.

مصداقــی دیگــر از ایــن برهم کُنــِش متناقــص؛ در ترکیــِب 

حــس و ضدحــس اســت؛ بــه عنــوان مثــال ابتــدا پرداخت هــا 

ــارم  ــواِر چه ــن دی ــا و شکس ــم؛ از اَکت ه ــاعرانه می بین را ش

گرفتــه، تــا امتــداِد امِلان صــدا، که مخاطب را از غرق شــدِن در 

اثــر بــه خودآگاهــی می کشــاند )در ســکانس های احساســی، 

ــوار  ــی س ــای حس ــر کلوز ه ــگام ب ــا۶۰« نابهن ــای »آلف نویز ه

شــده، و مونتــاِژ دیالکتیکــی آغــاز می شــود(؛ ایــن امِلان هــای 

ــدت  ــه ش ــن هایی ب ــا و میزانس ــه قاب ه ــا ب ــذار ام فاصله گ

ــه تعریــِف آشــنایش( منتــج می شــوند؛ تعقیــب  ســینامیی )ب

ــی  ــوان« از منا های ــل و »ای ــاِن نیرو هــای آلفاوی ــری می و درگی

ســوپر النــگ -بــا زاویــه ی هــای- تصویــر می شــود، کــه 

ِم محیــط  متامــا القــا کننــده ی نظــارت و تحقیــر، و تََقــدُّ

ــی  ــوان مصداق ــه عن ــراد اســت )عکــس شــامره ۱۱(. ب ــر اف ب

ــات  ــع آوری اطاع ــرای جم ــوان« ب ــه »ای ــی ک ــر؛ هنگام دیگ

بــه ســاختامِن مرکــزِی »آلفاویــل« مــی رود، قابــی بــه شــدت 
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درخشــان را مشــاهده می کنیــم؛ زنــی برهنــه بــه مثابــه 

کاالی جنســی، بــی تحــرک در مرکــِز تصویــر ایســتاده؛ و 

ایــوان و همراهانــش از گوشــه ی قــاب )در حالــی کــه میــاِن 

دیوار هــا محصــور هســتند( وارِد محیــط می شــوند؛ ایــن 

میزانســن خــود بیانگــِر جزئــی از جهــاِن معنایــی فیلــم اســت؛ 

کاالانــگارِی جنســی کــه در پرداخت هــا نیــز بــه آن می رســیم؛ 

ــل  ــه هت ــوان« ب ــه »ای ــی ک ــی، هنگام در ســکانس های ابتدای

مــی رود، زنــی بــه عنــواِن )رسگرم کننــده( او را همراهــی 

ــا در  ــان مــی آورد؛ عین ــه زب ــی ماشــینی را ب ــد و جمات می کن

بخش هــای پایانــی نیــز یــک »رسگرم کننــده ی« دیگــر هــامن 

ــد؛  ــو می کن ــوری بازگ ــرت مح ــه کاراک ــاب ب ــا را خط دیالوگ ه

و ایــن دوره باطلــی اســت کــه ُمدل هــای »آلفاویــل« در 

ــد. ــود را باخته ان ــِت خ ــه  اش، فردی ورط

»آلفاویــل« ِبدیــن ســان َســمفونِی مــوِج نو اســت؛ تلفیقیســت 

ــس و  ــت از ح ــی اس ــاختارمندی، ترکیب ــکنی و س از ساختارش

ضدحــس؛ گویــی نقطــه ی عطفــی اســت بــرای گــذار از یــک 

تعریــف بــه تعریفــی نــو؛ »آلفاویــل« بازتعریــِف سینامســت.
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طعم زندگی

دانیال هاشمی پور

ــیار  ــاالت بس ــیک مق ــار کاس ــدن آث ــت دی ــی اهمی در چرای

ــا  ــت. در اینج ــده  اس ــگارش ش ــامر ن ــر ش ــای پ ــتار  ه و نوش

ــیک  ــار کاس ــای آث ــت متاش ــی اهمی ــل بازگوی ــان دلی قصدم

نیســت. واضــح اســت چــه بــرای مطالعــات ســینامیی و چــه 

ــد.  ــار کاســیک واجبن ــردن از ســینام، آث ــذت ب ــا ل حتــی رصف

بــدون پشــتوانه کاســیک رساغ مــدرن رفــن پیامــدی جــز گیــر 

ــدارد. از ورای  ــی ن ــی و انتلکت ــوم زدگ ــاق مفه ــردن در بات ک

ســینامی کاســیک مخاطــب درســت و تربیــت شــده می آیــد. 

ــرم در  ــده، ف ــه کاســیک را دارد، اصــول را فهمی ــی ک مخاطب

ــد.  ــدرن هــم می فهم ــه و حــال م ناخودآگاهــش جــای گرفت

پــس بــدون کاســیک هــر حســی الکــن اســت و هــر مدرنــی 

بــی اســاس. هــر مخاطبــی رسکار اســت و هــر نقــدی تفســیر. 

در کتــب نقــد و نریــات ایرانــی بــه ســینامی بــزرگان 

کاســیک مثــل جــان فــورد، هــاوارد هاکــس، آلفــرد هیچــکاک 

ــا  ــا ج ــاتید روی رس م ــن اس ــه ای ــه البت ــرا – ک ــک کاپ و فران

ــا  ــدف م ــا ه ــت. ام ــده اس ــه ش ــور پرداخت ــه وف ــد! – ب دارن

اینجــا بررســی آن دســته از فیلمســازان کاســیک و آن دســته 

ــر  ــی در ن ــر دلیل ــه ه ــه ب ــت ک ــیک اس ــای کاس از فیلم ه

ــتان  ــن دوس ــایه ای ــر س ــا زی ــده ی ــی نســبتا مهجــور مان ایران

قــرار گرفتــه اســت. پــس اوال در اینجــا تکــرار مکــررات 

ــه  ــراوو چ ــدگان و ریوب ــم جوین ــه می دانی ــرا هم ــم زی نداری

ــناخت آن  ــی ش ــدف اصل ــا ه ــتند و دوم ــاهکارهایی هس ش

دســته از فیلمســازانی اســت کــه مخاطبــان ســینام در ایــران یا 

ــه رساغشــان  ــر شــنیده اند ب ــا اگ اسمشــان را نشــنیده اند و ی

منی روند. روبن مامولیان چنین فیلمسازی است.

از آن اســاتید همــه فــن حریفــی کــه در هــر ســبک و ژانــری 

فیلــم  می ســازد. چــه موزیــکال چــه گانگســرتی چــه کمــدی 

ــت.  ــازی اس ــن ب ــروز ای ــان پی ــاس، مامولی ــی اقتب ــه حت و چ

مامولیــان کــه اصالتــی ارمنــی دارد، زمانــی رشوع بــه کار 

فیلمســازی می کنــد کــه ســینام چالشــی  تریــن روزهــای 

خــود را تجربــه می کنــد. پیــش از ایــن ســینامی صامــت بــه 

درجــه ای از اســتحکام فرمــی رســیده بــود کــه دیگــر ماننــد 

ــم   ــر فیل ــد تئات ــا آن مانن ــینام ب ــف س ــت کش ــای نخس روزه

ــینام  ــت س ــه صنع ــدا ب ــا ورود ص ــد. ام ــار منی ش ــده رفت ش

ــای  ــتین فیلم ه ــرد. نخس ــر ک ــتخوش تغیی ــز را دس ــه چی هم

ناطــق عمومــا آثــار بــدی بودنــد. ایــن فیلم هــا چنــان توجهــی 

ــینامی  ــری س ــتحکم ب ــرم مس ــه ف ــد ک ــدا می کردن ــه ص ب

فراموشــی ســپرده می شــد.  بــه دســت  داشــت  صامــت 

مخالفیــن صــدا از هــر طــرف صدایشــان بــه گــوش می رســید. 

ژرمــن دوالک اعــام کــرد ســینام الزامــا هــری صامــت اســت 

و رودلــف آرنهایــم و هوگــو مانســرتبرگ معتقــد بودنــد صــدا 

ــت بــری می کاهــد. در ســوی دیگــر ژان اپســتاین  از اهمی

از ورود صــدا بــه ســینام طرفــداری می کــرد و ابــل گانــس و 

ژاک فــدر و تعــدادی دیگــر از امپرسیونیســت ها نیــز پشــت 
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او را گرفتنــد. در ایــن زمــان ملتهــب بــود کــه ســینام نیــاز بــه 

فیلمســازی داشــت کــه بتوانــد بــا ســاخن آثــاری ثابــت کنــد 

الزامــا صــدا بــرای ســینام خطرنــاک نیســت و اگــر بــا کارکــرد 

ــه  ــت نیســت بلک ــا آف ــه تنه ــه باشــد ن ــه کار گرفت درســت ب

گســرتش دامنــه قــدرت بیــان سینامســت، یعنــی هــامن چیــزی 

کــه روبــن مامولیــان آن را باالتریــن لــذت حیــن فیلمســازی 

می دانســت.

در ســال 1928 مقالــه مهمــی از رسگئــی آیزنشــتین، وســوالدو 

پودوفکیــن و الکســاندروف چــاپ شــد کــه در آن بــر این باور 

بودنــد کــه :« تحــول و تکامــل مونتــاژ در ایــن رشایــط تنهــا 

هنگامــی میــرس خواهــد بــود کــه صــدا همچــون کنرتپــوان در 

برابــر مونتــاژ بــری بــه کار رود. نخســتین تجربــه بــا صــدا را 

بایــد بــه ســوی ناهمزمانــی هدایــت کــرد. تنهــا از ایــن طریــق 

ــی  ــید. احساس ــم رس ــود خواهی ــر خ ــورد نظ ــاس م ــه احس ب

ــوان قــادر  ــه خلــق یــک کنرتپ ــا گذشــت زمــان مــا را ب کــه ب

کنــد، کنرتپوانــی از توهــم بــری در برابــر صــدای تصویــر.« 

ــرد  ــر کارب ــه ب ــن نظری ــردن ای ــل ک ــا تکمی ــز ب ــر نی ــه کل رن

غیــر همزمــان و آســینکرونیک یــا هــامن کنرتپــوان مــد نظــر 

فیلمســازان روس تاکیــد کــرد و معتقــد بــود صــدای ســینک و 

همزمــان ناتورالیســتی اســت و صــدا بایــد در مقابــل تصویــر 

ــه عقیــده مــن فیلــم  ــد. ب ــا تاثیــری را القــا کن قــرار بگیــرد ت

امشــب دوســتم بــدار )1932( از روبــن مامولیــان منونــه بــی 

نظیــری اســت از عملــی کــردن ایــن تئــوری نظــری. موزیــکال 

جمــع و جــور مامولیــان را می تــوان بهرتیــن موزیــکال ســیاه 

و ســفید تاریــخ ســینام دانســت و یکــی از دالیــل آن همیــن 

ــت.  ــم« اس ــه فیل ــت از »نظری ــری و درک درس ــتوانه نظ پش

امشــب دوســتم بــدار بــا یــک منــای عمومــی از صبــح زود در 

پاریــس و بــرج ایفــل در عمــق صحنــه آغــاز می شــود. صــدای 

ناقــوس کلیســا بــه گــوش می رســد و بــا هــر صــدای ناقــوس 

ــورد.  ــس کات می خ ــهر پاری ــر از ش ــی دیگ ــه منای ــر ب تصوی

از  هنــوز  شــهر  مشــخصا  و  هســتند  خلــوت  خیابان هــا 

خــواب بیــدار نشــده اســت. ســپس تصویــر بــه کارگــری کات 

ــد  ــت و قص ــده اس ــدار ش ــه بی ــر از هم ــه زودت ــورد ک می خ

دارد کار خــود را رشوع کنــد. بیلــش را بلنــد می کنــد و طــی 

حرکاتــی هامهنــگ آن را بــه زمیــن می کوبــد و صــدای بیــل 

جــای صــدای ناقــوس را می گیــرد. ســپس تصویــر مــردی 

ــف  ــد. خــر و پ ــف می کن ــده و خــر و پ ــه خوابی ــم ک را داری

هامهنــگ او نیــز بــه صــدای تصویــر افــزوده می شــود. 

ــر  ــواب ب ــی از خ ــی یک ــهر یک ــی ش ــب اهال ــن ترتی ــه همی ب

ــه  ــردی ک ــد، م ــارو می کش ــه ج ــی ک ــدای زن ــد و ص می خیزن

چاقویــش را تیــز می کنــد و کفاشــی کــه بــا چکــش بــه 

ــه  ــک اضاف ــودی هارمونی ــن مل ــه ای ــد ب ــش می کوب ــف کف ک

ــد و در  ــدا می کن ــی آرام آرام تکامــل پی ــودی کل می شــود. مل

هــر کات تصویــر، یــک ملــودی مســتقل بــه هارمونــی اصلــی 

ــود را دارد، از  ــتقال خ ــه اس ــودی ای ک ــود. مل ــزوده می ش اف

ــا  ــب ب ــا در ترکی ــود را دارد، ام ــخصیت« خ ــر »ش ــم ت آن مه

بقیــه نت هــا کنــار آن هــا می نشــیند. مامولیــان در ایــن 

ســکانس افتتاحیــه شــاهکار، نخســت تکلیفــش را بــا بیننــده 

ــا  ــد ب ــده می فهم ــد و از هــامن ابتــدا بینن ــخص می کن مش

ــکال اپــرت ماننــد رس و کار دارد. در قــدم بعــدی  یــک موزی

ادای دینــی بــه نخســتین آثــار ســخن گــوی رنــه کلــر می کنــد 

و در پایــان نیــز نظریــه کنرتپــوان را کــه بــه آن اشــاره کردیــم 

بــه عمــل در مــی آورد. ایــن بــه عمــل در آوردن تکنیــک رصف 

ــح  ــردی صحی ــث، کارک ــی بح ــد تکنیک ــارغ از بع ــت و ف نیس

بــرای یــک موزیــکال مثــل امشــب دوســتم بــدار دارد. پــس 

از ایــن ســکانس افتتاحیــه موفقیــت آمیــز کــه مخاطــب را بــا 

روح کلــی حاکــم بــر اثــر آشــنا می کنــد، نوبــت بــه معرفــی 
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شــخصیت اصلــی فیلــم می رســد. موریــس )بــا بــازی موریــس 

شــوالیر( از خــواب بــر می خیــزد و در حاشــیه صوتــی فیلــم 

ــال آواز  ــت. ح ــان اس ــک در جری ــودی هارمونی ــان مل همچن

ــه دل  ــس ب ــود. موری ــه می ش ــودی اضاف ــن مل ــه ای ــز ب او نی

ــوای  ــال و ه ــا ح ــک ب ــا از نزدی ــد و م ــس می زن ــهر پاری ش

ــن آشــنا شــدن  ــح پاریســی آشــنا می شــویم. در خــال ای صب

ــب  ــوری تعقی ــامن تئ ــی ه ــه نوع ــن ب ــده م ــه عقی ــه ب – ک

چــزاره زاواتینــی و نئورئالیست هاســت – مــا هــم شــهر 

را می شناســیم هــم شــخصیت  را. هــم جغرافیــای محــل 

برایــامن روشــن می شــود و هــم ایــن کــه موریــس چــه نــوع 

شــخصیتی اســت. موریــس بــه مغــازه خــود مــی رود و متوجه 

ــه  ــدگاه فیلمنام ــر از دی ــت. اگ ــاط اس ــه او خی ــویم ک می ش

ــا  ــگاه کنیــم همیــن جاســت کــه Routin killer ی نویســی ن

کشــنده روتیــن اتفــاق می افتــد. یکــی از مشــرتیان بــد قــول 

امــا ارشاف زاده او پــول لبــاس را منی دهــد و بــا وعــده دادن 

رس موریــس را کاه می گــذارد. او نیــز بــه ســمت قــر ارشاف 

ــد. ارشاف  ــده کن ــول خــود را زن ــا پ زاده رهســپار می شــود ت

ــود،  ــی نش ــتش عصبان ــش از دس ــد عموی ــه می خواه زاده ک

موریــس را یــک بــارون معرفــی می کنــد. امــا رهســپار قــر 

ــرتی  ــا دخ ــدن ب ــقی ش ــرای عش ــر ماج ــا و درگی ــدن هامن ش

ــه ســاخت  ــی ک ــا. از هــامن دســت ماجراهای ــر هامن در ق

فیلمــی موزیــکال بــدون آن هــا امــکان نــدارد. در نهایــت نیــز 

بــا کشــف هویــت واقعــی موریــس رابطــه عاشــقانه تــا مــرز 

نابــودی مــی رود امــا در نهایــت – آن طــور کــه قرارداد هــا و 

ــم  ــه ه ــوق ب ــق و معش ــد – عاش ــا می خواهن ــه کننده ه تهی

می رســند.

امــا اگــر قصــه فیلــم ماننــد بســیاری از آثــار دیگــر ایــن ژانــر 

کلیشــه اســت چــه چیــز امشــب دوســتم بــدار را از افتــادن 

ــی دارد؟  ــاز م ــکال ب ــر موزی ــتی دیگ ــار دم دس ــه آث ــه ورط ب

ــا  ــه دخــرتی شــاهزاده ی ــن ب ــده عشــق مــردی ســطح پایی ای

ارشاف زاده یکــی از قدیمــی تریــن و دســتاملی شــده تریــن 

ایــده هــا چــه در ادبیــات و چــه در هــر هــای منایشــی 

ــک  ــت ی ــوه پرداخ ــر نح ــن در ه ــده م ــه عقی ــا ب ــت. ام اس

ایــده بســیار مهــم تــر از خــود ایــده اســت. بــه عبارتــی بهــرت 

ایــده خــوب یــک امتیــاز اســت امــا ایــده کلیشــه پوئــن منفی 

. نیست

ــک مســئله واحــد مــی   ــه ی ــد ب ــه هــر هرمن ــرا طــوری ک زی

نگــرد، منحــر بــه خــود اوســت و اگــر اثــر پرداخــت 

صحیحــی داشــته باشــد، در ایــن حالــت ایــده اهمیتــی نــدارد. 

در مــورد امشــب دوســتم بــدار نیــز همیــن موضــوع صــدق 

مــی کنــد. حتــی اگــر مخالفــان ایــن ســینام، مامولیــان را بــه 

خاطــر ســادگی بیــش از حــد قصــه فیلمــش شــامتت کننــد، 

ــه فــردش در امــر  ــه گرایــی منحــر ب ــر تجرب ــد ب منــی توانن

کارگردانــی چشــم بپوشــند. پیــش از ایــن دربــاره عملــی 

ســاخن تئــوری کنرتپــوان در ســکانس افتتاحیــه فیلــم ســخن 

گفتیــم، امــا ایــن موضــوع فقــط در ســکانس افتتاحیــه فیلــم 
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ــوخی های  ــی ش ــی حت ــا تیزهوش ــان ب ــدارد. مامولی ــرد ن کارک

خــود را بــا اســتفاده از ایــن نظریــه می ســازد. بــرای مثــال در 

فیلــم ســه شــخصیت کمیــک پیــرزن داریــم کــه هــر بــار خــر 

عجیبــی می شــنوند پشــت رس هــم صدایــی مثــل پــارس ســگ 

از خــود بــروز می دهنــد. و بــاز هــم ایــن صــدای هارمونیــک 

ــی  ــا حت ــردازد. ی ــوخی را می پ ــن ش ــه ای ــت ک ــم اس وار فیل

یــک بــار پــس از واق واق پیرزن هــا مامولیــان تصویــر را 

ــی  ــد. کات ــارس می کن ــه پ ــد ک ــی کات می زن ــگی واقع ــه س ب

ــه شــیوه آیزنشــتین و روس هــا  ــاژ ب ــاد آور مونت ــه بســیار ی ک

اســت. ایــن از دیــد مــن دقیقــا مصــداق فــرم اســت، یعنــی 

ــه  ــه کار گرفت ــر ب ــب در اث ــرد مناس ــرای کارک ــه ب ــی ک تکنیک

شــود. پــس هــامن طــور کــه باســرت کیتــون در فیلــم »مهــامن 

ــش  ــرای ســاخن شــوخی  های ــه ب ــا« از عمــق صحن ــوازی م ن

اســتفاده مــی  کنــد و اثــرش بــه فــرم مــی  رســد، تکنیــک هــای 

ــر  ــه خاط ــز ب ــدار« نی ــتم ب ــب دوس ــه در »امش ــه کار رفت ب

ــن  ــند. همی ــی رس ــرم م ــه ف ــح ب ــرد صحی ــا کارک ــتفاده ب اس

ــه  ــت ک ــان اس ــای مامولی ــه  گرایی ه ــن تجرب ــائل و همی مس

ســبب می شــود فیلــم از ســقوط بــه کلیشــه ژانــر موزیــکال 

ــر  ــان در اث ــه مامولی ــی ک ــی های ــه گرای ــد. تجرب ــات یاب نج

ــه داد  ــز ادام ــد، نی ــرت های ــل و مس ــرت جکی ــود، دک ــدی خ بع

ــل  ــور کام ــه ط ــم را ب ــت آن فیل ــه نخس ــال حلق ــرای مث و ب

ــه نظــر می رســد امشــب دوســتم ــرد. ب p.o.v فیلمــرداری ک

بــدار ترکیبــی از کلیشــه  هــای ژانــر موزیــکال و تجربــه گرایــی 

هــای شــخصی فیلمســازش باشــد. ترکیبــی کــه واژه معجــون 

– بــه یــاد آنــدره بــازن – مــی توانــد حــق مطلــب را در مــورد 

آن ادا کند.امــا در یــک اثــر موزیــکال، موســیقی جــزو مهــم 

و الینفــک آثــار اســت. از ایــن حیــث نیــز »امشــب دوســتم 

بــدار« یکــی از قطعــات بــه یــاد ماندنــی تاریــخ ســینام را بــه 

مخاطبــان هدیــه کــرد. قطعــه “isn’t it romantic” کــه پــس 

از ایــن فیلــم در آثــار بســیاری از جملــه فیلــم  هایــی از بیلــی 

ــارص مهــم  ــل ســابرینا حضــور داشــت و جــزو عن ــدر مث وایل

ــه در  ــم ک ــی بینی ــازی را م ــم آهنگس ــود. در فیل ــار ب آن آث

ــد. ســپس  ــی کن ــش خطــور م ــه ذهن ــه ب ــن قطع تاکســی ای

ــا  ــان ب ــد و همزم ــی کن ــذ م ــن آن روی کاغ ــه نوش ــدام ب اق

هــامن موتیــف کنرتپــوان فیلــم، مــا نیــز آن را مــی  شــنویم. 

یعنــی هــامن طــور کــه ملــودی آرام آرام تکمیــل مــی شــود 

مــا در جریــان ســاخت آن از بیننــده رصف بــه یــک متاشــاگر 

ــم –  ــق فیل ــان در اکــر دقای ــدل مــی شــویم. مامولی فعــال ب

ماننــد ســکانس افتتاحیــه و همیــن ســکانس – نــه محصــول 

نهایــی کــه مســیر رســیدن بــه آن را بــه مــا نشــان مــی  دهــد. 

امشــب دوســتم بدار فیلمی منونه در ژانر کمدی اســت. اثری 

رسپــا، حــال خوب کــن، مفرح و مهــم تر از هر چیز اســتادانه. 

ــد  ــرم می کن ــینام را رسگ ــادی س ــب ع ــم مخاط ــه ه ــری ک اث

ــد.  ــینامیی دارن ــات س ــه مطالع ــه دغدغ ــخاصی ک ــم اش و ه
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ــی  ــم عال ــن فیل ــه چندی ــون تری ــی الرس ف ــردان دامنارک کارگ

ــن  ــا را ســاخته اســت. او همچنی ــل و مالیخولی ــد: داگوی مانن

دســت بــه جریــان ســازی هایــی در ســینام زده اســت، بــرای 

منونــه قــوی تریــن آنهــا »ابلــه هــا« مــی باشــد. فیلمــی کــه 

فضــای بهــم ریزنــده و روانــی ای را مــی ســازد  و دیگــر فیلــم 

ــل  ــر قاب ــار غی ــه رفت ــد ک ــی مــی کن ــش بین ــر را پی هــای اخی

انــکار را فراتــر از حــد قابــل قبــول پذیرفتــه انــد.  جدیدتریــن 

ــه  ــان عاق ــن مخاطب ــه ای ــق ب ــاک متعل ــم او، نیمفومانی فیل

منــد روان گســیخته مــی باشــد. امــا کمــرت شــگفت انگیــز تــر 

ماننــد »ضــد مســیح« عمــل مــی کنــد. فیلمــی کــه بــا محرکــی 

ــده  ــز ش ــورگ متمرک ــارلوت گیزب ــناژ ش ــپیر وار در پرس شکس

اســت.

در ضــد مســیح، گینزبــورگ نقــش زنــی را کــه بــا غــم و 

انــدوه رانــده شــده بــود، بــازی مــی کــرد. در نیمفومانیــاک او 

مطالعــه مــوردی نامیــده مــی شــود، بــه ســادگی بــه عنــوان 

ــان اسکارســگر(،  ــلیگمن )صت ــناخته شــده اســت. س جــو ش

صاحــب یــک فرقــه ی آئیــن پاکــی، کــه نقــش انســان خــوب 

را در میــان ســالها بــازی کــرده اســت در یــک کوچــه او را در 

ــنهاد  ــپس او از پیش ــد. س ــی کن ــدا م ــزی پی ــت خــون ری حال

خــود بــرای متــاس بــا پلیــس و یــا آمبوالنــس کنــاره مــی گیــرد 

ــی  ــی کمــک م ــه جــو زخم ــر ب ــد و رس آخ ــی آی ــاه م و کوت

ــود  ــا بهب ــرده ت ــود ب ــیحی خ ــان مس ــه آپارمت ــد و او را ب کن

یابــد. در آنجــا او بــر روی یــک تخــت باریــک قــرار مــی گیــرد 

وســلیگمن کنــارش ایســتاده و پــس از اینکــه جــو خــودش را 

بــه عنــوان »فــرد بــد« )دســته ای کــه او بــه طــرز عجیبــی رد 

مــی کنــد( معرفــی مــی کنــد، تصمصیــم مــی گیــرد بــه رساغ 

ــرف  ــیش ح ــرای کش ــرود و ب ــدا ب ــی اش از ابت ــتان زندگ داس

بزنــد

جــو: »مــن آلــت تناســلیم را در کودکــی کشــف کــردم. چنیــن 

چیــزی بــرای  بــرای یــک کــودک دو ســاله، هامنطــور کــه مــی 

ــود  ــک موج ــوان ی ــه عن ــت«.  ب ــس اس ــه ی جن ــم، هم دانی

ــه انتزاعــی  ــه در ناحی ــک ماجراجــوی جنســی ک جنســی و ی

قــرار دارد جــو در کالبــد فــردی ناشــناس و ناشــناخته در 

ــه  ــی ب ــه بیان ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــتان ق ــه ای از انگلس گوش

ــس از  ــناس( پ ــلیگمن، روانش ــن س ــلیگمن )مارتی ــرات س نظ

ــی شــود. داســتان  ــده اشــاره م ــد و جهــش هــای پراکن فروی

جــو همچنیــن دارای مجموعــه گســرتده ای از اعــامل جنســی 

اســت. هــر دو شــبیه ســازی شــده و واقعــی هســتند. )ایــن 

اعتبــارات پانصدســاله در »جنســیت دو برابــر« اســت(. ایــن 

ــی  ــه از فلســفه مارک ــک نســخه دو طرف ــس از آن، ی ــم پ فیل

ــا ســلیگمن، معشــوقه ی هــر و  ــاق خــواب ب دو ســاد در ات

اســتدالل لیــرال و ســکوالر و فمینیســم ریاکارانــه، تــاش برای 

ــه ی جــو اســت.  درک وجــود نیمــه فمنیســتی خــود انگیخت

هامنطــور کــه او بیــن غــرور و خودخواهــی و همچنیــن بیــن 

جــو تجربــه گــرا در پایــان و جــو جــوان )استیســی مارتیــن( 

ــان دارد. نوس

ــه  ــا نیم ــان ت ــمی پنه ــا سادیس ــو ب ــد ج ــاک هامنن نیمفومانی

ــش  ــد ک ــش از ح ــی، بی ــه گاه ــود ک ــی ش ــت م ی دوم روای

ــم  ــن فیل ــه ای ــی شــود ک ــه م ــر چــه گفت ــد. اگ ــی کن ــدا م پی

ــردان  ــا کات کارگ ــاعته ب ــم س ــج و نی ــخه ی پن ــک نس در ی

ــخه  ــده ی آن نس ــع کنن ــا توزی ــت ام ــده اس ــن ش ــم تدوی ه

ــن املللــی« را در دو بخــش  ــا هــامن »نســخه بی ــر ی ــاه ت کوت

ــم بیشــرت  ــن فیل ــرده اســت؛ ای ــر ک ــه منت 117 و 123 دقیق
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بــه فصــل هــای هشــت وجهــی وابســته اســت. ایــن تاویــل 

هــای دو مرحلــه ای ممکــن اســت یــک اســرتاتژی اقتصــادی 

معتــر باشــد یــا نــه، امــا ایــن یــک زیبایــی شناســی مشــکوک 

اســت. نیمفومانیــاک بــه ایــن دلیــل ارزش دارد، کــه خواســته 

اســت در یــک نشســت باقــی مبانــد. هامنطــور کــه بــا فیلــم 

ــرای  ــپریمنتال ب ــری اکس ــم. اث ــاهد آن بودی ــا« ش »مالیخولی

آمــاده ســازی پایــان جهــان.

ــه؟(  ــد بگویــم بیرحامن ــا مــا بای اگرچــه خیلــی فریبنــده )و ی

بــه طــور طبقــه بنــدی شــده ای، فیلــم طراحــی شــده اســت 

بــرای نشــان دادن و خالــی کــردن هــر نظریــه محبــوب. 

البتــه، ایــن ایــده وجــود دارد کــه رشط اصلــی در یــک فانتــزی 

مردانــه خفتــه اســت و راز بــاغ لــذت جویــی جــو از زندگــی 

جنســی کاتریــن )مــادرش( جوشــش پیــدا مــی کنــد. در طبقــه 

هــای اجتامعــی مختلــف، انگیــزه هــای جــو بــه طــور متــداول 

ــه کنجــکاوی جنســی او مربــوط مــی شــود. کنجــکاوی ای  ب

کــه متایــل بــه اســتفاده از روشــهای ســنتی جنســی مردانــه، رد 

عشــق، احساســات عــددی حــل نشــده، نارسیسیســم، تنهایی، 

اعتــامد بــه نفــس پاییــن پاتولوژیــک، افرسدگــی، فریبندگــی، 

گنــاه و مازوخیســم اســت.

حداقــل در ابتــدا، جــو موافــق مفهــوم سادیســم اســت کــه او 

بــه ســادگی »خودخــواه« اســت - بــه ایــن معنــا کــه توســط 

خودخواهــی کامــل، انگیــزه ی متایــل بــه لــذت مطلــق در او 

گرفتــه شــده اســت - گرچــه بــر خــاف مارکــی دوســاد، ایــن 

ــه  ــا اینک ــد. او ب ــی بین ــت من ــوان فضیل ــه عن را )سادیســم( ب

رفتــارش منطقــی نیســت امــا توضیــح مــی دهــد کــه او بــه 

صــورت انتخابــی )بــه عنــوان معتــاد بــه شــهامت و نــه نیــاز( 

ــی مجــوز  ــاد ماندن ــه ی ــک ســکانس ب انتخــاب شــده و در ی

ــه ســکس« رد  ــاد ب ــرش برچســب »معت ــرای پذی دیگــری را ب

مــی کنــد.

فــون تریــه بــه قضــاوت شــخصیت اصلــی خــود رســیده 

ــره جهنمــی  ــه پرت ــن، ک ــر خــاف اســتیو مــک کوئی اســت. ب

خــود را از یــک معتــاد جنســی مردانــه در »رشم« بــه تصویــر 

ــی میشــائیل هانکــه  ــی اخاق ــب گرای ــا در مکت مــی کشــد ی

)کــه در ســازگاری بــا »معلــم پیانــو« بــه طــور کامــل از 

عنــارصی کمیــک در رمــان الفریــده یلینــک در مــوردی نیمــه 

ــی  ــع م ــر واق ــده ت ــر و خســته کنن ــه جــدی ت فمنیســتی( ک

شــود و ماننــد فــون تریــه شــوخ طبــع نیســت. بــا ایــن حــال 

ممکــن اســت شــوخی هــای فــون تریــه انحصــاری و بــی مــزه 

ــال  ــرای مث ــت. ب ــمکش نیس ــدون کش ــش ب ــا ریزش ــد ام باش

یــک مونتــاژ بســیار خنــده دار در فیلــم وجــود دارد کــه در 

آن جــو جــوان، بــه جمعــی از دوســتدارانش مــی گویــد کــه 

او اولیــن ارگاســم را داده اســت؛ یــک توالــی پــر رس و صــدا 

ــراه  ــن(، هم ــا تورم ــده )اوم ــا ش ــرس ره ــک هم ــه در آن ی ک

بــا فرزنــدان کوچکــش، بــا جــو جــوان رو بــه رو مــی شــود، 

ــداز جــذاب  ــک چشــم ان ــه طــور خاصــه و دراز مــدت؛ ی ب

ــون  ــین ف ــدل پیش ــوارد در م ــایر م ــان س ــه در می ــی ک دیدن

ــک  ــد؛ ی ــی کن ــین م ــکی را تحس ــدری تارکوفس ــه آن ــه ک تری

صحنــه ی ترســناک مضحــک بــه وجــود مــی آورد کــه در آن 

جــو بالــغ بــه ماننــد نانــی کــه از وســط بــه صــورت ناقــص 

ــور  ــرار دارد.)منظ ــه ق ــی مردان ــان برش ــود، می ــرش داده ش ب

ــا او( ــرد ب ــزش دو م ــه ی آمی صحن

ــا ایــن حــال، اغلــب اوقــات، نیمفومانیــاک در تــاش بــرای  ب

ــی  ــای علم ــم ه ــردازان فیل ــه پ ــه نظری ــت ک ــزی اس آن چی

دهــه ی 70بــه نــام »ناراحــت« مــی نامیدنــد یــا حداقــل، بــه 

نظــر مــی رســد. دیویــد دنبــی منتقــد نیویورکــر، کــه تاکنــون 

طرفــدار فــون تریــه نبــوده، ایــن فیلــم را بــه عنــوان »کارهــای 

پورنوگرافــی  هــری« ســتایش مــی کنــد و بــه ایــن معناســت 

کــه مــن فکــر مــی کنــم آن نوعــی از نوشــن اســت.

ــه  ــون تری ــرای ف ــات ب ــود احساس ــدم وج ــا ع ــی ی ــی ثبات ب

ــد  ــی آورد. ض ــم م ــی ه ــا همدل ــت. ام ــراب اس ــع اضط منب

مســیحی کــه باالتــر از همــه تــاش کــرد تــا درد را بــه صــورت 

عضانــی بــه تصویــر بکشــد و در نهایــت در تنهایــی از 

بیــن رفــت؛ یــا گریــس، قهرمــان ســحر و جــادوی »داگویــل« 

ــود. او  ــی ش ــل م ــی را متحم ــج فراوان ــخاوتش، رن ــر س بخاط

ــام  ــر انتق ــه رس آخ ــی دارد و در نتیج ــی عمیق ــاس خیل احس

وحشــتناکی راخلــق مــی کنــد. ترتیــب گرافیکــی بیشــرت                              
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نیمــه فمنیســت هــا، جنــس نیســت، بلکــه رشایــط نادرســتی 

ــه طــور  ــدر جــو، بســرتی شــده و ب ــا پ اســت کــه در آن مث

ــی  ــه م ــن او مواج ــان یاف ــا پای ــاری، ب ــی اختی ــوده و ب بیه

شــویم. »وقتــی کــه او درگذشــت، مــن هیــچ احساســی 

نداشــتم. و ایــن بــرای آخریــن بــار نبــود«، ایــن دیالــوگ جــو 

اســت کــه بــه ســلیگمن مــی گویــد -. قســمت اول فیلــم بــا 

ــی  ــری م از دســت دادن احساســات جنســی جــو نتیجــه گی

کنــد و ســپس او پــس از مدتــی طوالنــی در نارضایتــی از 

ــتنی اش  ــت داش ــوهر رشور و دوس ــا ش ــی ب ــت جنس مقارب

ــز را  ــم هیــچ چی ــد: »مــن منــی توان )شــیا لبــوف(.  مــی گوی

ــم،«  ــاس کن احس

فــون تریــه اغلــب متهــم بــه ســوء اســتفاده از قهرمانــان زن 

اســت. جــو بیــش از ســهمش، بــه ویــژه در شــکل ظاهــری و 

گرافیکــی از وی ســوء اســتفاده مــی شــود، امــا اساســا فــون 

تریــه بــه او بــه عنــوان دشــمن جامعــه احــرتام مــی گــذارد. 

ــرای  ــی ب ــا راه ــفه ی او، واقع ــن فلس ــازات او، و همچنی مج

مجــازات بیننــده اســت. فــون تریــه ماننــد آلفــرد هیچــکاک، 

ــن حــال، او بســیار  ــا ای ــد. ب ــی کن ــت م ــش را هدای مخاطبان

ــازی  ــن ب ــن بی ــد و بســیار ترســناک اســت و در ای ــم کارآم ک

ــگفت زده  ــد او را ش ــی ده ــام م ــش انج ــا بینندگان ــه ب ای ک

مــی کنــد، هامنطــور کــه در دنبالــه ی نیمفومانیــاک، او بــه 

ــه را  ــری فاجع ــه بازنگ ــد ب ــه تهدی ــد ک ــی گوی ــداران م طرف

ــا از  ــردن موســیقی آری ــوش ک ــراه گ از »ضــد مســیح«به هم

هنــدل دنبــال کننــد.

بــا وجــود یکنواختــی معمــول، دو نیمــه ی هیســرتیکی فیلــم 

ــزرگ،  ــتثناء ب ــک اس ــا ی ــتند. ب ــاوت هس ــم متف ــا ه ــا ب کام

ــه از منظــر  ــی دهــد، ک ــذت  م ــه متاشــاچیان ل بخــش اول ب

آثــار جنســی شــامل استیســی مارتیــن زیبــا اســت کــه اغلــب 

برهنــه دیــده مــی شــود. )بازیگــر زن و فرانســوی - انگلیســی 

کــه بیســت و چهــار ســاله اســت و ثــروت خوبــی دارد امــا بــا 

موفقیــت هایــی ناگــوار. او بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان یــک 

اقــدام برجســته در ســیرک فــون تریــه ورود مــی کنــد( و یــا 

از منظــر جــو موفــق بــه دفــاع از حقــوق وابســته بــه عشــق 

ــرم  ــا رسگ ــود. ام ــی ش ــه م ــان مردان ــود در جه ــهوانی خ ش

ــا نادیــده گرفــن  کننــده تــر نیمــه ی دوم فیلــم اســت کــه ب

جنســی گینزبورگ،جــذاب تــر و متعــارف تــر پرداخــت مــی 

شــود.

ــا  ــدی ب ــل فروی ــد از تحلی ــا تقلی ــه تقریب ــاک اگرچ نیمفومانی

ــک  ــبیه ی ــرت ش ــا بیش ــت، ام ــی اس ــبهای عرب ــای ش ــه ه قص

رمــان قــرن هجدهــم مــی مانــد کــه در مــورد یــک زن جــوان 

بــوده کــه رشــد و ســقوطش را بــا افزایــش رشــد جنســی اش 

در ســاحت مردانــه پیــدا مــی کنــد؛ در حقیقــت نیفومانیــاک 

ــته ای  ــا رش ــه ی ــی زنان ــرا جنس ــی ف ــه ی علم ــن مطالع اولی

دربــاره ی فــورور Uterinus، توســط دکــرت فرانســوی در 

اواخــر قــرن هجدهــم منتــر شــد. جــو بــا ایــن حــال، شــبیه 

بــه  ژوســین نیســت )اشــاره بــه داســتان هــای ژوســین اثــر 

مارکــی دوســاد(. کاراکــرتی کــه اغلــب در آثــار  مارکــی 

دوســاد دچــار تناقــض مــی شــود. )کــه ایــن مــدل شــخصیت 

ــود( و  ــی ش ــده م ــا نامی ــاد، مالیخولی ــی در دوران دوس اصل

ــا از جنــس خواهــر ژوســین هــم منــی باشــد و خواســتگاه  ی

تروریســت جنســی هــم ندارد)هــر چنــد برخــی از ایــن 

ــا  ــا ی ــا، کاریس ــو -  پام ــرتاک دارد(. ج ــو اش ــات در ج صف

ــدر نیســت. ــول فان م

 در نهایــت مــی تــوان اینطــور گفــت کــه او هرمنــد اســت. 

فــون تریــه از تحریــکات خــود قدردانــی مــی کنــد امــا هنــوز 

ــی  ــه راحت ــان ب نگــران مــی باشــد کــه ممکــن اســت مخاطب

او را تحســین کننــد و بــا ایــن کار بــه رسعــت دیویــد دنبــی 

ــه ی  ــه آن حمل ــه ب ــزی ک ــع، چی ــد. در واق ــک مناین را تحری

اساســی بــه فیلــم مــی گوینــد.
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ســاخته ی »گــدار« قــرار بــود دارای یــک شــخصیِت زن و 

دوســت  مخاطبیــن  کــه  هامن چیــزی  باشــد،  هفت تیــر 

دارنــد و بــرای متاشــایش َصــف می کشــند؛ منتهــی او فیلمــی 

هــری ســاخت کــه کمــرت از همیشــه فروخــت؛ فیلمــی کــه 

ــد  ــدل ش ــد، ُمب ــاده باش ــک دزدِی س ــاره ی ی ــت درب می بایس

ــام دارد. ــاده« ن ــته ی جدااُفت ــه »دس ــری ک ــه اث ب

اَدای  »دســته ی جدااُفتــاده«، رصفــا  محــورِی  کاراکــرتِ  دو 

شــخصیت های آثــاِر جنایــی را درمی آورنــد، امــا تدریجــا 

ــتان  ــرتِ داس ــوند. دخ ــی می ش ــی جنای ــا وارِد رویداد های واقع

پیش خدمــِت خانــه ای عیانــی اســت کــه مــورِد رسقــت قــرار 

ــه  ــق ب ــت متعل ــرار اس ــم ق ــه منی دانی ــی ک ــرد؛ رسقت می گی

یــک فیلــم باشــد، یــا رصفــا قصــه ای اســت جانــِب مادربــزرگ 

ــا  ــت و م ــال اس ــواب و خی ــون خ ــم  همچ ــت در فیل ! رسق

ــد درحــاِل  ــا بگوین ــه م ــا شــخصیت ها ب ــم ت همــواره منتظری

ــک شــوخی هســتیم! متاشــای ی

»دســته ی جدااُفتــاده« ماننــد ایــن اســت که چند دانشــجو در 

یــک کافــه دوِر هــم جمــع شــوند، و در مــورِد فیلمــی قدیمــی 

ــا ایــن اســتثنا کــه پایانــش را دقیــق  ــد، ب باهــم صحبــت کنن

بــه خاطــر نداشــته باشــند و پایانــی خیالــی برایــش متصــور 

ــنای  ــارِص آش ــه عن ــت ک ــدار« فیلمی س ــاخته ی »گ ــوند. س ش

ــردن   ــک ک ــاداری و ریس ــون وف ــرتی، همچ ــینامی گانگس س

ــد، در  ــد می زن ــق پیون ــت و عش ــا معصومی ــا ب ــی مهاب را، ب

حالــی کــه تعامــل و منطــق در آن کافــی نیســت. فیلــم ماننــِد 

ــک شــاعِر فرانســوی، از دریچــه ی نگاهــش،  ــه ی آن اســت ک

بخواهــد از زیبایی هــای یــک رمــاِن جنایــِی آمریکایــی، ســخن 

بگویــد. بــه عبــارِت دیگــر، »گــدار« ژانــر گانگســرتی-جنایی 

را، مطابــق بــا اِنگاره هــای شــخصِی خــود بــرای مــا بازســازی 

تلفیقــی  جنایــی اش،  شــخصیت های  اینگونــه  می کنــد؛ 

هســتند از کاراکرت هــای آشــنای ژانــر، و جوان هــای کافــه رو و 

شــاعِر فرانســوی! در مواجهــه ی نخســت، ایــن ترکیــب ممکــن 

ــد؛ امــا حــال می توانیــم درک کنیــم  ــوه کن ــه جل اســت ابلهان

کــه آثــاری کــه یــک زمــان قــوه ی تخیــِل مــا را تســخیر کــرده 

بودنــد، تــا بــه چــه انــدازه بــا مــا غریبــه هســتند. آیــا چنیــن 

نیســت کــه متامــِی تجربیــاِت مــا از هرهــای عامه پســند 

)کــه تنشــی بیــش از تنــِش موجــود در واقعیــت دارنــد(، بــا 

ــده  ــب ش ــا، ترکی ــِی م ــخصی و ذهن ــوراِت ش ــا و تص جهان ه

بــه خاطــِر  فیلم هــا،  آیــا  و  آمیختــه  هســتند؟  و درهــم 

ــرای  ــده آل ب ــانه ای ای ــده اند، رس ــر ش ــن فراگی ــه این چنی اینک

ــا از زندگــی و خاطــراِت  ــاِت م ــزی رویا هــا و تجربی درهم آمی

مغشــوش مان، نیســتند؟

چنیــن فاصلــه و غرابتــی کــه »گــدار« در ذهنــش، نســبت بــه 

شــخصیت های گانگســرتی فیلم هــای آمریکایــی می گیــرد، 

تــا احساســاتی مایــم و رسخوردگــی ای  ســبب می شــود 

ــارت دیگــر، در ایــن  ــه عب ــان اضافــه شــود؛ ب ــه آن عاطفــی ب

فیلــم مــا شــخصیت های آشــنای ژانــر را درک می کنیــم؛ 

اتفاقــی کــه در آثــار آمریکایــی بــه نــدرت رخ می دهــد؛ 

ــان و جــذاب از انســان  ــی پنه ــه زوایای ــن روی ــا ای ــدار« ب »گ

را تصویــر می کنــد، بــه نحــوی کــه رضب آهنــگ احساســات، 

تحــوالت و ذهنیاتشــان، نــزِد مخاطــب بــه عینیــت می  رســد.

»دســته ی  در  موجــود  حســِی  و  نوســتالژیک  وجهــه ی 

جدااُفتــاده« شــاید بــه ســبِب احســاِس »گــدار« باشــد، او ایــن 

ــده و حــال در جهــِت رفــع ِ  ــی دی ــاِر آمریکای فقــدان را در آث

ــی  ــه فیلم ــِض اینک ــه مح ــد: ))ب ــته؛ او می گوی آن گام برداش

ــه  ــاری ک ــون آث ــد همچ ــود بتوانی ــن می ش ــازید، غیرممک بس
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شــام را مشــتاق بــه فیلمســازی کرده انــد، عمــل کنیــد(( ایــن 

ــِش فیلمســاز را عیــان می کنــد. جمله ایســت کلیــدی کــه َمِن

جــادوی شــِب آمریکایــی )اشــاره بــه تکنیــک فیلمــرداری در 

کاســیک هالیــوود( در ژانــِر گانگســرتی، کــه منشــاِء ســلیقه 

و ســبِک »گــدار« در جوانــی شــد؛ بــا آن مرگ هــای عجوالنــه 

بــا وروِد »گــدار«  و دنیــای فاقــِد نوازشــش، می بایســت 

ــته  ــدار« از آن دس ــت. »گ ــازه می یاف ــوه ای ت ــینام، جل ــه س ب

ــد  ــا قص ــه رصف ــت ک ــه ای نیس ــادان و دیوان ــدگاِن ن تهیه کنن

بازســازی  را  کودکی اشــان  محبــوِب  فیلم هــای  تــا  دارنــد 

کننــد؛ او بــا عشــقی رسشــار، از خاطــراِت جوانــی و ســینامی 

ــه  ــر اینک ــاوه ب ــدار« ع ــرد. »گ ــره می ب ــه اش به ــورد عاق م

برخــاِف بســیاری از هرمنــداِن دیگــر، کــه گذشــته ای کــه در 

آن رشــد کرده انــد و پشــت رس گذاشــته اند )یــا شــاید هنــوز 

ــش را  ــینه ی خوی ــد، پیش ــی می کنن ــتند( را نف ــرش هس درگی

ــی  ــت، منته ــی آن اس ــِی معرف ــه در پ ــود؛ بلک ــر منی ش منک

ــش  ــه او خاطرات ــن اســت ک ــاوت. و این چنی ــی متف ــا کیفیت ب

ــا  ــا باور ه ــد؛ او ب ــر می کش ــه تصوی ــوخی ب ــا ش ــراه ب را هم

فیلــم  موضــوِع  گویــی  می کنــد؛  بــازی  ناباوری هایــش  و 

برایــش مهــم نیســت و رصفــا این بــازی برایــش اهمیــت دارد. 

ــد؛ امــا اگــر  ــل او را جــدی منی گیرن ــن دلی ــه همی منتقــدان ب

نگاهــی بــه ایــن مخالفــت بیندازیــد، خواهیــد دانســت کــه 

ــی ارزش اســت. ــان ب مخالفــِت آن

فیلــِم »گــدار« عامدانــه اجــازه منی دهــد کــه فکــر کنیــم در 

ــم هســتیم؛ ارجاعــاِت او در خدمــِت  حــاِل متاشــای یــک فیل

هدفــی متضــاد اســت؛ فیلــِم گــدار واضــح می گوید کــه حاوی 

ــم  ــن فیل ــخصیت ها در ای ــت، ش ــاده نیس ــِم س ــک رئالیس ی

دســتخوش رویــا و خیــال هســتند؛ اگــر بخواهــم از بــاال بــه او 

نــگاه کنــم، خواهــم گفــت کــه مقصــودش تصویــر کــردِن یــک 

ــم  ــامن می کن ــت؛ گ ــعری اس ــِت ش ــا واقعی ــرا ی ــعِر واقع گ ش

کــه مخاطبیــِن »گــدار« کــه ســینامیش را درک کرده انــد نیــز 

چنیــن بیاندیشــند.

تنــِش میــاِن ســبِک رسســخت و قاطــعِ او؛ و معانــِی رمانتیکــی 

کــه ســبک برایــش تداعــی می کنــد؛ هــامن چیزی ســت 

ــدرن و  ــه، م ــه ای یگان ــه گون ــدل ب ــدار« را مب ــاِر »گ ــه آث ک

حــذِف  بــرای  او  تصادفــِی  روِش  می کنــد.  هیجان انگیــز 

ــه  ــه و اندیش ــِد توجی ــزدش فاق ــه ن ــی )ک ــاِت فیزیک احساس

هســتند(، فیلــِم او را مبــدل بــه تلفیقــی از نقــاِط برجســته و 

ریــز و کوچــک می کنــد؛ ایــن مــوارد بــه همــراِه عــدِم توجــه 

»گــدار« بــه رسنوشــِت شــخصیت ها، ســبب شــده اســت 

جوانــان و نوجوانــاِن بســیار، مفتــون ایده آل هــای ســینامیش 

ــوند. ش

حرکــت و واکنش هــای مــا بــه تجربیــات شــخصی، از طریــق 

ــت؛  ــد روز اس ــرتم و ُم ــواره مح ــر، هم ــامن از ه آموخته های

نکتــه ای کــه البتــه چنــدی پیــش رشم نــاک بــود! زیــرا بیــش از 

آنکــه آنهــا را توضیحــی دربــاب رشایــط روحــی و ذهنــِی خود 

بدانیــم، اعرتافــی دربــاره ی خــود می پنداشــتیم. »گــدار« نیــز 

ــه واکنش هــای شــخصی را  ــاپ« این گون ــا هــر »پ همزمــان ب

در آثــارش افشــا کــرد؛ حرکــِت فرهنگــی درواقــع امــروزه بــه 
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نحــوی اســت کــه دانشــجویان هــر بــا افتخــار می گوینــد کــه 

»چگونــه همــه چیــز را از دیــِد ســینام می بیننــد و چقــدر بــه 

ــده ایم؛  ــینام ذوب ش ــع در س ــه واق ــا ب ــد« م ــه دارن آن عاق

ــده  ــز برآم ــد نی ــوج می زن ــدار« م ــاِر »گ ــه در آث احساســی ک

ــارش  ــالوده ی آث ــن ش ــت؛ و ای ــینامیی اوس ــته ی« س از »گذش

ــود  ــی دوم ب ــگ جهان ــد از جن ــای بع ــفر و فض ــت. امتس اس

ــنفکرانه  ــه ای روش ــه مولف ــدل ب ــینام را مب ــه س ــق ب ــه عش ک

کــرد؛ بــه عبــارِت دیگــر »گــدار« فیتــز جرالــِد جهــان ســینام 

در دهــه ی ۶۰ اســت؛ ســینامیی کــه گویــی بازتولیــد شــده، و 

ــود. ــان  ب تلفیقــی از عشــق و عصی

ــم  ــت و ه ــدی اس ــم ج ــاده« ه ــته ی جدااُفت ــینامی »دس س

شــوخی، جــدی بــه ایــن معنــا کــه شــخصیت های فیلــم 

ــا  ــه گوی ــت ک ــوخی از آن جه ــد، و ش ــراس دارن ــرگ ه از م

آنهــا نیــز همچــون فیلمســاز و مخاطــب می داننــد کــه 

هیچ چیــز جــدی نیســت . آن هــا بــرای دیگــران فاقــِد اهمیــت 

ــان  ــاِن خودش ــاِط می ــده از ارتب ــان برآم ــتند و هویت ش هس

ــاده« چــرت گســرتده،  ــر »دســته ی جدااُفت ــه ب اســت. غمــی ک

ــوان  ــر منی ت ــه دیگ ــی از اینک ــت ناش ــی اس ــرسِت رمانتیک ح

ــان اعتــامد کــرد؛  ــه آن ــار غــرق شــد و ب چــون گذشــته در آث

ایــن ُحــزن برآمــده از پوچــِی ســینام، و از طرفــی تاش هــای 

ــاِر  ــای زندگــی در هــر اســت. آث ــِن معن هــرز در جهــِت یاف

ــه  ــا در مواجه ــمندانه ای دارد؛ م ــاراِت هوش ــن اش ــدار چنی گ

ــاال  ــانه ب ــک ش ــا ی ــا، ب ــا و باخت ه ــاِر برد ه ــا، از کن ــا آن ه ب

انداخــن می گذریــم و گاهــا تبســمی می کنیــم. 

ســینامی »گــدار« در نهایــت نشــان می دهــد کــه آثــاِر پیشــین 

نیــز مرجعــی قابــل اطمینــان و محکــم بــرای مطالعــه ی 

جهــان نیســتند؛ حــال افســوِس اصلــی اینجاســت کــه او نیــز 

ســنگ بنایی نویــن بــرای ســینام طــرح منی ریــزد. در ایــن 

ــود  ــانی وج ــه انس ــتیم »ک ــه هس ــن اندیش ــا در ای ــان م می

ــن  ــا چنی ــد، ام ــق کن ــاهکار خل ــت ش ــه می توانس ــت ک داش

ــِب  ــدار صاح ــاید گ ــد؛ ش ــه نباش ــم اینگون ــاید ه ــرد«؛ ش نک

ــت. ــاوت اس ــن و متف ــری نوی ه



4 شماره دوم / دی 97مجله سینمایی پراوادا

پرسونا

 منتقد: سوزان سانتاگواکاوی ریشه های نظری سینمای گدار
مترجم: بزرگمهر رفیعا

38

شــاید حقیقــت باشــد کــه آدمــی ناگزیــر اســت میــاِن اصــوِل 

ــن  ــل آورد؛ لیک ــه عم ــی ب ــی، گزینش ــی و زیبایی شناس اخاق

بــه همیــن انــدازه هــم اهمیــت دارد کــه هرکــدام را برگزینــد، 

ــن  ــه ای ــت. ب ــد یاف ــاِن راه خواه ــری را در پای ــواره دیگ هم

خاطــر کــه اصــل تعریــِف انســانی، می بایســت در خــوِد 

میزانســن باشــد.

آثــاِر ســینامیی »گــدار« بــا شــور و حرارتــی بیــش از ســایرین، 

همــواره مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت؛ هرچنــد می تــوان 

ادعــا کــرد کــه گذشــته از »روبــر برســون«، »گــدار« بزرگرتیــن 

فیلمسازی ســت کــه در صحنــه ی ســینامی امــروز فعاالنــه کار 

می کنــد؛ بــا ایــن همــه، هنــوز هــم بــرای افــرادی هوشــمند 

ــم  ــه خش ــارش ب ــوای آث ــرم و محت ــا از ف ــت ت ــری عادی س ام

ــا  ــن فیلم ه ــی ای ــد، و حت ــی کنن ــاس رسخوردگ ــد و احس آین

را غیرقابــِل تحمــل بیابنــد. فیلم هــای »گــدار« هنــوز بــه 

ــار کاســیک و شــاهکار هــای ســینامیی،  مقــام و مرتبــه ی آث

ــث،  ــتاین، گریفی ــاِر آیزن اش ــه آث ــان ک ــد، آنچن ــا نیافته ان ارتق

گانــس، درایــر، النــگ، پابســت، رنــوار و ولــز و دیگــران تحــت 

ــر  ــا اگ ــه می شــوند؛ ی ــاری ارزشــمند در نظــر گرفت ــوان آث عن

ــه«  ــد »حادث ــی مانن ــم؛ فیلم های ــگاه کنی ــری ن ــاِر تازه ت ــه آث ب

ــن  ــتند. ای ــاز هس ــو، پیش ت ــم« تروف ــی و »ژول و ژی آنتونیون

بــه ایــن معناســت کــه فیلم هــای »گــدار« هنــوز خوشــایند، 

ــاودان و بــه گونــه ای پُــر ایهــام، »زیبــا« نیســتند. ایــن  ج

فیلم هــا نیــروی پُــر غلیــاِن خــود را از آزردِن اندیشــه ها، 

ــا  ــد؛ ت ــت می آورن ــه دس ــاگران ب ــِد متاش ــای منجم و تصور ه

ــد.  ــوه کنن ــی« جل ــو خال ــا و ت ــر ادع ــت و پ ــا »زش در نظره

ســینامگران و متاشــاگران هنــوز هــم فرصــت دارند تــا مطالبی 

ارزنــده را از ســینامی »گــدار« دریافــت کننــد، و هنــوز هــم 

در بــاِب ایــن آثــار، درگیــِر بحــث و جــدل هســتند.

در ایــن اثنــا »گــدار« موفــق می شــود )تقریبــا هرچنــد مــاه 

بــا تهیــه  فیلــِم تــازه ای(، بــا رسعــت و زیرکــِی هرچــه متام تــر، 

ــدا  ــی پی ــدِس فرهنگ ــِت تق ــعِ »حال ــخت و قاط ــوِم س از هج

کــردن« پیشــی بگیــرد، ابعــاِد مســائِل کُهنــه را گســرتش بدهــد 

و راه حال هــای قدیمــی را رد کنــد، یــا بــر پیچیدگــِی مفاهیــِم 

آنــان بیفزایــد؛ و تحســین کنندگاِن قدیمــی و کامبیــش فــراواِن 

ــی  ــا هــامن رسعت ــد، و در ضمــن، ب خــود را آزرده خاطــر کن

می دهــد،  دســت  از  را  خــود  پیشــیِن  دوســت داراِن  کــه 

مخاطبینــی تــازه جــذب کنــد. ســیزدهین فیلــِم او بــا عنــواِن 

ــاده ترین  ــاید س ــم« ش ــاره او می دان ــز درب ــه چی ــا س »دو ی

سیاســی  از  پیــش  فیلــِم  مشــکل ترین  حــال  عیــن  در  و 

ــی( تابســتاِن ۶۷  ــِم او )چین ــن فیل شــدنش باشــد؛ چهاردهمی

ــزه  ــال، جای ــامن س ــپتامِر ه ــد و در س ــران ش ــس اک در پاری

ویــژه هیــات داوران ونیــز را بــه دســت آورد؛ لیکــن »گــدار« 

بــرای دریافــِت اولیــن جایــزه ی مهــم ش بــه ونیــز نرفــت زیــرا 

درگیــِر فیلمــردارِی اثــِر بعــدی اش، یعنــی »آخــر هفتــه« بــود. 

ــِم  »گــدار« در دوره ی نُخســت فیلمســازی اش حــدوِد ۱۵ فیل

بلنــد داســتانی ســاخت، کــه رشوعــش بــا »از نفــس افتــاده« 

بــود؛ عــاوه بــر ایــن ۵ فیلــم کوتــاه نیــز بیــن ســال های ۵۴ 

تــا ۵۸ تهیــه کــرد، کــه جالب تریــِن آنهــا »شــارلوت و ژولــش« 

ــود. ــِخ آب« ب و »تاری
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متاســفانه بســیاری از آثــارش در اکــر کشــور ها و کانون هــای 

ــارش از  ــاِم آث ــد مت ــد؛ هرچن ــش درنیامده ان ــه منای ســینامیی ب

ارزشــی یکســان برخــوردار نیســتند، امــا ایــن نارســایی ها 

و ارزش هــای نامتــوازن اهمیتــی خــاص دارنــد. فیلم هــای 

ــری  ــِل ه ــه تکام ــی ک ــر مولفین ــاِر اک ــاِف آث ــدار«، برخ »گ

آنهــا، جنبــه ی خیلــی شــخصی و تجربــی نــدارد، را بایــد کامــل 

ــی  ــه ی تجرب ــر و اندیش ــوِل فک ــداوم و تح ــه ت ــرا ک ــد، چ دی

کارگــردان، چنیــن کاری را اجتناب ناپذیــر کــرده اســت. یکــی 

ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــدار« ای ــِن »گ ــرِ امروزی ــای ه از جنبه ه

و  را در مقــام  نهایــی خــود  ارزِش  فیلم هایــش،  از  کــدام 

ــر  ــی آورد؛ ه ــت م ــه دس ــرت، ب ــه ای بزرگ ــه ای از مجموع مرتب

ــه  ــت، ک ــک کُل اس ــاره ای از ی ــا پ ــش ی ــی بخ ــم، از جهت فیل

بــه ســبِب پیوســتگِی ســبِک آثــار، مطالــب و نــکاِت گاه 

ــا  ــع عم ــد. در واق ــن می کن ــرش را روش ــار دیگ ــام آوِر آث ابه

ــا  ــد ب ــون، منی توان ــر برس ــز روب ــری، ج ــرداِن دیگ ــچ کارگ هی

ســابقه ی »گــدار« در ســاخِت فیلم هایــی کــه بــه طــور 

اندیشــه های  غیرقابــِل اشــتباه و ســازش ناپذیر، منایش گــِر 

تکامل یافتــه ی مولــِف خویــش باشــند، برابــری کنــد ) در 

ایــن زمینــه مقایســه کنیــد »گــدار« را بــا »رنــه« و »تروفــو«، 

کــه هرکــدام در ســاخته ی چهارم شــان دچــاِر نــزول شــدند(. 

در اینکــه »گــدار« بــی چــون و چــرا، پُــر نفوذتریــن و 

شــکی  بــوده،  خویــش  نســِل  فیلمســاِز  تاثیرگذار تریــن 

ــی  ــِل پیش بین ــگام و غیرقاب ــان او نابهن نیســت؛ لیکــن همچن

ــه متاشــای فیلمــی  ــه ب ــا هرکــس ک ــده اســت. تقریب باقی مان

ــا انــدازه ای خاطــر جمــع اســت کــه  از »برســون« مــی رود، ت

بــا شــاهکاری دیگــر رو بــه رو می شــود؛ امــا هــامن فــرد در 

ــک  ــای ی ــاده ی متاش ــدار«، آم ــازه از »گ ــری ت ــا اث ــه ب مواجه

تجربــه و آزمایــِش ســینامیی آشــفته اســت؛ »اثــری در حــال 

تکویــن« کــه بــه آســانی منی توانــد مــورد تحســین قــرار 

بگیــرد. »گــدار« رصفــا آدمــی هوشــمند و براندازنــده ی عقایِد 

نادرســت و کهنــه نیســت؛ او »ویرانگــِر« عمــدِی سینامســت؛ 

ــا  ــه صــورِت مصمــم و ب ــه ب ــردی باشــد ک شــاید نخســتین ف

ــاِر متعــدد، اینچنیــن شــگرف ظاهــر شــده اســت. آث

ــده ی  ــه  ش ــِن پذیرفت ــد و قوانی ــه قواع ــِی او ب ــرِش تحلیل نگ

ــاِت نقطــه نظــر و  ــرِش ســاده، ثب ــم، همچــون بُ ــِک فیل تکنی

خــِط آشــکاِر داســتانی؛ یــادآوِر یــورِش »شــوئنرگ« بــر قواعــِد 

خشــک و منجمــد موســیقِی دهــه ۲۰ اســت.

ــا  ــه صــورِت مصمــم و ب ــه ب ــردی باشــد ک شــاید نخســتین ف

ــن شــگرف ظاهــر شــده اســت. ــدد، اینچنی ــاِر متع آث

ــده ی  ــه  ش ــِن پذیرفت ــد و قوانی ــه قواع ــِی او ب ــرِش تحلیل نگ

ــاِت نقطــه نظــر و  ــرِش ســاده، ثب ــم، همچــون بُ ــِک فیل تکنی

خــِط آشــکاِر داســتانی؛ یــادآوِر یــورِش »شــوئنرگ« بــر قواعــِد 

خشــک و منجمــد موســیقِی دهــه ۲۰ اســت.

قهرمانــاِن بــزرِگ فرهنگــِی زمانــه از دو ویژگــی مشــرتک  

برخوردارنــد، همــه ی آنهــا بــه نوعــی رسمشــق هســتند، 

ــرتک   ــه ی مش ــن جنب ــن ای ــد؛ لیک ــل می کنن ــه عم و ویرانگران

ــی  ــه نگرش های ــال ب ــِن ح ــاوت، و در عی ــرِش متف ــه دو نگ ب

ــل  ــگ« عوام ــود »فرهن ــه خ ــبت ب ــر نس ــور براب ــه ط ــه ب ک

بازدارنــده هســتند، اجــازه ی خودمنایــی داده اســت. گروهــی 

همچــون )مارســل دوشــان و جــان کیــج( هــر و فکــِر خــود 

و  واال  فرهنــِگ  بــه  نســبت  اهانت آمیــز  نگرشــی  بــا  را 

ــون  ــی همچ ــد؛ و گروه ــت می کنن ــته، تثبی ــای گذش ارزش ه

ــرای  ــی ب ــتهای مفرط ــدار( اِش ــوک گ ــو و ژان-ل ــو پیکاس )پابل

جــذب و ارائــه ی بازتــاِب فرهنــگ و شــیوه ای نویــن، از خــود 

نشــان می دهنــد )البتــه ایــن گــروه بــا میــِل فــراوان، بیشــرت 

ــت،  ــری اس ــم ارزِش ه ــاِر ک ــای آث ــذِب بازمانده ه ــِی ج در پ
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ــان  ــد(؛ این ــاص دارن ــا اختص ــه موزه ه ــه ب ــی ک ــاِر بزرگ ــا آث ت

ــا صابــت راِه خویــش را ادامــه  می دهنــد، و ضمــِن اینکــه  ب

حریصانــه در پس مانده هــای فرهنگــی، کنــد و کاو می کننــد؛ 

ــه  ــه هرشــان، بیگان ــز نســبت ب ــد کــه هیچ چی اعــام می دارن

نیســت . از اِشــتهای فرهنگــی در ایــن مقیــاس، آفرینــِش اثــری 

پدیــد می آیــد کــه خاصــه ای ذهنــی از آموخته هاســت؛ 

ــِر  ــه و از نظ ــه گرفت ــِت فرهنگ نام ــی حال ــرزی اتفاق ــه ط ب

تصویــری و داســتانی، حالتــی منتخــب دارد کــه بــا برگــرداِن 

ایــن  از  می شــود.  مشــخص  فُرم هــا،  و  ســبک ها  رسیــعِ 

گــدار،  آثــاِر  ویژگی هــای  برجســته ترین  از  یکــی  رو، 

کوشــش های جسورانه ایســت کــه از پیونــِد منابــعِ هــری 

بی پــروای  آمیزه هــای  اســت.  شــده  حاصــل  متعــدد، 

داســتان پردازی،  روش هــای  و  مضامیــن،  »تونالیته »هــا، 

بــر نکته هایــی همچــون وحــدِت برتولــت برشــت،  کــه 

دیویــد  اســتاین،  گرتــرود  پونــژ،  فرانســیس  کلــی،  جیــن 

رایزمــن، جــورج اورول و ریمونــد چندلــر، اشــاره دارنــد.

ــر  ــری، تئات ــات، نگارگ ــای ادبی ــدار« تکنیک ه ــاِر »گ ی در آث

و تلویزیــون، بــا اشــاره هایی بــه تاریــِخ ســینام، در هــم 

ادغــام شــده اند؛ ایــن عنــارص اکــرِ اوقــات متناقــض بــه نظــر 

می رســند، همچــون نکتــه ای کــه در آثــاِر متاخــِر دوراِن 

نُخســِت فیلمســازی  اش عیــان اســت، کــه »ریچــارد راود« 

ــه از  ــد، ک ــتانی« می نام ــازی-کوالِژ داس ــرد س آن را »روش ُخ

شــعر و نگارگــرِی مــدرن برداشــته شــده اســت، و بــا اصــوِل 

رصیــح و بی پیرایــه تلویزیــون، درهــم آمیختــه می شــود 

ــت و  ــای درش ــه در منا ه ــی ک ــه مصاحبه های ــود ب ــه ش )توج

متوســط، از شــخصی رو در روی دوربیــن، صــورت می گیــرد؛ 

ــا  ــث«(؛ ی ــوهردار« ، »مذکر-مون ــای »زن ش ــه فیلم ه از جمل

ــبِک  ــخِص س ــا مش ــای کام ــدار« ترکیب ه ــه  »گ ــی ک هنگام

تصویــری خــود را )همچــون رنــگ هــای آبــی و قرمــزی، در 

فیلم هــای »تحقیــر« و »چینــی« و »آخــر هفتــه«( دقیقــا 

ــه  ــوری ب ــاِد تص ــه در ایج ــرد ک ــه کار می گی ــی ب ــامن زمان ه

ظاهــر بداهه پــردازی شــده  در فیلم هایــش، مشــتاق بــه نظــر 

می رســد، و پیگــردی مــداوم را بــرای منایــش مظاهــِر طبیعــِی 

حالــت و شــخصیِت باطنــی، در برابــِر چشــِم حقیقت بیــن و 

ســختگیِر دوربیــن، رهــری می کنــد. هــر انــدازه کــه ممکــن 

اســت ایــن ترکیب هــا در نظــر، نامعمــول و نامتــوازن جلــوه 

ــا توجــه بــه نتایجــی کــه »گــدار« از ایــن تجربه هــا  کننــد؛ ب

بــه دســت آورده اســت، در ایــن ترکیب هــا بایــد در پــِی 

توازنــی )کــه از نظــِر اخاقــی و عاطفــی موثــر هســتند( 

باشــیم.

ــم،  ــر بگویی ــم دقیق ت ــر بخواهی ــا اگ ــده، ی ــه ی بازتاب کنن جنب

علــِت  کــه  کلیدی ســت  »گــدار«،  فیلم هــای  آگاهنــده ی 

ــم  ــار را، تفهی ــن  آث ــود در ای ــاِن موج ــرژی پرغلی ــودِی ان وج

شــدیدا  بررســی های  »گــدار«  فیلم هــای  کــرد؛  خواهــد 

ــات  ــه اثب ــتند، ک ــینام« هس ــات س ــده ای از »امکان تکان دهن

می کننــد او، نُخســتین ویرانگــِر آگاِه سینامســت، کــه بحثــش 

ــر را  ــن ام ــم ای ــر بخواهی ــه ای دیگ ــر از جنب ــد؛ اگ ــرح ش مط

وارســی کنیــم، متوجــه می شــویم کــه »گــدار« نخســتین 

فیلمســاِز مهــم در ســطِح تجــاری اســت، کــه قصــدی انتقــادی 

دارد. بایــد در نظــر داشــت کــه در فیلم هــای »گــدار«، بیــاِن 

مطالــب بــه صــورِت »اول شــخِص مفــرد« صــورت می گیــرد؛ و 

شــامِل تراوشــاِت ذهنــی طنزگــون دربــاِب ســینام، بــه عنــوان 

رســانه ای ارتباطــی، اســت؛ و ایــن عمل، یک هوس و خواســِت 

موقتــی نیســت؛ بلکــه تکمیــِل نگــرِش کامــا تعمیم یافتــه ای 
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از هرهاســت؛ تــا خودآگاهانه تــر بــه خــود و ماهیتــش 

ــِد متامــِی مجموعه هــای  ــد. فیلم هــای "گــدار" مانن اشــاره کن

ــه ســادگی هــامن هســت کــه  هــری در فرهنــِگ معــارص، ب

هســت؛ و در عیــن حــال، رویدادی ســت کــه مخاطــب را بــه 

ــری، وا  ــرم ه ــرته ی ف ــاره ی گس ــر درب ــد نظ ــی و تجدی بررس

مــی دارد ؛ ایــن آثــار رصفــا هــری نیســتند؛ بلکــه مــاورای هــر 

حرکــت می کننــد و هدفشــان، تشــکیِل دوبــاره ی حساســیت 

ــتم  ــد هس ــت، و مــن معتق ــدگان اس ــِل بینن ــی کام و آگاه

ــن از هــر  ــردی نوی ــار کارب ــن آث ــن نگــرش، ای کــه جــدا از ای

ــدار  ــیوه ی گ ــه ش ــد. البت ــد می دهن ــده، نوی ــینام را در آین س

بــا عملکــرِد برگــامن در "پرســونا" متفــاوت اســت؛ شــیوه های 

ــوخی و  ــا ش ــوام  ب ــده ، ت ــیار امیدوار کنن ــدار" بس ــِی "گ تحلیل

طنــز، و غالبــا همــراه بــا بذله گویــی و بی پروایی ســت.

"گــدار" هــم ماننــد هــر آدِم مجادله گــِر بــا اســتعدادی )کــه 

برگــامن نیســت(، در بیــاِن منظــورش، جســور و شــجاع اســت؛ 

ــه  ــن کیفیــت در اکــرِ کارهــای "گــدار" یافــت می شــود؛ ب ای

ــا  ــکاری ب ــِس هم ــخاوت و ح ــی س ــا نوع ــه گوی ــه ای ک گون

ــن حــال نســبت  ــارش موجــود اســت؛ در عی مخاطــب، در آث

بــه مخاطــب حالتــی تهاجمــی دارد؛ شــاید ایــن نشــات گرفتــه 

ــاط،  ــی پُرنش ــا روح ــه ب ــد ک ــر باش ــیتی پایان  ناپذی از حساس

پیونــد خــورده.

نگرشــی کــه "گــدار" در بطــِن رســانه ی فیلــم مــورد اســتفاده 

خوارشــامرِی  و  توهیــن  نوعــی  حــاوِی  می دهــد،  قــرار 

ادبــی اســت؛ منظــور از ایــن اتهــام، مجذوبیتــی ذهنــی 

گرفــِن  نادیــده   بــا  کــه  ادراک هاســت  و  اندیشــه ها  بــه 

عنــارصی  بــا  اثــر،  عاطفــِی  و  نفســانی  نیــروی  متامیــِت 

ــد.  ــول می کن ــری، دخ ــرِم ه ــِی ف ــدِت اساس ــه وح ــه ب بیگان

ــاِر  ــر اســت و حســاس؛ آث ــارش خطی ــدار" در آث وظیفــه ی "گ

ــِت  ــی هســتند، کــه در قام ــه هایی انتزاع ــِم اندیش او تجس

ســینام، کاری ســت بی بدیــل؛ حضــوِر روشــنفکراِن واقعــی 

در فیلم هایــش گــواِه ایــن امــر اســت )از فیلــِم "چینــی" 

ــا  ــد، ت ــور می یاب ــن در آن حض ــیس ژانس ــه فرانس ــه ک گرفت

آثــاِر  پرســوناژ های  "زن شــوهردار"(.  و  زندگــی"  "گــذران 

"گــدار" از جنــِس چالــش هســتند؛ بــرای تفکــر بــا خــود 

ــه  ــی از جمل ــا مضامین ــان را ب ــد و دوستان ش ــوت می کنن خل

ماهیــِت ســینام و راز و رمــِز زبــاِن ارتباطــی و ... در جامعــه ای 

مرفــی، درگیــر می کننــد. ســینامی "گــدار" عــاوه بــر اینکــه 

آکنــده از اندیشــه ها و تزهــای مختلــف اســت، نظــری ویــژه 

بــه ادبیــات دارد و بخشــی از شــالوده ی شــخصیت هایش، 

ــندگاِن  ــا و نویس ــه کتاب ه ــا ب ــد؛ آنه ــی دارن ــه هایی ادب ریش

ــد  ــول می کنن ــل و ق ــا نق ــد، از آن ه ــف ارجــاع می دهن مختل

و متــوِن ادبــِی بلنــد بــاال را در قالــِب مونولــوگ می خواننــد؛ 

چنیــن برمی آیــد کــه "گــدار" مجــذوِب واقعیــِت موجــود 

در ادبیــات اســت؛ واقعیتــی کــه او می کوشــد از طریــِق 

ــد. ــر کن ــوناژ ها، وارِد اث پرس

"گدار" جدای از بــهــره گـیـری کامـل از این روش )آمــیزه ای 

از ادبیــات و شـخصــــیت های ادبی در فــیـلم( بـه منزله ی 

هدفی سینامیی؛ درگیر و عاقـــــه مند به ادبــیـات می شود؛ 

هم به عنواِن منونـه و رسمشـــقی برای آثـارش و هم تـحـت 

عنوان احیای مــسـیـری مـتـفـاوت در سینام ؛ به گونه ای کـه 

در نوشته ها و نقدهایش، رابطه ی میان سینام و ادبیــــات را 

باز کرده است. یکی از تفاوت های دو مدیوم که "گدار" بـــه 

آن اهمیت می دهد؛ این بحث است که ادبیات از ابتدا، بـــه 

عنوان هر موجودیت گرفته است، لیکن در این در مـــــورِد 

سینام صادق نیست؛ اما او همچنان به شباهت های ایــن دو 

تاکید می کند؛ او معتقد است سینامگر و رمان نویس، هـر دو 

محکوم به تجزیه و تحلیِل جهاِن واقعیت هستند؛ اما یــــک 

موسیقی دان یا نقاش این رشایط را ندارند. سینمـــــا در نظِر 

"گدار" مترینی ست از هوشمندی و زیرکی، و هــــرگونه متایز 

میاِن زیرکِی "ادبی" و "سینامیی" را رد می کند؛ او مــــی گوید 

"اگر سینام تجزیه و تحلیِل واقعیت با ابزاِر صـــوت و تصویر 

باشد، هیچ محدودیتی برای اینکه ادبیات را مــــــورِد تحلیِل 

سینامیی قرار دهیم، وجود ندارد" هرچند ممـــکن است این 

نظر کمی بزرگ و عجیب باشد اما "گدار" بــــــــــــاور دارد 

که کتاب ها و دیگر عوامِل فرهنگی، بخشی از فیلم هـستند، 

هامنطور که گوشه ای از واقعیت را تشکیل می دهند
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نام: سیاوش در تخت جمشید )1967(

کارگردان: فریدون رهنام

ــین  ــاز و تئوریس ــاعر، فیلمس ــنده، ش ــام نویس ــدون رهن فری

ســینامیی، یکــی از مهمرتیــن شــخصیت هــای تاریــخ ســینامی 

ــم و اساســا مــوج  ــان هــری فیل ــری جری ــران در شــکل گی ای

نــو بــود. رهنــام بــا تفکــر خــود در دهــه ی 40 شمســی در 

ایــران در کنــار فــرخ غفــاری و ابراهیــم گلســتان، مناینــده ی 

یــک نــوع اندیشــه ی فرمیــک و جــدی در ســینام بــه حســاب 

مــی آمــد و پروســه ی فیلــم ســاخن و فیلــم دیــدن را کامــا 

جداگانــه از ســنت دم دســتی فیلمفارســی مــی دیــد. همیــن 

ایــده هــای او و منتقــدان آن زمــان بعدهــا موج نوی ســینامی 

ــوش  ــازان خ ــش فیلمس ــه از داخل ــد ک ــکل دادن ــران را ش ای

ــاوی و  ــث و کیمی ــهید ثال ــی و ش ــون: مهرجوی ــری همچ فک

کیارســتمی و..... بیــرون آمدنــد.

رهنــام در طــول عمــر هــری خــود دســت بــه ســاخت یــک 

ــد )ســیاوش در  ــر بلن ــاه )تخــت جمشــید( و دو اث ــم کوت فیل

تخــت جمشــید و پــرس ایــران از مــادرش بــی اطــاع اســت( 

ــم  ــر بخواهی ــت.  اگ ــال 1354 درگذش ــی زود در س زد و خیل

دغدغــه هــای ســینامیی و فرمیــک رهنــام را بعــد از گذشــت 

ــل  ــن اص ــه ای ــم، ب ــرار دهی ــی ق ــورد ارزیاب ــال م ــاه س پنج

مــی رســیم کــه او هامننــد گلســتان و غفــاری جــزوء اولیــن 

کســانی بودنــد کــه بــه شــدت تحــت تاثیــر ســبک فیلمســازی 

ــه  ــه گون ــی ک ــد. مــوج نوی ــرار گرفتن ــو در فرانســه ق مــوج ن

ــه از  ــی داد، چ ــنهاد م ــینامیی را پیش ــان س ــدی از بی ی جدی

ــینامی کاســیک  ــا س ــه در تضــاد ب ــرم ک ــاختار و ف لحــاظ س

ــی و اســتفاده  ــار معنای ــرار مــی گرفــت و چــه از لحــاظ ب ق

هایــش از خــرده داســتان هــای کوچــک. حــال در ایــن بیــن 

بــا ایــن پیــش فــرض ســاختار شــکن، بــه رساغ اثــر پیچیــده و 

عجیــب رهنــام یعنــی ســیاوش در تخــت جمشــید مــی رویــم.

ــران  ــینامی ای ــخ س ــازع تاری ــار بامن ــی از آث ــم یک ــن فیل ای

ــرای  ــه ب ــی ک ــوع فرم ــود و ن ــان خ ــطح بی ــه در س ــت ک اس

ســاخن جهانــش پیشــنهاد مــی کنــد، در ســینامی ایــران 

بهــرام  یزدگــرد  مــرگ  فیلــم  جــز  بــه  نــدارد،  ای  منونــه 

بیضایــی کــه بــه طــور واضحــی مشــخص اســت تحــت 

ــرار دارد.  ــام ق ــر رهن ــک اث ــان فرمی ــت و زب ــوع روای ــر ن تاثی

داســتان فیلــم اقتباســی از شــاهنامه بــر مبنــای زندگــی 

ســیاوش در روزهــای پایانــی عمــرش اســت کــه روایــت اثــر 

بــه دو بخــش تقســیم مــی شــود. اول منایــش وجودیــن وهــم 

آلــود روح هایــی رسگــردان در تخــت جمشــید کــه در قالبــی 

انتزاعــی قــرار دارنــد و دوم پرداخــت بــه خــود ســیاوش 

ــی  ــای پرداخت ــه ج ــود ب ــن خ ــر در بط ــته. اث ــان گذش در زم

دراماتیــک و کاســیک بــه یــک ســاختگرایی مــدرن رو آورده 

ــت  ــگ روای ــد پیرن ــور ض ــه ط ــتانش را ب ــی داس ــه نوع و ب

مــی کنــد. اگــر بخواهیــم امتســفر فیلــم را مــورد کاوش قــرار 

بدهیــم متوجــه مــی شــویم کــه ســیاوش در تخــت جمشــید 

بســیار شــبیه بــه فیلــم ســال گذشــته در ماریــن بــاد آلــن رنــه 

اســت. در اینجــا شــخصیت هــا در یــک توهــم الســاقی قــرار 

دارنــد و مــرز بیــن واقعیــت و رویــا هــم برداشــته مــی شــود 

تــا حــدی کــه قالــب هــای رسگــردان در میزانســن رهنــام بــه 

ــاط  ــروز ارتب ــای ام ــا دنی ــد خــورده و ب ــان رئالیســم پیون جه

مــی گیرنــد. حــال در ایــن بیــن اســتفاده از تــم فــاش بــک 

بــرای بیــان زندگــی ســیاوش در اثــر کــه بــه طــور درهــم بــه 

ــم و  ــجام منظ ــک انس ــرم را از ی ــود، ف ــی ش ــه م آن پرداخت

کاســیک خــارج کــرده و ابــژه و ســوژه را در امــر بیــان، بــه 

ابهامــی اکسپریمنتالیســتی تبدیــل مــی کنــد. نکتــه ی جالــب 

فیلــم اینجاســت کــه درام اثــر بــا اینکــه یــک تــم تاریخــی را 

ــت  ــرا روای ــه صــورت گسســته و واگ ــا ب ــدک مــی کشــد ام ی
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ــور  ــرم، اینط ــاختار ف ــوان در س ــی ت ــه م ــدی ک ــا ح ــده ت ش

ــرت  ــید در بیش ــت جمش ــیاوش در تخ ــه س ــت ک ــه گرف نتیج

اوقــات ضــد درام عمــل کــرده و فضــا و دیالــوگ هــا و اکــت 

ــا در  ــد. م ــی گیرن ــود م ــه خ ــی ب ــدی انتزاع ــا کالب ــا کام ه

ــیاوش در  ــم. س ــی بینی ــم من ــزی ه ــناژ مرک ــی پرس ــم حت فیل

بخشــی کامــا تیپیــک معرفــی شــده و در بخــش دیگــر ضــد 

پرســناژ و از ایــن همپوشــانی کاراکرتهــا، فیلمســاز توهــم را 

در پویشــی رئالیســتی بــه تصویــر مــی کشــد. حتــی اگــر بــه 

ــازی بازیگــران دقــت کنیــم در میابیــم کــه فیلمســاز  نــوع ب

بــه جــای اســتفاده از بازیگــران بنــام آن دوران از یــک گــروه 

ــرت  ــد و در بیش ــی کن ــتفاده م ــا اس ــق فض ــرای خل ــری ب تئات

اوقــات اکــت هــای بازیگــران بــه شــدت ناتورالیســتی و بــی 

روح عمــل کــرده کــه ایــن کار دقیقــا از ســوی کارگــردان 

ــت  ــیاوش در تخ ــا س ــت. ام ــوده اس ــدی ب ــورت تعم ــه ص ب

جمشــید بــا اینکــه در حــال ســاخن جهانــی بــا ســاختار فــرم 

مــدرن اســت، از امتســفر ایرانــی و ســنتی هــم در الیــه هــای 

اشــعار فردوســی در  اســتفاده مــی کنــد. خوانــدن  اثــر 

ــنتی  ــمت س ــه س ــت را ب ــوع روای ــا، ن ــک ه ــاش ب ــش ف بخ

در  امتســفر  ایــن  گرفــن  قــرار  امــا  بــرده  فضــا  کــردن 

ــی و  ــت رسگردان ــه نهای ــی، ک ــش ابتدای ــا بخ ــش ب ــم کن بره

گمگشــتگی ابــژه ی آدمهایــش مــی باشــد، بــه طــرز جالبــی 

بــرای مخاطــب یــک دیالیکتیــک ســاختاری مــی ســازد. 

داســتان شــاهنامه، خوانشــی درهــم  از  خوانــش رهنــام 

آمیختــه بــا ســنت و مدرنیســم اســت. ســنتی کــه رو بــه افــول 

قــرار دارد و مدرنیتــه ای کــه توامــان در حــال بهینــه ســازی 

توهــم و کابــوس بیــداری در زمــان حــال اســت. فیلمســاز در 

ــه جــای اینکــه  ــای تاریخــی تخــت جمشــید ب اســتفاده از بن

ــش  ــا دوربین ــد و ب ــرار بده ــرش ق ــی اث ــت اصل آن را محوری

مناهــای کارت پســتالی بگیــرد، آن مــکان را بــه کالبــدی بــرای 

گمگشــتگی اصالــت تاریخــی ایــران در اثر مدرنیتــه تبدیل می 

کنــد و انســانهای امــروزی بــا نگاهــی گــذرا بــه ارواح رسگردان 

تاریــخ، خیلــی راحــت و بــی رحامنــه از کنارشــان مــی گذرنــد.

ــچ  ــه هی ــش ب ــالهای اکران ــید در س ــت جمش ــیاوش در تخ س

ــه  ــع نشــد و منتقــدان زمان ــال واق ــران مــورد اقب وجــه در ای

اش تــا مــی توانســتند آن را نفــی کردنــد. بــا اینکــه ایــن فیلــم 

ــد  ــو ش ــنواره لوکارن ــتاین« جش ــان اش ــزه ی »ج ــده جای برن

ــای  ــد و از زوای ــور مان ــود مهج ــور خ ــالها در کش ــا س ــا ت ام

ــالهای  ــامن س ــد. در ه ــم نیام ــه چش ــی ب ــف و تحلیل مختل

ــری  ــی هان ــای خارج ــنواره ه ــم در جش ــدود فیل ــران مح اک

ــم گفــت: ))  ــن فیل ــورد ای ــن فیلســوف فرانســوی در م کورب

ســیاوش در تخــت جمشــید، 50 ســال بعــد فهمیــده خواهــد 

شــد. فریــدون رهنــام توانســته بی درنــگ و بــه رصافــت 

طبــع، هــامن بن مایــه ی ارجمنــدی را بازیابــد كــه فیلســوفان 

ــروز پنجــاه  ــد((. حــال ام ــی آن بوده ان ــی هــم واره در پ ایران

ســال از ســاخته شــدن ایــن اثــر مــی گــذرد. امــا هنــوز هــم 

ــده اســت.  ــی مان ــب و محجــور باق ــرو، غری ــم پی ــن فیل ای

ــود  ــدی خ ــل بع ــازان نس ــر روی فیلمس ــیار ب ــه بس ــری ک اث

تاثیــر گــذار بــود و یــک ساختارشــکنی واگــرا را بنیــان نهــاد.
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ــادی«  ــینامیِی »فره ــه ی س ــن تجرب ــد« دومی ــه می دانن »هم

اســت کــه خــارج از ایــران رقــم می خــورد؛ بــا نظــر بــه 

کارنامــه ی فیلمســاز، نکتــه ای کــه پــس از مواجهــه بــا ایــن اثر 

عیــان می شــود، وجــوِد نوعــی اصالــت و تالیــف در پوســته ی 

بیرونــِی ســاختار اســت، کــه گویــا محدودیــِت جغرافیایــی نیز 

ــوناژ ها  ــامیِل پرس ــد؛ ش ــه آن وارد کن ــه ای ب ــد خدش منی توان

یکــی از مصادیقــش اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه َســوای جغرافیــا 

ــِر  ــواره در نظ ــادی« هم ــاِر »فره ــخصیت های آث ــان، ش و زب

مخاطــب، قابــِل ردیابــی هســتند؛ در حیــِن متاشــای اثــر، 

ــناپنداری  ِ  ــی و آش ــن ردیاب ــع، همی ــای بدی ــی از تجربه ه یک

و  زبــان،  لوکیشــن،  اینکــه  وجــوِد  بــا  شخصیت هاســت؛ 

بازیگــران، همگــی در ســینامی فیلمســاز تــازه هســتند، 

ــه ی  ــش طریق ــد؛ دلیل ــوه منی کنن ــب جل ــر غری ــن در نظ لیک

پرداخــت اســت؛ طراحــِی لبــاس و چهــره ی شــخصیت ها 

کاپشــن های  و  پیرآهن هــا  هــامن  بــا  مــرد  )کاراکرتهــای 

ســاده ظاهــر شــده و تــه ریــش دارنــد؛ پرســوناژ های زن 

ــد(،  ــی و َمرجــع را تداعــی می کنن ــز هــامن ظاهــِر معمول نی

ــه  ــه ای تعبی ــه گون ــان و شــیوه ی معارشت شــان، ب ــِن بی و لح

ــوناژ های  ــوان پرس ــال، می ت ــواِن مث ــه عن ــه ب ــت ک ــده  اس ش

»گذشــته« یــا »دربــاره الــی« را بــه جایشــان متصــور شــد؛ یــا 

بالعکــس ایــن گــروه را بــه مصــاف بــا ُمعضــِل آنهــا فرســتاد . 

ــه  ــران ب ــاِن بازیگ ــیوه ی بی ــات و ش ــبب، ادبی ــن س ــه همی ب

ــِن  ــاِن التی ــی، زب ــه راحت ــه ب ــت ک ــده اس ــی ش ــوی طراح نح

مــن را می تــوان بــه »فرانســه« یــا »فارســی« برگردانــد. 

شــخصیت های آثــاِر فرهــادی از یــک رسچشــمه ی ثابــت 

نشــات می گیرنــد؛ تنهــا تفــاوِت پرســوناِژ علــی مصفــا در 

»‹فروشــنده«، و خاویــر  در  »گذشــته«، شــهاب حســینی 

ــِس  ــت؛ جن ــان و جغرافیاس ــد«، زب ــه می دانن ــاردم در »هم ب

شــخصیت  و درگیــری  امــا، یــک منبــعِ اِلهــام دارد. ایــن فَکــت 

خــود نشــان گِر نگرشــی َورای مرزی ســت؛ کــه خــطِّ بطانــی  

بــر نقد هــای مضمــون زده  و غیرِســینامیی ای کــه در بــاب 

ــه ســینامی »فرهــادی« نســبت داده می شــود،  ســیاه منایی، ب

می کشــد. شــالوده ی ســینامی »فرهــادی« اساســا محــدود بــه 

ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــی نیســت؛ ب مرز هــای جغرافیای

نگاهــش بــه موقعیــت، توریســتی منی شــود؛ خــواه لوکیشــن 

فرانســه باشــد یــا اســپانیا. موقعیت هــای آثــاِر وی، محصــوِل 

گــذار از فیلرت هایــی شــخصی هســتند. در »همــه می داننــد« 

امــا ُمختصــاِت جغرافیایــِی اســپانیا، از بــاِب فرهنگــی، حــاوی 

کارکــرد اســت، کــه در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.

در »همــه می داننــد«، هســته ی مرکــزِی درام از دِل مناســباِت 

محلــی نشــات می گیــرد؛ بــه همیــن منظــور در وهلــه ی 

ــک در  ــتایی کوچ ــکان )روس ــه م ــت ب ــای هوی ــت، اِلق نُخس

اســپانیا، کــه همــه در آن همدیگــر را می شناســند(، رضوری 

ــوب،  ــن مطل ــه ای ــدن ب ــل آم ــد. در راســتای نائ ــوه می کن جل

دوربیــِن »فرهــادی« در ابتــدای اثــر بــه رساِغ مکانــی حســاس 

مــی رود؛ »بــرِج ناقــوِس کلیســا«، کــه گویــی همچــون قلــِب 

محــل، مدفــِن ارساِر اهالی ســت. کیفیــِت فریم هــای دوربیــن 
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بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه گــرد و غبــار را از 

ــه  ــد اضاف ــن متهی ــه ای ــد؛ ب ــوان دی ــاب، می ت ــِش آفت ــِس تاب پَ

ــوس را؛ مجمــوِع  ــد ســاز و کاِر قدیمــی و فرســوده ی ناق کنی

ــی  ــه مکان ــدل ب ــه  را مب ــِک کُهن ــن اتاق ــور، ای امِلان هــای مذک

ــک  ــی َح ــاِم اَهال ــش ن ــر دیوار های ــه ب ــد، ک ــود می کنن رازآل

ــن  ــل دف ــن مح ــدام رازی را در ای ــی هرک ــت، گوی ــده اس ش

ــده ی  ــته ش ــه ی شکس ــا شیش ــی ام ــه ی اساس ــد. نکت کرده ان

ــن صندوقچــه ی ارسار  ــه ای ــه ای را ب ــه روزن ســاعت اســت، ک

ــه دل خــواه از آن  ــران ب ــه کبوت ــذی ک ــرده اســت؛ منف ــاز ک ب

عبــور می کننــد. ایــن مــکاِن مرمــوز و منفــذش، شامیلی ســت 

ســمبلیک از هســته ی معنایــِی اثــر. دوربیــِن فرهــادی در پاِن 

بعــدی، از بــرج بیــرون آمــده و منایــی های-انــگل و ُمعــرف 

از روســتا تصویــر می کنــد؛ همزمــان عنــواِن اثــر بــر تصویــر 

ــت.  ــر اس ــه ی اث ــن مقدم ــد«! ای ــه می دانن ــیند، »هم می نش

اساســا محوریــِت ســاختار بــر همیــن کانســپت اســتوار اســت؛ 

روســتایی کوچــک کــه گویــا در آن، همــه از راِز دیگــری باخر 

ــه ی دو پرســوناِژ محــوری،  هســتند؛ علی الخصــوص راِز دیرین

ــت  ــتای عینی ــد. در راس ــاء درام باش ــت رسمنش ــرار اس ــه ق ک

بخشــیدن بــه جهــاِن معنایــِی مذکــور، دوربیــِن فیلمســاز در 

»همــه می داننــد«، کمــی از آن حالــِت ُمنفعــِل همیشــگی اش 

خــارج شــده و بــا تعییــِن زوایــای خــاص، دارای موضــع 

می شــود؛ بــه عنــواِن مثــال در ســکانِس عروســی، منــای اُورِهــد 

کارکــرِد نظارتــی می گیــرد؛ گویــی ایــن مراســم و متــاِم اعــامِل 

ــن  ــن ای افــراد، همــواره تحــت نظــِر ســایرین اســت؛ همچنی

منــای اُورِهــد، تــوأم بــا های-انگل هــای ُمعــرِف »فرهــادی« از 

روســتا، ســوژه  )انســان( را در قیــاس بــا محیــط، ُخــرد تصویــر 

می کننــد؛ کــه خــر از احاطــه ی یــک کُلیــت )فرهنــِگ غالــِب 

ــن آمــده  ــه کمــِک دوربی ــز اینجــا ب ــن نی روســتا( دارد. تدوی

ــه همســایه هایی کــه  ــر از مراســِم عروســی، مــدام ب و تصوی

از پنجــره ناظــر هســتند، کات می خــورد؛ موقعیتــی کــه 

بــرای مــا نیــز ملمــوس اســت. جــز مــوارِد مذکــور امــا، غالبــا 

ــگی  ــای همیش ــوم آی-لِِول ه ــامن مدی ــن، ه ــه ی دوربی زاوی

اســت  کــه رنــِگ ُممتنــع بــودن دارنــد )موضــعِ اِتخــاذِی 

می کننــد؛ کــه خــر از احاطــه ی یــک کُلیــت )فرهنــِگ غالــِب 

ــن آمــده  ــه کمــِک دوربی ــز اینجــا ب ــن نی روســتا( دارد. تدوی

و تصویــر از مراســِم عروســی، مــدام بــه همســایه هایی 

کــه از پنجــره ناظــر هســتند، کات می خــورد؛ موقعیتــی کــه 

بــرای مــا نیــز ملمــوس اســت. جــز مــوارِد مذکــور امــا، غالبــا 

ــگی  ــای همیش ــوم آی-لِِول ه ــامن مدی ــن، ه ــه ی دوربی زاوی

اســت  کــه رنــِگ ُممتنــع بــودن دارنــد )موضــعِ اِتخــاذِی 

فیلمســاز در بحران هــا(؛ بــه نحــوی کــه در اوِج کشــمکش ها 

و قضاوت هــا، دوربیــن رصفــا تصویرگری ســت خنثــی کــه 

مخاطــب را در دریایــی از شــک و ابهــام رهــا می کنــد.

»فرهــادی« در آخریــن ســاخته اش، بــه جهــِت پیش بُــرِد 

روایــت و ســاخِت مســئله، ُمجــدد بــه رساِغ شــیوه ی رایــج ش 

مــی رود؛ فرمولــی کــه دیگــر نــزِد مخاطــب  لــو رفتــه و 

ظرفیت هــای آشــنایی زدایی اش را باختــه. علی رغــِم اینکــه 

دســِت فیلمســاز کــم و بیــش »رو« اســت، شــیوه ی رایــج ش 

ــان در مواجهــه ی نُخســت جــذاب اســت و پُرکشــش؛  همچن

ــی  ــه ی نهای ــا رضب ــم را ت ــه »مخاطــِب« فیل ــا ک ــن معن ــه ای ب

می کنــد.  همــراه  خــود  بــا  ماجــرا،  کاِف  کــردِن  بــاز  و 

ــت؛ در  ــول اس ــوالی معم ــرِح س ــش، ط ــن کش ــتوانه ی ای پش

»همــه می داننــد« ســواِل طــرح شــده ایــن اســت: »چــه 

ــن  ــِل ای ــتای ح ــا در راس ــد؟«؛ رسنخ ه ــرت را دزدی ــی دخ کس

ــِس  ــف، از پَ ــای مختل ــا در الیه ه ــت تدریج ــام، می بایس مع

مواجهــه ی کاراکرت هــا بــا یکدیگــر، بــه مخاطــب ارائــه شــود؛ 

ــن  ــت در همی ــای پرداخ ــا ظرافت ه ــه اساس ــه ای ک ــه گون ب

ــال در  ــوان مث ــه عن ــه ب ــه ای ک ــرد؛ طریق ــکل بگی ــه ش پروس

»چهارشنبه ســوری« و »دربــاره ی الــی« موفــق عمــل می کنــد. 

کــه حاصــل  نهایــِت عمقــی  امــا  در »همــه می داننــد« 

ــاردم« و  ــرتِ »ب ــان کاراک ــی می ــه ی ارباب-رعیت ــود رابط می ش

خانــواده ی »الرا« اســت. مخاطــِب »همــه می داننــد« در 

ملغمــه ای پُرآشــوب رهــا اســت و حجمــی از شــک و ُشــبهه 

ــه  ــی اســت؛ ک ــِخ نهای ــده؛ او در انتظــاِر رسن ــه رساغــش آم ب

ناگهــان رضبــه  ای ســهمگین می خــورد! رضبــه ای کــه بــه واقــع 

نابهنگام تریــن نقطــه ی عطــف در کارنامــه ی فیلمســاز اســت، 
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امــا نــه بــه معنــای ُمثبــت ش! زیــرا اساســا هیــچ  پیش زمینــه ای 

ــا  ــی« ی ــاره ال ــده. در »درب ــه نش ــش تعبی ــت برای در پرداخ

»چهارشنبه ســوری« اگــر غافل گیــری ای در کار بــود، پیــش  

از وقــوع اش، تــک لحظه هایــی دقیــق طراحــی شــده بودنــد 

ــری  ــا آن غافل گی ــد، ت ــا آن کنن کــه مــا را آمــاده ی مواجهــه ب

احیانــا بی منطــق جلــوه نکنــد؛ اینبــار امــا گویــی »فرهــادی« 

ــرِد درام برخــورده،  ــِت پیش بُ ــح جه ــوِد مصال ــه کمب هــرگاه ب

اتفاقــی را متصــور شــده و آن را در ســاختار قــرار داده.

در اواســِط اثــر مشــخص می شــود کــه دخــرتِ گمشــده، 

درواقــع ماحصــِل رابطــه ی نامــروع »الرا« و »پاکــو« در 

گذشــته اســت و همــرِس فعلــِی »الرا«، پــدِر واقعــِی دخــرتک 

نیســت. ایــن فَکــت امــا آنقــدر نابهنــگام اســت کــه ُمســتلزِم 

ــس  ــه پ ــف می باشــد. مخاطــب ک ــه شــدت ظری ــی ب پرداخت

از مواجهــه بــا ایــن نقطــه ی عطــف، در شــوک اســت؛ تــاش 

ــن  ــا از ای ــد؛ اساس ــش بیاب ــی برای ــد منطق ــا بتوان ــد ت می کن

ــه ســمِت »همــرِس الرا« متمرکــز ــه بعــد، نگاه هــا ب نقطــه ب

می شــود؛ پرســوناژی کــه می بایســت بــا پاســخ بــه ایــن 

ــن  ــده«، ای ــار آم ــت کن ــن وضعی ــا ای ــه ب ــه »چگون پرســش ک

ــده  ــه ش ــِر ارائ ــد. تصوی ــل منای ــاختار ح ــری را در س غافل گی

ــر  ــه ظاه ــردی ب ــکال از ف ــت تیپی ــا ِشامیی س ــا رصف از او ام

مذهبــی و رسگــردان؛ شــیمِی رابطــه ی او و »الرا«، و خصوصــا 

ــدود؛  ــت و مح ــدار اس ــی اش، بی مق ــرتِ ناتن ــا دخ ــش ب ارتباط

رصفــا بــا بیــاِن چندجملــه منی تــوان بــه عمــِق قابــِل انتظــار 

رســید. اینگونــه اســت کــه غافل گیــرِی اثــر، در ســاختار حــل 

نشــده و آزاردهنــده جلــوه می کنــد. حتــی خــری از شــایعات 

هــم نیســت؛ رصفــا »بیــان« می شــود کــه »مــردم شــک 

داشــتند«؛ مجموعــه ی ایــن »بیان هــا« امــا خالــی از پرداخــِت 

سینامیی ســت. اوِج فضاحــت در نقطــه ی عطــِف دوم اســت؛ 

زمانــی کــه مســئوِل ایــن آدم ربایــی را می یابیــم؛ چــه انگیزه  ای 

بــرای ایــن کار داشــته؟ آیــا ُخرده پرداخت هایــی صــورت 

ــه  ــی ب ــد؟ حت ــخ بده ــب رسن ــه مخاط ــه ب ــت ک ــه اس گرفت

صورتــی پنهانــی؟ فیلــم در پُرســِش اول نیــز مانــده؛ چه برســد 

بــه دومــی! در اواخــِر داســتان، مســئوِل ایــن وقایــع ناگهــان 

بــه خرابــه ای مــی رود و اظهــاِر پشــیامنی می کنــد؛ از او ســوال 

ــخ ش  ــردی؟«، پاس ــکاری ک ــدا هم ــرا از ابت ــه »چ ــود ک می ش

ایــن اســت کــه »اشــتباه کــردم«! مخاطــب امــا ۲ ســاعت اثــر 

ــطحی  ــای س ــن رسکاف ه ــا ای ــه ب ــت ک ــرده اس ــال نک را دنب

مواجــه شــود. »همــه می داننــد« شــاید زنــِگ خطــری جــدی 

ــد . ــل کن ــر عم ــی تجربی ت ــه کم ــد، ک ــازش باش ــرای فیلمس ب
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ــامن  ــه ه ــگفتی آور و ب ــواب ش ــک خ ــه ی ــه مثاب ــا، ب رویاه

مقیــاس زیبــا بــود. فیلــم، رشوع شــد و در آغــاز بــا چشــامن 

ــو اش  ــه تال ــد ک ــری نپایی ــده، و دی ــره ش ــه آن خی ــته ب بس

ــیرینی اش  ــدازه ش ــه ان ــم چ ــم بگوی ــد. منیتوان ــن دمی در م

ــدار؟  ــا بی ــوده ام ی ــواب ب ــه خ ــد و زان لحظ ــم مان ــر کام ب

مســت یــا هوشــیار؟ هرچــه کــه بــوده ام در آن لحظــه پــرس 

بچــه ای بنــام کوروســاوا را تجســم کــردم، بــه بیانــی روشــن 

ــی از  ــه در اقیانوس ــه ای ک ــرس بچ ــودم. پ ــداری او ب ــر پن ت

احساســات غــرق شــده و هرگــز در آن شــنا نکــرده بــا اینحــال 

ــی رنگارنــگ احاطــه  اطرافــم را جلبــک هــا و گیاهــان دریای

ــودم  ــیده ب ــتم؟ ترس ــن چــه حســی داش ــال م ــد، ح ــرده ان ک

یــا کنجــکاوی تــوام بــا خیــزش جنبنــده ی عمیقــا برونگرایــی 

ــه  ــرده اســت؟ ب ــا ب ــگ ه ــش رن ــاراج آفرین ــه ت ــودم را ب وج

خــودم آمــدم. بایــد میفهمیــدم کــه اینجــا کجاســت، از درون 

جلبــک هــا گــذر کــردم و بــه درون کوالکــی عظیــم قدمــرو 

گشــتم.

از رسمــا یــخ زده بــودم، مــن ســفر کــرده و تلویحــا منجمــد بــا 

آخریــن نفــس هــای یــخ زده ام رس بــه آســامن بــردم و فریــاد 

زدم اینجــا کجاســت؟ صدایــی از میــان ابرهــا چنیــن پاســخم 

داد کــه تــو در رویاهــای مــن هســتی! 

 در بیــداری خــواب میدیــدم امــا خوابــی کــه از آن مــن نبــود، 

خــواب فــرد دیگــری کــه بیــداری ام را بــه یغــام روانــه کــرده 

و بــرای ۱۱۹ دقیقــه رنــگ هســتی ام را چنیــن تغییــر داد.

رویاهــا مــرا یــاد آور شــد کــه یــک اثــر هــری پیــش از هرچیز 

یــک رویاســت، و هرمنــدش پــروردگاری بــی رحــم کــه مغــز 

مــارا بــه اســارت تصاویــر و رنــگ هــا در مــی آورد.

بــرای مثــال نقاشــی را متصــور شــوید کــه تابلویــی کشــیده و 

نشــان مــا میدهــدش ، اجــزای آن چیســت؟

یــک مــرد و یــک طبیعــت، اینجــا اگــر نظاره گــر  بــه نقاشــی 

ــی از نقاشــی شــده؛  ــرای لحظــه ای هــم جزئ ــد، ب ــت کن دق

پــس میشــود اجــزای آن را اینگونــه شــمرد،« مــرد طبیعــت و 

نظاره گــر آن نقاشــی!«

ــارز.  ــل مصداقیســت ب ــزود تون ــده ام، اپی ــی کــه دی در رویای

ــم  ــت و ه ــان اس ــن منای ــه یقی ــرس ب ــس ت ــم ح ــا ه از آنج

مردگانــی کــه مرگشــان را بــاور ندارنــد؛ و هــم زندگانــی کــه 

بــا وجدانشــان پیــکار ســختی را در پیــش گرفتــه انــد. وقتــی 

آنجــا بــودم صدایــی از مــن پرســید آیــا تــو اینجــا نیســتی؟ و 

ــر نوشــته ی مــن هســتی میپرســم  ــه نظــاره گ ــو ک مــن از ت

ــا اندکــی از  ــن روی ــه ســبب چگونگــی ای ــی ب ــو منیتوان ــا ت آی

ــی؟ آن باش

امــا پرســش کمــر شــکن کــه اندیشــه  مــن و هرشــخص دیگری 

ــرد  ــای ف ــه روی ــه چگون ــت ک ــن اس ــازد ای ــه رگ س را رگ ب

دیگــر میتوانــد تبدیــل بــه رویــای مــا شــود؟

ــل،  ــا تون ــه تنه ــودن ن ــه ب ــث رویاگون ــاوا از حی ــر کوروس اث

نقاشی ســت.  وزن  هــم  اپیزودهایــش  یکایــک  در  بلکــه 

هرمنــد زیــرک، تخیــل و رویاهایــش را در ایــن اثــر بــه 

نحــوی نقاشــی کــرده کــه شــاید مخاطــب بدانــد اینهــا واقعــی 

ــد- ــداری کن ــذات پن ــا هم ــا آن ه ــد ب ــن بتوان ــتند ولیک نیس

ــا بهــرت اســت بگویــم بــه قــدری خــوب از روزنــه دوربیــن  ی

فضــای رویاگونــه را مصــور کــرده و کاربلــد اســت کــه رصفــا، 

ــی  ــد؛ حت ــرش مخاطــب را مجــذوب خــود کن متاشــای تصاوی

اگــر معنــا را متوجــه نشــود و البتــه بــرگ برنــده ی فیلمســاز 

در اینجــا فضاســازی شــاخصش نیــز هســت، بــه قــدری ایــن 

فضاســازی در خدمــت بســرت کار شــده کــه چنــان بیننــده را 

ــدای  ــودک ابت ــال ک ــه دنب ــه ب ــرار می دهــد ک ــر ق تحــت تاثی

اثــر کــه در جنگلــی از شــگفتی هــا رهــا شــده و بــا کنجــکاوی 

مــی دود همــراه شــود.

پــس بــا ایــن حســاب رویاهــا، پیــش از هرچیــز یک رویاســت. 
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رویاهــای فــردی کــه پیش تــر آن را زیســت کــرده و بــه خوبــی 

ــت  ــودآگاه زیس ــاس و ناخ ــیونی از احس ــت کلکس ــادر اس ق

ــا دریچــه ذهــن مخاطــب  ــز جوهــره ی خــود ب ــش و نی خوی

هامهنــگ ســازد.

ــه نحــوی نقاشــی  ــات خــودش را ب ــه و تخی ــد دغدغ  هرمن

ــی  ــای نقاش ــن ه ــگ و روغ ــد رن ــب نتوان ــه مخاط ــرده ک ک

ــن  ــه ای ــد ک ــه از زندگــی واقعــی بدان ــه جــدا بافت وی را تافت

اثــر شــگفت آور پرتــره ی شــخصی شــخص کوروســاوا اســت 

ــت میخواهــد بســاز( )هرچــه دل

در تقابــل بــا یــک جهــان ســورئال، همیشــه اولیــن توصیفــی 

ــوده  ــا ب ــم روی ــته ای ــا داش ــم ی ــنیده ای ــده ایم-ش ــه خوان ک

اســت. امــا بــه راســتی بیاییــد در ایــن راســتا ببینیــم کــه رویــا 

بــه چــه معناســت؟

بگذاریــد مصداقــی عینــی برایتــان بیــاورم )تصویــر ۱ :نقاشــی 

وضعیــت انســانی رنــه ماگریــت(

رویــا چیزیســت کــه انســان خواهــان رویارویــی بــا آن اســت 

ــد  ــته باش ــت نداش ــت وجودی ــن اس ــه ممک ــی ک و از آنجای

ــد. تجســمش میکن

ــم و راه  ــاب نقاشــی  روی ــگ و لع ــه درون رن ــد ب حــال بیایی

ورود بــه آن جــواب دادن پرسشــی اســت کــه آن پرســش ایــن 

ــو  ــن تابل ــا ای ــیده ی ــو را کش ــن تابل ــت ای ــا طبیع ــت؛ »آی اس

ــت کشــیده. ــن را ماگری طبیعــت را ؟« هیچکــدام، ای

ــو هســتیم و اینجــا  ــو در تابل ــک نقاشــی تابل حــال شــاهد ی

ــا طبیعــت پشــت  ــد کــه آی ــد مــی آی یــک ســوال دیگــر پدی

رس، بــا نقاشــی تابلــو یکســان اســت؟ از حیــث نــوع انطبــاق 

تابلــو میشــود ایــن برداشــت را داشــت امــا دقــت کنیــد کــه 

اگــر مــا ســی درجــه بــه ایــن تابلــوی درون نقاشــی چرخشــی 

ــن  ــم، ای ــت کنی ــیم و حرک ــا باش ــر آنج ــا اگ ــم و ی ــا کنی الق

ــته  ــد داش ــاش، قص ــی نق ــه بیان ــرود ب ــت می ــاق از دس انطب

ــس  ــاند پ ــت برس ــه ثب ــاق را ب ــن انطب ــه و ای ــن زاوی ــا ای تنه

ایــن زاویــه ی انتخــاب شــده چنــان داللــت دارد کــه نقاشــی 

ــر  ــی در تصوی ــد و تقارن ــا دروغ می گوی ــه م ــخصا دارد ب مش

پــِس بــوم بــا روی آن نیســت و ایــن یکســانی تنهــا بــرای ایــن 

زاویــه دیــد دیکتــه شــده ی مــا خلــق شــده کــه ایــن مســئله 

ــت ! ــای رویاس ــر معن ــی تداعی گ ــه تنهای ب

حال که یک انحراف از مسیر سفر

ــم؛  ــان بازگردی ــی م داشــته ایــم، بگذاریــد بــه مســیر اصل

ــاوا« ــرا کوراس ــز آکی ــگفت انگی ــم ش ــه  »فیل ــفر ب ــیر س مس

)تصویر دوم:قابی از رویاها ساخته آکیرا کوراساوا(
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ــی در  ــگ های ــه فیلمی ســت؟ چــه رن ــم کوروســاوا چگون فیل

آن بــکار رفتــه؟ چــه اجزایــی پیکــر عریــان آن را بنــا میســازد؟

ــر اســت از تخیــل  ــم کوروســاوا ماهیتــی ســورئال دارد، پ فیل

ــو از ناممکــن هــا.  ــت هــا،  از رویاها،ممل ــرا واقعی هــا، از ف

ســورئال کوروســاوا چیــزی نیســت جــز بریــت پــر از تضــاد! 

بــرای ورود بــه فیلــم کوروســاوا پرسشــی مانــع اســت و 

ــم  ــا فیل ــم را ســاخته ی ــت فیل ــن اســت »بری آن پرســش ای

بریــت را؟«

هیچکــدام! ایــن را کوروســاوا ســاخته اســت حــال میپرســید 

چگونــه؟ بــی تردیــد بــا دوربینــش ایــن هــارا نقاشــی کــرده 

ــی؟  ــاد های ــه تض ــم، چگون ــارا می گوی ــاد ه ــن تض ــت. ای اس

ــر ۳ و ۴ دو نقاشــی یکــی ســورئال و یکــی آبســره(  )تصوی

تضــاد هایــی چــون نقاشــی دالــی ظاهــری شــلوغ و کلیتــی 

ــم در  ــی امپرسیونیس ــک نقاش ــون ی ــا چ ــی دارد، ام فراواقع

ــلیقه ای  ــا س ــای ب ــگ ه ــا از رن ــن تضــاد ه ــردن ای ــان ک منای

ــتفاده شــده اســت. اس

ــم  ــر را میبینی ــب ب ــا حــرکات عجی ــر م ــزود اث ــد  اپی در چن

ــدارد؛ جنگ،خرافات،نابــود کــردن  کــه پیامــد هــای جالبــی ن

ــرتکی رس  ــای مش ــرت ه ــان کاراک ــن می ــت و ... و در ای طبیع

گردان انــد. کودکــی کــه قربانــی اعتقــادات و اشــتباهات 

بزرگــرت هــا شدســت در اپیــزود اول. یــا شــاهد کاراکــرت 

ــوک و روســتای آســیاب  ــزود ون گ ــی مشــرتک در دو اپی اصل

ــت،  ــف حقیق ــی کش ــی دارد و در پ ــه روح آرام ــتیم ک هس

ــرت  ــت و کاراک ــش اس ــان خوی ــم نوع ــتباهات ه ــارغ از اش ف

فرمانــده در تونــل کــه در اپیــزود شــیطان غمگیــن بــه 

روی  تاکیــد  بــرای  یکجورهایــی  اســت.  محکــوم  عــذاب 

تضــاد از شــباهت هــم اســتفاده شــده اســت. تضــاد هایــی 

ــتند. ــی هس ــوی دال ــت تابل ــر کلی ــوح تداعی گ ــه وض ــه ب ک

زیباســت.  هــم  و  اســت  زشــت  هــم  کــه  تابلویــی 

زیبایــی را وامــدار زشــتی اســت  کــه اگــر زشــتی را از 

چراکــه  اســت  دشــوار  بــس  دیدنــش  کنیــم  حــذف  آن 

بــا یکدیگــر کار می کننــد . ایــن دو  در جهــان ســوررئال 

زندگانــی از دیــده ی کوروســاوا یــک ســورئال زیباســت؛ 

بــاری کــه هســتی بــه دوش میکشــد- جهــان زیباســت و 

ــوع  ــا تن ــتی ب ــرا هس ــی- زی ــن زیبای ــی از ای ــا جزئ ــتی ه زش

ــا  ــا و امیده ــرس ه ــم، ت ــت . فیل ــا مانده س ــده و رسپ ــا ش بن

ــده  ــان گردان ــان منای ــی را همزم ــا وجــدان و رهای ــگ ب و جن

و نحــوه ی منایــان کردنــش چــون ایــن نقاشــی آبســرته 

رنگارنــگ اســت؛ یکــی طــرف بــا رنــگ رسد و دیگــری طــرف 

بــا رنــگ گــرم. و حاصــل تاقــی ایــن دو وجــه چیــزی نیســت 

ــورئال  ــان س ــک جه ــت ی ــم در غای ــدال امپرسیونیس ــز ج ج

ــرش  ــته و ظاه ــر گش ــا در آن رسازی ــه رود رویاه ــی ک دریای

اســت. داشــته  نــگاه  پوشــانده  امپرسیونیســم  جــدال  را 

یکــی از ســکانس هــای پــر حاشــیه ی اثــر حضور اسکورســیزی 

ــم  ــاخت فیل ــیزی در س ــت، اسکورس ــوگ اس ــب ون گ در قال

ــده تاکســی همــواره از فــرم امپرسیونیســم و  مشــهورش رانن

اکسپرسیونیســم الگــو گرفتــه و ون گــوگ نقاشــی اســت کــه 

همواره بعنوان رسچشــمه امپرسیونیســم شــناخته شــده است.

کشــیدن  تصویــر  بــه  هــر  در  امپرسیونیســم  وظیفــه ی 

از  خاطراتــی  از  مبهــم  و  گنــگ  تصاویــر  و  هــا  حــس 

نوســتالژیک  و  برانگیــز  حــس  ای  یــا صحنــه  و  گذشــته 

رویاها
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اســت؛ کــه بــا رضبــه قلمــو هــای محــو و تــار بــه آن حالتــی 

ــه داده می شــود. غیرواقعــی و خاطــره گون

 آیــا میتــوان صحنــه هایــی کــه کودکــی فــرد را نشــان میدهــد 

در میــان آن بــاغ هــای زیبــای ژاپنــی ،  ســاحتی از فــرم 

امپرسیونیســم دانســت و حتــی آن صحنــه هایــی کــه کاراکــرت 

در میــان نقاشــی هــای ونگــوگ حرکــت میکنــد چطــور؟ بنظر 

مــن کــه اینچنیــن اســت! یــک بــک گرانــد اکسپرسیونیســم و 

یــک کارکــرت رئــال امــا کلیتــی ســورئال و ایــن اســت شــامیل 

رویــای کوروســاوا!

_ بــرای مــن ایــن صحنــه غیــر قابــل بــاور بــود. بنظــر میرســه 

کــه صحنــه ی نقاشــی هرگــز نقاشــی منیشــه.تو زمــان زیــادی 

امــا خــود طبیعــت زیبایــی  رو اون جلــو رصف میکنــی 

زیــادی داره. و وقتــی زیبایــی طبیعــت هســت مــن از خــود 

ــه خــودش  ــد رویاهــا صحن بــی خــود میشــم. و بعــدش مانن

نقاشــی میشــه، بلــه ! مــن ایــن صحنــه رو تجزیــه میکنــم و 

ــا  ــن ام ــرای م ــاد ب ــل می ــه کام ــی کارم متــوم شــده صحن وقت

ــم نگــه دارمــش. ســخته درون

_پس چکار میکنی؟

_مثل لوکوموتیو کار میکنم.

این دیالوگ فیلم رویاها به وضوح یادآور دو نـــــقل قول از 

جکسن پوالک است:

»در آثار من هيچ چيز تصادىف نيست. من جــريان نقاىش رو 

كنرتل می كنم.«

»وقتى دارم اثری خـلــق مــی كنــم منــی دانــم دارم چه كار 

می كنم« 

منظور چیست؟ 

مــرز  در  خلــق  یعنــی  هــر  می گویــد  عمــا  پــوالک 

خــودآگاه و ناخــودآگاه. ناخــوداگاه آن لحظــه ای اســت 

کــه بــه چیــزی جــز هــر فکــر منــی کنیــد و خــودآگاه 

می کنیــد. فکــر  کشــیدن  بــه  تنهــا  کــه  اســت  زمانــی 

مــی  اتفاقــی  چــه  کنیــد  نقاشــی  میخواهیــد  وقتــی 

افتــد؟ خــب بیــن ایــن هــا تعــادل ایجــاد خواهــد شــد؛ 

ــت  ــت و ناخودآگاه ــت اس ــت گرفتن ــم دس ــت قل خودآگاه

فرســتنده ای اســت کــه تصاویــری را بــا ذهنــت مخابــره 

ــق  ــرای خل ــاوا ب ــه کوروس ــت ک ــی اس ــن فرمول ــد و ای می کن

ــوح در  ــه وض ــم را ب ــن مه ــال، ای ــیده. ح ــه آن رس ــا ب رویاه

اوســت. شــخصی  پرتــره  کــه  اثــری  می دهــد  اثــر رشح 

رویاها
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1- رمان

»کافکا در کرانه«:

»هاروکی موراکامی«

انســان ها نقــل می شــود و ســویه ِی  از تنهایــی  هرآنچــه 

ــه  ــاور و حــِس )خــوب( همزادپنداران ــه ب ــرد، ب ــی می گی عین

تبدیــل می شــود. هرآنچــه تنهایــی را می شــکافد و ترجامنــی 

از وحشــت و یــا لــذِت ایــن حــس در اختیــار مــا می گــذارد، 

در اصــل بدیــن بــاور و در ایــن تصمیــم اســت تــا مــا را 

ــد. ــه وجــوه آن باخــر کن نســبت ب

تنهایــی واکنشــی عقانــی و منطقــی می باشــد کــه در ســطِح 

اوِل خوداگاهــی بــری در عــر حــارض قــرار گرفتــه اســت. 

شــاید اگــر بخواهیــم تنهایــی را بــه لحــاظ تاریخــی بررســی 

ــخ بریــت  ــی از رساغــاِز تاری ــوان گفــت: »تنهای ــم، می ت کنی

همــراه بــا انســان بــوده و احتــامالً تــا پایــاِن داســتاِن بریــت 

نیــز همــراه بــا انســان باشــد.« تنهایــی خــوِد زندگــی اســت. 

ایــن تنهایــی اســت کــه ســویه هاِی دیالکتیکــِی زندگــِی بــر 

ــا  ــس ت ــس و از مارک ــا مارک ــقراط ت ــد. از س ــن می کن را تعیی

ــه  ــه و هم ــارض، هم ــِر ح ــفه ِی ع ــر فاس ــاس و دیگ هابرم

ــان  ــش نش ــه واکن ــواره چگون ــان هم ــئله ِی اندیشیدن ش مس

ــان ها،  ــِی انس ــت. تنهای ــوده اس ــی ب ــه تنهای ــبت ب دادن نس

رخــدادی  در  چــه  انسان هاســت.  درماندگــِی  به گونــه ای 

ارتباطاتــی )جمعــی( قــرار بگیرنــد و چــه در رخــدادی روانــی 

)فــردی( نقشــی ایفــا کننــد.

در رمــاِن »کافــکا در کرانــه« نوشــته ِی »هاروکــی موراکامــی« 

مخاطــب بــا پــروژه ای عجیــب و باورنکردنــی از تنهایــی 

بــری روبه روســت، به گونــه ای کــه در تحلیــِل شــخصیِت 

ــه ناشــی از  ــم ک ــه مســئله ای برمی خوری آدم هــاِی داســتان ب

ــت.  ــرد اس ــِی ف ــاِد روان ــیاء در ابع ــتگِی اش ــور گم گش یک ج

ــدا  ــعی در پی ــه س ــت ک ــم اس ــان ها گ ــزی در درون انس چی

کــردِن آن اشــیاِء عجیــب موضــوِع اصلــِی داســتان پــردازِی این 

ــن  ــه س ــوز ب ــه هن ــوان ک ــد. از آن نوج ــکل می ده ــر را ش اث

ــدِی  ــا آن متص ــد، ت ــرک می کن ــه را ت ــیده و خان ــی نرس قانون

کتابخانــه و نیــز آن شــخصیِت اعجــاب آوِر داســتان خانــم 

ــدر  ــر )پ ــخصیت جانی واک ــور ش ــائکی« و همینط ــس س »می

نوجــواِن فــرار کــرده(، پیرمــردی کــه کاِم گربه هــا را متوجــه 

می شــود و همــه و همــه. هرکــه هســت، هرچــه اســت، 

ــم شــده  ــه گ داستانِ شــان چیزی اســت در رواِن فردی شــان ک

و بــه دنبــال آن می گردنــد و از آن مهم تــر اینکــه ایــن دنبــال 

کــردِن اشــیاء عحیــب در تحــرِک شــخصیتِی آدم هــاِی داســتان 

محــو می شــود و می بینیــم ایــن »مخاطــب اســت کــه از 

ــده  ــم ش ــاِی گ ــاِل چیز ه ــه دنب ــا ب ــرای آنه ــد ب ــه بع ــاال ب ح

می گــردد« درســت در همیــن لحظــات اســت کــه مخاطــب 

ــودش دارد  ــب در درون خ ــیاء عجی ــدر اش ــه چق ــد ک درمیاب

ــِن  ــوان در درک و گف ــت، نات ــه آنهاس ــِن ب ــِد پرداخ ــه فاق ک

ــم  ــا ه ــم م ــه درمیابی ــت ک ــت همین جاس ــت و درس آنهاس

چقــدر تنهایــم و چقــدر رازآمیــز بــودِن درِک اشــیاِء درون مــان 

مــا را آزار می دهــد و ایــن آزار بــرای دیگــران غیرقابــل درک 

ــت،  ــان تنهاس ــی. انس ــِش ارتباط ــک کن ــم در ی ــت، آن ه اس

بــدان  انســان می توانــد  کــه  واقعیتی ســت  تنهــا  ایــن  و 

تکیــه کنــد. متامــِی رخداد هــاِی آگاهانــه ِی فــردی بــه دنبــاِل 

کشــِف اشــیاِء گم شــده اســت و فقــداِن ایــن اشــیاء و خیلــی 

دقیق تــر عــدِم درک ایــن اشــیاء انســان را در ورطــه ِی تنهایــی 

کشــانده اســت.

پــس هرآنچــه کــه در وجــوِد انســان آزاردهنده ســت، هــامن 

ــِت  ــر ماهی ــوری ب ــر ن ــه اگ ــت ک ــیائی اس ــدم درِک راِز اش ع

اصلــی آن تابیــده شــود و شــامیل آن منایــان گــردد، همه چیــز 

احتــامالً حــل و فصــل خواهــد شــد.

ــر  ــدن و فک ــا ش ــا تنه ــتان ب ــن داس ــی ای ــخصیت هاِی اصل ش
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کــردن در مــورِد راِز اشــیاء در کاِر نجــاِت خــود هســتند. 

ــه اســت؟! شــخصیِت نوجــوان از  ــا چگون ــردن« آنه ــر ک »فک

ــود  ــراِی خ ــول ب ــیتی مجه ــدار جنس ــرده، کتاب ــرار ک ــه ف خان

ــه کــرده   ــار کــرده و میس ســائکی ســال ها خــود را ایزول اختی

اســت. این هــا بســرتی بــراِی اندیشیدنِ شــان اســت کــه ایــن 

نیــز خــود در تنهــا شدن شــان نقشــی اساســی داشــته و حتــی 

ــدل شــده اســت.  ــه شــیوه ِی زندگی شــان ب ــوان گفــت ب می ت

پــس فکــر کــردن در مــورِد ماهیــِت ســحرآمیِز اشــیاِء درونــی، 

ــیوه ِی  ــا ش ــه ب ــت ک ــی اس ــر از زندگ ــیوه ای دیگ ــِد ش نیازمن

افــراِد عــادی متفــاوت اســت. چراکــه بــا فــرم و شــیوه ِی افــراِد 

عــادی منی تــوان پــی بــه راز هــاِی غیــر عــادی بُــرد و خــود را 

از تنهایــی رهــا کــرد.

۲- فیلم

»تعطیاِت همیشگی«:

»جیم جارموش«

به طــرزی غیر قابــِل تصــور بــا شــخصیتی )بــه هرلحــاظ( 

فروپاشــیده طــرف می شــویم و ســعی می کنیــم خودمــان 

ــز دروغ  ــت، همه چی ــز قصه س ــه همه چی ــم ک ــد کنی را متقاع

اســت، امــا متاســفانه این طــور نیســت. عینیــِت غیــِر تصنعــِی 

ــِت  ــه عینی ــوی ک ــاِی ابژکتی ــر مولفه ه ــی دقیق ت ــم و خیل فیل

مطــرح  فیلــم  و  ســینامیی  تصویــِر  از  را  خارق العــاده ای 

می کننــد، آنچنــان قدرمتنــد و نســبت بــه هــر اشــیائی کــه مــا 

ــاوِر  ــه ب ــه وادار ب ــت، ک ــم اس ــم بی رح ــان می نامی آن را انس

شــخصیتی )بــه هرلحــاظ( ناهنجــار می شــویم به نــاِم »کریس 

ــا«. ــه »تنه ــرتل و البت ــل کن ــی نوجــوان، غیرقاب ــر«، پرسک پارک

ــرتی   ــی بس ــتان روان ــک تیامرس ــادرش در ی ــدارد، م ــدر ن او پ

اســت و هیــچ گونــه نشــانه ای از آن چیــزی کــه گویــاِی 

در  اســت  متعــادل  و  متعــارف  انســاِن  یــک  مولفه هــاِی 

محــدوده ِی او دیــده منی شــود. کریــس یــک دوســِت )دخــرت( 

هــم دارد، کــه جالــب اینجاســت اصــاً حــرف منی زنــد! 

ــی  ــا زندگ ــاً در آنج ــه قب ــی رود ک ــی م ــه مکان های ــس ب کری

ــته را  ــه ِی خــودش قصــد دارد گذش ــه گفت ــرده، چــرا؟ ب می ک

بــه خاطــر بیــاورد، چراکــه در حــال حــارض از زندگــی متنفــر 

اســت. کســی کــه گذشــته را مــی کاود گاهــی هــدف اش میــِل 

ــه آن  ــردن ب ــاه ب ــرای پن ــی ب ــِر افیون ــک تصوی ــه ی ــیدن ب رس

اســت و گاهــی هــم قصــد دارد بــازه ای زمانــی را واکاوی 

کنــد تــا نتیجتــاً بــه روشــی بــرای اندیشــیدن در اکنــون برســد 

یــا بــه عبارتــی و بــه فهــَم میزان ســن ای بــه اســِم »اکنــون«. 

جالــب ایناســت کــه هــر دوِی اینهــا را افــرادی بــه آن دامــن 

ــد.  ــرار گرفته ان ــی ق ــاِت تنهای ــوِم تشعش ــه در هج ــد ک میزنن

ــرای  ــل درک ب ــِر قاب ــزی غی ــی«، چی ــی »عمــِق تنهای ــن یعن ای

ــه  ــا ب ــب بن ــرای او. مخاط ــده ب ــکاو کنن ــا کنج ــب ام مخاط

قــدم زدن بــا شــخصیِت کریــس می کنــد، دوســت دارد او 

ــرد،  ــی ب ــِی نامتعــارف او پ ــی زندگ ــه چرائ ــد، ب را کشــف کن
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ــاِل  ــاً در ح ــه ای دامئ ــون ادیس ــس همچ ــرا کری ــه چ ــه اینک ب

جســتجو و کنجــکاوی اســت! مخاطــب در نهایــت بــا کریــس 

ــال  ــه دنب ــا  او ب ــراه ب ــه هم ــود ک ــیر می ش ــان هم مس آنچن

گذشــته و آن اشــیائی کــه در حــاِل حــارض نامعلــوم و مجهــول 

می منایــد، می گــردد. در همیــن اوقــات اســت کــه کریــس بــه 

واقــع فرامــوش می شــود! چرائــِی تنهایــی کریــس دیگــر مهــم 

نیســت! مســئله بغرنج تــر از ایــن حرفاهاســت! فیلم توانســته 

ــی رسگشــتگی هاِی  ــاِد گمگشــتگی ها و حت ــه ی مخاطــب را ب

ــه ســطح  ــِق مخاطــب را ب ــی عمی ــدازد. تنهای ــی اش بیان درون

بیــاورد و او را پریشــان و بدحــال کنــد! مخاطــب را بــا 

ــه فکــِر آنچه کــه نیســت. آنچه کــه  ــد. ب ــه رو  کن واقعیــت روب

اگــر می بــود و یــا بــودن اش درک می شــد، دیگــر چیــزی بــه 

اســِم تنهایــی وجــود نداشــت.

»تعطیــاِت همیشــگی« یــا بــه عبارتــی »تنهایــِی همیشــگِی« 

مــن کجاســت؟ ریشــه در چــه دارد! ایــن می شــود تصویــری 

ــد در ذهــن  ــا اب ــم کــه بعــد از امتــام آن و ت ــا دار از فیل معن

مخاطــب می مانــد و او را نســبت بــه آنچه کــه تنهایــی اســت، 

آگاه تــر می کنــد و بــه تــاش بــراِی شناســایی وامــی دارد.

۳- نتیجه گیری:

حــاال جــا دارد بــه جملــه ِی »رابــر برســون« اشــاره شــود کــه 

ــا  ــد و ی ــزی را در مــا بازمنایــی می کن ــا چی ــد: »هــر ی می گوی

ــاد آن چیــزی کــه نیســت امــا )درواقــع( هســت،  ــه ی مــا را ب

می انــدازد.« بــه عقیــده ِی مــن تنهایــی همیشــه وجــود دارد، 

همیشــه در تــاش اســت تــا خــود را بــه مــا بنامیانــد و ایــن 

ــم و  ــا منی بینی ــه وجــود دارد، ی ــزی را ک ــه چی ــا هســتیم ک م

یــا انــکارش می کنیــم. اگــر بخواهیــم در ذهــن و زندگــی 

»جیــم جارمــوش« و »هاروکــی موراکامــی« قــدری رَسَک 

را  ایــن  تنهایی انــد  آدم هــاِی  بکشــیم، می بینیــم هــر دو 

همــرس »ریمونــد کارور« کــه دوســت صمیمــی هاروکــی 

راســتاِی شــاهکار هاِی  را در  او  آثــاِر  و  اســت  موراکامــی 

پستمدرنیســتی برمی شــامرد می گویــد، نــه مــن. و همینطــور 

جیــم جارمــوش بارهــا و بارهــا بدیــن نکتــه اشــاره کــرده کــه 

در رستــارس دوران زندگــِی خــود فــردی تنهــا و گوشــه گیر 

ــان ســپری  ــدن شــعر و رم ــا خوان ــی خــود را ب ــوده و تنهای ب

می کــرده اســت. همــرس ریمونــد کارور می گویــد: »هاروکــی 

ــاید واژه ِی  ــت.« ش ــن اس ــره ِی زمی ــاِن روِی ک ــن انس تنهاتری

تنهاتریــن قــدری اغراق آمیــز باشــد، امــا آنچــه کــه اســت، و 

آنچه کــه می منایــد، گزارشــی شــاید دقیــق از خــوِد شــخصیِت 

ــد. ــردی  باش ــی و ف ــداِد روان ــک رخ ــه  ی ــه مثاب ــی ب موراکام

ــه جنبه هــاِی  ــی، ب ــردی و روان ــگاه ف هــرگاه رخــدادی درجای

زندگــِی خــود بیاندیشــد و اشــیائی چــون تنهایــی را همچــون 

امتســفر جــو کــه بــر کل زمیــن ســایه  افکنــده، بــر متــاِم ابعــاِد 

ــت  ــن آنگاه س ــه یقی ــع ب ــد، قط ــاهده  کن ــود مش ــی خ درون

ــه شــامر  کــه بخشــی از یــک رخــداد ارتباطاتــی و جمعــی ب

تولیــد می شــود تصویــری  او  از  مــی رود و هرآنچــه کــه 

معنــادار از زندگــِی درونــی و تنهایــِی خــود اوســت. »نیــکاس 

می گویــد،  اجتامعــی«  »سیســتم هاِی  تئــوری  در  لومــان« 

ــی  ــِش جمع ــک کن ــری در ی ــِد قرارگی ــا خــود را نیازمن ــرد ت ف

درنیابــد، هیچــگاه اوالً بــه رخــداِد فــردی و روانــِی خــود 

منی اندیشــد و دومــاً ابعــاد و اشــیاء موجــود در هســته ِی 
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روانــِی خــود را همچــون آینــه ای از دروِن خــود در اختیــاِر آن 

کنــش جمعــی و رخــداِد ارتباطاتــی قــرار منی دهــد.

ــاِی  ــی در رمان ه ــراِز تنهای ــتِی اب ــت چیس ــوان گف ــس می ت پ

»هاروکــی موراکامــی« و فیلم هــاِی »جیــم جارمــوش« هــامن 

ــِی  ــداِد روان ــه از دروِن رخ ــت ک ــی اس ــه محصول ــیدن ب رس

فردی شــان می آیــد و نیــز شناســاندن و ابــراِز هرآنچیزی ســت 

کــه پیرامــوِن مســئله ِی اصلــی، کــه هــامن »تنهایــی« اســت، 

مطــرح می شــود. تنهــا در چنیــن ســطح از خودآگاهــِی 

ــد از آنچه کــه  ــد( می توان درونــی اســت کــه اوالً فــرد )هرمن

نیســت، امــا درواقــع هســت، صحبــت کنــد و دومــاً مخاطــب 

بــا دیــدِن آنچــه کــه اســت، هرآنچــه را کــه در واقــع نیســت، 

کشــف و در موقعیتــی تاریخــی و فرهنگــی تجزیــه و تحلیــل 

کنــد.
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ســینامی ایــران بــا متــام تجربــه گــری هــای هــری و تجاریــاش 

ــا  ــش ت ــوه و منفعل ــا بالق ــذل ی ــد و مبت ــکال آبرومن ــه اش ب

ــب  ــه ســمت ســاخن یــک قال ــل از انقــاب ســال ۱۳۵۷ ب قب

ــار فیلمفارســی  ــه در کن ــش مــی رفــت. ســینامیی ک ــی پی کل

ــرخ  ــد: ف ــوان مانن ــاز ج ــک رسی فیلمس ــی، ی ــان اصل و جری

داریــوش  رهنــام،  فریــدون  گلســتان،  ابراهیــم  غفــاری، 

مهرجویــی، مســعود کیمیایــی، نــارص تقوایــی، ســهراب شــهید 

ثالــث، پرویــز کیمیــاوی، بهــرام بیضایــی، عبــاس کیارســتمی، 

ــاری  ــق آث ــه ســوی خل ــران شــیردل و..... ب ــادری، کام ــر ن امی

ــک  ــه ی ــران را ب ــه ســینامی ای ــد ک ــش رفتن ــو اندی هــری و ن

ــاندند. ــری رس ــجام ه انس

ــه  ــدی نســبت ب ــه ی جدی ــک روی ــا ی ــاب ب ــس از انق ــا پ ام

ســینام روبرویــم. تنــدروی هــای ایدئولوژیــک و حزبــی 

ــد و  ــی کردن ــا م ــتی معن ــخیف و دم دس ــری س ــینام را ام س

بــه دلیــل غلظــت افــکار مذهبــی ســینام را فقــط بــه عنــوان 

ــا اینکــه رهــر  ــد ب مــروج فحشــا و فســاد ترجمــه مــی کردن

انقــاب در هــامن نخســتین ســخرانی اش موضــع خــود را بــا 

ایــن پدیــده مشــخص کــرده بــود امــا بــاز برخــی گــروه هــای 

تنــدرو دل خوشــی از ســینام و خروجــی آن نداشــتند. بــه چــه 

دلیــل؟

در آن زمــان یــک حــس تــرس از ایــن مدیــوم استشــامم مــی 

ــا  ــت ت ــده اس ــث ش ــرس باع ــن ت ــم همی ــوز ه ــه هن ــد ک ش

دولــت نظــارت خــود را بــر ســینام بــر نــدارد. ایــن موضــوع از 

آســیب شناســی فرهنگــی و از همــه مهمــرت نشــناخن درســت 

ایــن مدیــوم تصویــری بــود. بــه بیانــی بــه جــای اینکــه قــدرت 

ــرای عــوام در نظــر  ــده را ب ــن پدی ــل رسگرمــی ای ــی می و حت

بگیرنــد آن را بــه صــورت ابتدایــی تریــن شــکلش، ترجمــه ای 

ــل از  ــردم، قب ــامن م ــه ه ــا اینک ــد. ب ــاده می کردن ــب افت عق

انقــاب بــه ســینام مــی رفتنــد و در همیــن ســینام فیلمهایــی 

ماننــد: گاو، قیــر، گــوزن هــا، ســفر ســنگ، ارسار گنــج 

دره ی جنــی و.... از منظــر جامعــه شناســی اثــر گــذاری 

ــان  ــت و پای ــردم گذاش ــی م ــای انقاب ــر حرکت ه ــی ب عمیق

دیکتاتــوری پهلــوی را پیــش بینــی می کردنــد. امــا بــه هــامن 

دلیلــی کــه ذکــر کردیــم یــک رسی کــج ســلیقه گی های 

تــک بعــدی کــه هنــوز مصیبــت اصلــی ماســت، ســینام 

آن  از  کــه همــه  بــود  غــول دو رسی شــده  بــه  تبدیــل 

ــرت  ــا بیش ــدف م ــه ه ــن مقال ــال در ای ــتند. ح ــت داش وحش

معطــوف بــر یــک خــط گــذاری و کــژ فهمــی عقــب افتــاده 

در الگــو ســازی ســینامی دولتــی دهــه ی شــصت اســت.

ــی  ــاالت قدیم ــا و مق ــه نقده ــان ک ــی از مخاطب ــاید برخ ش

و مصاحبــه هــای امــروز ســینامگران و منتقــدان قدیمــی 

و   خوانده انــد  را  شــصت  دهــه ی  ی  بســته  دوران  از 

دیده انــد بــا ایــن موضــوع آشــنایی داشــته باشــند کــه 

مســئوالن ســینامیی دهــه ی شــصت اعــم از بنیــاد فارابــی و 

ــت های  ــد سیاس ــازوی قدرمتن ــوان دو ب ــه عن ــری ب ــوزه ه ح

ــای  ــک رسی برنامه ه ــت ی ــاد و حاکمی ــی وزارت ارش فرهنگ

گــذاری  ریــل  اســم  بــه  خودشــان  قــول  بــه  فرهنگــی 

مفاهیــم  تولیــد  در  ســینامگران  بــرای  گــذاری  خــط  و 

انقابــی بــه صــورت سیســتامتیک برنامــه ریــزی کردنــد.

نخســتین  دوران  بــه  بکــی  فلــش  کــه  امــروز  حــال 

مــی  انقــاب  از  پــس  ایــران  در  ســینام  تشــکیل 

هــم  کــه  اســت  رو  پیــش  مســائلی  رسی  یــک  زنیــم 

مخالفــان هــم  و  دارنــد  را  خودشــان  ادلــه ی  مدافعیــن 

در ســال ۱۳۶۱ در زمــان التهــاب جنــگ تحمیلــی و فشــارهای 

داخلــی و خارجــی مســئولین ســینامیی بــه فکــر بســط 

دادن و فرامــوش نشــدن مکانیــزم ســینام افتادنــد و تصمیــم 
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سینمای دهه ی شصت ایران

ــم  ــه کار، ه ــه و محافظ ــت دو جانب ــک سیاس ــا ی ــد ب گرفتن

سیاســیون و احــزاب تنــدرو را راضــی نگــه دارنــد و هــم 

هرمندانــی کــه بــرای بقــای ســینام بســیار تــاش می کردنــد.

در ایــن ســال وزارت ارشــاد بــا دو بــازوی قدرمتنــد خــود بــا 

ــوان گــذار از فیلمفارســی و ســاخن  ــه عن اتخــاذ برنامــه ای ب

ــا  ــت فیلمســازان جــوان ب ــه تربی ــر ب ــی، کم ــینامیی انقاب س

ایدئولــوژی جدیــد و ســاخن یــک الگــوی ثابــت بــا ممیــزی 

ــه اصطــاح یــک ســینامی  هــای بشــدت ســختگیرانه شــان ب

ــد. ــه وجــود آورن ــی را ب پاســتوریزه و خنث

ــر  ــه اگ ــد ک ــی گوین ــروز م ــان ام ــان آن زم ــان و بانی مدافع

ــرای  ــم ســینام نســخه اش ب ــن کار را انجــام منــی دادی ــا ای م

همیشــه پیچیــده می شــد چــون برخــی از مخالفیــن رادیــکال 

رس ســختانه کمــر بــر حــذف جــدی ایــن پدیــده بســته بودنــد 

و در کنــار ایــن صحبــت هــا از خــط گــذاری و تئوریــزه کــردن 

ــینامی  ــد چــون س ــاع می کنن ــم هایشــان بشــدت دف الگوریت

ــن  ــم مخالفی ــم  ک ــان درخشــید و هــم ک ــران، هــم در جه ای

ــامن  ــی آن ای ــدرت پروپاگاندای ــینام و ق ــه س ــک ب ایدئولوژی

آوردنــد.

ــد  ــا دارن ــن دوســتان ادع ــن ای ــل مخالفی ــا در قطــب مقاب ام

ــوده  ــش نب ــف، دروغــی بی ــراز وجــود یــک رسی مخال ــه اب ک

و مســئولین فرهنگــی دهــه ی شــصت بــا چنیــن مظلــوم 

منایی هایــی  اوال بــه افــکار تــک بعــدی و ریــل گــذاری 

ــک  ــامل ی ــا اع ــا ب ــد و ثانی ــا دادن ــل خــود به ــاب می ــای ب ه

دیکتاتــوری ژرف، هرمنــدان قبــل از انقــاب را بــه اضمخــال 

ــاندند. ــه رس ــزوا و تخطئ و ان

امــا بیاییــم کمــی بــه الگوهــا و تفکــر پشــت ایــن ریــل گذاری 

را مــورد بررســی قــرار دهیم.

در ایــن چند ســال گذشــته بیشــرت خوانندگان نقــد و مخاطبان 

جــدی ســینام اکــرا بــا مواضــع مســعود فراســتی منتقــد یکــه 

تــاز صــدا و ســیام و پروتاگونیســت و آنتاگونیســت ایــن 

روزهــای مدیــوم نقــد، آشــنا هســتند.

فراســتی بــه همــراه تنــی چنــد از منتقــدان دهــه ی شــصت از 

آن زمــان اینگونــه روایــت می کننــد کــه مســئولین و ســازمان 

ســینامیی تارکوفســکی و مــدل فیلمســازی بلــوک رشق را 

ــم  ــینامگران حک ــه س ــد و ب ــرار دادن ــود ق ــی خ ــوی اصل الگ

ــد. ــیوه باش ــن ش ــه ای ــد ب ــازی بای ــدل فیلمس ــه م ــد ک کردن

ــینامیی  ــم س ــی پارادای ــیب شناس ــا و آس ــن گذاره ه ــال ای ح

آن دوران تــا حــدی مــورد بررســی اســت و بایــد حــق را 

ــه ی  ــه نگارنــده همیشــه در نقط بــه فراســتی داد بــا اینک

ــائل  ــی در مس ــه و حت ــرار گرفت ــتادش ق ــع اس ــل مواض مقاب

تئوریــک هــم نــوع نگاه هایــامن متفــاوت اســت امــا از یــک 

ــمت  ــا قس ــه ب ــا اینک ــت ب ــت اس ــرف درس ــن ح ــری ای منظ

دوم آن کــه تارکوفســکی ســینامگر نیســت و نــگاه و زبانــش 

بــه ایــن مدیــوم غلــط مــی باشــد بــه شــدت مخالفــم.

بــا بررســی نوشــته ها و خاطره هــا و مصاحبه هــای بانیــان 

ــه ایــن موضــوع اقــرار می شــود کــه  مهــم دهــه ی شــصت ب

ســینامی پــس از انقــاب نیــاز بــه یــک برنامــه ی مــدون 

و  فیلمســازی هالیــوود  اوال خــاف جریــان  کــه  داشــت 

غــرب باشــد ثانیــا ایدئولــوژی انقابــی و مفاهیــم فلســفی و 

عرفانــی در بعــد ارشاقــی - ایرانــی اش بــرای جهانیــان مطــرح 

گــردد. بــه همیــن مثابــه تصمیــم بــر ایــن امــر اتخــاذ شــد کــه 

ســینامی بلــوک رشق بــه عنــوان قــوی تریــن بــازوی قدرمتنــد 

فرهنگــی و ســینامیی علیــه محصــوالت و صنعــت فیلمســازی 

غــرب، بهرتیــن گزینــه بــرای الگــو قــرار دادن و تبدیــل کــردن 

ــام  ــت و مت ــامی اس ــاب اس ــینامی انق ــت س ــه مانیفس آن ب

کارگردانــان بایــد در ایــن خــط گــذاری تعییــن شــده برخــاف 

ســینامی جریــان اصلــی و بدنــه بــه دنبــال مفاهیــم معنــوی 

و دینــی و عرفانــی و ترویــج تفکــر اســامی و انقابــی ایــران 

ــن الگــو از هــامن اول منفعــل  ــا باشــد. امــا ای در رسارس دنی

و خــام و ابــرت بــه ماننــد ســایر پارامرتهــای فرهنگــی و 

ــه شــکل ناقــص  ــران ب ــخ ای ــک در تاری اقتصــادی و تکنولوژی

بــه رگ هــای ســینامیی کشــور تزریــق شــد. دوســتان متصــدی 

بــا فهــم غلــط و تاویــل پــرت و پــا از گونــه ی ســینامی خاص 

ــان هــری  ــوع جری ــن ن ــف طــوری ای تارکوفســکی و پاراجان

ــواد  ــی س ــت و حت ــه درک درس ــد ک ــرار دادن ــه ق را رس لوح

ــلوب و  ــده در اس ــرح ش ــات مط ــک از موضوع ــی تئوری کاف
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فــرم ســینامی امثــال تارکوفســکی نداشــتند. چــون در وهلــه ی 

نخســت ایــن ســبک از ســینام کــه مخاطــب محــدودی دارد 

در کنــار ســینامی جریــان اصلــی معنــا پیــدا کــرده و تــا 

ــورد نباشــد  ــب هیچــکاک و ف ــا ســینامی قال ــه مث ــی ک زمان

ــن  ــه ای ــد و ب ــذار کن ــه گ ــک ذائق ــد از ی مخاطــب منــی توان

ســینامی هــری برســد. فهــم تارکوفســکی، برســون و برگــامن 

از پــس درک ایجابــی ســینامی کاســیک اســت کــه بــه وجــود 

ــه  ــرای تجرب ــد ب ــدگاه جدی ــک دی ــرای مخاطــب ی ــده و ب آم

ای نــو از فرمــی مســتقل مــی  ســازد. امــا در مکانیــزم و 

برنامــه ی دوســتان دهــه ی شــصت خــری از ســینامی جریــان 

ــی  ــود و حت ــش نب ــوم عام ــه مفه ــده ب ــرم کنن ــی و رسگ اصل

در پروســه هــای وارد کــردن فیلمهــای خارجــی، آثــار درجــه 

یــک کاســیک هالیــوود کــه رسمشــق متــام  دنیاســت هــم بــه 

ــر  ــد. در نگاهــی دیگ ــام ش ــوع اع ــک ممن ــل ایدئولوژی دالی

حــس مدیــر منشــانه ی مســئولین کــه مــی خواســتند همچــون 

و  مخاطــب  شــوروی  ســینامی  سوسیالیســتی  طرح هــای 

فیلمســاز تربیــت کننــد پاشــنه ی آشــیل دیگــر بــود. جریــان 

ایــن مــدل ســینام بایــد رونــد طبیعــی خــود را طــی منایــد امــا 

دســت انــدرکاران فقــط بــه دالیــل سیاســی و مضمــون زدگــی 

بــا فهمــی غلــط، فیلمهــای خــاف جریــان اصلــی اروپایــی را 

ــد. ــم انقابــی و مقــدس قــرار دارن ــوان پارادای ــه عن ب

ــدی  ــر کلی ــوان دو اث ــی ت ــی م ــه ی مصداق ــوان منون ــه عن ب

دهــه ی شــصت کــه مانیفســت اصلــی خــط گــذاران فارابــی 

و حــوزه هــری بــود را مــورد بررســی قــرار داد و فهمیــد کــه 

چقــدر ایــن کــژ فهمــی از ایــن مدیــوم بــه عمــق فاجعــه مــی 

رســد.

ــب  ــگری نس ــر عس ــر منوچه ــه« اث ــوی م ــر »آنس ــن اث اولی

ــی  ــس وقــت فاراب ــه نویســندگی ســید محمــد بهشــتی رئی ب

)یکــی  از اصلــی تریــن تئوریســین هــای طــرح ریــل گــذاری 

ســینامی دهــه ی شــصت( در ایــن فیلــم بــا متــام مفاهیــم و 

ــه  ــم ک ــت مواجهه ای ــه ی مســئولین وق ــورد عاق ــق م مصادی

اوج تفکــرات و اندیشــه های مطــرح شــده در طــرح برنامــه ی 

ســاخت یــک ســینامی پاســتوریزه در آن مــوج می زنــد. 

»آنســوی مــه« انحــراف مضمــون زدگــی و تاویــل معیــوب از 

ســبک و ســیاق ســینامی تارکوفســکی و برســون و داوژنکــو 

اســت. فیلمســازانی کــه بــه زعــم دوســتان ســینامگران 

بــه جــای آمــوزش صحیــح  مذهبــی تلقــی می شــدند و 

ــینامگران  ــن س ــه ای ــوع ک ــن موض ــدن ای ــازی و فهمی فیلمس

ــت  ــا مامرس ــد و ب ــف بودن ــود مول ــبک خ ــرح اوال در س مط

ــدند،  ــل ش ــگاه نای ــه آن جای ــیک ب ــینامی کاس ــذار از س و گ

ــه  ــازل و ســطحی مواجه ــی و بشــدت ن ــد قاب ــک تقلی ــا ی ب

هســتیم. پنداشــن اینکــه ســینام مامنــی اســت بــرای رس 

دادن شــعارهای انقابــی و فــرض کــردن ابــزاری بــودن ایــن 

ــه  ــوری ک ــه ط ــتی اش ب ــکل ماکیاولیس ــه ش ــری ب ــوم ب مدی

»هــدف، وســیله را توجیــح می کنــد« متــام ذهــن ایــن دســت 

ــال  ــن مث ــود. در ای ــه خــود مشــغول کــرده ب ــدر کاران را ب ان

بــارز )آنســوی مــه( بــه جــای یادگیــری قواعــد درام و پیــاده 

ــط  ــور فق ــخاص مذب ــینامیی، اش ــدات س ــرم و متهی ــردن ف ک

گفــن مضمــون دینــی و انقابــی برایشــان اهمیــت داشــت. 

فیلمــی کــه مفاهیــم دینــی و ارزشــی را بــه نــازل تریــن 

ــه داده و مخاطــب هــم در  ــش ارائ ــت ممکن ــت و کمی کیفی

رسدرگمــی ایــن موضــوع کــه بــا چــه چیــزی رو بــه رو اســت 

فقــط حیــران و رسگــردان بــه دور خــود دور باطــل می زنــد. 

اکریــت مخاطبینــی کــه برایشــان فیلــرتی بــرای گــذار از 

ســینامی عــام تعبیــه نشــده و بــا در نظــر گرفــن یــک الگــوی 

غریــب و خارجــی، بــا تقلیــدی دســته چنــدم و عقــب افتــاده 

ــرای  ــی را ب ــیر دین ــن س ــه همی ــا اینک ــتند. ب ــه رو هس رو ب

ــدی  ــه ی بع ــک در ده ــا و کوچ ــی ادع ــینامیی ب ــال در س مث

در فیلــم »بچه هــای آســامن« مجیــد مجیــدی می بینیــم.

چنیــن ســیر معیــوب و ناقصــی را در آثار دفــاع مقدس دهه ی 

شــصت هــم می بینیــم. فیلمهایــی بشــدت مفهوم زده و اســیر 

شــعارهای مذهبــی کــه از جنــگ فقــط واریاســیونی مضمــون 

زده و عرفانی را نشــان داده و به هیچ وجهه قصه و داســتان 

برایــش اهمیــت نــدارد. اگــر از منظــر تئوریــک هــم ایــن آثــار 

خنثــی و بــی مســئله و بــی قصــه را بنگریــم بــه طــور بامزه ای 

مشــخص نیســت در چــه فــراز فرمیکــی قــرار می گیرنــد.
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بــرای منونــه ســاختار خــرده پیرنــگ و ضــد پیرنــگ مخصــوص 

ــار گــدار و  ــا آث آثــار مــدرن دهــه ی شــصت اروپاســت کــه ب

ــه ی آن  ــه مثاب ــورد و ب ــتارت می خ ــی اس ــامن و آنتونیون برگ

ــامن  ــه ی ه ــو ادام ــوش یانچ ــکی و میکل ــون و تارکوفس برس

جریــان مدرنیســم ســینامیی هســتند. امــا از اینســو بــا یــک 

ملغمــه ی شــرت گاو پلنگــی طرفیــم کــه ســینام و تئــوری 

ــتقیمی  ــر مس ــور غی ــه ط ــا ب ــت و کام ــئله نیس ــش مس برای

در حــال تکــرار ایدئولوژی هــای فرهنگــی کشــورهای بســته ی 

ــچ  ــن هی ــه ممک ــچ وج ــه هی ــه ب ــا اینک ــد ب ــوگ بودن ایدئول

تقــارن اندیشــه ای منــی تــوان در اندیشــه ی جمهــوری اســامی 

ــته  ــور ناخواس ــه ط ــفانه و ب ــا متاس ــد ام ــورها دی و آن کش

ــی  ــه م ــرای منون ــتیم، ب ــا هس ــرح برنامه ه ــامن ط ــاهد ه ش

تــوان تناســب برنامه هــای سوسیالیســتی و تــک بعــدی وزارت 

ــال زد. ــر شــوروی را مث ــگ کمونیســتی اتحــاد جامهی فرهن

دومیــن فیلــم اثــر ســعید ابراهیمــی فــر »نــار و نــی« اســت 

کــه بــه ماننــد »آنســوی مــه« بــه ســمت پیشــرد ســاختاری 

معیــوب ادامــه داده و خــط گــذاری سیســتم ســینامیی 

حاکمیــت را بــه کــامل می رســاند. 

ــی  ــون زدگ ــمت مضم ــه س ــی« ب ــار و ن ــر »ن ــکلی دیگ در ش

ــه شــکلی مخمــور و منفعلــی می خواهــد  ــه و ب عرفانــی رفت

ادای دینــی باشــد بــه تاریــخ خــوش نویســی ایرانــی و مفاهیم 

زندگــی ارشاقــی. در اینجــا فیلمســاز بــه غلــط و بــه صــورت 

عقــب افتــاده ای بــا کپــی بــرداری از ســینامی پاراجانــف 

و  ســنت ها  منایــش  ســمت  بــه  مســتندگون  شــکلی  بــه 

ــتالژی دارد.  ــده ی نوس ــا عق ــه و اساس ــی رفت ــت فرهنگ اصال

از عشــقبازی تــک بعــدی اش بــا شــعر ایرانــی گرفتــه تــا 

رســومات ســنتی کــه یــک واپــس زدگــی منفعــل و خنثــی را 

ــث  ــط مبح ــای خل ــم رد پ ــاز ه ــا ب ــد. در اینج ــغ می کن تبلی

ــا  ــف ب ــر پاراجان ــود. اگ ــده می ش ــینامیی دی ــم س در مفاهی

آن شــکل خــاص و عارفانــه  )کــه اتفاقــا ســینامیش بــاب 

میــل نگارنــده هــم نیســت( در پــس دوربیــن مســتندگونش 

ــورش را  ــنتی کش ــومات س ــار« رس ــگ ان ــه در »رن ــرای منون ب

ــزه  ــر می کشــد، هــم پشــت ســینامیی و هــم انگی ــه تصوی ب

و دغدغــه اش را دارد . پاراجانــف ادای ایــن ســینام را در 

ــه ی هــری اش هــم نشــان  ــا در طــول کارنام ــاورد و واقع منی

داد کــه اینگونــه جهــان، مســئله ی درونــی اش بــوده و اتفاقــا 

بــا تهدیدهــای مکــرر حاکمیــت کمونیســم بــاز بــه ایــن نــوع 

فیلمســازی ادامــه داد و بخاطــر عقایــدش حتــی چنــد ســال 

راهــی اردوگاه هــای کار اجبــاری در زندانهــای مخــوف ســیری 

ــر  ــرف دیگ ــد. از ط ــد ش ــتالین تبعی ــوالک اس ــه گ ــوم ب موس

پاراجانــف بــا الهــام از ســینامگران گذشــته  و اســاتیدش قــدم 

بــه ایــن راه گذاشــت. بــه بیانــی ایــن نوع ســینامی شــاعرانه و 

معنــوی دارای یــک اســاف تاریخــی بــا ســینامگرانی همچــون 

میخائیــل  و  گراســیموف  رسگئــی  و  داوژنکــو  الکســاندر 

کاالتــازوف اســت کــه بعدهــا ایــن ســیر بــه شــکلی دیگــر در 

آثــار تارکوفســکی و پاراجانــف و یانچــو و ســاخاروف منتقــل 

ــرو  ــا چنیــن ســاختاری از ســینام روب ــران ب گشــت. امــا در ای

ــعاری  ــی و ش ــد تصنع ــذاری و قواع ــط گ ــن خ ــم و ای نبودی

ــمت  ــه س ــط ب ــصت فق ــه ی ش ــینامیی در ده ــئولین س مس

ترســیم یــک ظاهــر خنثــی و مثــا عرفانــی - اســامی پیــش 

مــی رفــت. وحشــت از مدرنیتــه و نشــناخن درســت تبعــات 

آن و جایگزیــن کــردن بــدون برنامــه ی اســلوب های ســنتی و 

ترویــج اگزوتیــک متدهــای فــردی، کلیــت ایــن نــگاه معیــوب 

ــک رسی  ــا ی ــازی ب ــاهد ب ــی« ش ــار و ن ــاند. در »ن را می رس

پارامرتهــای متظاهرانــه و عارفانــه هســتیم کــه نــه رســمیت 

دارد و نــه بــار ســینامیی، بلکــه فقــط بــه فکــر ترویــج 

ــی  ــی و زندگ ــان اســامی، ســنت ایران ــل عرف ــی مث گذاره های

ارشاقــی اســت. ســاختاری کــه نــه تئــوری درســت فرمالیســتی 

پشــتش قــرار داشــته و نــه تکنیــک برآمــده از صنعــت ســینام، 

بلکــه مضمــون از همــه چیــز در ذهــن تولیــد کننــدگان 

پیشــی گرفتــه و بــدون ســاخن فــرم، بــه اصطــاح خودشــان 

میخواســتند بــه محتــوا رســمیت بیشــرتی دهنــد. میتــوان دید 

کــه ایــن ســاختار ســطحی و شــعاری از خشــت اول کــج بنــا 

ــوم در آن  شــده و دینامیســم کــژ اندیشــی از نشــناخن مدی

مــوج میزنــد. بــدون فــرم هیــچ محتوایــی بــه صــورت مفروض 

وجــود خارجــی نداشــته و در ســینام متــام مفاهیــم از جملــه 
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ــرم و  ــرت ف ــد از فیل ــفه بای ــب و فلس ــان و مذه ــعر و عرف ش

ــل  ــازی نای ــواد فیلمس ــک و س ــر تکنی ــر ام ــت ب ــق درس تعم

ــردد. گ

الگــو ســازی های  ناقــص در  ایــن ســاختار  شــکل دیگــر 

بازو هــای اصلــی فرهنگــی حاکمیــت در دهــه ی شــصت 

را مــی تــوان در پــرورش فیلمســازانی همچــون: محســن 

ــه  ــه ب ــان دیگــری ک ــاف و جــامل شــورجه و کارگردان مخملب

ــد ســال حــذف شــدند،  طرفــت العینــی پــس از گذشــت چن

دیــد. ســینامگرانی کــه دقیقــا بــر اســاس هــامن خــط گــذاری 

ــکال  ــره ای رادی ــی چه ــرده و حت ــت ک ــو حرک ــه جل ــا رو ب ه

ــت  ــن چرخــه ی تربی ــه در ای ــد. البت ــر از خــود نشــان دادن ت

ــا  ــا هــامن خــط و مــش ه ــا ب ــی بعضی ه فیلمســازان انقاب

ــد کــه حداقــل  ــی و حــوزه هــری بودن ــاد فاراب خروجــی بنی

ــئله ی  ــی مس ــک، کم ــدگی های ایدئولوژی ــم ش ــام هض ــا مت ب

ســینام داشــتند. ماننــد: ابراهیــم حامتــی کیــا و مجیــد مجیدی 

ــور و..... ــی پ ــول ماقل و رس

در ایــن میــان فیلمســازان قدیمــی و اصطاحــا موج نــو مانند: 

ــی و  ــرام بیضای ــی، به ــعود کیمیای ــی، مس ــوش مهرجوی داری

ــود  ــازی خ ــه فیلمس ــه کاری ب ــا محافظ ــتمی ب ــاس کیارس عب

ــای  ــتمی در آن فض ــا کیارس ــت مث ــد و در نهای ــه دادن ادام

ــه ســبک منحــر  بســته و خــط گذاری هــای ایدئولوژیــک ب

بــه فــرد خــود نایــل شــد کــه در متــام جهــان بــه عنــوان یــک 

ــد. مولــف بــزرگ تثبیــت گردی

موضــوع دیگــر برآمــده از دوران دهــه ی شــصت کــه بســیار 

مــورد مذمــت مخالفینــی همچــون فراســتی و آوینــی در 

آن زمــان قــرار می گرفــت بحــث ســینامی جشــنواره ای و 

فیلمهایــی بــود کــه بــه عنــوان مناینــده ی ایــران بــه خــارج از 

ــد. کشــور مــی رفتن

در اینکــه گاهــا تصمیــم گیری هــای سیاســی در برخــی از 

ــن هــم،  ــا مخالفی ــل هســتند ام جشــنواره های خارجــی دخی

بــه صــورت رادیــکال بــر طبــل ارتــداد ســینامی جشــنواره ای 

ــزه ای  ــه طــور بام ــا ب ــن مخالفت ه ــروزه ای ــه ام ــد ک می زدنن

بــه طیف هــای رادیــکال مذهبــی هــم رسایــت کــرده و بعضــا 

آنهایــی کــه اصــا ســینام را منــی شناســند و هیــچ وقــت هــم 

ــائل  ــل مس ــه دلی ــط ب ــوده فق ــه نب ــان دغدغ ــینام برایش س

ایدئولوژیــک بــا امثــال فراســتی ها هــم صــدا شــده اند. یعنــی 

ــه  ــاده و شــعاری ب ــرت و عقــب افت ــم اب ــک فیل ــر امــروز ی اگ

شــکل دههــی  شــصتی اش بــه کــن و ونیــز و اســکار راه پیــدا 

کنــد همیــن دوســتان بــه ظاهــر منتقــد ایدئولوژیک مــا فریاد 

پیــروزی و فتــح جبهــه ی فرهنگــی دشــمن را رس می دهنــد اما 

بــه دالیــل سیاســی پشــت جمــات بــی رس و تهی مانند ســیاه 

منایــی و وطــن فروشــی و اگزوتیــک مــدرن پنهــان میشــوند.

امــا برخــورد جشــنواره های خارجــی بخصــوص جشــنواره های 

ســینامیی اروپــا در بــاب ســینامی پــس از انقــاب ایــران یــک 

بحــث تحلیلــی دارد. اساســا خــط و مــش جشــنواره هایی 

ــنواره  ــان، جش ــوص مهمرتینش ــن و بخص ــز و برلی ــد ونی مانن

ــامت  ــنواره ها و مراس ــف جش ــت مخال ــدا در جه ــن از ابت ک

ــن  ــت. ای ــوده اس ــکار ب ــژه اس ــه وی ــی ب ــک آمریکای آکادمی

ــان در  ــه ی تشکیلش ــالهای اولی ــی از س ــنواره های اروپای جش

دهــه ی ۴۰ و ۵۰ میــادی فقــط بــه دنبــال کشــف و معرفــی 

از  آلرتناتیــو  ســینامیی  بــا  و مســتعد  ســینامگران جدیــد 

نقــاط مختلــف جهــان هســتند. ســینامی ایــران هــم در قبــل 

ــدت  ــه بش ــو ک ــوج ن ــد م ــس از تول ــوس پ ــاب، بخص از انق

ــه  ــود، توج ــا ب ــه و اروپ ــدرن فرانس ــینامی م ــر س تحــت تاثی

ــای  ــد فیلمه ــرد. مانن ــب ک ــه خــود جل ــن جشــنواره  ها را ب ای

»خشــت و آینــه« اثــر ابراهیــم گلســتان، »خانــه ســیاه 

ــر فــروغ فــرخ زاد، »ســیاوش در تخــت جمشــید«  اســت« اث

اثــر فریــدون رهنــام، »شــب قــوزی« اثــر فــرخ غفــاری، »گاو« 

اثــر داریــوش مهرجویــی، »آرامــش در حضــور دیگــران« اثــر 

نــارص تقوایــی، »چشــمه« اثــر آربــی آوانســیان، »طبیعــت بی 

ــز  ــر پروی ــا« اث ــث، »مغول ه ــهید ثال ــهراب ش ــر س ــان« اث ج

کیمیــاوی، »شــازده احتجــاب« اثــر بهمــن فرمــان آرا، »رگبــار« 

اثــر بهــرام بیضایــی و »گــزارش« اثــر عبــاس کیارســتمی. 

ــار جشــنواره های  ــرای نخســتین ب ــه ب ــد ک ــاری بودن ــا آث اینه

ســینامیی اروپایــی بــه آنهــا نگاهــی ژرف انداختند و ســینامی 

غیــر جریــان اصلــی و هــری ایــران را بــه رســمیت شــناختند.
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اســلوب های  و  قواعــد  منتقــدان  از  برخــی  متاســفانه 

جشــنواره های اروپایــی را در نظــر منی گیرنــد و فقــط بــه 

ســطح توجــه مــی کننــد. جشــنواره های ســینامیی اروپــا 

ــای  ــال فیلمه ــه دنب ــط ب ــن فق ــز و برلی ــن و ونی بخصــوص ک

خــاف جریــان اصلــی و بدنــه در متام کشــورهای دنیا هســتند 

ــدارد. از  ــتثنا ن ــان اس ــوری برایش ــچ کش ــان هی ــن می و در ای

ایتالیــای دهــه ی ۵۰ و ۶۰ میــادی بگیریــم کــه برخــاف 

آنتونیونــی،  آنجلــو  مبــکل  اصلی شــان،  جریــان  ســینامی 

فدریکــو فلینــی، پیــر پائولــو پازولینــی و برنــاردو برتولوچــی 

را انتخــاب کردنــد تــا اینگــامر برگــامن، آلــف شــوبرگ و آرنــه 

سوکســدورف ســوئدی، لوئیــس بونوئــل، کارلــوس ســائورا 

اســپانیایی، گلوبر روشــا و نلســون پریــرا دو ســانتوس برزیلی، 

ــدرس  ــم ون ــر فاســبیندر، فولکــر اشــلوندورف و وی ــر ورن رای

آملانــی، میکلــوش یانچــو، اشــتفان ژابــو و بــا تار مجارســتانی، 

ــدری  ــدا و کریســتف کیشلوفســکی لهســتانی، آن ــدری وای آن

ــدری کونچالوفســکی، الکســاندر ســاخاروف  تارکوفســکی، آن

و رسگئــی پاراجانــف روســی، ناگیســا اوشــیام، هیروشــی 

تیشــیگاهارا، ماســاهیرو شــینودا، کائــدو شــیندو، کوجــی 

ســمبنه  عثــامن  ژاپنــی،  ایاممــورا  شــوهی  و  واکاماتســو 

ســنگالی، فرنانــدو ســوالناس و اکتــاو گتینــو آرژانتینــی، تئــو 

آنجلوپولــوس، مایــکل کاکویانیــس و گوســتاو گاوراس یونانــی، 

یــان شــوانکامیر، یــرژی منــزل و ویــه را خیتیلــوا از چــک 

ــلواکی اس

ــه فــرد  ــی منحــر ب ــق جهان ــار و خل ــا آث ــن فیلمســازان ب ای

بــه ســمت نگاهــی تالیفــی حرکــت کردنــد و بعضــا جریانــات 

آوانــگارد و ســاختار شــکنی را بــه وجــود آوردند. فیلمســازانی 

کــه بعضــا تصویــری ســیاه و نــا امید از کشورشــان نشــان داده 

ــا  ــد ) ب ــه راحتــی می توانســتند انــگ ســیاه منایــی بخورن و ب

اینکــه مثــا در اتحــاد جامهیر شــوروی و حکومت فاشیســتی 

اســپانیا چنیــن انگــی بــه ایــن ســینامگران زده می شــد(. حــال 

در ســینامی پــس از انقــاب فیلمهــای نســبتا اســتاندارد ایرانی 

ــود.  ــو ب ــرگاه ن ــد و منظ ــگاه جدی ــک ن ــنواره ها ی ــرای جش ب

مثــا عبــاس کیارســتمی نخســتین رس دمــدار ایــن ســینام در 

ــزد ســینامگران و منتقــدان بخاطــر  ــی ن جشــنواره های اروپای

گوناگــون  ســبک های  اختــاط  و  مینی مالیســتی  تصویــر 

بــه  بــا هــم  امپرسیونیســم  نئو رئالیســم و  ناتورالیســم و 

طــرز وســیعی مــورد بــاز خــورد جهانــی قــرار گرفــت. 

ــر  ــتمی بخاط ــینامی کیارس ــدان س ــول منتق ــه ق ــر ب ــال اگ ح

ــند  ــورد پس ــی م ــیاه منای ــران و س ــی ای ــب افتادگ ــش عق منای

ــد  ــش ش ــای اول نصیب ــت و جایزه ه ــرار گرف ــنواره ها ق جش

ــت؟  ــدی ای داش ــورد ج ــدان بازخ ــگاه منتق ــرا در ن ــس چ پ

یعنــی منتقــدان بــزرگ و تئوریســین هایی ماننــد: دیویــد 

جاناتــان  تامســون،  دیویــد  ســانتاگ،  ســوزان  بــوردول، 

روزنبــام، جــی. هابرمــن، آنتونیــو ناپولیتانــو و.... بخاطــر 

اینکــه   بــا  شــدند؟؟  او  مجــذوب  کیارســتمی  ســیاه منایی 

ــا  امــروزه  ســبک ســینامی وی در برخــی دانشــگاه های اروپ

تدریــس می شــود و همیشــه جــزٔو بزرگرتیــن کارگردانــان 

بــا  امــروز  مشــکل،  همیــن  می گــردد.  قلمــداد  معــارص 

ســینامی اصغــر فرهــادی هــم هســت. آیــا حــق بــا منتقــدان 

داخلــی اســت کــه فرهــادی بــه دلیــل ســیاه مناییهایــش 

جایــزه     میگیــرد و خیــل عظیــم منتقــدان فرنگــی می گوینــد: 

»بــه بــه چــه ســینامی ســیاه منــا و اگزوتیکــی از ایــران«!!!!!

ــروزه سیاســت جشــنواره ها پارامرتهــای سیاســی را  ــاید ام ش

در انتخــاب فیلمــی دخیــل مناینــد ماننــد جایــزه ای کــه بــرای 

فیلــم »تاکســی« چنــد ســال پیــش بــه جعفــر پناهــی دادنــد 

ــا  ــخ آن فیلمه ــذر تاری ــا در گ ــه آی ــت ک ــن اس ــم ای ــا مه ام

مانــدگار هســتند؟؟ ما وقتی از جشــنواره و جایــزه اش صحبت 

می کنیــم ایــن موضــوع را مطلــق منی انگاریــم کــه هــر کــس 

جایــزه بگیــرد پــس نبایــد نقــد شــود و آن درخشــش جهانــی 

ــرد.  ــرار بگی ــدان ق ــر رس منتق ــی ب ــیر داموکلس ــان شمش بس

ــای  ــه زدن انگ ه ــه وصل ــت ن ــم اس ــاختاری مه ــد س ــا نق ام

نخ منــای سیاســی بــه فیلــم و نــغ زدن هــای بــی خــود.

ــدی از  ــک بع ــه و ت ــک طرف ــای ی ــع بندی ه ــدل جم ــن م ای

ســمت دوســتان سیاســت باز ما که ســینام را هم درســت منی 

فهمنــد و بــا یــک فیلــم خزعبــل پروپاگاندا در ســالن ســینام از 

هــوش مــی رونــد، بعیــد نیســت امــا منتقــدان ســینامیی بهــرت 
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اســت کمــی مدیــوم را درســت بشناســند. اگــر بــا ایــن جمــع 

ــای هــری و  ــد نیمــی ازفیلمه ــی طــرف باشــیم بای ــدی کل بن

خــاف جریــان اصلــی دنیــا را بــه دور ریخت چون بیشرتشــان 

تصویــری ســیاه و منفعــل و انتقادگونــی از کشورشــان دارنــد 

پیــدا  جریــان  مدرنیتــه  از  دور  بــه  مضمون هایشــان  یــا 

می کنــد. 

ــدان ســینامیی  ــا نظــر منتق ــوان ب ــه مــی ت ــک زمین ــا در ی ام

ــه توهــم  مخالــف، یــک اشــرتاکی داشــت و آن دامــن زدن ب

ــازان  ــی فیلمس ــان برخ ــاص می ــری و خ ــان ه ــینامی جری س

ــه  ــنواره ها ب ــای جش ــی از جایزه ه ــی برخ ــت. یعن ــوان اس ج

ــادی در  ــر فره ــتمی و اصغ ــاس کیارس ــون عب ــی همچ بزرگان

ایــران باعــث ایجــاد توهمــی در میــان برخــی از ســینامگران 

مــی شــود که دســت بــه تقلیــد بزنند و بــدون اینکه شــناختی 

از ســینام داشــته باشــند پــز انتلکــت بدهنــد. نگارنــده ایــن 

دامــن زدن توهمــی را قبــول دارد ماننــد دورانــی کــه پــس از 

مطــرح شــدن کیارســتمی در جهــان همــه ی فیلمســازان مــی 

خواســتند ماننــد کیارســتمی فیلــم بســازند. حتــی فیلمســازان 

قدیمــی مثــل محســن مخملبــاف و نســل بعــدی ماننــد جعفر 

پناهــی و بهمــن قبــادی. امــروزه هــم کــه چنــد ســالی اســت 

او فیلــم  بــه روش  بعضی هــا جــو فرهــادی گرفته انــد و 

ــه فقــط  ــی ک ــف و دســته چندم ــی ضعی می ســازند. فیلمهای

شــانس منایــش در جشــنواره ها آن هــم در بخــش غیــر رقابتی 

را کســب می کننــد. امــروزه فیلمســازان جوانــی ماننــد شــهرام 

مکــری در عرصــه ی هــری کــم پیــدا می شــود کــه دســت بــه 

ســاخت یــک ســبک جدیــد بزنــد و بــر مبنــای تئوریــک جلــو 

بیایــد.

ــینامیی در  ــران س ــامر مدی ــذاری بی ــل گ ــذاری و ری ــط گ خ

دهــه ی شــصت هنــوز هــم در ســینامی ایــران باعــث وجــود 

مشــکاتی می گــردد. فیلمســازان وابســته و خــودی کــه 

ــی و  ــینامی انقاب ــم س ــه اس ــتند و ب ــکار هس ــه طلب همیش

ارزشــی هیــچ بازخــوردی ندارنــد. یعنــی حتــی شــانس دیــده 

ــه ی  ــا چرخ ــط ب ــته و فق ــور را نداش ــارج از کش ــدن در خ ش

ــتند.  ــعار دادن هس ــال ش ــه دنب ــان ب ــوب پروپاگاندایش معی

کــه  دغدغــه  بــی  ســینامگران  از  برخــی  هــم  آنســو  از 

ادعــای اســتقال کــرده بــا اینکــه پولشــان را از دولــت 

ــه  ــر و تجرب ــا ه ــنفکری ی ــینامی روش ــت س ــد، پش می گیرن

ــا  ــه اتفاق ــا اینک ــد ب ــزش را می دهن ــط پ ــده و فق ــان ش پنه

و  بــوده  ســخت  بســیار  عرصــه  ایــن  در  فیلمســازی 

ــذار  ــپس گ ــی و س ــه ی درون ــس دغدغ ــد از پ ــردان بای کارگ

از ســینامی کاســیک و بدنــه بــه قالــب ایــن چنینــی برســد.

در پایــان بایــد بــه ایــن تحلیــل برســیم کــه سیاســت گــذاری 

ــازی و  ــان س ــصت و جری ــه ی ش ــینام در ده ــط س ــای غل ه

الگــو قــرار دادن منابعــی کــه درســت درکشــان نکردنــد 

باعــث بــه وجــود آمــدن بحران هایــی شــد کــه بعدهــا 

ــی  ــان اصل ــاف جری ــری و خ ــینامی ه ــی س ــی کل در نگاه

مــورد شــامتت قــرار گرفــت کــه واقعــا جمــع بنــدی ناقصــی 

ــدروی  ــن تن ــه در اواخــر دهــه ی شــصت ای ــرای منون ــود. ب ب

ــعود  ــی و مس ــی آوین ــری مرتض ــه رسدبی ــینام ب ــوره س در س

فراســتی بــه جایــی رســید کــه ســینامی گلخانــه ای مدیــران را 

کامــا خروجــی فیلمهــای اروپایــی در نظــر گرفتنــد و مســبب 

اصلــی تارکوفســکی و پاراجانــف و یانچــو شــدند، امــا جریــان 

دهــه ی شــصت بــه درســتی مــورد بررســی قــرار نگرفــت. بــا 

اینکــه در یــک نســخه ی مناســب، ســوره ســینام هیچــکاک را 

بهرتیــن گزینــه بــرای رسمشــق قــرار دادن معرفــی کــرد و از 

مــرگ ســینامی جریــان اصلــی و قالــب گفــت امــا اینکــه بعضا 

ــد در  ــی زدن ــا هیچــکاک تارکوفســکی را م ــه می شــود ب گفت

اوج بــی منطقــی قیــاس مــع الفارقــی اســت. چــون ســینامی 

ــدارد و  ــکی ن ــینامی تارکوفس ــه س ــی ب ــچ ربط ــکاک هی هیچ

هیــچ املــان مشــرتکی بــرای مقایســه و مقابلــه ندارنــد و اصــا 

دلیلــی هــم نــدارد کــه ایــن دو در مقابــل هــم قــرار بگیرنــد.

متاســفانه اینــکار امــروزه ســبب ســاز جبهــه بنــدی در میــان 

منتقــدان و عاقــه منــدان ســینام شــده اســت و در روبــروی 

هــم برخی هــا زیــر پرچــم هیچــکاک ســینه می زننــد و 

بعضی هــا هــم تارکوفســکی را ســینامی نــاب می داننــد. 

چنیــن مواضعــی نــه دلیــل منطقــی ای دارد و نــه ســیر تکاملی 

ــینامی  ــب س ــی در قط ــون یک ــوم، چ ــناخت مدی ــاب ش در ب
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ــینامی  ــه ی س ــری در گون ــه و دیگ ــرار گرفت ــی ق ــان اصل جری

ــازند.  ــینام را می س ــت س ــم، کلی ــا ه ــن دو ب ــه و ای ــر بدن غی

البتــه نقــد کــردن ایــرادی نــدارد چــون نــه فیلمســازان جریــان 

اصلــی ماننــد هیچــکاک و فــورد مقدس انــد و نــه جریانــات

هــری ماننــد برگــامن و تارکوفســکی. هامنطــور هــم  کــه در 

تاریــخ منتقــدان بــه هــر دو جربــان بــر اســاس نگرش هایشــان 

نقــد داشــته اند امــا حــذف کــردن و از چرخــه خــارج کــردن 

یکــی از ایــن جریان هــا بیشــرت یــک شــوخی  مضحــک اســت.
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