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دیویـــد بـــوردول در کتـــاب »روایـــت در فیلـــم داســـتانی« بطـــور کلـــی 
فیلم هـــای داســـتانی را بـــه چهـــار دســـته تقســـیم می کنـــد: ســـینمای 
کالســـیک، ســـینمای هنـــری، ســـینمای ماتریالیســـتی - تاریخـــی 
ــه  ــک. سـ ــینمای پارامتریـ ــوروی( و سـ ــت شـ ــه ي بیسـ ــای دهـ )فیلم هـ
دســـته ي آخـــر جایگزین هایـــی بـــرای جریـــان عمومـــی فیلم ســـازاني 
ــان  ــاداری نشـ ــیک وفـ ــنت های کالسـ ــه سـ ــان بـ ــه همچنـ ــتند کـ هسـ
می دهنـــد. پـــر واضـــح اســـت کـــه هـــر کـــدام از ایـــن دســـته ها بـــه 
شـــیوه ي خودشـــان از ســـنت های کالســـیک فاصلـــه می گیرنـــد و بـــه 

ــد. ــا می کننـ ــان را بنـ ــای خودشـ ــنت ها و قراردادهـ ــو سـ ــه ای نـ گونـ
ـــود.  ـــماره می ش ـــن ش ـــازان ای ـــیاری از فیلم س ـــامل بس ـــری ش ـــینمای هن س
ـــاوت  ـــده اســـت قض ـــعی ش ـــر آن س ـــتر ب ـــاید بیش ـــماره ش ـــن ش ـــه در ای آنچ
ـــز  ـــتر تمرک ـــه بیش ـــت بلک ـــا نیس ـــن فیلم ه ـــی ای ـــا خوب ـــدی ی ـــورد ب در م

بـــر جنبه هـــای زیبایی شـــناختی ایـــن فیلم هاســـت.
از ویژگی هـــای عمومـــی ســـینمای هنـــری می تـــوان ایـــن گونـــه 
ـــای  ـــتان ها و رمان ه ـــیک از داس ـــینمای کالس ـــه س ـــه ک ـــرد.   همانگون یادک
عامـــه پســـند و نمایشـــنامه های اواخـــر قـــرن نوزدهـــم تغذیـــه می کنـــد 
و شـــیوه داســـتان گویـــی اش بـــه داســـتان های ادگار آلـــن پـــو شـــبیه 
ـــد  ـــه می کن ـــدرن تغذی ـــات م ـــتر از ادبی ـــز بیش ـــری نی ـــینمای هن ـــت، س اس
و بیشـــتر بـــه داســـتان های کوتـــاه چخـــوف شـــباهت دارد. فیلم هایـــی 
ـــد،  ـــخصیت متمرکزن ـــر ش ـــرا، ب ـــگ و ماج ـــر پیرن ـــز ب ـــای تمرک ـــه ج ـــه ب ک
ــت  ــر اسـ ــع بهتـ ــک دارد و در واقـ ــی اپیزودیـ ــگ حالتـ ــه پیرنـ در نتیجـ
ـــد  ـــگ ان ـــرده پیرن ـــا خ ـــته، ی ـــن دس ـــای ای ـــه بیشـــتر فیلم ه ـــم ک اینطـــور بگویی
ـــود  ـــکاری وج ـــای آش ـــا خأله ـــببی ماجرا ه ـــق س ـــگ. در منط ـــد پیرن ـــا ض و ی
ـــرب  ـــد. از ض ـــا می کن ـــی ایف ـــی اساس ـــت نقش ـــادف در روای ـــر تص دارد و عنص
ـــکل  ـــت ش ـــت. و روای ـــری نیس ـــر خب ـــیک دیگ ـــک کالس ـــای دراماتی األجل ه
ـــیک  ـــینمای کالس ـــالف س ـــر خ ـــت ب ـــرد. روای ـــود می گی ـــه خ ـــوبژکتیو ب س
کـــه بیشـــتر حالـــت دانـــای کل را دارد غالبـــاً محـــدود بـــه اطالعـــات 
بـــودن  شـــخصیت هایش می شـــود و همیـــن بی شـــک ســـوبژکتیو 
روایـــت را تشـــدید می کنـــد. ایـــن امـــر از یـــک طـــرف باعـــث همدلـــی 
تماشـــاچی بـــا شـــخصیت های اصلـــی می شـــود و از طـــرف دیگـــر 
ـــت  ـــه حال ـــی ک ـــد. روایت ـــت می بخش ـــه روای ـــاد ب ـــل اعتم ـــر قاب ـــی غی حالت
ـــر  ـــاگر را درگی ـــه تماش ـــای آنک ـــه ج ـــی ب ـــتری دارد یعن ـــی بیش ـــود آگاه خ
ـــک  ـــم تحری ـــی فیل ـــتان گوی ـــد داس ـــورد رون ـــکاوی او را در م ـــد، کنج کن
ـــوی  ـــر از قصه گ ـــی رود. دیگ ـــش م ـــه پی ـــم اینگون ـــرا فیل ـــه چ ـــد، ک می کن
ـــت. ـــکار اس ـــي آش ـــف بس ـــور مؤل ـــای حض ـــت و رد پ ـــری نیس ـــی خب نامرئ

ــیک را از  ــنت های کالس ــت از س ــری گسس ــینمای هن ــه س ــه اینک خالص
ــد. ــل می کن ــام ح ــاد ابه ــده  و ایج ــای پیچی راه ه

ـــت،  ـــام اس ـــاد ابه ـــوردول ایج ـــگاه ب ـــری از ن ـــینمای هن ـــی س ـــتراتژی کل اس
و آنـــرا صرفـــاً یـــک ویژگـــی فرمـــی می دانـــد. و البتـــه در ایـــن میـــان، 
ـــینمای  ـــتی س ـــت و سرراس ـــه قطعی ـــبت ب ـــرای آن نس ـــی ب ـــچ ارجحیت هی

کالســـیک قائـــل نمی شـــود.
ـــام  ـــتراتژی ابه ـــا اس ـــری ب ـــینمای هن ـــه س ـــه چگون ـــت ک ـــن اس ـــم ای مه
خـــودش را بـــه هنرهـــای ابتـــدای قـــرن بیســـتم )جنبـــش مدرنیســـم( 
ـــعت  ـــر و وس ـــود را بازت ـــیر خ ـــری مس ـــع هن ـــد. و در جوام ـــک می کن نزدی

مخاطبینـــش را بیشـــتر و بیشـــتر می کنـــد.
ـــنفکر  ـــر روش ـــران قش ـــه در ای ـــت ک ـــزی اس ـــان چی ـــری هم ـــینمای هن س
ـــد   ـــل می کنن ـــان وص ـــه آن جری ـــود را ب ـــده خ ـــه ش ـــی ک ـــر طریق ـــه ه ب
ـــعی  ـــد، س ـــرها در بیاورن ـــن س ـــري بی ـــه س ـــرای اینک ـــان ب ـــیاری از آن و بس
ـــرا بـــی کالس جلـــوه دهنـــد  کردنـــد پنبـــه ســـینمای کالســـیک را بزننـــد و آن
و بـــا نقدهـــای فلســـفی، فـــرا متنـــی و گاهـــي بی ربـــط نوشته هایشـــان 
را پرمعنـــا جلـــوه دهنـــد. ایـــن درســـت مســـیری اســـت کـــه ســـینمای 
ــی و  ــای دولتـ ــا پول هـ ــه بـ ــه ي ۶۰-۷۰ کـ ــران در دهـ ــنفکری ایـ روشـ
بودجه هـــای بی بازگشـــت می توانســـتند فیلـــم بســـازند، شـــکل گرفـــت و 
ـــتیم  ـــازاني هس ـــاهد فیلم س ـــروز ش ـــرد. و ام ـــود ک ـــو را ناب ـــینمای قصه گ س
کـــه در الفبـــای ابتدایـــی قصـــه گویـــی در می ماننـــد زیـــرا ســـینمای 
ـــعی  ـــه س ـــت. هم ـــاعرانه اس ـــه و ش ـــد قص ـــینمایی ض ـــوب آن دوران، س مطل
ـــتمی  ـــبیه کیارس ـــا ش ـــازند و ی ـــم بس ـــکی فیل ـــد تارکفس ـــا مانن ـــد ی می کنن
و مخملبـــاف! اینجاســـت کـــه فیلم ســـازاني چـــون مهرجویـــی، تقوایـــی 
و عیـــاری کـــه می داننـــد چطـــور قصـــه تعریـــف کننـــد، تـــا مدت هـــا 
ـــته اند. ـــه داش ـــرپا نگ ـــرا س ـــد و آن ـــران بوده ان ـــینمای ای ـــده س ـــات دهن نج

ــه  ــم. و ب ــما آرزومندی ــراي ش ــش رو ب ــال پی ــا را در س ــا بهترین ه در انته
شــما امیــد می دهیــم خــط مشــی قبــل را کــه شــامل همــه ي گونه هــای 
ســینمایی، در عرضــه فیلم هــای دوســت داشــتنی، مهــم و تاثیرگــذار اســت، 
ادامــه دهیــم. و همچنیــن فیلم ســازان و اهالــی هنــر را بیــش از پیــش بــه 
ــه امیــد  دیــدن فیلم هــای ســینمایی در ســالن ســینما دعــوت می کنیــم. ب
ــی داشــته باشــیم و  روزی کــه هــم ســینمای قصه گــوی خــوب و ســر حال
هــم اســتثناهایی ماننــد شــهید ثالــث، کیارســتمی و کیمیــاوی و... بــه امیــد 
روزی کــه پیــروان ســینمای هنــری در کنــار ســینمای قصه گــو و کالســیک 
ــی  ــار اصل ــد و معی ــوب ببینن ــم خ ــا فیل ــه ي ژانر ه ــالن از هم ــک س در ی
ســینمایی مــا فقــط فیلــم خــوب باشــد و فیلــم بــد. چــرا کــه بــه شــخصه 
هیــچ اعتقــادی بــه لفــظ فیلــم هنــری نداشــته و نــدارم. همــه ي گونه هــای 
ســینمایی کــه در آن فیلــم خــوب و درســت ســاخته می شــوند، ســینمای 

هنــری هســتند.
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نمونـــه ای  فلینـــی  فدریکـــو  کارنامـــه 
بســـیار جالـــب و مهـــم اســـت کـــه نشـــان 
همـــه  فیلم ســـازی  چگونـــه  می دهـــد 
ــد. او  ــدا می کنـ ــل پیـ ــف تکامـ ــن حریـ فـ
در مقـــام فیلمنامه نویســـی تثبیـــت شـــده، 
ـــی  ـــز کالم ـــتن طن ـــه نوش ـــش را از مرحل راه
و  دیالوگ نویـــس  و  اقتباس کننـــده  تـــا 
ـــرد  ـــاز ک ـــه ب ـــنده کل فیلمنام ـــره نویس باالخ
ـــد.  ـــد ش ـــی عالقه من ـــه کارگردان ـــپس ب و س
شـــاید ایـــن اشـــتیاق در ایـــن مرحلـــه از دوران 
حرفـــه ای فیلم نامه نویـــس نمایانگـــر مـــوارد 
ـــول  ـــه معم ـــی دو نکت ـــد. ول ـــی باش گوناگون
ـــازی  ـــام فیلم س ـــه وی در مق ـــت ک ـــن اس ای
ـــش  ـــط در ذهن ـــه فق ـــف، ن ـــن حری ـــه ف هم
مجســـم  را  آن  کل  بلکـــه  می نویســـد 
ــه  ــی بـ ــه و کارگردانـ ــم نامـ ــد. فیلـ می کنـ
نحـــو تنگاتنگـــی در هـــم می آمیزنـــد و 
ترکیـــب می شـــوند. بـــی شـــک او از آن 
دســـت نویســـنده هایی بـــود کـــه ســـخت 
ـــی  ـــیری را ط ـــه مس ـــدس زد چ ـــد ح می ش
ـــی  ـــوع کارگردان ـــه ن ـــه چ ـــرد و ب ـــد ک خواه

تبدیـــل خواهـــد شـــد.
او در ســـال 1920 در شـــهر ریمینـــی ایتالیـــا 
ـــی در  ـــه فلین ـــالت اولی ـــد. تحصی ـــد ش متول
ــود و در دوران  ــی بـ ــه مذهبـ ــک مدرسـ یـ
نوجوانـــی عشـــق و عالقـــه بـــه نقاشـــی و 
ـــود را  ـــا او زادگاه خ ـــد ت ـــه ای ش ســـیرک بهان
ـــای  ـــز فعالیت ه ـــه رم، مرک ـــرده و ب ـــرک ک ت
ــرود. او  ــی، بـ ــنفکران ایتالیایـ ــری روشـ هنـ
خیلـــی زود اســـتعداد خـــود در زمینـــه 
کاریکاتورســـازی را نشـــان داد. چیـــزی 
کـــه او حتـــی در دوران فیلمســـازی خـــود 
ــاژ  نیـــز رهایـــش نکـــرد و همیشـــه دکوپـ
ــا  ــاس کاریکاتورهـ ــر اسـ ــش را بـ فیلم هایـ
بنـــا می کـــرد. در همیـــن دوران بـــود کـــه 
ــش  ــک نمایـ ــای کوچـ ــتن قطعه هـ او نوشـ

»من فکر می کنم که فیلم هایم با قلبی سرشار از احساس وظیفه و عشق به کار ساخته 
شده اند و همین برای من کافی است.«

سینمای فلینی؛راهی برای سبکبالی و شهود

نویسنده: فرناز ربیعی
farnaz.rbi@gmail.com

رادیویـــی را بـــرای جولیـــا ماســـینا آغـــاز 
می کنـــد. همیـــن حرفـــه ســـکوی پرشـــی 
ــق  ــد از طریـ ــی بتوانـ ــا فلینـ ــود تـ می شـ
آن خـــود را وارد عالـــم ســـینما کنـــد. اوج 
فلینـــی  خودآمـــوزی  و  آمـــوزش  دوران 
ـــلینی،  ـــو روس ـــا روبرت ـــه ب ـــت ک ـــی اس زمان
ـــنا  ـــم، آش ـــت نئورئالیس ـــلم نهض ـــتاد مس اس
می شـــود. خـــود فلینـــی بارهـــا اشـــاره 
ـــنا  ـــلینی آش ـــا روس ـــر ب ـــه اگ ـــود ک ـــرده ب ک
نمی شـــد، شـــاید هیـــچ گاه فیلمســـاز 
ــته  ــم برجسـ ــی در دو فیلـ ــد. فلینـ نمی شـ
روســـلینی کـــه از جملـــه شـــاهکارهای 
ـــخ ســـینما هســـتند؛ » رم، شـــهر  مســـلم تاری
ــکار  ــام همـ ــزا« در مقـ ــاع« و »پائیـ بی دفـ
ـــردان کار  ـــتیار کارگ ـــس و دس ـــه نوی فیلمنام
ــازنده  ــل سـ ــع عوامـ ــد. کار در جمـ می کنـ
ایـــن دو فیلـــم تجربیـــات فراوانـــی بـــه او 
می آموزنـــد و پایه هـــای اولیـــه کار او را 
تشـــکیل می دهنـــد. هرچنـــد کـــه فلینـــی 
بعدهـــا ســـبک کار اســـتاد خـــود را ادامـــه 
نـــداده و ســـبک تـــازه ای را در پیـــش 
می گیـــرد کـــه بعدهـــا بـــه نـــام خـــود او 
ــت  ــن سال هاسـ ــود. در همیـ ــت می شـ ثبـ
ــینا ازدواج  ــا ماسـ ــا جولیتـ ــی بـ ــه فلینـ کـ

. می کنـــد
ــن  ــرش چندیـ ــال های عمـ ــن سـ در آخریـ
بـــار حملـــه قلبـــی بـــه او دســـت داد کـــه 
ـــا انداخـــت. ســـرانجام او  ـــن آن او را از پ آخری
ـــرش  ـــا همس ـــه ب ـــس از آن ک ـــتاد روز پ هش
ـــود را جشـــن  ـــالگرد ازدواج خ ـــن س پنجاهمی
می گرفتنـــد، در یـــک بعدازظهـــر ســـرد 

ـــت. ـــزی درگذش پائی
فلینـــی را می تـــوان فیلمســـازی تمـــام 
و کمـــال دانســـت. صاحـــب ســـبک و از 
بـــزرگان ســـینمای جهـــان. ســـینمایش 
الهـــام گرفتـــه از رویاهـــا، خاطـــرات و 

ــه  ــه بـ ــت کـ ــطه اوسـ ــای بی واسـ تجربه هـ
ــتانی بـــه هـــم می پیوندنـــد  صـــورت داسـ
کـــه نمایشـــگر احساســـات و عواطـــف درونـــی 
ــردان  ــود را کارگـ ــن خـ ــت. »مـ انسان هاسـ
حرفـــه ای نمی دانـــم؛ یعنـــی آدمـــی کـــه 
ـــت.  ـــغلش اس ـــن ش ـــا همی ـــش تنه فیلم های
ــم،  ــو می دانـ ــک قصه گـ ــود را یـ ــن خـ مـ
ـــق دروغ  ـــون عاش ـــم چ ـــق می کن ـــم خل فیل
ــا،  ــداع قصه هـ ــق ابـ ــتم؛ عاشـ ــن هسـ گفتـ
ـــده ام و  ـــه دی ـــی ک ـــف چیزهای ـــق توصی عاش
ـــرده ام.  ـــورد ک ـــا برخ ـــا آن ه ـــه ب ـــی ک مردم
تصویـــر  بـــه  طریـــق  از  را  فیلم هایـــم 
کشـــیدن قســـمت هایی از زندگـــی خـــودم 

می ســـازم.«
اشـــاره های  از  آکنـــده  فلینـــی  آثـــار 
ــان  ــت. فیلم هایـــش بیـ اتوبیوگرافیـــک اسـ
ـــز تخیـــالت،  شـــرح حـــال خـــود اوســـت، و نی

ــاتش. ــف و احساسـ ــات، عواطـ ذهنیـ
ــی،  ــار فلینـ ــک در آثـ ــت اتوبیوگرافیـ ماهیـ
حال گویـــی  شـــرح  از  فراتـــر  معنایـــی 
و  رویدادهـــا  حتـــی  دارد.  مســـتقیم 
ـــی  ـــور عین ـــه ط ـــی ب ـــه فلین ـــی ک لحظه های
ــای او  ــا در رویـ ــرده، امـ ــه نکـ ــز تجربـ نیـ
ـــی از  ـــوده، جزی ـــش ب ـــز عالیق ـــته و ج گذش

ــت. ــی اوسـ زندگـ
ســـه فیلـــم ولگردهـــا، زندگـــی شـــیرین و 
ـــه ای  ـــر آگاهان ـــاوی تصوی ـــم ح ـــت و نی هش
ـــک  ـــه ی ـــود او، ن ـــی خ ـــره زندگ ـــت از چه اس
نمایـــش ظاهـــری بلکـــه کاوش تخیلـــی در 
احساســـات  زندگـــی ،  از  قســـمت هایی 
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ــم  ــن فیلـ ــر گرفتـ ــا در نظـ و عقایـــدش. بـ
ــای-  ــا و جولیتـ ــب های کابیریـ ــاده، شـ جـ
ـــش  ـــینا بی ـــخص جولیاماس ـــت ش ارواح، اهمی
ــه  ــا بـ ــه تنهـ ــت. نـ ــرآوردی اسـ ــر بـ از هـ
ــخصیت ها  ــن شـ ــش ایـ ــای نقـ ــل ایفـ دلیـ
ـــدون  ـــی ب ـــه فلین ـــت ک ـــن عل ـــه ای ـــه ب بلک
او در ذهنـــش، هرگـــز ایـــن فیلم هـــا را 
ــنده  ــو، نویسـ ــز موناکـ ــاخت. جیمـ نمی سـ
ســـینما معتقـــد اســـت، فیلم هـــای فلینـــی 
ـــد  ـــس می کنن ـــه را منعک ـــی درونگران طبیعت
و در بررســـی آثـــار فلینـــی می نویســـد: 
»فلینـــی بعضـــاً در فیلم هایـــش بـــه خلـــق 
بیرونـــی کشـــمکش های درونـــی خـــود 
ـــده  ـــیم ش ـــش تقس ـــه دو بخ ـــردازد. او ب می پ
ـــی و  ـــران و بی تفاوت ـــه دیگ ـــق ب ـــت؛ عش اس
کشـــمکش حاصلـــه، موضـــوع بســـیاری از 

فیلم هـــای او را تأمیـــن می کنـــد.«
ـــه  ـــی را ب ـــازی فلین ـــن، دوران فیلمس منتقدی
ــد.  ــیم می کننـ ــخص تقسـ ــش مشـ دو بخـ
»ولگـــردان«،  فیلم هـــای  بـــا  اول  دوره 
»شـــب های کابیریـــا« و »جـــاده« کـــه 
ـــه  ـــر پای ـــده او ب ـــه آین ـــر و اندیش ـــاد فک بنی

آن هـــا اســـتوار اســـت.
در  متفاوتـــی  دوره   19۵9 ســـال  از 
فیلمســـازی فلینـــی آغـــاز می شـــود. ســـه 
ـــم«  ـــت ونی ـــیرین«، »هش ـــی ش ـــم »زندگ فیل
و »جولیتـــای ارواح« دوره تکامـــل ادراک او 
ـــارت دیگـــر دوره تظاهـــر  ـــه عب از زندگـــی و ب
و درماندگـــی او در برابـــر مســـاله زندگـــی 
ــازی  ــبک فیلمسـ ــن دوره سـ ــت. در ایـ اسـ
او تکامـــل یافتـــه امـــا از صمیمیـــت آثـــار 
ـــکاری  ـــر هم ـــرد. تأثی ـــه می گی دوره اول فاصل
ــان نئورئالیســـت  ــدادی از کارگردانـ ــا تعـ بـ
ــار  ــب در آثـ ــن مکتـ ــاص ایـ ــش خـ و بینـ
ـــت.  ـــاهده اس ـــل مش ـــوح قاب ـــه وض ـــی ب فلین
ـــتفاده از  ـــی، اس ـــل واقع ـــرداری در مح فیلمب
بازیگـــران غیرحرفه یـــی و... امـــا آن ســـبک 
ـــق  ـــاداری مطل ـــض و آن وف ـــه مح واقعگرایان
خارجـــی،  نمودهـــای  و  جلوه هـــا  بـــه 
کـــه ســـینمای کارگردان هـــای مذکـــور 
جنبه هـــای  از  می ســـازند،  مشـــخص  را 
محســـوب  فلینـــی  آثـــار  برجســـته 

. نمی شـــود
او یـــک خالـــق اســـت. بـــا ایده هـــای 
و  خیره کننـــده  تصویرهـــای  جـــذاب، 
تخیلـــی خنـــده آور کـــه دنیایـــی شـــدیداً 
ـــرار  ـــا ق ـــدگان م ـــرض دی ـــی را در مع خصوص
می دهـــد، مـــا را آنچنـــان بـــه درون ایـــن 

دنیـــا می بـــرد کـــه گویـــی دنیـــای خـــود 
ماســـت. فیلم هایـــش بـــا احســـاس آنـــی و 
ـــام  ـــن راه، اله ـــود و در ای ـــاز می ش ـــم آغ مبه

همـــه چیـــز اســـت.
می نویســـد:  ایتالیایـــی  منتقـــد  رنـــزی 
ـــک  ـــی دراماتی ـــده حرکت »ســـبک او پدیدآورن
یـــا قصه پـــرداز نیســـت، امـــا بـــه عـــوض 
می توانـــد جزئیـــات القـــا شـــده را ترســـیم 
کنـــد. تخیـــل فیلمســـاز بـــه خاطـــر بـــه 
اهمیـــت  بـــا  فوق العـــاده  کارگیـــری 
ــدم  ــق او در عـ ــی عمیـ ــات و ناتوانـ جزئیـ
ایجـــاد پیونـــدی عقالیـــی و منظـــم میـــان 
ـــات  ـــا امکان ـــی ب ـــی دایم ـــا در کشمکش آن ه
ـــد اســـت  ـــی معتق ـــا فلین ـــش اســـت.« ام خوی
کـــه شـــعور، آبســـتن گرایش هـــای عقلـــی 
اســـت کـــه خالقیـــت را تهدیـــد می کنـــد. 
ـــام  ـــه اتم ـــری ب ـــر هن ـــت، اث ـــن عل ـــه همی ب
ـــی  ـــای فیلم ـــی روی ـــه خوب ـــز ب ـــیده هرگ رس
ـــت از آب  ـــوده اس ـــد ب ـــن هنرمن ـــه در ذه ک

درنمی آیـــد.

فلینـــی هـــم از آن گـــروه فیلمســـازانی 
ــی  ــش پایانـ ــرای فیلم هایـ ــه بـ ــت کـ اسـ
در نظـــر نمی گیـــرد. در واقـــع آن هـــا بـــه 
ـــام  ـــس از اتم ـــب، پ ـــر مخاط ـــم ب ـــر فیل تأثی
مـــواردی«  »ادوارد  می اندیشـــند  اثـــر 
ــاره  ــن بـ ــی در ایـ ــاب فلینـ ــنده کتـ نویسـ
می نویســـد: بـــه دلیـــل عالقـــه و ارزشـــی 
ـــدم  ـــرای ع ـــز و راز و ب ـــرای رم ـــی ب ـــه فلین ک
ـــز  ـــام موجـــود در هســـتی و نی ـــت و ابه قطعی
ـــت،  ـــل اس ـــاگر قائ ـــوش تماش ـــوه درک و ه ق
ـــخصی  ـــان مش ـــش پای ـــت فیلم های ـــچ وق هی

ــه  ــی ارائـ ــای معینـ ــا راه حل هـ ــد، یـ ندارنـ
ــر  نمی دهنـــد. او حـــس می کنـــد کـــه اگـ
ــخص  ــه و مشـ ــته رفتـ ــان شسـ ــک پایـ یـ
ـــاری  ـــود رفت ـــاگر خ ـــا تماش ـــد، ب ـــه ده ارائ
صادقانـــه نداشـــته اســـت چـــرا کـــه او 
خـــود در زندگـــی هیـــچ گاه بـــه راه حلـــی 
پایـــدار نرســـیده اســـت. فلینـــی از تخیـــل 
ــر  ــرده و او را درگیـ ــتفاده کـ ــاگر اسـ تماشـ
فیلـــم می کنـــد و سرنوشـــت شـــخصیت ها 
و پایـــان داســـتان را برعهـــده مخاطـــب وا 

می گـــذارد.
مســـئولیت  از  دقیقـــی  احســـاس  او 
از  و  می دهـــد  ارائـــه  تماشـــاگران  بـــه 
ســـرانجام  بـــرای  می خواهـــد  آن هـــا 
شـــخصیت های فیلمـــش تصمیـــم بگیرنـــد 
ـــال و  ـــود، در اعم ـــم متاثرشـــان نم ـــر فیل و اگ
رفتارشـــان قطعـــاً تجدیدنظـــر خواهنـــد کـــرد. 
»مـــن معتقـــدم کـــه همـــه داســـتان هایی 
ـــرح  ـــن قصـــد مط ـــه ای ـــم ب ـــق می کن ـــه خل ک
ـــند،  ـــراب باش ـــک اضط ـــاد ی ـــا نم ـــده اند ت ش
یـــک فشـــار، یـــک حالـــت اصطـــکاک در 
ــن  ــادی بیـ ــه عـ ــد رابطـ ــه بایـ ــه کـ آنچـ
ـــد  ـــز، بای ـــه چی ـــم هم ـــه رغ ـــد. ب ـــردم باش م
راهـــی بـــرای بهتـــر کـــردن رابطـــه بیـــن 

آدم هـــا وجـــود داشـــته باشـــد.«
فلینـــی  حرف هـــای  همـــه  درونمایـــه 
ــط  ــید، روابـ ــیار باشـ ــت: هشـ ــن اسـ چنیـ
میـــان انســـان ها بایـــد بهبـــود یابنـــد. 
ـــمکش در زندگـــی خـــود  ایـــن همـــان کش
فلینـــی اســـت کـــه اگـــر خـــود آن را 
حـــل کـــرده بـــود، دیگـــر دغدغـــه خاطـــر 
خالفـــی در او باقـــی نمی مانـــد و هیـــچ 
انگیـــزه ای بـــرای فیلـــم ســـاختن در خـــود 
ــای  ــر از مضمون هـ نمی یافـــت. یکـــی دیگـ
جـــاری در فیلم هـــای فلینـــی عـــالوه بـــر 
ــم و  ــی، تفهیـ ــل بی تفاوتـ ــق در مقابـ عشـ
ـــالش  ـــی ت ـــزوا و تنهای ـــل ان ـــم در مقاب تفاه
ـــد  ـــد و بن ـــی از قی ـــرای رهای ـــخصیت ها ب ش

رفتارهـــای ســـنتی اســـت.

منابع:
ـــر  آذر 1372   ـــگ و هن ـــه ادبســـتان فرهن 1. مجل

شـــماره 48
2. مجلـــه ســـینما تئاتـــر  مهـــر 1374 - 

شـــماره 7
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ــی را  ــو فلین ــینمای فدریک ــه س همیش
ــه  ــدد ب ــر متع ــز از عناص ــای لبری ــا قاب ه ب
خاطــر می آوریــم. آدم هــا بــا لباس هــای 
پــر زرق و بــرق و گریم هــای عجیــب و 
غریــب در حرکــت از ســویی بــه ســوی 
ــی  ــرای لحظات ــدام ب ــر ک ــاب ، ه ــر ق دیگ
جملــه ای  می آینــد  زمینــه  پیــش  بــه 
ــای  ــن حرکت ه ــپس دوربی ــد و س می گوین
ــد  ــام می ده ــودی انج ــی و عم ــی افق ترکیب
ــا  ــد ت ــی می کن ــره ای را ط ــم دای ــگاه نی آن
بــا تاکیــد؛ فضــا را بــرای حضــور شــخصیت 
فلینــی  ســینمای  کنــد.  فراهــم  بعــدی 
ــاگر.  ــه تماش ــت ب ــاب اس ــذت ن ــال ل انتق
تجربــه ای کــه در بنــد بنــد وجــود تماشــاگر 
لــذت  از  سرشــار  را  او  و  کــرده  رخنــه 
ســینمایش  و  فلینــی  فدریکــو  می کنــد. 
اینگونه انــد.  لــذات  بالمنــازع  اســتاد 
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ســینمایی کــه می تــوان در آن بــا 
ــد. ــا دی ــاز روی ــمان ب چش

ــا  ــن چالش ه ــذت بخش تری شــاید یکــی از ل
ــوی  ــف الگ ــم؛ کش ــر فیل ــا ه ــه ب در مواجه
ــه  ــن ک ــد. ای ــر باش ــی آن اث ــر روای فراگی
منطقــی  چــه  بــا  ســکانس ها  توالــی 
ــت،  ــه باف ــه چگون ــن ک ــود، ای ــال می ش دنب
داســتانی  موقعیت هــای  و  شــخصیت ها 
تــوازن  و  نظــم  فیلــم  یــک  دنیــای  در 
ــف  ــن کش ــات ای ــه ملزوم ــد از جمل می یاب
ــدف  ــرد ه ــن رویک ــا ای ــس ب ــد. پ می باش
از ایــن یادداشــت را ایــن گونــه تبییــن 
ــی در هشــت  ــر روای ــم: الگــوی فراگی می کن
ــن  ــا ای ــد و آی ــل می کن ــه عم ــم چگون و نی
ــل  ــیکی مث ــای کالس ــون نمونه ه ــو چ الگ
از یــک نظــم هندســی کــه  دلیجــان 
اجــزای ســاختاری آن نســبت بــه یــک 
نقطــه مرکــزی اثــر بــا هــم در تقــارن اســت، 
تبعیــت می کنــد یــا نــه؟ و یــا از مــدل 

پیچیده تــری کــه بــا نگاهــی دقیق تــر و 
پیــروی  می شــود  حاصــل  موشــکافانه تر 

؟ می کنــد
اولیــن نکتــه کلیــدی کــه از الگــوی پیرنــگ 
در هشــت و نیــم بــر می آیــد ایــن  اســت 
کــه می تــوان زمــان داســتان را بــه دو بخــش 
کلــی تقســیم کــرد. بخــش اول؛ قســمتی 
و  می گــذرد  حــال  در  کــه  اســت 
ــت  ــع و محوری ــم مرج ــک حک ــی ش ب
روایــت را بــازی می کنــد. اتفاقاتــی 
ــن  ــد ای ــگ می افت ــش پیرن ــن بخ ــه در ای ک
ــال  ــه در ح ــدو ای ک ــت؛ گوئی ــه اس گون
ــز از  ــود نی ــه خ ــت ک ــی اس ــاختن فیلم س
ــمه آب  ــدارد. او در چش ــی ن ــور کامل آن تص
معدنــی اســت تــا بــزودی فیلمبــرداری فیلــم 
جدیــدش را شــروع کنــد. در ســه روز متوالی 
بــا نویســنده و تهیــه کننــده و عوامــل فیلــم 
ــر خــورد می کنــد.  و معشــوقه و همســرش ب
ــر  ــم ه ــل فیل ــده و عوام ــه کنن ــار تهی فش
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ــوازات آن  ــه م ــود و ب ــتر می ش ــه بیش لحظ
مشــکالت زندگــی خصوصــی اش تشــدید 
ــد  ــه در می یاب ــی ک ــود. گوئیدوی می ش
ــه رو  ــودی رو ب ــران وج ــا بح ــه ب ک
اســت و بــرای یافتــن علت احساســات 
خویــش بــه تامــل می پــردازد. دیویــد 
ــدو را  ــن وضعیــت روحــی گوئی ــوردول ای ب
را  آن  و  می نامــد  موقعیــت ســرحدی 
کاراکتر هــای  مشــترک  خصیصه هــای  از 
اصلــی آثــار هنــری دهــه شــصت اروپــا 

می دانــد. 
امــا بخــش دوم پیرنــگ نقــش تاخیــر 
در زنجیــره پیــش رونــده بخــش اول را 
بــازی می کنــد. توضیــح ایــن کــه رویاهــا 
ــد و  ــدو می آین ــراغ گوئی ــه س ــرات ب و خاط
فاصلــه  حــال  زمــان  بخش هــای  میــان 
ــه  ــر دو نکت ــا ذک ــد. در اینج ــاد می کنن ایج
فصل هــا  ایــن  می دانــم؛  ضــروری  را 
ــات  ــرای دادن اطالع ــه اول ب در درج
داســتانی از گذشــته زندگــی خصوصی 
ــم  ــای مه ــرح دیدگاه ه ــن ط و همچنی
ــه  ــت و در وهل ــی اس ــخصیت اصل ش
ــه  ــری البت ــدی ت ــرد کلی ــد کارک بع
ــش  ــری دارد و نق ــن ت ــه زیری در الی
کاتالیــزوری را بــازی می کنــد کــه 
ــه موقعیــت  ــرای رســاندن گوئیــدو ب ب

ــت.  ــرحدی اس س
بگذاریــد ایــن گونــه نــام گــذاری کنــم 
ــال  ــان ح ــش اول را زم ــه بخ ــور خالص بط
کــه از مدلــی شــبه اپیزودیــک پیــروی 
می کنــد و بــرای پیشــبرد روایــت اســت 
ــره  ــا- خاط ــول روی و بخــش دوم را فص
ــال  ــن ح ــداز و در عی ــه ان ــش فاصل ــه نق ک
کاتالیــزور بــرای موقعیــت ســرحدی 

ــت. اس
حــال ایــن ســوال مطــرح اســت که انســجام 
ــن  ــرار دادن ای ــار هــم ق پیرنگــی کــه از کن

دو بخــش حاصــل مــی شــود از کجاســت؟
مگــر نــه اینکــه؛ مــدل شــبه اپیزودیــک کــه 
ــرض  ــدم انســجام و در مع خــود مســتعد ع
خطــر اغتشــاش روایــی اســت و بــه نســبت 
مــدل متمرکــز کالســیک کــه تمــام اجــزای 
ــره  ــف و گ ــاط عط ــمت نق ــه س ــت ب روای
گشــایی نهایــی همســو می شــود دیگــر 
وجــود بخش هایــی کــه فاصلــه ایجــاد کنــد 
ــور و  ــس چط ــدارد؟ پ ــرورت ن ــدان ض چن
چــرا هشــت و نیــم از چنــان الگــوی فراگیــر 
ــدل  ــن م ــته از ای ــم برخاس ــجم آن ه منس

ــره را دارد.  ــر مخاط پ
ــد توجــه کــرد کــه گــذر از یــک فصــل  بای
ــراه دو  ــم هم ــت و نی ــری در هش ــه دیگ ب
اپیزودهــای زمــان  قاعــده کلــی اســت. 
حــال بــر اســاس عنصــر تصــادف شــکل 
ــه  ــدو ب ــال در روز اول گوئی ــرد مث می گی
ــا  ــا ب ــی رود و آن ج ــی م ــمه آب معدن چش
دومیــه کــه نویســنده فیلمنامــه اســت 
ــی  ــور اتفاق ــه ط ــود و ب ــت می ش ــم صحب ه
ــد  ــا را می بین ــی اش متزابوت ــت قدیم دوس
ــود. ــنا می ش ــا آش ــا گلوری ــق او ب و از طری
قاعــده دوم حضــور فصل هــای رویــا - 
خاطــره در ایــن ســاختار را ایــن گونــه 
توجیــه می کنــد؛ عنصــر تداعــی بخــش. 
مــوردی کــه اغلــب عنصــری در صحنــه 
ــه  ــال را ب ــان ح ــل زم ــر فص ــه ه ــت ک اس
ــره  ــا - خاط ــای روی ــل ه ــی از فص یک
ــه ای کــه هــر چــه  ــه گون ــد می دهــد. ب پیون
ــخت تر  ــی س ــخصیت اصل ــرای ش ــرایط ب ش
ــم و  ــاخت فیل ــد و س ــر تولی ــود از نظ می ش
ــای  ــداد فصل ه ــر تع ــی، ب ــی خصوص زندگ
در  مثــال  می شــود.  افــزوده  نیــز  رویــا 
ــدان در انتهــای  ــی آخــر شــب در می مهمان
بــه کمــک دســتیارش  دلقکــی  اول  روز 
افــکار گوئیــدو را می خوانــد: آســا نیســی 
ــال  ــه خی ــر ب ــه منج ــه ای ک ــا جمل ماس
وهــم انگیــز از کودکــی و مــادر و دایــه 
ــرش از  ــه خواه ــی ک ــدو می شــود فصل گوئی
ــرای راحــت  او می خواهــد قبــل از خــواب ب
شــدن از شــر زنــی کــه در تابلــوی نقاشــی 
ــاورد.   ــان بی ــه زب ــن ورد را ب ــت ای ــاق اس ات
ــا اســتراتژی  ــن ترتیــب روایــت ب بدی
اســتفاده از عنصــر تداعــی کننــده  از 
یــک طــرف و از ســویی دیگــر عنصــر 
ــکانس ها  ــال س ــان ح ــادف در زم تص
را از دل یکدیگــر بــاز تولیــد می کنــد. 
ــی آرام آرام  ــتم فرم ــن سیس ــی ای پیچیدگ
تداعــی  عنصــر  مثــال  می شــود  آشــکار 
ــود  ــم خ ــری از فیل ــول دیگ ــش در فص بخ
یــک رویاســت. فانتــزی ذهــن گوئیــدو 
ــوقه.  ــر - معش ــینی همس ــای همنش از روی
فصــل عجیــب و غریــب حرمســرای خیالــی 
را بــه بــار مــی آورد همیــن تمهیــد در یــک 
ــازی  ــه س ــام فرضی ــود نظ ــر خ ــد دیگ بع
تماشــاگر را در مــورد زمــان شــروع و پایــان 
هــر فصــل رویــا - خاطــره بــه چالــش 

 . می کشــد
در ایــن میــان ظرافــت دیگــر ایــن شــیوه در 

طــی شــروع و پایــان هــر فصــل )در مواقعــی 
محــرک ذهنــی قبــل از شــروع فصــل رویــا 
می آیــد و در ســایر مــوارد پــس از دیدن یک 
ــی  ــان خط ــمتی از زم ــره( قس ــل خاط فص
داســتان حــذف می شــود. بــه عبــارت 
دیگــر در پیرنــگ هشــت و نیــم هنگامــی 
ــم  ــز می زنی ــا گری ــک روی ــه ی ــه ب ک
ــان  ــه همــان زم ــره ای ب ــه صــورت دای ب
مــکان و شــخصی کــه حالــت ذهنــی او 
ــه  ــم بلک ــر نمی گردی ــم ب ــاهد بودی را ش
در طــول زمــان خطــی داســتان اندکــی 
ــوش  ــن بازیگ ــال ذه ــم. مث ــی روی ــو م جل
گوئیــدو در آغــاز روز ســوم در کافــه ای رو بــاز 
بــه رویــای اجتمــاع زنــان زندگــی اش ســرک 
می کشــد و هنگامــی کــه بــه زمــان حــال بــاز 
ــم در  ــل فیل ــی عوام ــه همراه ــم او ب می گردی
ســالن نمایــش تســت بازیگــران اســت. مــکان 
از کافــه بــه ســالن ســینما تغییــر کرده اســت. 
منطقــی مشــخص شــد  اینجــا  بــه  تــا 
در  موجــود  نظــم  آن  اســاس  بــر  کــه 
توالــی اپیزودهــای زمــان حــال را نشــان 
نمی دهــد  اجــازه  کــه  ایــن  و  می دهــد 
جــای ســکانس های رویــا - خاطــره را در 
ــارت  ــه عب ــم. ب ــگ عوض کنی ــول پیرن ط
ــی  ــیر منطق ــا س ــن ج ــا ای ــر ت دیگ
ــا  ــت. ام ــده اس ــریح ش ــکانس ها تش س
شــاید در ادامــه بتــوان مبحــث دیگــری هــم 
ــوازن  ــورد ت ــت در م ــرد و آن صحب ــان ک بی
ایــن سیســتم منطقــی اســت. فلینی ســاختار 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت را ب ــای روای ــیال و ره س
ــن ســاختار  ــرای ای ــر را ب ــی اث ــد هارمون بتوان
ــد  ــد از تمهی ــظ کن ــک حف ــبه اپیزودی ش
ــری  ــرز فاخ ــه ط ــی ب ــای روای تقارن ه
بهــره جســته اســت. بســته شــدن 
ــگ  ــول پیرن ــه در ط ــره ای ک ــای دای محیط ه
ــی  ــخصیت های فرع ــدام از ش ــر ک ــرای ه ب
بــاز شــده اســت کــه بــی شــک یــک تکنیــک 
ســاختاری اســت عامــل اصلــی ایجــاد تــوازن 
می باشــد بــه عنــوان مثــال ؛ گوئیــدو دوبــار 
بــا متزابوتــا و گلوریــا برخــورد می کنــد، دو 
ــل  ــوقه اش( در هت ــاق کارال )معش ــه ات ــار ب ب
ســر می زنــد و دلقکــی کــه چــون فرشــته ای 
دو بــار در لحظــالت بحرانــی در مســیرش 
ــه  ــل ب ــه تفصی ــوان ب ــرد. می ت ــرار می گی ق
ــول  ــه در ط ــر ک ــن دوای ــط ای ــی محی ردیاب
پیرنــگ بــاز و بســته می شــود نشســت و 
بــرای فیلمــی از فلینــی آن هشــت و نیــم 
ــای داســتانی  ــگ از مایه ه ــر رن ــی پ ــا انبوه ب
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فــراوان  متعــدد و حضــور شــخصیت های 
ایــن  حاشــیه ای  ســکانس های  و  فرعــی 
بحــث ســر دراز دارد کــه بــه زعــم نگارنــده تــا 
ــه عنــوان  بدیــن جــا کفایــت می کنــد. امــا ب
آخریــن مثــال بحــث جــذاب غیــاب کلودیــا 
)زن اثیــری( در دو فصــل کلیــدی فیلــم یعنی 
رویــای حرمســرا و ســکانس نهایــی اختتامیــه 
بــا منطــق  را می تــوان ذکــر کــرد کــه 
تــوازن فــوق کامــال هــم خوانــی دارد. اکنــون 
ــتراتژی  ــن اس ــه ای ــرد ک ــرح ک ــوان مط می ت
روایــی نوعــی تــالش بــرای نزدیــک شــدن بــه 
مکانیســم ذهنــی شــخصیت اصلــی اســت در 
ــازی  ــه ای بازس موقعیــت ســر حــدی؛ گون
ــه  فراینــدی کــه در ذهــن شــخصیت ب
ــم دادن  ــرای نظ ــودآگاه ب ــورت ناخ ص
ــد  ــاق می افت ــا اتف ــوم رویاه ــه هج ب
و ایــن در واقــع ثبــت جریــان افــکار و 
احساســات بــدون ترتیــب و ظاهــرا غیر 
منطقــی که بــه ذهــن شــخصیت خطور 
می کنــد، اســت. در ایــن شــیوه بخش هــای 
مختلــف روایــت از تداعــی معانــی محرک های 
بصــری و نشــانه های گفتــاری بــه هــم ارتبــاط 
پیــدا می کنــد.  فصــل پایانــی هشــت و نیــم 
ــدو و  ــورد گوئی ــل برخ ــه فص ــت ادام درس

ــه  ــدو ب ــت گوئی ــری( اس ــا )زن اثی کلودی
ــهر  ــی در ش ــدان متروک ــه می ــی او ب همراه
ــی از  می رســد کــه صــدای چشــمه آب معدن
ــه گــوش می رســد. حضــور  ــار ب گوشــه و کن
ــای  ــط در روی ــل فق ــن فص ــا ای ــا ت کلودی
ــج  ــای بغرن ــم در موقعیت ه ــدو آن ه گوئی
ــه برخــورد فیزیکــی در  ــوده اســت حــاال ک ب
ــا پیــش آمــده اســت  ــا کلودی ــم واقــع ب عال
ــه  ــن رفت ــی از بی ــت نیافتگ ــن دس ــرا ای ظاه
ــن  ــا در ای ــوی آن ه ــت و گ ــل گف اســت. تقاب
ــل  ــد فص ــی کلی ــیرک پایان ــا آن س ــل ب فص
ــر از  ــه مهم ت ــی ک ــل پایان ــت . فص ــی اس پایان
همــه سرخوشــی و تلخــی توامــان دارد 
و از ســویی دیگــر اجتمــاع نقیضیــن اســت. 
ــا  ــر فریاد ه ــوی دیگ ــا و از س دور چرخیدن ه
تلخــی پایانــی هشــت و نیــم اســت. نمایــش 
ــل  ــدون ح ــا ب ــوده آدم ه ــل بیه تسلس
ــه ای  ــا. نکت ــی آن ه ــت عاطف ــن بس ب
اســت کــه کلیــد درک آن در فصلــی کلودیــا 

و گوئیــدو پیش تــر طــرح می شــود. 
ــرار  ــا ق ــد کلودی ــح می ده ــدو توضی گوئی
ــه  ــد ک ــا کن ــری را ایف ــش دخت ــت نق اس
مایــه نجــات شــخصیت اصلــی فیلــم اســت: 
ــراره  ــرد ق ــن م ــم ای ــن نمی فه ــا: م کلودی

ــث نجــات  ــه باع ــه ک ــنا ش ــری آش ــا دخت ب
اونــه امــا اون مــرد دختــر رو طــرد می کنــه 
گوئیــدو: آخــه ایــن مــرد بــه چنیــن 

نــداره  اعتقــاد  چیــزی 
ــد  ــه اون بل ــرای اینک ــه ... ب ــا: ... ن کلودی

ــورزه  ــق ب ــور عش ــت چط نیس
گوئیــدو: چــون هیــچ زنــی نمی تونــه 
ــاره  ــون دوب ــه ... چ ــوض کن ــرد رو ع ــه م ی

بســازم  دیگــه ای  دروغ  نمی خواهــم 
ــی  ــل پایان ــدو در فص ــدگاه گوئی ــر دی تغیی
و در کنــار هــم قــرار گرفتــن دو مایــه 
ــط" و  ــگی رواب ــت همیش ــن بس " ب
ــه  "فراموشــی و تــن دادن لحظــه ای ب
ــر  ــد س ــان تردی ــی"، هم ــی پایان خوش
ــی اســت و  ــدی فلین گشــتگی و ســوال کلی
مگــر مهــم اســت کــه پاســخی هــم درمیــان 

ــه!  ــا ن باشــد ی
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ژاک تاتــی )نــام اصلــی ژاک تاتیشــف، متولد 
 )۱۹۸۲ نوامبــر   ۵ ۱۹۰۷،وفــات  اکتبــر   ۹
پانتومیمیســت تاالرهــای  سرگرمی ســاز و 
ــه  ــی دوم ب ــگ جهان ــس از جن ــیقی، پ موس
یکــی از اســتعدادهای بــزرگ کمــدی در 
ــان  ــد جه ــق ش ــد و موف ــدل ش ــان ب جه
اســتادان ســینمای صامــت همچــون مکــس 
ــون  ــتر کیت ــن و باس ــی چاپلی ــدر، چارل لن
را زنــده کنــد و بــه کارگــردان و بازیگــری 
ــود را از  ــت خ ــود. او فعالی ــل ش ــق تبدی موف
دهــه ی ســی آغــاز کــرد، با دقــت و وسواســی 
کم نظیــر در طــول نزدیــک بــه پنجــاه ســال 
فعالیــت ســینمایی، تنهــا در کارنامــه ی خود 
پنــج فیلــم بلنــد داســتانی بــه نامهــای روز 
ــو  ــای اول ــات آق ــن 1949، تعطی جش
ــح  ــگ تفری ــن 1958، زن ــی م 1953، دای

1967 و ترافیــک 1971 دارد. 

خاصه داستان

نمایشــگاه بین المللی ماشــین در حال برگزاری اســت و آقای اولو که طراح 
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آقای اولو؛ آدم   واره  دنیای مدرن

نویسنده: مژگان شعبانی
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ــوان  ــه عن ــه ک ــک همان گون ــم ترافی فیل
ــد،  ــان می ده ــی آن نش ــوی - انگلیس فرانس
دربــاره ی دل بســتگی های بیــش  ازحــد جامعه ی 

ــت.  ــه ماشین هاس ــبت ب ــدرن نس م
ــم  ــاخت فیل ــل س ــن دالی ــی از مهمتری یک
ترافیــک ایــن بــود کــه تاتــی پــس از تولیــد 
فیلــم پرهزینــه ی زنــگ تفریــح، بــا 
ــد و  ــه رو ش ــادی روب ــادی زی ــکالت اقتص مش
بــرای جبــران، دنبال ســاخت فیلمــی جذاب 
ــک  ــم ترافی ــد فیل ــود. تولی ــروش ب و پرف
بــه  عنــوان محصــول مشــترک فرانســه 
و هلنــد آغــاز شــد و تاتــی و فیلم ســاز 
ــترک  ــور مش ــترا به ط ــرت هانس ــدی ب هلن
ــم  ــد. هانســترا فیل ــی می کردن آن  را کارگردان
ــدگان  ــی از رانن ــرد و صحنه های ــروع ک را ش
آماده ســازی  صحنه هــای  همچنیــن  و 
فیلم بــرداری  نیــز  نمایشــگاه  غرفه هــای 
نویــس  زندگی نامــه  کــه  آن طــور  شــد. 

تاتــی، دیویــد بیــالس شــرح می دهــد چــون 
ــکار  ــداوم هم ــور م ــدم حض ــترا از ع هانس
خــود بــه ســتوه آمــده بــود خیلــی زود کار را 
ــیدن  ــان رس ــه پای ــم ب ــد. علیرغ ــا می کن ره
بودجــه ی فیلــم، کار بــا کمــک دقیقــه 
ــال  ــه در ح ــوئدی ک ــروه س ــک گ ــودی ی ن
ــت صحنه ی  ــتند از پش ــم مس ــاخت فیل س
ترافیــک بودنــد بــه پایــان رســید. یکــی از 
اعضــای گــروه مستندســاز، الســه هالســتروم 
ــود، وی برداشــت های  )کارگــردان ســوئدی( ب
چــون  امــا  گرفــت  فیلــم  از  مختلفــی 
ــرانجام  ــد س ــکل ش ــار مش ــا او دچ ــی ب تات
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــدام از آن ه هیچ ک

ــت. نگرف
تیتـــراژ فیلـــم بـــا  صحنه هایـــی از یـــک 
کارخانـــه ی ماشین ســـازی آغـــاز می شـــود 
ــی  ــورت قالب هایـ ــزا به صـ ــام اجـ ــه تمـ کـ
یک شـــکل روی چرخـــه ی تولیـــد قـــرار 
می گیرنـــد و هـــر قطعـــه ای کـــه نتوانـــد 

معرفی کارگردان و کارنامه
نقدی بر ترافیک
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ـــه  ـــرد از چرخ ـــی را بپذی ـــرم تحمیل ـــن ف ای
ــر در  ــن تصاویـ ــد، ایـ ــد شـ ــذف خواهـ حـ
ــینی  ــی ماشـ ــه زندگـ ــه ای بـ ــع طعنـ واقـ
ــد  ــر نتوانـ ــه اگـ ــت کـ ــروز اسـ ــر امـ بشـ
بـــه فرم هـــای تحمیلـــی دنیـــای مـــدرن 
درآیـــد بـــا مشـــکالت عدیـــده ای مواجـــه 
ـــا  ـــم ب ـــکانس فیل ـــن س ـــد. اولی ـــد ش خواه
ـــگاه  ـــزاری نمایش ـــل برگ ـــاز از مح ـــی ب نمای
ماشـــین شـــروع می شـــود، مســـئوالن 
ــی  ــیم های نامرئـ ــگاه سـ ــزاری نمایشـ برگـ
را بـــرای تقســـیم بندی غرفه هـــا در نظـــر 
گرفته انـــد و همـــه ی آن هـــا هنگامی کـــه 
ــت  ــال حرکـ ــگاه در حـ ــای نمایشـ در فضـ
و  احمقانـــه  طـــرزی  بـــه  هســـتند 
خنـــده دار از روی ایـــن ســـیم های نامرئـــی 
ــش  ــا نمایـ ــی بـ ــع تاتـ ــد، در واقـ می پرنـ
ـــا  ـــرای م ـــه ای را ب ـــر پیش زمین ـــن تصاوی ای
ترســـیم می کنـــد کـــه انســـان در مســـیر 
ـــی  ـــدرن مرزهای ـــای م ـــازی دنی ـــی س صنعت
ـــت  ـــده اس ـــور ش ـــی اش متص ـــرای زندگ را ب
کـــه همیـــن مرزهـــا دســـت وپای او را 
بســـته اند و مانـــع حرکـــت آزادانـــه ی او 
می شـــوند، تاتـــی نیـــز در ایـــن بـــاره 
چنیـــن گفتـــه اســـت: »مـــن نوعـــی دون 
کیشـــوت هســـتم کـــه بـــا ســـالح طنـــز 
بـــه جنـــگ آســـیاب های بـــادی مـــی روم. 
آســـیاب های بـــادی مـــن عبـــارت اســـت 
و  تابلوهـــا  راهنمایـــی،  چراغ هـــای  از، 
عالئـــم کنـــار جـــاده ، خط کشـــی های 
خیابـــان، معابـــر و گذرگاههـــای بـــاال و 
و  ممنوعیت هـــا  چهارراه هـــا،  پاییـــن 
ـــا  ـــان آن ه ـــا در می ـــه م ـــی ک محدودیت های

» یم. ه ا گم شـــد
ژاک تاتـــی همـــواره شـــیفته ی تالقـــی 
ـــوده  ـــدرن ب ـــی م ـــریت بـــا زندگ ـــوغ بش نب
اســـت، از نظـــر او انســـان ها به شـــدت 
ایـــن  و  وابســـته اند  ماشـــین ها  بـــه 
ـــی  ـــف و درماندگ ـــث ضع ـــتگی گاه باع وابس
آن هـــا می شـــود، امـــا بـــا ایـــن وجـــود در 
ــی  ــای طوالنـ ــرای مدت هـ ــای او بـ فیلم هـ
ــرای  ــیله ایی بـ ــوان وسـ ــین به عنـ از ماشـ
ـــد.  ـــتفاده می ش ـــی اس ـــت و فریبندگ جذابی
ـــم  ـــو در فیل ـــی اول ـــه ی معرف ـــن صحن در اولی
ـــینی  ـــا ماش ـــو او ب ـــای اول ـــات آق تعطی
کـــه تنهـــا جنبـــه ی جلب توجـــه دارد وارد 
ـــح  ـــگ تفری ـــم زن ـــود و فیل ـــم می ش فیل
نیـــز بـــا تصویـــری از انبـــوه ماشـــین هایی 
ــد  ــدان می گردنـ ــک میـ ــه دور یـ ــه بـ کـ

ــوع  ــد. از ایـــن رو موضـ ــان می رسـ ــه پایـ بـ
ـــم  ـــه فیل ـــا س ـــک ب ـــم ترافی ـــی فیل اصل
فیلـــم  امـــا خـــود  دارد  اول مطابقـــت 
هرگـــز نشـــانی از ایـــن تطبیـــق نـــدارد.در 
طـــول فیلـــم کارگـــردان بـــه تکنولـــوژی 
اســـتفاده  آن  از  کـــه  انســـان هایی  و 
اختصـــاص  برابـــر  زمـــان  می کننـــد 
ــد  ــا را نیازمنـ ــر دوی آن هـ ــد و هـ می دهـ
یکدیگـــر نشـــان می دهـــد. بـــرای مثـــال 
ـــه در آن  ـــد ک ـــاد بیاوری ـــه ی ـــی را ب سکانس
دو کارگـــر شـــرکت آلتـــرا مشـــغول رنـــگ 
ـــتند،  ـــور هس ـــمتی از دک ـــقف قس ـــردن س ک
ـــت  ـــی در دس ـــم موی ـــا قل ـــا ب ـــی از آن ه یک
ــرخ  ــری چـ ــته و دیگـ ــی نشسـ روی چرخـ
ــع  ــرد، درواقـ ــو می بـ ــب و جلـ ــه عقـ را بـ
ــا  ایـــن دو نفـــر کاری کـــه یکـــی از آن هـ
ــاز  ــدون نیـ ــی و بـ ــه  تنهایـ ــد بـ می توانـ
ـــه  ـــری و ب ـــد را دو نف ـــام بده ـــرخ انج ـــه چ ب
ـــن  ـــد، ای ـــام می دهن ـــه انج ـــکلی احمقان ش
صحنـــه وابســـتگی بیش ازحـــد انســـان 
ـــودش  ـــاخته ی خ ـــای س ـــه ابزاره ـــروزی ب ام

ــد. ــان می دهـ ــرخ و ...( را نشـ ــل چـ )مثـ

شــخصیت همیشــگی فیلم هــای تاتــی، 
ــک طــراح  ــار در نقــش ی ــن ب ــو، ای ــای اول آق
ــینی  ــت، او ماش ــده اس ــر ش ــین ظاه ماش
ابتــکاری را بــرای ســفر و کمپینــگ طراحــی 
ــک  ــط ی ــه توس ــینی ک ــت، ماش ــرده اس ک
ــه  ــوی ب ــازی فرانس ــازی مج ــرکت خودروس ش
نــام آلتــرا تولیــد می شــود. قــرار اســت از ایــن 
ــتردام  ــین آمس ــگاه ماش ــودرو در نمایش خ
مســئولیت  اولــو  و  شــود  پرده بــرداری 
ــگاه را  ــن نمایش ــه ای ــتاوردش ب ــال دس انتق
ــم  ــز فیل ــه ی طن ــد. درون مای ــول می کن قب
ــد  ــودرو نمی توان ــن خ ــه ای ــت ک ــی اس جای
ــًا  ــد و حتم ــتردام برس ــه آمس ــی ب به تنهای
بایــد توســط خودرویــی دیگــر حمــل شــود. 
فیلــم  در  ناموفــق حمل ونقــل  داســتان 
تاتــی می توانــد نوعــی تقلیــد از فیلــم 
ــوزو  ــری ژرژ کل ــاخته هن ــرس س ــزد ت م
ــزد  ــم م ــد. فیل ــال ۱۹۵3 باش ــول س محص
تــرس نیــز دربــاره جابجایــی محمولــه ای از 
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت ب ــره اس ــواد منفج م
ــا  ــون م ــان پیرام ــک جه ــم ترافی در فیل

ــدن را دارد.  ــار و ترکی ــت انفج قابلی
ــا  ــش ب ــه ناهماهنگــی قهرمان ــی ب ــز تات طن
مقــررات دنیــای مــدرن می پــردازد. همچــون 

ــو به طــور مضحکــی  ــون، اول ــن و کیت چاپلی
درگیــر  پیرامونــش  اشــیاء  و  مــردم  بــا 
ــا  ــرفته ب ــدرن و پیش ــی م ــت او در زندگ اس
مختلفــی  بدشانســی های  و  بدبختی هــا 
مواجــه اســت. بــرای مثــال سکانســی را 
ــعی  ــو س ــه در آن اول ــد ک ــاد بیاوری ــه ی ب
می کنــد تــا همســر مکانیــک گاراژ را از 
خــواب بیــدار کنــد امــا بــدون اینکــه بدانــد، 
ــه را از جــا  ــوار خان گل هــای پیچــک روی دی

می کنــد. 
ــرد  ــک م ــش ی ــو در نق ــم اول ــن فیل در ای
ــه ی در  ــا جامع ــه ب ــوی ک ــی فرانس معمول
ــیار  ــت بس ــدن روبه روس ــینی ش ــال ماش ح
ناتوان تــر از حــد معمــول اســت و ایــن 
ــت  ــث محبوبی ــخصیت پردازی باع ــوع ش ن
او می شــود، درســت همــان طنــزی کــه 
ــن و  ــی چاپلی ــخصیت چارل ــود ش در وج
باســتر کیتــون نیــز دیــده می شــود. ایــن 
ــا دنیــای مــدرن و ماشــینی  نــوع مواجهــه ب
از جنــس همــان طنــزی اســت کــه چارلــی 
ــه  ــد ب ــر جدی ــم عص ــن در فیل چاپلی
ــر کشــیده اســت،  ــه تصوی ــری ب شــکل دیگ
خلــق  را  شــخصیتی  کارگــردان  دو  هــر 
ــق  ــرای رون ــش ب ــام تالش ــه تم ــد ک می کنن
ــینی  ــای ماش ــن دنی ــت در ای ــن صنع گرفت
اســت امــا درنهایــت خودشــان در میــان این 
می شــوند،  اســیر  دست ســاز  چرخ هــای 
کــه  ماشــینی  چرخ هــای  در  چاپلیــن 
تعمیــر می کنــد و آقــای اولــو در میــان 

ــک.  ترافی
ــه توقف هــا و راه هــای انحرافــی  ــو ب ســفر اول
ناتوانــی  می شــود،  تقســیم  بی پایــان 
ــه  ــتقیم ب ــط مس ــک خ ــودن ی وی در پیم
کمــی قبل تــر بازمی گــردد، زمانــی کــه 
او در ســاختمان اصلــی شــرکت آلتــرا در 
ــه  ــم ب ــی منظ ــردن چهارچوب ــم ک ــال رس ح
دور طرحــش اســت و بــا بی نظمی هــای 
ــن  ــاق کار او، ای ــه ات ــراد ب ــروج اف ورود و خ
خطــوط صــاف بــه خطوطــی زیگــزاگ 
ــه  ــن پیش زمین ــی ای ــود، تات ــل می ش تبدی
ــه  ــه بااینک ــد ک ــم می کن ــا فراه ــرای م را ب
آقــای اولــو بســیار آدم منظمــی اســت 
را  او  کــه  جامعــه ای  بی نظمی هــای  امــا 
ــود  ــع از آن می ش ــرده اســت مان محاصــره ک
ــا  ــود را ت ــتقیم خ ــیر مس ــد مس ــه بتوان ک

ــد.  ــی کن ــان ط پای
ایــن  شــاهد  مــا  ترافیــک  فیلــم  در 
ــود  ــه خ ــی ک ــو از دنیای ــه اول ــتیم ک هس

آقای اولو



نــدارد،  ســؤالی  می کنــد  حرکــت  آن  در 
و  می کنــد  کناره گیــری  دنیــا  ایــن  از  او 
کامــاًل نســبت بــه آن بی تفــاوت اســت. 
ــج  ــا گی ــال ام ــگر فع ــک کاوش ــای ی به ج
در فیلــم زنــگ تفریــح وی بــه حاشــیه ی 
جــاده ی زندگــی تبعیدشــده اســت. بــه نظــر 
ــرم  ــت وپنجه ن ــس از دس ــی پ ــد تات می رس
ــه ی  ــه نتیج ــی ک ــکالت مال ــا مش ــردن ب ک
ــح  ــگ تفری ــم زن ــش در فیل ولخرجی های
ــی  ــک از زندگ ــار و در ترافی ــن ب ــود، ای ب
ــته  ــری های آن دست شس ــهری و سبک س ش
اســت، ماشــین مخصــوص پیک نیــک و 
کمپینــگ اولــو درنهایــت در گاراژی در هلند 
ــر  ــه او و دیگ ــی ک ــود، جای ــف می ش متوق
ــار ســاحل  هم ســفرانش از پیک نیــک در کن
ــه ی  ــراً عالق ــد و ظاه ــذت می برن ــه ل رودخان
خــود را بــرای رســیدن بــه آمســتردام از 

ــد. ــت  داده ان دس

صامــت  طنزپــردازی  به نوعــی  تاتــی 
ــز و  ــتر تمرک ــوگ، بیش ــای دیال ــت. به ج اس
ــت.  ــط اس ــای محی ــر روی صداه ــه او ب توج
ــوگ،  ــه دیال ــاز ب ــدون نی ــد ب ــی می توان تات
و  کنــد  خلــق  مضحــک  موقعیت هــای 
ــم او  ــده وادارد. در فیل ــه خن ــاگر را ب تماش
صــدای جیرجیــر برف پاک کــن می توانــد 
خنــده دار  جــک  یــک  گفتــن  به انــدازه 
ــف  ــه ای ظری ــم نکت ــی از فیل ــد. درجای باش
برف پاک کن هــا  درحرکــت  خنــده دار  و 
ــه در  ــه دو زن ک ــن ب ــت، دوربی ــه اس نهفت
ــردن در ماشــین هســتند  ــت ک حــال صحب
ــب و  ــه عق ــت رو ب ــود، حرک ــک می ش نزدی
ــر و  ــرکات س ــا ح ــا ب ــوی برف پاک کن ه جل
دســت زنــان مطابقــت دارد و صــدای حرکــت 
الســتیک برف پاک کــن بــر روی شیشــه 
ــا  ــی آن ه ــوچ و بی معن ــای پ ــای وراجی ه ج
را پــر می کنــد. تاتــی به گونــه ای از ایــن 
گویــی  کــه  می کنــد  اســتفاده  صداهــا 
انســان ها و ماشــین ها در حــال اجــرای یــک 
فیلم هــای  هســتند.  مشــترک  کنســرت 
بــه  از محاوره هایــی  ترکیبــی  بــا  تاتــی 
ــاخته  ــون و ســرگرم کننده س ــای گوناگ زبان ه
می شــود امــا در آن هــا هیچ کــس چیــز 
مهمــی نمی گویــد. در فیلم هــای تاتــی 
ــتند،  ــده دار نیس ــی خن ــا به تنهای مکالمه ه
ــتند،  ــز نیس ــی و طنزآمی ــا فکاه دیالوگ ه
ــادی  ــات ع ــردم از مکالم ــات م ــتر اوق بیش

اســتفاده می کننــد و آنچــه آن هــا را طنــز و 
خنــده آور می کنــد موقعیتــی اســت کــه در 
آن از ایــن دیالوگ هــا اســتفاده می شــود. 
ــری  ــک بص ــم ترافی ــا در فیل ــی طنزه تمام
اســت و کامــاًل  از دیالوگ هــا مجزاســت. 
اغلــب از صــدا و موســیقی به جــای دیالــوگ 
همــراه بــا تصاویــر استفاده شــده اســت. 
شــهر بــا آلودگــی صوتــی ناشــی از ترافیــک، 
جمعیــت و صداهــای صنعتــی شــکل گرفته 
ــی  ــق ییالق ــهر و مناط ــه ی ش ــت. حوم اس
ــات،  ــدای حیوان ــو از ص ــز، ممل ــاک و تمی پ
ــت  ــردم و صــدای طبیع ــادی م ــات ع مکالم
ــت.  ــاز صداس ــر از اعج ــی پ ــت،این جهان اس
قــدرت تاتــی در اســتفاده از صــدا بــه حــدی 
بــود کــه باســتر کیتــون بعــد از مشــاهده ی 
فیلــم دایــی مــن، از تاتــی خواســت تــا بــر 
فیلم هایــش  از  نســخه هایی  صــدای  روی 
ــت  ــه واقعی ــز ب ــه هرگ ــروژه ای ک ــد، پ کار کن

ــد. ــل نش تبدی

ــدارد  ــیک ن ــه ای کالس ــک فیلم نام ترافی
و می تــوان آن را کمــدی بی راهــه نامیــد. 
توضیــح اینکــه تاتــی فیلم نامــه را تنهــا بــر 
ــتوری  ــش صفحه ای و اس ــی ش ــاس طرح اس
بــوردی اولیــه نوشــت، درواقــع بســیاری 
فی البداهــه  به صــورت  قســمت ها  از 
روایــت  در  رونــد  ایــن  نوشته شــده اند، 
ــم کــه ماهیــت تصادفــی و اتفاقــی دارد  فیل
ــه  ــم ک ــن فیل ــورد. ای ــم می خ ــه چش ــز ب نی
ــت  ــی اس ــی و ازکارافتادگ ــه اش خراب درون مای
را می تــوان داســتانی دربــاره ی از دســت 
دادن کنتــرل، هــم در شــخصیت اولــو و هــم 

ــت.  ــر گرف ــی در نظ ــود تات ــزد خ در ن
ــرآن  ــین و تأثی ــک، ماش ــه ی ترافی درونمای

بــر روی انســان هایی اســت کــه بــا آن 
خریدوفــروش  را  آن  می کننــد،  رانندگــی 
ــارج  ــانی خ ــیر انس ــد و گاه از مس می کنن
این طــور  دراین بــاره  تاتــی  می شــوند، 
گفتــه: "صبــح یــک روز یکشــنبه قبل 
از ســاخت فیلــم ترافیــک من حــدوداً 
دوســاعتی را بــاالی پلــی کوچــک کــه 
ــود  ــه ب ــرب قرارگرفت ــراه غ روی بزرگ
ــی  ــود، یک ــی ب ــوا آفتاب ــتادم، ه ایس
ــراه  ــود. بزرگ ــار ب ــل به ــای فص از روزه
ــا  ــیار زیب ــان بس ــا درخت ــی ب غرب
ــردم  ــه م ــن ب ــود و م ــده ب احاطه ش
ــه  ــردم درحالی ک ــگاه می ک ــس ن پاری
ــهر  ــه ی ش ــمت حوم ــه س ــا ب آن ه
درحرکــت بودنــد و در تمــام آن دو 
ــی  ــه حت ــدم ک ــز ندی ــاعت هرگ س
ــد  ــال لبخن ــا در ح ــی از راننده ه یک
ــک  ــرای ی ــه ب ــن واقع ــد و ای زدن باش
صبــح آفتابــی در فصــل بهــار بســیار 
ــن  ــه م ــزی ک ــود. چی ــده ب ناامیدکنن
ــابقه ی  ــک مس ــبیه ی ــا ش ــدم تنه دی
خودروهــای  بــود،  اتومبیل رانــی 
کوچــک می خواســتند هــر طــور 
ــبقت  ــر س شــده از خودروهــای بزرگ ت
بگیرنــد. بنابرایــن مــن احســاس 
ــم،  ــام بده ــد کاری انج ــه بای ــردم ک ک
ــق  ــه موف ــتم ک ــز نمی دانس ــن هرگ م
ــه امــا دوســت داشــتم  ــا ن می شــوم ی
ــه  ــاره ب ــد را دوب ــده لبخن ــور ش هر ط
بازگردانــم.  راننده هــا  چهره هــای 
ــرا  ــه چ ــدم ک ــز نمی فهمی ــن هرگ م
ــا  ــتوران و ی ــه در رس ــی ک ــر جوان پس
هــر جــای دیگــر بســیار خوشــحال و 
ــه  ــن لحظ ــت، در ای ــورد اس خوش برخ
ــه  ــل ب ــین تبدی ــان ماش ــت فرم و پش

نقش صدا در فیلم های تاتی
ترافیک و زندگی ماشینی
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می شــود،  واقعــی  شــیطان  یــک 
در ماشــین را می بنــدد و آمــاده ی 

می شــود." مســابقه 
در زمــان اکــران فیلــم نیــز تاتــی در گفتگــو 
ــا نشــریه  فرانســوی حرفــه ی هنرپیشــگی  ب
ــعی  ــرد: "س ــاری  ک ــه پافش ــن نکت ــر ای ب
ــم  ــان دهی ــادگی نش ــم به س می کنی
ــان  ــت فرم ــراد پش ــه اف ــه هنگامی ک ک
ــد"  ــر می کنن ــتند تغیی ــین هس ماش
ــه آن می نگــرد آشــفته  ــی ب ــی کــه تات دنیای
ــار از  ــی سرش ــت، دنیای ــان حال اس و پریش
بــه ماشــینی  تقلیــدی کــه  ریتم هــای 
ــت  ــن قابلی ــن رفت ــه و از بی ــدن جامع ش
می پــردازد.  آن  اعضــا  انعطاف پذیــری 
پمپ بنزیــن  دوست داشــتنی  ســکانس 
را بــه یــاد بیاوریــد کــه در آن متصــدی 
ــین  ــودن ماش ــر ب ــم پ ــن علی رغ پمپ بنزی
ــات  ــا و حیوان ــا، چمدان ه ــن، بچه ه از والدی
مجســمه های  تــا  دارد  اصــرار  خانگــی، 
مشــاهیری  از  بــزرگ  گچــی  نیم تنــه ی 
نظیــر بتهــوون و ناپلئــون را بــه راننــده 
پمپ هــای  در  کــه  مســافرانی  بدهــد، 
از  دستشــان  می کننــد  توقــف  بنزیــن 
مجســمه های نیم تنــه بــزرگ و هدایــای 
رایــگان یــک شــرکت نفتــی پــر اســت. 
ــتریان را  ــدد مش ــت و تج ــی از حرک فرهنگ
ــتان  ــی ارزش دوران باس ــای ب ــو از هدای ممل
جالب توجــه  نکتــه ی  اســت.  کــرده 
ــود دارد،  ــکانس وج ــن س ــز در ای ــری نی دیگ
ــین ها  ــه ماش ــت ک ــی اس ــن محل پمپ بنزی
متصدیــان  و  می شــوند  تغذیــه  آن  در 
پمپ بنزیــن نیــز درواقــع بــا دادن نمادهایــی 
ــی و ...  ــی، تاریخ ــاهیر ادب ــمبلیک از مش س
ــه راننــدگان، ایــن نکتــه را گوشــزد  جهــان ب
می کننــد کــه انســان امــروزی پــس از 
ــبت  ــدرن، نس ــای م ــدن در دنی ــار ش گرفت
بــه گذشــته زمــان بســیار کمتــری را صــرف 

تغذیــه ی روحــی خــود می کنــد.
تاتــی در ایــن فیلــم عــالوه بــر نفــی 
بــه  را  جامعه،افــراد  مــدرن  ســاختارهای 
برقــراری  یکدیگــر،  بــا  مــراوده  ســمت 
ارتبــاط و همچنیــن کشــف طبیعــت و 
ــت.  ــرده اس ــب ک ــان ترغی ــط پیرامونش محی
ــادی از  ــداد زی ــه تع ــم ک ــه ای از فیل درصحن
ــی  ــد، خراب ــادف کرده ان ــین هاباهم تص ماش
ــا راننــدگان  ماشــین ها باعــث شــده اســت ت
و مســافران، ماشــین های خــود را تــرک 
ــه  ــدگان ب ــدای پرن ــا ص ــراه ب ــد و هم کنن

اکتشــاف محیــط پیرامونشــان بپردازنــد. 
ــی  ــچ حرکت ــی هی ــینی تات ــان ماش در جه
ــک  ــین ها در ترافی ــت. ماش ــا دار نیس معن
ــادر  ــد و ق ــت می کنن ــپر حرک ــه س ــپر ب س
بــه حرکــت و پیــش روی بیــش از چنــد 
ــا  ــده ه ــرکات رانن ــتند. ح ــانتی متر نیس س
یکدیگــر  شــبیه  مضحــک  طــرزی  بــه 
ــد  ــه تقلی ــه کورکوران ــان هایی ک ــت، انس اس
و  می زننــد  تجــدد  از  دم  و  می کننــد 
ســرعت بیش ازحــد آن هــا بــرای تجــدد 
بــه ســخره  فیلــم  از  در جــای دیگــری 
گرفتــه می شــود، صحنــه ای کــه در آن 
ــاه  ــوردان در م ــای فضان ــه تماش ــران ب بازیگ
از طریــق تلویزیــون می پردازنــد و صبــح 
روز بعــد مارســل و یــک تعمیــرکار هلنــدی 
بــا ریتمــی کنــد بــه بــازی می پردازنــد 
ــر  ــه ی صف ــگار در جاذب ــه ان ــه ای ک به گون
یــا خــأ قــرار دارنــد. رســیدن بــه مــاه 
ــتردام  ــه آمس ــیدن ب ــت و رس ــز اس یک چی

ســخت تر! اندکــی 
مفهــوم ارتبــاط )در ادراک دوگانــه ی ســفر 
اســت کــه در معــرض  زبــان( چیــزی  و 
خطــر قــرار دارد. همچــون فیلــم زنــگ 
دیالوگ هــای ترافیــک پلــی  تفریــح، 
ــف  ــای مختل ــی( و از زبان ه ــی )چندصدای فون
همچــون فرانســوی، هلنــدی، فرانســوی - 
انگلیســی و انگلیســی اســت. زبان انگلیســی 
بــه شــکل های مختلــف همچــون انگلیســی 
ــدی و  ــه هلن ــا لهج ــی ب ــی، انگلیس آمریکای
لهجــه ی  بــه  دست وپاشکســته  به طــور 
ــود.  ــت می ش ــو صحب ــط اول ــوی توس فرانس
در واقــع انســان امــروزی توانایــی برقــراری 
ارتبــاط را از دســت داده اســت و حتــی 
ــان مشــترکی در میــان باشــد نیــز  اگــر زب
ــدای  ــان ص ــانی در می ــای انس ــن آواه ای
ــراش  ــدای گوش خ ــین ها، ص ــور ماش موت

ترمزهــا و صــدای بــه هــم خــوردن در 
اســت.  گم شــده  ماشــین ها 

ــی  ــاوی فضای ــک ح ــم ترافی ــک فیل بی ش
از تردیــد و ناامیــدی اســت کــه تــا حــدودی 
ــح  ــگ تفری ــم زن ــه فیل ــبت ب آن را نس
حزن آلــود ترمی ســازد. درحالی کــه فیلــم 
ــش  ــی لذت بخ ــح از بی نظم ــگ تفری زن
و  تک بعــدی  زندگــی  بــا  تقابــل  در 
ــم  ــد، فیل ــاع می کن ــهری دف ــینی ش ماش
ــود و  ــکون، رک ــروزی س ــه پی ــک ب ترافی
ــی  ــد. انبوه ــراف می کن ــزی اعت ــان گری انس
ــا  ــه م ــقاطی ب ــه و اس ــین های قراض از ماش
ــینی  ــگ ماش ــه فرهن ــد ک ــدار می دهن هش
بــه ســمت ســکون و بی حرکتــی پیــش 
ــم  ــه فیل ــم ک ــت بدانی ــب اس ــی رود. جال م
ــم  ترافیــک تنهــا چهــار ســال بعــد از فیل
ــال  ــول س ــه محص ــر هفت ــات آخ تعطی
1959 بــه کارگردانــی ژان لــوک گــدار 
ســاخته شــد، کــه ایــن دو فیلــم بــه لحــاظ 
ــد. ــیاری دارن ــای بس ــباهت ه ــی ش مضمون

قابــل  به طــور  ترافیــک  فیلــم  پایــان 
ــه ی  ــت. از جنب ــی اس ــه ای دو وجه  مالحظ
ــود دارد،  ــروزی وج ــت پی ــت، در شکس مثب
شکســت پــل پیــروزی اســت. گــروه همراهان 
آقــای اولــو خیلــی دیــر بــه مقصد می رســد، 
ــان رســیده اســت و  ــه پای نمایشــگاه تقریبًأب
ــال  ــا این ح ــود. ب ــراج می ش ــگ اخ او بی درن
بیــرون  کمپینــگ،  مخصــوص  ماشــین 
ــت  ــت و جمعی ــده اس ــارک ش ــه پ محوط
زیــادی را مجــذوب خــود کــرده اســت. 
ــه  ــدی ک ــک و ج ــی خش ــم از زن ــا ه ماری
ــی  ــه کس ــذارد ب ــر می گ ــه س ــی ب کاله ایمن
ــلوار  ــدد، ش ــه می خن ــت ک ــده اس تبدیل ش
جیــن بــه پــا می کنــد و از این کــه در 
احســاس  شکســت خورده  مأموریتــش 
اولــو  هنگامی کــه  نمی کنــد.  ناامیــدی 
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ــمت  ــه س ــو ب ــود اول ــدا می ش ــا ج از ماری
دیگــر  بــار  و  مــی رود  متــرو  ورودی  درب 
ــا هدایــت  ــه ســمت ماری توســط جمعیــت ب
ــیر  ــه مس ــو ب ــر اول ــا چت ــود، آن دو ب می ش
ــی  ــان خوب ــن پای ــه می دهند.ای ــود ادام خ
ــان  ــا پای ــرای دنی ــا ب ــت ام ــرای آن دو اس ب
ــی را  ــی عابران ــر پایان ــت، تصاوی ــی نیس خوب
ــکی  ــای مش ــا چتره ــه ب ــد ک ــان می ده نش
ــین ها، از  ــوه ماش ــی از انب ــالی پارکینگ الب
میســرهای باریــک در حــال عبــور هســتند. 
ــح ماشــین ها  ــگ تفری ــم زن همچــون فیل

شــهر را غصــب کرده انــد.  
ــا  ــی از راننده ه ــه تات ــی ک ــن نماهای همچنی
ــح  ــچ توضی ــدون هی ــیده، ب ــر کش ــه تصوی ب
ــان  ــه صاحب ــت ک ــن اس ــر ای ــه ای بیانگ اضاف
ــتند  ــان هس ــبیه خودروهایش ــا ش خودروه
طــرز  بــه  خودروهــا  به عبارت دیگــر  یــا 
صاحبانشــان  شــبیه  شــگفت انگیزی 
نیســت  مشــخص  درواقــع  شــده اند، 
کــرده  الگوبــرداری  دیگــری  از  کدام یــک 
اســت، درســت همان طــور کــه صاحبــان 
ــا  ــباهت هایی ب ــب ش ــی اغل ــات خانگ حیوان
ــن  ــه ای ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب حیواناتشــان دارن
روح و معنــای زندگــی در دنیــای صنعتــی 
روزبــه روز  مــدرن  انســان  و  نــدارد  وجــود 
بــرای  بی روح ترمی شــود.  و  فرســوده تر 
برف پاک کن هــا  حرکــت  ســکانس  مثــال 
را بــه یــاد بیاوریــد، برف پاک کــن ماشــین، 
ــین  ــب ماش ــای صاح ــات و حالت ه خصوصی
برف پاک کن هــای  می گیــرد،  خــود  بــه  را 
ــی  ــه صدای ــر درحالی ک ــده ی پی ــین رانن ماش
ــد هرگــز به درســتی و به صــورت  آزاردهنــده دارن
نمی کنــد،  پــاک  را  شیشــه  کامــل 
خــود  جــای  در  کــه  برف پاک کن هایــی 
ــه  ــت ب ــادن اس ــرف افت ــد و در ش ــق می زن ل
ــا  ــار ب ــد و دگرب ــت می کن ــک ســمت حرک ی
ــود  ــای خ ــق به ج ــته و بی رم ــی خس حالت

برمی گــردد. 
نمــای  از  اســتفاده  ایــن  بــر  عــالوه 
تداعــی  را  بــاران  باریــدن  برف پاک کن هــا 
می کنــد و در آخــر فیلــم، اولــو نیــز در 
ــد.  ــتفاده می کن ــود اس ــر خ ــت از چت نهای
هدفــی  همه چیــز  بــرای  ترافیــک  در 

بــاران! حتــی  اســت،  تعیین شــده 
ــی پــس از مشــاهده  ی نســخه ی  اگرچــه تات
نهایــی ترافیــک، آن را قدمــی رو بــه عقــب 
می دانــد امــا فیلــم ارزش هــای ویــژه ای 
ــده دار  ــته خن ــور پیوس ــک به ط دارد. ترافی

ــا طنــز در قســمت های مختلــف  نیســت ام
ــی  ــی انتزاع ــت و حالت ــده اس ــم پراکن فیل
ــی آن در  ــز واقع ــی آورد. طن ــود م ــه وج را ب
ــه  ــان ب ــع همزم ــا و وقای ــوه چندصدایی ه انب
ــی  ــرای تات ــه ب ــزی ک ــورد. چی ــم می خ چش
جالــب اســت ایجــاد جهانــی بــا درون مایه ی 
ــه ای از  ــک گون ــم ترافی ــت. فیل ــز اس طن
کمــدی عــاری از شــوخی های تکــراری و 
ــد  ــی ســعی می کن ــاده اســت، تات پیش پاافت
ــا آنچــه آن هــا در دنیــای  بیننــدگان خــود را ب
ــد.  ــد بخندان واقعــی و پیرامــون خــود می بینن
ــه  ــه ای ب ــیش به گون ــک کش ــه ای ی درصحن
ســرویس فولکس واگــن قورباغــه ای خــود 
ــه  ــادت ب ــال عب ــگار در ح ــه ان ــردازد ک می پ
ــین های  ــی ماش ــت، گوی ــراب اس ــوی مح  س
مــا تبدیــل بــه دیــن و مذهــب مــا شــده اند!

ــت  ــرده اس ــان ک ــه ای اذع ــی در مصاحب تات
کــه هــدف فیلم هــای طنــزش ایــن نیســت 
ــم  ــود بپیچی ــه خ ــده ب ــدت خن ــه از ش ک
ــعی  ــوض وی س ــه در ع ــم بلک ــش کنی و غ
می کنــد تــا زندگــی عــادی و روزمــره را 
ــه طنــز و فکاهــی کنــد.  نکتــه ی  تبدیــل ب
جالــب در مــورد تاتــی ایــن اســت کــه افــراد 
ــای او  ــده دار در فیلم ه ــای خن و موقعیت ه
گاه معقــول بــه نظــر می آینــد و در بســیاری 
از موقعیت هــای  ناشــی  او  مواقــع طنــز 
ــر  ــال تصاوی ــرای مث ــت، ب ــدی اس ــاًل ج کام
افــراد مغمومــی کــه در پشــت ترافیــک 
تماشــاگر  جدیــت،  عیــن  در  مانده انــد 
را بــه خنــده می انــدازد. ایــن طنزهــای 
ظریــف ادویــه ای هســتند بــرای درون مایــه ی 
ــک.  ــم ترافی ــخ فیل ــز و گاه تل تأمل برانگی
تاتــی می خواهــد بــه مــا نشــان بدهــد 
ــین ها  ــو از ماش ــی ممل ــی در جهان ــه حت ک
و راننــدگان خودکامــه و لجبازی هایشــان 
ــان نرســیده اســت،  ــه پای ــز ب ــوز همه چی هن
حتــی باوجودمشــغله های ذهنــی ناشــی 
ــم و  ــا بخواهی ــر م ــینی اگ ــگ ماش از فرهن
ــان انتخــاب کنیــم می توانیــم از شــر  خودم
ــی  ــر باران ــویم و در زی ــین ها خــالص ش ماش
ــرد را  ــن رویک ــم. ای ــدم بزنی ــی ق ــر تصنع غی
می تــوان همچنیــن در طراحــی غرفــه ی 
مربــوط بــه شــرکت آلتــرا در نمایشــگاه 
ــا  ــه ب ــه ای ک ــا غرف ــرد، تنه ــز مشــاهده ک نی
ــت  ــده اس ــن ش ــت تزئی ــی از طبیع نمادهای
ــه  ــز ب ــه هرگ ــه آن غرف ــوط ب ــین مرب و ماش
نمایشــگاه نمی رســد، درواقــع تاتــی بــه 
ــظ  ــرای حف ــه ب ــد ک ــنهاد می کن ــا پیش م

ــم،  ــذف کنی ــین را از آن ح ــت، ماش طبیع
در واقــع اعتقــاد دارد کــه زندگــی ماشــینی، 
دورتــر  طبیعتــش  از  را  انســان  هــرروز 

می کنــد. 
ــز  ــه طن ــادی ازاین گون ــیار زی ــای بس مثال ه
ــن  ــود دارد، آخری ــی وج ــم تات ــد از فیل بع
فیلم هــای کمــدی لــوک مولــت، تراژدی هــای 
ولــی  خوش نیــت  انســان های  کمــدی 
به ویــژه  بی عرضــه ی آکــی کوریســماکی، 
فیلــم مواظــب روســری ات بــاش تاتیانــا، 
ــلیانی و  ــار یوس ــه ی ات ــای احمقان کمدی ه
ــون،  ــتیک روی اندرس ــای اسلپ اس کمدی ه
آوازهایــی از طبقــه هفتــم در ســال ۲۰۰۰ 
و تــو، زندگــی در ســال ۲۰۰۷ نوشــته ی 
یوهــان اســتریند بــرگ. به عنــوان یکــی 
می تــوان  نیــز  مثال هــا  جدیدتریــن  از 
ــک  ــه و بلژی ــترک فرانس ــول مش ــه محص ب
اشــاره کــرد کــه در ســال ۲۰۰4 توســط 
ــاخته  ــن س ــوت دلپی ــرورن و بن ــتاو ک گوس
ــت  ــردی اس ــا دو م ــه ب ــم در رابط ــد، فیل ش
ــازنده  ــا س ــات ب ــرای مالق ــر ب ــا ویلچ ــه ب ک
ماشــین های کشــاورزی معیــوب کــه باعــث 
شــده اســت ایــن دو مــرد دیگــر قــادر بــه راه 
رفتــن نباشــند بــه فنالنــد ســفر می کننــد، 
ادای دینــی آشــکار بــه ژاک تاتــی کــه در آن 
ــین های  ــازنده ی ماش ــام س ــم و ن ــام فیل ن
ــرا )Aaltra( اســت.  ــوب آلت کشــاورزی معی
ــو  ــای اول ــری کــه از شــخصیت آق ــن اث آخری
ــن  ــوان در انیمیش ــت را می ت ــه اس وام گرفت
ــاندر  ــوت ساخته یالکس ــای هابل ــاه آق کوت
ــرد،  ــاهده ک ــز مش ــت ویت ــپیگارس و الرن اس
انیمیشــنی کــه در ســال ۲۰۱3 ســاخته شــد 
و جایــزه ی بهتریــن انیمیشــن کوتــاه اســکار 

ــرد. ــود ک ــال ۲۰۱4 از آن خ را در س
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بـــزرگ در همـــان  فیلم  هـــای  بعضـــی 
نشـــان  را  اول خـــود  دقیقـــه ی  چنـــد 
سرنوشـــت  مـــن  بـــرای  می دهنـــد، 
شـــگفت انگیز املـــی پولـــن چنیـــن 
ــن  ــر در حیـ ــی دیگـ ــود؛ بعضـ ــی بـ فیلمـ
ــام  ــس از تمـ ــد و پـ ــا رخ نمی نماینـ تماشـ
شدنشـــان اســـت کـــه آدم می فهمـــد بـــا 
چـــه اثـــر بزرگـــی روبـــه رو بـــوده اســـت، 
ـــود.  ـــه ب ـــن اینگون ـــرای م ـــگ ب ـــه رن س
امـــا بعضـــی فیلم هـــا هـــم هســـتند کـــه 
یـــک بـــار دیـــدن ارزش حقیقـــی آن هـــا 
و  دیـــد  بایـــد  نمی کنـــد؛  معلـــوم  را 
دوبـــاره دیـــد، اجـــازه داد زمـــان بگـــذرد 
تـــا صیقـــل بخورنـــد و خـــود فـــرد هـــم 
ــت  ــه عظمـ ــد بـ ــا بتوانـ ــد تـ ــد کنـ رشـ
آن هـــا ایمـــان آوَرد؛ ماجـــرا بـــرای مـــن 
ــوم اســـت. فیلمـــی  ــته ی سـ از ایـــن دسـ
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ـــت 10  ـــدی در لیس ـــچ تردی ـــدون هی ـــه ب ک
ـــی  ـــه منطق ـــود؛ ک ـــد ب ـــرم خواه ـــم عم فیل
ــم  ــش برایـ ــتن راجع بهـ ــتدل نوشـ و مسـ
ـــن  ـــه درضم ـــت؛ ک ـــوار اس ـــس دش کاری ب
ـــان،  ـــن، از انس ـــت از م ـــم هس ـــری ه تصوی
نهایـــت  و  شـــکل  پیچیده تریـــن  در 
ــت،  ــر اسـ ــِت هنـ ــه درنهایـ ــش؛ کـ ژرفایـ
آنجـــا کـــه بحـــث فـــرم و محتـــوا اصـــًا 
نامربـــوط اســـت، جایـــی کـــه آن ترکیـــب 
عمیق تریـــن  کـــه  داده؛  رخ  جادویـــی 
مضامیـــن بشـــری در بدیع تریـــن فـــرم 
ـــر،  ـــت اث ـــه عظم ـــا ک ـــوند. آنج ـــه می ش ارائ
کـــه بـــه کام درنمی آیـــد - کـــه اگـــر در 
کلمـــه می گنجیـــد ایـــن نبـــود - بـــر آدم 
چیـــره می شـــود و ایـــن عنصـــر کمیابـــی 
ــاره  ــاره و چندبـ ــد از دوبـ ــه بعـ ــت کـ اسـ
و هـــر بـــار دیـــدن فیلـــم همان قـــدر 
ـــت؛  ـــی اس ـــترگ باق ـــدر س ـــب، همان ق مهی

مثـــل آن تهـــی هولنـــاک پایانـــی... 

و  خــوب  فیلم هــای  ســینما  بــزرگان 
عالــی بســیار دارنــد؛ امــا معمــوالً یــک 
ــه  ــور ک ــد: همان ط ــر دارن ــاهکار عم تک ش
ــت و نیم اســت  ــی هش ــر فلین ــاهکار عم ش
و شــاهکار عمــر آلــن رنــه ســال گذشــته 
ــان  ــر برگم ــاهکار عم ــاد و ش در مارین ب
پرســونا، درمــورد آنتونیونــی ایــن ســتاره ی 
ماجــرا  شــک  بــدون  دســت نیافتنی 
ــینمای  ــوان س ــاً به عن ــه عموم ــت. آنچ اس
آنتونیونــی تلقــی می شــود در ســه گانه ی 
مونیــکا  هرســه  در  کــه  او   60 دهــه ی 
اســت؛  متجلــی  می کنــد  بــازی  ویتــی 
ــمان  ــران آگراندیس ــراً در ای ــه ظاه اگرچ
ــا  ــت، ام ــی اس ــم آنتونیون ــن فیل محبوب تری
ــرا آن را  ــت ماج ــی و کیفی ــت تاریخ اهمی
بــه شــاهکار عمــر آنتونیونــی تبدیــل کــرده. 
ــدود  ــروز از مع ــه ام ــی ک ــن فیلم ــا همی ام
آثــار تاریــخ ســینما محســوب می شــود کــه 
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ــه پیــش و پــس از آن  می شــود ســینما را ب
تقســیم کــرد، تمــام شــدنش چیــزی شــبیه 
معجــزه بــود. مشــکات متعــددی کــه فیلــم 
بــا آن هــا روبــه رو شــد بارهــا آن را تــا مــرز 
ــده  ــتگی تهیه کنن ــرد؛ از ورشکس ــی ب تعطیل
تــا  گرفتــه  فیلــم  بودجــه ی  قطــع  و 
اعتصــاب عوامــل به دلیــل پرداخــت نشــدن 
و  قلبــی  و حتــی مشــکل  دستمزدشــان 
بــه کمــا رفتــن لِئــا ماســاری. فیلــم در 
ــن  ــنواره ک ــش در جش ــن اکران ــن اولی حی
ــای  ــو کردن ه ــا و ه ــا فریاده ــز ب 1959 نی
ــه  ــی ک ــا هنگام ــد. ام ــه رو ش ــدان روب منتق
ــزه ی اســکار یــک  ــی در 1995 جای آنتونیون
دریافــت  را  هنــری  فعالیت هــای  عمــر 
تشــویق  ایســتاده  را  او  همــه  می کــرد، 
تغییــر  وســط  ایــن  چیــزی  می کردنــد. 
کــرده بــود؛ آنتونیونــی ســینما را تــکان 
داده بــود. ســینما پــس از آنتونیونــی دیگــر 

ــود. ــش از او ب ــه پی ــت ک ــزی نیس آن چی
در  )کــه  فیلــم  هوشــمندانه ی  عنــوان 
عنــوان  بــا  عمومــاً  ایــران  در  گذشــته 
نشــان  می شــد(  شــناخته  حادثــه 
اســت  مــدرن  هنرمنــد  خودآگاهــی 
)Avventura در زبــان ایتالیایــی اشــاره 
رابطــه ی عشــقی معمــوالً زودگــذر  بــه 
ــاً  ــرار اســت نهایت هــم دارد(. فیلمــی کــه ق
بــه ذات انســان مــدرن نقــب بزنــد بــا 
»ماجرا«یــی به ظاهــر کاســیک، ناپدیــد 
شــدن دختــری در ســفری تفریحــی، آغــاز 
ــینمای  ــن س ــد و قوانی ــا قواع ــود؛ ام می ش
ــه  ــرا ک ــود. ماج ــرورو می ش ــیک زی کاس
ــدودی  ــا ح ــدا ت ــتانی اش در ابت ــرح داس ط
ــد،  ــیک را می پیمای ــش کاس ــی کم وبی روال
ــون  ــاگر را دگرگ ــارات تماش ــان انتظ آن چن
می کنــد کــه ژانــر ظاهــراً پلیســی آن بــه کل 
ــد شــده  ــری ناپدی ــود. دخت ــوش می ش فرام
ــش  ــا پی ــا بدانج ــا را ت ــم م ــا فیل ــت؛ ام اس
ــه  ــک ک ــوع دراماتی ــن موض ــه ای ــرد ک می ب
در فیلمــی کاســیک می توانســت تمــام 
مــدت فیلــم را اشــغال کنــد و تعلیــق و 
هیجــان بیافرینــد )نــگاه کنیــد بــه روانــی 
ــابه( در  ــتانی مش ــرح داس ــا ط ــکاک ب هیچ
ــرد  ــرار می گی ــیه ق ــی در حاش ــا به کل اینج
و اصــًا حــذف می شــود تــا مســائلی بســیار 
ــان  ــاب ذات انس ــر درب ــر و پیچیده ت عمیق ت

ــردد. ــرح گ ــدرن ط م
ــی  ــس مطبوعات ــی در کنفران ــود آنتونیون خ
بــه   1960 کــن  جشــنواره  در  ماجــرا 

ــروز اشــاره کــرد  ــزرگ جهــان ام انشــقاق ب
کــه از یــک ســو علــم رو بــه آینــده دارد و از 
ســوی دیگــر اخــاق کلیشــه ای رو به ســوی 
ــر از  ــو، پ ــانی ن ــد انس ــه تول ــته. او ب گذش
وحشــت و هــراس و لکنــت، در دورانــی 
ــات  ــار خصوصی ــه ب ــرد ک ــاره ک ــتن اش آبس
کــه  می کشــد  دوش  بــه  را  عاطفــی ای 
نامتناســب و نابســنده هســتند. او می گویــد: 
امــروز،  اســطوره های  و  »...اخاقیــات 
ــه  ــیدن ب ــتانه ی رس ــا در آس ــه م ــی ک زمان
مــاه هســتیم، نبایــد مثــل دوران هومــر 
ــی  ــت.« آنتونیون ــه هس ــا اینگون ــد، ام باش
رواج اروتیسیســم را نشــان بیمــاری عاطفــی 
دوران می دانــد و اعــام مــی دارد: »اروس 
بیمــار اســت؛ انســان آرام وقــرار نــدارد؛ 
هروقــت  و  می کنــد.  اذیتــش  چیــزی 
او  می کنــد،  اذیــت  را  انســان  چیــزی 
ــد واکنــش  ــا ب ــد؛ ام واکنــش نشــان می ده
ــای  ــا براســاس انگیز ه ــد، تنه نشــان می ده
اروتیــک؛ و برای همیــن ناخشــنود اســت.« او 
ــی  ــه ترس ــدار، ک ــد: »انســان اخاق م می گوی
ــروز  ــدارد، ام ــی ن ــناخته ی علم ــر ناش از ام
اخاقــی می ترســد.  ناشــناخته ی  امــر  از 
ماجــرای او کــه از ایــن نقطــه ی تــرس 
تنهــا  می شــود  آغــاز  ســرخوردگی  و 
پایــان  بــه  کیش ومــات  در  می توانــد 
در  به کــرات  اگرچــه  آنتونیونــی  رســد.« 
ــرده  ــرار ک ــتی اص ــف به درس ــای مختل جاه
ــرای  ــبی ب ــخص مناس ــف ش ــود مؤل ــه خ ک
توضیــح فیلــم نیســت، در جایــی می گویــد: 
ــه ای در  ــد؟ صحن ــا آم ــر آن ــه س ــه ب »... چ
ــد  ــادم نمی آی ــود - کــه بعــداً، ی فیلمنامــه ب
ــه در آن  ــی، حــذف شــد - ک ــه چــه دلیل ب
کاودیــا... بــا بقیــه در جزیــره اســت. آن هــا 
ــد  ــورد ناپدی ــن درم ــاالت ممک ــام احتم تم
شــدن دختــر را درنظــر می گیرنــد. امــا 
پاســخی در کار نیســت. بعــد از اندکــی 
ســکوت، یکــی می گویــد: "شــاید صرفــاً 
او  بــه  ناگهــان  کاودیــا  شــده."  غــرق 
ــم  ــه ه ــزده، ب ــه، دل ــا؟" هم ــرد: "صرف می پ
همیــن  اســت.  همیــن  می کننــد.  نــگاه 

ــت.«   ــم اس ــای فیل ــی معن دلزدگ
در تحلیــل از وضعیــت مــدرن، ازخودبیگانگی 
هنگامــی رخ می دهــد کــه شــخص از جهــان 
ــوع  ــود رج ــه درون خ ــود و ب ــزده می ش دل
ــه ی  ــه رابط ــه ب ــرای آنک ــب ب ــد، اغل می کن
ــد.  ــران بیندیش ــا دیگ ــان و ب ــا جه ــود ب خ
از  واضح تــر  مــدرن  انســان  سرگشــتگی 

همــه در پرســه زنی لیدیــا در شــب مشــهود 
ــی  ــاب جووان ــی کت ــی از مهمان ــت، وقت اس
بیــرون می آیــد. او در شــهر بــا انســان 
در ســنین مختلــف و حــاالت متفاوتــش 
ــد،  ــه می گری ــی ک ــود: کودک ــه رو می ش روب
ــی  ــد، پیرزن ــه می خندن ــی ک ــرد جوان دو م
کــه چیــزی می خــورد، جوان هایــی کــه 
ــعی  ــی س ــره، گاه حت ــد و غی ــوا می کنن دع
می کنــد مداخلــه کنــد، واکنــش نشــان 
ــاد  ــری ایج ــذارد و تغیی ــری بگ ــد، تأثی ده
ــه ی  ــه گفت ــره - ب ــه باالخ ــا اینک ــد، ت کن
خانــه ی  بــه   - »ناخــودآگاه«  خــودش 
قدیمی شــان می رســد. در کســوف نیــز 
بــازار سرســام آور بــورس، آن ســاختمان 
قارچ ماننــد کــه یــادآور قــارچ حاصــل از 
انفجــار اتمــی اســت و تیتــر روزنامه هــا 
بــاز  غیــره  و  اتمــی  جنــگ  درمــورد 
ــی  ــر را نمایندگ ــز معاص ــت تهدیدآمی واقعی
ــک  ــی اگزوتی ــه فرهنگ ــوع ب ــد. رج می کنن
و خــود را به شــکل آفریقایی هــا درآوردن 
ــد  ــدرن نمی کن ــان م ــه انس ــی ب ــم کمک ه
و تنهــا بــرای مــدت کوتاهــی می توانــد 
ــرد،  ــح از آن اســتفاده ک ــرای تفری بیشــتر ب
گریــزی  مدرنیتــه  واقعیــت  از  چراکــه 
جایــی  در  خــود  آنتونیونــی  نیســت. 
ــی  ــرد را ته ــر ف ــت معاص ــد: »واقعی می گوی

» می کنــد.
َآنتونیونــی در مصاحبــه بــا فیلــم کالچــر 
1962 می گویــد: »در ســینمای نئورئالیســتی 
ارتبــاط فــرد بــا جامعــه مطــرح بــود و روابــط 
شــخصی چنــدان محلــی از اعــراب نداشــت. 
ــدن  ــده ش ــه دزدی ــًا در دزد دوچرخ مث
ــز  ــه چی ــه هم ــود ک ــی ب ــه واقعیت دوچرخ
پیرامــون آن شــکل می گرفــت و نیــازی 
هــم بــه نزدیــک شــدن بــه درون شــخصیت 
ــا  ــد ب ــروز بای ــینما ام ــر: »س ــود.« و بعدت نب
ــد داشــته باشــد... و حقیقــت  حقیقــت پیون
نــه مکانیکــی و  زندگــی روزمــره ی مــا 
ــور  ــی، آن ط ــه مصنوع ــت و ن ــارف اس متع
ــی  ــم زندگ ــتند... ریت ــتان ها هس ــه داس ک
ــی  ــع، گاه ــدارد؛ در واق ــانی ن ــرب یکس ض
وقت هایــی  آرام...  گاهــی  و  اســت  تنــد 
می رســد،  به نظــر  بی حرکــت  تقریبــاً 
وقت هایــی دیگــر هــم می آیــد کــه بــا 
بــه  و  می کنــد  حرکــت  بــاال  ســرعتی 
وارد  بایــد  این هــا همــه  عقیــده ی مــن 
جریــان ســاخت فیلــم شــوند. منظــورم 
ــه از روال  ــد کورکوران ــه بای ــت ک ــن نیس ای
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بلکــه  کــرد،  پیــروی  روزمــره  زندگــی 
فکــر می کنــم از طریــق ایــن مکث هــا، 
از طریــق ایــن تــاش بــرای چســبیدن 
ــی و  ــوی، درون ــلم - معن ــت مس ــه واقعی ب
ــد  ــرون می جه ــزی بی ــی - چی ــی اخاق حت
ــوان  ــه عن ــتر ب ــتر و بیش ــروز بیش ــه ام ک
ــدرن شــناخته می شــود... چــرا  ســینمای م
ــه  ــن ک ــن اســت: ای ــم ای ــاله ی مه ــه مس ک
ــار، کلماتمــان، چیــزی بیــش  حــرکات، رفت
از حاصــل موقعیــت شــخصی مــا در رابطــه 

ــت.« ــان نیس ــان پیرامونم ــا جه ب
همــان  در  را  مــا  تکلیــف  آنتونیونــی   -
ــی  ــد؛ بررس ــن می کن ــکانس روش ــن س اولی
ایــن ســکانس می توانــد راهگشــا باشــد: 
در شــروع فیلــم آنــا را می بینیــم کــه از 
ــذرد،  ــکل می گ ــتانه ی دروازه ای قوسی ش آس
صحبــت  او  بــا  و  می آیــد  پــدر  ســمت 
ــن زن  ــت: ای ــن اس ــف روش ــد. تکلی می کن
اســت کــه موردتوجــه مــا قــرار خواهــد 
ــر  ــه در براب ــروز، ک ــم زن ام ــت، آن ه گرف
پــدری کــه متعلــق بــه گذشــته اســت 
ــس از  ــداً و پ ــدر بع ــن پ ــه. همی ــرار گرفت ق
گــم شــدن آنــا در جزیــره مذبوحانــه تــاش 
می کنــد بــا ایــن توجیــه کــه آنــا همراهــش 
انجیــل داشــته فــرض خودکشــی را مــردود 
ــدا  ــه ای پی ــره عتیق ــان جزی ــد. در هم بدان
ــد  ــدو می افت ــت ریمون ــه از دس ــود ک می ش
ــن  ــرد ای ــی خونس ــه خیل ــکند و هم و می ش
ــد.  ــوش می کنن ــته را فرام ــده ی گذش بازمان
صلیــب هــم در فیلــم تنهــا در ســه جــا و آن 
هــم به شــکلی گــذرا وجــود دارد: در کلبــه ی 
اداره ی  در  جزیــره،  وســط  تک افتــاده ی 

ــروک. ــای مت ــس و در کلیس پلی
در پس زمینــه ی گفتگــوی آنــا و پــدر در 
در  ســاختمان هایی  فیلــم،  اول  ســکانس 
حــال ســاخت اســت و دوران قدیــم و جدیــد 
به روشــنی مشــخص اســت. ایــن جــدال 
ــی  ــراژ ابتدای ــیقی تیت ــو در موس ــه و ن کهن
موســیقی  اســت؛  مشــخص  هــم  فیلــم 
ــفانه  ــه متأس ــکو ک ــی فوس ــان جووان درخش
ــک  ــام به موســیقی ملودی ــل ع ــل تمای به دلی
تــا ایــن حــد قدرندیــده باقــی مانــده اســت. 
ایــن موســیقی مــدرن کــه ذات اثــر را درک 
کــرده، در همــان تیتــراژ آغازیــن مخاطــب 
ــه رو  ــا چیــزی روب ــد کــه ب را هشــیار می کن
ــرش  ــال نظی ــه ح ــا ب ــه ت ــد ک ــد ش خواه
ــش  ــم تن ــیقی ه ــن موس ــده و در ای را ندی

ــه دارد. ــد ادام ــم و جدی قدی

نمــای اول فیلــم اندکــی کمتــر از یــک 
زمــان  ایــن  و  می کشــد  طــول  دقیقــه 
ــن او  ــادی اســت؛ حــرکات دوربی بســیار زی
ــن و  ــت و میزانس ــق اس ــرم و دقی ــیار ن بس
چشــم نواز  و  دقیــق  آن قــدر  قاب بنــدی 
اســت کــه می تــوان از هــر لحظــه ی آن 
عکــس گرفــت. جیــن یانگ بــاد اشــاره 
ــرا  ــای ماج ــک فریم ه ــه تک ت ــد ک می کن
اگــر  می گویــد  و  دارنــد  بصــری  ارزش 
ــت آن را  ــخ ســینما لیاق ــم در تاری ــک فیل ی
داشــته باشــد کــه در دســتگاه های نمایــش 
خانگــی کــه امــکان نگــه داشــتن تصویــر را 
ــش داده شــود، آن ماجراســت.  ــد نمای دارن
ــدرش،  ــا و پ ــکانس آن ــن س ــی از ای در نمای
ــاس  ــا لب ــدر ب ــفید و پ ــاس س ــا لب ــر ب دخت
دارنــد؛  قــرار  پیش زمینــه  در  ســیاه، 
ــت،  ــه در دوردس ــو و کهن ــاختمان های ن س
کارگــری کــه دارد در ســمت چــپ ایــن دو 
ــدر و  ــن پ ــگار بی ــی ان ــود و چوب دور می ش
فرزنــد جدایــی انداختــه. دیویــد تامســون در 
2007 بــه مانــدگاری ســه گانه ی آنتونیونــی 
حتــی در آن ســال های پــر از هیاهــوی 
و می گویــد  اشــاره می کنــد  دهــه ی 60 
شــاید ایــن ســه گانه را بتــوان زیباتریــن 
اثــر ســیاه و ســفید تاریــخ ســینما دانســت.

دوربیــن در کل فیلــم کمتــر به شــخصیت ها 
ــات  ــا مدیوم ش ــاً ب ــود؛ عموم ــک می ش نزدی
و النگ شــات روبــه رو هســتیم، در اینجــا 
هــم تنهــا هنگامــی کــه بحــث خصوصی تــر 
بــا  آنــا  رابطــه ی  موضــوع  و  می شــود 
ــن  ــه دوربی ــت ک ــد اس ــاندرو پیش می آی س
نزدیک تــر  اندکــی  شــخصیت ها  بــه 
می شــود. امضــای دیگــر آنتونیونــی نمــا 
کــه  اســت  شــخصیت هایی  از  گرفتــن 
ــا  ــد و ی ــرف می زنن ــن ح ــه دوربی ــت ب پش
ــه  ــد؛ ک ــود دارن ــه مخاطــب خ گاه پشــت ب

در اینجــا هنگامــی مشــخص اســت کــه 
پــدر پشــت بــه آنــا صحبــت می کنــد. 
ــا  ــد کــه م ــم پیــش می  آی گاه حتــی در فیل
ــی او  ــم و وقت ــب را می بینی ــره ی مخاط چه
ــه  ــتش را ب ــد پش ــت می کن ــروع به صحب ش
ــم  ــا در فیل ــا باره ــن نماه ــد و ای ــا می کن م
تکــرار می شــوند. آن طــور کــه بــوردول 
ــن  ــه دوربی ــای پشــت ب ــد کاراکتره می گوی
ــد  ــی و مبهــم می مان احساساتشــان غیرقطع

ــد.  ــم می کن ــه ه ــاد فاصل و ایج
نمی تــوان  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت   -
بــا لوپروئــون درمــورد »مردانــه« بــودن 
ــی  ــار آنتونیون ــود. در آث ــق ب ــرا مواف ماج
زن قربانــی جامعــه ای اســت کــه ســاخته و 
پرداختــه ی مــردان اســت. آنتونیونــی زنــان 
خوانــده  »حســاس تر«  و  »صادق تــر«  را 
اوربــان  کارا  کــه  همان طــور  اســت. 
ــه  ــتند ک ــا هس ــن زن ه ــد ای ــاره می کن اش
ــا  ــتر ب ــی بیش ــهری و صنعت ــط ش در محی
ســینمای  در  هســتند؛  بیگانــه  محیــط 
ــه  ــتند ک ــا هس ــن زن ه ــز ای ــی نی آنتونیون
بیشــتر رو بــه ســمت طبیعــت دارنــد و 
ــی  ــد آنتونیون ــخصیت روان نژن ــن ش بارز تری
را هــم می تــوان در صحــرای ســرخ دیــد. 
ســرمایه داری نظامــی مردمحــور اســت و 
ــد.  ــت می کنن ــر در آن زیس ــردان راحت ت م
ــال آن  ــان به دنب ــه زن ــی ک ــه و دوام عاطف
هســتند، در جامعــه ی صنعتــی مجــال بــروز 
نــدارد و پــس رابطــه ای نمی توانــد بیــن 
ــاندرو  ــان س ــرد. می ــکل بگی ــس ش دو جن
نــوه ی  و  نقــاش  ســاله ی   17 پســر  بــا 
ــدن  ــرای دی پرنســس، مــردان عامــی کــه ب
آن »نویســنده« جمــع شــده اند، مــردان 
ــره  ــا را محاص ــه کاودی ــی ک ــه پایین طبق
مهمانــی  در  کــه  پیرمــردی  می کننــد، 
ــرد،  ــا را می گی ــراغ کاودی ــم س ــان فیل پای
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شــب،  روشــنفکر  نویســنده ی  جووانــی 
غیــره،  و  کســوف  بورس بــاز  پِیــروی 
مردانــی از هــر طبقــه و ســن و قشــری 
چــه تفاوتــی وجــود دارد؟ کاودیــا از درون 
درگیــر اســت؛ او برخــاف ســاندرو کــه 
ــد،  ــل می کن ــزه عم ــر غری ــی ب ــا مبتن تنه
ــه  ــا حــد ممکــن ب ــل ت ــد الاق ســعی می کن
اصولــی پایبنــد بمانــد و اوســت کــه اصــرار 

بگــردد. را  دارد همــه ی جزیره هــا 
فیلــم  پایــان  در  لیدیــا  نیــز  شــب  در 
ــرد  ــد بمی ــه می خواه ــد ک ــراف می کن اعت
نــدارد؛  را دوســت  دیگــر جووانــی  کــه 
نامــه ی  حتــی  جووانــی  درحالی کــه 
ــاداری  ــان وف ــر و پیم ــر از مه ــقانه و پ عاش
ابــدی کــه نوشــته را هــم بــه یــاد نمــی آورد 
و اوج وقاحــت او در هنــگام خداحافظــی بــا 
ــخص  ــز مش ــا نی ــور لیدی ــا در حض والنتین
ــه  ــی متوج ــم وقت ــا ه ــود والنتین ــت. خ اس
جــا  اســت،  متأهــل  جووانــی  می شــود 
می خــورد، درحالی کــه جووانــی پیش تــر 
در بیمارســتان و بــا آن بیمــار نیمفومانیــاک 
ــرده  ــکار ک ــان آش ــود را برایم شــخصیت خ
اســت. ایتالــو کالوینــو نیــز درمــورد آخریــن 
ــوف،  ــد: »در کس ــه گانه می گوی ــش س بخ
تــز آنتونیونــی مبنــی بــر این کــه زنــان 
مســتقیم  تضــاد  در  حقیقتی انــد  حامــل 
بــا تمــدن معاصــر، آشــکارتر و قطعی تــر 
کــه  چرخ دنــده ای  درمقابــل  می شــود. 
مردانــی را کــه به دنبــال پــول و شــهرت 
ــان بازیگوشــی  ــد... زن ــرد می کن ــد ُخ می دون

خــود را مطــرح می کننــد...«
ــی  ــور زندگ ــم ش ــدای فیل ــا در ابت کاودی
ــرخورده  ــودار و س ــا ت ــل آن ــوز مث دارد؛ هن
ــه؛  ــرار اســت و بی حوصل ــی ق ــا ب نیســت؛ آن
ــم  ــر آوری ــه ای را درنظ ــت صحن ــی اس کاف
ــد  ــنا کن ــرد ش ــم می گی ــان تصمی ــه ناگه ک
ــران  ــوده ی دیگ ــای بیه ــه ی بحث ه و حوصل
را هــم نــدارد؛ ناگهــان شــیرجه می زنــد 
و کمــی بعــد هــم بــا فریــاد »کوســه! 
و  معنــا  ایجــاد  به دنبــال  بــاز  کوســه!« 

شــاید جلب توجــه اســت. 
ــه او  ــر ب ــرا کمت ــه در ماج ــخصیتی ک ش
توجــه شــده پاتریتســیا اســت. او کــه از 
ظاهــراً  می کنــد،  عمــل  پخته تــر  همــه 
ــه؛  نظــم موجــود را پیشــتر از همــه پذیرفت
نــه مقاومتــی می کنــد و نــه شــگفت زده 
می شــود؛ دربرابــر کارهــای ریمونــدو در 
ــد؛  ــان نمی ده ــی نش ــش خاص ــق واکن قای

ــی  ــی پایان ــداً در مهمان ــه بع ــور ک همان ط
کــه  می کنــد  اشــاره  هــم خــود  فیلــم 
ــی  ــن جمع های ــه از چنی ــًا گفت ــه قب اگرچ
و  کــرده  عــادت  حــاال  اســت،  گریــزان 
ــا  ــال تنه ــدارد. او درعین ح ــم ن ــی ه اهمیت
کســی اســت کــه از قایــق پیــاده نمی شــود 
و حتــی فکــر شــنا کــردن هــم برایــش 
ــگش  ــی او س ــدم واقع ــت. هم ــک اس مضح
ــا را  ــد: »جزیره ه ــی می گوی ــت. در جای اس
ــز آب  ــزی ج ــان چی ــم؛ دورش درک نمی کن
ــاره ی  ــا را درب نیســت.« وقتــی نظــر کاودی
ــا او را »فاســد«  ــدو می پرســد کاودی ریمون
خطــاب می کنــد، امــا پاســخ پاتریتســیا 
فاســد  »ریمونــدو  اســت:  کلیــدی  بــاز 
نیســت کاودیــا، اون یــه پســربچه س.« 
آیــا ایــن همــان نتیجــه ای نیســت کــه 
کاودیــا در پایــان بــه آن می رســد؟ جالــب 
ــد:  ــخ می ده ــدو پاس ــه ریمون ــت ک اینجاس
»شــروع نکــن! ترجیــح مــی دم فاســد باشــم 
ــربچه ها رو  ــو پس ــه ت ــربچه، مگراینک ــا پس ت
ــاز هــم دیالوگــی  دوس داشــته باشــی.« و ب
ــی کــه مــن  کلیــدی از پارتیتســیا: »می دون

ــدارم.« ــُی دوس ن کس
ــی در  ــی کار آنتونیون ــی از پیچیدگ - بخش
ــخصیت هایی  ــه ش ــا اینک ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــا  ــار و گفتارشــان و ی ــه رفت ــق کــرده ک خل
حتــی چنــد رفتــار پیاپــی آن هــا بــا هــم در 
ــزد  ــا ن ــری آن ه ــه باورپذی تناقــض اســت، ب
در  نمی شــود.  وارد  خدشــه ای  مخاطــب 
ــه  ــا عجل ــا ب ــا و کاودی ــرا آن ــدای ماج ابت
آمده انــد، امــا آنــا می گویــد نمی خواهــد 
ــاز درحالی کــه  ــر ب ســاندرو را ببینــد و بعدت
پاییــن  ســریع تر  می خواهــد  ســاندرو 
منتظــر  پاییــن  نیــز  کاودیــا  و  بیایــد 
ــری  ــم دیگ ــان تصمی ــا ناگه ــت، آن آن هاس

آخریــن  در  جزیــره  در  آنــا  می گیــرد. 
ــر  ــد: »از فک ــاندرو می گوی ــا س ــش ب صحبت
ــی  ــرم، ول ــوام بمی ــت می خ ــت دادن از دس
دیگــه ِحســت نمی کنــم.« پــس از گــم 
شــدن آنــا، کاودیــا در جزیــره پرخاشــگرانه 
ــی  ــم توی ــر کن ــد: »فک ــاندرو می گوی ــه س ب
کــه بایــد بــری!« ولــی چنــد لحظــه بعــد در 
جــواب پاتریتســیا کــه خونســردی ســاندرو 
اعتــراض  می دانــد،  تعجب برانگیــز  را 
تمــام  و می گویــد: »خونســرد؟  می کنــد 
ــاندرو  ــی س ــر وقت ــود!« بعدت ــدار ب ــُب بی ش
ــه ی  ــه کوپ ــود و ب ــار می ش ــوار قط ــم س ه
کاودیــا مــی رود، اگرچــه کاودیــا اعتــراض 
به وضــوح  چشــمانش  امــا  می کنــد، 
ــا  ــر، کاودی ــی دیگ ــا در جای می درخشــد. ی
کلیســا  بــاالی  در  ســاندرو  جــواب  در 
امــا  ازدواج کنــد،  می گویــد نمی خواهــد 

ناقوس هــا را بــه صــدا درمــی آورد.
ــرا  ــده ی ماج ــان تکان دهن ــورد پای - درم
ــته  ــیاری نوش ــای بس ــیر و نقده ــز تفاس نی
شــده اســت؛ در پایــان کاودیــا ضعــف مــرد 
را پذیرفتــه اســت؛ هولناکــی تروماتیــک 
ــود  ــم موج ــذب نظ ــر ج ــه دیگ ــن ضرب ای
شــده اســت. کاودیــا خــود از آنچــه در 
ــت،  ــام داده آگاه اس ــب انج ــای غائ ــق آن ح
پــس انتقــام معنایــی نــدارد. همان طــور کــه 
هملــت نمی توانســت انتقــام قتــل پــدر 
ــوس  ــه کلودی ــرد؛ چراک ــش بگی را از عموی
ــل  ــه ی عم ــت جام ــی همل ــه آرزوی نهای ب
پوشــانده بــود. بــه یــاد بیاوریــم کــه کاودیا 
در اتاقــک پاییــن کشــتی لبــاس آنــا را 
ــدی را  ــه  ی کلی ــن جمل ــا ای ــد و آن می پوش
ــس  ــاد.« پ ــتر می ــو بیش ــه ت ــد: »ب می گوی
ــاب  ــوع آفت ــگام طل ــا، هن ــدن آن ــم ش از گ
می کنــد.  تــن  بــه  را  آنــا  لبــاس  نیــز 
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ــر  ــر س ــکی ب ــس مش ــی کاه گی ــر وقت بعدت
ــا  ــانی ب ــه همس ــل ب ــر می ــذارد دیگ می گ
ــن  ــخ ای ــت تل ــود )واقعی ــجل می ش ــا مس آن
اســت کــه در پایــان آن زن »نویســنده« 
را  ســاندرو  کاودیــا  اســت(.  مومشــکی 
ــادر  ــزد م ــه ن ــاکار ک ــی خط ــون کودک چ
اســت  پذیرفتــه  او  می پذیــرد.  بازگشــته 
کــه آدم هــا بیشــتر از آنکــه لیاقــت دوســت 
ــته ی  ــند، شایس ــته باش ــدن داش ــته ش داش
ــر  ــد اگ ــی می گوی ــتند. آنتونیون ــم هس ترح
همیــن ترحــم را هــم نداشــتیم، دیگــر چــه 

چیــزی باقــی می مانــد؟
فیلــم  پایــان  دربــاره ی  اسکورســیزی 
می نویســد: »...و در آن صحنــه ی پایانــی، 
بــس ســوت وکور، بــس شــیوا، یکــی از 
تمــام  در  قطعــات  به یادماندنی تریــن 
ــاده را  ــزی فوق الع ــی  چی ــینما، آنتونیون س
تحقــق می بخشــد: درِد صــرِف زنــده بــودن. 
و ِســر آن.« او در ادامــه می نویســد: »فیلــم 
ــر  ــینما را تغیی ــن از س ــی م ــی تلق آنتونیون
داد، و جهــان پیرامونــم را، و کاری کــرد 
کــه هــردوی این هــا بی حدومــرز به نظــر 

ــند.« برس
- ژاک دونیـــول- ولکـــروز در 1960 در کایـــه 
دو ســـینما هیروشـــیما عشـــق مـــن و 
ماجـــرا را پایه گـــذاران چیـــزی می دانـــد 
ـــد«  ـــینمای جدی ـــس »س ـــد از آن پ ـــه بای ک
خوانـــده شـــود. پیـــر لوپروئـــون ماجـــرا و 
زندگـــی شـــیرین فلینـــی )کـــه هـــردو 
در یـــک ســـال در جشـــنواره ی کـــن بـــه 
ـــندهای  ـــتین س ـــد( را نخس ـــش درآمدن نمای
ــل در 1960  ــن کیـ ــد. پالیـ دوران می خوانـ
ماجـــرا را به عنـــوان بهتریـــن فیلـــم 
تـــا  می گویـــد  و  برمی گزینـــد  ســـال 
ــته ایم  ــزی نداشـ ــن چیـ ــال چنیـ ــه حـ بـ
ــن  ــه ممکـ ــه اگرچـ ــد کـ ــاره می کنـ و اشـ
ـــتی  ـــد سوسیالیس ـــه نق ـــی ب ـــت آنتونیون اس
ــادی  ــا اعتقـ ــد، امـ ــل باشـ ــه قائـ از جامعـ
بـــه راه حـــل سوسیالیســـتی نـــدارد. کیـــل 
می نویســـد: »ســـکونی وحشـــتناک بـــر 
همـــه چیـــز فیلـــم ســـایه افکنـــده اســـت؛ 
ــت  ــأ اسـ ــی خـ ــی نوعـ ــای آنتونیونـ فضـ
کـــه آدم هـــا در آن بی هـــدف در حرکتنـــد 
- تفاوتـــی میـــان جوینـــده و گم شـــده 
نیســـت، همـــه از هـــم جـــدا هســـتند، 
ــن  ــروری.« اولیـ ــا سـ ــود یـ ــچ مقصـ بی هیـ
ـــاوند  ـــد س ـــایت ان ـــت 1962 س ـــار در فهرس ب
ــر  ــم برتـ ــن فیلـ ــوان دومیـ ــرا به عنـ ماجـ

ـــز  ـــد مایکل ـــد. لوی ـــینما انتخـــاب ش ـــخ س تاری
ـــته در  ـــال گذش ـــرا، س ـــم ماج ـــز 4 فیل نی
ــکوت )1963(  ــاد )1961(، سـ مارین بـ
و بِـــل  دو ژور )1967( را ســـنگ بناهای 
رابـــرت  می خوانـــد.  مـــدرن  ســـینمای 
سایت اند ســـاوند  در   2012 در  کوهلِـــر 
ماجـــرا را بهتریـــن فیلـــم تاریـــخ ســـینما 
نشـــان  مقالـــه اش  در  و  می خوانـــد 
ــت آن  ــر او اهمیـ ــه به نظـ ــد چگونـ می دهـ
فیلم هایـــی  هـــم دوره اش،  فیلم هـــای  از 
یـــا  گـــدار  ازنفس افتـــاده ی  چـــون 
ــه  ــاد رنـ ــته در مارین بـ ــال گذشـ سـ

بیشـــتر اســـت.
ــه  ــرا تجربـ ــی در ماجـ ــه آنتونیونـ - آنچـ
در  به شـــکلی گســـترده تر  بـــود  کـــرده 
ــرورده  ــوف پـ ــر در کسـ ــب و بعدتـ شـ
از  می تـــوان  را  ســـه گانه  ایـــن  شـــد. 
ـــاض در  ـــا اغم ـــز ب ـــتان نی ـــرح داس ـــر ط نظ
ـــرا  ـــان ماج ـــت. در پای ـــم دانس ـــه ی ه ادام
کاودیـــا و ســـاندرو ظاهـــراً دوبـــاره کنـــار 
ـــت  ـــن بازگش ـــد ای ـــد؛ هرچن ـــم برمی گردن ه
ادامـــه ی گذشـــته نیســـت و همـــه چیـــز 
ـــی  ـــا زوج ـــب ب ـــت؛ در ش ـــرده اس ـــر ک تغیی
ســـال ها  کـــه  روبه روییـــم  روشـــنفکر 
در  می گـــذرد.  مشترکشـــان  زندگـــی  از 
پایـــان آن فیلـــم کـــه می تـــوان بازتریـــن 
پایـــان ســـه گانه تلقـــی اش کـــرد، تکلیـــف 
مشـــخص نیســـت؛ مـــرد فکـــر و ذکـــرش تـــن 
ـــد  ـــل نخواه ـــزی ح ـــه چی ـــال آنک ـــت، ح اس
شـــد. خـــود آنتونیونـــی می گویـــد: »در 
ــی  ــی به نوعـ ــخصیت های اصلـ ــب شـ شـ
ــا از  ــرا صرفـ ــد. در ماجـ ــر می رونـ جلوتـ
طریـــق ایـــن حـــس ترحـــم دوســـویه بـــا 
هـــم ارتبـــاط برقـــرار می کننـــد؛ بـــا هـــم 
حـــرف نمی زننـــد. امـــا در شـــب بـــا 
هـــم صحبـــت می کننـــد، آزادانـــه ارتبـــاط 
اتفاقـــی  از  کامـــًا  می کننـــد،  برقـــرار 
می افتـــد  رابطه شـــان  بـــرای  دارد  کـــه 
باخبرنـــد. امـــا نتیجـــه همـــان اســـت، 
فرقـــی نمی کنـــد. مـــرد ریـــاکار می شـــود، 
از ادامـــه ی مکالمـــه خـــودداری می کنـــد، 
چرا کـــه خیلـــی خـــوب می دانـــد اگـــر در 
ـــو  ـــه بازگ ـــاتش را صادقان ـــه احساس آن لحظ
کنـــد، همـــه چیـــز تمـــام می شـــود. امـــا 
حتـــی ایـــن نظـــر هـــم نشـــان میلـــی از ســـوی 
ـــد  ـــس بع ـــت، پ ـــه اس ـــظ رابط ـــرای حف او ب
ــکار  ــت آشـ ــر وضعیـ ــوی خوش بینانه تـ سـ
ــود  ــا وجـ ــم بـ ــب هـ ــردد.« در شـ می گـ

ــه  ــی نتیجـ ــل پایانـ ــوی مفصـ ــن گفتگـ ایـ
چراغ هـــای  اســـت:  یکـــی  هم چنـــان 
رابطـــه تاریکنـــد. ویتوریـــا در ابتـــدای 
کســـوف بـــا اشـــاره بـــه حرف هایـــی 
کـــه »دیشـــب« بـــا ریـــکاردو زده انـــد، 
رابطه شـــان را تمام شـــده می دانـــد و در 
همـــان ابتـــدای فیلـــم باالخـــره قاطعانـــه 
ادامـــه  او در  مـــرد را تـــرک می کنـــد. 
ـــرو اجتنـــاب  ـــادی از پِی ـــدت زی هـــم تـــا م
مـــی ورزد و در جایـــی آگاهانـــه می گویـــد: 
»کاش دوِســـت نداشـــتم... یـــا بیشـــتر 

دوِســـت داشـــتم.« 
ــونده ی  ــون تکرارشـ ــو مضمـ ــل مانسـ میشـ
فیلم هـــای آنتونیونـــی در دهـــه ی 50 و 
اوایـــل 60 را ناممکـــن بـــودن وفـــاداری 
یانگ بـــاد  اعتقـــاد  بـــه  می دانـــد. 
ســـه گانه ی آنتونیونـــی بیـــش از آنکـــه 
دربـــاره ی »بی معنایـــی« باشـــد، دربـــاره ی 
پاســـخی اســـت کـــه شـــخصیت ها بـــه 
کـــه  شـــخصیت هایی  می دهنـــد؛  آن 
به عنـــوان جایگزینـــی ســـطحی بـــرای 

معنـــا بـــه جنســـیت روی می آورنـــد.
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ــدار در  ــه گ ــت ک ــی اس ــه فیلم ــرو خل ــی ی پ
ــه  ــی ک ــت زمان ــود و درس اوج دوران کاری خ
هیپی گــری اش  دوران  خــودش  قــول  بــه 
ــن  ــی ممک ــه هیپ ــدازه ک ــان ان ــه هم بود)ب
اســت بــه مــاری جوانــا معتــاد شــود، مــن بــه 
ســینما معتــاد بــودم(، مــی ســازد. ایــن فیلــم 
سرشــار از مولفــه هــای اســت کــه گــدار پیــش 
ــود  ــش اســتفاده کــرده ب ــم های ــن در فیل از ای
و در واقــع  برآینــد همــه ی کارهایی اســت 
کــه او قبــل از آن ســاخته بــود آنــدره تشــینه 
ــرو  ــی ی ــر پ ــد: اگ ــم می نویس ــاره ی فیل درب
ــه از  ــت ک ــن اس ــل ای ــم ، مث ــه را نبینی خل
گــدار، از نقــد ســینما و از خــود ســینما هیــچ 
نمی دانیــم. بــا این حــال نبایــد در فیلــم دنبــال 
ــادی  ــز زی ــون چی ــم، چ ــی بگردی ــم و حرف ت
دســتگیرمان نخواهــد شــد. گــدار نشــان داده 
کــه در وهلــه ی اول یک آنارشیســت ســینمایی 

خالصه داستان

فردیناند گریفون )ژان پل بلموندو( که یک کارگردان تلویزیونی اســت، از یک 
مهمانی شــبانه خارج می شــود و به خانه اش بر می گردد. در آن جا به همراه 
ماریان)آنا کارینا (، پرســتار بچه هایش- که  نامزد سابق او بوده است خانه و 
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اســت. آنارشیســت نــه بــه معنــای هــرج و مرج 
طلــب، بلکــه بــه معنــای درهــم فــرو ریزنــده ی 
ســنت های کالســیک حاکــم بــر تالیــف یــک 
فیلــم از ســوژه و فیلــم نامــه گرفتــه تــا دکوپــاژ 
ــود را  ــای خ ــای فیلم ه ــن. او صحنه ه و تدوی
ــرد و از  ــن می ب ــوی دوربی ــاژ جل ــدون دکوپ ب
قبــل هیــچ طــرح و برنامه ایــی نــدارد کــه چــه 
ــی  ــه ی خــود بدهــد حت ــه صحن میزانســنی ب
ــم نامــه ی گــدار هــم  ــر ، فیل از ایــن هــم باالت
هیچوقــت قطعــی نیســت. پــی یــرو خلــه، در 
اصــل بــدون فیلــم نامــه ســاخته شــده اســت. 
او ماننــد شــاعران هــر مصــرع از شــعر خــود را 
ــگ  ــال درن ــازد و ب ــن می س ــج در ذه ــه تدری ب
ــر کار  ــل دیگ ــن و عوام ــا دوربی ــد و ب می نویس
ــع روز،  ــد.از وقای ــازی می کن ــه س ــود بداه خ
ــرداری، از  ــط فیلمب ــر محی ــوادث دور و ب از ح
آمــد و رفــت و حــاالت هنرپیشــه ها یــا مــردم 
ــا  ــک روز ب ــرد و گاه در ی ــام می گی ــادی اله ع
ــه ایــن ترتیــب گرفتــه  تــوده ی فیلمــی کــه ب

بکلــی چهــره ی اثــر او عــوض می شــود. چنیــن 
کاری تنهــا از عهــده ی یــک ذهــن خــالق 
ــر  ــرکار ب ــک اندیشــه ی وســیع و پ ــا و ی و پوی
ــز  ــچ چی ــه هی ــدود ب ــود را مح ــد. او خ می آی
ــت  ــه خالقی ــه از کارش ب ــد و هرلحظ نمی دان
آنــی می گــذرد. در ســکانس افتتاحییــه شــاهد 
ــتیم  ــر هس ــازی دو دخت ــس ب ــه ی تنی صحن
ــرن  ــداز ق ــر " بع ــنی روی تصاوی ــدا نریش و ص
ــا در  ــرد، تنه ــی نک ــر نقاش ــکوز دیگ 15 والس
ســکوت اشــیا را نظــاره می کــرد و ســایه و فــرم 
آن هــا را می دیــد، ترکیــب رنگ هــا کــه نظــام 
هماهنگــی داشــتند، او را بــه ســکوت وا داشــته 
بودنــد، بــا ایــن حــال او ")ایــن صحنــه بــا قطع 
بــه صحنــه خریــد کتــاب کمیــک بوک توســط 
ــه  ــدا ادام ــود وص ــذاری می ش ــد( هم گ فردینان
می دهــد " برداشــت هایی از اشــیا می کــرد 
کــه، بــرای همــه مفهــوم آن پنهــان بــود ولــی 
ــه  ــع ب ــت." )قط ــر می انگیخ ــه را ب ــه هم توج
منظــره ی رود رن و ســاختمان های اطــراف آن 

نقد و تحلیل فیلم

"نوبت کهنه فروشان درگذشت
نوفروشانیم و این بازار ماست"

مولوی
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در نــور شــب(، صــدا همچنــان ادامــه می دهــد. " 
فضــای بــی نهایــت، ایــن مربــوط بــه امواجــی 
اســت کــه در اطــراف اشــیا وجــود دارد و باعــث 
ــی  ــود را تجل ــر خ ــورد نظ ــئ م ــود ش می ش
کنــد. ســپس ایــن تجلــی مثــل عطــر  پخــش 
ــود.  ــر می ش ــئ منتش ــز ش ــود و از مرک می ش
ــا دو خصلــت عمــده ی  در ایــن ســکانس مــا ب
ــی  ــویم: آزادی طلب ــه می ش ــای او مواج کاره
ــراوان  ــای ف ــان، ایده ه ــق در اندیشــه و بی مطل
ــک محــور مشــخص.  ــراف ی ــده در اط و پراکن
ــدا  ــت پی ــر اهمی ــه کمت ــزی ک ــن چی بنابرای
می کنــد، خــط دراماتیــک یــا ســوژه داســتانی 

در فیلــم اســت. 
اگــر او نخســتین کســی نبود کــه فنــون مونتاژ 
شــوروی، یعنــی انــواع تدوینــی کــه توجــه را به 
ــان  ــرد، بی گم ــده ک ــد زن ــب می کن ــود جل خ
نخســتین کســی بــود کــه آن هــا را بــا عالیقــی 
پیونــد داد کــه مــورد توجــه جوانــان بــود. بدین 
ســان او را بــه ترویــج فرهنگــی کمــک کــرده 
ــود چیزهــا  ــه ای تناقــض آل ــه گون کــه در آن ب
بــا نشانه هایشــان مشــتبه می شــوند و اداهــای 
ــد.  ــا خــود انقــالب یکــی می گیرن ــی را ب انقالب
بعــالوه او از تدویــن بــرای فاصلــه گــذاری 
اســتفاده می کــرد. در ســکانس مهــم کوکتــل 
پارتــی اولیــن نشــانه هــای فاصلــه گــذاری بــا 
تدویــن ناپیوســته را شــاهد هســتیم. درواقع او 
از مونتــاژ بر اســاس مضمــون اســتفاده می 
کند،کــه برمــی گردد به ســینمای فرمالیســتی 
ــام آن را  و تفکــرات ســرگئی آیزنشــتین کــه ن

مونتــاژ اندیشــمندانه گذاشــته بــود.
اســتفاده از رنگ هــا بــرای اولیــن بــار در همیــن 
ســکانس خودنمایــی می کنــد. جداســازی 
عناصــر توســط رنــگ قرمــز، ســبز، زرد، آبــی، 
ــی کــه  ــگ آب ــی و درآخــر رن ســفید، ســبز آب
در هــر کــدام ازطیــف رنگ هــا مفهومــی دنبــال 
می شــود کــه با کلیــت گفــت وگوهــا در ارتباط 
ــتفاده ی  ــاره ی اس ــون درب ــی آراگ ــت. لوی اس
ــد:  ــوان می کن ــم، عن ــا در فیل ــدار از رنگ ه گ
گــدار  آثــار  در  »وســیله«  از  بهره گیــری 
ــیله  ــن وس ــون ای ــی« دارد، چ ــواره »هدف هم
ــی  ــه خودشناس ــداوم ب ــکلی م ــه ش ــاً ب تقریب
خــود خویشــتن مشــغول اســت.از نظــر گــدار، 
ــا  ــه م ــه ب ــت ک ــن نیس ــرای ای ــط ب ــگ فق رن
نشــان دهــد دختــری چشــمانی آبــی دارد و یــا 
آقــازاده ای عضــو لژیــون دونــور اســت. باالجبار، 
فیلمــی از گــدار کــه از امــکان پذیری هــای کار 
بــا رنــگ ســخن می گویــد، قصــد دارد بــه مــا 
چیــزی را نشــان دهــد کــه نمی شــود در ســیاه 

ــی  ــه وقت ــدا ک ــی ص ــان داد: نوع ــفید نش و س
رنگهــا گویــا نیســتند، نمی توانــد طنینــی پیــدا 
ــا -  ــروا، قرمزه ــتی دالک ــه شس ــد. در تخت کن
ــز الکــی  ــزی، قرم ــز ونی ــز درخشــان، قرم قرم
رمــی یــا قرمــز روناســی، آمیختــه بــا ســفید یــا 
الجــوردی و زرد تنــد - تمــام پرده هــای دیگــر 
رنــگ را در برابــر چشــمان مــن در ســایه خــود 
ــر  ــای دیگ ــه رنگ ه ــگار ک ــد، ان ــو می کنن مح
فقــط بــرای ایــن بــه کار گرفتــه شــده اند کــه 

پــس زمینــه ای بــرای قرمزهــا فراهــم کننــد.
ــی  ــه تمام ــت ک ــز چیس ــگ قرم ــن رن ــا ای ام

رنگ هــا را بــه پــس زمینــه می بــرد؟  
قهرمانــی کــه گــدار در اینجــا نشــان مــی دهــد 
ــم  ــی رق ــا وعل ــان ه ــایر قهرم ــالف س ــر خ ب
دســت گرفتــن اســلحه ) توجــه بــه ایــن نکتــه 
ــان در  ــن زم ــه در ای ــت ک ــت اس ــز اهمی حائ
ــوده  ــگ ب ــری و جن ــام درگی ــر و ویتن الجزای
ــدارد و در  ــون را ن ــدن خ ــل دی ــت( تحم اس
ــل  ــن تحم ــد: م ــی کن ــوان م ــی عن دیالوگ
ــدارم. شــاید بــه همیــن  دیــدن خــون را ن
منظــور در طــول فیلــم ماریــان او را پــی یــرو 
ــاب  ــد( خط ــی گوین ــک م ــه دلق ــا ب )در ایتالی
ــد،  ــت فردینان ــود مخالف ــا وج ــد و ب ــی کن م
ــام دارد.  ــن ن ــه ای ــردن او ب ــه صــدا ک اصــرار ب
آراگــون در ایــن مــورد مــی گویــد: کل فیلــم 
چیــزی نیســت مگــر ضجــه ای دردنــاک بــه 
ــون  ــدن خ ــل دی ــان تحم ــه قهرم ــر آنک خاط
را نــدارد. تحمــل خــون ریختــن را نــدارد. 
ــدارد.  ــن را ن ــون ریخت ــه خ ــار ب ــل اجب تحم
شــاید خونــی بــه رنــگ قرمــز جگــری، قرمــز 
ــز  ــی، قرم ــه نارنج ــل ب ــز مای ــان، قرم درخش
ــد  ــتین جس ــز از نخس ــون قرم ــی... خ روناس
در آپارتمــان ماریــان تــا خــون خــود او، هیــچ 
ــر پــرده ی ســینما اینقــدر چشــمگیر  وقــت ب

ــه ای  ــل، کوتول ــادف اتومبی ــت: تص ــوده اس نب
ــن  ــت، و م ــده اس ــته ش ــی کش ــا قیچ ــه ب ک
چیــز دیگــری نمی دانــم »مــن تحمــل دیــدن 
ــدارم. خون، نمی خواهــم ببینمــش!«  خــون را ن
ــا خونســردی مــرگ  و رادیــوی ماشــین کــه ب
ــد.  ــالم می کن ــگ را اع ــت کن ــرباز وی 115 س
در اینجــا ماریــان اســت کــه ســخن می گویــد: 
»وحشــتناک اســت مگــر نــه؟ چــه بــی نــام و 
ــگ،  ــت کن ــد 115 وی ــان. می گوین ــانند آن نش
ــن  ــا ای ــد و ب ــی نمی ده ــچ معنای ــاً هی و واقع
وجــود همــه ی آنهــا انســان بوده انــد و تــو اصــاًل 
نمی دانــی کــه آیــا زنــی را دوســت داشــته انــد، 
ــا دوســت داشــته اند  ــد، آی ــا بچــه داشــته ان آی
بــه تئاتــر یــا ســینما برونــد. درباره شــان هیــچ 
چیــز نمی دانــی و آن هــا فقــط می گوینــد 
115 نفــر کشــته شــده اند. درســت مثــل 
عکاســی اســت، کــه همیشــه مــرا جــادو کــرده 
اســت. این جــا خــون یــا رنگــش را نمی بینــی، 
ولــی انــگار همــه چیــز بــه شــکلی اســتثنایی 

ــردد. ــگ می گ ــن رن ــول همی ــه ح ب
فردینانــد فــردی اســت که می کوشــد شــیوه ی 
زندگــی محدود در تکــرار مکــررات آگهی کاری 
را رهــا کنــد و چشــم اندازهــای فریبنــده ی هنر 
و گنگستریســم و ســفر و یــک ماجرای عشــقی 
شــهوانی را بیازمایــد. گــدار بــر ایــن بــاور اســت 
ــای آدم  ــادآور فیلم ه ــرار ی ــه ف ــن گون ــه ای ک
ــد و روز  ــی می کن ــار زندگ ــک ب ــط ی فق
بــر می آیــد و پپــه لوکومــو اســت، از ایــن 
ــخص  ــودی ش ــه ناب ــد ب ــا می توان ــه تنه رو ک
ــرات  ــن ج ــا ای ــد در انته ــد. فردینان ــی انجام ب
ــود  ــه ش ــون مواج ــا خ ــا ب ــد ت ــدا می کن را پی
ــس از  ــوب اش(. پ ــان و محب ــتن ماری ــا کش )ب
ــط  ــدن توس ــا ش ــیار، ره ــرگردانی های بس س
ــی اش در  ــام زندگ ــن تم ــن رفت ــان، از بی ماری



یــک فــرار بی حاصــل و شــاید لحظــه ی مهــم 
داســتان، برخــورد بــا مــردی کــه تمــام مــدت 
در گوشــش صــدای موســیقی می شــنود. 
ــا به هرحــال همیــن مواجــه، فرجامــی جــز  ام

خودکشــی برایــش بــه همــراه نــدارد.
گــدار بیــش از هرکــس دیگــری امکانــات 
شــگفت انگیــز ســینما را بــه عنــوان رســانه ای 
بــرای ارتبــاط و بیــان متحقــق ســاخته اســت. 
فیلم هــای او هــم معنــای تصویــری دارد و هــم 
ــری و هــم حقیقــت ســندی. او  ــی تصوی زیبای
اهــداف پیشــه اش را یکســره دگرگــون کــرده و 
ــازی دوســتانه و جــدی ای میــان خــود  آن را ب
ــه او  ــازی ای ک و تماشــاگرش ســاخته اســت ب
ــی رود  ــو م ــه جل ــور ک ــان ط ــش را هم مقررات
ــد  ــازه می ده ــود اج ــه خ ــد و ب ــن می کن تعیی
کــه توهیــن آمیز تریــن رفتــار را داشــته باشــد 
ســخره  بــه  را  تکنیک هــا  ویژگی هــای  و 
می گیــرد و الف می زنــد و نخســتین چیــزی را 
ــن  ــد. او از ای ــه از ذهنــش می گــذرد می گوی ک
نظــر کــه هنــر ســینما را بــه ایــن بــازی کاهش 
می دهــد و از دادن بیانیــه خــودداری می کنــد، 
آدم فروتنــی اســت. امــا بــا پافشــاری بــر دنبــال 
ــته  ــس از خس ــری پ ــی دی ــازی حت ــردن ب ک
ــردد.  ــا می گ ــر مدع ــاگر از آن، پ ــدن تماش ش
ــل  ــراوان او در تبدی ــن همــه، اســتعداد ف ــا ای ب
تقریبــا هــر فکــری بــه یــک ســبک اســتوار و 
شــم پــی بردنــش بــه خواســته های تماشــاگر 
زمــان خــودش اغلــب بــه وی امــکان داده کــه 
ــان  ــفتگی در ام ــرش را از آش ــای آزادانه ت کاره
نگهــدارد. در پــی یــرو خلــه او تمامــی ژانر هــا 
و گونه هــای ســینمایی پیــش از خــودش )بویژه 
ــی  ــودی( را بگونه ای ــه ب هالیی ــای درج فیلم ه
ــخصیت هایش را در  ــا ش ــد ت ــتفاده می کن اس
ــش  ــاده اش پی ــر س ــه ظاه ــتان ب ــتر داس بس
ــینما  ــخ س ــه تاری ــن ب ــم ادای دی ــرد. او ه بب
ــه ادبیــات، فلســفه و  ــر آن ب می کنــد )عــالوه ب
نقاشــی( و هــم نگاهــی از فیلتــر ذهنــی خــود 
بــه آن دارد. زمان هــا را در هــم می ریــزد و 
لحظه ایــی از فاصلــه گــذاری غافــل نمی شــود. 
ــه مخاطــب  ــی ک ــی درســت در لحظه ای او حت
ســعی می کنــد بــا پــی یــرو  ذره ایــی هــم ذات 
پنــداری کنــد، بــا شــوخی ایی ســاده، مــردن و 

ــد.   ــوه می ده ــک جل ــی اورا کمی خودکش
صحنه های ابتدایی فیلم یادآور سـینمای هنری 
با اسـتفاده از نریشـن بـر روی تصاویـر )آن طور 
کـه کریس مارکـر یا آلن رنه اسـتفاده می کنند( 
اسـت. مهمانی پر طمطـراق و روشـنفکرانه ایی 
بـه  بی شـباهت  اسـت،  پـوچ  درون  از  کـه 

صحنه های مهمانی فیلم هشـت ونیـم )فلینی( 
نیسـت. بـا فـرار از ایـن جمـع فردینانـد وارد 
خانـه ی ماریـان می شـود کـه در آن جـا گدار 
فیلـم را تبدیـل بـه موزیکال هـای عاشـقانه ی 
البتـه  دهـه ی پنجـاه هالیـوود می کنـد. کـه 
در ایـن گونـه هـم نمی مانـد و بالفاصلـه وارد 
بسـیار  صحنـه ای  بـا  می شـود  جنایـی  ژانـر 
بـا  را  درگیـری  یـک  هیچـکاک وار،  و  زیبـا 
برداشـتی بلنـد که دوربیـن را آزادانـه در خانه 
می چرخانـد نشـان می دهـد. از این جـا به بعد 
تبدیـل بـه فیلم هـای جـاده ای می شـود و مـا 
شـاهد طی مسـیر کردن فردیناند و ماریان در 
خیابان هـا هسـتیم کـه قصـد رفتن بـه جنوب 
را دارنـد. امـا هنـوز یـک چهـارم فیلـم طـی 
نشـده کـه در صحنـه ی پمپ بنزین فیلم سـر 
و شـکلی کمیک و مشـخصا اسـلپ استیک به 
خـود می گیـرد. دقایقی بعـد وقتـی هویت آن 
دو لـو رفتـه اسـت، ماننـد فیلم های گزارشـی 
می شـود و از افـراد مختلـف مشخصاتشـان را 
می پرسـد. گدار معتقد بود که فیلم باید لحظات 
شـادمانی را گرامـی دارد، نیازی کـه فیلم های او 
غالبـا آن را بـرآورده کرده انـد، و تصـور سـوختن 
اتومبیل هـا در پـی یـرو خله از همین روسـت. 
در ادامـه  بـا سکانسـی جـذاب  وارد فیلم های 
گنگسـتری با کلـی قتل و تصـادف و تعقیب و 
گریـز اتوموبیل هـا می شـود. او تـا انتهـا بازهم 
لحن هـا و گونه هـای دیگـر را امتحـان یـا در 
بیـن آن هـا رفـت و آمد می کنـد، از سـینمای 
سیاسـی تا معمایی و عاشـقانه و در پایان پس 
از کشـته شـدن ماریـان و دوسـتش وقتـی که 
فردینانـد منصـرف از خودکشـی می شـود بـا 
پیـدا نکـردن فتیلـه کمـدی می نمایـد. او در 
پـی یـرو خلـه، دیوانگـی را گونـه ای سـرگرمی 
نشـان می دهـد و ایـن بی گمـان از ابتدایی ترین 
راه هـای کنـار آمـدن بـا تـرس از دیوانگـی در 
خویشـتن اسـت. آراگـون معتقـد اسـت هـر 
کـدام از مـا بـه نوعـی پی یـرو هسـتیم که بر 
خـط آهـن منتظر می نشـینیم تا قطـار بیاید و 
زیرمـان کند امـا در آخرین لحظـه خودمان را 
از روی ریـل بـه کنـاری پرتاب می کنیـم تا به 
زیسـتن ادامـه دهیم. حـال فراز و نشـیب های 
زندگـی امـان هرگونه که می خواهد باشـد و به 
زندگی فردیناند شـبیه باشـد یا نباشـد تفاوتی 
نمی کنـد. او خـود را منفجـر می کنـد امـا در 
واپسـین ثانیه هـا تصمیمـش عـوض می شـود. 
هیـچ چیز تمام نشـده اسـت، بـه خصوص که 
دیگرانـی هسـتند کـه همـان مسـیر را دنبـال 
می کننـد. فقـط تاریـخ انجـام آن اسـت کـه 

تغییـر می کنـد.  
گـدار همیشـه خواسـته اسـت بـه تماشـاگر 
یـادآوری کنـد که فیلمسـازی تاریخـی دارد و 
از دل قراردادهـای بسـیاری روییـده اسـت. او 
تقریبا همیشـه بحثـی درباره ی تـوان همزایی 
سـینما پیـش کشـیده و با ایـن کار خود توجه 
را از نیـروی افسـونگر تصویـر منحـرف و بـه 
ذهـن مسـئول اسـتفاده از تصویر جلـب کرده 
اسـت. هیچـکاک بـه گفتـه ی تروفـو پـرده را 
خالئـی می بینـد که باید از احسـاس پر شـود. 
گـدار ایـن رونـد را وارانـه می کنـد و پـرده را 
از هـر محتـوای عاطفی که تصاویـر آن ممکن 
اسـت داشـته باشـند تهـی می سـازد. بدیـن 
سـان او بـه تماشـاگر می فهماند که چه آسـان 
ممکـن اسـت فریب بخـورد. او نشـان می دهد 
که فیلم سراسـر افشـاگر سـازنده ی آن اسـت. 
درونمایـه ی  دربـاره ی  شـرحی  کارش  روش 
فیلم هایـش فراهـم مـی آورد کـه هـر میـزان 
صمیمیتـی را که ممکن اسـت میان کارگردان 
و تماشـاگر وجـود داشـته باشـد می افزاید و تا 
حـدی محتـوا را بی اهمیت می سـازد. در عین 
حـال او ناگزیر اسـت افشـاگری کنـد و گفتنی 
اسـت که سـتایش یـا کینه ایـی کـه فیلم های 
او بر انگیخته بیشـتر متوجـه ی خود کارگردان 

شـده تـا شـخصیت ها یـا پیرنگ هایـش.
می گوینـد اورسـن ولـز گفتـه اسـت:  وسـائل 
آر.ک.ا ماننـد بهترین قطار اسـباب بـازی بوده 
کـه هـر پسـری آرزوی آن را داشـته. گـدار نه 
تنهـا از نیـروی تکنولـوژی در دسـترس خـود 
لـذت بـرده، بلکه نشـان داده که نیـروی آن تا 
چـه انـدازه موجـب هـرج و مـرج در تجربـه ی 
امروزی شـده اسـت. نمونه اش ترتیب یکنواخت 
برنامه هـای تلویزیـون و صفحه بنـدی مجالت 
اسـت، کـه در آن آگهـی عطر ممکن اسـت در 
کنـار عکـس کودکان گرسـنه قرار گیـرد. پس 
بی دلیل نیسـت که در میـان کارگردانان موج 
نـو، بیـش از هرکس دیگـری از او تقلید شـده 
اسـت و وی را تبدیـل بـه مهم تریـن فیلمسـاز 
اسـت.  کـرده  حیـث  ایـن  از  جنـگ  از  بعـد 
تروفـو بـا بزرگـواری خـاص خـود دربـاره اش 
گفتـه اسـت: دو نوع سـینما وجـود دارد: 
سـینمای پیش از گـدار و سـینمای پس 

گدار. از 
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منابع:
ــوردول  ــد ب ــک رود، دیوی ــینما، اری ــخ س 1. تاری
لویــی  نوشــته ی  هنــر چیســت؟  مقالــه ی 

آراگــون، ترجمــه کامیــار محســنین



در ســالهاي جنــگ جهانــي دوم ســينماي 
ــي  ــول بزرگ ــر و تح ــار تغيي ــه دچ ــا ك ايتالي
شــده بــود و جنبشــي را بــه نــام نئورئاليســت 
ــي از  ــازان بزرگ ــود، فيلمس ــه ب ــه راه انداخت ب
جمله روســيليني، ويســكونتي، فليني، دســيكا 
شــدند.كارگردانان  معرفــي  جهــان  بــه  و... 
ــروع   ــت  ش ــه  دردوران فاشيس ــم ك نئورئاليس
بــه كار كردنــد، در ابتــدا بــا مشــكالت زيــادي 
ــاي  ــزي ه ــا ممي ــي از آنه ــد. يك ــه رو بودن روب
دولــت موســيليني بــود. شــايد وقتــي از تاريــخ 
ســينماي ايتاليــا حــرف ميزنيــم ناخــوداگاه ياد 
ــدان معنــي  ــن ب ــا اي ــم. ام نئورئاليســت ميفتي
نيســت كــه ايــن ســينما قبــل ازايــن جنبــش 
درســينما فعاليتــي نداشــته اســت، بلكــه بدين 
معناســت كــه ايــن جنبــش نقطــه ی عطــف 
ايــن سينماســت. ســينماي ايتاليــا قبــل از اين 
ــم در اســتوديو  ــدار ســاختن فيل جنبــش طرف

خالصه داستان
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بــود، امــا بعــد از ايــن جنبــش طرفدار ســاختن 
فيلــم در لوكيشــن هاي طبيعــي و خيابــان بود. 
ــران از  ــه بازيگ ــراي اينك ــا ب ــينماي آنه درس
هــر نظــر واقعــي بــه نظــر بياينــد گاهــي بــه 
ســراغ نابازيگــران مــي رفتنــد. ايــن در فيلــم 
ــت.  ــهود اس ــيكا مش ــه ي دس دزدان دوچرخ
شــخصيتي كــه در فيلــم نقــش كارگــر را بــازي 
مــي كنــد، در واقعيــت هــم كارگــر بــوده اســت.

ايـــن ســـينماگران اغلـــب بـــا يكديگـــر آشـــنايي 
داشـــته انـــد و در پـــروژه هايـــي بـــا هـــم 
ـــال: در  ـــوان مث ـــه عن ـــد. ب ـــرده ان ـــكاري ك هم
فيلـــم رم شـــهر بـــي دفـــاع روســـيليني، فلينـــي 
فيلمنامـــه نويـــس بـــوده اســـت. در فيلـــم 
ــي  ــي، پازولينـ ــا فلينـ ــاي كابيريـ ــب هـ شـ
ــه ي  ــت و از همـ ــس اسـ ــه نويـ ــم نامـ فيلـ
ـــر، روزي روزگاري  ـــب ت ـــا جال ـــال ه ـــن مث اي
در غـــرب ســـرجيو لئونـــه اســـت كـــه نـــام 
برنـــاردو برتولوچـــي را بـــه عنـــوان يكـــی از 
ـــوان  ـــي ت ـــراژ م ـــان در تيت ـــه نويس ـــم نام فيل

ـــود  ـــا وج ـــال ه ـــن مث ـــم از اي ـــاز ه ـــد. ب دي
ـــا  ـــورد اكتف ـــه م ـــن س ـــه همي ـــا ب ـــه م دارد ك

كرديـــم.
شـــايد از همـــه ي آن مـــردان بـــزرگ تنهـــا 
ـــا اينكـــه  ـــده اســـت. ب ـــه زن برتولوچـــي باشـــد ك
او حـــاال بيشـــتر از هفتـــاد ســـال ســـن دارد، امـــا 

ـــم را دارد.  ـــاختن فيل ـــزه س ـــم انگي ـــوز ه هن
برنـــاردو برتولوچـــي متولـــد 16 مـــارس 
1940 در پارمـــا ايتاليـــا. او در خانـــواده اي 
ـــه جهـــان گشـــود و شـــايد  ـــده ب فرهنگـــي دي
ـــمت  ـــه س ـــا او ب ـــد ت ـــث ش ـــاق باع ـــن اتف اي
هنـــر بـــرود. او كـــه در ابتـــدا بـــه ادبيـــات 
ــرودن  ــه سـ ــت بـ ــادي داشـ ــه ي زيـ عالقـ
شـــعر مشـــغول شـــد و ســـپس رمـــان 
ـــد  ـــرو ش ـــت روب ـــا موفقي ـــان او ب ـــت. رم نوش
ـــاكان  ـــه كم ـــت. او ك ـــزه گرف ـــن جاي و چندي
ـــود،  ـــده ب ـــتر ش ـــينما بيش ـــه س ـــه اش ب عالق
ـــا  ـــرد و ب ـــا ك ـــگاه ره ـــش را در دانش تحصيل
ـــت. ـــه ســـراغ ســـينما رف ـــت بيشـــتري ب جدي

برتولوچی و سینمای ایتالیا

88 ویژه نامه سینما تک قلهک



ــتان  ــه از دوس ــي ك ــر پازولين ــا پي ــنايي او ب آش
ــه ايــن دنيــا وارد  ــا ب ــود، باعــث شــد ت پــدرش ب
شــود. او در فيلــم  آكاتونــه بــه عنوان دســتيار اول 
پازولينــی بــا او همــكاری كــرد و همچنيــن چند 

فيلــم كوتــاه ســاخت. 
فرخـزاد.  فـروغ  ی  دربـاره  فيلمـی  جملـه  از 
مـورد  در  هميشـه  پازولينـي  خـود  البتـه 
برتولوچـي گفتـه اسـت: بـا اينكـه او در كنـار 
مـن فيلمسـازي را شـروع كـرد، اما هميشـه به 
سـينماي گدارعالقـه منـد بـوده اسـت. ايـن را 
ميشـود با ديـدن فيلمهـاي »پيـش از انقالب« 
و »رويابينهـا« و »شـريک« فهميد. اين دو فيلم 

گويـا اداي دينـي بـه گـدار اسـت.
در ســال 196۲ فيلــم دروگر شــوم را بر اســاس 
فيلمنامــه ای از پازولينــی جلــوی دوربيــن برد. 
فيلــم دروگــر شــوم در جشــنواره ی ونيــز بــه 
ــم  ــتين فيل ــن نخس ــد و همي ــش درآم نماي
ــان او و  ــتنی مي ــه ای ناگسس ــی رابط برتولوچ
ســينمای هنــری اروپــا ايجــاد كــرد. موفقيــت 
انتقــادی كــه فيلــم پيــش از انقــالب در ســال 
1964 بــه دســت آورد بــه او توانايــی بيشــتری 
ــرای ســاخت فيلمهــای بعــدی اش داد. ايــن  ب
فيلــم حــاوی تمــام تنــش هــای ايدئولوژيكــی 
بــود كــه برتولوچــی در تمــام دوران فعاليتهــای 
ــود و  ــر ب ــا آن درگي ــی اش ب ــری و سياس هن
ــتي  ــرات ماركسيس ــت تفك ــي توانس برتولوچ
خــودش را در ايــن فيلــم جــا دهــد. ايــن اثر كه 
در پارمــا اتفــاق مــی افتــد، توصيفــی اســت از 
پــا گذاشــتن يــک جــوان بــه نــام فابريتســيو 

ــوغ و پختگــی.  ــه ی بل ــه مرحل ب
ــه  ــم مهــم ديگــري را ب او در ســال 1970 فيل
ــي  ــم يك ــن فيل ــاخت. اي ــه رو را س ــام دنبال ن
ديگــر از فيلــم هــاي مهــم برتولوچــي اســت. 
فيلمــي كــه اينبــار بــه فاشيســم حملــه 
ميكنــد و نشــان مــي دهــد كــه تــا چــه انــدازه 
ــر اســت.  برتولوچــي جــوان از فاشيســم متنف
ــورد  ــش م ــه فيلمهاي ــد ازاينك ــي بع برتولوچ
ــا دل و  توجــه ي منتقديــن قــرار ميگيــرد، ب
جــرات بيشــتري فيلم بعــدي اش را ميســازد. 
ــن  ــايد اي ــس«. ش ــو در پاري ــن تانگ »آخري
فيلــم از جنجالــي تريــن فيلمهــاي او باشــد. 
در ابتــدا قــرار بــود بلومونــدو و دلــون جــاي 
برانــدو بــازي كننــد كــه در آخــر خــود 
ــم  ــن فيل ــي اي ــرد. حواش ــازي ك ــدو ب بران
آنقــدر زيــاد بــود كــه بازيگــر زن فيلــم )ماريا 
اشــنايدر( از برتولوچــي شــكايت كــرد. بــازی 

ــش  ــن نق ــم نامتعارفتري ــن فيل ــدو در اي بران
دوران زندگــی اش بــود. برتولوچــی لوكيشــن 
ــنايی دو  ــل آش ــه مح ــش را ك ــی فيلم اصل
ــک  ــود را در ي ــش ب ــی فيلم ــخصيت اصل ش
ــاب  ــس انتخ ــی در پاري ــاده در هتل ــاق س ات
كــرد. حكايــت فيلــم حكايــت دو غريبــه 
ــه  ــل ب ــک هت ــان در ي ــه مالقاتش ــت ك اس
ــی  ــف پوياي ــرای توصي ــوان اســتعاره ای ب عن
هــای روانــی انســانی اســت. فيلــم هنگامــی 
ــد تلخــش  ــا دي كــه ســبک نئورئاليســمی  ب
بــه روابــط انســانی  و بــازی بازيگــر غيــر قابل 
پيــش بينــی چــون برانــدو و حضــور بازيگــر 
ــا  ــه گوي ــنايدر )ك ــا اش ــون ماري ــی چ جوان
اوليــن تجربــه ي بازيگــري اش اســت( همراه 
مــی شــود، مطمئنــا  جنجــال زيــادی بــه راه 
ــي  ــم از بداهــه هاي ــن فيل ــدازد. در اي مــی ان
اســتفاده شــده اســت. در سكانســي كــه پل)با 
بــازي برانــدو( دارد خاطراتــي را از دوران 
ــراي دختــر تعريــف ميكنــد،  ــي اش ب نوجوان
در واقــع دارد خاطــرات واقعــي زندگــي خــود 
برانــدو را تعريــف ميكنــد و ايــن ديالوگهــاي 
برانــدو بــه صــورت بداهــه گفته شــده اســت. 
بــا اينكــه منتقــد معــروف راجــر ايبــرت ايــن 
ــد  ــي ميدان ــم برتولوچ ــن فيل ــم را بدتري فيل
امــا بــه بــه هــر حــال منتقــدان ديگــري ايــن 
فيلــم را پســنديده انــد. بــي پروايــي در ايــن 
فيلــم آن را بــه نمــاد اكسپرســيوني از آزادي 
ــد.  ــدل ميكن ــي ب ــاي اجتماع ــان و آزاديه بي
ــري  ــاي ديگ ــر فيلمه ــم را ب ــن فيل ــر اي تاثي
ــا  ــاخته ي ليليان ــب س ــان ش ــه نگهب از جمل

ــد.  ــوان دي ــي ميت كاوان
او بعــد از ســاختن فيلــم آخريــن تانگــو 
ــم 1900 را  ــرد فيل ــم ميگي ــس تصمي درپاري
بســازد. فيلــم 1900 كــه حــدودا 317 دقيقــه 
اســت، خيلــي بــا اقبــال عمومــي روبــرو نشــد. 
هــر چنــد اكرانهــاي محــدود و نــادر ايــن فيلــم 
ــم. ــن فيل ــده نشــدن اي ــراي دي ــود ب ــي ب دليل

گويــا دولتمــردان خيلــي بــه اين فيلــم تاريخي 

ــه تاريــخ ايتاليــا در اوايــل قــرن بيســت  كــه ب
ميپــردازد، روي خوشــي نشــان ندادنــد. در ايــن 
فيلــم دو بازيگــر مطــرح ســينما بــه نــام رابــرت 
دنيــرو و ژرار ديپارديــو ايفــاي نقــش ميكننــد. 
برتولوچــي در ايــن فيلــم ســعي ميكنــد تفاوت 
دو نســل، تفــاوت دو طبقــه ي بــورژوا و پرولتاليا 
و بــاز هــم چگونگــي رشــد فاشيســم را نشــان 

دهــد.
او در ســال 1979 فيلــم بــي پــرواي ديگــري 
ــن از  ــه نظــر م ــاه را ســاخت.كه ب ــام م ــه ن ب
همــه ي فيلمهايــش بــي پرواتــر اســت. 
برتولوچــي بــه مشــكالت نوجوانــي مــي 
پــردازد كــه حــاال مــواد مخــدر را ناجــي خــود 
مــي دانــد. و بــه قــول پســر در ايــن فيلــم: بــه 
ــن مــواد مصــرف مــي كنــم چــون  خاطــر اي

ــم نيســت. ــم مه ــزي براي ــر چي ديگ
ــردان شــناخته  ــر و كارگ ــي بازيگ ــو بنين روبرت
ــن  ــاه در اي ــي كوت ــراي مدت ــا ب شــده ي ايتالي

ــازي ميكنــد.  ــم ب فيل
فيلــم تــراژدی يــک مــرد مضحــک او  در ســال 
ــد و  ــن ش ــالی ك ــل ط ــده ی نخ 19۸1 برن
خــود برتولوچــی كانديــد نخــل طــالی بهترين 
ــاز هــم از دو  ــم ب ــن فيل ــی گشــت. اي كارگردان
طبقــه ي حاكــم حــرف ميزنــد و رابطــه ي بين 
كارگــران و صاحبــان كارخانــه را نشــان ميدهد. 
برتولوچــي بــه مدت شــش ســال فيلمي نســاخت 
تــا اينكــه يكي از مهمترين فيلــم هايش را درســال 
19۸7 بــه نــام آخريــن امپراتــور را ســاخت. او در 
ايــن فيلــم ســعي در جبــران كــردن شكســت 
ــا  ــار ب ــی اينب ــت. برتولوچ ــم 1900 را داش فيل
ــم سياســی و حماســی ســعی در  ســاخت فيل
ــرن  ــن در ق ــه ی چي ــوالت جامع ــش تح نماي
ــو  ــا انقــالب فرهنگــی مائ بيســتم كــرد كــه ب
در ســال 1960 خاتمــه مييابــد. فيلــم آخريــن 
امپراتــور برنــده ی 9 جايــزه ی اســكار از جملــه 
بهتريــن كارگردانــی و فيلمنامــه نويســی بــرای 
ــيار  ــروش بس ــم ف ــن فيل ــد. اي ــی ش برتولوچ
ــران  ــی در اي ــت. حت ــراه داش ــه هم ــی ب خوب
ــم هــای  ــر فيل ــس از انقــالب كمت هــم كــه پ
ــه نمايــش گذاشــته  خارجــی اكــران ميشــد ب

ــی كــرد. شــد و فــروش خوب
ــم  ــا ســاخت فيل برتولوچــی در ســال 1990 ب
آســمان ســر پنــاه بــاز هــم بــه اقتباســی ادبــی 
روی آورد. فيلــم را بايــد بــه دو قســمت تقســيم 
كــرد كــه در حقيقــت فيلــم اصالــت خــود را در 
قســمت دوم فيلــم كــه كمابيــش بيكالم اســت 

و از لحــاظ بصــری خيــره كننــده اســت.
ــال  ــک در س ــودای كوچ ــم ب ــاخت فيل ــا س ب
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1994 آرامشــی جديــد آثــار برتولوچــی را 
ــرای  ــده  ب ــر كنن ــی غافلگي ــت. آرامش فراگرف
ی  برنــده  جلــو  موتــور  كــه  فيلمســازی 
شــخصيتهايش در زندگــی معمــوال بيقــراری و 

ــت. ــان اس ــرل ش ــل كنت ــر قاب ــی غي آرام
بـا دزديدن زيبايـی)1996( برتولوچی بار ديگر و 
پـس از سـال ها به خانـه بر می گـردد و فيلمی 
سـاده مـی سـازد ولـی فيلـم محاصـره شـده 
)199۸( نشـانه ی بازگشـت برتولوچی به ريشـه 
هاسـت. حكايـت رابطـه ی عاشـقانه ی مـردی 
انگليسـی )ديويـد تيوليـس( بـا زنـی آفريقايـی 
)تنـدی نيومن( در خانه ای قديمـی در مركز رم.

او در ســال 199۸ فيلــم محاصــره شــده را 
ســاخت. ايــن فيلــم نســبت بــه كارهــای ديگــر 
برتولوچــی، از همــه متفــاوت تــر اســت. گويــا 
برتولوچــي در ايــن فيلــم بــه مســائل مختلــف 
مخصوصا مســاله ي عشــق، جــور ديگــري نگاه 
ــار دم از پيمــان  ــن ب ــد. برتولوچــي اي ــي كن م

ــد. ــه آن ميزن عشــق و وفــاداري ب
زوجــي كــه همديگــر را دوســت دارنــد امــا بــه 
يكبــاره بــا چالشــي روبــرو ميشــوند. آن چالــش 
بــه زنــدان افتــادن يكــی از آن دواســت. معلمي 
ــه  ــي ب ــائل سياس ــر مس ــه خاط ــاال ب ــه ح ك
زنــدان افتــاده اســت. برتولوچــی عالمت ســوالی 
در ايــن فيلــم بــرای هــر زوجــی گذاشــت كــه 
ــاک  ــش پ ــن مخاطب ــی از ذه ــن راحت ــه اي ب
ــوالی  ــت س ــد آن عالم نميشــود. درســت مانن
ــت نوشــت  ــر روی صفحــه ن ــه كينســكی ب ك
ــک  ــن ي ــرد. اي ــال ك ــاندورايی ارس ــرای ش و ب
نشــانه بــرای شــاندورايی و مخاطــب فيلــم بود. 
كينســكی بــرای شــاندورايی آن كاغــذ نت، گل 
و انگشــتری قديمــی را ميفرســتد. وقتــی بــرای 
آزادی همســر شــاندورايی تــالش ميكنــد، پرده 
هــای اتــاق را ميفروشــد و آن اتــاق تاريــک بــه 
ــا از  ــرده ه ــگار پ ــود و ان ــن ميش ــاره روش يكب
خلــوت كينســكی كنار رفته اســت و عريــان در 
مقابــل چشــم همــه قــرار گرفته اســت. ســپس 
كينســكی مجســمه هــا را ميفروشــد. امــا هنوز 
كينســكی بايــد در طريــق عشــق، هزينــه كند. 
ــت  ــده اس ــش مان ــه براي ــزی ك ــن چي آخري
ــک  ــت و ي ــته اوس ــه دلبس ــت ك ــی اس پيانوي
لحظــه از آن جــدا نبوده اســت. كينســكی پيانو 
را هــم ميفروشــد بــدون آن كــه مطلبــی در اين 
ــد. اينچنيــن اســت  ــه شــاندورايی بگوي ــاره ب ب
ــه  ــاندورايی را ب ــن  عشــق، ش ــه عظمــت اي ك
“محاصــره” ميكشــاند. شــاندورايی چكمــه های 
ــه  ــواره ب ــد و هم ــب ميكن ــكی را مرت كينس
آنهــا توجــه ی ويــژه ای  دارد. ايــن چكمــه 

ــتند و  ــكی هس ــای كينس ــواره در پ ــا هم ه
حتــی موقــع خــواب از آنهــا جــدا نميشــود 
امــا بزرگتريــن نشــانه، خــود مكانــی اســت كــه 
ــه ای ســه طبقــه  بســتر عشــق آنهاســت. خان
قديمــی كــه  گويــا بــه عنــوان يــک بازيگــر در 
فيلــم حضــور دارد و بــازی خويــش را بــه فيلــم 
ــه اول  ــاندورايی در طبق ــد. ش ــل ميكن تحمي
و كينســكی در طبقــه ســوم ســاكن هســتند. 
ــی  و  ــكان مارپيچ ــه، پل ــن دو طبق ــان اي مي
باالبــری اســت كــه شــاندورای از آن بــه عنــوان 
كمــد لبــاس اســتفاده ميكنــد. ايــن آسانســور 
قاصــدی اســت كــه تمامــی هدايــای كينســكی 
را بــرای شــاندورايی ميبــرد و آن پلــكان بســان 
يــک البيرنــت تمــام فضــای احساســی ايــن دو 
ــن  ــه از اي ــی ك را تشــكيل داده اســت.  نماهاي
پلــكان گرفتــه شــده اســت پيــچ در پيــچ بودن 
آن را بــه بيننــده القــا ميكنــد كــه انــگار بيننده 
بايــد بفهمد كــه رابطه شــاندورايی و كينســكی 
در اينجــا گــم خواهــد شــد و ســرانجامش برای 

ــوم نيســت.  ــردان هــم معل خــود كارگ
ايــن فيلــم بــر عنصــر موســيقي تاكيــد 
ايــن  از  خــوب  بســيار  و  دارد  اي  ويــژه 
ــا بخشــي از  ــد و گوي ــتفاده ميكن عنصــر اس
فضاســازيهاي فيلــم، بــر عهــده ي موســيقي 
اســت. چيــز ديگــري كــه بــراي هــر ببينــده 
در ايــن فيلــم خيــره كننــده اســت نماهــاي 
ــه  ــايد ب ــا ش ــن نماه ــت. اي ــن اس اسلوموش
ــن  ــا اي ــا ب ــد ام ــاده باش ــی س ــر خيل ظاه
ــی  ــی خاص ــار معناي ــردان، ب ــد كارگ تمهي
گرفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه، هنگامــی كه 
شــاندورايی از خانــه بيرون ميايد و كينســكی از 
پشــت پنجــره، او را ميبيند. شــاندورايی ســرش 
ــد و كينســكی را  ــاال برميگردان ــه ســمت ب را ب
پشــت پنجــره، ميبينــد. ايــن نمــا بــه صــورت 
اسلوموشــن گرفتــه شــده اســت و تمــام حــس 
شــاندورايی در آن لحظــه، بيــان ميكند. تكنيک 
ــا برگشــت  ــن نماه ــردان در گرفت ــر كارگ ديگ
ــک نمــا را گرفــت،  ــه عقــب اســت. وقتــی ي ب
ــن  ــوزآپ ميگيــرد. اي ــاره همــان نمــا را كل دوب
نمــا بــه خصــوص هنــگام رســيدن نامه همســر 
ــش،  ــر آمدن ــالم خب ــش و اع ــاندورايی به ش
ــاژهايی  ــد.  پاس ــدا ميكن ــژه ای پي ــرد وي كارك
كــه كارگــردان اســتفاده كــرده اســت، نيــز بــه 
موجــز بــودن فيلــم بهــره زيــادی رســانده انــد. 
بــه عنــوان نمونــه، بــا يــک كات بــه خانــه، كات 
بــه متــرو، كات بــه دانشــگاه، شــخصيت دختــر 
را پرداخــت ميكنــد. نمونــه ديگــر صحنــه كات 
كــف آبجــو در كلــوپ و كات كــف زمينشــويی 

ــان  ــرای بي ــه اســت. ب ــر روی كاشــيهای خان ب
ــی  ــر ذهن ــواب و تصاوي ــر، از خ ــته دخت گذش
ــح و  ــه توضي ــازی ب ــا ني ــد ت ــتفاده ميكن او اس

تفصيــل اضافــی نباشــد.
ســكانس پايانــی كــه پيشــتر به آن اشــاره شــد، 
بــا مخاطــب تا مدتها خواهــد مانــد و او را درگير 
ــت  ــت. دس ــازی دستهاس ــا ب ــد. در اينج ميكن
كينســكی، بــدن شــانورايی را ميگيــرد. دســت 
شــانورايی، دســت كينســكی را فشــار ميدهــد. 
ــان روی  شــوهر شــانورايی انگشــتش را همچن

زنــگ فشــار ميدهــد.
برتولوچــی در ســال ۲00۲ يــک اپيــزود از 
فيلــم » دقايــق مــرده: ويولونســل« را ســاخت 
ــاز  ــا را. ب ــن ه ــم رويابي ــد فيل ــک ســال بع و ي
هــم فيلــم ديگــري در مــورد تاريــخ. ايــن بــار 
تاريــخ فرانســه در مــي 196۸. فيلــم می كوشــد 
ــا چكيــده ی همــه ی معصوميــت و حــس و  ت
حــال هــای خالــص آن دوران و اتفــاق هايــش 
را در بــازی ســه عاشــق ســينه چــاک ســينما 
بــه نمايــش بگــذارد و جذابيــت هايــش هــم از 
ــازی هــای ســينمايی  دل هميــن موقعيــت و ب
نوســتالوژی معصومانــه نســبت بــه ســينما خود 
ــا حــدود  ــم ت ــن فيل ــد. در اي ــی ده را نشــان م
زيــادي بــه عنصر ســينما اداي دين شــده اســت. 
برتولوچــي در آن تنــش هــاي سياســي، ســينما 
را بــي تاثيــر نمــي دانــد و ازفيلــم ســازان مــوج 
نــو آن دوران مخصوصــا گــدار حــرف مــي زنــد و 
مخاطــب را بــه فيلــم هــاي او از جملــه از نفــس 
افتــاده، دســته ي جــدا شــده هــا و... ارجــاع 

مــي دهــد.
ــال  ــه س ــد از ن ــال ۲01۲ بع ــپس او در س س
فيلــم مــن و تــو را ســاخت. ايــن فيلــم همچون 
مــاه بــه زندگــي يــک نوجــوان مــي پــردازد كه 
ــي  ــار اجتماع ــه رفت ــه اي ب ــي عالق ــاال گوي ح
نــدارد و ترجيــح مــي دهــد تــا در اردوي 
ــر  ــد روزي را دي ــود و چن ــر نش ــه حاض مدرس
زيــر زميــن تاريكــي ســپری كنــد. فيلــم خيلي 
مــورد پســند منتقديــن و طرفــداران برتولوچي 

قــرار نگرفــت.

منابع: 

وردونـه- ماریـو   - ایتالیـا  تاریـخ سـینمای  1. کتـاب 

چنگیـز صنیعـی

2. www.forum.98ia.com
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انســـان در زبـــان تقـــا مـــی کنـــد و 
ــان در  ــکوت. برگمـ ــمان، سـ ــدا در آسـ خـ
ــه ی  ــد الیـ ــوار چنـ ــر دیـ ــکوت« بـ »سـ
کلمـــات کـــه بـــر دور مـــا کشـــیده شـــده 
ـــده  ـــیقی. »ای ـــا موس ـــدازد ب ـــی ان ـــرک م ت
ـــه  ـــه ب ـــود ک ـــن ســـاختن فیلمـــی ب ـــی م اصل
ـــردازی، از  ـــن درام پ ـــت از قوانی ـــای تبعی ج
ـــم،  ـــد ... فیل ـــروی کن ـــیقی پی ـــن موس قوانی
ـــک  ـــوک را از نزدی ـــیقی بارت ـــبه موس بالنس
ــِد  ــت کنـ ــان نـ ــد، همـ ــی کنـ ــال مـ دنبـ

مـــداوم و بعـــد، انفجـــار ناگهانـــی.«
اســـتر، آنـــا و پســـرش یوهـــان پســـر 
ـــاری  ـــا قط ـــر ب ـــراه یکدیگ ـــاله ای، هم ده س
ـــتر  ـــد. اس ـــی گردن ـــاز م ـــه ب ـــمت خان ـــه س ب
ـــن  ـــا کمتری ـــا ب ـــت. آن ـــار اس ـــدت بیم ـــه ش ب
ــئولیت و بـــه ســـردی از او  احســـاس مسـ
مراقبـــت مـــی کنـــد، طـــوری کـــه انـــگار 
ـــم  ـــا تصمی ـــت. آنه ـــربار آن دو اس ـــتر س اس
ـــهر کوچـــک  ـــر راه، در ش ـــد در س ـــی گیرن م

خالصه داستان

دو خواهــر که به لحاظ احساســی با هم بیگانه اند، اســتر) اینگرید تولین( ، 
مترجم ادبی که به شدت بیمار است به همراه خواهرش آنا )گونل لیندبلوم(، و 
پسر ده ساله او یوهان )یورگن لیندستروم( در راه مراجعت به سوئد با قطار، در 
شــهری غیرواقعی، »تیموکا« در اروپای مرکزی، که زبانی ناشناخته دارد و در 
میانه جنگ اســت، توقف کوتاهی دارند. اختاف دوخواهر باال می گیرد و آنا و 

پسرش، استِر محتضر را تنها گذاشته و با قطار به سوئد می روند.

The Silence
Directed By :
Produced By :
Screenplay By :
Starring  :
Cinematography :
Release dates :
Running time :
Country       :
Language                       :

Ingmar Bergman
Allan Ekelund
Ingmar Bergman
Ingrid Thulin, Gunnel Lindblom
Sven Nykvist
23 September 1963France
96 minutes
Sweden
Swedish
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جمهوری »سکوت«؛ یک رویا نگاری دیگر
بررسی روانکاوانۀ فیلم »سکوت«

نویسنده: بهزاد لطفی
bhzd.ltf@gmail.com

»تیمـــوکا« توقـــف کننـــد؛ شـــهری کـــه 
ـــوری  ـــا کش ـــا ب ـــی ی ـــگ ) داخل ـــای جن مهی
متخاصـــم( مـــی شـــود و در عالـــم واقـــع 
وجـــود خارجـــی نـــدارد. »نـــام آن شـــهر، 
ــی  ــان در کتابـ ــن آن زمـ ــوکا را مـ تیمـ
ـــل  ـــود. او اه ـــم ب ـــه زن ـــق ب ـــه متعل ـــدم ک دی
اســـتونی اســـت. آن کتـــاب، یـــک کتـــاب 
شـــعر بـــود. کلمـــه »تیمـــوکا« آنجـــا بـــه 
ــرار  ــتقل قـ ــط مسـ ــک خـ ــی در یـ تنهایـ
ـــش را  ـــه معنای ـــدون آنک ـــن ب ـــت، و م داش
ـــام دادم.«  ـــوکا ن ـــهر را تیم ـــم، آن ش بدان
ــه  ــی کرایـ ــاق در هتلـ ــر، دو اتـ دو خواهـ
مـــی کننـــد. اســـتر در اتاقـــش درد مـــی 
کشـــد و بـــا تجویـــزی ویرانگـــر خـــود را 
ــت و  ــته اسـ ــیگار بسـ ــروب و سـ ــه مشـ بـ
ـــان  ـــد. یوه ـــه کار کن ـــد ک ـــی کن ـــعی م س
ـــل پرســـه  ـــوی هت ـــو در ت ـــای ت ـــرو ه در راه
ـــازی اش  ـــباب ب ـــگ اس ـــا تفن ـــد و ب ـــی زن م
ــا،  ــادر امـ ــز مـــی کنـــد. مـ ــراف را گـ اطـ

ـــا  بیشـــتر زمـــان را در بیـــرون هتـــل اســـت ی
ـــات  ـــدن اوق ـــرگرم گذران ـــر س ـــی دیگ در اتاق
ـــوید  ـــی ش ـــود را م ـــام خ ـــا در حم ـــت. ی اس
ـــاس  ـــد و لب ـــی زن ـــانه م ـــش را ش ـــا موهای ی
ـــی رود  ـــتوران م ـــه رس ـــد. ب ـــی کن ـــوض م ع
و برایـــش روزنامـــه ای مـــی آورنـــد، بـــی 
ـــی  ـــد و زود م ـــی زن ـــی م ـــه آن را ورق حوصل
ـــد  ـــی خواه ـــاب را م ـــورت حس ـــدد و ص بن

تـــا از رســـتوران خـــارج شـــود. 
ــادل  ــا یـــک پیشـــخدمت تبـ ــا، بـ در آنجـ
نـــگاه مـــی کنـــد و بـــه ســـالن تئاتـــری 
مـــی رود و نمایشـــی مـــی بینـــد. در دو ســـه 
صندلـــی آنطـــرف تـــر صحنـــه ای مـــی بینـــد 
کـــه او را بـــی وقفـــه در مســـیر بازگشـــت 
بـــه آن رســـتوران و ماقـــات جـــدی تـــر 

بـــا پیشـــخدمت مـــی کشـــاند! 
ــل  ــرون از هتـ ــادر بیـ ــه مـ ــی کـ در زمانـ
اســـت، اســـتر تـــاش مـــی کنـــد تـــا بـــا 
ـــرار کنـــد،  ـــری برق یوهـــان رابطـــۀ نزدیـــک ت
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ولـــی یوهـــان فقـــط بـــه ارتبـــاط کامـــی 
ـــتر  ـــه اس ـــار ک ـــر ب ـــد و ه ـــی ده ـــت م رضای
مـــی خواهـــد دســـت نـــوازش بـــر مـــو و 
ـــد.  ـــی زن ـــس م ـــد، پ ـــان بکش ـــورت یوه ص
ــتاق  ــتر مشـ ــردد و اسـ ــاز مـــی گـ ــا بـ آنـ
اســـت بفهمـــد او در بیـــرون چـــه کـــرده، 
پـــس از آنکـــه لبـــاس خـــاک آلـــود او را 
ـــت  ـــی کـــم وکاس ـــد. آنـــا هـــم ب ـــی بین م
و بـــا آب و تـــاب همـــه چیـــز را توضیـــح 
داده و از قـــرار ماقـــات بعدازظهـــرش بـــا 
ـــتر  ـــد. اس ـــی گوی ـــتوران م ـــخدمت رس پیش
از او مـــی خواهـــد کـــه نـــرود و خواهـــش 

مـــی کنـــد کـــه او را تنهـــا نگـــذارد. 
ـــدار  ـــم دی ـــل باه ـــه اش در هت ـــا و دلباخت آن
ـــه  ـــوند ک ـــی ش ـــی م ـــد و وارد اتاق ـــی کنن م
ـــان  ـــت. یوه ـــاق اس ـــن اتف ـــاهد ای ـــان ش یوه
ـــردد و از  ـــی گ ـــر م ـــان ب ـــاق خودش ـــه ات ب
ـــادرش از  ـــرا م ـــه چ ـــد ک ـــی پرس ـــتر م اس
ــد  ــی کنـ ــتفاده مـ ــن زمانـــش اسـ کمتریـ
ـــی  ـــا م ـــتر ام ـــد. اس ـــا نباش ـــش آنه ـــا پی ت
گویـــد کـــه چنـــد کلمـــه از زبـــان مـــردم 
ـــه  ـــد ب ـــی خواه ـــه م ـــه ک ـــا را آموخت اینج
ــی  ــول مـ ــد و قـ ــاد بدهـ ــم یـ ــان هـ یوهـ
دهـــد کـــه آن کلمـــات را بـــرای یوهـــان 
ـــه  ـــد ک ـــی دان ـــان م ـــد. یوه ـــت کن یادداش
اســـتر بســـیار بیمـــار اســـت و بـــه نشـــانه 
ــی  ــوش مـ ــی او را در آغـ ــفقت و نگرانـ شـ

گیـــرد. 
ــتر  ــی رود و اسـ ــواب مـ ــه خـ ــان بـ یوهـ
بـــه اتـــاق آنـــا و دلباختـــه اش مـــی رود 
و درخواســـت مـــی کنـــد کـــه وارد شـــود. 
ـــن  ـــراغ را روش ـــد و چ ـــی کن ـــول م ـــا قب آن
ــز  ــه چیـ ــد همـ ــتر بتوانـ ــا اسـ ــرده تـ کـ
ــه  ــد کـ ــی گویـ ــه او مـ ــا بـ ــد. آنـ را ببینـ
روزی آرزو داشـــته مثـــل او بشـــود و از 
لحـــاظ اخاقـــی رشـــد کنـــد ولـــی بعـــد 
ـــی  ـــه خوب ـــر ب ـــن تظاه ـــت ای فهمیـــده اس
فقـــط واکنشـــی اســـت بـــه نفرتـــی کـــه 
اســـتر از او دارد و آنـــرا اشـــتباه دانســـته 
ـــی  ـــا م ـــه آن ـــی ب ـــا ناراحت ـــتر ب ـــت. اس اس
گویـــد کـــه او را دوســـت دارد و او نمـــی 
ـــی  ـــی رحم ـــت و ب ـــا عصبانی ـــا ب ـــرد. آن پذی
ـــد.  ـــرک کن ـــاق را ت از اســـتر مـــی خواهـــد ات
ـــی  ـــاق م ـــش از ات ـــگام خروج ـــتر در هن اس
ـــا ... «  ـــک آن ـــاره ... طفل ـــای بیچ ـــد: »آن گوی
ـــتر  ـــود. اس ـــی ش ـــتر م ـــا بیش ـــت آن و عصبانی
ـــه  ـــد ب ـــی کن ـــروع م ـــا ش ـــه و آن ـــرون رفت بی
ـــی  ـــتریک، ول ـــای هیس ـــده ه ـــر دادن خن س

ـــدل  ـــک ب ـــه اش ـــا ب ـــده ه ـــد خن ـــی بع کم
مـــی شـــوند. 

ـــان  ـــاق خودش ـــه ات ـــا ب ـــد، آن ـــح روز بع صب
ـــد از  ـــه بع ـــد ک ـــی کن ـــام م ـــته و اع بازگش
صبحانـــه هتـــل را تـــرک خواهنـــد کـــرد. 
ـــا  ـــت و آن ـــت اس ـــه وخام ـــتر رو ب ـــال اس ح
و یوهـــان، رفتـــه انـــد. پیشـــخدمت پیـــر، 
ســـعی مـــی کنـــد شـــرایط راحتـــی او را 
تأمیـــن کنـــد و بـــه او برســـد. او اعتـــراف 
مـــی کنـــد کـــه از تنهایـــی و مـــرگ 
ـــه  ـــه رابط ـــت ک ـــوان اس ـــد و نات ـــی ترس م
ـــر  ـــن کار متنف ـــد و از ای ـــرار کن ـــی برق جنس

ـــت.  اس
یوهـــان و مـــادرش در قطـــار هســـتند در راه 
ـــذی را  ـــان کاغ ـــوئد؛ یوه ـــه س ـــت ب ـــاز گش ب
ـــتر روی  ـــت اس ـــه یادداش ـــت دارد ک در دس
ـــه  ـــد ب ـــی بین ـــه آن را م ـــا ک ـــت. آن آن اس
ـــا  ـــد ت ـــی آی ـــان م ـــمت یوه ـــه س ـــرعت ب س
ببینـــد کـــه اســـتر چـــه نوشـــته، چیـــزی 
ــمت  ــه سـ ــود و بـ ــی شـ ــتگیرش نمـ دسـ
ـــد.  ـــی کن ـــاز م ـــی رود و آن را ب ـــره م پنج
ــه  ــرد کـ ــی نگـ ــادرش مـ ــه مـ ــان بـ یوهـ
ـــش  ـــورت و تن ـــاران ص ـــد ب ـــی ده ـــازه م اج

ـــد.  ـــس کن را خی
ــران  ــد از اکـ ــد: » بعـ ــان مـــی گویـ برگمـ
ســـکوت، یـــک نامـــه ناشـــناس دریافـــت 
ـــت  ـــذ توال ـــک کاغ ـــش ی ـــه داخل ـــردم ک ک
ــم،  ــن فیلـ ــه ایـ ــی کـ ــود؛ یعنـ ــف بـ کثیـ
شایســـته چنیـــن عملـــی اســـت، کاری 
کـــه بـــا اســـتاندارد هـــای امـــروز خیلـــی 
ـــب  ـــته، کاری صع ـــی در گذش ـــرر ول ـــی ض ب
ــد  ــانی بودنـ ــی کسـ ــود. حتـ ــن بـ و خشـ
ـــم  ـــودم و ه ـــم خ ـــد و ه ـــن کردن ـــه تلف ک
ــد.  ــه مـــرگ کردنـ ــد بـ ــرم را تهدیـ همسـ
عـــاوه بـــر اینهـــا، چیـــزی حـــدود صـــد 
نامـــه دریافـــت کـــردم ... آدم همیشـــه از 
ـــه  ـــت یافت ـــت دس ـــه موفقی ـــم ب ـــه فیل اینک
خوشـــحال مـــی شـــود. امـــا بعـــد کـــه در 
ـــوده  ـــه ب ـــت چ ـــل آن موفقی ـــد دلی ـــی یاب م
ـــدن  ـــه دی ـــه ب ـــی ک ـــداد از مردم ـــه تع و چ
ـــه  ـــد ک ـــی گوین ـــمگینانه م ـــد، خش آن رفتن
ــی از  ــای فیلمـ ــه تماشـ ــز بـ ــر هرگـ دیگـ
اینگمـــار برگمـــان نمـــی رونـــد، وحشـــت 

مـــی کنـــد.«
ایـــن فیلـــم بـــه گفتـــه برگمـــان اولیـــن 
ـــور  ـــی سانس ـــض قطع ـــه نق ـــود ک ـــی ب فیلم
ـــای  ـــت ه ـــر سیاس ـــی ب ـــر مهم ـــرد و تأثی ک
ـــه  ـــه ریش ـــه ب ـــت و تیش ـــم داش ـــد فیل تولی

سانســـور زد، او فروتنانـــه اضافـــه مـــی 
کنـــد: » پـــس بـــه هـــر حـــال بـــه یـــک 

ــورد.« دردی خـ
ـــته  ـــال گذش ـــراه س ـــه هم ـــکوت، ب ـــم س فیل
ـــه و ماجـــرای  ـــن رن ـــر آل ـــاد اث ـــن ب در ماری
میـــکل آنجلـــو آنتونیونـــی و بـــل دو 
ژور لوئیـــس بونوئـــل بـــه عنـــوان ســـه 
ـــه  ـــدرن ب ـــینمای م ـــخ س ـــداد« در تاری »رخ
ــد معـــروف  ــده اســـت. منتقـ ــاب آمـ حسـ
ورنـــون یانـــگ در ســـال 1971 پـــس 
ــش،  ــک چرخـ ــره در یـ ــدی باالخـ از چنـ
ـــر داد  ـــان تغیی ـــه برگم ـــبت ب ـــرش را نس نظ
ـــتاورد  ـــکوت دس ـــه »س ـــرد ک ـــراف ک و اعت
ــت و  ــودش اسـ ــگاه خـ ــترگی در جایـ سـ
تاشـــی اســـت کـــه نتیجـــه داده اســـت.«

ــه  ــه گانـ ــی از »سـ ــم پایانـ ــکوت، فیلـ سـ
ـــور  ـــم ن ـــار دو فیل ـــان، در کن ـــان« برگم ایم
زمســـتانی )1963( و همچـــون در یـــک 
ــه  ــد کـ ــر چنـ ــت؛ هـ ــه )1961( اسـ آینـ
ــال  ــه 6 سـ ــه ای کـ ــان در مصاحبـ برگمـ
بعـــد از اکـــران فیلـــم انجـــام داد آنهـــا را 
ــط  ــاورد و فقـ ــاب نیـ ــه حسـ ــوژی بـ تریلـ

ــرد. ــق کـ ــا را تصدیـ ــابهات آنهـ تشـ
ـــان  ـــس از برگم ـــش و پ ـــوز، پی ـــینما هن س
ـــاً  ـــه قطع ـــد ک ـــر چن ـــت، ه ـــیبی اس سراش
تـــا دوردســـت، پســـتی و بلنـــدی هایـــی 

هســـت.



ـــان  ـــری م ـــار ب ـــت اینگم ـــام ارنس ـــا ن ب
ـــری  ـــی لوت ـــدرش کشیش ـــد. پ ـــا آم ـــه دنی ب
ـــود.  ـــر ب ـــد تئات ـــه من ـــی عاق ـــود. از کودک ب
تحصیـــاش را در رشـــته هـــای ادبیـــات و 
هنـــر در دانشـــگاه اســـتکهلم بـــه پایـــان 
بـــرد. از جوانـــی نمایشـــنامه، رمـــان و 
داســـتان کوتـــاه مـــی نوشـــت. در ســـال 
ــه  ــر« فیلمنامـ ــوان »دکتـ ــه عنـ 1941 بـ
وارد ســـینمای ســـوئد شـــد. ســـه ســـال 
ــران  ــه بحـ ــتن فیلمنامـ ــا نوشـ ــد بـ بعـ
ـــۀ  ـــۀ ده ـــرد. از نیم ـــی ک )1946( کارگردان
ــناس  ــازان سرشـ ــرۀ فیلمسـ 1950 در زمـ
ـــیاری  ـــت. بس ـــرار گرف ـــان ق ـــینمای جه س
از  جوایـــزی  برنـــده  هایـــش  فیلـــم  از 
جشـــنواره هـــا شـــده انـــد؛ از جملـــه 
خـــرس طایـــی جشـــنواره برلیـــن بـــرای 
ـــی  ـــای وحش ـــی ه ـــوت فرنگ ـــم ت فیل
ـــن در  ـــنواره ک ـــای جش ـــل ط )1957(، نخ
ـــت  ـــر فعالی ـــک عم ـــی ی ـــیر طای 1997 و ش
ــز در 1971. از  ــنواره ونیـ ــری در جشـ هنـ
ــاز کار حرفـــه ای در دنیـــای نمایـــش  آغـ
ـــار  ـــج ب ـــرد. پن ـــا نک ـــر را ره ـــچ گاه تئات هی
ازدواج کـــرد و از لیـــو اولمـــاِن بازیگـــر، 

دختـــری داشـــت.
ــان، از  ــۀ برگم ــی و یک ــن الملل ــگاه بی جای
ــن شــده اســت.  ــا تضمی ــه ه بســیاری جنب
ــد  ــی چن ــای عوامل ــد پ ــی توان ــهرتش م ش
ــق  ــرکاری و خل ــه پ گذاشــته شــود، از جمل
فیلــم هــای متعــدد )40 فیلــم بیــن 1946 
ــر  ــان از معتب ــیاری ش ــه بس ــا 1982( ک ت
ــی  ــمار م ــه ش ــینما ب ــخ س ــار تاری ــن آث تری
آینــد؛ ماهیــت عمیقــاً شــخصی فیلــم هایــش 
از 1950 بــه ایــن ســو، کیفیــت مبتکرانــه و 
اساســاً ســاده تکتیکــش، حتــی زمانــی کــه از 
پرداختــی سورئالیســتی و رویاماننــد اســتفاده 
مــی کنــد )مثــًا در تــوت فرنگــی هــای 
وحشــی و پرســونا 1966(، حساســیت 
ــا بازیگــران؛ و قابلیتــی  ــه در رابطــه ب خاقان
خــارق العــاده در بــازی گرفتــن هایــی متمایز 
و چشــم گیــر از بازیگــران همیشــگی اش، بــه 
خصــوص، گوناربیــورن اســتراند، ماکــس 
ــون،  ــی آندرس ــی ب ــیدو، ب ــون س ف

ــان. ــو اولم ــن و لی ــد تولی اینگری
تعــدادی  ســاخت  از  پــس  و  ابتــدا  در 
ــه  ــا رابط ــتر ب ــه بیش ــی ک ــودرام اقتباس مل
ــتند  ــرکار داش ــردی س ــخ زن و م ــای تل ه

ــه قــول خــودش در کتــاب برگمــان بــه  ) ب
ــه قالبــی  روایــت برگمــان: » از آنجــا کــه ب
مشــخص دســت نیافتــه بــودم، مســتأصانه 
بــه هــر قالبــی کــه فکــر مــی کــردم نجاتــم 
ــان  ــم.« ( برگم ــی انداخت ــگ م ــد، چن ده
بــا کارگردانــی رویــداد تابســتانی )1951( 
ــردو  ــکا )1953( - ه ــا مونی ــتان ب و تابس
بررســی هایــی رمانتیــک از عشــق نوجوانانــه و 
ســرخوردگی هایــی کــه پیــش می آورنــد - به 
نوعــی پختگــی اولیــه در ســبک فیلمســازی 
رســید. در خــاک اره و پولــک )1953( از 
ــک و  ــت، و مال ــی بضاع ــیار و ب ــیرکی س س
محبوبــۀ بــی وفــای او و دلقــک ســیرک بــا 
ــوان  ــه عن ــا، ب ــی وف همســری میانســال و ب
ــج و  ــای نامناســب و رن نمــادی از عشــق ه
درد بشــری اســتفاده کــرد تــا تنهایــی غایــی 
نــوع بشــر )مضمونــی مشــترک در بســیاری 
از کارهایــش( را توصیــف کنــد. البتــه ایــن 
ــای  ــم ه ــه فیل ــه هم ــت ک ــم نیس ــور ه ط
ــند.  ــده باش ــد کنن ــیاه و نومی ــان س برگم
اگرچــه  نوعــی شــوخ طبعــی دارد کــه 
ــۀ  ــی در هم ــت ول ــه اس ــیده و در لفاف پوش
ــش  ــدی های ــود. کم ــی ش ــس م ــارش ح آث
مثــل درس عشــق )1954( و لبخنــد 
ــتان )1955(  ــب تابس ــک ش ــای ی ه
ــد، و حتــی  ــری هــم دارن شــوخی هــای موث
در تــوت فرنگــی هــای وحشــی، رابطــه 
پروفوســور پیــر بــا خدمتــکارش خنــده 
هایــی از تماشــاگر مــی گیــرد. کمــدی هــای 
بعــدی برگمــان، چشــم شــیطان )1960( 
و همــه ایــن زنــان )1964( هــر دو 

ــد.  ــی ان ــمندانه و عال هوش
ــای  ــی ه ــوت فرنگ ــان ت ــان در زم برگم
وحشــی نوشــت: » از دیــدگاه من مشــکات 
مذهبــی کمــاکان مطــرح انــد... ولــی بیشــتر 
از لحــاظ فکــری تــا حســی.« مهــر هفتــم 
)1957(، چشــمۀ بکــر )1960(، همچــون 
در یــک آیینــه )1961(، نــور زمســتانی 
)1963( و ســکوت )1963(، بیــش از پیــش 
ــا  ــد و تنه ــی پردازن ــادات م ــکار اعتق ــه ان ب
ایــن تصــور را باقــی مــی گذارنــد کــه 
ــاک  ــک و خطرن ــری مهل ــی ش ــی آدم زندگ
در بــر گرفتــه اســت. شــوالیۀ مهــر هفتــم 
ــا  ــی بازگشــته، ب ــای صلیب ــگ ه ــه از جن ک
ــد  ــی توان ــر نم ــان، دیگ ــت دادن ایم از دس
ــر،  ــمۀ بک ــود. چش ــرگ رو در رو ش ــا م ب
ــدوی از  ــام را در دوره ای ب ــونت و انتق خش

ــر مــی کشــد.  ــه تصوی مســیحیت ب

ــم  ــن فیل ــوان کــرد ای برگمــان بعــد هــا عن
هــا را دوســت نــدارد و »قابــی« تلقــی 
شــان کــرد؛ بــا ایــن وجــود، ایــن فیلــم هــا 
ــگی  ــرِی همیش ــه ای گ ــا آن حرف ــاً ب دقیق
انــد.  عالــی ســاخته شــده  اش، خیلــی 
ســرخوردگی از انــکار عشــق، عمیقــاً در 
نــور زمســتانی جــاری اســت. برگمــان بــا 
ــار  ــم اظه ــری فیل ــوای لوت ــه محت اشــاره ب
ــور زمســتانی، خانــه ام را  داشــت: » در ن
خــوب روبیــدم.« او در فیلــم هــای دیگــرش 
ــان  ــب بی ــارۀ مذه ــش را درب ــز دیدگاه نی
ــه خواهــر بیمــار در همیــن  داشــته: از جمل
ــش  ــر درد و رنج ــکوت، در براب ــم س فیل
ــا مــرگ روبــرو مــی  آنچنــان تــک افتــاده ب
ــی  ــر م ــی فرات ــوع درک ــر ن ــه از ه ــود ک ش
رود. بــا ایــن حــال در چهــره )1958(، 
برگمــان بــا لــذت بــه مــرد خردگــرای 
معجــزه گــر اجــازه مــی دهــد کــه در پایــان 
ــی اش  ــای قاب ــزه ه ــه معج ــد ک شــک کن

ــد. ــوده ان ــی ب واقع
ــه  ــی ب ــای وحش ــی ه ــوت فرنگ از ت
ــه توصیــف  بعــد، برگمــان بیــش از پیــش ب
ــی در  ــات اخاق ــی و معض ــای روان تنگناه
روابــط زن و مــرد روی آورد. ایــن فیلــم 
هــا بیــش از هــر چیــز ایــن مســئله را 
ــش  ــه فقدان ــه آنچ ــند ک ــی کش ــش م پی
ــس  ــم و ح ــق، تفاه ــود عش ــی ش ــس م ح
ــر  ــور پی ــت. پروفوس ــترک اس ــانی مش انس
ــه واســطۀ  ــا وحشــی، ب ــوت فرنگــی ه در ت
ــه  ــی عاطف ــه ذات ب ــا ب ــله روی ــک سلس ی
و ســردش پــی مــی بــرد. در پرســونا، 
ــن و در  ــز تری ــن، بحــث برانگی ــده تری پیچی
ــان،  ــم برگم ــن فیل ــال، پرمعناتری ــن ح عی
ــتی و  ــذاری برش ــه گ ــک فاصل ــا آن تکنی ب
پرداخــت ســورئال دوگانگــی شــخصیت، 
ــه از  ــر، ک ســکوت خــود خواســته زن بازیگ
خشــونت و ویرانگــری دنیــای پیرامونــش بــه 
ــی اش در دوســت  وحشــت افتــاده، از ناتوان
ــی  ــمه م ــرش سرچش ــوهر و پس ــتن ش داش
گیــرد. ایــن مضمــون اخیــر در شــرم 
کــه  شــده  کار  رویــش  بیشــتر   )1968(
ــت  ــوری اس ــاز خودمح ــگ س ــت آهن حکای
ــورش،  ــگ در کش ــوع جن ــان وق ــه در زم ک
ــی کشــد  ــار م ــا کن ــری ه ــود را از درگی خ
ولــی در عــوض، خــودش کــه تــرس و 
وحشــت وجــودش را فــرا گرفتــه، در ورطــه 
اعمالــی خشــونت بــار غوطــه ور مــی شــود. 
شــرم و ســاعت گــرگ )1968(، دربــارۀ 
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درگیــر  آنقــدر  کــه  اســت  هنرمندانــی 
مســائل خویشــند کــه بــه مشــکات مهمتــر 
جامعــه ای کــه در آن زندگــی مــی کننــد، 

ــد.  ــی ندارن توجه
ــش از  ــا پی ــودش، ت ــه خ ــه گفت ــان ب برگم
ســاختن مصیبــت  آنــا )1969(، آن طــور 
کــه بایــد، نتوانســته بــود بــه چنــد و چــون 
رابطــه زن و مــرد دســت یابــد. مصیبــت آنــا 
بــا نیروهــای ظلمانــی و ویرانگــر در ذات 
بشــر ســروکار دارد کــه امیــال مــی تواننــد 
ــان  ــر برگم ــای متأخ ــم ه ــد. فیل ــا کنن الق
ــه ای  ــا گون ــگی او را ب ــۀ همیش ــه عاق ک
ــاز  ــه ب ــد ک ــی دهن ــان م ــام زن نش ــه ن ب
بــه گفتــه خــودش، بایــد بیــش از هــر 
ــی  ــال م ــی را انتق ــای روح ــت ه ــز حال چی
دادنــد. بــه گفتــه او، عشــق و عاقــه ای کــه 
ــغ  ــا دری ــب از آنه ــد اغل ــاج دارن ــان احتی زن
ــد  مــی شــود. کافــی اســت نگاهــی بیاندازی
ــی  ــۀ زندگ ــه در لب ــی ک ــان مختلف ــه زن ب
ــا  ــه دنی ــدی ب ــت فرزن ــرار اس ) 1958( ق
ــرد  ــراب و س ــر اضط ــط پ ــا رواب ــد ی بیاورن
ــوا  ــا و نج ــاد ه ــواده در فری ــراد خان اف
ــرم  ــراه ش ــری هم ــن آخ ــا )1973(. ای ه
ــا وجــود تصاویــر  ــار )1977(، ب و تخــم م
ــت،  ــون نیکوس ــر س ــی نظی ــی و ب رنگ
ــای  ــم ه ــن فیل ــره آورتری ــک دله ــی ش ب

ــد.  برگمانن
بــی  و  هــم  پشــت  مــرد،  و  زن  روابــط 
ــای  ــم ه ــدادی از فیل ــی در تع ــچ سازش هی
گرفــت.  قــرار  بررســی  مــورد  برگمــان 
مــی  نشــان  را  زنــی   ،)1971( تمــاس 
دهــد کــه بــه خاطــر رابطــه ای دیگــر، 
ــتش در  ــی اش از دس ــی عاطف ــان زندگ عن
رفتــه؛ چهــره بــه چهــره )1976(، یکــی 
ــان،  ــای برگم ــم ه ــن فیل ــاک تری از اندوهن
ســرد  زنــی  روانــی  فروپاشــی  ماجــرای 
مــزاج و توهماتــی اســت کــه متحمــل مــی 
ــک ازدواج  ــای از ی ــه ه ــود؛ و صحن ش
)1973(، فیلمــی کــه بــه عنــوان مجموعــه 
ــرای نمایــش  ای تلویزیونــی ســاخت ولــی ب
ای  نســخه  در  و  تــر  کوتــاه  ســینما  در 
بســیار موثرتــر، دوبــاره تدویــن شــد، عشــق 
درازمــدت و مشــکل دار زن و مــردی را 
توصیــف مــی کنــد کــه طــاق گرفتــه 
انــد ولــی بــدون یکدیگــر قــادر بــه زندگــی 
نیســتند. بــی بــی اندرســون در پرســونا 
ــا و  ــان در فریاده ــو اولم ــاس، لی و تم
نجواهــا، صحنــه هایــی از یــک ازدواج 

ــی  ــی های ــره هنرنمای ــه چه ــره ب و چه
ــم  ــن فیل ــد. آخری ــه داده ان ــر ارائ ــی نظی ب
هــای برگمــان کــه در ســوئد یــا طــی دورۀ 
ــه  ــان ) ب ــته اش در آلم ــد خودخواس تبعی
ــده  ــاخته ش ــی ( س ــکات مالیات ــل مش دلی
ــحرآمیز  ــوت س ــد. فل ــر ان ــد، متنــوع ت ان
ــش  ــذت بخ ــن و ل ــی از بهتری )1975( یک
تریــن فیلــم هــای اُپرایــی اســت کــه تــا بــه 
ــار،  ــم م ــت. تخ ــده اس ــاخته ش ــال س ح
کنــدوکاوی ثقیــل و خشــن در بــاب ریشــه 
ــزی  ــونات پایی ــت و س ــم اس ــای نازیس ه
نمــی  کــه  اســت  مــادری  واکاوی   )1978(
توانــد دوســت بــدارد. برگمــان پــس از زندگــی 
ــازی  ــب ب ــه ش ــای  خیم ــک ه عروس
)1980 کــه در آلمــان ســاخت( و مجموعــۀ 
تلویزیونــی و نیمــه سرگذشــت نامــه ای 
فانــی و الکســاندر )1982(، اعــام کــرد 
کــه دیگــر فیلمــی نخواهــد ســاخت. فانــی 
و الکســاندر کــه در ســوئد ســاخته شــد و 
ــش  ــه نمای ــز ب ــینمایی نی ــخه ای س در نس
ــی دارد  ــاعرانه متین ــتانی ش ــد، داس در آم
کــه در 1907 رخ مــی دهــد و دو ســال 
از زندگــی شــخصیت هایــی را تعریــف مــی 
کنــد کــه ظاهــراً مــادر و پدربــزرگ مــادری 

ــد.  ــوده ان ــان ب برگم
پــس از فانــی و الکســاندر، برگمــان 
ــی  ــن )1983( را کارگردان ــس از تمری پ
ــور،  ــع و ج ــت جم ــی اس ــه درام ــرد ک ک
دربــاره دغدغــه فزاینــده اش دربــاره کار در 
تئاتــر. پــس از تمریــن ســه شــخصیت دارد: 
ــه  ــاره، ک ــال و زن ب ــردان میانس ــک کارگ ی
ــش  ــک نمای ــد نســخه ای از ی ــی خواه م
رویایــِی اوگوســت اســتریندبرگ را 
روی صحنــه ببــرد؛ زن جــوان و جذابــی 
کــه بازیگــر نقــش اصلــی اســت؛ و معشــوقه 
ســابق کارگــردان، کــه قبــًا ســتاره معروفی 
بــوده ولــی حــاال معتــاد بــه نــوش خــواری 
شــده و دیگــر شــهرت و محبوبیــت ســابق را 
نــدارد و پیشــنهاد تحقیرآمیــز ایفــای نقــش 
کوتاهــی را در نمایــش قبــول کــرده اســت. 
برگمــان  قــوی  آواز  تمریــن،  از  پــس 
ســاراباند،  او آخریــن فیلمــش   ( نبــود 
اصلــی  شــخصیت  دو  ماجــرای  دنبالــۀ 
صحنــه هایــی از یــک ازدواج، را در 
ــه  ــت ک ــه نوش ــاخت(. دو فیلمنام 2003 س
ای  نامــه  خودسرگذشــت  هــای  دنبالــه 
ــن  ــتند: بهتری ــاندر هس ــی و الکس فان
ــت،  ــه اوگوس ــات)1992(، ســاخته بیل نی

ــۀ ده ســال عشــق  ــگاری هــم دالن ــع ن وقای
ازدواج  و  نشــیب  و  فــراز  پــر  عاشــقی  و 
برگمــان  پــدر  اســت.  برگمــان  والدیــن 
ــکار  ــود و در اف ــات ب ــجوی الهی ــدا دانش ابت
ــادرش  ــاف؛ و م ــل انعط ــدش غیرقاب و عقای
پرشــور و نازنــازی، محصــول تربیــت در 
ــکات  ــی از ن ــه. یک ــیار مرف ــواده ای بس خان
قابــل توجــه فیلــم، هنرنمایــی ماکــس 
فــون ســیدو در نقــش پدربــزرگ مــادری 
ــه خاطــر  ــیدو ب ــون س برگمــان اســت. ف
ــا  ــۀ کاری اش ب ــه و رابط ــینۀ فیلمنام پیش
ــردد،  ــۀ 1950 برمیگ ــه ده ــه ب ــان ک برگم

ــت.  ــب اس ــش مناس ــرای نق ــًا ب کام
ـــای  ـــه ه ـــات، بچ ـــن نی ـــس از بهتری پ
ـــد،  ـــش درآم ـــه نمای ـــنبه )1992( ب یکش
کـــه پســـر برگمـــان، دانیـــل کارگردانـــی 
ـــر  ـــخصی پس ـــاً ش ـــت عمیق ـــرد. حکای اش ک
بچـــه ده ســـاله ای بـــه نـــام »پـــو«، کـــه 
ـــی  ـــان در نوجوان ـــار برگم ـــان اینگم هم
ــی  ــۀ 1920 در یکـ ــو« در دهـ ــت. »پـ اسـ
از شهرســـتان هـــای ســـوئد بـــزرگ مـــی 
شـــود. فیلمنامـــه روی رابطـــۀ او بـــا پـــدر 
ـــز  ـــش تمرک ـــراد فامیل ـــایر اف ـــیش و س کش
ــری  ــر از درگیـ ــه پـ ــد رابطـ ــرده؛ و بعـ کـ
ـــاال  ـــه ح ـــدری ک ـــا پ ـــالی ب ـــو« در بزرگس »پ

ســـن و ســـالی از او گذشـــته اســـت. 

ــان  ــش، ناگهـ ــه زدن هایـ ــان در پرسـ یوهـ
ـــه در  ـــد ک ـــی بین ـــی م ـــل تابلوی ـــود را مقاب خ
ـــی  ـــم م ـــه ه ـــه ب ـــک اله ـــانتور و ی ـــک س آن ی
ـــدن  ـــاهد خلی ـــد ش ـــۀ بع ـــد. و در صحن آمیزن
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــه اتاق ـــه اش ب ـــادر و دلباخت م
بـــا هوشـــمندی برگمـــان بـــه هـــم بـــرش 

ـــد.  ـــورده ان خ
ــت  ــان اسـ ــی یوهـ ــور ذهنـ ــو تصـ آن تابلـ
از مـــادر و دلباختـــه اش. او را فرشـــته 
ــک  ــه یـ ــه او را کـ ــرد و دلباختـ ــی گیـ مـ
یـــک  اســـت،  رســـتوران  پیشـــخدمت 
ــای  ــانه هـ ــا در افسـ ــانتور هـ ــانتور. سـ سـ
ــب  ــی اسـ ــان و نیمـ ــی انسـ ــان  نیمـ یونـ
هســـتند، اکثـــراً موجوداتـــی رام نشـــده و 
وحشـــی بودنـــد و بـــه افـــراط در شـــراب 
ــهوانی  ــائل شـ ــی و مسـ ــواری، تندخویـ خـ
شـــهرت داشـــتند. در عیـــن حـــال، ایـــن 
مـــرد تنهـــا کســـی اســـت کـــه در ایـــن 
فیلـــم، بـــه واقـــع ســـکوت کـــرده اســـت. 

نقد و تحلیل فیلم



اساســـاً مردمـــان ایـــن شـــهر زبانـــی 
ــکوت،  ــاِن سـ ــد: » زبـ ــی دارنـ نفهمیدنـ
زبانـــی بـــود کـــه مـــن آن را ســـاختم ... 
ـــم و  ـــم ریخت ـــه ه ـــروف را ب ـــۀ ح ـــن هم م
آنهـــا را در یـــک ردیـــف طوالنـــی چیـــدم 
ــکل  ــن شـ ــه تمیزتریـ ــا را بـ ــد آنهـ و بعـ
ممکـــن از نظـــر ظاهـــر، تقســـیم کـــردم و 

ــان در آوردم.«  ــک زبـ ــورت یـ ــه صـ بـ
یوهـــان بـــا پیشـــخدمت هتـــل کـــه 
ـــر  ـــز از س ـــتر را نی ـــتاری اس ـــئولیت پرس مس
ـــرو  ـــرد، روب ـــی گی ـــده م ـــه عه ـــوزی ب دلس
ـــته  ـــی از گذش ـــس های ـــود و او عک ـــی ش م

اش را بـــه او نشـــان مـــی دهـــد. 
ــن در  ــم، وودی آلـ ــران فیلـ ــد از اکـ بعـ
ـــت:  ـــز نوش ـــرک تایم ـــه ای در نیوی مقال
» ایـــن فیلـــم وقتـــی رمـــز گشـــایی مـــی 
ـــل دو  ـــد آن دو زن، در اص ـــه بدانی ـــود ک ش
ـــتند.«  ـــانها هس ـــه انس ـــه از )روان( هم جنب
یوهـــان در پرســـه هایـــش در راهـــرو 
هـــای هتـــل، بـــه یـــک گـــروه نمایشـــی 
اســـپانیایی بـــر مـــی خـــورد کـــه همگـــی 
ـــود  ـــاق خ ـــه ات ـــتند. او را ب ـــد هس ـــاه ق کوت
ـــن او  ـــه ت ـــب ب ـــه ای عجی ـــرده و در صحن ب
ـــم  ـــا ه ـــانند و ب ـــی پوش ـــه ای م ـــاس زنان لب

ــد.  ــاعتی را مـــی گذراننـ ــه خوشـــی سـ بـ
ــه  ــاره دارد بـ ــم اشـ ــه از فیلـ ــن صحنـ ایـ
تابلـــوی نقاشـــی والســـکز بـــه نـــام 

»ندیمـــه هـــا«.
ایــن تابلــو، اتــاق بزرگــی در کاخ ســلطنتی 
مادریــد را نشــان می دهــد، و چهره هــای 
بــر  در  اســپانیا  دربــار  از  را  متعــددی 
می گیــرد. برخــی بــه بیــرون بــوم بــه 
برخــی  نــگاه می کننــد،  بیننــده  ســوی 
دیگــر بیــن خــود در حــال گفتگــو هســتند. 

مارگاریتــای جــوان را، جمــع ندیمه هایــش، 
ــگ  ــک س ــه و ی ــظ، دو کوتول ــازم، محاف م
آنهــا،  پشــت  درســت  کرده انــد.  دوره 
روی  کــه  می کشــد  را  خــود  والســکز 
بــوم بزرگــی کار می کنــد. پشــت ســر او در 
یــک آینــه شــاه و ملکــه اســپانیا بــه تصویــر 
بــه ظاهــر ســوژه  انــد.  کشــیده شــده 
تابلــو یکــی از بچه هــای ملکــه بــه نــام 
»مارگاریتــا« بــوده امــا در واقــع ایــن طــور 
نیســت. ابهــام تابلــو این جاســت کــه نقــاش 
خــودش را هــم در تابلــو کشــیده اســت کــه 
ــه  ــی ب ــد. یعن ــگاه می کن ــده ن ــه بینن دارد ب
ــب  ــه ای نص ــاق آین ــای ات ــا، در انته ــا. ام م
شــده کــه بــر روی آن تصویــر شــاه و ملکــه 
ــای  ــه ج ــا، ب ــای م ــی ج ــش بســته؛ یعن نق
ــت  ــده در نهای ــن همــه، بینن ــا ای ــده. ب بینن
نمی توانــد تشــخیص بدهــد کــه ســوژه 
تابلــو چــه کســی یــا کســانی بوده انــد. 
مارگاریتــا دختــر ملکــه کــه اصــا ســفارش 
ــود  ــا خ ــوده؟ ی ــر او ب ــه خاط ــو ب ــن تابل ای
نقــاش یعنــی والســکوز؟ یــا شــاه و ملکــه؟ 
ــا شــاید هــم خــود ببیننــده؟ شــاید هــم  ی
ــر  ــو کمت ــن تابل ــگار در ای ــه ان ــا ک ندیمه ه
ــاس  ــد. »توم ــه می کنن ــب توج ــه جل از هم
لورنــس« تابلــوی »ندیمــه هــا«ی والســکوز 
را »فلســفه هنــر« لقــب داده و خیلی هــا 
هــم معتقدنــد کــه والســکوئز بــا ایــن 
ــی و شــاید  ــار را پیش بین ــو ســقوط درب تابل
ــه  ــا« )ب ــرده اســت. »ندیمــه ه ــم آرزو ک ه
ــاز یکــی  اســپانیایی، الس منینــاس( از دیرب
هنــر  تاریــخ  نقاشــی های  مهم تریــن  از 
غــرب دانســته شــده و یکــی از آثــار نقاشــی 
ــورد  ــه م ــتر از هم ــه بیش ــت ک ــی اس غرب
ــن  ــه ای ــرار گرفتــه اســت. از جمل تحلیــل ق
تحلیــل هــا، تحلیــل میشــل فوکــو اســت 
ــی  ــم م ــان ه ــم برگم ــا فیل ــط ب ــه مرتب ک
شــود. او مدعــی اســت کــه آفریننــده ایــن 
ــوع  ــه موض ــاش ب ــره نق ــود از چه ــو، خ تابل
گــر  نظــاره  حــال  عیــن  در  و  نقاشــی، 
ــود.  ــی ش ــدل م ــپانیا ب ــه اس ــاه و ملک پادش
ــز در  ــرن نوزدهــم نی ــز ق انســان ابهــام انگی
همیــن جایــگاه مبهــم قــرار دارد. یعنــی هم 
ــم موضــوع شــناخت،  شناســنده اســت و ه
ــناخت.  ــژه ش ــم اب ــت و ه ــوژه اس ــم س ه
برگمــان کارگــردان )در اینجــا نقــاش( و 
شــاه و ملکــه در ایــن صحنــه فیلــم حــذف 
شــده انــد و تنهــا کوتولــه هــا باقــی مانــده 
ــت  ــان اس ــرد یوه ــن ف ــن تری ــم س ــد. ک ان

کــه تناســبش بــا افــراد دیگــر، قــد یکســان 
آنهاســت. او ســوژه اســت کــه نماینــده 
»خــود« در دســتگاه روان انســان اســت. 
برگمــان در مصاحبــه ای او را رابــط کنــش 
و واکنــش هــا معرفــی مــی کنــد ولــی او در 
ــرک  ــرل مح ــم و کنت ــئول تنظی ــل مس اص
هــای »نهــاد« )مــادر( و »فراخــود« )اســتر( 
و الزامــات واقعیــت )در ایــن فیلــم، جنــگ( 
اســت. نحــوه عملکــرد »خــود« بــه گونــه ای 
اســت کــه هــم خواســتهای »نهــاد« )وراثــت 
ــزه و ...(، هــم خواســتهای »فراخــود«  ، غری
ــی و  ــای خانوادگ ــن، ســنت ه ــر والدی )تأثی
ــی( و هــم الزامــات واقعیــت را  ــژادی و مل ن
ــی  ــد؛ »خــود« م ــی کن ــت م ــان اجاب همزم
بایســت خواســت هــای ایــن ســه عامــل را 
ــد  ــا خــود مــی گوی ــق دهــد. آن ــا هــم وف ب
در برابــر غــذا مقاومــت نمــی کنــد و بــرای 
ــه  ــی اآلن ک ــاط جنســی - حت ــراری ارتب برق
متأهــل اســت - منعــی نمــی بینــد )غرایــز(. 
»نهــاد« و »فــرا خــود« بــه رغــم تمــام 
ــک  ــد ی ــان، واج ــن ش ــای بنیادی ــاوت ه تف
ــروی  ــن دو نی ــتند: ای ــترک هس ــی مش ویژگ
کنشــگر روان، تأثیــرات گذشــته را بــاز نمایــی 
مــی کننــد. در فیلــم، وقتــی مــادر یوهــان از 
گــردش روزانــه بــاز مــی گــردد، او در حالــی 
ــای پیشــخدمت  ــه در دســتش عکــس ه ک
ــت  ــته اوس ــه گذش ــوط ب ــه مرب ــر - ک پی
ــود؛  ــی ش ــرو م ــادرش روب ــا م - را دارد ب
ــی و  ــی ذهن ــه صورت ــان، ب ــه برگم ــگار ک ان
در نهایــت نبــوغ، یوهــان را  در کادری از 
ــل،  ــد. در اص ــی ده ــا م ــا ج ــس ه آن عک
»نهــاد« بازنمــود وراثــت اســت و »فراخــود« 
ــال  ــر - ح ــخاص دیگ ــرات اش ــود تأثی بازنم
ــات  ــل تجربی ــاً حاص ــود« عمدت ــه »خ آنک
ــداد  ــر رخ ــارت دیگ ــه عب ــت و ب ــرد اس ف
ــوای  ــان حاضــر محت ــی و در زم ــای اتفاق ه

ــد.  ــی کنن ــن م آن را تعیی
والســـکز و برگمـــان از خـــال قـــرار دادن 
ـــه  ـــان ب ـــر هایش ـــان در اث ـــا یوه ـــا ی مارگاریت
ـــد  ـــی خواهن ـــد و م ـــی کنن ـــاره م ـــود اش خ
انســـان شناســـنده را مـــورد توجـــه قـــرار 
ـــا از  ـــودن آنه ـــال ب ـــن و س ـــم س ـــد؛ ک دهن
یـــک طـــرف اشـــاره بـــه عمـــق تأثیراتـــی 
دارد کـــه در دوران بلـــوغ و کودکـــی روان 
ـــد  ـــی ده ـــرار م ـــوم ق ـــورد هج ـــان را م انس
ـــا،  ـــه ه ـــرار دادن کوتول ـــر، ق و از طـــرف دیگ
اشـــاره بـــه تـــداوم رونـــد شناســـندگی در 

بزرگســـالی دارد. 
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ـــان  ـــای برگم ـــم ه ـــی از فیل ـــمت اعظم قس
ـــر  ـــت بازیگ ـــدرت وی در هدای ـــل ق ـــه دلی ب
ـــت  ـــدری اس ـــران ق ـــور، بازیگ ـــا و همینط ه
کـــه بـــر گزیـــده اســـت و ســـال هـــا بـــا 
ـــب و  ـــادت جال ـــت. او ع ـــرده اس ـــا کار ک آنه
ـــه ای  ـــا فیلمنام ـــراه ب ـــدی دارد. او هم کارآم
ـــک  ـــتد. ی ـــی فرس ـــش م ـــرای بازیگران ـــه ب ک
ـــاره  ـــد و درب ـــی کن ـــه م ـــم ضمیم ـــه ه نام
تفســـیر و تأویـــل متـــن خـــود، ســـرنخ هایـــی 
مـــی دهـــد؛ بـــه عنـــوان نمونـــه همـــراه 
بـــا فیلمنامـــه فریـــاد هـــا و نجواهـــا 
)1972( چنیـــن مـــی نویســـد: »از همـــان 
بچگـــی همـــواره درون روح انســـان را بـــه 
ــه  ــا رنگمایـ ــای مرطوبـــی بـ ــورت غشـ صـ
ــن  ــرده ام.« ایـ ــل کـ ــرخ تخیـ ــای سـ هـ
ـــیده  ـــر کش ـــه تصوی ـــه ای ب ـــم درون خان فیل
مـــی شـــود کـــه دیـــوار هـــا و پـــرده هـــا 
ـــکوت  ـــم س ـــتند. در فیل ـــرخ هس ـــی س همگ
ـــد. توانایـــی دو  ـــی نقـــص ان ـــازی هـــا ب هـــم ب
بازیگـــر زن در نشـــان دادن تضـــاد میـــان دو 
ـــذار اســـت.  ـــی بســـیار تأثیرگ شـــخصیت اصل
دو شـــخصیتی کـــه پیچیدگـــی هـــای فـــراوان 
ـــری  ـــز اســـت و دیگ ـــد گری ـــی قی ـــد، یک دارن
ـــت و دیگـــری  ـــل مراقب ـــب زن، یکـــی اه نهی
ـــیفته دارد و  ـــگاه خودش ـــی ن ـــران، یک هوس
 .)Voyeuristic( ـــه ـــگاه نظربازان ـــی ن آن یک
ـــه خـــود مـــی نگـــرد و در حـــال  ـــا مـــدام ب آن
آرایـــش و پیرایـــش خـــود اســـت؛ اوســـت 
کـــه همـــواره جلـــوی آینـــه اســـت، ولـــی 
اســـتر، مـــدام از پنجـــره بیـــرون را نـــگاه 
ـــر و  ـــب پی ـــار اس ـــه هرب ـــد، و البت ـــی کن م
فرتوتـــی را مـــی بینـــد کـــه بـــه زحمـــت 
ـــار  ـــک ب ـــد. ی ـــی کن ـــا م ـــه ج ـــاری را جاب ب
هـــم یـــک تانـــک را مـــی بینـــد کـــه بـــه 
نظـــر در میانـــه شـــهر ســـردرگم اســـت و 

ـــرود.  ـــرف ب ـــدام ط ـــه ک ـــد ب ـــی دان نم
ایـــن صحنـــه از فیلـــم، از آن نماهـــای 
ــن  ــرز بیـ ــه در آن مـ ــی اســـت کـ برگمانـ
نیســـت،  مشـــخص  رؤیـــا  و  واقعیـــت 
ــان  ــی. برگمـ ــی و ذهنـ ــن عینـ ــرز بیـ مـ
ـــب  ـــه برچس ـــت ک ـــف آن اس ـــواره مخال هم
ــد  ــش بزننـ ــم هایـ ــه فیلـ ــه بـ نمادگرایانـ
ــک را  ــن تانـ ــدان ایـ ــی منتقـ ــی برخـ ولـ
ـــادی  ـــد و آن را نم ـــی دانن ـــتر م ـــزی اس فانت
» فالیکـــی« مـــی انگارنـــد کـــه البتـــه در 
ـــنده  ـــورد خودبس ـــردمزاجی و برخ ـــار س کن
اســـتر بـــا مســـائل جنســـی پـــر بـــی راه 

نیســـت.

در فیلـــم هـــای برگمـــان بایـــد بـــر ســـر 
ـــی بینیـــم یـــک  تقریبـــاً هـــر چـــه کـــه م
ســـوال از خـــود بپرســـیم: واقعـــی اســـت 
یـــا غیـــر واقعـــی؟ گاه در فیلـــم هایـــش، 
ـــود و  ـــی ش ـــخ داده م ـــوال پاس ـــن س ـــه ای ب
گاه پاســـخی در کار نیســـت؛ آن هـــم بـــه 
ـــه  ـــه آنچ ـــود او در هم ـــه خ ـــل ک ـــن دلی ای
ـــد  ـــی کن ـــد شـــک م ـــی نمای ـــت م ـــه واقعی ک
ـــر  ـــه ام ـــن ب ـــت یافت ـــش دس ـــاً آرزوی و اتفاق
ــروه  ــدن گـ ــاً گنجانـ ــت. اساسـ ــع اسـ واقـ
هـــای نمایـــش در فیلـــم هایـــش ) مثـــًا 
ـــن  ـــاندر و همی ـــی و الکس ـــم، فان ـــر هفت مه
فیلـــم( نشـــانی از نمایشـــی بـــودن امـــور 

اســـت. 
ـــن  ـــن تری ـــد: » در پایی ـــی گوی ـــان م برگم
ـــوژی و  ـــک ایدئول ـــن ی ـــم، فروریخت ـــه فیل الی
ـــی  ـــرار دارد ... زندگ ـــی ق ـــیوه زندگ ـــک ش ی
همـــان قـــدر معنـــا و اهمیـــت دارد کـــه 
انســـان بـــه آن نســـبت مـــی دهـــد.« 
ـــان  ـــده از برگم ـــه کنن ـــه مصاحب ـــی ک زمان
ـــده ای  ـــه برگزی ـــهری ک ـــد آن ش ـــی پرس م
ــگ  ــرا در آن جنـ ــت و چـ ــاً کجاسـ دقیقـ
ـــگ  ـــال جن ـــه احتم ـــد، او ب ـــی افت ـــاق م اتف
کـــه از او پرســـیده مـــی شـــود، احتمـــال 
ـــد.  ـــی کن ـــه م ـــز اضاف ـــی را نی ـــگ داخل جن
او نادانســـته نـــام »تیمـــوکا« را بـــرای 
شـــهر ذهنـــی اش برگزیـــده، امـــا بعدهـــا 
ـــوکا«  ـــد » تیم ـــی پرس ـــرش م ـــه از همس ک
ـــوارد  ـــد: » م ـــی گوی ـــت او م ـــه معناس ـــه چ ب
زیـــادی از ایـــن در زبـــان اســـتونی وجـــود 
ـــت.«  ـــاد اس ـــه ج ـــوط ب ـــش مرب دارد، معنای
رفتـــار سادومازوخیســـتی دو خواهـــر را 
در کنـــار اتفـــاق آن طـــرف پنجـــره کـــه 
قـــرار دهیـــم اعجـــاز فیلـــم و ســـازنده آن 
ـــرم  ـــکوت در ف ـــیدن س ـــر کش ـــه تصوی در ب
ـــن  ـــود. ای ـــی ش ـــن م ـــیقی روش ـــک موس ی
ــتند و  ــر هسـ ــوازی یکدیگـ ــداد مـ دو رویـ
در نقطـــه ای بـــه یکدیگـــر مـــی رســـند. 
همـــان جنگـــی کـــه در داخـــل اتـــاق 
ـــت،  ـــان اس ـــر در جری ـــن دو خواه ـــل بی هت
ــرون  ــه در بیـ ــت کـ ــی اسـ ــان جنگـ همـ
ـــوری  ـــاق را از کش ـــت و اخ ـــره معنوی پنج
زدوده اســـت. در درون روان همـــه انســـان 
ـــود«  ـــاد« و »فراخ ـــن »نه ـــگ مابی ـــا جن ه
امـــا »خـــود« در مـــورد  وجـــود دارد. 
ـــتن  ـــق انباش ـــی از طری ـــای بیرون ـــداد ه رخ
در  هـــا  محـــرک  دربـــارۀ  تجربیاتـــی 
حافظـــه، گریـــز از محـــرک هـــای خیلـــی 

قـــوی، ســـازگاری بـــا محـــرک هـــای 
ـــت  ـــاره ای از فعالی ـــام پ ـــا انج ـــا ب ـــم، ی مای
ـــای  ـــز در دنی ـــت آمی ـــی مصلح ـــا تغییرات ه
بیرونـــی، بـــه نفـــع »خـــود« ایجـــاد مـــی 
کنـــد. در مـــورد رخـــداد هـــای درونـــی: 
ــز،  ــتهای غرایـ ــر خواسـ ــدن بـ ــلط شـ مسـ
ــا اجابـــت  ــاره رد یـ تصمیـــم گیـــری دربـ
ایـــن خواســـته هـــا، موکـــول کـــردن 
اجابـــت آنهـــا بـــه زمـــان و اوضاعـــی 
مســـاعد در دنیـــای بیرونـــی، ســـرکوب 
ـــا.  ـــته ه ـــکات آن خواس ـــام تحری ـــردن تم ک
ـــر  ـــان دیگ ـــم برگم ـــن فیل ـــه، در ای ـــه اضاف ب
ــن  ــدن دوربیـ ــاتی شـ ــری از احساسـ خبـ
ـــرده  ـــدا ک ـــود را پی ـــگاه خ ـــت و او جای نیس
ـــان  ـــد و هیج ـــی کن ـــت م ـــات را ثب و اتفاق
زده نمـــی شـــود؛ آن زوم هـــای شـــتابنده 
و تـــکان هـــای آزاردهنـــده حـــذف شـــده 

اســـت. 
ــد شــرکت در  ــوان کاندی ــه عن ــم ب ــن فیل ای
ســی و ششــمین جایــزه آکادمــی اســکار از 
ــی آکادمــی  طــرف ســوئد برگزیــده شــد ول
ــرای  ــت ب ــد صاحی ــرا فاق ــی آن ــکار حت اس
قــرار گرفتــن در جمــع فیلــم هــای مســابقه 
بهتریــن فیلــم خارجــی دانســت. ایــن فیلــم 
ــی  ــای اصل ــن ه ــی از آیک ــروز یک ــه ام ک
ســینما  تاریــخ  در  مــدرن  هــای  فیلــم 
محســوب مــی شــود، تنهــا در ســوئد موفــق 
ــم،  ــن فیل ــای بهتری ــزه ه ــب جای ــه کس ب
ــر زن  ــن بازیگ ــردان و بهتری ــن کارگ بهتری

ــن شــد. ــد تولی ــرای اینگری ب
ایــن فیلــم یــک جهــان درون مانــدگار 
اســت، یــک کل متحــد و هارمونیــک اســت، 
یــک ســرزمین زایــا اســت، پــر از هــر چیــز 
ــت،  ــا هس ــن م ــره زمی ــت ک ــه در طبیع ک
همــان قــدر منظــم، مرتبــط و رازآمیــز، 
و همــه اجــزای آن ســکوت کــرده انــد، 

ــت. ــکوت اس ــوری س جمه
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برخـــی آثـــار هنـــری بـــه طـــور مســـتقیم 
در  و  می انگیـــزد  بـــر  را  احساســـات 
نتیجـــه مخاطـــب را مســـتقیم در گیـــر 
همدلـــی  موجـــب  و  می کننـــد  خـــود 
ــر از طریـــق  ــا برخـــی دیگـ ــوند امـ می شـ
ــد و  ــرا می خواننـ ــات را فـ ــل، احساسـ عقـ
ــب را  ــه، مخاطـ ــاد فاصلـ ــا ایجـ ــپس بـ سـ
ـــد  ـــر موج ـــد. در هن ـــی دارن ـــل وا م ـــه تام ب
فاصلـــه یـــا هنـــر اندیشـــه ورز نیـــروی 
ــود  ــال می شـ ــطه اعمـ ــا واسـ ــی بـ عاطفـ
بدیـــن معنـــی کـــه کشـــش بـــه ســـمت 
ــری  ــق عناصـ ــی، از طریـ ــری عاطفـ درگیـ
در اثـــر بـــر قـــرار می شـــود کـــه محـــرک 
ــد، پـــس  ــی و بی طرفی انـ ــه، بی اعتنایـ فاصلـ
درگیـــری عاطفـــی همیشـــه بـــه میزانـــی 
کمتـــر یـــا بیشـــتر، بـــه تعویـــق می افتـــد 
و بدیـــن طریـــق مخاطبـــش را ارتقـــا 

خالصه داستان

کلــود لیــدو کشــیش جــوان کــه از درد معــده خــود همیشــه شــاکی اســت 
ــواده کنــت آشــنا  ــا خان مســئول منطقــه آمبریکــور مــی شــود و در آنجــا ب
مــی شــود .کنتــس بعــد از مــرگ پســرش حــال و روز خوبــی نــدارد و ایمــان 

او نیــز در خطــر اســت و بحــث هــای زیــادی بــا کشــیش مــی کنــد.
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روبر برسون؛  سبکی معنوی در فیلم

نویسنده: سعید رحیمی
saeedrahimi1984@gmail.com

 . می بخشـــد
ـــر برســـون، اســـتاد شـــیوه ی اندیشـــه ورز  روب
اســـت و چـــون ذاِت هنـــر اندیشـــه ورز 
ســـخت و ســـنگین اســـت و بـــه خوبـــی 
کارگردانـــی  را  او  اســـت،  نشـــده  درک 
ــن  ــد. از ایـ ــرارآمیز می داننـ ــاص و اسـ خـ
رو بـــرای درک بهتـــر و بیشـــتر هنـــر 
طـــور  بـــه  این جـــا  در  و  اندیشـــه ورز 
»خاطـــرات  فیلـــم  و  برســـون  خـــاص 
ـــی  ـــی تحلیل ـــه بررس ـــده « ب ـــیش دهک کش

ایـــن مـــورد می پردازیـــم.
در هنـــر اندیشـــه ورز، عـــاوه بـــر ســـبک 
هنرمنـــد کـــه خـــاص کار اوســـت،  فـــرم 
اثـــر هنـــری بـــه شـــیوه ای بســـیار موکـــد 
ــن  ــی از ایـ ــر آگاهـ ــت و تاثیـ ــر اسـ حاضـ
ـــر  ـــب را ب ـــف مخاط ـــه عواط ـــت ک ـــرم اس ف
می انگیزانـــد، بـــه همیـــن علـــت آگاهـــی 
از فـــرم و ســـبک برســـون؛ شـــاید اولیـــن 
گام در راســـتای شـــناخت آثـــارش باشـــد.

ـــن  ـــت؛ اول ای ـــروری اس ـــه ض ـــر دو نکت ذک
کـــه اغلـــب برســـون موضوعـــی داغ را در 
ــد و دوم  ــرار می دهـ ــرد قـ ــی سـ چارچوبـ
ــد  ــاب می کنـ ــی را انتخـ ــه فرمـ ــن کـ ایـ
کـــه کامـــا بـــا درون مایـــه هم خـــوان 
ــی را  ــه او فرمـ ــن کـ ــح ایـ ــت. توضیـ اسـ
ــر  ــا بیانگـ ــه کامـ ــرد کـ ــه کار می گیـ بـ
و مطابـــق همـــان چیـــزی اســـت کـــه 
ایـــن  واقـــع  در  بگویـــد  می خواهـــد 
ــه وی  ــت کـ ــزی اسـ ــن آن چیـ ــرم عیـ فـ
در  را  عواطـــف  و  بگویـــد  می خواهـــد 
ـــوند  ـــه می ش ـــه برانگیخت ـــی ک ـــان زمان هم
ـــی در درون  ـــی آورد؛ یعن ـــاط در م ـــه انضب ب
ــی از  ــاص و حالتـ ــی خـ ــب آرامشـ مخاطـ
تـــوازن معنـــوی را موجـــب می شـــود کـــه 
ـــاید  ـــت. ش ـــم اس ـــوع فیل ـــا موض ـــود دقیق خ
ـــوی در  ـــبکی معن ـــق را س ـــن طری ـــوان ای بت

فیلم هـــای  برســـون دانســـت.

مقدمه
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عظیــم  رمــان  از  اســت  اقتباســی  فیلــم 
ــه  ــده ک ــیش دهک ــک کش ــرات ی خاط
گامــی اســت بلنــد در جهــت کشــف رویکــرد 
ــه  ــرای آن ک ــون ب ــینما. برس ــون در س برس
ــه  ــد، ب آن چــه را ســینما توگــراف مــی نامی
مرحلــه عمــل در آورد دســت بــه تاشــی ســر 
ســختانه زد؛ نوشــتن تصاویــر بــا حرکــت 
و صــدا. او نــه تنهــا کنتــرل شــخصی اش را 
بــر فیلــم اعمــال مــی کــرد - هماننــد دیگــر 
کارگــردان هایــی کــه ســبک شــخصی شــان 
را نشــان مــی دادنــد و آن هایــی کــه اوایــل 
ــه  مولــف نامیــده مــی شــدند-  بلکــه آگاهان
ــد  ــی نامی ــده م ــم ش ــر فیل ــه را تئات آن چ
ــودش  ــت، در کار خ ــاد داش ــه آن اعتق و ب
ــوع  ــان دو ن ــون می ــرد. برس ــی ک ــرد م ط
ــه  ــی ک ــود: آن های ــل ب ــاوت قائ ــم تف فیل
ــر  ــد )هن ــی برن ــه کار م ــری را ب ــع تئات مناب
پیشــه هــا، کارگردانــی و...( و آن دســته 
ــاز  ــرای ب ــن ب ــه از دوربی ــی ک ــم های از فیل
تولیــد اســتفاده مــی کننــد تــا منابــع 
ــرای  ــد و ب ــه کار گیرن ــراف را ب ــینما توگ س
خلــق کــردن دوربیــن را مــورد اســتفاده قــرار 

ــد.  دهن
منتقــدان ایــن فیلــم را بــه عنوان موفــق ترین 
ــان، تحســین  ــک رم ــینمایی از ی ــاس س اقتب
مــی کننــد. خاطــرات کشــیش دهکــده 
ــوس و  ــر برنان ــه اث ــادار ب فیلمــی بســیار وف
دســتاوردی خیــره کننــده اســت و تــا کنــون 
یگانــه اثــری اســت کــه در آن برســون 
ــر تمامــی اجــزای  ــش را ب ــا مهــر خوی تقریب
آن زده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر 
چــه کــه اقتبــاس شــده از کتابــی اســت کــه 
ــوان آن  ــد محــال باشــد بت ــه نظــر مــی آی ب
ــم  ــد. چهارچــوب فیل ــه فیلــم برگردان را ب
ــه  کامــا ضــد- سینماســت: افــکار روزان
ــمال  ــتایی در ش ــی روس ــرات کشیش و خاط
فرانســه طــی دهــه ۱۹۲۰. طــرح مینــی 
مــال رمــان منعکــس کننــده فرآینــد زندگــی 
ــرای  ــا ب ــت. باره ــیش اس ــن کش ــی ای درون
انعــکاس شــاعرانگی، معنویــت و دلمشــغولی 
ــرف  ــاب منح ــوع کت ــی از موض ــای مذهب ه
ــتمایه  ــن دس ــون از چنی ــویم. برس ــی ش م
ــازد  ــوم بس ــی مرس ــت فیلم ــی توانس کوچک
ــراه  ــه هم ــازن را ب ــدره ب ــد آن ــه تایی ک

داشــته باشــد :

» شــاید بــرای نخســتین بــار، ســینما فیلمــی 
ــوادث  ــه در آن ح ــرده ک ــه ک ــا ارائ ــه م را ب
ــا  ــد و تنه ــی دهن ــی رخ م ــکلی واقع ــه ش ب
ــل ادراک آن هایــی اســت  حرکــت هــای قاب
ــد.  ــی گیرن ــه از زندگــی روحــی نشــات م ک
ــه  ــز ب ــازه ای نی ــک ت ــکل دراماتی ــم ش فیل
مــا پیشــنهاد مــی کنــد کــه دقیقــا مذهبــی 
اســت - بهتــر بگویــم دقیقــا یــزدان شناســانه 
اســت؛ یعنــی پدیــدار شناســی فیــض و 

ــت.« ــتگاری اس رس
ــه شــکل  ــی خواســت ک ــه م برســون آگاهان
ــه  ــد ک ــظ کن ــان را حف ــه رم ــرات گون خاط
ایــن عاملــی مهــم بــرای تمرکــز یافتــن 
ــم ،حضــور  ــی فیل ــه موضــوع اصل تماشــاگر ب
معنــا باشــد. خــود برســون چنیــن مــی گوید: 
ــده  ــکان دهن ــه ت ــه ک ــن آن چ ــر م » از نظ
مــی نمــود دفتــر خاطراتــی بــود کــه در آن 
و بــا قلــم یــک کشــیش دنیــای بیرونــی بــه 
ــگ و  ــد و رن ــی ش ــدل م ــی ب ــی درون جهان
بــوی معنــوی مــی گرفــت . فیلــم نامــه مــن 
ــه  ــرد و ن ــی ک ــد م ــزی تاکی ــن چی ــر چنی ب
بــه وقایعــی کــه معمــوال آن هــا را ســینمایی 
تــر مــی داننــد .« فیلــم بــه ســادگی هــر چــه 
ــرات  ــه خاط ــی از دفترچ ــا نمای ــر ب ــام ت تم
ــور،  ــیش آمبریک ــود. کش ــی ش ــاز م آغ
همــان کشیشــی کــه نــام فیلــم بــه او اشــاره 
دارد، مشــغول خوانــدن مدخــل آن چــه 
اســت کــه نوشــته: " گمــان نکنــم کــه فــورا 
ــد، آن  ــتباهی باش ــردن کار اش ــت ک یادداش
ــک  ــای ی ــه رازه ــرا ک ــه روز چ ــم روز ب ه
ــی شــیله  ــی بســیار ب زندگــی کامــا معمول
ــاده ." در  ــا افت ــش پ ــد و بســیار پی ــه ان پیل
ــا ســر فیلــم همیــن صــدا ی زمینــه  ســر ت
متنــی را کــه برنانــوس نوشــته، مــی خوانــد 
ــی شــود  ــه م ــه گفت ــر آن چــه را ک و تصوی
منعکــس مــی کنــد. اگــر تئوریــک بــه ایــن 
مســئله بنگریــم یــک چنیــن اجرایــی بایــد 
کار خســته کننــده ای باشــد. از آن گذشــته 
ــن  ــش از ای ــر پی ــه تصاوی ــرار آن چــه ک تک
نشــان داده انــد، زائــد اســت. امــا در عمــل 
ــری  ــه تغیی ــی آن ک ــرات ب ــدن خاط خوان
ایجــاد شــود، مفهــوم  آهنــگ صــدا  در 
کشــمکش درونــی را تقویــت کــرده اســت و 
همراهــی صــدا و تصویــر اهمیــت کلماتــی را 
کــه کشــیش بــه کار مــی گیــرد، دو چنــدان 
کــرده اســت و آن چــه را کــه او دارد از ســر 
ــه  ــه ای پــر اهمیــت ب ــه گون ــد ب مــی گذران
ــردن  ــی ادا ک ــود. گاه ــی ش ــاد آور م ــا ی م

کلمــات دفتــر چــه یادداشــت آن چــه را کــه 
کشــیش در مــورد وقــوع رویدادهــا بــه زبــان 
ــد.  ــی ده ــرار م ــعاع ق ــت الش ــی آورد، تح م
ایــن اتفــاق در مهمتریــن صحنــه فیلــم کــه 
در آن کشــیش بــا کنتــس بحــث مــی کند 
رخ مــی دهــد. کنتــس بــه دلیــل مــرگ پســر 
خردســالش عمیقــا ناراحــت اســت. او ناگهــان 
از کشــیش مــی پرســد:"می شــنوی مــن چــه 
مــی گویــم ؟" او پاســخ منفــی مــی دهــد. مــا 
ــی  ــون صدای ــم. چ ــنیده ای ــی نش ــز صدای نی
کــه شــنیده ایــن همــان صدایــی اســت کــه 
یادداشــت هــای روزانــه را مــی خوانــد. بــرای 
لحظــه ای کوتــاه مــا از گذشــت عــادی 
زمــان دور شــده و وارد قلمــرو خــود آگاهــی 

ــی مــی شــویم.  درون
نکتــه حائــز اهمیــت کــه کار برســون را 
برجســته مــی کنــد ایــن اســت کــه او 
ــن  ــای ای ــت ه ــا از موقعی ــت ت ــر نیس حاض
چنینــی پیــش آمــده بــرای بهــره گیــری از 
احساســات گرایــی صــرف عمــل کنــد. اگــر 
ــد و  ــی کن ــه م ــات توج ــه احساس ــه او ب چ
ــه ایــده هــای انتزاعــی توجــه نــدارد، امــا  ب
ــن  ــاگرش را در ای ــه تماش ــت ک ــل نیس مای
امــر ســهیم کنــد. چنیــن رویکــردی باعــث 
ــر  ــم از هن ــم ک ــون ک ــه برس ــود ک ــی ش م
پیشــه هــای غیــر حرفــه ای اســتفاده کنــد. 
ــون  ــه برس ــا ب ــود را کام ــه خ ــی ک بازگران
واگــذار کننــد و او از آن هــا بصــورت مــدل 

ــد.  ــتفاده کن اس
ـــوان  ـــی ت ـــال م ـــتر ح ـــت بیش ـــی دق ـــا اندک ب
ـــار معمـــول را  ـــگ آث ـــم پیرن ـــه فیل ـــت ک دریاف
ـــه  ـــد ک ـــی نمای ـــن م ـــدا چنی ـــدارد و در ابت ن
ـــرا  ـــر ف ـــک ام ـــور ی ـــوان حض ـــی ت ـــا نم اص
ـــد  ـــی گوی ـــخن م ـــم از آن س ـــه فیل ـــع ک واق
ـــح بیشـــتر؛  ـــرد. در توضی را در آن مشـــاهده ک
ــطه  ــت. بواسـ ــده اسـ ــی فزاینـ ــم روشـ فیلـ
ـــور  ـــا. ن ـــاالت و صداه ـــا، ح ـــه ه ـــرار صحن تک
ـــیقایی  ـــم موس ـــک ریت ـــور و ی ـــردازی و دک پ
ــت و  ــرده اسـ ــرف کـ ــر را تصـ ــه تصاویـ کـ
ـــن  ـــی مضامی ـــه همراه ـــکل و ب ـــن ش ـــه ای ب
یـــک مکاشـــفه  هایـــش  واریاســـیون  و 
ـــد.  ـــی کن ـــاد م ـــع ایج ـــرا واق ـــر ف ـــون ام پیرام
درون مایـــه هـــا در فیلـــم دایمـــی انـــد و 
ـــک  ـــا و ت ـــوگ ه ـــا شـــامل دیال واریاســـیون ه
ـــای  ـــه ه ـــاالت، صحن ـــر، ح ـــا، مناظ ـــی ه گوی
ــتن،  ــای نوشـ ــه هـ ــد و صحنـ ــش منـ کنـ
صداهـــای طبیعـــی و موســـیقی ضبـــط 
ـــه روح  ـــاداری ب ـــرای برســـون وف ـــد. ب شـــده ان

تمامی آن چه که هست؛
تجلی فیض است



ـــه  ـــود ک ـــا ب ـــن معن ـــه ای ـــوس ب ـــان برنان رم
ـــی  ـــل درون ـــعاع تکام ـــت الش ـــز تح ـــه چی هم
ـــی  ـــرم زیبای ـــد. ف ـــته باش ـــرار داش ـــیش ق کش
شناســـانه خاطـــرات کشـــیش دهکـــده بـــه 
همـــزادی صـــدا و تصویـــر وابســـته اســـت 
ـــم  ـــش فیل ـــی کن ـــی تمام ـــته درون ـــون هس چ
ـــیش  ـــه کش ـــی ک ـــد. جای ـــی ده ـــکل م را ش
ـــش  ـــرگ نزدیک ـــر م ـــته و دکت ـــه نشس در کاف
را بـــه او اعـــام مـــی کنـــد؛ مـــی بینیـــم 
ـــش را  ـــت و صدای ـــتن اس ـــغول نوش ـــه او مش ک
ـــرای  ـــد ب ـــن بای ـــد م ـــه مـــی گوی مـــی شـــنویم ک
ـــم  ـــی بینی ـــد. م ـــرده باش ـــم ب ـــی خواب مدت
ــمانش را  ــد و چشـ ــی دهـ ــه مـ ــه تکیـ کـ
مـــی بنـــدد. دیزالـــو بـــه زاویـــه اندکـــی 
متفـــاوت کـــه صـــدای مبهـــوت کننـــده 
او را بـــه گـــوش مـــا مـــی رســـاند؛ بایـــد 
ــد ...  ــرده باشـ ــم بـ ــی خوابـ ــرای مدتـ بـ
ـــد  ـــا بای ـــدم، خدای ـــدار ش ـــی بی ـــو. وقت دیزال
ــه او  ــن کـ ــم. همیـ ــت کنـ ــن را یادداشـ ایـ
ـــی  ـــود پ ـــی ش ـــم م ـــو خ ـــه جل ـــاره رو ب دوب
مـــی بریـــم کـــه او همیـــن بخـــش را کـــه 
ــا دیـــده ایـــم دارد مـــی نویســـد. ایـــن  مـ
یـــک رج زدن جســـارت آمیـــز اســـت کـــه 
بـــا یـــک حرکـــت، ســـه نـــوع واکنـــش را 
بـــه تصویـــر مـــی کشـــد و تخیـــل مـــا را 
ــته  ــون او گذشـ ــد چـ ــی کنـ ــز مـ متمرکـ
ــعی دارد در  ــد و سـ ــی کنـ ــار مـ را احضـ
داســـتان زندگـــی معنـــوی اش جایگاهـــی 

بـــرای آن بیابـــد. 
ــم  ــی یابی ــاب در م ــم و کت ــاس فیل در قی
کــه بــه شــکلی تناقــض آمیــز برخــی 
از دیالــوگ هــا کــه برســون در فیلــم 
بــکار مــی گیــرد و مــی توانســته بــه 
ــذف  ــد ح ــم بیفزای ــت فیل ــه اهمی ــی ب راحت
شــده انــد یــا بــا لحنــی زمزمــه وار بــه گــوش 
مــی رســند، تنهــا صحنــه رمــان گونــه ای کــه 
آشــکارا گیرایــی ســینمایی دارد و برســون آن را 
نگــه داشــته اســت موتــور ســواری کشــیش بــا 

الیوراســت. 
روانشناســی بــه شــکل مجــازی در ایــن فیلــم 
ــای  ــم ه ــه فیل ــی ک ــت در حال ــب اس غای
ــن  ــان ای ــواره افتخارش ــوی هم ــدی فرانس ج
ــی  ــای فراوان ــی به ــه روانشناس ــه ب ــت ک اس
مــی دهنــد؛ در حالــی کــه عمــا هیــچ 
ــم  ــن فیل ــی ای ــخصیت اصل ــرفتی در ش پیش
ــم  ــده نمــی شــود، هــر صحنــه ای از فیل دی
ــت  ــل اس ــه کام ــک صحن ــودش ی ــرای خ ب
ــوع  ــک ن ــه ی ــد ک ــی مان ــن م ــل ای و مث

اســت.  کار  در  ناپذیــر  اجتنــاب  قاعــده 
ــزه  ــا غری ــراه ب ــون هم ــق برس ــن دقی تدوی
اطمینــان بخــش او باعــث شــده اســت کــه 
ــه  ــورد توج ــی م ــکلی عین ــه ش ــات ب جزیی
واقــع شــوند. ریختــن شــراب بــر کــف 
ــزی در  ــون ری ــیش و خ ــادن کش ــاق، افت ات
شــبی کــه ســرفیتا صــورت او را مــی شــوید، 
شــکل بصــری درهــا و نــرده هــا کــه موانــع 
ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــیا را م ــردم و اش ــان م می

ــد. ــی دهن م
ـــه در  ـــن نکت ـــدی تری ـــن و کلی ـــاید آخری ش
ـــات را  ـــه؛ او جزیی ـــد ک ـــن باش ـــون ای کار برس
ـــخص را  ـــت ش ـــا واقعی ـــد ت ـــی کن ـــدد نم متع
ـــر شـــدت شـــخصیت  ـــه کنـــد. او ب ـــه مـــا ارائ ب
ــان  ــک انسـ ــره یـ ــا جوهـ ــد تـ ــی افزایـ مـ
ــون  ــد. برسـ ــد و کاو کنـ ــوص را کنـ بخصـ
ـــد  ـــی ده ـــادت م ـــا را ع ـــه م ـــس از آن ک پ
ـــغول  ـــور مش ـــیش آمبریک ـــی را کش ـــا متن ت
ـــم  ـــا در فیل ـــا و باره ـــت باره ـــتن آن اس نوش
ـــینما - او  ـــازه در س ـــه ای ت ـــم - تجرب بخوانی
ـــرد  ـــک م ـــه ی ـــه ب ـــد ک ـــی کن ـــا را وادار م م
ــا روی پـــرده ســـینما نـــگاه کنیـــم و  تنهـ
تمـــام دگرگونـــی هـــای درونـــی روح او را 
ـــون  ـــه برس ـــی آنک ـــم. ب ـــش بخوانی از صورت
ـــه  ـــان او را ب ـــد و مخاطب ـــف کن ـــا لط ـــه م ب
ـــیش  ـــا کش ـــن ه ـــه ای ـــد، چ ـــان ده ـــا نش م
تورســـی باشـــند، یـــا آن کشـــیش طـــرد 
شـــده یـــا دوســـتش الیـــور کـــه کشـــیش 
ــد.  ــی کنـ ــی نمـ ــا او خداحافظـ ــی بـ حتـ
ـــا  ـــت ن ـــا حرک ـــک نم ـــای ی ـــی در انته گاه
ــث  ــن باعـ ــی دوربیـ ــوس و تدریجـ محسـ
ـــور  ـــیش آمبریک ـــره کش ـــا چه ـــود ت ـــی ش م

ـــود.  ـــر ش ـــک ت ـــا نزدی ـــه م ب
ـــی و ســـکون نمـــودار  درکار برســـون یکنواخت
ـــدادن آن  ـــروز ن ـــزی و ب ـــردن چی ـــان ک پنه
ــدن  ــکار شـ ــودار آشـ ــه نمـ ــت، بلکـ نیسـ
ـــای  ـــخصیت ه ـــت. ش ـــان اس ـــات انس درونی
آثـــار او منـــزوی و گوشـــه گیـــر بـــه نظـــر 
مـــی رســـند چـــون بـــی پنـــاه انـــد. ایـــن 
ـــود.  ـــی ش ـــوی م ـــه معن ـــت ک ـــمانیت اس جس
ــون  ــار برسـ ــای آثـ ــخصیت هـ ــت شـ اصالـ
ـــی  ـــا در زندگ ـــدن آن ه ـــرق ش ـــا در غ دقیق
ـــیاری در  ـــه بس ـــی ک ـــت. در حال ـــه اس روزان
ایـــن میـــان مـــی ترســـند تـــا خویشـــتن 

خویـــش را گـــم کننـــد. 
لحظـــات بـــزرگ حضـــور کشـــیش در 
فیلـــم آن هایـــی نیســـت کـــه بـــر آمـــده 
ـــاده  ـــارق الع ـــاده و خ ـــوق الع ـــت ف از ضیاف

بـــودن او باشـــد. بلکـــه ایـــن لحظـــات را 
ــیب  ــدن سـ ــت کنـ ــال پوسـ ــد در مـ بایـ
ـــرد.  ـــو ک ـــه دســـت او جســـت و ج ـــی ب زمین
ــام کار هایـــش.  ــا سرســـختی او در انجـ یـ
ـــن  ـــی ای ـــیش تورس ـــم کش ـــی از فیل در جای
ـــد  ـــاده را بای ـــای س ـــد: کاره ـــی گوی ـــه م گون
ـــام داد.  ـــت انج ـــوص نی ـــا خل ـــاد و ب ـــا اعتق ب

ـــر  ـــد ب ـــر تاکی ـــن اث ـــون در ای ـــش برس کوش
ابطـــال ناپذیـــری آن چیـــزی اســـت کـــه 
ـــانس  ـــه ش ـــز ب ـــچ چی ـــد. هی ـــان می ده نش
ــر  ــای دیگـ ــود. از بدیل هـ ــذار نمی شـ واگـ
ـــه  ـــت، هم ـــری نیس ـــم خب ـــال و توه ـــا خی ی
چیـــز محتـــوم و از پیـــش تعییـــن شـــده 
ـــت  ـــروری اس ـــر ض ـــه غی ـــر آن چ ـــت. ه اس
و هـــر آن چـــه حمایـــت وار و یـــا تزیینـــی 
اســـت کنـــار گذاشـــته می شـــود. برســـون 
بصـــری  و  دراماتیـــک  سرچشـــمه های 
آن،  گســـترش  جـــای  بـــه  را  ســـینما 
کاهـــش می دهـــد تـــا تصـــور و اســـتنباط 
ـــد  ـــد. او معتق ـــش کن ـــا پاالی ـــود را کام خ
ـــت  ـــزی اس ـــف آن چی ـــر کش ـــه هن ـــت ک اس
کـــه ضـــروری اســـت فقـــط همـــان و نـــه 

چیـــز بیشـــتر.
ـــده « در  ـــیش دهک ـــرات کش ـــدرت »خاط ق
ـــوص  ـــه خل ـــت ک ـــه اس ـــت نهفت ـــن واقعی ای
و وســـواس آن، صرفـــا بیانیـــه ای در بـــاب 
سرچشـــمه های ســـینما نیســـت، بلکـــه 
ـــاب  ـــتند در ب ـــده ای هس ـــال ای ـــن ح در عی
ـــی«  ـــبک درون ـــک »س ـــاب ی ـــی، در ب زندگ
و در بـــاب جدی تریـــن طریـــق انســـان 

بـــودن.
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