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سرمقاله پیمان حقانی

سینمای فلینی؛ راهی برای سبکبالی و شهود فرناز ربیعی

هشت ونیم؛ با چشمان باز رویا ببینید سعید رحیمی
آقای اولو؛ آدمواره دنیای مدرن مژگان شعبانی

ماجرای آنتونیونی سهند الهامی

هنر ،ژان لوک گدار فرشید گندم کار

برتولوچی ،آخرین بازماندهی یک نسل! اشکان جباری

جمهوری «سکوت»؛ یک رویانگاری دیگر بهزاد لطفی

روبر برسون؛ سبکی معنوی در فیلم سعید رحیمی

سرمقاله
نویسنده :پیمان حقانی

peyman_oovoo.yahoo.ca

دیویـــد بـــوردول در کتـــاب «روایـــت در فیلـــم داســـتانی» بطـــور کلـــی
فیلمهـــای داســـتانی را بـــه چهـــار دســـته تقســـیم میکنـــد :ســـینمای
کالســـیک ،ســـینمای هنـــری ،ســـینمای ماتریالیســـتی  -تاریخـــی
(فیلمهـــای دهـــهي بیســـت شـــوروی) و ســـینمای پارامتریـــک .ســـه
دســـته ي آخـــر جایگزینهایـــی بـــرای جریـــان عمومـــی فیلمســـازاني
هســـتند کـــه همچنـــان بـــه ســـنتهای کالســـیک وفـــاداری نشـــان
میدهنـــد .پـــر واضـــح اســـت کـــه هـــر کـــدام از ایـــن دســـتهها بـــه
شـــیوهي خودشـــان از ســـنتهای کالســـیک فاصلـــه میگیرنـــد و بـــه
گونـــهای نـــو ســـنتها و قراردادهـــای خودشـــان را بنـــا میکننـــد.
س ــینمای هن ــری ش ــامل بس ــیاری از فیلمس ــازان ای ــن ش ــماره میش ــود.
آنچ ــه در ای ــن ش ــماره ش ــايد بيش ــتر ب ــر آن س ــعی ش ــده اس ــت قض ــاوت
در مـــورد بـــدی یـــا خوبـــی ایـــن فیلمهـــا نیســـت بلکـــه بيشـــتر تمرکـــز
بـــر جنبههـــای زیباییشـــناختی ایـــن فیلمهاســـت.
از ویژگیهـــای عمومـــی ســـینمای هنـــری میتـــوان ایـــن گونـــه
یادکـــرد .همانگونـــه کـــه ســـینمای کالســـیک از داســـتانها و رمانهـــای

عامـــه پســـند و نمایشـــنامههای اواخـــر قـــرن نوزدهـــم تغذیـــه میکنـــد
و شـــیوه داســـتان گویـــیاش بـــه داســـتانهای ادگار آلـــن پـــو شـــبیه
اس ــت ،س ــینمای هن ــری نی ــز بیش ــتر از ادبی ــات م ــدرن تغذی ــه میکن ــد
و بیشـــتر بـــه داســـتانهای کوتـــاه چخـــوف شـــباهت دارد .فیلمهایـــی
ک ــه ب ــه ج ــای تمرك ــز ب ــر پیرن ــگ و ماج ــرا ،ب ــر ش ــخصیت متمرکزن ــد،
در نتيجـــه پیرنـــگ حالتـــی اپیزودیـــک دارد و در واقـــع بهتـــر اســـت
اینط ــور بگویی ــم ک ــه بیش ــتر فیلمه ــای ای ــن دس ــته ،ی ــا خ ــرده پیرن ــگ ان ــد
و ی ــا ض ــد پیرن ــگ .در منط ــق س ــببی ماجراه ــا خأله ــای آش ــکاری وج ــود
دارد و عنصـــر تصـــادف در روايـــت نقشـــی اساســـی ایفـــا میکنـــد .از ضـــرب
األجلهـــای دراماتیـــک کالســـیک دیگـــر خبـــری نیســـت .و روایـــت شـــکل
ســـوبژکتیو بـــه خـــود میگیـــرد .روايـــت بـــر خـــاف ســـینمای کالســـیک
کـــه بیشـــتر حالـــت دانـــای کل را دارد غالبـــاً محـــدود بـــه اطالعـــات
شـــخصیتهایش میشـــود و هميـــن بیشـــک ســـوبژکتیو بـــودن
روایـــت را تشـــدید میکنـــد .ایـــن امـــر از یـــک طـــرف باعـــث همدلـــی
تماشـــاچی بـــا شـــخصیتهای اصلـــی میشـــود و از طـــرف دیگـــر
حالت ــی غی ــر قاب ــل اعتم ــاد ب ــه روای ــت میبخش ــد .روایت ــی ک ــه حال ــت
خ ــود آگاه ــی بیش ــتری دارد یعن ــی ب ــه ج ــای آنک ــه تماش ــاگر را درگی ــر
کنـــد ،کنجـــکاوی او را در مـــورد رونـــد داســـتان گویـــی فیلـــم تحریـــک
میکنـــد ،کـــه چـــرا فیلـــم اینگونـــه پیـــش مـــیرود .دیگـــر از قصهگـــوی
نامرئ ــی خب ــری نیس ــت و رد پ ــای حض ــور مؤل ــف بس ــي آش ــکار اس ــت.
خالصــه اینکــه ســینمای هنــری گسســت از ســنتهای کالســیک را از
راههــای پیچیــد ه و ايجــاد ابهــام حــل میکنــد.
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اس ــتراتژی کل ــی س ــینمای هن ــری از ن ــگاه ب ــوردول ایج ــاد ابه ــام اس ــت،
و آنـــرا صرفـــاً یـــک ویژگـــی فرمـــی میدانـــد .و البتـــه در ایـــن میـــان،
هیـــچ ارجحیتـــی بـــرای آن نســـبت بـــه قطعیـــت و سرراســـتی ســـینمای
کالســـیک قائـــل نمیشـــود.
مهـــم ایـــن اســـت کـــه چگونـــه ســـینمای هنـــری بـــا اســـتراتژی ابهـــام
خـــودش را بـــه هنرهـــای ابتـــدای قـــرن بيســـتم (جنبـــش مدرنیســـم)
نزدیـــک میکنـــد .و در جوامـــع هنـــری مســـیر خـــود را بازتـــر و وســـعت
مخاطبینـــش را بیشـــتر و بیشـــتر میکنـــد.
ســـینمای هنـــری همـــان چیـــزی اســـت کـــه در ایـــران قشـــر روشـــنفکر
بـــه هـــر طریقـــی کـــه شـــده خـــود را بـــه آن جریـــان وصـــل میکننـــد
و بس ــیاری از آن ــان ب ــرای اينك ــه س ــري بي ــن س ــرها در بیاورن ــد ،س ــعی
کردنــد پنبــه ســینمای کالســیک را بزننــد و آنــرا ب ـیکالس جلــوه دهنــد
و بـــا نقدهـــای فلســـفی ،فـــرا متنـــی و گاهـــي بیربـــط نوشتههایشـــان
را پرمعنـــا جلـــوه دهنـــد .ایـــن درســـت مســـیری اســـت کـــه ســـینمای
روشـــنفکری ایـــران در دهـــه ي  ۷۰-۶۰کـــه بـــا پولهـــای دولتـــی و
بودجههـــای بیبازگشـــت میتوانســـتند فیلـــم بســـازند ،شـــكل گرفـــت و
ســـینمای قصهگـــو را ناب ــود کـــرد .و امـــروز ش ــاهد فیلمســـازاني هســـتیم
کـــه در الفبـــای ابتدایـــی قصـــه گویـــی در میماننـــد زیـــرا ســـینمای
مطل ــوب آن دوران ،س ــینمایی ض ــد قص ــه و ش ــاعرانه اس ــت .هم ــه س ــعی
میکنن ــد ی ــا مانن ــد تارکفس ــکی فیل ــم بس ــازند و ی ــا ش ــبیه کیارس ــتمی
و مخملبـــاف! اینجاســـت کـــه فیلمســـازاني چـــون مهرجویـــی ،تقوایـــی
و عیـــاری کـــه میداننـــد چطـــور قصـــه تعریـــف کننـــد ،تـــا مدتهـــا
نجـــات دهنـــده ســـینمای ایـــران بودهانـــد و آنـــرا ســـرپا نگـــه داشـــتهاند.
در انتهــا بهترینهــا را در ســال پیــش رو بــراي شــما آرزومندیــم .و بــه
شــما امیــد میدهیــم خــط مشــی قبــل را کــه شــامل همــه ي گونههــای
ســینمایی ،در عرضــه فیلمهــای دوســت داشــتنی ،مهــم و تاثیرگــذار اســت،
ادامــه دهيــم .و همچنیــن فیلمســازان و اهالــی هنــر را بیــش از پیــش بــه
دیــدن فیلمهــای ســینمایی در ســالن ســینما دعــوت میکنیــم .بــه امیــد
روزی کــه هــم ســینمای قصهگــوی خــوب و ســر حالــی داشــته باشــیم و
هــم اســتثناهایی ماننــد شــهید ثالــث ،کیارســتمی و کیمیــاوی و ...بــه امیــد
روزی کــه پیــروان ســینمای هنــری در کنــار ســینمای قصهگــو و کالســیک
در یــک ســالن از همــه ي ژانرهــا فیلــم خــوب ببیننــد و معیــار اصلــی
ســینمایی مــا فقــط فیلــم خــوب باشــد و فیلــم بــد .چــرا کــه بــه شــخصه
هیــچ اعتقــادی بــه لفــظ فیلــم هنــری نداشــته و نــدارم .همــه ي گونههــای
ســینمایی کــه در آن فیلــم خــوب و درســت ســاخته میشــوند ،ســینمای
هنــری هســتند.

سینمای فلینی؛راهی برای سبکبالی و شهود
نویسنده :فرناز ربیعی

farnaz.rbi@gmail.com

«من فکر میکنم که فیلمهایم با قلبی سرشار از احساس وظیفه و عشق به کار ساخته
شدهاند و همین برای من کافی است».
کارنامـــه فدریکـــو فلینـــی نمونـــهای
بســـیار جالـــب و مهـــم اســـت کـــه نشـــان
میدهـــد چگونـــه فیلمســـازی همـــه
فـــن حریـــف تکامـــل پیـــدا میکنـــد .او
در مقـــام فیلمنامهنویســـی تثبیـــت شـــده،
راه ــش را از مرحل ــه نوش ــتن طن ــز کالم ــی
تـــا اقتباسکننـــده و دیالوگنویـــس و
باالخ ــره نویس ــنده کل فیلمنام ــه ب ــاز ک ــرد
و ســـپس بـــه کارگردانـــی عالقهمنـــد شـــد.
شــاید ایــن اشــتیاق در ایــن مرحلــه از دوران
حرفـــهای فیلمنامهنویـــس نمایانگـــر مـــوارد
گوناگونـــی باشـــد .ولـــی دو نکتـــه معمـــول
ایـــن اســـت کـــه وی در مقـــام فیلمســـازی
همـــه فـــن حریـــف ،نـــه فقـــط در ذهنـــش
مینویســـد بلکـــه کل آن را مجســـم
میکنـــد .فیلـــم نامـــه و کارگردانـــی بـــه
نحـــو تنگاتنگـــی در هـــم میآمیزنـــد و
ترکیـــب میشـــوند .بـــی شـــک او از آن
دســـت نویســـندههایی بـــود کـــه ســـخت
میشـــد حـــدس زد چـــه مســـیری را طـــی
خواهـــد کـــرد و بـــه چـــه نـــوع کارگردانـــی
تبدیـــل خواهـــد شـــد.
او در س ــال  1920در ش ــهر ریمین ــی ایتالی ــا
متولـــد شـــد .تحصیـــات اولیـــه فلینـــی در
یـــک مدرســـه مذهبـــی بـــود و در دوران
نوجوانـــی عشـــق و عالقـــه بـــه نقاشـــی و
س ــیرک بهانــهای ش ــد ت ــا او زادگاه خ ــود را
ت ــرک ک ــرده و ب ــه رم ،مرک ــز فعالیته ــای
هنـــری روشـــنفکران ایتالیایـــی ،بـــرود .او
خیلـــی زود اســـتعداد خـــود در زمینـــه
کاریکاتورســـازی را نشـــان داد .چیـــزی
کـــه او حتـــی در دوران فیلمســـازی خـــود
نیـــز رهایـــش نکـــرد و همیشـــه دکوپـــاژ
فیلمهایـــش را بـــر اســـاس کاریکاتورهـــا
بنـــا میکـــرد .در همیـــن دوران بـــود کـــه
او نوشـــتن قطعههـــای کوچـــک نمایـــش

رادیویـــی را بـــرای جولیـــا ماســـینا آغـــاز
میکنـــد .همیـــن حرفـــه ســـکوی پرشـــی
میشـــود تـــا فلینـــی بتوانـــد از طریـــق
آن خـــود را وارد عالـــم ســـینما کنـــد .اوج
دوران آمـــوزش و خودآمـــوزی فلینـــی
زمانـــی اســـت کـــه بـــا روبرتـــو روســـلینی،
اســـتاد مســـلم نهضـــت نئورئالیســـم ،آشـــنا
میشـــود .خـــود فلینـــی بارهـــا اشـــاره
ک ــرده ب ــود ک ــه اگ ــر ب ــا روس ــلینی آش ــنا
نمیشـــد ،شـــاید هیـــچ گاه فیلمســـاز
نمیشـــد .فلینـــی در دو فیلـــم برجســـته
روســـلینی کـــه از جملـــه شـــاهکارهای
مس ــلم تاری ــخ س ــینما هس ــتند؛ « رم ،ش ــهر
بیدفـــاع» و «پائیـــزا» در مقـــام همـــکار
فیلمنام ــه نوی ــس و دس ــتیار کارگ ــردان کار
میکنـــد .کار در جمـــع عوامـــل ســـازنده
ایـــن دو فیلـــم تجربیـــات فراوانـــی بـــه او
میآموزنـــد و پایههـــای اولیـــه کار او را
تشـــکیل میدهنـــد .هرچنـــد کـــه فلینـــی
بعدهـــا ســـبک کار اســـتاد خـــود را ادامـــه
نـــداده و ســـبک تـــازهای را در پیـــش
میگیـــرد کـــه بعدهـــا بـــه نـــام خـــود او
ثبـــت میشـــود .در همیـــن سالهاســـت
کـــه فلینـــی بـــا جولیتـــا ماســـینا ازدواج
میکنـــد .
در آخریـــن ســـالهای عمـــرش چندیـــن
بـــار حملـــه قلبـــی بـــه او دســـت داد کـــه
آخری ــن آن او را از پ ــا انداخ ــت .س ــرانجام او
هش ــتاد روز پ ــس از آن ک ــه ب ــا همس ــرش
پنجاهمی ــن س ــالگرد ازدواج خ ــود را جش ــن
میگرفتنـــد ،در یـــک بعدازظهـــر ســـرد
پائیـــزی درگذشـــت.
فلینـــی را میتـــوان فیلمســـازی تمـــام
و کمـــال دانســـت .صاحـــب ســـبک و از
بـــزرگان ســـینمای جهـــان .ســـینمایش
الهـــام گرفتـــه از رویاهـــا ،خاطـــرات و

تجربههـــای بیواســـطه اوســـت کـــه بـــه
صـــورت داســـتانی بـــه هـــم میپیوندنـــد
کــه نمایشــگر احساســات و عواطــف درونــی
انسانهاســـت« .مـــن خـــود را کارگـــردان
حرفـــه ای نمیدانـــم؛ یعنـــی آدمـــی کـــه
فیلمهایـــش تنهـــا همیـــن شـــغلش اســـت.
مـــن خـــود را یـــک قصهگـــو میدانـــم،
فیلـــم خلـــق میکنـــم چـــون عاشـــق دروغ
گفتـــن هســـتم؛ عاشـــق ابـــداع قصههـــا،
عاش ــق توصی ــف چیزهای ــی ک ــه دی ــدهام و
مردمـــی کـــه بـــا آنهـــا برخـــورد کـــردهام.
فیلمهایـــم را از طریـــق بـــه تصویـــر
کشـــیدن قســـمتهایی از زندگـــی خـــودم
میســـازم».
آثـــار فلینـــی آکنـــده از اشـــارههای
اتوبیوگرافیـــک اســـت .فیلمهایـــش بیـــان
ش ــرح ح ــال خ ــود اوس ــت ،و نی ــز تخی ــات،
ذهنیـــات ،عواطـــف و احساســـاتش.
ماهیـــت اتوبیوگرافیـــک در آثـــار فلینـــی،
معنایـــی فراتـــر از شـــرح حالگویـــی
مســـتقیم دارد .حتـــی رویدادهـــا و
لحظههایـــی کـــه فلینـــی بـــه طـــور عینـــی
نیـــز تجربـــه نکـــرده ،امـــا در رویـــای او
گذشـــته و جـــز عالیقـــش بـــوده ،جزیـــی از
زندگـــی اوســـت.
ســـه فیلـــم ولگردهـــا ،زندگـــی شـــیرین و
هشـــت و نیـــم حـــاوی تصویـــر آگاهانـــهای
اس ــت از چه ــره زندگ ــی خ ــود او ،ن ــه ی ــک
نمایـــش ظاهـــری بلکـــه کاوش تخیلـــی در
قســـمتهایی از زندگـــی ،احساســـات
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و عقایـــدش .بـــا در نظـــر گرفتـــن فیلـــم
جـــاده ،شـــبهای کابیریـــا و جولیتـــای-
ارواح ،اهمی ــت ش ــخص جولیاماس ــینا بی ــش
از هـــر بـــرآوردی اســـت .نـــه تنهـــا بـــه
دلیـــل ایفـــای نقـــش ایـــن شـــخصیتها
بلکـــه بـــه ایـــن علـــت کـــه فلینـــی بـــدون
او در ذهنـــش ،هرگـــز ایـــن فیلمهـــا را
نمیســـاخت .جیمـــز موناکـــو ،نویســـنده
ســـینما معتقـــد اســـت ،فیلمهـــای فلینـــی
طبیعتـــی درونگرانـــه را منعکـــس میکننـــد
و در بررســـی آثـــار فلینـــی مینویســـد:
«فلینـــی بعضـــاً در فیلمهایـــش بـــه خلـــق
بیرونـــی کشـــمکشهای درونـــی خـــود
میپ ــردازد .او ب ــه دو بخ ــش تقس ــیم ش ــده
اســـت؛ عشـــق بـــه دیگـــران و بیتفاوتـــی و
کشـــمکش حاصلـــه ،موضـــوع بســـیاری از
فیلمهـــای او را تأمیـــن میکنـــد».
منتقدی ــن ،دوران فیلمس ــازی فلین ــی را ب ــه
دو بخـــش مشـــخص تقســـیم میکننـــد.
دوره اول بـــا فیلمهـــای «ولگـــردان»،
«شـــبهای کابیریـــا» و «جـــاده» کـــه
بنیـــاد فکـــر و اندیشـــه آینـــده او بـــر پایـــه
آنهـــا اســـتوار اســـت.
از ســـال  ۱۹۵۹دوره متفاوتـــی در
فیلمســـازی فلینـــی آغـــاز میشـــود .ســـه
فیل ــم «زندگ ــی ش ــیرین»« ،هش ــت ونی ــم»
و «جولیتـــای ارواح» دوره تکامـــل ادراک او
از زندگ ــی و ب ــه عب ــارت دیگ ــر دوره تظاه ــر
و درماندگـــی او در برابـــر مســـاله زندگـــی
اســـت .در ایـــن دوره ســـبک فیلمســـازی
او تکامـــل یافتـــه امـــا از صمیمیـــت آثـــار
دوره اول فاصل ــه میگی ــرد .تأثی ــر هم ــکاری
بـــا تعـــدادی از کارگردانـــان نئورئالیســـت
و بینـــش خـــاص ایـــن مکتـــب در آثـــار
فلین ــی ب ــه وض ــوح قاب ــل مش ــاهده اس ــت.
فیلمب ــرداری در مح ــل واقع ــی ،اس ــتفاده از
بازیگـــران غیرحرفهیـــی و ...امـــا آن ســـبک
واقعگرایانـــه محـــض و آن وفـــاداری مطلـــق
بـــه جلوههـــا و نمودهـــای خارجـــی،
کـــه ســـینمای کارگردانهـــای مذکـــور
را مشـــخص میســـازند ،از جنبههـــای
برجســـته آثـــار فلینـــی محســـوب
نمیشـــو د .
او یـــک خالـــق اســـت .بـــا ایدههـــای
جـــذاب ،تصویرهـــای خیرهکننـــده و
تخیلـــی خنـــدهآور کـــه دنیایـــی شـــدیدا ً
خصوص ــی را در مع ــرض دی ــدگان م ــا ق ــرار
میدهـــد ،مـــا را آنچنـــان بـــه درون ایـــن
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دنیـــا میبـــرد کـــه گویـــی دنیـــای خـــود
ماســـت .فیلمهایـــش بـــا احســـاس آنـــی و
مبه ــم آغ ــاز میش ــود و در ای ــن راه ،اله ــام
همـــه چیـــز اســـت.
رنـــزی منتقـــد ایتالیایـــی مینویســـد:
«س ــبک او پدیدآورن ــده حرکت ــی دراماتی ــک
یـــا قصهپـــرداز نیســـت ،امـــا بـــه عـــوض
میتوانـــد جزئیـــات القـــا شـــده را ترســـیم
کنـــد .تخیـــل فیلمســـاز بـــه خاطـــر بـــه
کارگیـــری فوقالعـــاده بـــا اهمیـــت
جزئیـــات و ناتوانـــی عمیـــق او در عـــدم
ایجـــاد پیونـــدی عقالیـــی و منظـــم میـــان
آنهـــا در کشمکشـــی دایمـــی بـــا امکانـــات
خوی ــش اس ــت ».ام ــا فلین ــی معتق ــد اس ــت
کـــه شـــعور ،آبســـتن گرایشهـــای عقلـــی
اســـت کـــه خالقیـــت را تهدیـــد میکنـــد.
ب ــه همی ــن عل ــت ،اث ــر هن ــری ب ــه اتم ــام
رس ــیده هرگ ــز ب ــه خوب ــی روی ــای فیلم ــی
کـــه در ذهـــن هنرمنـــد بـــوده اســـت از آب
درنمیآیـــد.

فلینـــی هـــم از آن گـــروه فیلمســـازانی
اســـت کـــه بـــرای فیلمهایـــش پایانـــی
در نظـــر نمیگیـــرد .در واقـــع آنهـــا بـــه
تأثیـــر فیلـــم بـــر مخاطـــب ،پـــس از اتمـــام
اثـــر میاندیشـــند «ادوارد مـــواردی»
نویســـنده کتـــاب فلینـــی در ایـــن بـــاره
مینویســـد :بـــه دلیـــل عالقـــه و ارزشـــی
ک ــه فلین ــی ب ــرای رم ــز و راز و ب ــرای ع ــدم
قطعی ــت و ابه ــام موج ــود در هس ــتی و نی ــز
ق ــوه درک و ه ــوش تماش ــاگر قائ ــل اس ــت،
هیـــچ وقـــت فیلمهایـــش پایـــان مشـــخصی

ندارنـــد ،یـــا راهحلهـــای معینـــی ارائـــه
نمیدهنـــد .او حـــس میکنـــد کـــه اگـــر
یـــک پایـــان شســـته رفتـــه و مشـــخص
ارائـــه دهـــد ،بـــا تماشـــاگر خـــود رفتـــاری
صادقانـــه نداشـــته اســـت چـــرا کـــه او
خـــود در زندگـــی هیـــچگاه بـــه راهحلـــی
پایـــدار نرســـیده اســـت .فلینـــی از تخیـــل
تماشـــاگر اســـتفاده کـــرده و او را درگیـــر
فیلـــم میکنـــد و سرنوشـــت شـــخصیتها
و پایـــان داســـتان را برعهـــده مخاطـــب وا
میگـــذارد.
او احســـاس دقیقـــی از مســـئولیت
بـــه تماشـــاگران ارائـــه میدهـــد و از
آنهـــا میخواهـــد بـــرای ســـرانجام
شـــخصیتهای فیلمـــش تصمیـــم بگیرنـــد
و اگ ــر فیل ــم متاثرش ــان نم ــود ،در اعم ــال و
رفتارشــان قطع ـاً تجدیدنظــر خواهنــد کــرد.
«مـــن معتقـــدم کـــه همـــه داســـتانهایی
ک ــه خل ــق میکن ــم ب ــه ای ــن قص ــد مط ــرح
ش ــدهاند ت ــا نم ــاد ی ــک اضط ــراب باش ــند،
یـــک فشـــار ،یـــک حالـــت اصطـــکاک در
آنچـــه کـــه بایـــد رابطـــه عـــادی بیـــن
م ــردم باش ــد .ب ــه رغ ــم هم ــه چی ــز ،بای ــد
راهـــی بـــرای بهتـــر کـــردن رابطـــه بیـــن
آدمهـــا وجـــود داشـــته باشـــد».
درونمایـــه همـــه حرفهـــای فلینـــی
چنیـــن اســـت :هشـــیار باشـــید ،روابـــط
میـــان انســـانها بایـــد بهبـــود یابنـــد.
ایـــن همـــان کشـــمکش در زندگـــی خـــود
فلینـــی اســـت کـــه اگـــر خـــود آن را
حـــل کـــرده بـــود ،دیگـــر دغدغـــه خاطـــر
خالفـــی در او باقـــی نمیمانـــد و هیـــچ
انگیـــزهای بـــرای فیلـــم ســـاختن در خـــود
نمییافـــت .یکـــی دیگـــر از مضمونهـــای
جـــاری در فیلمهـــای فلینـــی عـــاوه بـــر
عشـــق در مقابـــل بیتفاوتـــی ،تفهیـــم و
تفاهـــم در مقابـــل انـــزوا و تنهایـــی تـــاش
شـــخصیتها بـــرای رهایـــی از قیـــد و بنـــد
رفتارهـــای ســـنتی اســـت.

منابع:

 .1مجل ــه ادبس ــتان فرهن ــگ و هن ــر آذر 1372
ش ــماره 48
 .2مجلـــه ســـینما تئاتـــر مهـــر - 1374
شـــماره 7
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مقدمه
همیشــه ســینمای فدریکــو فلینــی را
بــا قابهــای لبریــز از عناصــر متعــدد بــه
خاطــر میآوریــم .آدمهــا بــا لباسهــای
پــر زرق و بــرق و گریمهــای عجیــب و
غریــب در حرکــت از ســویی بــه ســوی
دیگــر قــاب ،هــر کــدام بــرای لحظاتــی
بــه پیــش زمینــه میآینــد جملــهای
میگوینــد و ســپس دوربیــن حرکتهــای
ترکیبــی افقــی و عمــودی انجــام میدهــد
آنــگاه نیــم دایــرهای را طــی میکنــد تــا
بــا تاکیــد؛ فضــا را بــرای حضــور شــخصیت
بعــدی فراهــم کنــد .ســینمای فلینــی
انتقــال لــذت نــاب اســت بــه تماشــاگر.
تجربـهای کــه در بنــد بنــد وجــود تماشــاگر
رخنــه کــرده و او را سرشــار از لــذت
میکنــد .فدریکــو فلینــی و ســینمایش
اســتاد بالمنــازع لــذات اینگونهانــد.
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ســینمایی کــه میتــوان در آن بــا
چشــمان بــاز رویــا دیــد.
شــاید یکــی از لــذت بخشتریــن چالشهــا
در مواجهــه بــا هــر فیلــم؛ کشــف الگــوی
فراگیــر روایــی آن اثــر باشــد .ایــن کــه
توالــی ســکانسها بــا چــه منطقــی
دنبــال میشــود ،ایــن کــه چگونــه بافــت،
شــخصیتها و موقعیتهــای داســتانی
در دنیــای یــک فیلــم نظــم و تــوازن
مییابــد از جملــه ملزومــات ایــن کشــف
میباشــد .پــس بــا ایــن رویکــرد هــدف
از ایــن یادداشــت را ایــن گونــه تبییــن
میکنــم :الگــوی فراگیــر روایــی در هشــت
و نیــم چگونــه عمــل میکنــد و آیــا ایــن
الگــو چــون نمونههــای کالســیکی مثــل
دلیجــان از یــک نظــم هندســی کــه
اجــزای ســاختاری آن نســبت بــه یــک
نقطــه مرکــزی اثــر بــا هــم در تقــارن اســت،
تبعیــت میکنــد یــا نــه؟ و یــا از مــدل

پیچیدهتــری کــه بــا نگاهــی دقیقتــر و
موشــکافانهتر حاصــل میشــود پیــروی
میکنــد ؟
اولیــن نکتــه کلیــدی کــه از الگــوی پیرنــگ
در هشــت و نیــم بــر میآیــد ایــن اســت
کــه میتــوان زمــان داســتان را بــه دو بخــش
کلــی تقســیم کــرد .بخــش اول؛ قســمتی
اســت کــه در حــال میگــذرد و
بــی شــک حکــم مرجــع و محوریــت
روایــت را بــازی میکنــد .اتفاقاتــی
کــه در ایــن بخــش پیرنــگ میافتــد ایــن
گونــه اســت؛ گوئیــدو ای کــه در حــال
ســاختن فیلمــی اســت کــه خــود نیــز از
آن تصــور کاملــی نــدارد .او در چشــمه آب
معدنــی اســت تــا بــزودی فیلمبــرداری فیلــم
جدیــدش را شــروع کنــد .در ســه روز متوالی
بــا نویســنده و تهیــه کننــده و عوامــل فیلــم
و معشــوقه و همســرش بــر خــورد میکنــد.
فشــار تهیــه کننــده و عوامــل فیلــم هــر
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لحظــه بیشــتر میشــود و بــه مــوازات آن
مشــکالت زندگــی خصوصــیاش تشــدید
میشــود .گوئیدویــی کــه در مییابــد
کــه بــا بحــران وجــودی رو بــه رو
اســت و بــرای یافتــن علت احساســات
خویــش بــه تامــل میپــردازد .دیویــد
بــوردول ایــن وضعیــت روحــی گوئیــدو را
موقعیــت ســرحدی مینامــد و آن را
از خصیصههــای مشــترک کاراکترهــای
اصلــی آثــار هنــری دهــه شــصت اروپــا
میدانــد.
امــا بخــش دوم پیرنــگ نقــش تاخیــر
در زنجیــره پیــش رونــده بخــش اول را
بــازی میکنــد .توضیــح ایــن کــه رویاهــا
و خاطــرات بــه ســراغ گوئیــدو میآینــد و
میــان بخشهــای زمــان حــال فاصلــه
ایجــاد میکننــد .در اینجــا ذکــر دو نکتــه
را ضــروری میدانــم؛ ایــن فصلهــا
در درجــه اول بــرای دادن اطالعــات
داســتانی از گذشــته زندگــی خصوصی
و همچنیــن طــرح دیدگاههــای مهــم
شــخصیت اصلــی اســت و در وهلــه
بعــد کارکــرد کلیــدی تــری البتــه
در الیــه زیریــن تــری دارد و نقــش
کاتالیــزوری را بــازی میکنــد کــه
بــرای رســاندن گوئیــدو بــه موقعیــت
ســرحدی اســت.
بگذاریــد ایــن گونــه نــام گــذاری کنــم
بطــور خالصــه بخــش اول را زمــان حــال
کــه از مدلــی شــبه اپیزودیــک پیــروی
میکنــد و بــرای پیشــبرد روایــت اســت
و بخــش دوم را فصــول رویــا -خاطــره
کــه نقــش فاصلــه انــداز و در عیــن حــال
کاتالیــزور بــرای موقعیــت ســرحدی
اســت.
حــال ایــن ســوال مطــرح اســت که انســجام
پیرنگــی کــه از کنــار هــم قــرار دادن ایــن
دو بخــش حاصــل مــی شــود از کجاســت؟
مگــر نــه اینکــه؛ مــدل شــبه اپیزودیــک کــه
خــود مســتعد عــدم انســجام و در معــرض
خطــر اغتشــاش روایــی اســت و بــه نســبت
مــدل متمرکــز کالســیک کــه تمــام اجــزای
روایــت بــه ســمت نقــاط عطــف و گــره
گشــایی نهایــی همســو میشــود دیگــر
وجــود بخشهایــی کــه فاصلــه ایجــاد کنــد
چنــدان ضــرورت نــدارد؟ پــس چطــور و
چــرا هشــت و نیــم از چنــان الگــوی فراگیــر
منســجم آن هــم برخاســته از ایــن مــدل
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پــر مخاطــره را دارد.
بایــد توجــه کــرد کــه گــذر از یــک فصــل
بــه دیگــری در هشــت و نیــم همــراه دو
قاعــده کلــی اســت .اپیزودهــای زمــان
حــال بــر اســاس عنصــر تصــادف شــکل
میگیــرد مثــا در روز اول گوئیــدو بــه
چشــمه آب معدنــی مــیرود و آن جــا بــا
دومیــه کــه نویســنده فیلمنامــه اســت
هــم صحبــت میشــود و بــه طــور اتفاقــی
دوســت قدیمــیاش متزابوتــا را میبینــد
و از طریــق او بــا گلوریــا آشــنا میشــود.
قاعــده دوم حضــور فصلهــای رویــا -
خاطــره در ایــن ســاختار را ایــن گونــه
توجیــه میکنــد؛ عنصــر تداعــی بخــش.
مــوردی کــه اغلــب عنصــری در صحنــه
اســت کــه هــر فصــل زمــان حــال را بــه
یکــی از فصــل هــای رویــا  -خاطــره
پیونــد میدهــد .بــه گون ـهای کــه هــر چــه
شــرایط بــرای شــخصیت اصلــی ســختتر
میشــود از نظــر تولیــد و ســاخت فیلــم و
زندگــی خصوصــی ،بــر تعــداد فصلهــای
رویــا نیــز افــزوده میشــود .مثــا در
مهمانــی آخــر شــب در میــدان در انتهــای
روز اول دلقکــی بــه کمــک دســتیارش
افــکار گوئیــدو را میخوانــد :آســا نیســی
ماســا جملــهای کــه منجــر بــه خیــال
وهــم انگیــز از کودکــی و مــادر و دایــه
گوئیــدو میشــود فصلــی کــه خواهــرش از
او میخواهــد قبــل از خــواب بــرای راحــت
شــدن از شــر زنــی کــه در تابلــوی نقاشــی
اتــاق اســت ایــن ورد را بــه زبــان بیــاورد.
بدیــن ترتیــب روایــت بــا اســتراتژی
اســتفاده از عنصــر تداعــی کننــده از
یــک طــرف و از ســویی دیگــر عنصــر
تصــادف در زمــان حــال ســکانسها
را از دل یکدیگــر بــاز تولیــد میکنــد.
پیچیدگــی ایــن سیســتم فرمــی آرام آرام
آشــکار میشــود مثــا عنصــر تداعــی
بخــش در فصــول دیگــری از فیلــم خــود
یــک رویاســت .فانتــزی ذهــن گوئیــدو
از رویــای همنشــینی همســر  -معشــوقه.
فصــل عجیــب و غریــب حرمســرای خیالــی
را بــه بــار م ـیآورد همیــن تمهیــد در یــک
بعــد دیگــر خــود نظــام فرضیــه ســازی
تماشــاگر را در مــورد زمــان شــروع و پایــان
هــر فصــل رویــا  -خاطــره بــه چالــش
میکشــد .
در ایــن میــان ظرافــت دیگــر ایــن شــیوه در

طــی شــروع و پایــان هــر فصــل (در مواقعــی
محــرک ذهنــی قبــل از شــروع فصــل رویــا
میآیــد و در ســایر مــوارد پــس از دیدن یک
فصــل خاطــره) قســمتی از زمــان خطــی
داســتان حــذف میشــود .بــه عبــارت
دیگــر در پیرنــگ هشــت و نیــم هنگامــی
کــه بــه یــک رویــا گریــز میزنیــم
بــه صــورت دایــرهای بــه همــان زمــان
مــکان و شــخصی کــه حالــت ذهنــی او
را شــاهد بودیــم بــر نمیگردیــم بلکــه
در طــول زمــان خطــی داســتان اندکــی
جلــو مــی رویــم .مثــا ذهــن بازیگــوش
گوئیــدو در آغــاز روز ســوم در کافـهای رو بــاز
بــه رویــای اجتمــاع زنــان زندگ ـیاش ســرک
میکشــد و هنگامــی کــه بــه زمــان حــال بــاز
میگردیــم او بــه همراهــی عوامــل فیلــم در
ســالن نمایــش تســت بازیگــران اســت .مــکان
از کافــه بــه ســالن ســینما تغییــر کرده اســت.
تــا بــه اینجــا منطقــی مشــخص شــد
کــه بــر اســاس آن نظــم موجــود در
توالــی اپیزودهــای زمــان حــال را نشــان
میدهــد و ایــن کــه اجــازه نمیدهــد
جــای ســکانسهای رویــا  -خاطــره را در
طــول پیرنــگ عوضکنیــم .بــه عبــارت
دیگــر تــا ایــن جــا ســیر منطقــی
ســکانسها تشــریح شــده اســت .امــا
شــاید در ادامــه بتــوان مبحــث دیگــری هــم
بیــان کــرد و آن صحبــت در مــورد تــوازن
ایــن سیســتم منطقــی اســت .فلینی ســاختار
ســیال و رهــای روایــت را بــه گونــهای کــه
بتوانــد هارمونــی اثــر را بــرای ایــن ســاختار
شــبه اپیزودیــک حفــظ کنــد از تمهیــد
تقارنهــای روایــی بــه طــرز فاخــری
بهــره جســته اســت .بســته شــدن
محیطهــای دایــرهای کــه در طــول پیرنــگ
بــرای هــر کــدام از شــخصیتهای فرعــی
بــاز شــده اســت کــه بــی شــک یــک تکنیــک
ســاختاری اســت عامــل اصلــی ایجــاد تــوازن
میباشــد بــه عنــوان مثــال ؛ گوئیــدو دوبــار
بــا متزابوتــا و گلوریــا برخــورد میکنــد ،دو
بــار بــه اتــاق کارال (معشــوقه اش) در هتــل
ســر میزنــد و دلقکــی کــه چــون فرشــتهای
دو بــار در لحظــات بحرانــی در مســیرش
قــرار میگیــرد .میتــوان بــه تفصیــل بــه
ردیابــی محیــط ایــن دوایــر کــه در طــول
پیرنــگ بــاز و بســته میشــود نشســت و
بــرای فیلمــی از فلینــی آن هشــت و نیــم
بــا انبوهــی پــر رنــگ از مایههــای داســتانی

متعــدد و حضــور شــخصیتهای فــراوان
فرعــی و ســکانسهای حاشــیهای ایــن
بحــث ســر دراز دارد کــه بــه زعــم نگارنــده تــا
بدیــن جــا کفایــت میکنــد .امــا بــه عنــوان
آخریــن مثــال بحــث جــذاب غیــاب کلودیــا
(زن اثیــری) در دو فصــل کلیــدی فیلــم یعنی
رویــای حرمســرا و ســکانس نهایــی اختتامیــه
را میتــوان ذکــر کــرد کــه بــا منطــق
تــوازن فــوق کامــا هــم خوانــی دارد .اکنــون
میتــوان مطــرح کــرد کــه ایــن اســتراتژی
روایــی نوعــی تــاش بــرای نزدیــک شــدن بــه
مکانیســم ذهنــی شــخصیت اصلــی اســت در
موقعیــت ســر حــدی؛ گونــهای بازســازی
فراینــدی کــه در ذهــن شــخصیت بــه
صــورت ناخــودآگاه بــرای نظــم دادن
بــه هجــوم رویاهــا اتفــاق میافتــد
و ایــن در واقــع ثبــت جریــان افــکار و
احساســات بــدون ترتیــب و ظاهــرا غیر
منطقــی که بــه ذهــن شــخصیت خطور
میکنــد ،اســت .در ایــن شــیوه بخشهــای
مختلــف روایــت از تداعــی معانــی محرکهای
بصــری و نشــانههای گفتــاری بــه هــم ارتبــاط
پیــدا میکنــد .فصــل پایانــی هشــت و نیــم
درســت ادامــه فصــل برخــورد گوئیــدو و

کلودیــا (زن اثیــری) اســت گوئیــدو بــه
همراهــی او بــه میــدان متروکــی در شــهر
میرســد کــه صــدای چشــمه آب معدنــی از
گوشــه و کنــار بــه گــوش میرســد .حضــور
کلودیــا تــا ایــن فصــل فقــط در رویــای
گوئیــدو آن هــم در موقعیتهــای بغرنــج
بــوده اســت حــاال کــه برخــورد فیزیکــی در
عالــم واقــع بــا کلودیــا پیــش آمــده اســت
ظاهــرا ایــن دســت نیافتگــی از بیــن رفتــه
اســت .تقابــل گفــت و گــوی آنهــا در ایــن
فصــل بــا آن ســیرک پایانــی کلیــد فصــل
پایانــی اســت .فصــل پایانــی کــه مهمتــر از
همــه سرخوشــی و تلخــی توامــان دارد
و از ســویی دیگــر اجتمــاع نقیضیــن اســت.
دور چرخیدنهــا و از ســوی دیگــر فریادهــا
تلخــی پایانــی هشــت و نیــم اســت .نمایــش
تسلســل بیهــوده آدمهــا بــدون حــل
بــن بســت عاطفــی آنهــا .نکتــهای
اســت کــه کلیــد درک آن در فصلــی کلودیــا
و گوئیــدو پیشتــر طــرح میشــود.
گوئیــدو توضیــح میدهــد کلودیــا قــرار
اســت نقــش دختــری را ایفــا کنــد کــه
مایــه نجــات شــخصیت اصلــی فیلــم اســت:
کلودیــا :مــن نمیفهــم ایــن مــرد قــراره

بــا دختــری آشــنا شــه کــه باعــث نجــات
اونــه امــا اون مــرد دختــر رو طــرد میکنــه
گوئیــدو :آخــه ایــن مــرد بــه چنیــن
چیــزی اعتقــاد نــداره
کلودیــا ... :نــه  ...بــرای اینکــه اون بلــد
نیســت چطــور عشــق بــورزه
گوئیــدو :چــون هیــچ زنــی نمیتونــه
یــه مــرد رو عــوض کنــه  ...چــون دوبــاره
نمیخواهــم دروغ دیگــهای بســازم
تغییــر دیــدگاه گوئیــدو در فصــل پایانــی
و در کنــار هــم قــرار گرفتــن دو مایــه
" بــن بســت همیشــگی روابــط" و
"فراموشــی و تــن دادن لحظ ـهای بــه
خوشــی پایانــی" ،همــان تردیــد ســر
گشــتگی و ســوال کلیــدی فلینــی اســت و
مگــر مهــم اســت کــه پاســخی هــم درمیــان
باشــد یــا نــه!

منابع:

 .1روایــت در فیلــم داســتانی  -انتشــارات فارابــی
 دیویــد بــوردول .2مجله هفت  -شماره -۸بهمن ۱۳۸۲
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آقای اولو؛ آدموار ه دنیای مدرن
نویسنده :مژگان شعبانی

mojganshabany@yahoo.com

خالصه داستان

نمایشــگاه بینالمللی ماشــین در حال برگزاری اســت و آقای اولو که طراح
خودرو اســت قصد دارد تا با آخرینمدل ماشــینی که طراحی کرده است در
این نمایشــگاه شــرکت کند .آنها باید از پاریس تا آمستردام (محل برگزاری
نمایشگاه) بروند .اولو به همراه دو نفر دیگر راهی این سفر میشوند اما در طول
مسیر مشکالت پیشبینینشدهای سد راه آنها میشود...
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Robert Dorfmann, Jacques Tati
Jacques Lagrange, Bert Haanstra
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Franco Ressel, Mario Zanuelli, Maria Kimberly
Charles Dumont
Eduard van der Enden, Marcel Weiss
Maurice Laumain, Sophie Tatischeff
)Les Films Corona (France
)16 April 1971(France
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French, Dutch, English

معرفی کارگردان و کارنامه
ژاک تات ــی (ن ــام اصل ــی ژاک تاتیش ــف ،متولد
 ۹اکتبــر ،۱۹۰۷وفــات  ۵نوامبــر )۱۹۸۲
سرگرم یســاز و پانتومیمیســت تاالرهــای
موســیقی ،پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه
یکــی از اســتعدادهای بــزرگ کمــدی در
جهــان بــدل شــد و موفــق شــد جهــان
اس ــتادان س ــینمای صام ــت همچ ــون مک ــس
لنــدر ،چارلــی چاپلیــن و باســتر کیتــون
را زنــده کنــد و بــه کارگــردان و بازیگــری
موفــق تبدیــل شــود .او فعالیــت خــود را از
ده ـهی س ــی آغ ــاز ک ــرد ،با دق ــت و وسواس ــی
ک منظی ــر در ط ــول نزدی ــک ب ــه پنج ــاه س ــال
فعالی ــت س ــینمایی ،تنه ــا در کارنام ـهی خود
پن ــج فیل ــم بلن ــد داس ــتانی ب ــه نامه ــای روز
جشــن  ،1949تعطیــات آقــای اولــو
 ،1953دای ــی م ــن  ،1958زن ــگ تفری ــح
 1967و ترافیــک  1971دارد.
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نقدی بر ترافیک

فیلــم ترافیــک همانگونــه کــه عنــوان
ف رانســوی  -انگلیســی آن نشــان م یدهــد،
درب ــارهیدلبس ــتگ یهای بی ــشازح ــد جامع هی
مــدرن نســبت بــه ماشی نهاســت.
یکــی از مهمتریــن دالیــل ســاخت فیلــم
ت رافی ــک ای ــن ب ــود ک ــه تات ــی پ ــس از تولی ــد
فیلــم پرهزینــهی زنــگ تفریــح ،بــا
مش ــکالت اقتص ــادی زی ــادی روب ـهرو ش ــد و
ب ـرای جب ـران ،دنبال س ــاخت فیلم ــی جذاب
و پرفــروش بــود .تولیــد فیلــم ترافیــک
بــهعنــوان محصــول مشــترک ف رانســه
و هلنــد آغــاز شــد و تاتــی و فیل مســاز
هلنــدی بــرت هانســت را ب هطــور مشــترک
آن را کارگردان ــی م یکردن ــد .هانس ــت را فیل ــم
را شــروع کــرد و صحن ههایــی از راننــدگان
و همچنیــن صحن ههــای آمادهســازی
غرف ههــای نمایشــگاه نیــز فیل مبــرداری
شــد .آنطــور کــه زندگ ینامــه نویــس

تات ــی ،دیوی ــد بی ــاس ش ــرح م یده ــد چ ــون
هانســت را از عــدم حضــور مــداوم همــکار
خ ــود ب ــه س ــتوه آم ــده ب ــود خیل ــی زود کار را
ره ــا م یکن ــد .علیرغ ــم ب ــه پای ــان رس ــیدن
بودجــهی فیلــم ،کار بــا کمــک دقیقــه
نــودی یــک گــروه ســوئدی کــه در حــال
ســاخت فیلــم مســتند از پشــتصحن هی
ترافی ــک بودن ــد ب ــه پای ــان رس ــید .یک ــی از
اعض ــای گ ــروه مستندس ــاز ،الس ــه هالس ــتروم
(کارگ ــردان س ــوئدی) ب ــود ،وی برداش ـتهای
مختلفــی از فیلــم گرفــت امــا چــون
تاتــی بــا او دچــار مشــکل شــد ســرانجام
هی چکــدام از آنهــا مــورد اســتفاده قــرار
نگرفــت.
تیتـــراژ فیلـــم بـــا صحن ههایـــی از یـــک
کارخانـــهی ماشی نســـازی آغـــاز م یشـــود
کـــه تمـــام اجـــزا ب هصـــورت قال بهایـــی
ی کشـــکل روی چرخـــهی تولیـــد قـــرار
م یگی رنـــد و هـــر قطعـــهای کـــه نتوانـــد

ایـــن فـــرم تحمیلـــی را بپذیـــرد از چرخـــه
حـــذف خواهـــد شـــد ،ایـــن تصاویـــر در
واقـــع طعنـــهای بـــه زندگـــی ماشـــینی
بشـــر امـــروز اســـت کـــه اگـــر نتوانـــد
بـــه فرمهـــای تحمیلـــی دنیـــای مـــدرن
درآیـــد بـــا مشـــکالت عدیـــدهای مواجـــه
خواهـــد شـــد .اولیـــن ســـکانس فیلـــم بـــا
نمایـــی بـــاز از محـــل برگـــزاری نمایشـــگاه
ماشـــین شـــروع م یشـــود ،مســـئوالن
برگـــزاری نمایشـــگاه ســـی مهای نام رئـــی
را بـــرای تقســـی مبندی غرف ههـــا در نظـــر
گرفت هانـــد و همـــهی آنهـــا هنگام یکـــه
در فضـــای نمایشـــگاه در حـــال حرکـــت
هســـتند بـــه طـــرزی احمقانـــه و
خنـــدهدار از روی ایـــن ســـی مهای نام رئـــی
م یپ رنـــد ،در واقـــع تاتـــی بـــا نمایـــش
ایـــن تصاویـــر پی شزمینـــهای را بـــرای مـــا
ترســـیم م یکنـــد کـــه انســـان در مســـیر
صنعت ــی س ــازی دنی ــای م ــدرن مرزهای ــی
را بـــرای زندگـــیاش متصـــور شـــده اســـت
کـــه همیـــن مرزهـــا دســـتوپای او را
بســـت هاند و مانـــع حرکـــت آزادانـــهی او
م یشـــوند ،تاتـــی نیـــز در ایـــن بـــاره
چنیـــن گفتـــه اســـت« :مـــن نوعـــی دون
کیشـــوت هســـتم کـــه بـــا ســـاح طنـــز
بـــه جنـــگ آســـیابهای بـــادی مـــیروم.
آســـیابهای بـــادی مـــن عبـــارت اســـت
از ،چ راغهـــای راهنمایـــی ،تابلوهـــا و
عالئـــم کنـــار جـــاده ،خ طکشـــیهای
خیابـــان ،معابـــر و گذرگاههـــای بـــاال و
پاییـــن چهارراههـــا ،ممنوعی تهـــا و
محدو دی تهایـــی کـــه مـــا در میـــان آنهـــا
گمشـــد هایم» .
ژاک تاتـــی همـــواره شـــیفت هی تالقـــی
نبـــوغ بشـــریت بـــا زندگـــی مـــدرن بـــوده
اســـت ،از نظـــر او انســـانها ب هشـــدت
بـــه ماشـــی نها وابســـت هاند و ایـــن
وابس ــتگی گاه باع ــث ضع ــف و درماندگ ــی
آنهـــا م یشـــود ،امـــا بـــا ایـــن وجـــود در
فیل مهـــای او بـــرای مدتهـــای طوالنـــی
از ماشـــین ب هعنـــوان وســـیل هایی بـــرای
جذابیـــت و فریبندگـــی اســـتفاده م یشـــد.
در اولی ــن صحن ـهی معرف ــی اول ــو در فیل ــم
تعطیـــات آقـــای اولـــو او ب ــا ماش ــینی
کـــه تنهـــا جنبـــهی جل بتوجـــه دارد وارد
فیل ــم م یش ــود و فیل ــم زنـــگ تفریـــح
نیـــز بـــا تصویـــری از انبـــوه ماشـــی نهایی
کـــه بـــه دور یـــک میـــدان م یگردنـــد

بـــه پایـــان م یرســـد .از ایـــنرو موضـــوع
اصلـــی فیلـــم ترافیـــک بـــا ســـه فیلـــم
اول مطابقـــت دارد امـــا خـــود فیلـــم
هرگـــز نشـــانی از ایـــن تطبیـــق نـــدارد.در
طـــول فیلـــم کارگـــردان بـــه تکنولـــوژی
و انســـانهایی کـــه از آن اســـتفاده
م یکننـــد زمـــان ب رابـــر اختصـــاص
م یدهـــد و هـــر دوی آنهـــا را نیازمنـــد
یکدیگـــر نشـــان م یدهـــد .بـــرای مثـــال
سکانســـی را بـــه یـــاد بیاوریـــد کـــه در آن
دو کارگـــر شـــرکت آلتـــرا مشـــغول رنـــگ
ک ــردن س ــقف قس ــمتی از دک ــور هس ــتند،
یک ــی از آنه ــا ب ــا قل ــم موی ــی در دس ــت
روی چرخـــی نشســـته و دیگـــری چـــرخ
را بـــه عقـــب و جلـــو م یبـــرد ،درواقـــع
ایـــن دو نفـــر کاری کـــه یکـــی از آنهـــا
م یتوانـــد بـــهتنهایـــی و بـــدون نیـــاز
ب ــه چ ــرخ انج ــام بده ــد را دو نف ــری و ب ــه
شـــکلی احمقانـــه انجـــام م یدهنـــد ،ایـــن
صحنـــه وابســـتگی بی شازحـــد انســـان
ام ــروزی بـــه اب زارهـــای ســـاخت هی خ ــودش
(مثـــل چـــرخ و  )...را نشـــان م یدهـــد.
آقای اولو
شــخصیت همیشــگی فیل مهــای تاتــی،
آق ــای اول ــو ،ای ــن ب ــار در نق ــش ی ــک ط ـراح
ماشــین ظاهــر شــده اســت ،او ماشــینی
ابت ــکاری را ب ـرای س ــفر و کمپین ــگ ط راح ــی
کــرده اســت ،ماشــینی کــه توســط یــک
ش ــرکت خودروس ــازی مج ــازی ف رانس ــوی ب ــه
ن ــام آلت ـرا تولی ــد م یش ــود .ق ـرار اس ــت از ای ــن
خــودرو در نمایشــگاه ماشــین آمســتردام
پردهبــرداری شــود و اولــو مســئولیت
انتقــال دســتاوردش بــه ایــن نمایشــگاه را
قبــول م یکنــد .درونمایــهی طنــز فیلــم
جایــی اســت کــه ایــن خــودرو نم یتوانــد
ب هتنهایــی بــه آمســتردام برســد و حتمــاً
بای ــد توس ــط خودروی ــی دیگ ــر حم ــل ش ــود.
داســتان ناموفــق حم لونقــل در فیلــم
تاتــی م یتوانــد نوعــی تقلیــد از فیلــم
مــزد تــرس ســاخته هنــری ژرژ کلــوزو
محصــول ســال  1953باشــد .فیلــم مــزد
ت ــرس نی ــز درب ــاره جابجای ــی محمول ـهای از
م ــواد منفج ــره اس ــت ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه
در فیلــم ترافیــک جهــان پی رامــون مــا
قابلیــت انفجــار و ترکیــدن را دارد.
طن ــز تات ــی ب ــه ناهماهنگ ــی قهرمان ــش ب ــا
مق ــررات دنی ــای م ــدرن م یپ ــردازد .همچ ــون

چاپلی ــن و کیت ــون ،اول ــو ب هط ــور مضحک ــی
بــا مــردم و اشــیاء پی رامونــش درگیــر
اســت او در زندگــی مــدرن و پیشــرفته بــا
بدبخت یهــا و بدشانســیهای مختلفــی
مواجــه اســت .بــرای مثــال سکانســی را
بــه یــاد بیاوریــد کــه در آن اولــو ســعی
م یکنــد تــا همســر مکانیــک گاراژ را از
خ ــواب بی ــدار کن ــد ام ــا ب ــدون اینک ــه بدان ــد،
گ له ــای پیچ ــک روی دی ــوار خان ــه را از ج ــا
م یکنــد.
در ایــن فیلــم اولــو در نقــش یــک مــرد
معمولــی ف رانســوی کــه بــا جامعــهی در
حــال ماشــینی شــدن روب هروســت بســیار
ناتوانتــر از حــد معمــول اســت و ایــن
نــوع شــخصی تپردازی باعــث محبوبیــت
او م یشــود ،درســت همــان طنــزی کــه
در وجــود شــخصیت چارلــی چاپلیــن و
باس ــتر کیت ــون نی ــز دی ــده م یش ــود .ای ــن
ن ــوع مواجه ــه ب ــا دنی ــای م ــدرن و ماش ــینی
از جن ــس هم ــان طن ــزی اس ــت ک ــه چارل ــی
چاپلیــن در فیلــم عصــر جدیــد بــه
ش ــکل دیگ ــری ب ــه تصوی ــر کش ــیده اس ــت،
هــر دو کارگــردان شــخصیتی را خلــق
م یکنن ــد ک ــه تم ــام تالش ــش ب ـرای رون ــق
گرفتــن صنعــت در ایــن دنیــای ماشــینی
اس ــت ام ــا درنهای ــت خودش ــان در می ــان این
چرخهــای دس تســاز اســیر م یشــوند،
چاپلیــن در چرخهــای ماشــینی کــه
تعمیــر م یکنــد و آقــای اولــو در میــان
ت رافیــک.
س ــفر اول ــو ب ــه توق فه ــا و راهه ــای انح راف ــی
ب یپایــان تقســیم م یشــود ،ناتوانــی
وی در پیمــودن یــک خــط مســتقیم بــه
کمــی قب لتــر بازم یگــردد ،زمانــی کــه
او در ســاختمان اصلــی شــرکت آلتــرا در
ح ــال رس ــم ک ــردن چهارچوب ــی منظ ــم ب ــه
دور طرحــش اســت و بــا ب ینظم یهــای
ورود و خــروج افــراد بــه اتــاق کار او ،ایــن
خطــوط صــاف بــه خطوطــی زیگــزاگ
تبدیــل م یشــود ،تاتــی ایــن پی شزمینــه
را بــرای مــا ف راهــم م یکنــد کــه بااینکــه
آقــای اولــو بســیار آدم منظمــی اســت
امــا ب ینظم یهــای جامعــهای کــه او را
محاص ــره ک ــرده اس ــت مان ــع از آن م یش ــود
کــه بتوانــد مســیر مســتقیم خــود را تــا
پایــان طــی کنــد.
در فیلــم ترافیــک مــا شــاهد ایــن
هســتیم کــه اولــو از دنیایــی کــه خــود
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در آن حرکــت م یکنــد ســؤالی نــدارد،
او از ایــن دنیــا کنارهگیــری م یکنــد و
کامــ ً
ا نســبت بــه آن ب یتفــاوت اســت.
ب هجــای یــک کاوشــگر فعــال امــا گیــج
در فیل ــم زن ــگ تفری ــح وی ب ــه حاش ــی هی
ج ــادهی زندگ ــی تبعیدش ــده اس ــت .ب ــه نظ ــر
م یرســد تاتــی پــس از دســتوپنجه نــرم
کــردن بــا مشــکالت مالــی کــه نتیجــهی
ولخرج یهایــش در فیلــم زنــگ تفریــح
بــود ،ایــن بــار و در ترافیــک از زندگــی
شــهری و سب کســریهای آن دس تشســته
اســت ،ماشــین مخصــوص پی کنیــک و
کمپین ــگ اول ــو درنهای ــت در گاراژی در هلند
متوقــف م یشــود ،جایــی کــه او و دیگــر
ه مس ــف رانش از پی کنی ــک در کن ــار س ــاحل
رودخان ــه ل ــذت م یب رن ــد و ظاه ـراً عالق ـهی
خــود را بــرای رســیدن بــه آمســتردام از
دســتدادهانــد.
نقش صدا در فیلمهای تاتی
تاتــی ب هنوعــی طنزپــردازی صامــت
اســت .ب هجــای دیالــوگ ،بیشــتر تمرکــز و
توجــه او بــر روی صداهــای محیــط اســت.
تاتــی م یتوانــد بــدون نیــاز بــه دیالــوگ،
موقعی تهــای مضحــک خلــق کنــد و
تماشــاگر را بــه خنــده وادارد .در فیلــم او
صــدای جیرجیــر برفپاککــن م یتوانــد
ب هانــدازه گفتــن یــک جــک خنــدهدار
باشــد .درجایــی از فیلــم نکتــهای ظریــف
و خنــدهدار درحرکــت برفپاکک نهــا
نهفتــه اســت ،دوربیــن بــه دو زن کــه در
ح ــال صحب ــت ک ــردن در ماش ــین هس ــتند
نزدیــک م یشــود ،حرکــت رو بــه عقــب و
جلــوی برفپاکک نهــا بــا حــرکات ســر و
دس ــت زن ــان مطابق ــت دارد و ص ــدای حرک ــت
الســتیک برفپاککــن بــر روی شیشــه
جــای وراج یهــای پــوچ و ب یمعنــی آنهــا
را پــر م یکنــد .تاتــی ب هگونــهای از ایــن
صداهــا اســتفاده م یکنــد کــه گویــی
انس ــانها و ماش ــی نها در ح ــال اج ـرای ی ــک
کنســرت مشــترک هســتند .فیل مهــای
تاتــی بــا ترکیبــی از محاورههایــی بــه
زبانه ــای گوناگ ــون و س ــرگرمکننده س ــاخته
م یشــود امــا در آنهــا هی چکــس چیــز
مهمــی نم یگویــد .در فیل مهــای تاتــی
مکالم ههــا ب هتنهایــی خنــدهدار نیســتند،
دیالوگهــا فکاهــی و طنزآمیــز نیســتند،
بیشــتر اوقــات مــردم از مکالمــات عــادی
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اس ــتفاده م یکنن ــد و آنچ ــه آنه ــا را طن ــز و
خن ــدهآور م یکن ــد موقعیت ــی اس ــت ک ــه در
آن از ایــن دیالوگهــا اســتفاده م یشــود.
تمامــی طنزهــا در فیلــم ت رافیــک بصــری
اســت و کامــ ً
ا از دیالوگهــا مج زاســت.
اغل ــب از ص ــدا و موس ــیقی ب هج ــای دیال ــوگ
همــراه بــا تصاویــر استفادهشــده اســت.
ش ــهر ب ــا آلودگ ــی صوت ــی ناش ــی از ت رافی ــک،
جمعی ــت و صداه ــای صنعت ــی ش ــک لگرفته
اســت .حومــهی شــهر و مناطــق ییالقــی
پــاک و تمیــز ،مملــو از صــدای حیوانــات،
مکالم ــات ع ــادی م ــردم و ص ــدای طبیع ــت
اســت،این جهانــی پــر از اعجــاز صداســت.
ق ــدرت تات ــی در اس ــتفاده از ص ــدا ب ــه ح ــدی
ب ــود ک ــه باس ــتر کیت ــون بع ــد از مش ــاهدهی
فیل ــم دای ــی م ــن ،از تات ــی خواس ــت ت ــا ب ــر
روی صــدای نســخ ههایی از فیل مهایــش
کار کن ــد ،پ ــروژهای ک ــه هرگ ــز ب ــه واقعی ــت
تبدیــل نشــد.
ترافیک و زندگی ماشینی
ترافیــک فیل منامــهای کالســیک نــدارد
یراهــه نامیــد.
و م یتــوان آن را کمــدی ب 
توضی ــح اینک ــه تات ــی فیل منام ــه را تنه ــا ب ــر
اســاس طرحــی شــشصفح های و اســتوری
بــوردی اولیــه نوشــت ،درواقــع بســیاری
از قســم تها ب هصــورت ف یالبداهــه
نوشت هشــدهاند ،ایــن رونــد در روایــت
فیل ــم ک ــه ماهی ــت تصادف ــی و اتفاق ــی دارد
نی ــز ب ــه چش ــم م یخ ــورد .ای ــن فیل ــم ک ــه
درونمای ـهاش خ راب ــی و ازکارافتادگ ــی اس ــت
را م یتــوان داســتانی دربــارهی از دســت
دادن کنت ــرل ،ه ــم در ش ــخصیت اول ــو و ه ــم
در نــزد خــود تاتــی در نظــر گرفــت.
درونمایــهی ترافیــک ،ماشــین و تأثیــرآن

بــر روی انســانهایی اســت کــه بــا آن
رانندگــی م یکننــد ،آن را خریدوفــروش
م یکننــد و گاه از مســیر انســانی خــارج
م یشــوند ،تاتــی درای نبــاره ای نطــور
گفت ــه" :صب ــح ی ــک روز یکش ــنبه قبل
از س ــاخت فیل ــم ترافی ــک من ح ــدوداً
دوس ــاعتی را ب ــاالی پل ــی کوچ ــک ک ــه
روی بزرگــراه غــرب قرارگرفتــه بــود
ایســتادم ،هــوا آفتابــی بــود ،یکــی
از روزه ــای فص ــل به ــار بــود .بزرگــراه
غربــی بــا درختــان بســیار زیبــا
احاط هشــده بــود و مــن بــه مــردم
پاریــس نــگاه م یکــردم درحال یکــه
آنهــا بــه ســمت حومــهی شــهر
درحرکــت بودنــد و در تمــام آن دو
ســاعت هرگــز ندیــدم کــه حتــی
یکــی از رانندههــا در حــال لبخنــد
زدن باشــد و ایــن واقعــه بــرای یــک
صب ــح آفتاب ــی در فص ــل به ــار بس ــیار
ناامیدکننــده بــود .چیــزی کــه مــن
دیــدم تنهــا شــبیه یــک مســابق هی
اتومبی لرانــی بــود ،خودروهــای
کوچــک م یخواســتند هــر طــور
ش ــده از خودروه ــای بزرگت ــر س ــبقت
بگی رنــد .بنابرایــن مــن احســاس
کــردم کــه بایــد کاری انجــام بدهــم،
مــن هرگــز نم یدانســتم کــه موفــق
م یش ــوم ی ــا ن ــه ام ــا دوس ــت داش ــتم
ه رطــور شــده لبخنــد را دوبــاره بــه
چهرههــای رانندههــا بازگردانــم.
مــن هرگــز نم یفهمیــدم کــه چــرا
پســر جوانــی کــه در رســتوران و یــا
ه ــر ج ــای دیگ ــر بس ــیار خوش ــحال و
خوشبرخــورد اســت ،در ایــن لحظــه
و پش ــت فرم ــان ماش ــین تبدی ــل ب ــه

یــک شــیطان واقعــی م یشــود،
در ماشــین را م یبنــدد و آمــادهی
مســابقه م یشــود".
در زم ــان اک ـران فیل ــم نی ــز تات ــی در گفتگ ــو
ب ــا نش ــریه ف رانس ــوی حرف ـهی هنرپیش ــگی
بــر ایــن نکتــه پافشــاریکــرد" :ســعی
م یکنیــم ب هســادگی نشــان دهیــم
ک ــه هنگام یک ــه اف ــراد پش ــت فرم ــان
ماشــین هســتند تغییــر م یکننــد"
دنیای ــی ک ــه تات ــی ب ــه آن م ینگ ــرد آش ــفته
و پریشــانحال اســت ،دنیایــی سرشــار از
ریت مهــای تقلیــدی کــه بــه ماشــینی
شــدن جامعــه و از بیــن رفتــن قابلیــت
انعطافپذیــری اعضــا آن م یپــردازد.
ســکانس دوس تداشــتنی پم پبنزیــن
را بــه یــاد بیاوریــد کــه در آن متصــدی
پم پبنزیــن عل یرغــم پــر بــودن ماشــین
از والدیــن ،بچ ههــا ،چمدانهــا و حیوانــات
خانگــی ،اصــرار دارد تــا مجســم ههای
نی متنــهی گچــی بــزرگ از مشــاهیری
نظیــر بتهــوون و ناپلئــون را بــه راننــده
بدهــد ،مســاف رانی کــه در پم پهــای
بنزیــن توقــف م یکننــد دستشــان از
مجســم ههای نی متنــه بــزرگ و هدایــای
رایــگان یــک شــرکت نفتــی پــر اســت.
فرهنگــی از حرکــت و تجــدد مشــتریان را
مملــو از هدایــای بــیارزش دوران باســتان
کــرده اســت .نکتــهی جال بتوجــه
دیگ ــری نی ــز در ای ــن س ــکانس وج ــود دارد،
پم پبنزیــن محلــی اســت کــه ماشــی نها
در آن تغذیــه م یشــوند و متصدیــان
پم پبنزی ــن نی ــز درواق ــع ب ــا دادن نمادهای ــی
ســمبلیک از مشــاهیر ادبــی ،تاریخــی و ...
جه ــان ب ــه رانن ــدگان ،ای ــن نکت ــه را گوش ــزد
م یکننــد کــه انســان امــروزی پــس از
گرفتــار شــدن در دنیــای مــدرن ،نســبت
ب ــه گذش ــته زم ــان بس ــیار کمت ــری را ص ــرف
تغذیــهی روحــی خــود م یکنــد.
تاتــی در ایــن فیلــم عــاوه بــر نفــی
ســاختارهای مــدرن جامعه،افــراد را بــه
ســمت مــراوده بــا یکدیگــر ،برقــراری
ارتبــاط و همچنیــن کشــف طبیعــت و
محی ــط پی رامونش ــان ترغی ــب ک ــرده اس ــت.
درصحن ـهای از فیل ــم ک ــه تع ــداد زی ــادی از
ماشــی نهاباهم تصــادف کردهانــد ،خ رابــی
ماش ــی نها باع ــث ش ــده اس ــت ت ــا رانن ــدگان
و مســاف ران ،ماشــی نهای خــود را تــرک
کننــد و همــراه بــا صــدای پ رنــدگان بــه

اکتشــاف محیــط پی رامونشــان بپردازنــد.
در جهــان ماشــینی تاتــی هیــچ حرکتــی
معنــا دار نیســت .ماشــی نها در ت رافیــک
ســپر بــه ســپر حرکــت م یکننــد و قــادر
بــه حرکــت و پیــش روی بیــش از چنــد
ســانت یمتر نیســتند .حــرکات راننــده هــا
بــه طــرزی مضحــک شــبیه یکدیگــر
اســت ،انســانهایی کــه کورکورانــه تقلیــد
یزننــد و
م یکننــد و دم از تجــدد م 
ســرعت بی شازحــد آنهــا بــرای تجــدد
در جــای دیگــری از فیلــم بــه ســخره
گرفتــه م یشــود ،صحنــهای کــه در آن
بازیگــران بــه تماشــای فضانــوردان در مــاه
از طریــق تلویزیــون م یپردازنــد و صبــح
روز بع ــد مارس ــل و ی ــک تعمی ــرکار هلن ــدی
بــا ریتمــی کنــد بــه بــازی م یپردازنــد
ب هگونــهای کــه انــگار در جاذبــهی صفــر
یــا خــأ قــرار دارنــد .رســیدن بــه مــاه
ی کچیــز اســت و رســیدن بــه آمســتردام
اندکــی ســخ تت ر!
مفهــوم ارتبــاط (در ادراک دوگانــهی ســفر
و زبــان) چیــزی اســت کــه در معــرض
خطــر قــرار دارد .همچــون فیلــم زنــگ
تفریــح ،دیالوگهــای ت رافیــک پلــی
فون ــی (چندصدای ــی) و از زبانه ــای مختل ــف
همچــون ف رانســوی ،هلنــدی ،ف رانســوی -
انگلیس ــی و انگلیس ــی اس ــت .زبان انگلیس ــی
ب ــه ش ــک لهای مختل ــف همچ ــون انگلیس ــی
آمریکایــی ،انگلیســی بــا لهجــه هلنــدی و
ب هطــور دس توپاشکســته بــه لهجــهی
ف رانســوی توســط اولــو صحبــت م یشــود.
در واق ــع انس ــان ام ــروزی توانای ــی برق ــراری
ارتبــاط را از دســتداده اســت و حتــی
اگ ــر زب ــان مش ــترکی در می ــان باش ــد نی ــز
ایــن آواهــای انســانی در میــان صــدای
موتــور ماشــی نها ،صــدای گوشخــراش

ترمزهــا و صــدای بــه هــم خــوردن در
ماشــی نها گ مشــده اســت.
ب یشــک فیلــم ترافیــک حــاوی فضایــی
از تردی ــد و ناامی ــدی اس ــت ک ــه ت ــا ح ــدودی
آن را نســبت بــه فیلــم زنــگ تفریــح
حزنآلــود ترم یســازد .درحال یکــه فیلــم
زنــگ تفریــح از ب ینظمــی لذتبخــش
در تقابــل بــا زندگــی ت کبعــدی و
ماشــینی شــهری دفــاع م یکنــد ،فیلــم
ترافیــک بــه پیــروزی ســکون ،رکــود و
انســان گریــزی اعتــراف م یکنــد .انبوهــی
از ماشــی نهای ق راضــه و اســقاطی بــه مــا
هشــدار م یدهنــد کــه فرهنــگ ماشــینی
بــه ســمت ســکون و ب یحرکتــی پیــش
مــیرود .جالــب اســت بدانیــم کــه فیلــم
ترافی ــک تنه ــا چه ــار س ــال بع ــد از فیل ــم
تعطیــات آخــر هفتــه محص ــول س ــال
 1959بــه کارگردانــی ژان لــوک گــدار
س ــاخته ش ــد ،ک ــه ای ــن دو فیل ــم ب ــه لح ــاظ
مضمونــی شــباهت هــای بســیاری دارنــد.
پایــان فیلــم ترافیــک ب هطــور قابــل
مالحظــهای دو وجهــی اســت .از جنبــهی
مثبــت ،در شکســت پیــروزی وجــود دارد،
شکس ــت پ ــل پی ــروزی اس ــت .گ ــروه هم راهان
آق ــای اول ــو خیل ــی دی ــر ب ــه مقصد م یرس ــد،
ً
تقریبأب ــه پای ــان رس ــیده اس ــت و
نمایش ــگاه
او ب یدرنــگ اخــراج م یشــود .بــا ای نحــال
ماشــین مخصــوص کمپینــگ ،بیــرون
محوطــه پــارک شــده اســت و جمعیــت
زیــادی را مجــذوب خــود کــرده اســت.
ماریــا هــم از زنــی خشــک و جــدی کــه
کاله ایمن ــی ب ــه س ــر م یگ ــذارد ب ــه کس ــی
تبدی لشــده اســت کــه م یخنــدد ،شــلوار
جیــن بــه پــا م یکنــد و از ای نکــه در
مأموریتــش شکســتخورده احســاس
ناامیــدی نم یکنــد .هنگام یکــه اولــو
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از ماریــا جــدا م یشــود اولــو بــه ســمت
درب ورودی متــرو مــیرود و بــار دیگــر
توس ــط جمعی ــت ب ــه س ــمت ماری ــا هدای ــت
م یشــود ،آن دو بــا چتــر اولــو بــه مســیر
خــود ادامــه م یدهند.ایــن پایــان خوبــی
بــرای آن دو اســت امــا بــرای دنیــا پایــان
خوب ــی نیس ــت ،تصاوی ــر پایان ــی عاب ران ــی را
نش ــان م یده ــد ک ــه ب ــا چتره ــای مش ــکی
البــای پارکینگــی از انبــوه ماشــی نها ،از
میس ــرهای باری ــک در ح ــال عب ــور هس ــتند.
همچ ــون فیل ــم زن ــگ تفری ــح ماش ــی نها
شــهر را غصــب کردهانــد.
همچنی ــن نماهای ــی ک ــه تات ــی از رانندهه ــا
بــه تصویــر کشــیده ،بــدون هیــچ توضیــح
اضاف ـهای بیانگ ــر ای ــن اس ــت ک ــه صاحب ــان
خودروهــا شــبیه خودروهایشــان هســتند
یــا ب هعبارتدیگــر خودروهــا بــه طــرز
شــگف تانگیزی شــبیه صاحبانشــان
شــدهاند ،درواقــع مشــخص نیســت
کدامیــک از دیگــری الگوبــرداری کــرده
اســت ،درســت همانطــور کــه صاحبــان
حی وانــات خانگــی اغلــب شــباه تهایی بــا
حی واناتش ــان دارن ــد ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه ای ــن
روح و معنــای زندگــی در دنیــای صنعتــی
وجــود نــدارد و انســان مــدرن روزبــهروز
فرســودهتر و ب یروحترم یشــود .بــرای
مثــال ســکانس حرکــت برفپاکک نهــا
را بــه یــاد بیاوریــد ،برفپاککــن ماشــین،
خصوصیــات و حال تهــای صاحــب ماشــین
را بــه خــود م یگیــرد ،برفپاکک نهــای
ماشــین راننــدهی پیــر درحال یکــه صدایــی
آزاردهن ــدهدارن ــد هرگ ــز ب هدرس ــتی و ب هص ــورت
کامــل شیشــه را پــاک نم یکنــد،
برفپاکک نهایــی کــه در جــای خــود
یزن ــد و در ش ــرف افت ــادن اس ــت ب ــه
ل ــق م 
ی ــک س ــمت حرک ــت م یکن ــد و دگ رب ــار ب ــا
حالتــی خســته و ب یرمــق ب هجــای خــود
برم یگــردد.
عــاوه بــر ایــن اســتفاده از نمــای
برفپاکک نهــا باریــدن بــاران را تداعــی
م یکنــد و در آخــر فیلــم ،اولــو نیــز در
نهایــت از چتــر خــود اســتفاده م یکنــد.
در ترافیــک بــرای هم هچیــز هدفــی
تعیی نشــده اســت ،حتــی بــاران!
اگرچ ــه تات ــی پ ــس از مش ــاهدهی نس ــخ هی
نهای ــی ترافی ــک ،آن را قدم ــی رو ب ــه عق ــب
م یدانــد امــا فیلــم ارزشهــای ویــژهای
دارد .ترافیــک ب هطــور پیوســته خنــدهدار
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نیس ــت ام ــا طن ــز در قس ــم تهای مختل ــف
فیلــم پ راکنــده اســت و حالتــی انت زاعــی
را بــه وجــود مــیآورد .طنــز واقعــی آن در
انب ــوه چندصدای یه ــا و وقای ــع همزم ــان ب ــه
چشــم م یخــورد .چیــزی کــه بــرای تاتــی
جال ــب اس ــت ایج ــاد جهان ــی ب ــا درونمای هی
طنــز اســت .فیلــم ترافیــک گونــهای از
کمــدی عــاری از شــوخ یهای تکــراری و
پی شپاافت ــاده اس ــت ،تات ــی س ــعی م یکن ــد
بینن ــدگان خ ــود را ب ــا آنچ ــه آنه ــا در دنی ــای
واقع ــی و پی رام ــون خ ــود م یبینن ــد بخندان ــد.
درصحنــهای یــک کشــیش ب هگونــهای بــه
ســرویس فولک سواگــن قورباغــهای خــود
م یپ ــردازد ک ــه ان ــگار در ح ــال عب ــادت ب ــه
ســوی محــراب اســت ،گویــی ماشــی نهای
م ــا تبدی ــل ب ــه دی ــن و مذه ــب م ــا ش ــدهاند!
تاتــی در مصاحبــهای اذعــان کــرده اســت
ک ــه ه ــدف فیل مه ــای طن ــزش ای ــن نیس ــت
کــه از شــدت خنــده بــه خــود بپیچیــم
و غــش کنیــم بلکــه در عــوض وی ســعی
م یکنــد تــا زندگــی عــادی و روزمــره را
تبدی ــل ب ــه طن ــز و فکاه ــی کن ــد .نکت ـهی
جال ــب در م ــورد تات ــی ای ــن اس ــت ک ــه اف ـراد
و موقعی تهــای خنــدهدار در فیل مهــای او
گاه معق ــول ب ــه نظ ــر م یآین ــد و در بس ــیاری
مواقــع طنــز او ناشــی از موقعی تهــای
کامــ ً
ا جــدی اســت ،بــرای مثــال تصاویــر
افــراد مغمومــی کــه در پشــت ت رافیــک
ماندهانــد در عیــن جدیــت ،تماشــاگر
را بــه خنــده م یانــدازد .ایــن طنزهــای
ظری ــف ادوی ـهای هس ــتند ب ـرای درونمای ـهی
تأم لب رانگیــز و گاه تلــخ فیلــم ترافیــک.
تاتــی م یخواهــد بــه مــا نشــان بدهــد
ک ــه حت ــی در جهان ــی ممل ــو از ماش ــی نها
و راننــدگان خودکامــه و لجبازیهایشــان
هن ــوز هم هچی ــز ب ــه پای ــان نرس ــیده اس ــت،
حتــی باوجودمشــغل ههای ذهنــی ناشــی
از فرهنــگ ماشــینی اگــر مــا بخواهیــم و
خودم ــان انتخ ــاب کنی ــم م یتوانی ــم از ش ــر
ماش ــی نها خ ــاص ش ــویم و در زی ــر باران ــی
غی ــر تصنع ــی ق ــدم ب زنی ــم .ای ــن رویک ــرد را
م یتــوان همچنیــن در ط راحــی غرفــهی
م ربــوط بــه شــرکت آلتــرا در نمایشــگاه
نی ــز مش ــاهده ک ــرد ،تنه ــا غرف ـهای ک ــه ب ــا
نمادهای ــی از طبیع ــت تزئی ــن ش ــده اس ــت
و ماشــین م ربــوط بــه آن غرفــه هرگــز بــه
نمایشــگاه نم یرســد ،درواقــع تاتــی بــه
مــا پیشــنهاد م یکنــد کــه بــرای حفــظ

طبیعــت ،ماشــین را از آن حــذف کنیــم،
در واق ــع اعتق ــاد دارد ک ــه زندگ ــی ماش ــینی،
هــرروز انســان را از طبیعتــش دورتــر
م یکنــد.
مثالهــای بســیار زیــادی ازای نگونــه طنــز
بعــد از فیلــم تاتــی وجــود دارد ،آخریــن
فیل مه ــای کم ــدی ل ــوک مول ــت ،ت راژدیه ــای
کمــدی انســانهای خوشنیــت ولــی
ب یعرضــهی آکــی کوریســماکی ،ب هویــژه
فیل ــم مواظ ــب روس ــریات ب ــاش تاتیان ــا،
کمدیهــای احمقانــهی اتــار یوســلیانی و
کمدیهــای اسل پاســتیک روی اندرســون،
آوازهای ــی از طبق ــه هفت ــم در س ــال 2000
و تــو ،زندگــی در ســال  2007نوشــت هی
یوهــان اســتریند بــرگ .ب هعنــوان یکــی
از جدیدتریــن مثالهــا نیــز م یتــوان
بــه محصــول مشــترک ف رانســه و بلژیــک
اشــاره کــرد کــه در ســال  2004توســط
گوســتاو کــرورن و بنــوت دلپیــن ســاخته
شــد ،فیلــم در رابطــه بــا دو مــردی اســت
کــه بــا ویلچــر بــرای مالقــات بــا ســازنده
ماش ــی نهای کش ــاورزی معی ــوب ک ــه باع ــث
ش ــده اس ــت ای ــن دو م ــرد دیگ ــر ق ــادر ب ــه راه
رفت ــن نباش ــند ب ــه فنالن ــد س ــفر م یکنن ــد،
ادای دین ــی آش ــکار ب ــه ژاک تات ــی ک ــه در آن
نــام فیلــم و نــام ســازندهی ماشــی نهای
کش ــاورزی معی ــوب آلت ــرا ( )Aaltraاس ــت.
آخری ــن اث ــری ک ــه از ش ــخصیت آق ــای اول ــو
وام گرفتــه اســت را م یتــوان در انیمیشــن
کوت ــاه آقــای هابلــوت ساخت هیالکس ــاندر
اس ــپیگارس و الرن ــت ویت ــز مش ــاهده ک ــرد،
انیمیش ــنی ک ــه در س ــال  2013س ــاخته ش ــد
و جای ــزهی بهتری ــن انیمیش ــن کوت ــاه اس ــکار
را در ســال  2014از آن خــود کــرد.
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مقدمه :ماجرای من
بعضـــی فیلمهـــای بـــزرگ در همـــان
چنـــد دقیقـــهی اول خـــود را نشـــان
میدهنـــد ،بـــرای مـــن سرنوشـــت
شـــگفتانگیز املـــی پولـــن چنیـــن
فیلمـــی بـــود؛ بعضـــی دیگـــر در حیـــن
تماشـــا رخ نمینماینـــد و پـــس از تمـــام
شدنشـــان اســـت کـــه آدم میفهمـــد بـــا
چـــه اثـــر بزرگـــی روبـــهرو بـــوده اســـت،
ســـه رنـــگ بـــرای مـــن اینگونـــه بـــود.
امـــا بعضـــی فیلمهـــا هـــم هســـتند کـــه
یـــک بـــار دیـــدن ارزش حقیقـــی آنهـــا
را معلـــوم نمیکنـــد؛ بایـــد دیـــد و
دوبـــاره دیـــد ،اجـــازه داد زمـــان بگـــذرد
تـــا صیقـــل بخورنـــد و خـــود فـــرد هـــم
رشـــد کنـــد تـــا بتوانـــد بـــه عظمـــت
آورد؛ ماجـــرا بـــرای مـــن
آنهـــا ایمـــان َ
از ایـــن دســـتهی ســـوم اســـت .فیلمـــی
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ک ــه ب ــدون هی ــچ تردی ــدی در لیس ــت 10
فیلـــم عمـــرم خواهـــد بـــود؛ کـــه منطقـــی
و مســـتدل نوشـــتن راجعبهـــش برایـــم
کاری بـــس دشـــوار اســـت؛ کـــه درضمـــن
تصویـــری هـــم هســـت از مـــن ،از انســـان،
در پیچیدهتریـــن شـــکل و نهایـــت
ِ
درنهایـــت هنـــر اســـت،
ژرفایـــش؛ کـــه
ً
اصـــا
آنجـــا کـــه بحـــث فـــرم و محتـــوا
نامربـــوط اســـت ،جایـــی کـــه آن ترکیـــب
جادویـــی رخ داده؛ کـــه عمیقتریـــن
مضامیـــن بشـــری در بدیعتریـــن فـــرم
ارائـــه میشـــوند .آنجـــا کـــه عظمـــت اثـــر،
کـــه بـــه کالم درنمیآیـــد  -کـــه اگـــر در
کلمـــه میگنجیـــد ایـــن نبـــود  -بـــر آدم
چیـــره میشـــود و ایـــن عنصـــر کمیابـــی
اســـت کـــه بعـــد از دوبـــاره و چندبـــاره
و هـــر بـــار دیـــدن فیلـــم همانقـــدر
مهیـــب ،همانقـــدر ســـترگ باقـــی اســـت؛
مثـــل آن تهـــی هولنـــاک پایانـــی...

ماجرای سهگانه

بــزرگان ســینما فیلمهــای خــوب و
عالــی بســیار دارنــد؛ امــا معمــوالً یــک
تکشــاهکار عمــر دارنــد :همانطــور کــه
شــاهکار عمــر فلینــی هشــتونیم اســت
و شــاهکار عمــر آلــن رنــه ســال گذشــته
در مارینبــاد و شــاهکار عمــر برگمــان
پرســونا ،درمــورد آنتونیونــی ایــن ســتارهی
دســتنیافتنی بــدون شــک ماجــرا
اســت .آنچــه عمومــاً بهعنــوان ســینمای
آنتونیونــی تلقــی میشــود در ســهگانهی
دهــهی  60او کــه در هرســه مونیــکا
ویتــی بــازی میکنــد متجلــی اســت؛
اگرچــه ظاهــرا ً در ایــران آگراندیســمان
محبوبتریــن فیلــم آنتونیونــی اســت ،امــا
اهمیــت تاریخــی و کیفیــت ماجــرا آن را
بــه شــاهکار عمــر آنتونیونــی تبدیــل کــرده.
امــا همیــن فیلمــی کــه امــروز از معــدود
آثــار تاریــخ ســینما محســوب میشــود کــه
ویژه نامه سینما تک قلهک
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میشــود ســینما را بــه پیــش و پــس از آن
تقســیم کــرد ،تمــام شــدنش چیــزی شــبیه
معجــزه بــود .مشــکالت متعــددی کــه فیلــم
بــا آنهــا روبـهرو شــد بارهــا آن را تــا مــرز
تعطیلــی بــرد؛ از ورشکســتگی تهیهکننــده
و قطــع بودجــهی فیلــم گرفتــه تــا
اعتصــاب عوامــل بهدلیــل پرداخــت نشــدن
دستمزدشــان و حتــی مشــکل قلبــی و
بــه کمــا رفتــن ل ِئــا ماســاری .فیلــم در
حیــن اولیــن اکرانــش در جشــنواره کــن
 1959نیــز بــا فریادهــا و هــو کردنهــای
منتقــدان روبــهرو شــد .امــا هنگامــی کــه
آنتونیونــی در  1995جایــزهی اســکار یــک
عمــر فعالیتهــای هنــری را دریافــت
میکــرد ،همــه او را ایســتاده تشــویق
میکردنــد .چیــزی ایــن وســط تغییــر
کــرده بــود؛ آنتونیونــی ســینما را تــکان
داده بــود .ســینما پــس از آنتونیونــی دیگــر
آن چیــزی نیســت کــه پیــش از او بــود.
عنــوان هوشــمندانهی فیلــم (کــه در
گذشــته در ایــران عمومــاً بــا عنــوان
حادثــه شــناخته میشــد) نشــان
خودآگاهــی هنرمنــد مــدرن اســت
( Avventuraدر زبــان ایتالیایــی اشــاره
بــه رابطــهی عشــقی معمــوالً زودگــذر
هــم دارد) .فیلمــی کــه قــرار اســت نهایت ـاً
بــه ذات انســان مــدرن نقــب بزنــد بــا
«ماجرا»یــی بهظاهــر کالســیک ،ناپدیــد
شــدن دختــری در ســفری تفریحــی ،آغــاز
میشــود؛ امــا قواعــد و قوانیــن ســینمای
کالســیک زیــرورو میشــود .ماجــرا کــه
طــرح داســتانیاش در ابتــدا تــا حــدودی
روالــی کموبیــش کالســیک را میپیمایــد،
آنچنــان انتظــارات تماشــاگر را دگرگــون
میکنــد کــه ژانــر ظاهــرا ً پلیســی آن بـهکل
فرامــوش میشــود .دختــری ناپدیــد شــده
اســت؛ امــا فیلــم مــا را تــا بدانجــا پیــش
میبــرد کــه ایــن موضــوع دراماتیــک کــه
در فیلمــی کالســیک میتوانســت تمــام
مــدت فیلــم را اشــغال کنــد و تعلیــق و
هیجــان بیافرینــد (نــگاه کنیــد بــه روانــی
هیچــکاک بــا طــرح داســتانی مشــابه) در
اینجــا بهکلــی در حاشــیه قــرار میگیــرد
و اصـ ً
ا حــذف میشــود تــا مســائلی بســیار
عمیقتــر و پیچیدهتــر دربــاب ذات انســان
مــدرن طــرح گــردد.
خــود آنتونیونــی در کنفرانــس مطبوعاتــی
ماجــرا در جشــنواره کــن  1960بــه
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انشــقاق بــزرگ جهــان امــروز اشــاره کــرد
کــه از یــک ســو علــم رو بــه آینــده دارد و از
ســوی دیگــر اخــاق کلیش ـهای رو بهســوی
گذشــته .او بــه تولــد انســانی نــو ،پــر از
وحشــت و هــراس و لکنــت ،در دورانــی
آبســتن اشــاره کــرد کــه بــار خصوصیــات
عاطفــیای را بــه دوش میکشــد کــه
نامتناســب و نابســنده هســتند .او میگویــد:
«...اخالقیــات و اســطورههای امــروز،
زمانــی کــه مــا در آســتانهی رســیدن بــه
مــاه هســتیم ،نبایــد مثــل دوران هومــر
باشــد ،امــا اینگونــه هســت ».آنتونیونــی
رواج اروتیسیســم را نشــان بیمــاری عاطفــی
دوران میدانــد و اعــام مــیدارد« :اروس
بیمــار اســت؛ انســان آراموقــرار نــدارد؛
چیــزی اذیتــش میکنــد .و هروقــت
چیــزی انســان را اذیــت میکنــد ،او
واکنــش نشــان میدهــد؛ امــا بــد واکنــش
نشــان میدهــد ،تنهــا براســاس انگیزهــای
اروتیــک؛ و برایهمیــن ناخشــنود اســت ».او
میگویــد« :انســان اخالقمــدار ،کــه ترســی
از امــر ناشــناختهی علمــی نــدارد ،امــروز
از امــر ناشــناختهی اخالقــی میترســد.
ماجــرای او کــه از ایــن نقطــهی تــرس
و ســرخوردگی آغــاز میشــود تنهــا
میتوانــد در کیشومــات بــه پایــان
رســد ».آنتونیونــی اگرچــه بهکــرات در
جاهــای مختلــف بهدرســتی اصــرار کــرده
کــه خــود مؤلــف شــخص مناســبی بــرای
توضیــح فیلــم نیســت ،در جایــی میگویــد:
« ...چــه بــه ســر آنــا آمــد؟ صحنــهای در
فیلمنامــه بــود  -کــه بعــداً ،یــادم نمیآیــد
بــه چــه دلیلــی ،حــذف شــد  -کــه در آن
کالودیــا ...بــا بقیــه در جزیــره اســت .آنهــا
تمــام احتمــاالت ممکــن درمــورد ناپدیــد
شــدن دختــر را درنظــر میگیرنــد .امــا
پاســخی در کار نیســت .بعــد از اندکــی
ســکوت ،یکــی میگویــد" :شــاید صرفــاً
غــرق شــده ".کالودیــا ناگهــان بــه او
میپــرد" :صرفــا؟" همــه ،دلــزده ،بــه هــم
نــگاه میکننــد .همیــن اســت .همیــن
دلزدگــی معنــای فیلــم اســت».
در تحلیــل از وضعیــت مــدرن ،ازخودبیگانگی
هنگامــی رخ میدهــد کــه شــخص از جهــان
دلــزده میشــود و بــه درون خــود رجــوع
میکنــد ،اغلــب بــرای آنکــه بــه رابطــهی
خــود بــا جهــان و بــا دیگــران بیندیشــد.
سرگشــتگی انســان مــدرن واضحتــر از

همــه در پرسـهزنی لیدیــا در شــب مشــهود
اســت ،وقتــی از مهمانــی کتــاب جووانــی
بیــرون میآیــد .او در شــهر بــا انســان
در ســنین مختلــف و حــاالت متفاوتــش
روبــهرو میشــود :کودکــی کــه میگریــد،
دو مــرد جوانــی کــه میخندنــد ،پیرزنــی
کــه چیــزی میخــورد ،جوانهایــی کــه
دعــوا میکننــد و غیــره ،گاه حتــی ســعی
میکنــد مداخلــه کنــد ،واکنــش نشــان
دهــد ،تأثیــری بگــذارد و تغییــری ایجــاد
کنــد ،تــا اینکــه باالخــره  -بــه گفتــهی
خــودش «ناخــودآگاه»  -بــه خانــهی
قدیمیشــان میرســد .در کســوف نیــز
بــازار سرســامآور بــورس ،آن ســاختمان
قارچماننــد کــه یــادآور قــارچ حاصــل از
انفجــار اتمــی اســت و تیتــر روزنامههــا
درمــورد جنــگ اتمــی و غیــره بــاز
واقعیــت تهدیدآمیــز معاصــر را نمایندگــی
میکننــد .رجــوع بــه فرهنگــی اگزوتیــک
و خــود را بهشــکل آفریقاییهــا درآوردن
هــم کمکــی بــه انســان مــدرن نمیکنــد
و تنهــا بــرای مــدت کوتاهــی میتوانــد
بیشــتر بــرای تفریــح از آن اســتفاده کــرد،
چراکــه از واقعیــت مدرنیتــه گریــزی
نیســت .آنتونیونــی خــود در جایــی
میگویــد« :واقعیــت معاصــر فــرد را تهــی
میکنــد » .
َآنتونیونــی در مصاحبــه بــا فیلــم کالچــر
 1962میگویــد« :در ســینمای نئورئالیســتی
ارتبــاط فــرد بــا جامعــه مطــرح بــود و روابــط
شــخصی چنــدان محلــی از اعــراب نداشــت.
مثــ ً
ا در دزد دوچرخــه دزدیــده شــدن
دوچرخــه واقعیتــی بــود کــه همــه چیــز
پیرامــون آن شــکل میگرفــت و نیــازی
هــم بــه نزدیــک شــدن بــه درون شــخصیت
نبــود ».و بعدتــر« :ســینما امــروز بایــد بــا
حقیقــت پیونــد داشــته باشــد ...و حقیقــت
زندگــی روزمــرهی مــا نــه مکانیکــی و
متعــارف اســت و نــه مصنوعــی ،آن طــور
کــه داســتانها هســتند ...ریتــم زندگــی
ضــرب یکســانی نــدارد؛ در واقــع ،گاهــی
تنــد اســت و گاهــی آرام ...وقتهایــی
تقریبــاً بیحرکــت بهنظــر میرســد،
وقتهایــی دیگــر هــم میآیــد کــه بــا
ســرعتی بــاال حرکــت میکنــد و بــه
عقیــدهی مــن اینهــا همــه بایــد وارد
جریــان ســاخت فیلــم شــوند .منظــورم
ایــن نیســت کــه بایــد کورکورانــه از روال

زندگــی روزمــره پیــروی کــرد ،بلکــه
فکــر میکنــم از طریــق ایــن مکثهــا،
از طریــق ایــن تــاش بــرای چســبیدن
بــه واقعیــت مســلم  -معنــوی ،درونــی و
حتــی اخالقــی  -چیــزی بیــرون میجهــد
کــه امــروز بیشــتر و بیشــتر بــه عنــوان
ســینمای مــدرن شــناخته میشــود ...چــرا
کــه مســالهی مهــم ایــن اســت :ایــن کــه
حــرکات ،رفتــار ،کلماتمــان ،چیــزی بیــش
از حاصــل موقعیــت شــخصی مــا در رابطــه
بــا جهــان پیرامونمــان نیســت».
 آنتونیونــی تکلیــف مــا را در همــاناولیــن ســکانس روشــن میکنــد؛ بررســی
ایــن ســکانس میتوانــد راهگشــا باشــد:
در شــروع فیلــم آنــا را میبینیــم کــه از
آســتانهی دروازهای قوسیشــکل میگــذرد،
ســمت پــدر میآیــد و بــا او صحبــت
میکنــد .تکلیــف روشــن اســت :ایــن زن
اســت کــه موردتوجــه مــا قــرار خواهــد
گرفــت ،آن هــم زن امــروز ،کــه در برابــر
پــدری کــه متعلــق بــه گذشــته اســت
قــرار گرفتــه .همیــن پــدر بعــدا ً و پــس از
گــم شــدن آنــا در جزیــره مذبوحانــه تــاش
میکنــد بــا ایــن توجیــه کــه آنــا همراهــش
انجیــل داشــته فــرض خودکشــی را مــردود
بدانــد .در همــان جزیــره عتیقــهای پیــدا
میشــود کــه از دســت ریمونــدو میافتــد
و میشــکند و همــه خیلــی خونســرد ایــن
بازمانــدهی گذشــته را فرامــوش میکننــد.
صلیــب هــم در فیلــم تنهــا در ســه جــا و آن
هــم بهشــکلی گــذرا وجــود دارد :در کلبـهی
تکافتــادهی وســط جزیــره ،در ادارهی
پلیــس و در کلیســای متــروک.
در پسزمینــهی گفتگــوی آنــا و پــدر در
ســکانس اول فیلــم ،ســاختمانهایی در
حــال ســاخت اســت و دوران قدیــم و جدیــد
بهروشــنی مشــخص اســت .ایــن جــدال
کهنــه و نــو در موســیقی تیتــراژ ابتدایــی
فیلــم هــم مشــخص اســت؛ موســیقی
درخشــان جووانــی فوســکو کــه متأســفانه
بهدلیــل تمایــل عــام بهموســیقی ملودیــک
تــا ایــن حــد قدرندیــده باقــی مانــده اســت.
ایــن موســیقی مــدرن کــه ذات اثــر را درک
کــرده ،در همــان تیتــراژ آغازیــن مخاطــب
را هشــیار میکنــد کــه بــا چیــزی روب ـهرو
خواهــد شــد کــه تــا بــه حــال نظیــرش
را ندیــده و در ایــن موســیقی هــم تنــش
قدیــم و جدیــد ادامــهدارد.

نمــای اول فیلــم اندکــی کمتــر از یــک
دقیقــه طــول میکشــد و ایــن زمــان
بســیار زیــادی اســت؛ حــرکات دوربیــن او
بســیار نــرم و دقیــق اســت و میزانســن و
قاببنــدی آنقــدر دقیــق و چشــمنواز
اســت کــه میتــوان از هــر لحظــهی آن
عکــس گرفــت .جیــن یانگبــاد اشــاره
میکنــد کــه تکتــک فریمهــای ماجــرا
ارزش بصــری دارنــد و میگویــد اگــر
یــک فیلــم در تاریــخ ســینما لیاقــت آن را
داشــته باشــد کــه در دســتگاههای نمایــش
خانگــی کــه امــکان نگــه داشــتن تصویــر را
دارنــد نمایــش داده شــود ،آن ماجراســت.
در نمایــی از ایــن ســکانس آنــا و پــدرش،
دختــر بــا لبــاس ســفید و پــدر بــا لبــاس
ســیاه ،در پیشزمینــه قــرار دارنــد؛
ســاختمانهای نــو و کهنــه در دوردســت،
کارگــری کــه دارد در ســمت چــپ ایــن دو
دور میشــود و چوبــی انــگار بیــن پــدر و
فرزنــد جدایــی انداختــه .دیویــد تامســون در
 2007بــه مانــدگاری س ـهگانهی آنتونیونــی
حتــی در آن ســالهای پــر از هیاهــوی
دهــهی  60اشــاره میکنــد و میگویــد
شــاید ایــن ســهگانه را بتــوان زیباتریــن
اثــر ســیاه و ســفید تاریــخ ســینما دانســت.
دوربیــن در کل فیلــم کمتــر به شــخصیتها
نزدیــک میشــود؛ عمومــاً بــا مدیومشــات
و النگشــات روبــهرو هســتیم ،در اینجــا
هــم تنهــا هنگامــی کــه بحــث خصوصیتــر
میشــود و موضــوع رابطــهی آنــا بــا
ســاندرو پیشمیآیــد اســت کــه دوربیــن
بــه شــخصیتها اندکــی نزدیکتــر
میشــود .امضــای دیگــر آنتونیونــی نمــا
گرفتــن از شــخصیتهایی اســت کــه
پشــت بــه دوربیــن حــرف میزننــد و یــا
گاه پشــت بــه مخاطــب خــود دارنــد؛ کــه

در اینجــا هنگامــی مشــخص اســت کــه
پــدر پشــت بــه آنــا صحبــت میکنــد.
گاه حتــی در فیلــم پیــش میآیــد کــه مــا
چهــرهی مخاطــب را میبینیــم و وقتــی او
شــروع بهصحبــت میکنــد پشــتش را بــه
مــا میکنــد و ایــن نماهــا بارهــا در فیلــم
تکــرار میشــوند .آنطــور کــه بــوردول
میگویــد کاراکترهــای پشــت بــه دوربیــن
احساساتشــان غیرقطعــی و مبهــم میمانــد
و ایجــاد فاصلــه هــم میکنــد.
 واقعیــت ایــن اســت کــه نمیتــوانبــا لوپروئــون درمــورد «مردانــه» بــودن
ماجــرا موافــق بــود .در آثــار آنتونیونــی
زن قربانــی جامع ـهای اســت کــه ســاخته و
پرداخت ـهی مــردان اســت .آنتونیونــی زنــان
را «صادقتــر» و «حســاستر» خوانــده
اســت .همانطــور کــه کالرا اوربــان
اشــاره میکنــد ایــن زنهــا هســتند کــه
در محیــط شــهری و صنعتــی بیشــتر بــا
محیــط بیگانــه هســتند؛ در ســینمای
آنتونیونــی نیــز ایــن زنهــا هســتند کــه
بیشــتر رو بــه ســمت طبیعــت دارنــد و
بارزتریــن شــخصیت رواننژنــد آنتونیونــی
را هــم میتــوان در صحــرای ســرخ دیــد.
ســرمایهداری نظامــی مردمحــور اســت و
مــردان راحتتــر در آن زیســت میکننــد.
عاطفــه و دوامــی کــه زنــان بهدنبــال آن
هســتند ،در جامعـهی صنعتــی مجــال بــروز
نــدارد و پــس رابطــهای نمیتوانــد بیــن
دو جنــس شــکل بگیــرد .میــان ســاندرو
بــا پســر  17ســالهی نقــاش و نــوهی
پرنســس ،مــردان عامــی کــه بــرای دیــدن
آن «نویســنده» جمــع شــدهاند ،مــردان
طبقــه پایینــی کــه کالودیــا را محاصــره
میکننــد ،پیرمــردی کــه در مهمانــی
پایــان فیلــم ســراغ کالودیــا را میگیــرد،
ویژه نامه سینما تک قلهک
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جووانــی نویســندهی روشــنفکر شــب،
پیِــروی بورسبــاز کســوف و غیــره،
مردانــی از هــر طبقــه و ســن و قشــری
چــه تفاوتــی وجــود دارد؟ کالودیــا از درون
درگیــر اســت؛ او برخــاف ســاندرو کــه
تنهــا مبتنــی بــر غریــزه عمــل میکنــد،
ســعی میکنــد الاقــل تــا حــد ممکــن بــه
اصولــی پایبنــد بمانــد و اوســت کــه اصــرار
دارد همــهی جزیرههــا را بگــردد.
در شــب نیــز لیدیــا در پایــان فیلــم
اعتــراف میکنــد کــه میخواهــد بمیــرد
کــه دیگــر جووانــی را دوســت نــدارد؛
درحالیکــه جووانــی حتــی نامــهی
عاشــقانه و پــر از مهــر و پیمــان وفــاداری
ابــدی کــه نوشــته را هــم بــه یــاد نمـیآورد
و اوج وقاحــت او در هنــگام خداحافظــی بــا
والنتینــا در حضــور لیدیــا نیــز مشــخص
اســت .خــود والنتینــا هــم وقتــی متوجــه
میشــود جووانــی متأهــل اســت ،جــا
میخــورد ،درحالیکــه جووانــی پیشتــر
در بیمارســتان و بــا آن بیمــار نیمفومانیــاک
شــخصیت خــود را برایمــان آشــکار کــرده
اســت .ایتالــو کالوینــو نیــز درمــورد آخریــن
بخــش ســهگانه میگویــد« :در کســوف،
تــز آنتونیونــی مبنــی بــر اینکــه زنــان
حامــل حقیقتیانــد در تضــاد مســتقیم
بــا تمــدن معاصــر ،آشــکارتر و قطعیتــر
میشــود .درمقابــل چرخدنــدهای کــه
مردانــی را کــه بهدنبــال پــول و شــهرت
میدونــد ُخــرد میکنــد ...زنــان بازیگوشــی
خــود را مطــرح میکننــد»...
کالودیــا در ابتــدای فیلــم شــور زندگــی
دارد؛ هنــوز مثــل آنــا تــودار و ســرخورده
نیســت؛ آنــا بــی قــرار اســت و بیحوصلــه؛
کافــی اســت صحنــهای را درنظــر آوریــم
کــه ناگهــان تصمیــم میگیــرد شــنا کنــد
و حوصلــهی بحثهــای بیهــودهی دیگــران
را هــم نــدارد؛ ناگهــان شــیرجه میزنــد
و کمــی بعــد هــم بــا فریــاد «کوســه!
کوســه!» بــاز بهدنبــال ایجــاد معنــا و
شــاید جلبتوجــه اســت.
شــخصیتی کــه در ماجــرا کمتــر بــه او
توجــه شــده پاتریتســیا اســت .او کــه از
همــه پختهتــر عمــل میکنــد ،ظاهــرا ً
نظــم موجــود را پیشــتر از همــه پذیرفتــه؛
نــه مقاومتــی میکنــد و نــه شــگفتزده
میشــود؛ دربرابــر کارهــای ریمونــدو در
قایــق واکنــش خاصــی نشــان نمیدهــد؛
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همانطــور کــه بعــدا ً در مهمانــی پایانــی
فیلــم هــم خــود اشــاره میکنــد کــه
اگرچــه قبــ ً
ا گفتــه از چنیــن جمعهایــی
گریــزان اســت ،حــاال عــادت کــرده و
اهمیتــی هــم نــدارد .او درعینحــال تنهــا
کســی اســت کــه از قایــق پیــاده نمیشــود
و حتــی فکــر شــنا کــردن هــم برایــش
مضحــک اســت .همــدم واقعــی او ســگش
اســت .در جایــی میگویــد« :جزیرههــا را
درک نمیکنــم؛ دورشــان چیــزی جــز آب
نیســت ».وقتــی نظــر کالودیــا را دربــارهی
ریمونــدو میپرســد کالودیــا او را «فاســد»
خطــاب میکنــد ،امــا پاســخ پاتریتســیا
بــاز کلیــدی اســت« :ریمونــدو فاســد
نیســت کالودیــا ،اون یــه پســربچهس».
آیــا ایــن همــان نتیجــهای نیســت کــه
کالودیــا در پایــان بــه آن میرســد؟ جالــب
اینجاســت کــه ریمونــدو پاســخ میدهــد:
«شــروع نکــن! ترجیــح مـیدم فاســد باشــم
تــا پســربچه ،مگراینکــه تــو پســربچهها رو
دوس داشــته باشــی ».و بــاز هــم دیالوگــی
کلیــدی از پارتیتســیا« :میدونــی کــه مــن
کســی دوس نــدارم».
ُ
 بخشــی از پیچیدگــی کار آنتونیونــی درایــن اســت کــه بــا اینکــه شــخصیتهایی
خلــق کــرده کــه رفتــار و گفتارشــان و یــا
حتــی چنــد رفتــار پیاپــی آنهــا بــا هــم در
تناقــض اســت ،بــه باورپذیــری آنهــا نــزد
مخاطــب خدشــهای وارد نمیشــود .در
ابتــدای ماجــرا آنــا و کالودیــا بــا عجلــه
آمدهانــد ،امــا آنــا میگویــد نمیخواهــد
ســاندرو را ببینــد و بعدتــر بــاز درحالیکــه
ســاندرو میخواهــد ســریعتر پاییــن
بیایــد و کالودیــا نیــز پاییــن منتظــر
آنهاســت ،آنــا ناگهــان تصمیــم دیگــری

میگیــرد .آنــا در جزیــره در آخریــن
صحبتــش بــا ســاندرو میگویــد« :از فکــر
از دســت دادنــت میخــوام بمیــرم ،ولــی
دیگــه حِ ســت نمیکنــم ».پــس از گــم
شــدن آنــا ،کالودیــا در جزیــره پرخاشــگرانه
بــه ســاندرو میگویــد« :فکــر کنــم تویــی
کــه بایــد بــری!» ولــی چنــد لحظــه بعــد در
جــواب پاتریتســیا کــه خونســردی ســاندرو
را تعجببرانگیــز میدانــد ،اعتــراض
میکنــد و میگویــد« :خونســرد؟ تمــام
شــب بیــدار بــود!» بعدتــر وقتــی ســاندرو
ُ
هــم ســوار قطــار میشــود و بــه کوپــهی
کالودیــا مـیرود ،اگرچــه کالودیــا اعتــراض
میکنــد ،امــا چشــمانش بهوضــوح
میدرخشــد .یــا در جایــی دیگــر ،کالودیــا
در جــواب ســاندرو در بــاالی کلیســا
میگویــد نمیخواهــد ازدواج کنــد ،امــا
ناقوسهــا را بــه صــدا درمــیآورد.
 درمــورد پایــان تکاندهنــدهی ماجــرانیــز تفاســیر و نقدهــای بســیاری نوشــته
شــده اســت؛ در پایــان کالودیــا ضعــف مــرد
را پذیرفتــه اســت؛ هولناکــی تروماتیــک
ایــن ضربــه دیگــر جــذب نظــم موجــود
شــده اســت .کالودیــا خــود از آنچــه در
حــق آنــای غائــب انجــام داده آگاه اســت،
پــس انتقــام معنایــی نــدارد .همانطــور کــه
هملــت نمیتوانســت انتقــام قتــل پــدر
را از عمویــش بگیــرد؛ چراکــه کلودیــوس
بــه آرزوی نهایــی هملــت جامــهی عمــل
پوشــانده بــود .بــه یــاد بیاوریــم کــه کالودیا
در اتاقــک پاییــن کشــتی لبــاس آنــا را
میپوشــد و آنــا ایــن جملــهی کلیــدی را
میگویــد« :بــه تــو بیشــتر میــاد ».پــس
از گــم شــدن آنــا ،هنــگام طلــوع آفتــاب
نیــز لبــاس آنــا را بــه تــن میکنــد.

بعدتــر وقتــی کالهگیــس مشــکی بــر ســر
میگــذارد دیگــر میــل بــه همســانی بــا
آنــا مســجل میشــود (واقعیــت تلــخ ایــن
اســت کــه در پایــان آن زن «نویســنده»
مومشــکی اســت) .کالودیــا ســاندرو را
چــون کودکــی خطــاکار کــه نــزد مــادر
بازگشــته میپذیــرد .او پذیرفتــه اســت
کــه آدمهــا بیشــتر از آنکــه لیاقــت دوســت
داشــته شــدن داشــته باشــند ،شایســتهی
ترحــم هســتند .آنتونیونــی میگویــد اگــر
همیــن ترحــم را هــم نداشــتیم ،دیگــر چــه
چیــزی باقــی میمانــد؟
اسکورســیزی دربــارهی پایــان فیلــم
مینویســد...« :و در آن صحنــهی پایانــی،
بــس ســوتوکور ،بــس شــیوا ،یکــی از
بهیادماندنیتریــن قطعــات در تمــام
ســینما ،آنتونیونــی چیــزی فوقالعــاده را
تحقــق میبخشــد :در ِد صــرفِ زنــده بــودن.
و سِ ــر آن ».او در ادامــه مینویســد« :فیلــم
آنتونیونــی تلقــی مــن از ســینما را تغییــر
داد ،و جهــان پیرامونــم را ،و کاری کــرد
کــه هــردوی اینهــا بیحدومــرز بهنظــر
برســند».
 ژاک دونی ــول -ولک ــروز در  1960در کای ــهدو ســـینما هیروشـــیما عشـــق مـــن و
ماجـــرا را پایهگـــذاران چیـــزی میدانـــد
کـــه بایـــد از آن پـــس «ســـینمای جدیـــد»
خوانـــده شـــود .پیـــر لوپروئـــون ماجـــرا و
زندگـــی شـــیرین فلینـــی (کـــه هـــردو
در یـــک ســـال در جشـــنوارهی کـــن بـــه
نمایـــش درآمدنـــد) را نخســـتین ســـندهای
دوران میخوانـــد .پالیـــن کیـــل در 1960
ماجـــرا را بهعنـــوان بهتریـــن فیلـــم
ســـال برمیگزینـــد و میگویـــد تـــا
بـــه حـــال چنیـــن چیـــزی نداشـــتهایم
و اشـــاره میکنـــد کـــه اگرچـــه ممکـــن
اســـت آنتونیونـــی بـــه نقـــد سوسیالیســـتی
از جامعـــه قائـــل باشـــد ،امـــا اعتقـــادی
بـــه راهحـــل سوسیالیســـتی نـــدارد .کیـــل
مینویســـد« :ســـکونی وحشـــتناک بـــر
همـــه چیـــز فیلـــم ســـایه افکنـــده اســـت؛
فضـــای آنتونیونـــی نوعـــی خـــأ اســـت
کـــه آدمهـــا در آن بیهـــدف در حرکتنـــد
 تفاوتـــی میـــان جوینـــده و گمشـــدهنیســـت ،همـــه از هـــم جـــدا هســـتند،
بیهیـــچ مقصـــود یـــا ســـروری ».اولیـــن
ب ــار در فهرس ــت  1962س ــایت ان ــد س ــاوند
ماجـــرا بهعنـــوان دومیـــن فیلـــم برتـــر

تاری ــخ س ــینما انتخ ــاب ش ــد .لوی ــد مایکل ــز
نی ــز  4فیل ــم ماج ــرا ،س ــال گذش ــته در
مارینبـــاد ( ،)1961ســـکوت ()1963
و ب ِـــلدو ژور ( )1967را ســـنگبناهای
ســـینمای مـــدرن میخوانـــد .رابـــرت
کوهل ِـــر در  2012در سایتاندســـاوند
ماجـــرا را بهتریـــن فیلـــم تاریـــخ ســـینما
میخوانـــد و در مقالـــهاش نشـــان
میدهـــد چگونـــه بهنظـــر او اهمیـــت آن
از فیلمهـــای هـــمدورهاش ،فیلمهایـــی
چـــون ازنفسافتـــادهی گـــدار یـــا
ســـال گذشـــته در مارینبـــاد رنـــه
بیشـــتر اســـت.
 آنچـــه آنتونیونـــی در ماجـــرا تجربـــهکـــرده بـــود بهشـــکلی گســـتردهتر در
شـــب و بعدتـــر در کســـوف پـــرورده
شـــد .ایـــن ســـهگانه را میتـــوان از
نظـــر طـــرح داســـتان نیـــز بـــا اغمـــاض در
ادامـــهی هـــم دانســـت .در پایـــان ماجـــرا
کالودیـــا و ســـاندرو ظاهـــرا ً دوبـــاره کنـــار
هـــم برمیگردنـــد؛ هرچنـــد ایـــن بازگشـــت
ادامـــهی گذشـــته نیســـت و همـــه چیـــز
تغیی ــر ک ــرده اس ــت؛ در شـــب ب ــا زوج ــی
روشـــنفکر روبهروییـــم کـــه ســـالها
از زندگـــی مشترکشـــان میگـــذرد .در
پایـــان آن فیلـــم کـــه میتـــوان بازتریـــن
پایـــان ســـهگانه تلقـــیاش کـــرد ،تکلیـــف
مشــخص نیســت؛ مــرد فکــر و ذکــرش تــن
اس ــت ،ح ــال آنک ــه چی ــزی ح ــل نخواه ــد
شـــد .خـــود آنتونیونـــی میگویـــد« :در
شـــب شـــخصیتهای اصلـــی بهنوعـــی
جلوتـــر میرونـــد .در ماجـــرا صرفـــا از
طریـــق ایـــن حـــس ترحـــم دوســـویه بـــا
هـــم ارتبـــاط برقـــرار میکننـــد؛ بـــا هـــم
حـــرف نمیزننـــد .امـــا در شـــب بـــا
هـــم صحبـــت میکننـــد ،آزادانـــه ارتبـــاط
ً
کامـــا از اتفاقـــی
برقـــرار میکننـــد،
کـــه دارد بـــرای رابطهشـــان میافتـــد
باخبرنـــد .امـــا نتیجـــه همـــان اســـت،
فرقـــی نمیکنـــد .مـــرد ریـــاکار میشـــود،
از ادامـــهی مکالمـــه خـــودداری میکنـــد،
چراکـــه خیلـــی خـــوب میدانـــد اگـــر در
آن لحظـــه احساســـاتش را صادقانـــه بازگـــو
کنـــد ،همـــه چیـــز تمـــام میشـــود .امـــا
حتــی ایــن نظــر هــم نشــان میلــی از ســوی
او بـــرای حفـــظ رابطـــه اســـت ،پـــس بعـــد
ســـوی خوشبینانهتـــر وضعیـــت آشـــکار
میگـــردد ».در شـــب هـــم بـــا وجـــود

ایـــن گفتگـــوی مفصـــل پایانـــی نتیجـــه
همچنـــان یکـــی اســـت :چراغهـــای
رابطـــه تاریکنـــد .ویتوریـــا در ابتـــدای
کســـوف بـــا اشـــاره بـــه حرفهایـــی
کـــه «دیشـــب» بـــا ریـــکاردو زدهانـــد،
رابطهشـــان را تمامشـــده میدانـــد و در
همـــان ابتـــدای فیلـــم باالخـــره قاطعانـــه
مـــرد را تـــرک میکنـــد .او در ادامـــه
هـــم تـــا مـــدت زیـــادی از پیِـــرو اجتنـــاب
مـــیورزد و در جایـــی آگاهانـــه میگویـــد:
«کاش دوسِ ـــت نداشـــتم ...یـــا بیشـــتر
دوسِ ـــت داشـــتم».
میشـــل مانســـو مضمـــون تکرارشـــوندهی
فیلمهـــای آنتونیونـــی در دهـــهی  50و
اوایـــل  60را ناممکـــن بـــودن وفـــاداری
میدانـــد .بـــه اعتقـــاد یانگبـــاد
ســـهگانهی آنتونیونـــی بیـــش از آنکـــه
دربـــارهی «بیمعنایـــی» باشـــد ،دربـــارهی
پاســـخی اســـت کـــه شـــخصیتها بـــه
آن میدهنـــد؛ شـــخصیتهایی کـــه
بهعنـــوان جایگزینـــی ســـطحی بـــرای
معنـــا بـــه جنســـیت روی میآورنـــد.
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نقد و تحلیل فیلم
پــی یــرو خلــه فیلمــی اســت کــه گــدار در
اوج دوران کاری خــود و درســت زمانــی کــه
بــه قــول خــودش دوران هیپیگــریاش
بود(بــه همــان انــدازه کــه هیپــی ممکــن
اســت بــه مــاری جوانــا معتــاد شــود ،مــن بــه
ســینما معتــاد بــودم) ،مــی ســازد .ایــن فیلــم
سرشــار از مولفــه هــای اســت کــه گــدار پیــش
از ایــن در فیلــم هایــش اســتفاده کــرده بــود
و در واقــع برآینــد همــه ی کارهاییاســت
کــه او قبــل از آن ســاخته بــود آنــدره تشــینه
دربــارهی فیلــم مینویســد :اگــر پــی یــرو
خلــه را نبینیــم  ،مثــل ایــن اســت کــه از
گــدار ،از نقــد ســینما و از خــود ســینما هیــچ
نمیدانیــم .بــا اینحــال نبایــد در فیلــم دنبــال
تــم و حرفــی بگردیــم ،چــون چیــز زیــادی
دســتگیرمان نخواهــد شــد .گــدار نشــان داده
کــه در وهلـهی اول یک آنارشیســت ســینمایی
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اســت .آنارشیســت نــه بــه معنــای هــرج و مرج
طلــب ،بلکــه بــه معنــای درهــم فــرو ریزنــدهی
ســنتهای کالســیک حاکــم بــر تالیــف یــک
فیلــم از ســوژه و فیلــم نامــه گرفتــه تــا دکوپــاژ
و تدویــن .او صحنههــای فیلمهــای خــود را
بــدون دکوپــاژ جلــوی دوربیــن میبــرد و از
قبــل هیــچ طــرح و برنامهایــی نــدارد کــه چــه
میزانســنی بــه صحن ـهی خــود بدهــد حتــی
از ایــن هــم باالتــر  ،فیلــم نام ـهی گــدار هــم
هیچوقــت قطعــی نیســت .پــی یــرو خلــه ،در
اصــل بــدون فیلــم نامــه ســاخته شــده اســت.
او ماننــد شــاعران هــر مصــرع از شــعر خــود را
بــه تدریــج در ذهــن میســازد و بــا درنــگ
مینویســد و بــا دوربیــن و عوامــل دیگــر کار
خــود بداهــه ســازی میکنــد.از وقایــع روز،
از حــوادث دور و بــر محیــط فیلمبــرداری ،از
آمــد و رفــت و حــاالت هنرپیش ـهها یــا مــردم
عــادی الهــام میگیــرد و گاه در یــک روز بــا
تــودهی فیلمــی کــه بــه ایــن ترتیــب گرفتــه

بکلــی چهــرهی اثــر او عــوض میشــود .چنیــن
کاری تنهــا از عهــدهی یــک ذهــن خــاق
و پویــا و یــک اندیشــهی وســیع و پــرکار بــر
میآیــد .او خــود را محــدود بــه هیــچ چیــز
نمیدانــد و هرلحظــه از کارش بــه خالقیــت
آنــی میگــذرد .در ســکانس افتتاحییــه شــاهد
صحنــهی تنیــس بــازی دو دختــر هســتیم
و صــدا نریشــنی روی تصاویــر " بعــداز قــرن
 15والســکوز دیگــر نقاشــی نکــرد ،تنهــا در
ســکوت اشــیا را نظــاره میکــرد و ســایه و فــرم
آنهــا را میدیــد ،ترکیــب رنگهــا 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
فردینانــد) همگــذاری میشــود وصــدا ادامــه
میدهــد " برداشــتهایی از اشــیا میکــرد
کــه ،بــرای همــه مفهــوم آن پنهــان بــود ولــی
توجــه همــه را بــر میانگیخــت( ".قطــع بــه
منظــرهی رود رن و ســاختمانهای اطــراف آن

در نــور شــب) ،صـدا همچنــان ادامــه میدهــد" .
فضــای بــی نهایــت ،ایــن مربــوط بــه امواجــی
اســت کــه در اطــراف اشــیا وجــود دارد و باعــث
میشــود شــئ مــورد نظــر خــود را تجلــی
کنــد .ســپس ایــن تجلــی مثــل عطــر پخــش
میشــود و از مرکــز شــئ منتشــر میشــود.
در ایــن ســکانس مــا بــا دو خصلــت عمــدهی
کارهــای او مواجــه میشــویم :آزادی طلبــی
مطلــق در اندیشــه و بیــان ،ایدههــای فــراوان
و پراکنــده در اطــراف یــک محــور مشــخص.
بنابرایــن چیــزی کــه کمتــر اهمیــت پیــدا
میکنــد ،خــط دراماتیــک یــا ســوژه داســتانی
در فیلــم اســت.
اگــر او نخســتین کســی نبود کــه فنــون مونتاژ
شــوروی ،یعنــی انــواع تدوینــی کــه توجــه را به
خــود جلــب میکنــد زنــده کــرد ،بیگمــان
نخســتین کســی بــود کــه آنهــا را بــا عالیقــی
پیونــد داد کــه مــورد توجــه جوانــان بــود .بدین
ســان او را بــه ترویــج فرهنگــی کمــک کــرده
کــه در آن بــه گون ـهای تناقــض آلــود چیزهــا
بــا نشانههایشــان مشــتبه میشــوند و اداهــای
انقالبــی را بــا خــود انقــاب یکــی میگیرنــد.
بعــاوه او از تدویــن بــرای فاصلــه گــذاری
اســتفاده میکــرد .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
و تفکــرات ســرگئی آیزنشــتین کــه نــام آن را
مونتــاژ اندیشــمندانه گذاشــته بــود.
اســتفاده از رنگهــا بــرای اولیــن بــار در همیــن
ســکانس خودنمایــی میکنــد .جداســازی
عناصــر توســط رنــگ قرمــز ،ســبز ،زرد ،آبــی،
ســفید ،ســبز آبــی و درآخــر رنــگ آبــی کــه
در هــر کــدام ازطیــف رنگهــا مفهومــی دنبــال
میشــود کــه با کلیــت گفــت وگوهــا در ارتباط
اســت .لویــی آراگــون دربــارهی اســتفادهی
گــدار از رنگهــا در فیلــم ،عنــوان میکنــد:
بهرهگیــری از «وســیله» در آثــار گــدار
همــواره «هدفــی» دارد ،چــون ایــن وســیله
تقریبــاً بــه شــکلی مــداوم بــه خودشناســی
خــود خویشــتن مشــغول اســت.از نظــر گــدار،
رنــگ فقــط بــرای ایــن نیســت کــه بــه مــا
نشــان دهــد دختــری چشــمانی آبــی دارد و یــا
آقــازادهای عضــو لژیــون دونــور اســت .باالجبار،
فیلمــی از گــدار کــه از امــکان پذیریهــای کار
بــا رنــگ ســخن میگویــد ،قصــد دارد بــه مــا
چیــزی را نشــان دهــد کــه نمیشــود در ســیاه

و ســفید نشــان داد :نوعــی صــدا کــه وقتــی
رنگهــا گویــا نیســتند ،نمیتوانــد طنینــی پیــدا
کنــد .در تختــه شســتی دالکــروا ،قرمزهــا -
قرمــز درخشــان ،قرمــز ونیــزی ،قرمــز الکــی
رمــی یــا قرمــز روناســی ،آمیختــه بــا ســفید یــا
الجــوردی و زرد تنــد  -تمــام پردههــای دیگــر
رنــگ را در برابــر چشــمان مــن در ســایه خــود
محــو میکننــد ،انــگار کــه رنگهــای دیگــر
فقــط بــرای ایــن بــه کار گرفتــه شــدهاند کــه
پــس زمین ـهای بــرای قرمزهــا فراهــم کننــد.
امــا ایــن رنــگ قرمــز چیســت کــه تمامــی
رنگهــا را بــه پــس زمینــه میبــرد؟
قهرمانــی کــه گــدار در اینجــا نشــان مــی دهــد
بــر خــاف ســایر قهرمــان هــا وعلــی رقــم
دســت گرفتــن اســلحه ( توجــه بــه ایــن نکتــه
حائــز اهمیــت اســت کــه در ایــن زمــان در
الجزایــر و ویتنــام درگیــری و جنــگ بــوده
اســت) تحمــل دیــدن خــون را نــدارد و در
دیالوگــی عنــوان مــی کنــد :مــن تحمــل
دیــدن خــون را نــدارم .شــاید بــه همیــن
منظــور در طــول فیلــم ماریــان او را پــی یــرو
(در ایتالیــا بــه دلقــک مــی گوینــد) خطــاب
مــی کنــد و بــا وجــود مخالفــت فردینانــد،
اصــرار بــه صــدا کــردن او بــه ایــن نــام دارد.
آراگــون در ایــن مــورد مــی گویــد :کل فیلــم
چیــزی نیســت مگــر ضجــه ای دردنــاک بــه
خاطــر آنکــه قهرمــان تحمــل دیــدن خــون
را نــدارد .تحمــل خــون ریختــن را نــدارد.
تحمــل اجبــار بــه خــون ریختــن را نــدارد.
شــاید خونــی بــه رنــگ قرمــز جگــری ،قرمــز
درخشــان ،قرمــز مایــل بــه نارنجــی ،قرمــز
روناســی ...خــون قرمــز از نخســتین جســد
در آپارتمــان ماریــان تــا خــون خــود او ،هیــچ
وقــت بــر پــرده ی ســینما اینقــدر چشــمگیر

نبــوده اســت :تصــادف اتومبیــل ،کوتولــه ای
کــه بــا قیچــی کشــته شــده اســت ،و مــن
چیــز دیگــری نمیدانــم «مــن تحمــل دیــدن
خــون را نــدارم .خون،نمیخواهــم ببینمــش!»
و رادیــوی ماشــین کــه بــا خونســردی مــرگ
 115ســرباز ویــت کنــگ را اعــام میکنــد.
در اینجــا ماریــان اســت کــه ســخن میگویــد:
«وحشــتناک اســت مگــر نــه؟ چــه بــی نــام و
نشــانند آنــان .میگوینــد  115ویــت کنــگ،
و واقعــاً هیــچ معنایــی نمیدهــد و بــا ایــن
وجــود همـهی آنهــا انســان بودهانــد و تــو اصـ ً
ا
نمیدانــی کــه آیــا زنــی را دوســت داشــته انــد،
آیــا بچــه داشــته انــد ،آیــا دوســت داشــتهاند
بــه تئاتــر یــا ســینما برونــد .دربارهشــان هیــچ
چیــز نمیدانــی و آنهــا فقــط میگوینــد
 115نفــر کشــته شــدهاند .درســت مثــل
عکاســی اســت ،کــه همیشــه مــرا جــادو کــرده
اســت .اینجــا خــون یــا رنگــش را نمیبینــی،
ولــی انــگار همــه چیــز بــه شــکلی اســتثنایی
بــه حــول همیــن رنــگ میگــردد.
فردینانــد فــردی اســت که میکوشــد شــیوهی
زندگــی محدود در تکــرار مکــررات آگهی کاری
را رهــا کنــد و چشــم اندازهــای فریبنــدهی هنر
و گنگستریســم و ســفر و یــک ماجرای عشــقی
شــهوانی را بیازمایــد .گــدار بــر ایــن بــاور اســت
کــه ایــن گونــه فــرار یــادآور فیلمهــای آدم
فقــط یــک بــار زندگــی میکنــد و روز
بــر میآیــد و پپــه لوکومــو اســت ،از ایــن
رو کــه تنهــا میتوانــد بــه نابــودی شــخص
بــی انجامــد .فردینانــد در انتهــا ایــن جــرات
را پیــدا میکنــد تــا بــا خــون مواجــه شــود
(بــا کشــتن ماریــان و محبــوباش) .پــس از
ســرگردانیهای بســیار ،رهــا شــدن توســط
ماریــان ،از بیــن رفتــن تمــام زندگــیاش در
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یــک فــرار بیحاصــل و شــاید لحظ ـهی مهــم
داســتان ،برخــورد بــا مــردی کــه تمــام مــدت
در گوشــش صــدای موســیقی میشــنود.
امــا بههرحــال همیــن مواجــه ،فرجامــی جــز
خودکشــی برایــش بــه همــراه نــدارد.
گــدار بیــش از هرکــس دیگــری امکانــات
شــگفت انگیــز ســینما را بــه عنــوان رســانهای
بــرای ارتبــاط و بیــان متحقــق ســاخته اســت.
فیلمهــای او هــم معنــای تصویــری دارد و هــم
زیبایــی تصویــری و هــم حقیقــت ســندی .او
اهــداف پیشـهاش را یکســره دگرگــون کــرده و
آن را بــازی دوســتانه و جــدیای میــان خــود
و تماشــاگرش ســاخته اســت بــازیای کــه او
مقرراتــش را همــان طــور کــه جلــو مــیرود
تعییــن میکنــد و بــه خــود اجــازه میدهــد
کــه توهیــن آمیزتریــن رفتــار را داشــته باشــد
و ویژگیهــای تکنیکهــا را بــه ســخره
میگیــرد و الف میزنــد و نخســتین چیــزی را
کــه از ذهنــش میگــذرد میگویــد .او از ایــن
نظــر کــه هنــر ســینما را بــه ایــن بــازی کاهش
میدهــد و از دادن بیانیــه خــودداری میکنــد،
آدم فروتنــی اســت .امــا بــا پافشــاری بــر دنبــال
کــردن بــازی حتــی دیــری پــس از خســته
شــدن تماشــاگر از آن ،پــر مدعــا میگــردد.
بــا ایــن همــه ،اســتعداد فــراوان او در تبدیــل
تقریبــا هــر فکــری بــه یــک ســبک اســتوار و
شــم پــی بردنــش بــه خواســتههای تماشــاگر
زمــان خــودش اغلــب بــه وی امــکان داده کــه
کارهــای آزادانهتــرش را از آشــفتگی در امــان
نگهــدارد .در پــی یــرو خلــه او تمامــی ژانرهــا
و گونههــای ســینمایی پیــش از خــودش (بویژه
فیلمهــای درجــه ب هالییــودی) را بگونهایــی
اســتفاده میکنــد تــا شــخصیتهایش را در
بســتر داســتان بــه ظاهــر ســادهاش پیــش
ببــرد .او هــم ادای دیــن بــه تاریــخ ســینما
میکنــد (عــاوه بــر آن بــه ادبیــات ،فلســفه و
نقاشــی) و هــم نگاهــی از فیلتــر ذهنــی خــود
بــه آن دارد .زمانهــا را در هــم میریــزد و
لحظهایــی از فاصلــه گــذاری غافــل نمیشــود.
او حتــی درســت در لحظهایــی کــه مخاطــب
ســعی میکنــد بــا پــی یــرو ذرهایــی ه ـمذات
پنــداری کنــد ،بــا شــوخیایی ســاده ،مــردن و
خودکشــی اورا کمیــک جلــوه میدهــد.
صحنههای ابتدایی فیلم یادآور سـینمای هنری
با اسـتفاده از نریشـن بـر روی تصاویـر (آن طور
کـه کریس مارکـر یا آلن رنه اسـتفاده میکنند)
اسـت .مهمانی پر طمطـراق و روشـنفکرانهایی
کـه از درون پـوچ اسـت ،بیشـباهت بـه
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صحنههای مهمانی فیلم هشـت ونیـم (فلینی)
نیسـت .بـا فـرار از ایـن جمـع فردینانـد وارد
خانـهی ماریـان میشـود کـه در آن جـا گدار
فیلـم را تبدیـل بـه موزیکالهـای عاشـقانهی
دهـهی پنجـاه هالیـوود میکنـد .کـه البتـه
در ایـن گونـه هـم نمیمانـد و بالفاصلـه وارد
ژانـر جنایـی میشـود بـا صحنـهای بسـیار
زیبـا و هیچـکاکوار ،یـک درگیـری را بـا
برداشـتی بلنـد که دوربیـن را آزادانـه در خانه
میچرخانـد نشـان میدهـد .از این جـا به بعد
تبدیـل بـه فیلمهـای جـادهای میشـود و مـا
شـاهد طی مسـیر کردن فردیناند و ماریان در
خیابانهـا هسـتیم کـه قصـد رفتن بـه جنوب
را دارنـد .امـا هنـوز یـک چهـارم فیلـم طـی
نشـده کـه در صحنـهی پمپ بنزین فیلم سـر
و شـکلی کمیک و مشـخصا اسـلپ استیک به
خـود میگیـرد .دقایقی بعـد وقتـی هویت آن
دو لـو رفتـه اسـت ،ماننـد فیلمهای گزارشـی
میشـود و از افـراد مختلـف مشخصاتشـان را
میپرسـد .گدار معتقد بود که فیلم باید لحظات
شـادمانی را گرامـی دارد ،نیازی کـه فیلمهای او
غالبـا آن را بـرآورده کردهانـد ،و تصـور سـوختن
اتومبیلهـا در پـی یـرو خله از همین روسـت.
در ادامـه بـا سکانسـی جـذاب وارد فیلمهای
گنگسـتری با کلـی قتل و تصـادف و تعقیب و
گریـز اتوموبیلهـا میشـود .او تـا انتهـا بازهم
لحنهـا و گونههـای دیگـر را امتحـان یـا در
بیـن آنهـا رفـت و آمد میکنـد ،از سـینمای
سیاسـی تا معمایی و عاشـقانه و در پایان پس
از کشـته شـدن ماریـان و دوسـتش وقتـی که
فردینانـد منصـرف از خودکشـی میشـود بـا
پیـدا نکـردن فتیلـه کمـدی مینمایـد .او در
پـی یـرو خلـه ،دیوانگـی را گونـهای سـرگرمی
نشـان میدهـد و ایـن بیگمـان از ابتداییترین
راههـای 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 مینشـینیم تا قطـار بیاید و
زیرمـان کند امـا در آخرین لحظـه خودمان را
از روی ریـل بـه کنـاری پرتاب میکنیـم تا به
زیسـتن ادامـه دهیم .حـال فراز و نشـیبهای
زندگـی امـان هرگونه که میخواهد باشـد و به
زندگی فردیناند شـبیه باشـد یا نباشـد تفاوتی
نمیکنـد .او خـود را منفجـر میکنـد امـا در
واپسـین ثانیههـا تصمیمـش عـوض میشـود.
هیـچ چیز تمام نشـده اسـت ،بـه خصوص که
دیگرانـی هسـتند کـه همـان مسـیر را دنبـال
میکننـد .فقـط تاریـخ انجـام آن اسـت کـه

تغییـر میکنـد.
گـدار همیشـه خواسـته اسـت بـه تماشـاگر
یـادآوری کنـد که فیلمسـازی تاریخـی دارد و
از دل قراردادهـای بسـیاری روییـده اسـت .او
تقریبا همیشـه بحثـی دربارهی 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 گفتـهی تروفـو پـرده را
خالئـی میبینـد که باید از احسـاس پر شـود.
گـدار ایـن رونـد را وارانـه میکنـد و پـرده را
از هـر محتـوای عاطفی که تصاویـر آن ممکن
اسـت داشـته باشـند تهـی میسـازد .بدیـن
سـان او بـه تماشـاگر میفهماند که چه آسـان
ممکـن اسـت فریب بخـورد .او نشـان میدهد
که فیلم سراسـر افشـاگر سـازندهی آن اسـت.
روش کارش شـرحی دربـارهی درونمایـهی
فیلمهایـش فراهـم مـیآورد کـه هـر میـزان
صمیمیتـی را که ممکن اسـت میان کارگردان
و تماشـاگر وجـود داشـته باشـد میافزاید و تا
حـدی محتـوا را بی اهمیت میسـازد .در عین
حـال او ناگزیر اسـت افشـاگری کنـد و گفتنی
اسـت که سـتایش یـا کینهایـی کـه فیلمهای
او بر انگیخته بیشـتر متوجـهی خود کارگردان
شـده تـا شـخصیتها یـا پیرنگهایـش.
میگوینـد 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 تجربـهی
امروزی شـده اسـت .نمونهاش ترتیب یکنواخت
برنامههـای 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 مهمتریـن فیلمسـاز
بعـد از جنـگ از ایـن حیـث کـرده اسـت.
تروفـو بـا بزرگـواری خـاص خـود دربـارهاش
گفتـه اسـت :دو نوع سـینما وجـود دارد:
سـینمای پیش از گـدار و سـینمای پس
از گدار.
منابع:

 .1تاريــخ ســينما ،اریــک رود ،ديويــد بــوردول
مقالــه ی هنــر چیســت؟ نوشــته ی لویــی
آراگــون ،ترجمــه کامیــار محســنین
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خالصه داستان

پناهنده آفریقایی که شوهرش یک زندانی سیاسی در«قاره سیاه» است .او كه
عاشق شوهرش است و آرزوي او آزادي شوهرش از زندان است ،در اين مسير
دچار چالش هايي مي شود.
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برتولوچی و سینمای ایتالیا
در ســالهاي جنــگ جهانــي دوم ســينماي
ايتاليــا كــه دچــار تغييــر و تحــول بزرگــي
شــده بــود و جنبشــي را بــه نــام نئورئاليســت
بــه راه انداختــه بــود ،فيلمســازان بزرگــي از
جمله روســيليني ،ويســكونتي ،فليني ،دســيكا
و ...بــه جهــان معرفــي شــدند.كارگردانان
نئورئاليســم كــه دردوران فاشيســت شــروع
بــه كار كردنــد ،در ابتــدا بــا مشــكالت زيــادي
روبــه رو بودنــد .يكــي از آنهــا مميــزي هــاي
دولــت موســيليني بــود .شــايد وقتــي از تاريــخ
ســينماي ايتاليــا حــرف ميزنيــم ناخــوداگاه ياد
نئورئاليســت ميفتيــم .امــا ايــن بــدان معنــي
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
جنبــش طرفــدار ســاختن فيلــم در اســتوديو
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بــود ،امــا بعــد از ايــن جنبــش طرفدار ســاختن
فيلــم در لوكيشــن هاي طبيعــي و خيابــان بود.
درســينماي آنهــا بــراي اينكــه بازيگــران از
هــر نظــر واقعــي بــه نظــر بياينــد گاهــي بــه
ســراغ نابازيگــران مــي رفتنــد .ايــن در فيلــم
دزدان دوچرخــه ي دســيكا مشــهود اســت.
شــخصيتي كــه در فيلــم نقــش كارگــر را بــازي
مــي كنــد ،در واقعيــت هــم كارگــر بــوده اســت.
ايــن ســينماگران اغلــب بــا يكديگــر آشــنايي
داشـــته انـــد و در پـــروژه هايـــي بـــا هـــم
هم ــكاري ك ــرده ان ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال :در
فيلــم رم شــهر بــي دفــاع روســيليني ،فلينــي
فيلمنامـــه نويـــس بـــوده اســـت .در فيلـــم
شـــب هـــاي كابيريـــا فلينـــي ،پازولينـــي
فيلـــم نامـــه نويـــس اســـت و از همـــه ي
اي ــن مث ــال ه ــا جال ــب ت ــر ،روزي روزگاري
در غـــرب ســـرجيو لئونـــه اســـت كـــه نـــام
برنـــاردو برتولوچـــي را بـــه عنـــوان یکـــی از
فیل ــم نام ــه نویس ــان در تيت ــراژ م ــي ت ــوان

ديـــد .بـــاز هـــم از ايـــن مثـــال هـــا وجـــود
دارد ك ــه م ــا ب ــه همي ــن س ــه م ــورد اكتف ــا
كرديـــم.
شـــايد از همـــه ي آن مـــردان بـــزرگ تنهـــا
برتولوچ ــي باش ــد ك ــه زن ــده اس ــت .ب ــا اينك ــه
او حــاال بيشــتر از هفتــاد ســال ســن دارد ،امــا
هن ــوز ه ــم انگي ــزه س ــاختن فيل ــم را دارد.
برنـــاردو برتولوچـــي متولـــد  16مـــارس
 1940در پارمـــا ايتاليـــا .او در خانـــواده اي
فرهنگ ــي دي ــده ب ــه جه ــان گش ــود و ش ــايد
اي ــن اتف ــاق باع ــث ش ــد ت ــا او ب ــه س ــمت
هنـــر بـــرود .او كـــه در ابتـــدا بـــه ادبيـــات
عالقـــه ي زيـــادي داشـــت بـــه ســـرودن
شـــعر مشـــغول شـــد و ســـپس رمـــان
نوش ــت .رم ــان او ب ــا موفقي ــت روب ــرو ش ــد
و چندي ــن جاي ــزه گرف ــت .او ك ــه كم ــاكان
عالق ــه اش ب ــه س ــينما بيش ــتر ش ــده ب ــود،
تحصيلـــش را در دانشـــگاه رهـــا كـــرد و بـــا
جدي ــت بيش ــتري ب ــه س ــراغ س ــينما رف ــت.
ویژه نامه سینما تک قلهک
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آشــنايي او بــا پيــر پازولينــي كــه از دوســتان
پــدرش بــود ،باعــث شــد تــا بــه ايــن دنيــا وارد
شــود .او در فيلــم آکاتونــه بــه عنوان دســتیار اول
پازولینــی بــا او همــکاری کــرد و همچنیــن چند
فیلــم کوتــاه ســاخت.
از جملـه فیلمـی دربـاره ی فـروغ فرخـزاد.
البتـه خـود پازولينـي هميشـه در مـورد
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 «شـريك» فهميد .اين دو فيلم
گويـا اداي دينـي بـه گـدار اسـت.
در ســال  ۱۹۶۲فیلــم دروگر شــوم را بر اســاس
فیلمنامــه ای از پازولینــی جلــوی دوربیــن برد.
فیلــم دروگــر شــوم در جشــنواره ی ونیــز بــه
نمایــش درآمــد و همیــن نخســتین فیلــم
برتولوچــی رابطــه ای ناگسســتنی میــان او و
ســینمای هنــری اروپــا ایجــاد کــرد .موفقیــت
انتقــادی کــه فیلــم پیــش از انقــاب در ســال
 ۱۹۶۴بــه دســت آورد بــه او توانایــی بیشــتری
بــرای ســاخت فیلمهــای بعــدی اش داد .ایــن
فیلــم حــاوی تمــام تنــش هــای ایدئولوژیکــی
بــود کــه برتولوچــی در تمــام دوران فعالیتهــای
هنــری و سیاســی اش بــا آن درگیــر بــود و
برتولوچــي توانســت تفكــرات ماركسيســتي
خــودش را در ايــن فيلــم جــا دهــد .ایــن اثر كه
در پارمــا اتفــاق مــی افتــد ،توصیفــی اســت از
پــا گذاشــتن یــک جــوان بــه نــام فابریتســیو
بــه مرحلــه ی بلــوغ و پختگــی.
او در ســال  1970فيلــم مهــم ديگــري را بــه
نــام دنبالــه رو را ســاخت .ايــن فيلــم يكــي
ديگــر از فيلــم هــاي مهــم برتولوچــي اســت.
فيلمــي كــه اينبــار بــه فاشيســم حملــه
ميكنــد و نشــان مــي دهــد كــه تــا چــه انــدازه
برتولوچــي جــوان از فاشيســم متنفــر اســت.
برتولوچــي بعــد ازاينكــه فيلمهايــش مــورد
توجــه ي منتقديــن قــرار ميگيــرد ،بــا دل و
جــرات بيشــتري فيلم بعــدي اش را ميســازد.
«آخريــن تانگــو در پاريــس» .شــايد ايــن
فيلــم از جنجالــي تريــن فيلمهــاي او باشــد.
در ابتــدا قــرار بــود بلومونــدو و دلــون جــاي
برانــدو بــازي كننــد كــه در آخــر خــود
برانــدو بــازي كــرد .حواشــي ايــن فيلــم
آنقــدر زيــاد بــود كــه بازيگــر زن فيلــم (ماريا
اشــنايدر) از برتولوچــي شــكايت كــرد .بــازی
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برانــدو در ایــن فیلــم نامتعارفتریــن نقــش
دوران زندگــی اش بــود .برتولوچــی لوکیشــن
اصلــی فیلمــش را کــه محــل آشــنایی دو
شــخصیت اصلــی فیلمــش بــود را در یــک
اتــاق ســاده در هتلــی در پاریــس انتخــاب
کــرد .حکایــت فیلــم حکایــت دو غریبــه
اســت کــه مالقاتشــان در یــک هتــل بــه
عنــوان اســتعاره ای بــرای توصیــف پویایــی
هــای روانــی انســانی اســت .فیلــم هنگامــی
کــه ســبک نئورئالیســمی بــا دیــد تلخــش
بــه روابــط انســانی و بــازی بازیگــر غیــر قابل
پیــش بینــی چــون برانــدو و حضــور بازیگــر
جوانــی چــون ماریــا اشــنایدر (كــه گويــا
اوليــن تجربــه ي بازيگــري اش اســت) همراه
مــی شــود ،مطمئنــا جنجــال زیــادی بــه راه
مــی انــدازد .در ايــن فيلــم از بداهــه هايــي
اســتفاده شــده اســت .در سكانســي كــه پل(با
بــازي برانــدو) دارد خاطراتــي را از دوران
نوجوانــي اش بــراي دختــر تعريــف ميكنــد،
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
فيلــم را بدتريــن فيلــم برتولوچــي ميدانــد
امــا بــه بــه هــر حــال منتقــدان ديگــري ايــن
فيلــم را پســنديده انــد .بــي پروايــي در ايــن
فيلــم آن را بــه نمــاد اكسپرســيوني از آزادي
بيــان و آزاديهــاي اجتماعــي بــدل ميكنــد.
تاثيــر ايــن فيلــم را بــر فيلمهــاي ديگــري
از جملــه نگهبــان شــب ســاخته ي ليليانــا
كاوانــي ميتــوان ديــد.
او بعــد از ســاختن فيلــم آخريــن تانگــو
درپاريــس تصميــم ميگيــرد فيلــم  1900را
بســازد .فيلــم  1900كــه حــدودا  317دقيقــه
اســت ،خيلــي بــا اقبــال عمومــي روبــرو نشــد.
هــر چنــد اكرانهــاي محــدود و نــادر ايــن فيلــم
دليلــي بــود بــراي ديــده نشــدن ايــن فيلــم.
گويــا دولتمــردان خيلــي بــه اين فيلــم تاريخي

كــه بــه تاريــخ ايتاليــا در اوايــل قــرن بيســت
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  1979فيلــم بــي پــرواي ديگــري
بــه نــام مــاه را ســاخت.كه بــه نظــر مــن از
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
خاطــر ايــن مــواد مصــرف مــي كنــم چــون
ديگــر چيــزي برايــم مهــم نيســت.
روبرتــو بنينــي بازيگــر و كارگــردان شــناخته
شــده ي ايتاليــا بــراي مدتــي كوتــاه در ايــن
فيلــم بــازي ميكنــد.
فیلــم تــراژدی یــک مــرد مضحــک او در ســال
 ۱۹۸۱برنــده ی نخــل طــای کــن شــد و
خــود برتولوچــی کاندیــد نخــل طــای بهترین
کارگردانــی گشــت .ايــن فيلــم بــاز هــم از دو
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
 1987بــه نــام آخريــن امپراتــور را ســاخت .او در
ايــن فيلــم ســعي در جبــران كــردن شكســت
فيلــم  1900را داشــت .برتولوچــی اینبــار بــا
ســاخت فیلــم سیاســی و حماســی ســعی در
نمایــش تحــوالت جامعــه ی چیــن در قــرن
بیســتم کــرد کــه بــا انقــاب فرهنگــی مائــو
در ســال  ۱۹۶۰خاتمــه مییابــد .فیلــم آخریــن
امپراتــور برنــده ی  ۹جایــزه ی اســکار از جملــه
بهتریــن کارگردانــی و فیلمنامــه نویســی بــرای
برتولوچــی شــد .ایــن فیلــم فــروش بســیار
خوبــی بــه همــراه داشــت .حتــی در ایــران
هــم کــه پــس از انقــاب کمتــر فیلــم هــای
خارجــی اکــران میشــد بــه نمایــش گذاشــته
شــد و فــروش خوبــی کــرد.
برتولوچــی در ســال  ۱۹۹۰بــا ســاخت فیلــم
آســمان ســر پنــاه بــاز هــم بــه اقتباســی ادبــی
روی آورد .فیلــم را بایــد بــه دو قســمت تقســیم
کــرد کــه در حقیقــت فیلــم اصالــت خــود را در
قســمت دوم فیلــم کــه کمابیــش بیکالم اســت
و از لحــاظ بصــری خیــره کننــده اســت.
بــا ســاخت فیلــم بــودای کوچــک در ســال

 ۱۹۹۴آرامشــی جدیــد آثــار برتولوچــی را
فراگرفــت .آرامشــی غافلگیــر کننــده بــرای
فیلمســازی کــه موتــور جلــو برنــده ی
شــخصیتهایش در زندگــی معمــوال بیقــراری و
آرامــی غیــر قابــل کنتــرل شــان اســت.
بـا دزدیدن زیبایـی( )۱۹۹۶برتولوچی بار دیگر و
پـس از سـال ها به خانـه بر می گـردد و فیلمی
سـاده مـی سـازد ولـی فیلـم محاصـره شـده
( )۱۹۹۸نشـانه ی بازگشـت برتولوچی به ریشـه
هاسـت .حکایـت رابطـه ی عاشـقانه ی مـردی
انگلیسـی (دیویـد تیولیـس) بـا زنـی آفریقایـی
(تنـدی نیومن) در خانه ای قدیمـی در مرکز رم.
او در ســال  1998فيلــم محاصــره شــده را
ســاخت .ایــن فیلــم نســبت بــه کارهــای دیگــر
برتولوچــی ،از همــه متفــاوت تــر اســت .گويــا
برتولوچــي در ايــن فيلــم بــه مســائل مختلــف
مخصوصا مســاله ي عشــق ،جــور ديگــري نگاه
مــي كنــد .برتولوچــي ايــن بــار دم از پيمــان
عشــق و وفــاداري بــه آن ميزنــد.
زوجــي كــه همديگــر را دوســت دارنــد امــا بــه
يكبــاره بــا چالشــي روبــرو ميشــوند .آن چالــش
بــه زنــدان افتــادن یکــی از آن دواســت .معلمي
كــه حــاال بــه خاطــر مســائل سياســي بــه
زنــدان افتــاده اســت .برتولوچــی عالمت ســوالی
در ایــن فیلــم بــرای هــر زوجــی گذاشــت کــه
بــه ایــن راحتــی از ذهــن مخاطبــش پــاک
نمیشــود .درســت ماننــد آن عالمــت ســوالی
کــه کینســکی بــر روی صفحــه نــت نوشــت
و بــرای شــاندورایی ارســال کــرد .ایــن یــک
نشــانه بــرای شــاندورایی و مخاطــب فیلــم بود.
کینســکی بــرای شــاندورایی آن کاغــذ نت ،گل
و انگشــتری قدیمــی را میفرســتد .وقتــی بــرای
آزادی همســر شــاندورایی تــاش میکنــد ،پرده
هــای اتــاق را میفروشــد و آن اتــاق تاریــک بــه
یکبــاره روشــن میشــود و انــگار پــرده هــا از
خلــوت کینســکی کنار رفته اســت و عریــان در
مقابــل چشــم همــه قــرار گرفته اســت .ســپس
کینســکی مجســمه هــا را میفروشــد .امــا هنوز
کینســکی بایــد در طریــق عشــق ،هزینــه کند.
آخریــن چیــزی کــه برایــش مانــده اســت
پیانویــی اســت کــه دلبســته اوســت و یــک
لحظــه از آن جــدا نبوده اســت .کینســکی پیانو
را هــم میفروشــد بــدون آن کــه مطلبــی در این
بــاره بــه شــاندورایی بگویــد .اینچنیــن اســت
کــه عظمــت ایــن عشــق ،شــاندورایی را بــه
“محاصــره” میکشــاند .شــاندورایی چکمــه های
کینســکی را مرتــب میکنــد و همــواره بــه
آنهــا توجــه ی ویــژه ای دارد .ایــن چکمــه

هــا همــواره در پــای کینســکی هســتند و
حتــی موقــع خــواب از آنهــا جــدا نمیشــود
امــا بزرگتریــن نشــانه ،خــود مکانــی اســت کــه
بســتر عشــق آنهاســت .خانــه ای ســه طبقــه
قدیمــی کــه گویــا بــه عنــوان یــک بازیگــر در
فیلــم حضــور دارد و بــازی خویــش را بــه فیلــم
تحمیــل میکنــد .شــاندورایی در طبقــه اول
و کینســکی در طبقــه ســوم ســاکن هســتند.
میــان ایــن دو طبقــه ،پلــکان مارپیچــی و
باالبــری اســت کــه شــاندورای از آن بــه عنــوان
کمــد لبــاس اســتفاده میکنــد .ایــن آسانســور
قاصــدی اســت کــه تمامــی هدایــای کینســکی
را بــرای شــاندورایی میبــرد و آن پلــکان بســان
یــک البیرنــت تمــام فضــای احساســی ایــن دو
را تشــکیل داده اســت .نماهایــی کــه از ایــن
پلــکان گرفتــه شــده اســت پیــچ در پیــچ بودن
آن را بــه بیننــده القــا میکنــد کــه انــگار بیننده
بایــد بفهمد کــه رابطه شــاندورایی و کینســکی
در اینجــا گــم خواهــد شــد و ســرانجامش برای
خــود کارگــردان هــم معلــوم نیســت.
ايــن فيلــم بــر عنصــر موســيقي تاكيــد
ويــژه اي دارد و بســيار خــوب از ايــن
عنصــر اســتفاده ميكنــد و گويــا بخشــي از
فضاســازيهاي فيلــم ،بــر عهــده ي موســيقي
اســت .چيــز ديگــري كــه بــراي هــر ببينــده
در ايــن فيلــم خيــره كننــده اســت نماهــاي
اسلوموشــن اســت .ایــن نماهــا شــاید بــه
ظاهــر خیلــی ســاده باشــد امــا بــا ایــن
تمهیــد کارگــردان ،بــار معنایــی خاصــی
گرفتــه اســت .بــه عنــوان نمونــه ،هنگامــی که
شــاندورایی از خانــه بیرون میاید و کینســکی از
پشــت پنجــره ،او را میبیند .شــاندورایی ســرش
را بــه ســمت بــاال برمیگردانــد و کینســکی را
پشــت پنجــره ،میبینــد .ایــن نمــا بــه صــورت
اسلوموشــن گرفتــه شــده اســت و تمــام حــس
شــاندورایی در آن لحظــه ،بیــان میکند .تکنیک
دیگــر کارگــردان در گرفتــن نماهــا برگشــت
بــه عقــب اســت .وقتــی یــک نمــا را گرفــت،
دوبــاره همــان نمــا را کلــوزآپ میگیــرد .ایــن
نمــا بــه خصــوص هنــگام رســیدن نامه همســر
شــاندورایی بهــش و اعــام خبــر آمدنــش،
کارکــرد ویــژه ای پیــدا میکنــد .پاســاژهایی
کــه کارگــردان اســتفاده کــرده اســت ،نیــز بــه
موجــز بــودن فیلــم بهــره زیــادی رســانده انــد.
بــه عنــوان نمونــه ،بــا یــک کات بــه خانــه ،کات
بــه متــرو ،کات بــه دانشــگاه ،شــخصیت دختــر
را پرداخــت میکنــد .نمونــه دیگــر صحنــه کات
کــف آبجــو در کلــوپ و کات کــف زمینشــویی

بــر روی کاشــیهای خانــه اســت .بــرای بیــان
گذشــته دختــر ،از خــواب و تصاویــر ذهنــی
او اســتفاده میکنــد تــا نیــازی بــه توضیــح و
تفصیــل اضافــی نباشــد.
ســکانس پایانــی کــه پیشــتر به آن اشــاره شــد،
بــا مخاطــب تا مدتها خواهــد مانــد و او را درگیر
میکنــد .در اینجــا بــازی دستهاســت .دســت
کینســکی ،بــدن شــانورایی را میگیــرد .دســت
شــانورایی ،دســت کینســکی را فشــار میدهــد.
شــوهر شــانورایی انگشــتش را همچنــان روی
زنــگ فشــار میدهــد.
برتولوچــی در ســال  2002یــک اپیــزود از
فیلــم « دقایــق مــرده :ویولونســل» را ســاخت
و يــك ســال بعــد فيلــم رويابيــن هــا را .بــاز
هــم فيلــم ديگــري در مــورد تاريــخ .ايــن بــار
تاريــخ فرانســه در مــي  .1968فیلــم می کوشــد
تــا چکیــده ی همــه ی معصومیــت و حــس و
حــال هــای خالــص آن دوران و اتفــاق هایــش
را در بــازی ســه عاشــق ســینه چــاک ســینما
بــه نمایــش بگــذارد و جذابیــت هایــش هــم از
دل همیــن موقعیــت و بــازی هــای ســینمایی
نوســتالوژی معصومانــه نســبت بــه ســینما خود
را نشــان مــی دهــد .در ايــن فيلــم تــا حــدود
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.
ســپس او در ســال  2012بعــد از نــه ســال
فيلــم مــن و تــو را ســاخت .ايــن فيلــم همچون
مــاه بــه زندگــي يــك نوجــوان مــي پــردازد كه
حــاال گويــي عالقــه اي بــه رفتــار اجتماعــي
نــدارد و ترجيــح مــي دهــد تــا در اردوي
مدرســه حاضــر نشــود و چنــد روزي را ديــر
زيــر زميــن تاريكــي ســپری كنــد .فيلــم خيلي
مــورد پســند منتقديــن و طرفــداران برتولوچي
قــرار نگرفــت.

منابع:
 .1کتـاب تاریـخ سـینمای ایتالیـا  -ماریـو وردونـه-
چنگیـز صنیعـی
2. www.forum.98ia.com
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جمهوری«سکوت»؛یکرویانگاریدیگر

بررسی روانکاوانۀ فیلم «سکوت»

نویسنده :بهزاد لطفی

bhzd.ltf@gmail.com

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 دهساله 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 .اختالف دوخواهر باال می گیرد و آنا و
پسرش ،است ِر محتضر را تنها گذاشته و با قطار به سوئد می روند.

The Silence
Ingmar Bergman
Allan Ekelund
Ingmar Bergman
Ingrid Thulin, Gunnel Lindblom
Sven Nykvist
23 September 1963France
96 minutes
Sweden
Swedish

انســـان در زبـــان تقـــا مـــی کنـــد و
خـــدا در آســـمان ،ســـکوت .برگمـــان در
«ســـکوت» بـــر دیـــوار چنـــد الیـــه ی
کلمـــات کـــه بـــر دور مـــا کشـــیده شـــده
تـــرک مـــی انـــدازد بـــا موســـیقی« .ایـــده
اصل ــی م ــن س ــاختن فیلم ــی ب ــود ک ــه ب ــه
ج ــای تبعی ــت از قوانی ــن درام پ ــردازی ،از
قوانی ــن موس ــیقی پی ــروی کن ــد  ...فیل ــم،
بالنس ــبه موس ــیقی بارت ــوک را از نزدی ــک
دنبـــال مـــی کنـــد ،همـــان نـــت کنـــ ِد
مـــداوم و بعـــد ،انفجـــار ناگهانـــی».
اســـتر ،آنـــا و پســـرش یوهـــان پســـر
ده س ــاله ای ،هم ــراه یکدیگ ــر ب ــا قط ــاری
ب ــه س ــمت خان ــه ب ــاز م ــی گردن ــد .اس ــتر
ب ــه ش ــدت بیم ــار اس ــت .آن ــا ب ــا کمتری ــن
احســـاس مســـئولیت و بـــه ســـردی از او
مراقبـــت مـــی کنـــد ،طـــوری کـــه انـــگار
اســـتر ســـربار آن دو اســـت .آنهـــا تصمیـــم
م ــی گیرن ــد در س ــر راه ،در ش ــهر کوچ ــک
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«تیمـــوکا» توقـــف کننـــد؛ شـــهری کـــه
مهی ــای جن ــگ ( داخل ــی ی ــا ب ــا کش ــوری
متخاصـــم) مـــی شـــود و در عالـــم واقـــع
وجـــود خارجـــی نـــدارد« .نـــام آن شـــهر،
تیمـــوکا را مـــن آن زمـــان در کتابـــی
دی ــدم ک ــه متعل ــق ب ــه زن ــم ب ــود .او اه ــل
اســـتونی اســـت .آن کتـــاب ،یـــک کتـــاب
شـــعر بـــود .کلمـــه «تیمـــوکا» آنجـــا بـــه
تنهایـــی در یـــک خـــط مســـتقل قـــرار
داشـــت ،و مـــن بـــدون آنکـــه معنایـــش را
بدانـــم ،آن شـــهر را تیمـــوکا نـــام دادم».
دو خواهـــر ،دو اتـــاق در هتلـــی کرایـــه
مـــی کننـــد .اســـتر در اتاقـــش درد مـــی
کشـــد و بـــا تجویـــزی ویرانگـــر خـــود را
بـــه مشـــروب و ســـیگار بســـته اســـت و
ســـعی مـــی کنـــد کـــه کار کنـــد .یوهـــان
در راه ــرو ه ــای ت ــو در ت ــوی هت ــل پرس ــه
م ــی زن ــد و ب ــا تفن ــگ اس ــباب ب ــازی اش
اطـــراف را گـــز مـــی کنـــد .مـــادر امـــا،

بیشــتر زمــان را در بیــرون هتــل اســت یــا
در اتاق ــی دیگ ــر س ــرگرم گذران ــدن اوق ــات
اس ــت .ی ــا در حم ــام خ ــود را م ــی ش ــوید
ی ــا موهای ــش را ش ــانه م ــی زن ــد و لب ــاس
ع ــوض م ــی کن ــد .ب ــه رس ــتوران م ــی رود
و برایـــش روزنامـــه ای مـــی آورنـــد ،بـــی
حوصل ــه آن را ورق ــی م ــی زن ــد و زود م ــی
بنـــدد و صـــورت حســـاب را مـــی خواهـــد
تـــا از رســـتوران خـــارج شـــود.
در آنجـــا ،بـــا یـــک پیشـــخدمت تبـــادل
نـــگاه مـــی کنـــد و بـــه ســـالن تئاتـــری
م ــی رود و نمایش ــی م ــی بین ــد .در دو س ــه
صندلــی آنطــرف تــر صحنــه ای مــی بینــد
کـــه او را بـــی وقفـــه در مســـیر بازگشـــت
بـــه آن رســـتوران و مالقـــات جـــدی تـــر
بـــا پیشـــخدمت مـــی کشـــاند!
در زمانـــی کـــه مـــادر بیـــرون از هتـــل
اســـت ،اســـتر تـــاش مـــی کنـــد تـــا بـــا
یوه ــان رابط ــۀ نزدی ــک ت ــری برق ــرار کن ــد،

ولـــی یوهـــان فقـــط بـــه ارتبـــاط کالمـــی
رضای ــت م ــی ده ــد و ه ــر ب ــار ک ــه اس ــتر
مـــی خواهـــد دســـت نـــوازش بـــر مـــو و
صـــورت یوهـــان بکشـــد ،پـــس مـــی زنـــد.
آنـــا بـــاز مـــی گـــردد و اســـتر مشـــتاق
اســـت بفهمـــد او در بیـــرون چـــه کـــرده،
پـــس از آنکـــه لبـــاس خـــاک آلـــود او را
مـــی بینـــد .آنـــا هـــم بـــی کـــم وکاســـت
و بـــا آب و تـــاب همـــه چیـــز را توضیـــح
داده و از قـــرار مالقـــات بعدازظهـــرش بـــا
پیشـــخدمت رســـتوران مـــی گویـــد .اســـتر
از او مـــی خواهـــد کـــه نـــرود و خواهـــش
مـــی کنـــد کـــه او را تنهـــا نگـــذارد.
آن ــا و دلباخت ــه اش در هت ــل باه ــم دی ــدار
م ــی کنن ــد و وارد اتاق ــی م ــی ش ــوند ک ــه
یوه ــان ش ــاهد ای ــن اتف ــاق اس ــت .یوه ــان
بـــه اتـــاق خودشـــان بـــر مـــی گـــردد و از
اســـتر مـــی پرســـد کـــه چـــرا مـــادرش از
کمتریـــن زمانـــش اســـتفاده مـــی کنـــد
تـــا پیـــش آنهـــا نباشـــد .اســـتر امـــا مـــی
گویـــد کـــه چنـــد کلمـــه از زبـــان مـــردم
اینجـــا را آموختـــه کـــه مـــی خواهـــد بـــه
یوهـــان هـــم یـــاد بدهـــد و قـــول مـــی
دهـــد کـــه آن کلمـــات را بـــرای یوهـــان
یادداشـــت کنـــد .یوهـــان مـــی دانـــد کـــه
اســـتر بســـیار بیمـــار اســـت و بـــه نشـــانه
شـــفقت و نگرانـــی او را در آغـــوش مـــی
گیـــرد.
یوهـــان بـــه خـــواب مـــی رود و اســـتر
بـــه اتـــاق آنـــا و دلباختـــه اش مـــی رود
و درخواســـت مـــی کنـــد کـــه وارد شـــود.
آنـــا قبـــول مـــی کنـــد و چـــراغ را روشـــن
کـــرده تـــا اســـتر بتوانـــد همـــه چیـــز
را ببینـــد .آنـــا بـــه او مـــی گویـــد کـــه
روزی آرزو داشـــته مثـــل او بشـــود و از
لحـــاظ اخالقـــی رشـــد کنـــد ولـــی بعـــد
فهمیـــده اســـت ایـــن تظاهـــر بـــه خوبـــی
فقـــط واکنشـــی اســـت بـــه نفرتـــی کـــه
اســـتر از او دارد و آنـــرا اشـــتباه دانســـته
اســـت .اســـتر بـــا ناراحتـــی بـــه آنـــا مـــی
گویـــد کـــه او را دوســـت دارد و او نمـــی
پذیـــرد .آنـــا بـــا عصبانیـــت و بـــی رحمـــی
از اس ــتر م ــی خواه ــد ات ــاق را ت ــرک کن ــد.
اســـتر در هنـــگام خروجـــش از اتـــاق مـــی
گوی ــد« :آن ــای بیچ ــاره  ...طفل ــک آن ــا » ...
و عصبانی ــت آن ــا بیش ــتر م ــی ش ــود .اس ــتر
بی ــرون رفت ــه و آن ــا ش ــروع م ــی کن ــد ب ــه
س ــر دادن خن ــده ه ــای هیس ــتریک ،ول ــی

کمـــی بعـــد خنـــده هـــا بـــه اشـــک بـــدل
مـــی شـــوند.
صبـــح روز بعـــد ،آنـــا بـــه اتـــاق خودشـــان
بازگش ــته و اع ــام م ــی کن ــد ک ــه بع ــد از
صبحانـــه هتـــل را تـــرک خواهنـــد کـــرد.
حـــال اســـتر رو بـــه وخامـــت اســـت و آنـــا
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
مـــی ترســـد و ناتـــوان اســـت کـــه رابطـــه
جنس ــی برق ــرار کن ــد و از ای ــن کار متنف ــر
اســـت.
یوه ــان و م ــادرش در قط ــار هس ــتند در راه
ب ــاز گش ــت ب ــه س ــوئد؛ یوه ــان کاغ ــذی را
در دس ــت دارد ک ــه یادداش ــت اس ــتر روی
آن اســـت .آنـــا کـــه آن را مـــی بینـــد بـــه
س ــرعت ب ــه س ــمت یوه ــان م ــی آی ــد ت ــا
ببینـــد کـــه اســـتر چـــه نوشـــته ،چیـــزی
دســـتگیرش نمـــی شـــود و بـــه ســـمت
پنجـــره مـــی رود و آن را بـــاز مـــی کنـــد.
یوهـــان بـــه مـــادرش مـــی نگـــرد کـــه
اج ــازه م ــی ده ــد ب ــاران ص ــورت و تن ــش
را خیـــس کنـــد.
برگمـــان مـــی گویـــد « :بعـــد از اکـــران
ســـکوت ،یـــک نامـــه ناشـــناس دریافـــت
کـــردم کـــه داخلـــش یـــک کاغـــذ توالـــت
کثیـــف بـــود؛ یعنـــی کـــه ایـــن فیلـــم،
شایســـته چنیـــن عملـــی اســـت ،کاری
کـــه بـــا اســـتاندارد هـــای امـــروز خیلـــی
ب ــی ض ــرر ول ــی در گذش ــته ،کاری صع ــب
و خشـــن بـــود .حتـــی کســـانی بودنـــد
کـــه تلفـــن کردنـــد و هـــم خـــودم و هـــم
همســـرم را تهدیـــد بـــه مـــرگ کردنـــد.
عـــاوه بـــر اینهـــا ،چیـــزی حـــدود صـــد
نامـــه دریافـــت کـــردم  ...آدم همیشـــه از
اینکـــه فیلـــم بـــه موفقیـــت دســـت یافتـــه
خوشـــحال مـــی شـــود .امـــا بعـــد کـــه در
م ــی یاب ــد دلی ــل آن موفقی ــت چ ــه ب ــوده
و چـــه تعـــداد از مردمـــی کـــه بـــه دیـــدن
آن رفتن ــد ،خش ــمگینانه م ــی گوین ــد ک ــه
دیگـــر هرگـــز بـــه تماشـــای فیلمـــی از
اینگمـــار برگمـــان نمـــی رونـــد ،وحشـــت
مـــی کنـــد».
ایـــن فیلـــم بـــه گفتـــه برگمـــان اولیـــن
فیلم ــی ب ــود ک ــه نق ــض قطع ــی سانس ــور
ک ــرد و تأثی ــر مهم ــی ب ــر سیاس ــت ه ــای
تولیـــد فیلـــم داشـــت و تیشـــه بـــه ریشـــه

سانســـور زد ،او فروتنانـــه اضافـــه مـــی
کنـــد « :پـــس بـــه هـــر حـــال بـــه یـــک
دردی خـــورد».
فیل ــم س ــکوت ،ب ــه هم ــراه س ــال گذش ــته
در ماری ــن ب ــاد اث ــر آل ــن رن ــه و ماج ــرای
میـــکل آنجلـــو آنتونیونـــی و بـــل دو
ژور لوئیـــس بونوئـــل بـــه عنـــوان ســـه
«رخ ــداد» در تاری ــخ س ــینمای م ــدرن ب ــه
حســـاب آمـــده اســـت .منتقـــد معـــروف
ورنـــون یانـــگ در ســـال  1971پـــس
از چنـــدی باالخـــره در یـــک چرخـــش،
نظ ــرش را نس ــبت ب ــه برگم ــان تغیی ــر داد
و اعتـــراف کـــرد کـــه «ســـکوت دســـتاورد
ســـترگی در جایـــگاه خـــودش اســـت و
تالشـــی اســـت کـــه نتیجـــه داده اســـت».
ســـکوت ،فیلـــم پایانـــی از «ســـه گانـــه
ایم ــان» برگم ــان ،در کن ــار دو فیل ــم ن ــور
زمســـتانی ( )1963و همچـــون در یـــک
آینـــه ( )1961اســـت؛ هـــر چنـــد کـــه
برگمـــان در مصاحبـــه ای کـــه  6ســـال
بعـــد از اکـــران فیلـــم انجـــام داد آنهـــا را
تریلـــوژی بـــه حســـاب نیـــاورد و فقـــط
تشـــابهات آنهـــا را تصدیـــق کـــرد.
ســـینما هنـــوز ،پیـــش و پـــس از برگمـــان
سراشـــیبی اســـت ،هـــر چنـــد کـــه قطعـــاً
تـــا دوردســـت ،پســـتی و بلنـــدی هایـــی
هســـت.

ویژه نامه سینما تک قلهک

92

اینگمار برگمان
ب ــا ن ــام ارنســـت اینگمـــار بـــری مـــان
ب ــه دنی ــا آم ــد .پ ــدرش کشیش ــی لوت ــری
ب ــود .از کودک ــی عالق ــه من ــد تئات ــر ب ــود.
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
 1941بـــه عنـــوان «دکتـــر» فیلمنامـــه
وارد ســـینمای ســـوئد شـــد .ســـه ســـال
بعـــد بـــا نوشـــتن فیلمنامـــه بحـــران
( )1946کارگردانـــی کـــرد .از نیمـــۀ دهـــۀ
 1950در زمـــرۀ فیلمســـازان سرشـــناس
ســـینمای جهـــان قـــرار گرفـــت .بســـیاری
از فیلـــم هایـــش برنـــده جوایـــزی از
جشـــنواره هـــا شـــده انـــد؛ از جملـــه
خـــرس طالیـــی جشـــنواره برلیـــن بـــرای
فیلـــم تـــوت فرنگـــی هـــای وحشـــی
( ،)1957نخ ــل ط ــای جش ــنواره ک ــن در
 1997و ش ــیر طالی ــی ی ــک عم ــر فعالی ــت
هنـــری در جشـــنواره ونیـــز در  .1971از
آغـــاز کار حرفـــه ای در دنیـــای نمایـــش
هیـــچ گاه تئاتـــر را رهـــا نکـــرد .پنـــج بـــار
ـان بازیگـــر،
ازدواج کـــرد و از لیـــو اولمــ ِ
دختـــری داشـــت.
جایــگاه بیــن المللــی و یکــۀ برگمــان ،از
بســیاری جنبــه هــا تضمیــن شــده اســت.
شــهرتش مــی توانــد پــای عواملــی چنــد
گذاشــته شــود ،از جملــه پــرکاری و خلــق
فیلــم هــای متعــدد ( 40فیلــم بیــن 1946
تــا  )1982کــه بســیاری شــان از معتبــر
تریــن آثــار تاریــخ ســینما بــه شــمار مــی
آینــد؛ ماهیــت عمیقـاً شــخصی فیلــم هایــش
از  1950بــه ایــن ســو ،کیفیــت مبتکرانــه و
اساسـاً ســاده تکتیکــش ،حتــی زمانــی کــه از
پرداختــی سورئالیســتی و رویاماننــد اســتفاده
مــی کنــد (مث ـ ً
ا در تــوت فرنگــی هــای
وحشــی و پرســونا  ،)1966حساســیت
خالقانــه در رابطــه بــا بازیگــران؛ و قابلیتــی
خــارق العــاده در بــازی گرفتــن هایــی متمایز
و چشــم گیــر از بازیگــران همیشــگی اش ،بــه
خصــوص ،گوناربیــورن اســتراند ،ماکــس
فــون ســیدو ،بــی بــی آندرســون،
اینگریــد تولیــن و لیــو اولمــان.
در ابتــدا و پــس از ســاخت تعــدادی
ملــودرام اقتباســی کــه بیشــتر بــا رابطــه
هــای تلــخ زن و مــردی ســرکار داشــتند
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( بــه قــول خــودش در کتــاب برگمــان بــه
روایــت برگمــان « :از آنجــا کــه بــه قالبــی
مشــخص دســت نیافتــه بــودم ،مســتأصالنه
بــه هــر قالبــی کــه فکــر مــی کــردم نجاتــم
دهــد ،چنــگ مــی انداختــم ) ».برگمــان
بــا کارگردانــی رویــداد تابســتانی ()1951
و تابســتان بــا مونیــکا ( - )1953هــردو
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 ( )1953از
ســیرکی ســیار و بــی بضاعــت ،و مالــک و
محبوبــۀ بــی وفــای او و دلقــک ســیرک بــا
همســری میانســال و بــی وفــا ،بــه عنــوان
نمــادی از عشــق هــای نامناســب و رنــج و
درد بشــری اســتفاده کــرد تــا تنهایــی غایــی
نــوع بشــر (مضمونــی مشــترک در بســیاری
از کارهایــش) را توصیــف کنــد .البتــه ایــن
طــور هــم نیســت کــه همــه فیلــم هــای
برگمــان ســیاه و نومیــد کننــده باشــند.
نوعــی شــوخ طبعــی دارد کــه اگرچــه
پوشــیده و در لفافــه اســت ولــی در همــۀ
آثــارش حــس مــی شــود .کمــدی هایــش
مثــل درس عشــق ( )1954و لبخنــد
هــای یــک شــب تابســتان ()1955
شــوخی هــای موثــری هــم دارنــد ،و حتــی
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 ( )1964هــر دو
هوشــمندانه و عالــی انــد.
برگمــان در زمــان تــوت فرنگــی هــای
وحشــی نوشــت « :از دیــدگاه من مشــکالت
مذهبــی کمــاکان مطــرح انــد ...ولــی بیشــتر
از لحــاظ فکــری تــا حســی ».مهــر هفتــم
( ،)1957چشــمۀ بکــر ( ،)1960همچــون
در یــک آیینــه ( ،)1961نــور زمســتانی
( )1963و ســکوت ( ،)1963بیــش از پیــش
بــه انــکار اعتقــادات مــی پردازنــد و تنهــا
ایــن تصــور را باقــی مــی گذارنــد کــه
زندگــی آدمــی شــری مهلــک و خطرنــاک
در بــر گرفتــه اســت .شــوالیۀ مهــر هفتــم
کــه از جنــگ هــای صلیبــی بازگشــته ،بــا
از دســت دادن ایمــان ،دیگــر نمــی توانــد
بــا مــرگ رو در رو شــود .چشــمۀ بکــر،
خشــونت و انتقــام را در دوره ای بــدوی از
مســیحیت بــه تصویــر مــی کشــد.

برگمــان بعــد هــا عنــوان کــرد ایــن فیلــم
هــا را دوســت نــدارد و «قالبــی» تلقــی
شــان کــرد؛ بــا ایــن وجــود ،ایــن فیلــم هــا
دقیقــاً بــا آن حرفــه ای گــریِ همیشــگی
اش ،خیلــی عالــی ســاخته شــده انــد.
ســرخوردگی از انــکار عشــق ،عمیقــاً در
نــور زمســتانی جــاری اســت .برگمــان بــا
اشــاره بــه محتــوای لوتــری فیلــم اظهــار
داشــت « :در نــور زمســتانی ،خانــه ام را
خــوب روبیــدم ».او در فیلــم هــای دیگــرش
نیــز دیدگاهــش را دربــارۀ مذهــب بیــان
داشــته :از جملــه خواهــر بیمــار در همیــن
فیلــم ســکوت ،در برابــر درد و رنجــش
آنچنــان تــک افتــاده بــا مــرگ روبــرو مــی
شــود کــه از هــر نــوع درکــی فراتــر مــی
رود .بــا ایــن حــال در چهــره (،)1958
برگمــان بــا لــذت بــه مــرد خردگــرای
معجــزه گــر اجــازه مــی دهــد کــه در پایــان
شــک کنــد کــه معجــزه هــای قالبــی اش
واقعــی بــوده انــد.
از تــوت فرنگــی هــای وحشــی بــه
بعــد ،برگمــان بیــش از پیــش بــه توصیــف
تنگناهــای روانــی و معضــات اخالقــی در
روابــط زن و مــرد روی آورد .ایــن فیلــم
هــا بیــش از هــر چیــز ایــن مســئله را
پیــش مــی کشــند کــه آنچــه فقدانــش
حــس مــی شــود عشــق ،تفاهــم و حــس
انســانی مشــترک اســت .پروفوســور پیــر
در تــوت فرنگــی هــا وحشــی ،بــه واســطۀ
یــک سلســله رویــا بــه ذات بــی عاطفــه
و ســردش پــی مــی بــرد .در پرســونا،
پیچیــده تریــن ،بحــث برانگیــز تریــن و در
عیــن حــال ،پرمعناتریــن فیلــم برگمــان،
بــا آن تکنیــک فاصلــه گــذاری برشــتی و
پرداخــت ســورئال دوگانگــی شــخصیت،
ســکوت خــود خواســته زن بازیگــر ،کــه از
خشــونت و ویرانگــری دنیــای پیرامونــش بــه
وحشــت افتــاده ،از ناتوانــی اش در دوســت
داشــتن شــوهر و پســرش سرچشــمه مــی
گیــرد .ایــن مضمــون اخیــر در شــرم
( )1968بیشــتر رویــش کار شــده کــه
حکایــت آهنــگ ســاز خودمحــوری اســت
کــه در زمــان وقــوع جنــگ در کشــورش،
خــود را از درگیــری هــا کنــار مــی کشــد
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 ( ،)1968دربــارۀ

هنرمندانــی اســت کــه آنقــدر درگیــر
مســائل خویشــند کــه بــه مشــکالت مهمتــر
جامعــه ای کــه در آن زندگــی مــی کننــد،
توجهــی ندارنــد.
برگمــان بــه گفتــه خــودش ،تــا پیــش از
ســاختن مصیبــت آنــا ( ،)1969آن 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
القــا کننــد .فیلــم هــای متأخــر برگمــان
کــه عالقــۀ همیشــگی او را بــا گونــه ای
بــه نــام زن نشــان مــی دهنــد کــه بــاز
بــه گفتــه خــودش ،بایــد بیــش از هــر
چیــز حالــت هــای روحــی را انتقــال مــی
دادنــد .بــه گفتــه او ،عشــق و عالقــه ای کــه
زنــان احتیــاج دارنــد اغلــب از آنهــا دریــغ
مــی شــود .کافــی اســت نگاهــی بیاندازیــد
بــه زنــان مختلفــی کــه در لبــۀ زندگــی
(  )1958قــرار اســت فرزنــدی بــه دنیــا
بیاورنــد یــا روابــط پــر اضطــراب و ســرد
افــراد خانــواده در فریــاد هــا و نجــوا
هــا ( .)1973ایــن آخــری همــراه شــرم
و تخــم مــار ( ،)1977بــا وجــود تصاویــر
رنگــی و بــی نظیــر ســون نیکوســت،
بــی شــک دلهــره آورتریــن فیلــم هــای
برگماننــد.
روابــط زن و مــرد ،پشــت هــم و بــی
هیــچ سازشــی در تعــدادی از فیلــم هــای
برگمــان مــورد بررســی قــرار گرفــت.
تمــاس ( ،)1971زنــی را نشــان مــی
دهــد کــه بــه خاطــر رابطــه ای دیگــر،
عنــان زندگــی عاطفــی اش از دســتش در
رفتــه؛ چهــره بــه چهــره ( ،)1976یکــی
از اندوهنــاک تریــن فیلــم هــای برگمــان،
ماجــرای فروپاشــی روانــی زنــی ســرد
مــزاج و توهماتــی اســت کــه متحمــل مــی
شــود؛ و صحنــه هــای از یــک ازدواج
( ،)1973فیلمــی کــه بــه عنــوان مجموعــه
ای تلویزیونــی ســاخت ولــی بــرای نمایــش
در ســینما کوتــاه تــر و در نســخه ای
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
و تمــاس ،لیــو اولمــان در فریادهــا و
نجواهــا ،صحنــه هایــی از یــک ازدواج

و چهــره بــه چهــره هنرنمایــی هایــی
بــی نظیــر ارائــه داده انــد .آخریــن فیلــم
هــای برگمــان کــه در ســوئد یــا طــی دورۀ
تبعیــد خودخواســته اش در آلمــان ( بــه
دلیــل مشــکالت مالیاتــی ) ســاخته شــده
انــد ،متنــوع تــر انــد .فلــوت ســحرآمیز
( )1975یکــی از بهتریــن و لــذت بخــش
تریــن فیلــم هــای اُپرایــی اســت کــه تــا بــه
حــال ســاخته شــده اســت .تخــم مــار،
کنــدوکاوی ثقیــل و خشــن در بــاب ریشــه
هــای نازیســم اســت و ســونات پاییــزی
( )1978واکاوی مــادری اســت کــه نمــی
توانــد دوســت بــدارد .برگمــان پــس از زندگــی
عروســک هــای خیمــه شــب بــازی
( 1980کــه در آلمــان ســاخت) و مجموعــۀ
تلویزیونــی و نیمــه سرگذشــت نامــه ای
فانــی و الکســاندر ( ،)1982اعــام کــرد
کــه دیگــر فیلمــی نخواهــد ســاخت .فانــی
و الکســاندر کــه در ســوئد ســاخته شــد و
در نســخه ای ســینمایی نیــز بــه نمایــش
در آمــد ،داســتانی شــاعرانه متینــی دارد
کــه در  1907رخ مــی دهــد و دو ســال
از زندگــی شــخصیت هایــی را تعریــف مــی
کنــد کــه ظاهــرا ً مــادر و پدربــزرگ مــادری
برگمــان بــوده انــد.
پــس از فانــی و الکســاندر ،برگمــان
پــس از تمریــن ( )1983را کارگردانــی
کــرد کــه درامــی اســت جمــع و جــور،
دربــاره دغدغــه فزاینــده اش دربــاره کار در
تئاتــر .پــس از تمریــن ســه شــخصیت دارد:
یــک کارگــردان میانســال و زن بــاره ،کــه
مــی خواهــد نســخه ای از یــک نمایــش
رویایــی اوگوســت اســتریندبرگ را
ِ
روی صحنــه ببــرد؛ زن جــوان و جذابــی
کــه بازیگــر نقــش اصلــی اســت؛ و معشــوقه
ســابق کارگــردان ،کــه قبـ ً
ا 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.
پــس از تمریــن ،آواز قــوی برگمــان
نبــود ( او آخریــن فیلمــش ســاراباند،
دنبالــۀ ماجــرای دو شــخصیت اصلــی
صحنــه هایــی از یــک ازدواج ،را در
 2003ســاخت) .دو فیلمنامــه نوشــت کــه
دنبالــه هــای خودسرگذشــت نامــه ای
فانــی و الکســاندر هســتند :بهتریــن
نیــات( ،)1992ســاخته بیلــه اوگوســت،

وقایــع نــگاری هــم دالنــۀ ده ســال عشــق
و عاشــقی پــر فــراز و نشــیب و ازدواج
والدیــن برگمــان اســت .پــدر برگمــان
ابتــدا دانشــجوی الهیــات بــود و در افــکار
و عقایــدش غیرقابــل انعطــاف؛ و مــادرش
پرشــور و نازنــازی ،محصــول تربیــت در
خانــواده ای بســیار مرفــه .یکــی از نــکات
قابــل توجــه فیلــم ،هنرنمایــی ماکــس
فــون ســیدو در نقــش پدربــزرگ مــادری
برگمــان اســت .فــون ســیدو بــه خاطــر
پیشــینۀ فیلمنامــه و رابطــۀ کاری اش بــا
برگمــان کــه بــه دهــۀ  1950برمیگــردد،
کامــ ً
ا بــرای نقــش مناســب اســت.
پ ــس از بهتریـــن نیـــات ،بچـــه هـــای
یکشـــنبه ( )1992بـــه نمایـــش درآمـــد،
کـــه پســـر برگمـــان ،دانیـــل کارگردانـــی
اش ک ــرد .حکای ــت عمیقــاً ش ــخصی پس ــر
بچـــه ده ســـاله ای بـــه نـــام «پـــو» ،کـــه
همـــان اینگمـــار برگمـــان در نوجوانـــی
اســـت« .پـــو» در دهـــۀ  1920در یکـــی
از شهرســـتان هـــای ســـوئد بـــزرگ مـــی
شـــود .فیلمنامـــه روی رابطـــۀ او بـــا پـــدر
کشـــیش و ســـایر افـــراد فامیلـــش تمرکـــز
کـــرده؛ و بعـــد رابطـــه پـــر از درگیـــری
«پ ــو» در بزرگس ــالی ب ــا پ ــدری ک ــه ح ــاال
ســـن و ســـالی از او گذشـــته اســـت.
نقد و تحلیل فیلم
یوهـــان در پرســـه زدن هایـــش ،ناگهـــان
خ ــود را مقاب ــل تابلوی ــی م ــی بین ــد ک ــه در
آن ی ــک س ــانتور و ی ــک اله ــه ب ــه ه ــم م ــی
آمیزن ــد .و در صحن ــۀ بع ــد ش ــاهد خلی ــدن
م ــادر و دلباخت ــه اش ب ــه اتاق ــی اس ــت ک ــه
بـــا هوشـــمندی برگمـــان بـــه هـــم بـــرش
خـــورده انـــد.
آن تابلـــو تصـــور ذهنـــی یوهـــان اســـت
از مـــادر و دلباختـــه اش .او را فرشـــته
مـــی گیـــرد و دلباختـــه او را کـــه یـــک
پیشـــخدمت رســـتوران اســـت ،یـــک
ســـانتور .ســـانتور هـــا در افســـانه هـــای
یونـــان نیمـــی انســـان و نیمـــی اســـب
هســـتند ،اکثـــرا ً موجوداتـــی رام نشـــده و
وحشـــی بودنـــد و بـــه افـــراط در شـــراب
خـــواری ،تندخویـــی و مســـائل شـــهوانی
شـــهرت داشـــتند .در عیـــن حـــال ،ایـــن
مـــرد تنهـــا کســـی اســـت کـــه در ایـــن
فیلـــم ،بـــه واقـــع ســـکوت کـــرده اســـت.
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اساســـاً مردمـــان ایـــن شـــهر زبانـــی
زبـــان ســـکوت،
نفهمیدنـــی دارنـــد« :
ِ
زبانـــی بـــود کـــه مـــن آن را ســـاختم ...
مـــن همـــۀ حـــروف را بـــه هـــم ریختـــم و
آنهـــا را در یـــک ردیـــف طوالنـــی چیـــدم
و بعـــد آنهـــا را بـــه تمیزتریـــن شـــکل
ممکـــن از نظـــر ظاهـــر ،تقســـیم کـــردم و
بـــه صـــورت یـــک زبـــان در آوردم».
یوهـــان بـــا پیشـــخدمت هتـــل کـــه
مس ــئولیت پرس ــتاری اس ــتر را نی ــز از س ــر
دلســـوزی بـــه عهـــده مـــی گیـــرد ،روبـــرو
مـــی شـــود و او عکـــس هایـــی از گذشـــته
اش را بـــه او نشـــان مـــی دهـــد.
بعـــد از اکـــران فیلـــم ،وودی آلـــن در
مقالـــه ای در نیویـــرک تایمـــز نوشـــت:
« ایـــن فیلـــم وقتـــی رمـــز گشـــایی مـــی
ش ــود ک ــه بدانی ــد آن دو زن ،در اص ــل دو
جنبـــه از (روان) همـــه انســـانها هســـتند».
یوهـــان در پرســـه هایـــش در راهـــرو
هـــای هتـــل ،بـــه یـــک گـــروه نمایشـــی
اســـپانیایی بـــر مـــی خـــورد کـــه همگـــی
کوت ــاه ق ــد هس ــتند .او را ب ــه ات ــاق خ ــود
ب ــرده و در صحن ــه ای عجی ــب ب ــه ت ــن او
لب ــاس زنان ــه ای م ــی پوش ــانند و ب ــا ه ــم

بـــه خوشـــی ســـاعتی را مـــی گذراننـــد.
ایـــن صحنـــه از فیلـــم اشـــاره دارد بـــه
تابلـــوی نقاشـــی والســـکز بـــه نـــام
«ندیمـــه هـــا».
ایــن تابلــو ،اتــاق بزرگــی در کاخ ســلطنتی
مادریــد را نشــان میدهــد ،و چهرههــای
متعــددی را از دربــار اســپانیا در بــر
میگیــرد .برخــی بــه بیــرون بــوم بــه
ســوی بیننــده نــگاه میکننــد ،برخــی
دیگــر بیــن خــود در حــال گفتگــو هســتند.
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مارگاریتــای جــوان را ،جمــع ندیمههایــش،
مــازم ،محافــظ ،دو کوتولــه و یــک ســگ
دوره کردهانــد .درســت پشــت آنهــا،
والســکز خــود را میکشــد کــه روی
بــوم بزرگــی کار میکنــد .پشــت ســر او در
یــک آینــه شــاه و ملکــه اســپانیا بــه تصویــر
کشــیده شــده انــد .بــه ظاهــر ســوژه
تابلــو یکــی از بچههــای ملکــه بــه نــام
«مارگاریتــا» بــوده امــا در واقــع ایــن طــور
نیســت .ابهــام تابلــو اینجاســت کــه نقــاش
خــودش را هــم در تابلــو کشــیده اســت کــه
دارد بــه بیننــده نــگاه میکنــد .یعنــی بــه
مــا .امــا ،در انتهــای اتــاق آینــهای نصــب
شــده کــه بــر روی آن تصویــر شــاه و ملکــه
نقــش بســته؛ یعنــی جــای مــا ،بــه جــای
بیننــده .بــا ایــن همــه ،بیننــده در نهایــت
نمیتوانــد تشــخیص بدهــد کــه ســوژه
تابلــو چــه کســی یــا کســانی بودهانــد.
مارگاریتــا دختــر ملکــه کــه اصــا ســفارش
ایــن تابلــو بــه خاطــر او بــوده؟ یــا خــود
نقــاش یعنــی والســکوز؟ یــا شــاه و ملکــه؟
یــا شــاید هــم خــود ببیننــده؟ شــاید هــم
ندیمههــا کــه انــگار در ایــن تابلــو کمتــر
از همــه جلــب توجــه میکننــد« .تومــاس
لورنــس» تابلــوی «ندیمــه هــا»ی والســکوز
را «فلســفه هنــر» لقــب داده و خیلیهــا
هــم معتقدنــد کــه والســکوئز بــا ایــن
تابلــو ســقوط دربــار را پیشبینــی و شــاید
هــم آرزو کــرده اســت« .ندیمــه هــا» (بــه
اســپانیایی ،الس منینــاس) از دیربــاز یکــی
از مهمتریــن نقاشــیهای تاریــخ هنــر
غــرب دانســته شــده و یکــی از آثــار نقاشــی
غربــی اســت کــه بیشــتر از همــه مــورد
تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .از جملــه ایــن
تحلیــل هــا ،تحلیــل میشــل فوکــو اســت
کــه مرتبــط بــا فیلــم برگمــان هــم مــی
شــود .او مدعــی اســت کــه آفریننــده ایــن
تابلــو ،خــود از چهــره نقــاش بــه موضــوع
نقاشــی ،و در عیــن حــال نظــاره گــر
پادشــاه و ملکــه اســپانیا بــدل مــی شــود.
انســان ابهــام انگیــز قــرن نوزدهــم نیــز در
همیــن جایــگاه مبهــم قــرار دارد .یعنــی هم
شناســنده اســت و هــم موضــوع شــناخت،
هــم ســوژه اســت و هــم ابــژه شــناخت.
برگمــان کارگــردان (در اینجــا نقــاش) و
شــاه و ملکــه در ایــن صحنــه فیلــم حــذف
شــده انــد و تنهــا کوتولــه هــا باقــی مانــده
انــد .کــم ســن تریــن فــرد یوهــان اســت

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
اصــل مســئول تنظیــم و کنتــرل محــرک
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
 ،غریــزه و  ،)...هــم خواســتهای «فراخــود»
(تأثیــر والدیــن ،ســنت هــای خانوادگــی و
نــژادی و ملــی) و هــم الزامــات واقعیــت را
همزمــان اجابــت مــی کنــد؛ «خــود» مــی
بایســت خواســت هــای ایــن ســه عامــل را
بــا هــم وفــق دهــد .آنــا خــود مــی گویــد
در برابــر غــذا مقاومــت نمــی کنــد و بــرای
برقــراری ارتبــاط جنســی  -حتــی اآلن کــه
متأهــل اســت  -منعــی نمــی بینــد (غرایــز).
«نهــاد» و «فــرا خــود» بــه رغــم تمــام
تفــاوت هــای بنیادیــن شــان ،واجــد یــک
ویژگــی مشــترک هســتند :ایــن دو نیــروی
کنشــگر روان ،تأثیــرات گذشــته را بــاز نمایــی
مــی کننــد .در فیلــم ،وقتــی مــادر یوهــان از
گــردش روزانــه بــاز مــی گــردد ،او در حالــی
کــه در دســتش عکــس هــای پیشــخدمت
پیــر  -کــه مربــوط بــه گذشــته اوســت
 را دارد بــا مــادرش روبــرو مــی شــود؛انــگار کــه برگمــان ،بــه صورتــی ذهنــی و
در نهایــت نبــوغ ،یوهــان را در کادری از
آن عکــس هــا جــا مــی دهــد .در اصــل،
«نهــاد» بازنمــود وراثــت اســت و «فراخــود»
بازنمــود تأثیــرات اشــخاص دیگــر  -حــال
آنکــه «خــود» عمدتــاً حاصــل تجربیــات
فــرد اســت و بــه عبــارت دیگــر رخــداد
هــای اتفاقــی و در زمــان حاضــر محتــوای
آن را تعییــن مــی کننــد.
والســـکز و برگمـــان از خـــال قـــرار دادن
مارگاریت ــا ی ــا یوه ــان در اث ــر هایش ــان ب ــه
خ ــود اش ــاره م ــی کنن ــد و م ــی خواهن ــد
انســـان شناســـنده را مـــورد توجـــه قـــرار
دهنـــد؛ کـــم ســـن و ســـال بـــودن آنهـــا از
یـــک طـــرف اشـــاره بـــه عمـــق تأثیراتـــی
دارد کـــه در دوران بلـــوغ و کودکـــی روان
انســـان را مـــورد هجـــوم قـــرار مـــی دهـــد
و از ط ــرف دیگ ــر ،ق ــرار دادن کوتول ــه ه ــا،
اشـــاره بـــه تـــداوم رونـــد شناســـندگی در
بزرگســـالی دارد.

قســـمت اعظمـــی از فیلـــم هـــای برگمـــان
ب ــه دلی ــل ق ــدرت وی در هدای ــت بازیگ ــر
هـــا و همینطـــور ،بازیگـــران قـــدری اســـت
کـــه بـــر گزیـــده اســـت و ســـال هـــا بـــا
آنه ــا کار ک ــرده اس ــت .او ع ــادت جال ــب و
کارآم ــدی دارد .او هم ــراه ب ــا فیلمنام ــه ای
ک ــه ب ــرای بازیگران ــش م ــی فرس ــتد .ی ــک
نامـــه هـــم ضمیمـــه مـــی کنـــد و دربـــاره
تفســیر و تأویــل متــن خــود ،ســرنخ هایــی
مـــی دهـــد؛ بـــه عنـــوان نمونـــه همـــراه
بـــا فیلمنامـــه فریـــاد هـــا و نجواهـــا
( )1972چنیـــن مـــی نویســـد« :از همـــان
بچگـــی همـــواره درون روح انســـان را بـــه
صـــورت غشـــای مرطوبـــی بـــا رنگمایـــه
هـــای ســـرخ تخیـــل کـــرده ام ».ایـــن
فیل ــم درون خان ــه ای ب ــه تصوی ــر کش ــیده
مـــی شـــود کـــه دیـــوار هـــا و پـــرده هـــا
همگ ــی س ــرخ هس ــتند .در فیل ــم س ــکوت
ه ــم ب ــازی ه ــا ب ــی نق ــص ان ــد .توانای ــی دو
بازیگ ــر زن در نش ــان دادن تض ــاد می ــان دو
ش ــخصیت اصل ــی بس ــیار تأثیرگ ــذار اس ــت.
دو شــخصیتی کــه پیچیدگــی هــای فــراوان
دارن ــد ،یک ــی قی ــد گری ــز اس ــت و دیگ ــری
نهی ــب زن ،یک ــی اه ــل مراقب ــت و دیگ ــری
هوســـران ،یکـــی نـــگاه خودشـــیفته دارد و
آن یکـــی نـــگاه نظربازانـــه (.)Voyeuristic
آن ــا م ــدام ب ــه خ ــود م ــی نگ ــرد و در ح ــال
آرایـــش و پیرایـــش خـــود اســـت؛ اوســـت
کـــه همـــواره جلـــوی آینـــه اســـت ،ولـــی
اســـتر ،مـــدام از پنجـــره بیـــرون را نـــگاه
مـــی کنـــد ،و البتـــه هربـــار اســـب پیـــر و
فرتوتـــی را مـــی بینـــد کـــه بـــه زحمـــت
ب ــاری را جاب ــه ج ــا م ــی کن ــد .ی ــک ب ــار
هـــم یـــک تانـــک را مـــی بینـــد کـــه بـــه
نظـــر در میانـــه شـــهر ســـردرگم اســـت و
نمـــی دانـــد بـــه کـــدام طـــرف بـــرود.
ایـــن صحنـــه از فیلـــم ،از آن نماهـــای
برگمانـــی اســـت کـــه در آن مـــرز بیـــن
واقعیـــت و رؤیـــا مشـــخص نیســـت،
مـــرز بیـــن عینـــی و ذهنـــی .برگمـــان
همـــواره مخالـــف آن اســـت کـــه برچســـب
نمادگرایانـــه بـــه فیلـــم هایـــش بزننـــد
ولـــی برخـــی منتقـــدان ایـــن تانـــک را
فانت ــزی اس ــتر م ــی دانن ــد و آن را نم ــادی
« فالیکـــی» مـــی انگارنـــد کـــه البتـــه در
کنـــار ســـردمزاجی و برخـــورد خودبســـنده
اســـتر بـــا مســـائل جنســـی پـــر بـــی راه
نیســـت.

در فیلـــم هـــای برگمـــان بایـــد بـــر ســـر
تقریبـــاً هـــر چـــه کـــه مـــی بینیـــم یـــک
ســـوال از خـــود بپرســـیم :واقعـــی اســـت
یـــا غیـــر واقعـــی؟ گاه در فیلـــم هایـــش،
ب ــه ای ــن س ــوال پاس ــخ داده م ــی ش ــود و
گاه پاســـخی در کار نیســـت؛ آن هـــم بـــه
ایـــن دلیـــل کـــه خـــود او در همـــه آنچـــه
ک ــه واقعی ــت م ــی نمای ــد ش ــک م ــی کن ــد
و اتفاقــاً آرزوی ــش دس ــت یافت ــن ب ــه ام ــر
واقـــع اســـت .اساســـاً گنجانـــدن گـــروه
ً
مثـــا
هـــای نمایـــش در فیلـــم هایـــش (
مهـــر هفتـــم ،فانـــی و الکســـاندر و همیـــن
فیلـــم) نشـــانی از نمایشـــی بـــودن امـــور
اســـت.
برگمـــان مـــی گویـــد « :در پاییـــن تریـــن
الی ــه فیل ــم ،فروریخت ــن ی ــک ایدئول ــوژی و
ی ــک ش ــیوه زندگ ــی ق ــرار دارد  ...زندگ ــی
همـــان قـــدر معنـــا و اهمیـــت دارد کـــه
انســـان بـــه آن نســـبت مـــی دهـــد».
زمانـــی کـــه مصاحبـــه کننـــده از برگمـــان
م ــی پرس ــد آن ش ــهری ک ــه برگزی ــده ای
دقیقـــاً کجاســـت و چـــرا در آن جنـــگ
اتف ــاق م ــی افت ــد ،او ب ــه احتم ــال جن ــگ
کـــه از او پرســـیده مـــی شـــود ،احتمـــال
جن ــگ داخل ــی را نی ــز اضاف ــه م ــی کن ــد.
او نادانســـته نـــام «تیمـــوکا» را بـــرای
شـــهر ذهنـــی اش برگزیـــده ،امـــا بعدهـــا
کـــه از همســـرش مـــی پرســـد « تیمـــوکا»
ب ــه چ ــه معناس ــت او م ــی گوی ــد « :م ــوارد
زیـــادی از ایـــن در زبـــان اســـتونی وجـــود
دارد ،معنای ــش مرب ــوط ب ــه ج ــاد اس ــت».
رفتـــار سادومازوخیســـتی دو خواهـــر را
در کنـــار اتفـــاق آن طـــرف پنجـــره کـــه
قـــرار دهیـــم اعجـــاز فیلـــم و ســـازنده آن
در بـــه تصویـــر کشـــیدن ســـکوت در فـــرم
یـــک موســـیقی روشـــن مـــی شـــود .ایـــن
دو رویـــداد مـــوازی یکدیگـــر هســـتند و
در نقطـــه ای بـــه یکدیگـــر مـــی رســـند.
همـــان جنگـــی کـــه در داخـــل اتـــاق
هتـــل بیـــن دو خواهـــر در جریـــان اســـت،
همـــان جنگـــی اســـت کـــه در بیـــرون
پنجـــره معنویـــت و اخـــاق را از کشـــوری
زدوده اســـت .در درون روان همـــه انســـان
هـــا جنـــگ مابیـــن «نهـــاد» و «فراخـــود»
وجـــود دارد .امـــا «خـــود» در مـــورد
رخ ــداد ه ــای بیرون ــی از طری ــق انباش ــتن
تجربیاتـــی دربـــارۀ محـــرک هـــا در
حافظـــه ،گریـــز از محـــرک هـــای خیلـــی

قـــوی ،ســـازگاری بـــا محـــرک هـــای
مالی ــم ،ی ــا ب ــا انج ــام پ ــاره ای از فعالی ــت
هـــا تغییراتـــی مصلحـــت آمیـــز در دنیـــای
بیرونـــی ،بـــه نفـــع «خـــود» ایجـــاد مـــی
کنـــد .در مـــورد رخـــداد هـــای درونـــی:
مســـلط شـــدن بـــر خواســـتهای غرایـــز،
تصمیـــم گیـــری دربـــاره رد یـــا اجابـــت
ایـــن خواســـته هـــا ،موکـــول کـــردن
اجابـــت آنهـــا بـــه زمـــان و اوضاعـــی
مســـاعد در دنیـــای بیرونـــی ،ســـرکوب
ک ــردن تم ــام تحری ــکات آن خواس ــته ه ــا.
ب ــه اضاف ــه ،در ای ــن فیل ــم برگم ــان دیگ ــر
خبـــری از احساســـاتی شـــدن دوربیـــن
نیس ــت و او جای ــگاه خ ــود را پی ــدا ک ــرده
و اتفاقـــات را ثبـــت مـــی کنـــد و هیجـــان
زده نمـــی شـــود؛ آن زوم هـــای شـــتابنده
و تـــکان هـــای آزاردهنـــده حـــذف شـــده
اســـت.
ایــن فیلــم بــه عنــوان کاندیــد شــرکت در
ســی و ششــمین جایــزه آکادمــی اســکار از
طــرف ســوئد برگزیــده شــد ولــی آکادمــی
اســکار حتــی آنــرا فاقــد صالحیــت بــرای
قــرار گرفتــن در جمــع فیلــم هــای مســابقه
بهتریــن فیلــم خارجــی دانســت .ایــن فیلــم
کــه امــروز یکــی از آیکــن هــای اصلــی
فیلــم هــای مــدرن در تاریــخ ســینما
محســوب مــی شــود ،تنهــا در ســوئد موفــق
بــه کســب جایــزه هــای بهتریــن فیلــم،
بهتریــن کارگــردان و بهتریــن بازیگــر زن
بــرای اینگریــد تولیــن شــد.
ایــن فیلــم یــک جهــان درون مانــدگار
اســت ،یــک کل متحــد و هارمونیــک اســت،
یــک ســرزمین زایــا اســت ،پــر از هــر چیــز
کــه در طبیعــت کــره زمیــن مــا هســت،
همــان قــدر منظــم ،مرتبــط و رازآمیــز،
و همــه اجــزای آن ســکوت کــرده انــد،
جمهــوری ســکوت اســت.
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 .1دانشـنامه سـینمایی  -کارگردانـان  -نوشـته بهـزاد
حمیدیـان  -نشـر روزنـۀ کار.1391 -
 .2برگمـان بـه روایـت برگمـان  -اسـتیگ بیورکمـان،
تورسـتن مانـس ،یونـاس سـیما  -ترجمـه مسـعود
اوحـدی ،انتشـارات سـروش .1390 -
 .3رؤیـا پناهـگاه  -گردآوری مقاالت مسـعود فراسـتی
 نشر سـاقی .1390 -ویژه نامه سینما تک قلهک

96

روبر برسون؛ سبکی معنوی در فیلم
نویسنده :سعید رحیمی

saeedrahimi1984@gmail.com

خالصه داستان

کلــود لیــدو کشــیش جــوان کــه از درد معــده خــود همیشــه شــاکی اســت
مســئول منطقــه آمبریکــور مــی شــود و در آنجــا بــا خانــواده کنــت آشــنا
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.

Diary of a Country Priest
Robert Bresson
Léon Carré, Robert Sussfeld
Georges Bernanos, Robert Bresson
Claude Laydu, Jean Riveyre, André Guibert
Jean-Jacques Grünenwald
Léonce-Henri Burel
Paulette Robert
Brandon Films Inc
7 February 1951
115 minutes
France
French

مقدمه
برخـــی آثـــار هنـــری بـــه طـــور مســـتقیم
احساســـات را بـــر میانگیـــزد و در
نتیجـــه مخاطـــب را مســـتقیم در گیـــر
خـــود میکننـــد و موجـــب همدلـــی
میشـــوند امـــا برخـــی دیگـــر از طریـــق
عقـــل ،احساســـات را فـــرا میخواننـــد و
ســـپس بـــا ایجـــاد فاصلـــه ،مخاطـــب را
ب ــه تام ــل وا م ــی دارن ــد .در هن ــر موج ــد
فاصلـــه یـــا هنـــر اندیشـــهورز نیـــروی
عاطفـــی بـــا واســـطه اعمـــال میشـــود
بدیـــن معنـــی کـــه کشـــش بـــه ســـمت
درگیـــری عاطفـــی ،از طریـــق عناصـــری
در اثـــر بـــر قـــرار میشـــود کـــه محـــرک
فاصلـــه ،بیاعتنایـــی و بیطرفیانـــد ،پـــس
درگیـــری عاطفـــی همیشـــه بـــه میزانـــی
کمتـــر یـــا بیشـــتر ،بـــه تعویـــق میافتـــد
و بدیـــن طریـــق مخاطبـــش را ارتقـــا
97

ویژه نامه سینما تک قلهک

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Directed By
Produced By
Screenplay By
		Starring
Music by
Cinematography
Edited by
Distributed by
Release dates
Running time
Country
Language

میبخشـــد .
روب ــر برس ــون ،اس ــتاد ش ــیوهی اندیشــهورز
اســـت و چـــون ذاتِ هنـــر اندیشـــهورز
ســـخت و ســـنگین اســـت و بـــه خوبـــی
درک نشـــده اســـت ،او را کارگردانـــی
خـــاص و اســـرارآمیز میداننـــد .از ایـــن
رو بـــرای درک بهتـــر و بیشـــتر هنـــر
اندیشـــهورز و در اینجـــا بـــه طـــور
خـــاص برســـون و فیلـــم «خاطـــرات
کشـــیش دهکـــده » بـــه بررســـی تحلیلـــی
ایـــن مـــورد میپردازیـــم.
در هنـــر اندیشـــهورز ،عـــاوه بـــر ســـبک
هنرمنـــد کـــه خـــاص کار اوســـت ،فـــرم
اثـــر هنـــری بـــه شـــیوهای بســـیار موکـــد
حاضـــر اســـت و تاثیـــر آگاهـــی از ایـــن
ف ــرم اس ــت ک ــه عواط ــف مخاط ــب را ب ــر
میانگیزانـــد ،بـــه همیـــن علـــت آگاهـــی
از فـــرم و ســـبک برســـون؛ شـــاید اولیـــن
گام در راســـتای شـــناخت آثـــارش باشـــد.

ذکـــر دو نکتـــه ضـــروری اســـت؛ اول ایـــن
کـــه اغلـــب برســـون موضوعـــی داغ را در
چارچوبـــی ســـرد قـــرار میدهـــد و دوم
ایـــن کـــه فرمـــی را انتخـــاب میکنـــد
کـــه کامـــا بـــا درونمایـــه همخـــوان
اســـت .توضیـــح ایـــن کـــه او فرمـــی را
بـــه کار میگیـــرد کـــه کامـــا بیانگـــر
و مطابـــق همـــان چیـــزی اســـت کـــه
میخواهـــد بگویـــد در واقـــع ایـــن
فـــرم عیـــن آن چیـــزی اســـت کـــه وی
میخواهـــد بگویـــد و عواطـــف را در
همـــان زمانـــی کـــه برانگیختـــه میشـــوند
ب ــه انضب ــاط در مــیآورد؛ یعن ــی در درون
مخاطـــب آرامشـــی خـــاص و حالتـــی از
تـــوازن معنـــوی را موجـــب میشـــود کـــه
خ ــود دقیق ــا موض ــوع فیل ــم اس ــت .ش ــاید
بت ــوان ای ــن طری ــق را س ــبکی معن ــوی در
فیلمهـــای برســـون دانســـت.

تمامی آن چه که هست؛
تجلی فیض است
فیلــم اقتباســی اســت از رمــان عظیــم
خاطــرات یــک کشــیش دهکــده کــه
گامــی اســت بلنــد در جهــت کشــف رویکــرد
برســون در ســینما .برســون بــرای آن کــه
آن چــه را ســینما توگــراف مــی نامیــد ،بــه
مرحلــه عمــل در آورد دســت بــه تالشــی 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
مولــف نامیــده مــی شــدند -بلکــه آگاهانــه
آن چــه را تئاتــر فیلــم شــده مــی نامیــد
و بــه آن اعتقــاد داشــت ،در کار خــودش
طــرد مــی کــرد .برســون میــان دو نــوع
فیلــم تفــاوت قائــل بــود :آن هایــی کــه
منابــع تئاتــری را بــه کار مــی برنــد (هنــر
پیشــه هــا ،کارگردانــی و )...و آن دســته
از فیلــم هایــی کــه از دوربیــن بــرای بــاز
تولیــد اســتفاده مــی کننــد تــا منابــع
ســینما توگــراف را بــه کار گیرنــد و بــرای
خلــق کــردن دوربیــن را مــورد اســتفاده قــرار
دهنــد.
منتقــدان ایــن فیلــم را بــه عنوان موفــق ترین
اقتبــاس ســینمایی از یــک رمــان ،تحســین
مــی کننــد .خاطــرات کشــیش دهکــده
فیلمــی بســیار وفــادار بــه اثــر برنانــوس و
دســتاوردی خیــره کننــده اســت و تــا کنــون
یگانــه اثــری اســت کــه در آن برســون
تقریبــا مهــر خویــش را بــر تمامــی اجــزای
آن زده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه اگــر
چــه کــه اقتبــاس شــده از کتابــی اســت کــه
بــه نظــر مــی آیــد محــال باشــد بتــوان آن
را بــه فیلــم برگردانــد .چهارچــوب فیلــم
کامــا ضــد -سینماســت :افــکار روزانــه
و خاطــرات کشیشــی روســتایی در شــمال
فرانســه طــی دهــه  .۱۹۲۰طــرح مینــی
مــال رمــان منعکــس کننــده فرآینــد زندگــی
درونــی ایــن کشــیش اســت .بارهــا بــرای
انعــکاس شــاعرانگی ،معنویــت و دلمشــغولی
هــای مذهبــی از موضــوع کتــاب منحــرف
مــی شــویم .برســون از چنیــن دســتمایه
کوچکــی توانســت فیلمــی مرســوم بســازد
کــه تاییــد آنــدره بــازن را بــه همــراه
داشــته باشــد :

« شــاید بــرای نخســتین بــار ،ســینما فیلمــی
را بــه مــا ارائــه کــرده کــه در آن حــوادث
بــه شــکلی واقعــی رخ مــی دهنــد و تنهــا
حرکــت هــای قابــل ادراک آن هایــی اســت
کــه از زندگــی روحــی نشــات مــی گیرنــد.
فیلــم شــکل دراماتیــک تــازه ای نیــز بــه
مــا پیشــنهاد مــی کنــد کــه دقیقــا مذهبــی
اســت  -بهتــر بگویــم دقیقــا یــزدان شناســانه
اســت؛ یعنــی پدیــدار شناســی فیــض و
رســتگاری اســت».
برســون آگاهانــه مــی خواســت کــه شــکل
خاطــرات گونــه رمــان را حفــظ کنــد کــه
ایــن عاملــی مهــم بــرای تمرکــز یافتــن
تماشــاگر بــه موضــوع اصلــی فیلــم ،حضــور
معنــا باشــد .خــود برســون چنیــن مــی گوید:
« از نظــر مــن آن چــه کــه تــکان دهنــده
مــی نمــود دفتــر خاطراتــی بــود کــه در آن
و بــا قلــم یــک کشــیش دنیــای بیرونــی بــه
جهانــی درونــی بــدل مــی شــد و رنــگ و
بــوی معنــوی مــی گرفــت  .فیلــم نامــه مــن
بــر چنیــن چیــزی تاکیــد مــی کــرد و نــه
بــه وقایعــی کــه معمــوال آن هــا را ســینمایی
تــر مــی داننــد  ».فیلــم بــه ســادگی هــر چــه
تمــام تــر بــا نمایــی از دفترچــه خاطــرات
آغــاز مــی شــود .کشــیش آمبریکــور،
همــان کشیشــی کــه نــام فیلــم بــه او اشــاره
دارد ،مشــغول خوانــدن مدخــل آن چــه
اســت کــه نوشــته " :گمــان نکنــم کــه فــورا
یادداشــت کــردن کار اشــتباهی باشــد ،آن
هــم روز بــه روز چــرا کــه رازهــای یــک
زندگــی کامــا معمولــی بســیار بــی شــیله
پیلــه انــد و بســیار پیــش پــا افتــاده  ".در
ســر تــا ســر فیلــم همیــن صــدا ی زمینــه
متنــی را کــه برنانــوس نوشــته ،مــی خوانــد
و تصویــر آن چــه را کــه گفتــه مــی شــود
منعکــس مــی کنــد .اگــر تئوریــک بــه ایــن
مســئله بنگریــم یــک چنیــن اجرایــی بایــد
کار خســته کننــده ای باشــد .از آن گذشــته
تکــرار آن چــه کــه تصاویــر پیــش از ایــن
نشــان داده انــد ،زائــد اســت .امــا در عمــل
خوانــدن خاطــرات بــی آن کــه تغییــری
در آهنــگ صــدا ایجــاد شــود ،مفهــوم
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
مــی گذرانــد بــه گونــه ای پــر اهمیــت بــه
مــا یــاد آور مــی شــود .گاهــی ادا کــردن

کلمــات دفتــر چــه یادداشــت آن چــه را کــه
کشــیش در مــورد وقــوع رویدادهــا بــه زبــان
مــی آورد ،تحــت الشــعاع قــرار مــی دهــد.
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
نیــز صدایــی نشــنیده ایــم .چــون صدایــی
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
درونــی مــی شــویم.
نکتــه حائــز اهمیــت کــه کار برســون را
برجســته مــی کنــد ایــن اســت کــه او
حاضــر نیســت تــا از موقعیــت هــای ایــن
چنینــی پیــش آمــده بــرای بهــره گیــری از
احساســات گرایــی صــرف عمــل کنــد .اگــر
چــه او بــه احساســات توجــه مــی کنــد و
بــه ایــده هــای انتزاعــی توجــه نــدارد ،امــا
مایــل نیســت کــه تماشــاگرش را در ایــن
امــر ســهیم کنــد .چنیــن رویکــردی باعــث
مــی شــود کــه برســون کــم کــم از هنــر
پیشــه هــای غیــر حرفــه ای اســتفاده کنــد.
بازگرانــی کــه خــود را کامــا بــه برســون
واگــذار کننــد و او از آن هــا بصــورت مــدل
اســتفاده کنــد.
ب ــا اندک ــی دق ــت بیش ــتر ح ــال م ــی ت ــوان
دریاف ــت ک ــه فیل ــم پیرن ــگ آث ــار معم ــول را
نـــدارد و در ابتـــدا چنیـــن مـــی نمایـــد کـــه
اصـــا نمـــی تـــوان حضـــور یـــک امـــر فـــرا
واقـــع کـــه فیلـــم از آن ســـخن مـــی گویـــد
را در آن مش ــاهده ک ــرد .در توضی ــح بیش ــتر؛
فیلـــم روشـــی فزاینـــده اســـت .بواســـطه
تک ــرار صحن ــه ه ــا ،ح ــاالت و صداه ــا .ن ــور
پـــردازی و دکـــور و یـــک ریتـــم موســـیقایی
کـــه تصاویـــر را تصـــرف کـــرده اســـت و
بـــه ایـــن شـــکل و بـــه همراهـــی مضامیـــن
و واریاســـیون هایـــش یـــک مکاشـــفه
پیرام ــون ام ــر ف ــرا واق ــع ایج ــاد م ــی کن ــد.
درون مایـــه هـــا در فیلـــم دایمـــی انـــد و
واریاس ــیون ه ــا ش ــامل دیال ــوگ ه ــا و ت ــک
گوی ــی ه ــا ،مناظ ــر ،ح ــاالت ،صحن ــه ه ــای
کنـــش منـــد و صحنـــه هـــای نوشـــتن،
صداهـــای طبیعـــی و موســـیقی ضبـــط
ش ــده ان ــد .ب ــرای برس ــون وف ــاداری ب ــه روح
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رمـــان برنانـــوس بـــه ایـــن معنـــا بـــود کـــه
هم ــه چی ــز تح ــت الش ــعاع تکام ــل درون ــی
کش ــیش ق ــرار داش ــته باش ــد .ف ــرم زیبای ــی
شناســـانه خاطـــرات کشـــیش دهکـــده بـــه
همـــزادی صـــدا و تصویـــر وابســـته اســـت
چ ــون هس ــته درون ــی تمام ــی کن ــش فیل ــم
را شـــکل مـــی دهـــد .جایـــی کـــه کشـــیش
در کاف ــه نشس ــته و دکت ــر م ــرگ نزدیک ــش
را بـــه او اعـــام مـــی کنـــد؛ مـــی بینیـــم
کـــه او مشـــغول نوشـــتن اســـت و صدایـــش را
م ــی ش ــنویم ک ــه م ــی گوی ــد م ــن بای ــد ب ـرای
مدتـــی خوابـــم بـــرده باشـــد .مـــی بینیـــم
کـــه تکیـــه مـــی دهـــد و چشـــمانش را
مـــی بنـــدد .دیزالـــو بـــه زاویـــه اندکـــی
متفـــاوت کـــه صـــدای مبهـــوت کننـــده
او را بـــه گـــوش مـــا مـــی رســـاند؛ بایـــد
بـــرای مدتـــی خوابـــم بـــرده باشـــد ...
دیزالـــو .وقتـــی بیـــدار شـــدم ،خدایـــا بایـــد
ایـــن را یادداشـــت کنـــم .همیـــن کـــه او
دوبـــاره رو بـــه جلـــو خـــم مـــی شـــود پـــی
مـــی بریـــم کـــه او همیـــن بخـــش را کـــه
مـــا دیـــده ایـــم دارد مـــی نویســـد .ایـــن
یـــک رج زدن جســـارت آمیـــز اســـت کـــه
بـــا یـــک حرکـــت ،ســـه نـــوع واکنـــش را
بـــه تصویـــر مـــی کشـــد و تخیـــل مـــا را
متمرکـــز مـــی کنـــد چـــون او گذشـــته
را احضـــار مـــی کنـــد و ســـعی دارد در
داســـتان زندگـــی معنـــوی اش جایگاهـــی
بـــرای آن بیابـــد.
در قیــاس فیلــم و کتــاب در مــی یابیــم
کــه بــه شــکلی تناقــض آمیــز برخــی
از دیالــوگ هــا کــه برســون در فیلــم
بــکار مــی گیــرد و مــی توانســته بــه
راحتــی بــه اهمیــت فیلــم بیفزایــد حــذف
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
غایــب اســت در حالــی کــه فیلــم هــای
جــدی فرانســوی همــواره افتخارشــان ایــن
اســت کــه بــه روانشناســی بهــای فراوانــی
مــی دهنــد؛ در حالــی کــه عمــا هیــچ
پیشــرفتی در شــخصیت اصلــی ایــن فیلــم
دیــده نمــی شــود ،هــر صحنــه ای از فیلــم
بــرای خــودش یــک صحنــه کامــل اســت
و مثــل ایــن مــی مانــد کــه یــک نــوع
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قاعــده اجتنــاب ناپذیــر در کار اســت.
تدویــن دقیــق برســون همــراه بــا غریــزه
اطمینــان بخــش او باعــث شــده اســت کــه
جزییــات بــه شــکلی عینــی مــورد توجــه
واقــع شــوند .ریختــن شــراب بــر کــف
اتــاق ،افتــادن کشــیش و خــون ریــزی در
شــبی کــه ســرفیتا صــورت او را مــی شــوید،
شــکل بصــری درهــا و نــرده هــا کــه موانــع
میــان مــردم و اشــیا را مــورد تاکیــد قــرار
مــی دهنــد.
شـــاید آخریـــن و کلیـــدی تریـــن نکتـــه در
کار برس ــون ای ــن باش ــد ک ــه؛ او جزیی ــات را
متع ــدد نم ــی کن ــد ت ــا واقعی ــت ش ــخص را
ب ــه م ــا ارائ ــه کن ــد .او ب ــر ش ــدت ش ــخصیت
مـــی افزایـــد تـــا جوهـــره یـــک انســـان
بخصـــوص را کنـــد و کاو کنـــد .برســـون
پـــس از آن کـــه مـــا را عـــادت مـــی دهـــد
تـــا متنـــی را کشـــیش آمبریکـــور مشـــغول
نوش ــتن آن اس ــت باره ــا و باره ــا در فیل ــم
بخوانی ــم  -تجرب ــه ای ت ــازه در س ــینما  -او
م ــا را وادار م ــی کن ــد ک ــه ب ــه ی ــک م ــرد
تنهـــا روی پـــرده ســـینما نـــگاه کنیـــم و
تمـــام دگرگونـــی هـــای درونـــی روح او را
از صورتـــش بخوانیـــم .بـــی آنکـــه برســـون
ب ــه م ــا لط ــف کن ــد و مخاطب ــان او را ب ــه
م ــا نش ــان ده ــد ،چ ــه ای ــن ه ــا کش ــیش
تورســـی باشـــند ،یـــا آن کشـــیش طـــرد
شـــده یـــا دوســـتش الیـــور کـــه کشـــیش
حتـــی بـــا او خداحافظـــی نمـــی کنـــد.
گاهـــی در انتهـــای یـــک نمـــا حرکـــت نـــا
محســـوس و تدریجـــی دوربیـــن باعـــث
م ــی ش ــود ت ــا چه ــره کش ــیش آمبریک ــور
بـــه مـــا نزدیـــک تـــر شـــود.
درکار برس ــون یکنواخت ــی و س ــکون نم ــودار
پنهـــان کـــردن چیـــزی و بـــروز نـــدادن آن
نیســـت ،بلکـــه نمـــودار آشـــکار شـــدن
درونیـــات انســـان اســـت .شـــخصیت هـــای
آثـــار او منـــزوی و گوشـــه گیـــر بـــه نظـــر
مـــی رســـند چـــون بـــی پنـــاه انـــد .ایـــن
جس ــمانیت اس ــت ک ــه معن ــوی م ــی ش ــود.
اصالـــت شـــخصیت هـــای آثـــار برســـون
دقیق ــا در غ ــرق ش ــدن آن ه ــا در زندگ ــی
روزان ــه اس ــت .در حال ــی ک ــه بس ــیاری در
ایـــن میـــان مـــی ترســـند تـــا خویشـــتن
خویـــش را گـــم کننـــد.
لحظـــات بـــزرگ حضـــور کشـــیش در
فیلـــم آن هایـــی نیســـت کـــه بـــر آمـــده
از ضیافـــت فـــوق العـــاده و خـــارق العـــاده

بـــودن او باشـــد .بلکـــه ایـــن لحظـــات را
بایـــد در مـــال پوســـت کنـــدن ســـیب
زمین ــی ب ــه دس ــت او جس ــت و ج ــو ک ــرد.
یـــا سرســـختی او در انجـــام کار هایـــش.
در جای ــی از فیل ــم کش ــیش تورس ــی ای ــن
گون ــه م ــی گوی ــد :کاره ــای س ــاده را بای ــد
ب ــا اعتق ــاد و ب ــا خل ــوص نی ــت انج ــام داد.
موخره

کوش ــش برس ــون در ای ــن اث ــر تاکی ــد ب ــر
ابطـــال ناپذیـــری آن چیـــزی اســـت کـــه
نشـــان میدهـــد .هیـــچ چیـــز بـــه شـــانس
واگـــذار نمیشـــود .از بدیلهـــای دیگـــر
ی ــا خی ــال و توه ــم خب ــری نیس ــت ،هم ــه
چیـــز محتـــوم و از پیـــش تعییـــن شـــده
اســـت .هـــر آنچـــه غیـــر ضـــروری اســـت
و هـــر آنچـــه حمایـــتوار و یـــا تزیینـــی
اســـت کنـــار گذاشـــته میشـــود .برســـون
سرچشـــمههای دراماتیـــک و بصـــری
ســـینما را بـــه جـــای گســـترش آن،
کاهـــش میدهـــد تـــا تصـــور و اســـتنباط
خـــود را کامـــا پاالیـــش کنـــد .او معتقـــد
اس ــت ک ــه هن ــر کش ــف آن چی ــزی اس ــت
کـــه ضـــروری اســـت فقـــط همـــان و نـــه
چیـــز بیشـــتر.
ق ــدرت «خاط ــرات کش ــیش دهک ــده » در
ای ــن واقعی ــت نهفت ــه اس ــت ک ــه خل ــوص
و وســـواس آن ،صرفـــا بیانیـــهای در بـــاب
سرچشـــمههای ســـینما نیســـت ،بلکـــه
در عیـــن حـــال ایـــدهای هســـتند در بـــاب
زندگـــی ،در بـــاب یـــک «ســـبک درونـــی»
و در بـــاب جدیتریـــن طریـــق انســـان
بـــودن.
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