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مجله سینمایی پراوادا

سخن سردبیر
پژمان خلیل زاده

اولیــن ارتعــاش هــای نــوری کــه بــه صــورت مــوازی 

بــه ســمت دیــدگان پرتــاب مــی شــوند.... در کنــارش 

بســامدهای صوتــی ای کــه گوشــان را بــا یــک 

ملــودی یــا دیالوگــی بــه ســمت خــود جلــب کــرده 

ــا رابطــه ای دیالیکتیکــی  ــا ب ــه م ــا حــواس چندگان ت

ــاحت  ــری و س ــژه ی ب ــودن اب ــودن و نب ــان ب می

ــا  ــن ب ــه ت ــن ب ــردی ت ــه ن ــالن، ب ــان در س وجودین

پــرده رود و شــعاع هــای نــوری ای کــه در فضــا 

پخــش مــی شــود را بپیایــد و همــه چیــز را جــذب 

قــدرت حــس و ذهــن کنــد...... ایــن جــادوی پدیــده 

ــیخته ی  ــحر افسارگس ــک س ــت. ی ــام سیناس ای بن

شــیطانی – خدایــی کــه برایــان توامــان مــی آفرینــد 

و میمیرانــد. تقابــل مــا هــر چــه باشــد، در برابــر ایــن 

خالــق بــری همچــون بنــده ای بــی اختیــار اســت 

کــه بــر روی صندلــی مــی نشــیند و رو بــه ایــن 

گــوی ســحرآمیز جادوپیشــه مــی کنــد. مــا در مقابــل 

ســینا در هــان ثانیــه ی اول بــی ســاحیم. چــون او 

بــا اســلحه ی قدرمتنــد ش کــه ســحر مســخ کننــده ی 

زئــوس وار اســت متــام انگیختــه های حســی و انگاره 

هــای انتزاعــی ذهنــان را بــه ســاخی حقیقــت مــی 

ــش  ــردن ک ــوش و گ ــود چم ــن موج ــینا، ای ــرد. س ب

برایــان همیشــه مولــود بــازی هــای مختلــف اســت. 

ــخ و مــرگ.  ــازی تاری ــازی زندگــی و رسنوشــت و ب ب

ــور و  ــده ی ن ــگان ســاطع کنن ــن خدای ــا ای ــا.... ام ام

ایــاژ، همچــون زئــوس، دســت برقنــوردی دارد کــه 

متــام عصیــان هــا و فروکــش هــای روح را مــورد 

تهاجــم دوزخیــن و بهشــتی خــود کــرده و برایــان 

ــراوادا  ــد مــی دهــد. پ ــا را نوی ــاق تفرجــگاه روی میث

نرشیــه ای اســت رسخ فــام همچــون آن دســت 

زئــوس و تکانــه ای اســت آبــی رنــگ همچــون حــس 

ــدازه ی قــدرت  ــه ان ــه ای ســفید ب زندگــی و انگیخت

ــا نامــی مختــر  ــه ب ــن نرشی ــر. ای ایاژگــون تصاوی

ــال انقــاب اســت.  ــه دنب ــه فــرد خــود، ب و منحرب

ــد از  ــادی جدی ــا ابع ــی و احساســی ب ــی درون انقاب

ایــن گــوی ســحرآمیز. پــراوادا نویــد گشــایش ابعــاد 

جدیــد بــرای دوبــاره انــگاری تصاویــر رویایــی درون 

ماســت کــه گویــی بــه خلوتــی رفتــه انــد و منتظــر 

صــور ارسافیــل انــد. پــراوادا را در وهلــه ی نخســت 

نبایــد بــا پــروادا، نرشیــه ای روســی اشــتباه گرفــت.

امــا  حقیقــت  یعنــی  روســی  بــه  پــروادا  البتــه 

پــراوادای مــا یــک نــام اختصــاری و ابداعی اســت که 

بیشــر نقــش یــک ایــاژ را بــازی مــی کنــد. ایــاژی 

کــه بــا عدالــت و حقیقــت و عشــق درهــم آمیختــه 

ــا ققنــوس خفتــه در خاکســرهای گمنــام را بیــدار  ت

ــینا.  ــقان س ــرای عاش ــد ب ــی باش ــد و تفرجگاه منای

پــراوادا بــه دنبــال تصویــر ســازی انگیختــه پنهــان و 

گــم شــده ی بــری اســت، پرداخــت بــه آثــار کمــر 

دیــده شــده ولــی اثرگــذار کــه بــا نگاهــی دیگــر مــی 

ــو هــر مســخ کنندگــی خــود را از دل  ــد از ن خواهن

ــندگان  ــم نویس ــد. تی ــی بیازماین ــای حس ــه ه گداخت

ــراوادا کــه در رشوع کار علــی الحســاب  و فعــاالن پ

ــر صفحــه هــای رسخ  ــد نفــری هســتند، ب فقــط چن

ــا  فــام ایــن نرشیــه بــه قلــم رانــی مشــغول بــوده ت

ــک ســوراخ  ــدازه ی ــه ان ــی ب ــد دریچــه ای حت بتوانن

بــرای دیــدن، بــه ســبکی دیگــر را معرفــی مناینــد. در 

هویــت ایــن قلــم هــای در دوات زده شــده و مســلح 

ــای  ــک، جوهره ــش تئوری ــه و دان ــای تجرب ــه پره ب

سیاســی بــه کار منــی آینــد و طومارهــای آمــاده 

ــز  ــر روی می ــوگ ب ــای ایدئول ــیاس ه ــن س ــه نوش ب

ــه عشــقبازی  ــا را ب ــی نداشــته و بیشــر آنه ــا جای م

بــا زبالــه ی کنــار شــومینه دعــوت مــی کنیــم. 

در پــراوادا فصــل هــا و طبقــه بنــدی کاغذهــای 

ــگاه رقــص تانگــوی  ــه منزل ــا ک ــی م ــم پران ــازک قل ن

قلــم و دســت اســت بــه اقســام مختلــف و متواتــر 

ــن بخــش هــا  ــدام از ای ــردد. هــر ک ــک مــی گ تفکی

ــینایی  ــای س ــم فیلمه ــاس اس ــر اس ــی ب دارای نام

بــوده کــه بــه رشح زیــر اعرافــات نوشتاریشــان 

ــم. ــی دهی ــح م ــا توضی ــم ه را از خــوش رقصــی قل

ــت  ــش نخس ــرداری« بخ ــن فیلم ــا دوربی ــردی ب »م

پــراوادا اســت کــه در هــر شــاره معــرف یــک 

فیلمســاز مــی باشــد کــه در ســطرهایی متواتــر 

بــه بررســی و کنکاشــت انگاشــت هــای بــری 

اش پرداختــه و بــه احــرام نــام فیلمــی از ژیــگا 

ایــن برچســب نــام  ایــن بخــش را بــا  ورتــوف، 

زن  یــا  مــرد  ســیناگر  و  ایــم  کــرده  گــذاری 

نــدارد. فرقــی  میزبــان  عنــوان  بــه  آن  در  هــم 

بخــش بعــدی بــه احــرام فیلمســاز بــزرگ و تخیــل 

ــر اســاس اســم یکــی  ــل ب ــر، لوئیــس بونوئ ســاز کبی

از آثــارش و بــا اندکــی تغییــر در واژه ی بــورژوازی، 

»جذابیــت پنهــان ســینامیی«  نــام گرفتــه اســت 

کــه در ایــن قســمت نوبســندگان نرشیــه ســعی 

ــور و  ــم( مهج ــه فیل ــل س ــر )حداق ــد اث ــد چن دارن

گمنــام خــوب را بــدون در نظــر گرفــن ســال تولیــد 

و محصــول کشــوری خــاص، در متونــی خاصــه وار 

بــه اصطــاح ریویونویســی کننــد تــا منبــاب آشــنایی 

بــرای مخاطــب مــا بــا ایــن آثــار کمــر دیــده شــده از 

ســینای متــام ملــل باشــد.

ــش  ــه نام ــته ک ــدار گش ــدی پدی ــمت بع ــپس قس س

»آگراندیســامن« مــی باشــد. بــر اســاس معنــا و 

مفهــوم ایــن واژه کــه اســم فیلمــی از میــکل آنجلــو 

پــراوادا همچــون  از  آنتونیونــی اســت، منتقــدی 

یــک جــراح، ســاختار فیلمــی را در هــر شــاره 

ــک  ــش تئوری ــر اســاس دان ــه ب ــورد بررســی نقادان م

و آکادمیــک قــرار مــی دهــد. مــی تــوان گفــت 

ایــن بخــش، مهمریــن و کلیــدی تریــن قســمت 

نرشیــه بــه حســاب مــی آیــد چــون در اینجــا شــاهد 

پرداخــت هــای فرمالیســتی بــا متــام جزئیــات اثــر در 

ــتیم.  ــل هس ــدی مفص ــب نق قال

»پرســونا« نــام فصــل چهــارم مجلــه اســت کــه 

ــل دو  ــای )حداق ــت ه ــا یادداش ــه ی ــد، مقال ــه نق ب

ــینا  ــزرگ س ــردازان ب ــه پ ــدان و نظری ــدد( منتق ع

پرداختــه کــه تــا بــه امــروز کمــر بــه زبــان فارســی 

ترجمــه شــده انــد. متونــی از مولفینــی مشــهور 

ــرای  ــوده و ب ــم ب ــد فیل ــوم نق ــاز مدی ــخ س ــه تاری ک

انتخــاب امــکان دارد از نقدهــای قدیمــی منتقــدان 

ــود  ــتفاده ش ــا اس ــی ه ــار فرنگ ــم در کن ــی ه ایران

ــدن  ــر ش ــز ت ــان انگی ــث هیج ــر باع ــن ام ــه همی ک

ــش،  ــه از نام ــمتی ک ــد. قس ــی باش ــمت م ــن قس ای

ــای  ــان( بــه معن ــار برگ ــی از اینگ ــونا )فیلم پرس

ــه  ــراوادا ب ــم پ ــمت پنج ــت قس ــخصیت - پیداس ش

احــرام یکــی از تاریــخ ســازترین فیلمهــای ســینای 

ــتان(  ــم گلس ــر ابراهی ــه«  )اث ــت و آین ــران، »خش ای

ــه  ــدان نرشی ــا منتق ــه در اینج ــت ک ــه اس ــام گرفت ن

بــه آثــار مهجــور ســینای ایــران در متــام ادوار مــی 

پردازنــد. فیلمهایــی کمــر دیــده شــده و گمنــام کــه 

بــه عنــوان یــک متاشــاگر ایرانــی شــناخن آنهــا خالــی 

ــت.  ــف نیس از لط

فصــل ششــم کــه مربــوط بــه یادداشــت هایــی 

خودمانــی از نویســندگان مجلــه اســت بــه یــاد 

ــه و  ــام گرفت ــورد« ن ــز، »آمارک ــی عزی ــو فلین فدریک
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سخن سردبیر
حــس  یــادآوری  فصــل  ایــن  ی  نویســنده  بــرای 

اثــر  یــک  یــا  ســیناگر  یــک  از  نوســتالژیکش 

ــن  ــام آخری ــاز بســته« ن ســینایی است.»چشــامن ب

فصــل پراواداســت کــه بنــا بــر اســم آخریــن شــاهکار 

اســتنلی کوبریــک فقیــد، در مــورد کاویــدن و کاوش 

مقــاالت  قالــب  در  ســینایی  تئوریــک  مباحــث 

ــورد  ــری در م ــح مخت ــا توضی ــت. ب ــی اس تخصص

فصــول متواتــر مجلــه بایــد ایــن نکتــه را هــم ذکــر 

کــرد کــه امــکان دارد در برخــی از شــاره هــا بابــی 

جدیــد بــه عنــوان »بخــش ویــژه« هــم داشــته 

باشــیم کــه ایــن قســمت گســردگی مضمونــی اعــم 

ــرد و مناظــره و پرداخــت هــای  ــه و میزگ از مصاحب

تخصصــی آکادمیــک دارد.

پــراوادا در بنــد بنــد واژگانــش تقدیــم بــه میــل 

ــا  ــد و تنه ــی باش ــش م ــن مخاطب ــه ی دانس جاودان

ســود آن، تکامــل و تناســب و تعامــل انگیختــه هــای 

ــم سیناســت. ــا طع ــی ب زندگ

نویسندگان
پژمان خلیل زاده                                سیاوش محصصی               

سینا لسانی                           عباس نصراللهی                            مهرداد جلیلی

طراح و صفحه آرا
محمدحسین شفیعی



ارباب پالن - سکانس
پژمان خلیل زاده

ایــن نظریــه پــردازان تئــوری خــود را حــول تکنیــک 

پــان - ســکانس تعریــف مــی منودنــد تــا جایــی کــه 

بــازن مــی گویــد »فیلمســازی مــی توانــد واقعیــت 

ــه از  ــدازد، ک ــینا بیان ــت س ــم حرک ــه دام توه را ب

ــد و  ــاختار من ــی س ــا نظام ــد ب ــت بلن ــبک برداش س

ــه  ــد و آنجاســت ک ــه درســتی اســتفاده کن منظــم ب

ــه کــال مــی رســاند و کار  ــر را ب میزانســن، فــرم اث

ــه رخ همــگان کشــیده مــی  ــد آنجــا ب ــدی هرمن بل

ــدا  ــش کــه در ابت ــن منتقــدان نــو اندی ــود.« ای ش

از نئورئالیســم و ســینای روســیلینی و دســیکا و 

ــد، در ادامــه ی تجلــی  ویســکونتی دفــاع مــی کردن

نگاهشــان بــه فــرم ســینایی بــه ســمت آثــاری 

رفتنــد کــه برداشــت بلنــد در آنهــا بــه صــورت ممتــد

در اواســط دهــه ی 40 میــادی آنــدره بــازن و چنــد 

ــه ی  ــا نظری ــت ب ــوان در مخالف ــدان ج ــن از منتق ت

ــه  ــد ک ــوان منودن ــه ای را عن ــوروی نظری ــاژ ش مونت

ــود و  ــر ش ــک ت ــت نزدی ــینا – حقیق ــد س ــه رون ب

فیلمســاز همچــون یــک نویســنده از ســبک بــری 

ــه دور باشــد.  ــده و تکنیــک هــای ســینایی ب فریبن

ــا  ــازن در ادامــه ی نظریاتــش در کایــه دوســینا ب ب

ســتایش ســبک دوربیــن اورســن ولــز در همشــهری 

کیــن کــه بــا برداشــت هــای بلنــد همــراه بــود، 

ــع  ــر واق ــه ام ــودن ب ــک ب ــه نزدی ــم را ب ــت فیل روای

ــروک در  ــاندر آس ــو الکس ــود و از آن س ــح من ترشی

مقالــه ی معروفــش بنــام دوربیــن – قلــم، فیلمســاز 

ــا امــری رس  را همچــون مولفــی معرفــی کــرد کــه ب

و کار دارد کــه ســبکش را از بقیــه ی فیلمســازان 

ــد و آن میزانســن اســت. ــرد مــی کن ــه ف منحــر ب

و متواتــر جریــان داشــت. همچــون آثــار کنجــی 

میزوگوجــی کــه آســروک در مقالــه ی میزانســن 

فــرم  در  را  میزانســن  امــر  وجــوح  اش  چیســت 

یافتــه  کــال  صــورت  بــه  میزوگوجــی  ســینای 

تعریــف مــی کنــد و یــا ســبک مینیــال و رسد روبــر 

ــت  ــه برداش ــت ک ــدان را وا داش ــن منتق ــون، ای برس

هــای  اینــرت  در  کــه  هایــی  کات  در  را  بلنــد 

ــک  ــرم تفکی ــه ف ــرد ب ــی ک ــدا م ــان پی ــون جری برس

دنبالچــه ی  مناینــد.  تعریــف  یافتــه ی حقیقــت 

ــوری  ــا تئ ــو ب ــه ای، ســیناگران مــوج ن ــن نظری چنی

مولفشــان، آزمــون و خطاهایــی گوناگــون را  در فــرم 

هــای دگرگــون امتحــان کردنــد. از فــرم و میزانســن 

هــای گسســته ی  گــدار گرفتــه کــه بــا جامــپ 

ــه کار  ــا ب ــود ت ــراه ب ــی هم ــر منطق ــی غی کات های

بســن یــک اکسپرسیونیســم پنهــان بــه همــراه فــرم 

شکســته در آثــار رنــه و یــا رئالیســمی شــاعرانه 

ــو  ــبک تروف ــزی در س ــر فانت ــل ام ــا تداخ ــراه ب هم

ــوج  ــش م ــادن جنب ــه راه افت ــا ب ــد. ب ــی ش ــده م دی

ــدی  ــو در فرانســه و ادامــه دار شــدن ســبک جدی ن

از ســینا در نقــاط مختلــف جهــان، در بلــوک رشق 

فیلمســازانی مســتقل و کوچــک دســت بــه ســاخت 

آثــاری تــازه زدنــد کــه مقدمــه ای از قبــل داشــتند. 

ایــن آثــار بــه ســمت تکنیکــی بــا فــرم متــداوم 

ــاژ،  ــش مونت ــر خــاف جنب ــن ب ــر تدوی ــه ام ــه ک رفت

ــم اســتفاده مــی شــد و در راســتای ســنت  در آن ک

رئالیســم سوسیالیســتی حاکمیــت هــم قــرار داشــت. 

یکــی از ایــن نوابــغ میکلــوش یانچــوی مجارســتانی 

کــرد.  دهــه ی 60 ظهــور  اواســط  در  کــه  بــود 

 یانچــو بــا اســتفاده ی بــی بدیــل از ســبک برداشــت 

بلنــد بــه ســمت ثبــت تصاویــری متناســب و متقــارن 

روایــت  زیــادی در گونــه ی  نوســان  کــه  رفــت 

نداشــت. بــه نوعــی شــالوده ی فــرم آثــارش بــر 

ــود  ــی ش ــده م ــک چی ــی کوچ ــرده پیرنگ ــه ی خ پای

ــق  ــر خل ــم متوات ــک رئالیس ــد ی ــت بلن ــا برداش و ب

مــی منایــد کــه بــه دنبــال آن، دوربیــن ســیالش بــه 

صــورت معلــق از میــان پرســناژها عبــور کــرده و فــرم 

را پیوســته در خطوطــی مــورب و مــوازی بــه ثبــت 

ــا را فراتــر گذاشــت  مــی رســاند. در ادامــه یانچــو پ

و ســبکش را افراطــی تــر منــود تــا جایــی کــه قصــه 

ــی اش  ــد پیرنگ ــت ض ــودن و روای ــک من ــا کوچ را ب

بــه ســمت و ســوی حقیقتــی از جنــس یــک فانتــزی 

ــان  ــه پ ــارش ب ــک آث ــد فرمی ــاند و رون ــی کش رویای

ــه  ــم ب ــه ه ــا 10 دقیق ــی ت ــه حت ــی ک ــی طوالن های

ــا جایــی کــــــه طــول مــی کشــید، تبدیــل گشــت ت

 گــردش دوربیــن یــک پیچیدگــی انضامــی را بـــــرای

ــی ــاد م ــر ایـــجـ ــد متــاشــاگــ ــه ی دیـــ  نـــقــطــ

ــگ ــت در تـــراکــیــنـ ــن وضــعــیــ ــد و ایــ  کـــنــ

 هایــــی کـــــه در منـــاهـــــای النــــگ شـــات و

 لـــوکیشن بــاز رخ مــی داد، فضــا را بــه ســمت یــک

 رئالیســم جادویــی مــی بــرد. ایــن افــراط یانچــو در

 فــرم پیوســته اش او را شــبیه بــه نقاشــی نشــان مــی

 دهــد کــه گویــی بــا قلمــش در حــال ترســیم انــگاره

ــا ــا اینج ــت ام ــوم اس ــوط ب ــی در خط ــای جادوی  ه

 قلــم هــان دوربیــن مرکــز گریــز یانچــو مــی باشــد

ــش ــه منای ــی ب ــرم( را در خطوط ــا )ف ــگاره ه ــه ان  ک

 مــی گــذارد که بــه ثبــت رنــگ واره هایی)میزانســن(
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ــن  ــردازد. در ای ــی پ ــال م ــت و خی ــس واقعی از جن

بیــن برخــی منتقــدان و نظریــه پــردازان فیلــم، 

ــری  ــتی ب ــز نئوفرمالیس ــک ت ــو را ی ــینای یانچ س

معنــی منودنــد. پــردازش و تراکنــش فــرم و نــگاه ایــن 

فیلمســاز بــه امــر تکنیــک، در وهلــه نخســت یــک 

عملکــرد اکســپریمنتالی بــوده و در وهلــه ی دوم 

نــوع نگــرش رادیــکال او بــرای ثبــت تصاویــر، بیشــر 

تــز بــری اش را نامتنــاوب تــر مــی کنــد. حــال در 

همیــن راســتا شــیوه ی یانچــو و نــوع پرداختــش بــه 

فــرم، او را در میــان ســیناگران مدرنیســت، یــک 

فرمالیســت رادیــکال طبقــه بنــدی منــود کــه خوانــش 

ــت.  ــک داش ــای تئوری ــه تزه ــر پای ــدی ب ــای جدی ه

براســاس گــذاره هــای تاریخــی، نگــره ی فرمالیســتی 

ــه  ــوم ب ــیناگران روس موس ــان س ــینا در می در س

جنبــش مونتــاژ بــه عملگرایــی بــری رســید. نقطــه 

نظــر فرمــال اساســا بــه منتقــدان ادبــی در ســالهای 

1914 بــه بعــد بــر میگــردد. . منتقدانــی بــا رهــری  

ویکتــور شوکلوفســکی کــه بــه آثــار ادبــی پرداختــه 

و اصــوال بــا تاویــل هــا و ذهــن خوانــی مولــف 

مخالــف بودنــد و بــه ســاختار اثــر بــه مثابــه ی 

پدیــده ای مســتقل مــی نگریســتند. پــس از گذشــت 

ــم را  ــوردول نظریــه ی نئوفرمالیس ــالها دیویــد ب س

ــری  ــجم ت ــری منس ــد ب ــود و قواع ــینا من وارد س

ــن  ــوان اولی ــی ت ــینا م ــرد. در س ــع ک ــرای آن وض ب

ــیناگران  ــر س ــار دیگ ــم را ب ــازان نئوفرمالیس فیلمس

بلــوک رشق دانســت. فیلمســازانی همچــون: آنــدری 

تارکوفســکی، تئــو آنجلوپولــوس، بــا تــار و ...  یانچــو 

از میــان ایــن ســیناگران نگاهــش بــه فــرم و تکنیــک 

رادیــکال تــر و تندتــر بــود تــا جایــی کــه منتقدانــش 

او را بــه قربانــی کــردن مضمــون متهــم مــی کننــد. 

چینــش و اســتفاده ی قواعــد فرم و ســاختارگرایی در 

آثــار یانچــو گاهــا بــه اختــاط موتیــف هــا و درهــم 

ســازی مولفــه هــا تبدیــل مــی شــود. موتیــف هایــی 

اعــم از "آشــناپنداری" ، "فاصلــه گــذاری"، "شــخصیت 

ــی"،  ــناژ"، "درام زدای ــاحت درام و پرس ــردازی"، "س پ

ــه در  ــا ک ــه ه ــایر مولف ــوژه" و س ــی س "اینهانگوی

ــند.  ــی رس ــاب م ــام و انتص ــه انض ــگ ب ــد پیرن رون

پرداخــت بــه عنــارص متاتیــک در ســاختار گاهــا یــک 

ثبــات غیــر منفــک را دارا هســتند بــرای منونــه نــوع 

ــن ســیناگر  ــردازش شــخصیت هــا در فیلمهــای ای پ

ــبندگی   ــم چس ــه از به ــت ک ــی اس ــه نوع ــرشو ب پی

ــع  ــک جم ــره ای شــکل، ی ــداری دای ــا در م ــپ ه تی

منفــرد شــکل مــی گیــرد. اگــر بــه نــوع حرکــت 

دوربیــن ســیال یانچــو دقــت کنیــم آدمهــا در کنــار 

هــم دوایــری متکــر را بــه وجــود آورده کــه در 

حالتــی کــش دار، قصــه بــه یــک یــک افــراد منتقــل 

ــی  ــل م ــم تبدی ــه ه ــز ب ــه چی ــوال هم ــده و اص ش

شــود. ســبک میزانســن متحــرک کــه در مناهــای 

ــدا کــرده و  ــان پی ــان آدمهــا جری النــگ تیــک در می

عمومــا در دشــت یوژتــا، لوکیشــین محبــوب یانچــو 

ــه  ــت ب ــر وار را پش ــال زنجی ــک اتص ــان دارد، ی جری

پشــت خلــق منــوده و مخاطــب را لحظــه بــه لحظــه 

در موقعیــت هــا و فرازهــای جدیــدی از درام قــرار 

مــی دهــد. 

هســته ی مرکــزی بیشــر آثــار یانچــو، بخصــوص آن 

ــردآوری  ــون: گ ــهورش همچ ــای مش ــته از فیلمه دس

)1966(، رسخ و ســفید )1967(، ســکوت و فریــاد 

)1968(، رسود رسخ )1972( و الکــرا عشــق مــن 

)1974(، انقــاب کمونیســتی اکتــر 1917 اتحــاد 

جاهیــر شــوروی اســت. او بــا برآینــد گرفــن و 

ــه  ــرده قص ــه خ ــکال ب ــک و موزی ــی فانتزی پرداخت

هــای کوچــک در موقعیــت انقــاب، بــه برخوردهای 

دیالیکتیــک بیــن دو نیــروی مــردم و گاشــتگان 

حکومــت تــزاری مــی پــردازد. زمانــی آیــزن اشــتاین 

ــه  ــاژ شــوروی نظری ــش مونت ــی جنب تئوریســین اصل

ای بــه عنــوان "دیالیکتیــک ماتریالیســتی در مونتــاژ" 

داشــت کــه آن را بــر نــوع عملکــرد مونتــاژ و تدویــن 

ــتاین  ــزن اش ــود. آی ــزه من ــاد تئوری ــر متض در تصاوی

عقیــده داشــت از تصــادم تصاویــر ضــد هــم در 

بســط درام و کنــار هــم گذاشــن ایــن دو بــه عنــوان 

تــز و آنتــی تــز، مــی تــوان یــک برخــورد دیالیکتیکــی 

بــرای مخاطــب ایجــاد منــود کــه در دایــره ی حــس، 

ــرد.  ــه او ســنتز ســمپاتیک انقــاب را منتقــل ک ب

پــس از حــدود 40 ســال یــک فیلمســاز کمونیســت 

دیگــر ایــن نظریــه را بــه شــکل دیگــری بــا تکنیــک 

ــرده  ــر پ ــی ب ــا رئالیســمی جادوی ــان – ســکانس ب پ

ی ســینا بــه تصویــر کشــید. اگــر بــه میزانســن 

هــای یانچــو در آثــار شــاخصش دقــت کنیــم، نظــم 

و چینــش اکسســوار و آدمهــا بــه صــورت جزئــی 

ــت  ــد و حرک ــده ان ــده ش ــم چی ــار ه ــری در کن نگ

هــای جمعــی دو قطــب مخالــف هــم، در راســتای 

بــه  یــک تصــادم دیالیکتیکــِی  ضدیــت و خلــق 

شــدت برنامــه ریــزی شــده مــی باشــد. حــال بــرای 

ــر، فیلمســاز  ــی اث ــر کشــیدن منطــق روای ــه تصوی ب

بــا باهوشــی متــام عیــار بــه رساغ امتســفر فانتزیــک 

و موتیــف رقــص و آواز ملــی گرایــی رفتــه و از پــس 

ایــن ناسیونالیســم ســطحی، مــی خواهــد هــان 

ــه  ــه ی فرمالیســتی انجــام دهــد ک کاری را در تجرب

اســاتیدش همچــون آیــزن اشــتاین و ژیــگا ورتــوف و 

ــوع اســتفاده ی  ــد. ن ــه گــذاری منودن ــن پای پودوفکی

ــه گــذاری در  یانچــو از قواعــد فرمیــک ماننــد فاصل

ــک  ــا ی ــه ســاحت پرســناژها ب ــا پرداخــت ب درام و ی

زیرکــی خاصــی در فرمــش تئوریــزه مــی شــود. بــرای 

منونــه در میزانســن هــای برخــورد نیــروی خصــم بــا 

پرولتاریــا از شــکل دوایــری افــراد حــارض در صحنــه 

بــه صــورت تــو در تــو اســتفاده مــی کنــد. بــه نوعــی 

کــه دایــره هــای مــردم پیــاده، گاهــا در دل دایــره ی 

اســب ســواران قــرار مــی گیــرد و یــا بــه طــور عکــس 

ــدا کــرده و در همینجــا  ــر پی ــر تغیی ــن دوای جــای ای

بــرای موتیــف آشــناپنداری، درام را بــه اینهانگویــی 

بــری ســوق مــی دهــد. نــوع حرکــت ایجابــی 

ــه شــکلی اســت کــه پــس از رشوع پــان  دوربیــن ب

از نقطــه ی اول و گــذر از افــراد و ثبــت اکــت هــای 

التقاطــی در مســیری دایــره ای بــه نقطــه ی اول 

بــاز میگــردد. . بــرای منونــه در فیلــم »الکــرا عشــق 

مــن« کــه مــی تــوان افراطــی تریــن و رادیــکال 

ــه  ــان 10 دقیق ــا 10 پ ــر یانچــو دانســت ب ــن اث تری

ای طرفیــم کــه در یــک نظــم کانسراکتیویســتی، بــا 

نــور طبیعــی و خیــل عظیمــی از بازیگــران مواجهــه 

هســتیم کــه ســبک میزانســن دهــی کارگــردان خیــره 

کننــده اســت. دوربیــن در میــان حرکــت هــای 

ســیالش، گاهــا بــر روی پرســناژها مکــث مــی کنــد و 

در دل روایتــی ضــد پیرنــگ و پیچیــده، مضمونــش را
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مردی با دوربین فیلم برداری

بــه فــرم تبدیــل کــرده و بــر اســاس زیســت مولــف، 

کنــش انقــاب را در میــان انســداد درام بــه منایــش 

ــه  ــت ک ــرات گف ــه ج ــوان ب ــاید بت ــذارد. ش ــی گ م

میکلــوش یانچــو تنهــا فیلمســاز تاریــخ اســت کــه در 

حــال منایــش یکــی از تاریخــی تریــن انقــاب هــای 

دنیاســت و ایــن کار را بــه جــای ســانتی مانتالیســم 

و ملــودرام بــازی، بــا تکنیــک و تصــادم اکــت هــا و 

ســپس در کنــار هــم چیــدن ایــن پارامرهــا از درون، 

ــی  ــق م ــتی خل ــی ماتریالیس ــش دیالیکتیک ــک کن ی

کنــد. در ایــن بیــن انتخــاب دشــتی بــاز کــه در آثــار 

ــت تکــرار مــی  ــان ثاب ــک امل ــوان ی ــه عن ــرش ب متوات

شــود و بــه مثابــه ی آن بهــره بــردن از نــور طبیعــی 

و کنراســت هــای شــبه امپرسیونیســتی، قالــب آثــار 

ــی  ــر م ــوس ت ــر و ملم ــی ت ــاز را تجرب ــن فیلمس ای

ــل شــده   ــوای زای ــد. امــا گاهــی امــکان دارد محت کن

از دل فــرم یانچــو کــه پرداخــت بــه ایدئولــوژی 

مارکسیســم – لنینیســم اســت بــرای خیلــی هــا غیــر 

قابــل قبــول واقــع شــود امــا نکتــه ی اساســی متــام 

ــه ی انقــاب و  ــه مقول ــار او اینجاســت کــه وی ب آث

ــا  ــه و ب ــر پرداخت ــر تاطــم انقــاب اکت روزهــای پ

ــی از کمونیســم اقتضــای  نگاهــی محافظــه کار گوی

ــی  ــال م ــن ح ــا ای ــا ب ــی کند.ام ــه اش دوری م زمان

تــوان یانچــو را در کنــار آیــزن اشــتاین، ژیــگا ورتوف، 

الکســاندر داوژنکــو و ســایر فیلمســازان ایدئولوژیک 

تریــن  موفــق  جــزوء  ریفنشــتال  لنــی  حتــی 

ــتی  ــگاه فرمالیس ــه ن ــت ک ــخ دانس ــان تاری کارگردان

ــا  ــوژی را ب ــتند و ایدئول ــینا داش ــه ی س ــه مقول ب

ــس از  ــد. پ ــم آمیختن ــرم دره ــت در ف ــطی درس بس

میکلــوش یانچــو فیلمســازانی بــه صــورت خــودآگاه 

ــا ناخــودآگاه بســیار تحــت تاثیــر ســینایش قــرار  ی

ــه املــان برداشــت  ــرای منون ــه ب ــی ک ــا جای ــد ت گرفتن

بلنــد و ثبــت تصاویــر و میزانســن بــا مناهــای النــگ 

تیــک تــا بــه امــروز بخــش الینفــک ســینای بلــوک 

ــد. فیلمســازانی همچــون:  ــه حســاب مــی آی رشق ب

ــار  ــا ت ــوس، ب ــو آنجلوپول ــکی، تئ ــدری تارکوفس آن

ــاخاروف،  ــاندر س ــو(، الکس ــتیار یانچ ــاگرد و دس )ش

کنســتانتین  کونچالوفســکی،  میخالوویــچ  آنــدری 

ــووا،  ــه را خیتیل ــا میســاروش، وی لوپوشانســکی، مارت

آنــدری زویاگینتســف و....  

جدا از حرکت آوانگارد و ساختارشکن یانچو در
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ــگاه  ــروزه در دانش ــه ام ــینایی ک ــرم س ــه ی ف عرص

ــی  ــس م ــینایش تدری ــبک س ــا س ــر دنی ــای معت ه

شــود، او را مــی تــوان بــه عنــوان یکــی از ســیناگران 

تاثیــر  کــه  آورد  بــه حســاب  تاریــخ  مدرنیســت 

شــگرفی در هــم نســان و بعــد از خــود گذاشــت. 

بــا اینکــه او در دهــه ی 90 میــادی بــه آثــار ســبک 

ــا  و ســخیف روی آورد و ســبک فیلمســازی اش را ب

ــا  ــد ت ــر صــد و هشــتاد درجــه ای برگردان ــک تغیی ی

ــام او همیشــه در  ــد، امــا ن مــدل جدیــدی را بیازمای

تاریــخ بــه عنوان یک هـنـرمـنـــد سـاخـتـــار شـکــــن 

باقـــی خواهــــد ماند.
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عــروس، فیلمــی محصــول کشــور ترکمنســتان اســت 

کــه نــام بیــن املللــی اش "دخــر قانــون" مــی باشــد. 

ــف در  ــی نرلی ــاج قل ــی ح ــه کارگردان ــم ب ــن فیل ای

کشــور جمهــوری سوسیالیســتی ترکمنســتان شــوروی 

ســاخته شــد و یکــی از آثــار شــاخص ســینای ایــن 

کشــور محســوب مــی شــود.

تاثیــر  تحــت  بســیار  خــود  ســاختار  در  عــروس 

ســیناگر عــارف ارمنســتانی، رسگئــی پاراجانــف 

بــوده و بــا خلــق فضایــی کوچــک و چگالــی جمــع 

ــه شــدت شــخصی را مــی ســازد.  و جــور، دنیایــی ب

فیلــم در مــورد داســتان یــک زن بــوده کــه در صحــرا 

بــه همــراه پــدر شــوهر خــود، زندگــی ای کولــی وار 

دارد و در ایــن بیــن چشــم انتظــار شــوهر رسبــازش 

ــور دارد. ــی دوم حض ــگ جهان ــه در جن ــت ک اس

محدودیــت در لوکیشــن، حرکــت هــای منســجم 

دوربیــن و پیشــرد درام و خــرده قصــه در ســازه ای

اکسپریمنتالیســتی، "عــروس" را بــه شــدت بومــی بــا 

ــر  ــاید در بس ــد. ش ــی کن ــی م ــوای ارشاق ــال و ه ح

ــر بتــوان  فیلــم ضعــف هــای اساســی ای در فــرم اث

مشــاهده کــرد، امــا نــوع جهــان ایزولــه و کوچکــی 

ــاص  ــینای خ ــوع س ــن ن ــرای ای ــازد ب ــی س ــه م ک

منســجم اســت. یکــی دیگــر از مشــخصه هــای 

پرســناژ زن، در کنراســت تنهایــی بیابــان قــرار گرفتــه 

و دنیایــی یکــه و نــاب از دریچــه ی دوربیــن آی لــول 

نرلیــف بــر روی پــرده ظاهــر مــی گــردد.

در  اش  مستندســازی  هــای  تجربــه  بــا  نرلیــف 

تلویزیــون ملــی شــوروی و تحــت تاثیــر قــرار گرفــن 

ــی  ــازی پاراجانف ــان س ــازی و جری ــبک فیلمس از س

ــه  ــه ی راه ب ــا نیم ــش را ت ــود فرمیک ــی، من و یانچوی

بازمنایــی رســانده و چگالــی تجربــی اش را دراماتیــزه 

مــی کنــد. ســیر پیرنــگ و داســتان پــردازی و ایجــاد 

نحلــه هــای ملــودرام، فیلــم را تــا جایــی پیــش مــی 

بــرد کــه بــرای مخاطــب کشــش ایجــاد کــرده و 

کنــش هــای زندگــی ســنتی را بــه منایــش مــی گــذارد.

ــوری  ــت مح ــر، فردی ــم اث ــای مه ــه ه ــی از مولف یک

ــوط  ــزوء خط ــان ج ــه در آن زم ــد ک ــی باش ــم م فیل

قرمــز ســینای سوسیالیســتی شــوروی بــود امــا 

نرلیــف بــا دانســن مشــکاتی کــه بــرای فیلمســازان 

ــد،  ــود آم ــه وج ــر ب ــاد جاهی ــکن در اتح ساختارش

روی  بــه  را  »عــروس«  و  زد  ریســک  بــه  دســت 

پــرده بــرد. امــا بــا ایــن وجــود فیلــم در برخــی 

ممنــوع  کمونیســتی  ایدئولوژیــک  کشــورهای  از 

اعــام گشــت و حتــی بــرای ادامــه ی کارش بعدهــا 

ــد. ــود آم ــه وج ــکاتی ب مش

بــری فیلــم، نــگاه و تعمــق امتســفر مــی باشــد کــه 

ــازی  ــت فیلمس ــتی صنع ــم سوسیالیس در دل رئالیس

شــوروی، نرلیــف همچــون الکســاندر داوژنکــو یــک 

فانتــزی ملمــوس را خلــق مــی کنــد. دوربیــن در 

داخــل اقیانوســی از شــن و خــاک و رقــص بــی امــان 

بــاد در میــاد شــن زارهــای ترکمنســتان، چگالــی 

منحربــه فــردی را پیــش روی مخاطــب قــرار مــی 

دهــد. بــازی آماتورینــگ بــا کروماکــی حالــت هــای

نـــــام: عـــروس )دختر قانون(
محصول: ترکمنستان - 1972

کارگردان: حاج قلی نرلیف

مهرداد جلیلی

ــش  ــه تن ــا را ب ــاس نازی ه ــه لب ــدی ک ــازی فنان رسب

ــه  ــام "ویکــو" توســط همرزمانــش ب ــه ن ــد، ب کرده ان

صخــره غــل و زنجیــر میشــود تــا وقتــی روس هــا اورا 

دیدنــد اورا بکشــند، در ســویی دیگــر َمــردی روســی 

ــه علــت حــس شــاعرانگی و  ــوان" کــه ب ــام "ای ــه ن ب

نویســنده بودنــش بــه اقــدام علیــه شــوروی محکــوم 

ــدان  ــه ســمت زن ــن ب ــی در حــال رف شــده، در جیپ

اســت کــه بــا مببــاران دو هواپیــا مجــروح می شــود، 

ــکاندیناوی  ــی اس ــی اهل ــط زن ــوش توس ــوان بی ه ای

بــه نــام "آنــی" نجــات پیــدا میکنــد و "ویکــو" پــس از 

تــاش بســیار موفــق بــه بــاز کــردن زنجیــرش میشــود 

و در راه بــه "آنــی" و "ایــوان" میرســد و ...

ــون  ــا مضم ــیاری ب ــای بس ــینا فیلم ه ــخ س در تاری

عواقبــش  و  مفهــوم  ایــن  ســاخی  بــه  جنــگ 

روزهــای  رساغ  بــه  امــا  "فاختــه"  پرداخته انــد، 

واپســین جنــگ جهانــی دوم رفتــه، جایــی کــه همــه 

ــه رسزمینشــان هســتند  ــرای بازگشــت ب ــاش ب در ت

و بــا اجتنــاب از گلولــه و خــون و خونریــزی بــه 

اســت.  پرداختــه  جنــگ  دل  در  مهــم  مســائلی 

ــان،  ــق و زب ــانیت و عش ــون انس ــم چ ــائلی مه مس

ــی  ــیله ارتباط ــوان وس ــه عن ــه ب ــان ن ــار زب ــا اینب ام

ــه  ــرا ک ــادی از ِدل. چ ــوان من ــه عن ــه ب ــان ها ک انس

ــان  ــک زب ــدام ی ــم هرک ــی فیل ــخصیت اصل ــه ش س

ــد و کلمــه ای از حرف هــای یکدیگــر را متوجــه  دارن

منی شــوند. )ویکــو اهــل فنانــد، ایــوان اهــل روســیه 

و آنی اهل اسکاندیناوی(. 

فیلــم بــا معرفــی اندکــی از دو شــخصیت َمــرد  قصــه 

رشوع میشــود، ۳۰ دقیقــه ای ابتدایــی فیلــم دوربیــِن 

ــا کنجــکاوی خاصــی پیرامــون ویکــو  »راگوژکیــن« ب

گشــت و گــذار میکنــد، کلــوزآپ میگیــرد و از او دور 

ــن  ــه ای ــب را ب ــتد و مخاط ــاکن می ایس ــود، س میش

چالــش دعــوت میکنــد کــه ویکــو آیــا میتوانــد از رش 

ایــن زنجیــر محکــم رها شــود؟ اصــا چگونــه میتواند 

ــه ی تفنگــش  ــه گلول ــری را ک ــی زنجی ــا دســت خال ب

هــم تــوان بــاز کردنــش را نــدارد، بــاز کنــد؟ ســکون 

ــه ی  ــی دقیق ــای س ــن و کلوزآپ ه ــش دوربی و آرام

ــد و  ــر میکن ــب را درگی ــا مخاط ــم کام ــی فیل ابتدای

ــاند.  ــه اوج می رس ــش را ب ــس همذات پنداری ح

پــس از رهــا شــدن ویکــو از زنجیــر و آشــناییش بــا 

آنــی و ایــوان اســت کــه فیلــم زبــان اصلــی خــود را 

نـــــام: فـــــــــــاخــــتـــه
محصول: روسیه - 2002

کارگردان:الکساندر راُگوژکین
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رشوع میکنــد. جایــی کــه دو رسبــاز از دو جبهــه 

رودروی هــم همــراه بــا زنــی روســتایی در تقابــل بــا 

ــد.  یکدیگــر قــرار میگیرن

راگوژکیــن بــا خلــق موقعیــت  کُمیــک هم زبــان 

نبــودن ســه کاراکــر  فیلمــش جنــگ را ســاخی میکند 

و آینــه ی متــام قدی از انســانیت روبــروی مخاطبانش 

قــرار میدهــد و پی در پــی بــه مخاطــب گوشــزد 

ــا  ــان ها لزوم ــن انس ــاط بی ــیله ارتب ــه وس ــد ک میکن

زبــان و کلــات نیســتند و بــا ِدلــی مملــو از مهربانی 

و عشــق میتــوان هم نــوع را وادار بــه محبــت کــرد. 

ــا  و کافــی اســت از جنــگ خســته و بیــزار باشــیم ت

بــه یکدیگــر نزدیــک و نزدیک تــر  شــویم.  ویکــو 

ــوان در ابتــدا و جای جــای فیلــم بــا یکدیگــر  و ای

درگیــر میشــوند امــا درگیری هایــی کودکانه طــور، 

کــه ایــن خــود میتوانــد کنایــه کارگــردان باشــد کــه 

بــرای بازگشــت بــه انســانیت نیــاز اســت بــه کودکــی 

کــه  دورانــی  معصومیــت،  دوران  بــه  بازگردیــم! 

هرچیــزی در ذهــن بــرش اســت جــز کُشــن و قتــل 

هــم نــوع. 

ــی  ــت از زندگ ــادی اس ــم من ــخصیت زن فیل ــی ش آن

ــردی  و شــور و عشــق، زنــی کــه چهارســال اســت َم

ــن  ــه ی وحشــی امــا در عی ــارز از  یــک فاخت جنــگ. منــادی ب

ــری  ــوان و ویکــو جلوگی ــری ای ــی. او مــدام از درگی حــال اهل

ــد از برانگیخــن حــس حســادت هریــک از آنهــا حتــی  میکن

عــذاب میکشــد.

در فیلــم موســیقی بــه نــدرت شــنیده میشــود و صــدای 

ــی  ــد امــا ســکانس پایان ــی میکن طبیعــت اســت کــه حکمران

ــی  ــت، جای ــردان دانس ــدی کارگ ــوان اوج هرمن ــم را میت فیل

ــردن  ــوت ک ــز مبه ــی ج ــا هدف ــیقی و قاب بندی ه ــه موس ک

ندارنــد، ویکــو تیــر خــورده اســت و آنــی در کنــارش بــا 

اســتفاده از کوبیــدن بــر طبــل و زمزمــه کــردن ِوردهایــی در 

گــوش  ویکــو قصــد دارد او را بــه زندگــی بازگردانــد، سکانســی 

کــه بــا موســیقی و صــدای پُرطنیــن در طبیعــت مــرزی بیــن 

ــق  ــه عش ــی ک ــد، جای ــاد میکن ــت ایج ــه و واقعی ماوراطبیع

ــد  ــرگ می رهان ــان م ــرد و اورا از دام ــو را میگی ــت ویک دس

ــاز کــرد. ــر از پایــش ب ــه هــان شــکلی کــه زنجی درســت ب

ــه تنهایــی گــوزن شــکار   ــه امــا ب را در آغــوش نگرفت

ــاران ماهــی  میکنــد و در دل جنــگ و ویرانــی و مبب

میگیــرد و لباس هــای دو رسبــاز را میشــورد و بــا 

ــد  ــد و از هــردو صاحــب فرزن هــردوی آنهــا میخواب

و  از هیاهــو  و رهــا. دور  می شــود!زنی مســتقل 

پژمان خلیل زاده

کامــران شــیردل یکــی از نخبــه هــای جــوان ســینای 

ــل در  ــا تحصی ــه ب ــود ک ــل ب ــه ی چه ــران در ده ای

ــینایی رم  ــی س ــه تحقیقات ــا در موسس کشــور ایتالی

ــه ی  ــا عرص ــا ب ــادی، پ ــی 60 می ــه ی طای در ده

فیلمســازی گذاشــت. وی در ایــن موسســه در بحــث 

هــای ســینایی و تئوریــک مدرنیســت هــای اروپایی 

آنجلــو  میــکل  پازولینــی،  پائولــو  پیــر  همچــون: 

آنتونیونــی، فدریکــو فلینــی، روبرتو روســیلینی، روبر 

برســون و..... رشکــت می جســت و توانســت دســتیار 

کارگــردان جــان هیوســن در فیلــم "کتــاب آفرینــش" 

شــود. شــیردل در ایــران بــا آثــار کوتــاه و مســتندش 

شــناخته مــی شــود و در بحــث هــای تئوریــک 

ــران  ــو ای ــوج ن ــان م ــکیل جری ــرای تش ــینایی ب س

بســیار تاثیــر گــذار بــود. اساســا او بــه عنــوان اولیــن 

هرمندانــی اســت کــه بــا ســاختار مــدرن فیلمســازی 

جهــان و بخصــوص مــوج نــو اروپــا آشــنایی نزدیکــی 

ــیر  ــر مس ــرای تغیی ــادی ب ــای زی ــاش ه ــت و ت داش

ــام داد.  ــی انج ــط فیلمفارس منح

امـــا او بــیــشـــر بــخــاطــــر دو اثـــر مــســتـنـــد 

کـوتــــاه و جـنـجـالـــی اش کـــه در ســـال 1344 

ســاخت در مـیــــان هردوسـتـــان دهـــه ی 40 بـــه 

ــخت  ــران پـایـتـ ــه" و "تـهـ ــد. "قلع ــرت رسـیــ شـهـ

وضـــع  از  رئالیســتی  مســتند  دو  اســت"  ایــران 

شــهری و جامعــه ی گـسـســــت پـذیـــر تهــران 

اســت. نـخـسـتـیـــن اثــر در مــورد حضور اسفــبــــار 

بــــوده  شـــهر  هـــای  خانــه  فاحشــه  در  زنــان 

ــن از  ــل دوربیـ ــار در مقاب ــن ب ــرای اولیــــ ــه ب کـــ

ــد  ــی گــــــــــویــنــ ــان م ــات زنـدگـیـشـ مـشــکــ

فـیــلـمــســــــــاز بعــدی  اثــر  در  ســپـــــس  و 

ــتفاده  ــا اس ــرده و ب ــر ک ــادی اش را تندت ــن انتق لح

ــه، جامعــه ی مــدرن منــای دهــه  از اســتعاره و کنای

ی چهــل را در پــس شــعارهای تزئینــی حکومــت بــا 

یــک تناقــض فاحــش روبــرو مــی کنــد و دوربینــش 

ــه ی  ــردم طبق ــهر و م ــوب ش ــتوهای جن ــه پس را ب

فــرو دســت جامعــه بــرده تــا اینکــه تصویــری 

دهشــتناک از اجتاعــی اگزوتیــک و عقــب افتــاده، 

خروجــی اش مــی گــردد. زاویــه ی نــگاه ســینایی، 

ــه حــدی  ــران اســت« ب ــران پایتخــت ای مســتند »ته

ــی  ــه گوی ــی باشــد ک ــی م ساختارشــکن و باورنکردن

همــه چیــز در کابوســی وحشــتناک جریــان دارد. 

امــا شــیردل بــا اســتفاده از نریشــن و صحنــه هــای 

حقیقــی اش، فکــر خیالــی بودن و امتســفر ســاختگی 

را از ذهــن دور مــی کنــد. مــردم محلــه ی خزانــه ی 

تهــران در اوج فقــر و عقــب افتادگــی عجیبــی بــر 

بــرده و بــا اینکــه مــکان فیلــم، پایتخــت یــک کشــور 

در حــال توســعه اســت امــا دارای چنیــن الیــه  هــای 

نـــــام: تهران پایتخت ایران است
محصول: ایران - 1966 )1345(

کارگردان: کامران شیردل
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جذابیت پنهان سینمایی

ــای آن از  ــه آدم ه ــدی ک ــا ح ــد ت ــی باش ــتی م پس

ابتدایــی تریــن حقــوق انســانی خــود بــی بهــره 

ــه  ــود ک ــه حــدی ب ــن مســتند ب ــر گــذاری ای ــد. اث ان

ــف  ــال توقی ــن س ــا چندی ــوی آن را ت ــت پهل حکوم

ــرد. ک

یکــی از جالــب تریــن موتیــف هــای فرمیــک شــیردل 

در ایــن اثــر، اســتفاده ی او از نریشــن مــردم عــادی 

بــر روی تصویــر اســت امــا ما هیچکــدام از پرســناژها 

بــه  ایــن کار جالــب فیلمســاز  بینیــم و  را منــی 

ســاخت امتســفر اگزوتیــک کمــک کــرده و اســتعاره 

هــای سیاســی فیلــم را منادیــن تــر مــی کنــد. 

بــرای مثــال معلــم در کاس در حــال گرفــن اماســت 

و جماتــی از شاهنشــاه و ولیعهــد مــی گویــد و 

ایــن میزانســن در ذهــن، تداعــی کننــده ی تضــادی 

مضمونــی بیــن ارشافیــت انتزاعــی و حقــارت بــرشی 

اســت. یــا اشــاره هــای زیرکانــه بــه انقــاب ســفید و 

ــه ســاخن کشــور  اصاحــات ارضــی شــاه در مدرنیت

ــن  ــن منطقــه نرســیده و ای ــه ای ــوز ب ــی هن کــه گوی

ــاده  ــی عقــب افت ــران، پایتخــت ویران قســمت از ته

هاســت.

ــه  ــرش تخطئ ــن دو اث ــه ای ــا اینک ــیردل ب ــران ش کام

شــد امــا ایــن خــط روایــی را در اثــر بلنــد ســینایی 

اش »صبــح روز چهــارم« ادامــه داد و بــه بســر 

شناســی اجتــاع و جامعــه ی چنــد الیــه ی شــهری 

ــوک  ــاده« ژان ل ــس افت ــم »از نف ــی از فیل ــا اقتباس ب

ــت. ــدار پرداخ گ

9
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آگراندیسمان

"ســال گذشــته در ماریــن بــاد" یکــی از بحــث 

ــری  ــت. اث ــخ سیناس ــای تاری ــن فیلمه ــز تری برانگی

کــه بــه عنــوان اصلــی تریــن ســتون هــای فــرم 

ــه ی  ــن رن ــرای آل ــته و ب ــوب گش ــتی محس مدرنیس

ــو، یکــی  ــرداز مــوج ن ــه پ فرانســوی، منتقــد و نظری

از مهــم تریــن نقطــه هــای عطــف کارنامــه اش 

ــق  ــازی و خل ــم در بسرس ــد. فیل ــی آی ــار م ــه ش ب

ــن  ــده تری ــذار پیچی ــان گ ــش، بنی ــم فرمیک الگوریت

ــوم مدرنیســم منایشــی اســت.  ــی در مدی ــان بیان زب

"ســال گذشــته در ماریــن بــاد" حتــی پــا را از اســلوب 

ــاختارش  ــا س ــته و ب ــر گذاش ــدرن فرات ــرم م ــای ف ه

مقدمــه ای مــی شــود بــرای ســینای پســت مــدرن 

بعــد از خــود کــه از دهــه ی 80 میــادی بــه بعــد بــا 

آثــار دیویــد لینــچ، جیــم جارمــوش، الرس فــون تریــه 

ــرد. ــور ک ــران ظه و دیگ

ســببیتی  بــا  فیلــم  روایــی  پیــچ  در  پیــچ  خــط 

ناممکــن در فضــا و مــکان و زمــان و حتــی ســاحت 

پرســناژها در بدنــه ی داســتانی تئوریــزه شــده و بــا 

چاشــنی ابهــام و درهــم آمیخــن آن بــا ضــد پیرنــگ، 

ــا و  ــژه ه ــات اب ــز در ثب ــاج برانگی ــی اعوج مکانیزم

ســوژه هــا ایجــاد مــی کنــد. متاشــاگر از ابتــدا تــا بــه 

ــزی  ــه ی مرک ــه نقط ــت ک ــی روبروس ــا فرم ــا ب انته

ــود و رس  ــی ش ــردان م ــا رسگ ــا در فض ــدارد و دامئ ن

ــده  ــدون حــل صــورت مســئله همچــون بازن آخــر ب

ــن راســتا  ــازد. در همی ــی ب ــم، م ــازی در فیل هــای ب

ــه رساغ  ــتی ب ــی ای فرمالیس ــا بررس ــم ب ــد داری قص

بدنــه ی فیلــم رفتــه و ســاختان روایــت را بــه طــور 

ــرار  ــال ق ــی فرم ــورد ارزیاب ــه ســکانس م ســکانس ب

دهیــم تــا بتوانیــم از بطــن پاتولوژیســت ســاختار بــه 

محتــوا و خروجــی گنــگ اثــر نایــل گردیــم. مضمــون 

فیلــم از هــان ابتــدا بــرای مخاطــب در ابهــام رشوع 

مــی شــود. دوربیــن درمنایــی فــول آی انــگل رو بــه 

ســقف اســت و ما گچ بری های گوتیک را مشــاهده 

مــی کنیــم. صــدای راوی بــه صــورت نریشــن شــنیده 

مــی شــود کــه از هتــل ارسار آمیــز فیلــم مــی گویــد. 

در همیــن مابیــن کــه دوربیــن بــه آرامــی تراولینــگ 

مــی کنــد اگــر بــه دیالــوگ هــا دقــت کنیــم متوجــه 

ــرار  ــال تک ــا در ح ــات دامئ ــه جم ــد ک ــم ش خواهی

هســتند. کــم کــم وارد یــک ســالن مــی شــویم کــه 

تعــدادی آدم بــر روی صندلــی نشســته و در ســکوت 

در حــال متاشــای تئاتــر هســتند، همچــون مجســمه 

هایــی بــدون حرکــت. در همیــن ابتــدا آشــناپنداری 

ــت  ــان و صحب ــان زم ــت می ــت، گسس ــه در روای رن

هــای دو کاراکــر بــر روی ســن اســت. آن دو بازیگــر 

در حــال گفتگــو هســتند امــا مــا دیالــوگ هــا را منــی 

شــنویم. ایــن دومیــن موتیــف آشــناپنداری مضمونــی 

ــن آدمــک  ــان. بعــد از ای ــی گسســت زب اســت، یعن

هــای مجســمه وار بــه صــدا و حرکــت در مــی آینــد 

و دیالــوگ هــای حضــار قطــع و وصــل گشــته و 

بــه شــکل بســامد و فرکانــس در آمــده کــه ســومین 

ــرای مخاطــب  ــان را ب ــی، گسســت زم ــان مضمون امل

ــیر درام  ــرم س ــد. در ســاحت ف ــی کن ــناپنداری م آش

و معرفــی ابتدایــی، در الگوریتــم ســاختاری - حــال 

ــر  ــدرن )غی ــه م ــی( و چ ــد )خط ــیک باش ــه کاس چ

ــاز  ــدا وارد ف ــان ابت ــگ در ه ــد پیرن ــی( - بای خط

آشــناپنداری بــرای مخاطبــش شــود. در نخســتین 

ســکانس، فیلمســاز بــا ابهــام و گنگــی و منایــش بــرش 

ــش را وارد  ــا مخاطب ــای کاراکره ــت ه ــی از اک های

ــد. پــس از ســکانس  ــای انتزاعــی خــود مــی منای دنی

اول وارد امتســفر و کانســپت روایــت شــده و از 

اطــراف صداهایــی شــنیده مــی شــود کــه راه فــراری

ــال  ــا در ح ــز در اینج ــه چی ــت و هم ــا نیس از اینج

ــه  ــه ب ــم ک ــی بینی ــردی را م ــرار اســت. ســپس م تک

تابلویــی نــگاه مــی کنــد کــه درســت حیــاط عــارت 

مــی باشــد کــه بعدهــا کاراکرهــای مجســمه ای 

ــامره 1( ــس ش ــد. )عک ــی ان ــایه دار در آن زندان س

بــه ایــن عمــل در ســاحت فرمالیســتی »آشــناپنداری 

بســامدی« مــی گوینــد. یعنــی اینکه فیلمســاز برشــی 

از مضمونــش کــه در آینــده قــرار اســت تبدیــل بــه 

یــک پــراپ میزانســنی گــردد را بــرای مخاطــب 

ــع در  ــپس آن را رس موق ــرده و س ــی ک ــنایی زدای آش

میزانســنش بــه ســاحت فــرم در مــی آورد. در ادامــه 

ی همیــن ســکانس دیالــوگ زنــی را مــی شــنویم کــه 

ــی  ــت م ــارت صحب ــته در ع ــال گذش ــاق س از اتف

کنــد. او از مــردی مــی گویــد کــه بــدون اجــازه وارد 

اتــاق دخــری شــده اســت. ایــن نخســتین مایــه ای 

اســت کــه داســتان در بطــن خــود بــه مخاطــب داده 

ــس  ــتوری در پ ــان دس ــک امل ــوان ی ــه عن ــا آن را ب ت

ذهنــش داشــته باشــد. درســت ماننــده مایــه هایــی 

کــه هیچــکاک در آثــارش برچســب گــذاری مــی کند. 

ــه بــدون کات، مــرد الغــر اندامــی  در ایــن پــان، رن

ــده  ــاگر دی ــار متاش ــن ب ــم چندی ــدای فیل ــه از ابت ک

اســت را  بــا اینکــه در اتــاق حضــور دارد در منایــی 

ــون  ــح: چ ــد. )توضی ــی ده ــان م ــات نش ــوم ش مدی

در فیلــم هیچکــدام از پرســناژها اســم ندارنــد، ســه 

کاراکــر اصلــی را بــا نــام هــای روای )مــرد شــخصیت 

ــم(. اول(، زن و مــرد الغــر نامگــذاری مــی کنی

در ایــن پــان دوربیــن بــه ســمت راســت پــن کــرده 

ــک  ــر در ی ــرد الغ ــان م ــه ه ــم ک ــی بینی ــا م و م

ــازی  ــام ب ــرای انج ــاور ب ــاق مج ــد در ات ــه ی بع ثانی

از گوشــه ی کادر وارد مــی شــود. گویــی در فاصلــه 

ی رد شــدن دوربیــن از میــان چهارچــوب، زمــان بــه 

ــاد.  ــن ب ــل در ماری ــال قب ــه س ــی رود، ب ــته م گذش

ایــن عمــل فیلمســاز کــه تقاطــع و مرزهــای زمانــی، 

ــدون کات در اوج  ــی ب ــک و حت ــش ب ــدون زدن فل ب

رئالیســم بــه تصویــر کشــیده مــی شــود را مــی تــوان 

عنــر روایــی و منایشــی درام و پیرنــگ اثــر دانســت 

ــا  ــدا در الگوریتــم فــرم، مولــف ب کــه در همیــن ابت

نـــــام: سال گذشته در مارین باد
محصول: 1961 - فرانسه

کارگردان: آلـــن رنـــه
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سال گذشته در مارین باد

مخاطــب قراردادهــای بــری اش را انعقــاد مــی 

منایــد. بــه همیــن وســیله اســت کــه امتســفر و 

کانســپت بــه قــول نئوفرمالیســت هــا بایــد در هان 

ابتــدا منطــق روایــی خــود و ســاحت وجودینشــان را 

ــد.  ــو برون ــر جل ــن م ــا همی ــد و ب ــا کنن ــرم بن در ف

ــی را  ــای زمان ــه مرزه ــکانس ک ــن س ــه ی ای در میان

ــم آشــنا  ــی فیل ــا زن و ســوژه ی اصل ــل کــرده ب مخت

ــناپنداری و  ــتین آش ــاز نخس ــه در ف ــویم. رن ــی ش م

ســاخن پرســناژ زنــش، ســاحت منایشــی او را بــا 

اختــال و انســداد بــری همــراه مــی کنــد تــا یکــی 

ــق  ــردازی در منط ــخصیت پ ــد ش ــای راک ــه ه از پای

ضــد پیرنــگ نهادینــه گــردد. زن بــا لبــاس هــای 

مختلــف و در پــس کات هــا و بــرش هــای هاهنــگ 

ــه مخاطــب معرفــی مــی شــود و در بســر و وزن  ب

دیالــوگ هــا، گویــی هــر کــدام در زمــان مختلفی می 

گــذرد. چنیــن غیــر اتــکا بــودن بــر اهرمــی مرکــزی 

ــا تداخــل زمانــی  در ســاحت فــرم برایــان قبلــش ب

در فاصلــه ی یــک چهارچــوب در، آشــناپنداری شــده 

ــه رساغ هســته  ــن منایــش ب ــا ای اســت و فیلمســاز ب

مضمونــش کــه هــان گسســت اســت رفتــه و آن را 

در انــواع مختلــف چــه زمــان و مــکان و چــه کاراکــر 

و رابطــه هــا و حتــی میزانســن، فرمالیتــه مــی کنــد. 

در بســر روایــی، ســاختار دائــم بــا رونــد غیرخطــی 

ــه  ــی ک ــده و مناهای ــراه ش ــگ هم ــی پیرن و غیرتوازن

تــا پایــان فیلــم بــه صــورت تــو در تــو منایــش داده 

مــی شــود، بخشــی از انســداد و انفــکاک کاراکرهــا 

و رابطــه هایشــان را نشــان مــی دهــد. در رشوع  

ســکانس آشــنایی زن مــی بینیــم کــه در فضــای 

ــپ  ــک جام ــان ی ــا ناگه ــتیم ام ــارت هس ــل ع داخ

کات زده مــی شــود و منایــی از حیــاط خالــی را مــی 

ــده و  ــرش زده ش ــر ب ــار دیگ ــع ب ــد رسی ــم، بع بینی

بــه داخــل عــارت بــر مــی گردبــم. ایــن روش رنــه 

ــتاینی  ــزن اش ــی آی ــای دیالیکتیک ــرش ه ــون ب همج

ــی را در  ــه بخشــی از ســوژه ی مکان ــرده ک عمــل ک

ــر  ــه تصوی ــداری ب ــه وار گ ــپ کات دیوان ــک جام ی

ــاه، برشــی  ــپ کات کوت ــن جام ــی کشــد. حــال ای م

ــا  از میزانســن پــرده ی بعــد اســت کــه در تقــارن ب

میزانســن داخلــی، هانطــور کــه اشــاره کردیــم بــه 

ســبک آیــزن اشــتاینی بــا مونتــاژ، ابــژه ای تصاعــدی 

را مــی ســازد. 

ــه  ــم ب ــژه را ه ــن اب ــی ای ــه حت ــه رن ــال در ادام ح

گسســت رســانده و آن را در عایقی ناممکن پوشــش 

مــی دهــد. بعــد از ایــن ســکانس بــار دیگــر بــر مــی 

ــاره  ــر دوب ــرد الغ ــان م ــه ه ــی ک ــه جای ــم ب گردی

ــرای  ــازی ب ــات ب ــازی کــردن اســت. عملی در حــال ب

مخاطــب بــه عنــوان یــک موتیــف نشــانه گــر قبــا 

ــذاری  ــن نشــانه گ ــا ای نشــان داده شــده اســت و ب

فرمیــک، فیلمســاز تــا بــه انتهــا املــان بــازی را 

ــرای ســاحت  ــراپ در میزانســنش ب ــک پ همچــون ی

ــکانس  ــن س ــی دارد. در ای ــه م ــوز نگ ــرد مرم آن م

ــت وارد  ــیر روای ــم، س ــدا دیدی ــه از ابت ــور ک هانط

فازهــای مختلفــی گشــته و بــا مرزهــای زمانــی بــازی 

مــی کنــد. امــا چنیــن درام غیــر خطــی ای نیــاز بــه 

فاصلــه گــذاری روایــی در بدنــه ی فــرم دارد. یعنــی 

هــان شــاخصه ی اصلــی پیرنــگ هــای مدرنیســتی 

ــی  ــوان پل ــه عن ــانده و ب ــود رس ــه رک ــه درام را ب ک

بیــن نقطــه هــای ترســیم شــده در روایــت اســتفاده 

مــی شــوند. در اینجــا بــا انســان هایــی بــی حرکــت 

کــه فاصلــه گــذاری  همچــون مجســمه طرفیــم 

فرمیــک فیلمســاز اســت، بــه نوعــی کــه رجعــت بــه 

ابتــدای فیلــم باشــد. درســت هاننــد دیالــوگ هــای 

ــدند،  ــی ش ــرار م ــن تک ــا در نریش ــه دامئ ــی ک ابتدای

اینجــا هــم بــاز با هــان کانســپت و چگالــی مواجهه 

ایــم. اگــر بخواهیــم در ســاختار فــرم، گسســت میــان 

زمــان هــا و گمگشــتگی ابــژه ی مرکــزی در فیلــم را 

ــا  ــم دامئ ــه فیل ــا اینک ــم، ب ــرار دهی ــی ق ــورد بررس م

ــت  ــر خطــی روای ــط و غی ــان در آن مختل عنــر زم

ــناژها  ــودن پرس ــت ب ــی حرک ــات ب ــود، لحظ ــی ش م

خــاء و فصــل مشــرک دو گسســت زمانــی در پــاره 

هــای ضــد پیرنــگ فیلــم انــد کــه الیــه هــای متضــاد 

ــه وار  ــی خلس ــی زمان ــن ب ــی را در ای ــط زمان مختل

کنــار هــم نگــه مــی دارد. روایــت ضــد پیرنــگ 

همیشــه بــه یــک فصــل مشــرک نگــه دارنــده میــان 

تداخــات زمانــی نیــاز دارد تــا بتوانــد بــا ســیر جلــو 

رونــده ی فیلــم باالنــس شــود. اگــر دقــت کنیــد در 

ایــن ســکانس هــا کــه چندبــاری بــه عنــوان موتیــف 

فاصلــه گــذار در فــرم تکــرار مــی شــوند، دیالــوگ هــا 

دامئــا حــول واژه هایــی مکــرر چرخیــده و از امتســفر 

لوکیشــن مــی گویــد. بــه نوعــی ایــن ســکانس 

ــه چــه کار  ــر متوجــه مــی شــویم رن ــه جلوت هــا )ک

ساختارشــکنی حتــی بــا موتیــف فاصلــه گــذارش مــی 

کنــد( لحظــه ی میانجــی بیــن درام شکســته ی اثــر را 

بــر عهــده دارنــد و بــا تبدیــل شــدن بــه ســاحت های 

مختلــف، روایــت را بــه تعــادل مــی رســانند.

 بعــد از ســکانس فاصلــه گــذاری شــده بــار دیگــر به 

ســوژه ی اصلــی بــر مــی گردیــم. راوی در نریشــن 

ــی  ــکانس قبل ــه در دو س ــا ک ــوگ ه ــاره آن دیال دوب

بــه زن در مــورد ســال گذشــته گفتــه بــود را تکــرار 

مــی کنــد. در آنجــا مــا شــاهد مــرد و زن بــا لباســهای 

ســیاه بودیــم کــه مــرد از اســتایل زن در کنــار نــرده 

ــه  ــکانس ک ــن س ــا در ای ــرد. ام ــی ک ــت م ــا صحب ه

گویــی نقطــه ی مقابــل آنجاســت، روای هــان 

دیالــوگ هــا را بازگــو کــرده  ولــی زن را مــی بینیــم 

کــه درســت بــه ماننــد تعاریــف، هــان اســتایل را بــا 

لبــاس روشــن گرفتــه اســت. ایــن بــازی دیالیکتیکی و 

مونتــاژی کارگــردان در تصــادم دو ســکانس متقــارن 

از هــم اســت کــه یکــی را بــا حضــور صاحــب صــدا 

و تصویــر انتزاعــی مــی ســازد و دیگــری را بــا صــدای 

خالــی، تصویــر حقیقــی را بازآفرینــی مــی کنــد. بــه 

بیانــی یکبــار خاطــره، زمانــی تعریــف مــی شــود کــه 

روای را مــی بینیــم امــا تصویــر مفــروض اســت، حــال 

در تــوازن ایــن پــان در بخــش دیگــری از روایــت، آن 

دیالــوگ هــا بازآفرینــی بــری در میزانســن منایشــی 

مــی شــوند. ایــن کار چندیــن بــار در ســازه ی فیلــم 

همچــون ســتون هــای قرینــه در بدنــه ی یــک 

ســاختان، بــه تکــرر ابژکتیــو و ســوبژکتیو مــی رســد 

ــرد و  ــی از ذهــن م ــت را، یعن ــدل روای ــن دو م و ای

نقطــه نظــر متاشــاگر بــر پــرده مــی بینیــم. در ادامــه 

ــکانس  ــه س ــی ک ــی، وقت ــازه ی مضمون ــن ب ی همی

ــه داخــل عــارت مــی  ــان مــی دهــد و ب ــر زم تغیی

ــا مــرد در ســال  آیــد در اینجــا زن منکــر دیــدارش ب

گذشــته مــی شــود. ناگهــان هــان مــرد الغــر  از بــک 

گرانــد  وارد میزانســن گشــته و یــک قــاب ســه نفــره 

ــا  ــدا ب ــرد را از ابت ــن م ــا ای ــازند. در اینج ــی س را م

ــی هــان  ــم، یعن ــاد داری ــه ی ــر ب ــف نشــانه گ موتی

ــراپ  ــوان یکــی از پ ــه عن ــازی ب ــد ب ــه فرآین اشــاره ب

هــای مهــم فــرم. حــال ایــن موتیــف نشــانه گــر بایــد 

در تبدیــل بــه ســاحت کاراکــر بــه مایــه ی منایشــی 

دربیایــد کــه از پــس اشــاره ی فرمیــک، ایــن موضــوع 

نهادینــه گــردد کــه او فقــط بــه دنبــال بــــــــــــازی
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سال گذشته در مارین باد

ابــژه هاســت و یــک کاراکــر مشــرک در فصــل هــای 

مختلــف زمانــی مــی باشــد، همچــون ابتــدای فیلــم 

ــان  ــه زم ــک چهارچــوب درب، ب ــه ی ی ــه در فاصل ک

قبــل رجعــت کــرد و ســپس در چگالــی امتســفر، تــا 

انتهــا نقــش یــک رابــط متخلخــل را ایفــا منایــد. در 

اینجــا بــرای انتقــال موتیــف نشــانه گــر بــه ســاحت 

ــی  ــر تابلوی ــرد الغ ــت م ــاب، پش ــن ق ــناژ در ای پرس

ــی  ــکلی را م ــطرنجی ش ــات ش ــه صفح ــرار دارد ک ق

بینیــم کــه ایــن امــر کاربــرد موتیــف نشــانه گــر در 

میزانســن را توســط کارگــردان بــرای انتقــال مضــون 

بــه ناخــودآگاه مخاطــب را نشــان مــی دهــد. روشــی 

کــه بــه میزانســن پنهــان شــهرت دارد و بــا ترســیمش 

ناخــودآگاه  بــرای  اصلــی،  میزانســن  دل  در  در 

ــی  ــازی م ــی را ب ــامدهای منایش ــش بس ــاگر نق متاش

ــد. )عکــس شــامره 2( کن

در ادامــه رنــه بــرای منایــش عمــق تداخــات زمانــی 

و مکانــی در ابــژه هــای بــری اش در ســکانس 

هایــی متعــدد بــار دیگــر هــان عمــل روایــی غیــر 

خطــی خــود را مکــررا انجــام مــی دهــد. یعنــی 

ــش دو  ــازی و برهمکن ــر س ــن و تصوی ــدای نریش ص

ســکانس متضــاد بــر هــم کــه تــا پایــان فیلــم یکــی 

از املــان هــای کانسراکتویســتی در فــرم اســت. امــا 

ــر ســازه در  ــاد" تغیی ــن ب در "ســال گذشــته در ماری

ســاختان روایــی فــرم  در دل یــک ضــد پیرنــگ بــه 

ــت  ــا روای ــی ب ــه کم ــود ک ــی ش ــام م ــه ای انج گون

هــای خــرده پیرنــگ فــرق مــی کنــد. بــار دیگــر در 

ــه  ــاکان ب ــدای راوی را ک ــدی ص ــای بع ــکانس ه س

ــات  ــک ماق ــوان نریشــن مــی شــنویم. او دارد ی عن

ــا صــدا در  ــد کــه ب ــا زن تعریــف مــی کن دیگــر را ب

حــال خوانــش آن دیــدار اســت. مــا بــر روی تصویــر 

بــه صــورت متناقضــی زن را مــی بینیــم کــه در بــاغ 

قــرار دارد و صــدا و تصویرســازی اینبــار خــاف هــم 

هســتند. در اینجــا رنــه دیگــر همچــون مونتــاژ پــان 

هــای متضــاد بــه روش آیــزن اشــتاین عمــل منــی کند 

بلکــه در ذات صحنــه، گسســت میــان ســوژه و ابــژه 

ــی  ــه م ــاد را در لحظ ــه تض ــوده ک ــاد من ــی ایج روای

ســازد. ســپس ایــن موقیعــت را بــه میزانســن جمعــی 

بــرده کــه راوی در ابتــدا در حــال تعریــف کردنــش 

بــود. زن در میــان دوســتانش حــارض اســت امــا مــا 

صــدای دیالــوگ هــا را در میزانســن منــی شــنویم و 

جدیــد مبنــی بــر اینکــه پــس از شکســته شــدن 

پاشــنه اش زن بــازوی او را گرفتــه اســت اضافــه مــی 

شــود تــا اینکــه راوی و زن را در بــار بــدون حرکــت 

مــی بینیــم. در اینجــا در تصویــر بــا چندبــار تداخــل 

دو پــان متضــاد برهــم، روبــرو ایــم کــه بــه ماننــد

نویــز بــری در هــم ادغــام مــی شــوند. )عکــس 3 

و 4( 

ــفید - زن و  ــر س ــاس حری ــا لب ــش ب ــل اتاق زن داخ

ــم  ــا در ه ــل دو من ــن تداخ ــار. ای ــل ب راوی در داخ

بــا آن روش اغراقــی اش بــرای ایجــاد موتیــف اشــاره 

گــر اســت. یعنــی بــاز هــان شــگرد بــری در 

ــتمرار در آورده  ــه اس ــه آن را ب ــه رن ــرم ک ــداوم ف ت

ــر. در  ــدن تصوی ــود، شــنیدن صــدای نریشــن و دی ب

ــر  ــش ب ــای کف ــوگ ه ــرار دیال ــداد تک ــه تع ــا ب اینج

ــی  ــی م ــا تداخــل منای ــت، م روی ســنگفرش در روای

بینیــم و ســپس متوجــه مــی شــویم کــه در اتــاق، زن 

در ســال گذشــته در کنــار کفــش هایــش اســت. بــه 

نوعــی اینجــا موتیــف اشــاره گــر جدیــدی بــه ســازه 

ــق مــی شــود. ــرم تزری ی ف

در ادامــه مــی بینیــم کــه صــدای نریشــن بــه ســمت 

اینهانگویــی موتیــف فاصلــه گــذاری فیلــم رفتــه و 

ــان  ــا و گسســت هــای ارتباطــی ش از ســکوت آدمه

ســخن مــی رانــد. ایــن یــک ترفنــد در روایــت هــای 

ــمت  ــه س ــی ب ــیر روای ــه س ــت ک ــگ اس ــد پیرن ض

توضیــح فرعیــات رفتــه و بــه حواشــی مرکــزی قصــه 

ــاز از  ــا فیلمس ــم. در اینج ــا طرفی ــگاه ه ــا ن ــط ب فق

تصــادم موتیــف فاصلــه گــذارش کــه هــان ســکوت 

مجســمه وار بــود در دل روایتــش اســتفاده مــی 

ــل  ــای فص ــگارد ج ــل آوان ــک عم ــا ی ــی ب ــد. یعن کن

مشــرک بــا روایــت در دو زمــان متقابــل، تغییــر 

پیــدا کــرده و دیگــر میــان دو زمــان ماضــی و حــال 

ــرای اینکــه گسســت  ــی ب ــه حت ــرد. رن ــرار منــی گی ق

ابــژه هایــش را بــه بســر بــری دربیــاورد جایــگاه 

موتیــف هــای فرمیــک را تغییــر مــی دهــد کــه 

ــکان  ــتی ام ــم مدرنیس ــک فرمالیس ــکار در دل ی این

ــرارداد  ــه ق ــم ک ــی شــاهد آن بودی ــر اســت، حت پذی

مونتــاژی پــان هایــش را هــم تغییــر داد. حــال 

چرا فیلمســاز اینــکار را بــا موتیــف فاصلــه گــذارش 

انجــام مــی دهــد؟ چــون مــی خواهــد از دل آن یــک 

موتیــف منایشــی خــرد بیافرینــد. در همیــن پــان در 

ــان  ــودن کاراکرهــا، ناگه ــن ســکوت و مســکون ب بی

ــوی  ــص تانگ ــه رق ــود ب ــی ش ــی زده م ــپ کات جام

ــار در  ــه اینب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــا، ب ــن کاراکره همی

حــال رقــص انــد و بــار دیگــر دیالــوگ راوی در 

نریشــن بــه ماننــد قبــل تکــرار مــی شــود. در اینجــا 

ــه ی دیگــر  ــه گون ــه گــذارش را ب ــه موتیــف فاصل رن

انتقــال مــی دهــد و حتــی آن را هــم نامتقــارن مــی 

کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــی تــوان گفــت 

او اولیــن بنیــان گــذار فــرم نامتقــارن پســت مــدرن 

در شــاخه ی ضدپیرنگــی و غیــر خطــی اســت، چــون 

ــی  ــم م ــاخته به ــه س ــازه ای ک ــز را در س ــه چی هم

ریــزد و بــه نوعــی ویــران مــی کنــد تــا از نــو بســازد.

پــس از رقــص تانگــو بــار دیگــر بــا پــان نشــانه گــر 

ــی  ــه م ــت، مواج ــر اس ــرد الغ ــازی م ــان ب ــه ه ک

ــای  ــوگ ه ــدم دیال ــار چن ــرای ب ــا ب ــویم. در اینج ش

ابتدایــی راوی تکــرار مــی شــود و از کفــش هــای زن 

کــه روی ســنگ فــرش در ســال گذشــته قــرار داشــته 

صحبــت بــه میــان مــی آورد. در ایــن بیــن دیالوگــی 
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ــن  ــان، ناممکــن شــدن وجودی ــن امل ــردازد. ای ــی پ م

عنــارص فــرم در ســازه هــای مدرنیســتی را بــه منایــش 

مــی گــذارد کــه برعکــس آثــار کاســیک، بــه صــورت 

ــه ایــن  ــان قصــه ظاهــر مــی شــود. البت تداخلــی می

ــای  ــش ه ــه پیچ ــگ ب ــد پیرن ــت ض ــارص در روای عن

تــو در تــو و گنــگ و مبهــم هــم تغییــر موضــع مــی 

دهنــد. حــال در اینجــا اگــر بخواهیــم داســــــــــتان

ــه رســیده و  ــه میان ــم، روایــت ب  را خــط کشــی کنی

ــایی  ــره گش ــس آن گ ــا و در پ ــی ه ــره افکن ــد گ بای

هــا آغــاز بــه کار کننــد. گــره هایــی کــه مبهــم انــد 

ــه  ــد. ب ــده ان ــش ش ــه ی درام پخ ــارس بدن و در رست

همیــن مثابــه فیلمســاز در سکانســی در یــک پــان 

ــام در رابطــه ی  ــش ابه ــرای منای ــی، ب ــو شــات عال ت

راوی و زن )گــره افکنــی اصلــی(، آنهــا را بــا فاصلــه 

ی تــو در تــو از هــم بــه منایــش مــی گذارد.)عکــس 

ــت  ــده اس ــره ش ــه زن خی ــان راوی ب ــن پ 5( .در ای

و مــا زن را در بــک گرانــد میزانســن در تصویــر 

ــق  ــک عم ــه از تکنی ــا رن ــم. در اینج ــی بینی ــه م آین

ــز در همشــهری  ــن ول ــبک اورس ــه س ــاال ب ــدان ب می

کیــن اســتفاده مــی کنــد، بــا ایــن تفــاوت کــه 

ــرده و  ــق ک ــم خل ــات ه ــو ش ــای ت ــک من ــان ی توام

بــا کنراســت نورهــای خاکســری اش بــه ســبک 

ــکاک و دوالک دو  ــز، هیچ ــی ول ــاز یعن ــه فیلمس س

ــل هــم مــی گــذارد.  ــی اش را در تقاب ســوژه ی اصل

در اینجــا کاربــرد آینــه بیشــر اســتفاده ی تکنیکــی 

بــه ســبک امپرسیونیســت هــای فرانســه اســت کــه 

ســوژه هایشــان را در داخــل آینــه مــی گرفتنــد. در 

ــردن  ــف ک ــار دیگــر شــاهد تعری ــن ســکانس ب همی

داســتان توســط راوی بــرای زن هســتیم. در مرحلــه 

ی ســوم فیلمســاز روش دیگــری اتخــاذ مــی کنــد. او 

ــا فلــش فــوروارد در هــم آمیختــه و  فلــش بــک را ب

بــه جــای شــنیدن صــدای خالــی، اینبــار راوی را مــی 

بینیــم کــه در حــال دیالــوگ اســت و از ســال گذشــته 

آدمهــا بــا ســاحت وجویــن اکسســوار در یــک خــط 

ــا فرقشــان در ســایه  ــرد و تنه ــی گی ــرار م ــی ق ضمن

هاســت. یعنــی هــان املانــی کــه در طــول دیالــوگ 

هــای مــرد در نریشــن شــنیده ایــم. بــه نوعــی 

ایــاژ بیانــی در فــرم تبدیــل بــه بســامد بــری 

گشــته و مابــه ازای آن را در تصویــر مــی بینیــم. 

ــه  ــا ب ــه فرمالیســت ه ــی اســت ک ــان عمل ــن ه ای

آن آشــنایی زدایــی مــی گوینــد. یعنــی در ابتــدا 

ــا آکســیون شــنیداری  ــا ســوژه ی ــگ ب در خــط پیرن

برایــان  تصویــر  در  ســپس  ایــم،  شــده  روبــرو 

ایــن  بــا  شــود،  مــی  اینهانگویــی  دیگــر  بــار 

ــد. ــی باش ــر م ــر تصوی ــم ب ــار قائ ــه اینب ــاوت ک تف

ــی  ــب م ــدا مخاط ــم از ابت ــر از فیل ــرازی دیگ در ف

ــه  ــدن عاق ــدل ش ــه ی رد و ب ــاهد صحن ــد ش خواه

ی زن و راوی بــه هــم باشــد. بــه بیانــی از ابتــدا تــا 

ــف کــرده  ــه، راوی فقــط از ســال گذشــته تعری میان

ــن دو  ــای کشــش درام بی ــر مبن ــی ب اســت و مــا اکت

ســوژه ی پیرنــگ ندیــده ایــم. در ســکانس بعــد از 

ــر  ــودرام زی ــی مل ــا، راوی و زن در موقعیت ــایه ه س

پــای مجســمه ای قــرار مــی گیرنــد - هــان مجســمه 

ای کــه در طــول فیلــم بــه عنــوان پــراپ میزانســنی 

بــه طــرز عجیبــی نقطــه نظــر دیــداری اش در صحنه 

هــای متفــاوت تغییــر پیــدا کــرده اســت. لحظــه ای 

رو بــه برکــه و لحظــه ای رو بــه هتــل و روبـــــــــه 

حیــاط - راوی بــا حالت اغواگری زن را فرا می خواند. 

در اینجــا درام در اوج ایجــاد کنــش ایجابــی بیــن زن 

و مــرد اســت امــا زن دســت رد بــه ســینه ی او مــی 

زنــد و مــی گویــد »تنهایــم بگــذار، تــو کــی هســتی؟ 

حتــی  فیلمســاز  اینجــا  در  هســتی«  ســایه  تــو 

ــرش  ــای دیگ ــف ه ــون موتی ــم همچ ــودرام را ه مل

اوج کنــش دو  فــرم تخطئــه مــی کنــد و در  در 

طــرف بوســیله ی دیالــوگ، گسســت را مــی آفرینــد. 

ــش  ــا، منای ــایه ه ــه س ــوگ زن ب ــاره ی دیال ــال اش ح

در  حیــاط  در  کاراکرهــا  هــای  ســایه  ایجابــی 

معنایــی  قرابــت  بــه  اینجــا  در  قبلــی  ســکانس 

مــی  فــرم  در  ابژکتیــو  کارکــرد  و  تبدیــل گشــته 

یابــد. ســپس مــرد داســتان چهارمــش را از ســال 

ــد:  ــی گوی ــد. او م ــی کن ــو م ــرای زن بازگ ــته ب گذش

"شــب بــود و احســاس کــردم ســایه ای بــه مــن 

نزدیــک مــی شــود. آن تــو بــودی. بــی حرکــت 

مــی گویــد. امــا در ایــن قســمت زمــان هــا و 

ســاحت ابــژه هــا بخصــوص زن بــه تزلــزل وجودیــن 

ــاس  ــوع لب ــپ کات ن ــا جام ــان ب ــند و توام ــی رس م

پوشــیدنش تغییــر پیــدا کــرده و فیلمســاز زمــان 

ــی  ــوط م ــم مخل ــده را در ه ــال و آین ــته و ح گذش

کنــد و تضــاد و تناقــض و ایــاژ را در پیچیــده تریــن 

و مبهــم تریــن شــکل ممکــن در منایشــی فرمیــک بــه

 تصویــر مــی کشــد. در ادامــه راوی زن را بــه کنرت 

ــر از  ــرد الغ ــار دوم م ــرای ب ــد و ب ــی کن ــوت م دع

ــه زمــان  ــم ب ــدای فیل ــی کــه در ابت هــان چهارچوب

ــا  ــل رجعــت کــرد، وارد راهــرو شــده و او هــم ب قب

حالتــی مرمــوز زن را بــه کنــرت دعــوت مــی کنــد. 

بــه نوعــی گویــی او رقیــب عشــقی راوی اســت ولــی 

بــازی را بیشــر دوســت دارد. در همینجــا رنــه گــره 

ــرده و آن  ــه ک ــاختارش بهین ــه را در س ــی ثانوی افکن

برشــی از ســاحت ایــن فــرد مرمــوز داســتان ماســت.

در کنــرت هــان موســیقی ای را مــی شــنویم کــه 

در ســکانس هــای مجســمه وار کاراکرهــا شــنیده ام، 

ســپس کات بــه حیــاط. یعنــی وارد موتیــف فاصلــه 

ــا  ــکانس ب ــن س ــل از ای ــون قب ــویم چ ــی ش ــذار م گ

تصــادم زمــان هــای التقاطــی طــرف بودیــم. در ایــن 

پــان رنــه یکــی از زیباتریــن پــان هــای ایــن فیلــم 

را بــه ثبــت مــی رســاند. )عکــس 6(

ــره هــای  ــاط همچــون مه ــر در داخــل حی ــد نف چن

ــاط  ــن حی ــد. ای ــت ایســتاده ان ــدون حرک شــطرنج ب

دقیقــا هــان نقاشــی تابلویــی اســت کــه در ابتــدای 

فیلــم بــر روی دیــوار دیدیــم. )املــان بســط دهنــده( 

آدمهــا ســایه هــای کشــیده ای در میزانســن دارنــد، 

درســت بــه ســبک کنراســت ســایه هــا بــا نــور 

ــل  ــوار مث ــا اکسس ــا ام ــت ه ــار اکسپرسیونیس در آث

مجســمه هــا و درختــان، ســایه ای از خــود روی 

ــی و ایجــاد کنراســت  ــت معنای ــد. قراب ــن ندارن زمی

سال گذشته در مارین بادآگراندیسمان
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ــانه ات  ــتت روی ش ــتاده و دس ــود ایس ــای خ در ج

بــود" در اینجــا مــا دیگــر تصویــری منــی بینیــم بلکــه 

ــن  ــر نریش ــب غی ــای راوی در قال ــوگ ه ــط دیال فق

در منایــی مدیــوم شــات اســت. بــار دیگــر مــرد الغــر 

وارد میزانســن مــی شــود و هــان قــاب ســه نفــره 

در ســکانس هــای ابتدایــی شــکل مــی گیــرد. بــا ایــن 

تفــاوت کــه میــان زن و مــرد یــک صندلــی خــــــالی

 قــرار دارد و مــرد الغــر هــم پشــت صندلــی در بــک 

گرانــد ایســتاده اســت. )عکــس 7(

در اینجــا مــرد الغــر برخــاف قبــل ســخنی منــی 

گویــد امــا بوســیله ی دیگــری در حــال بازشناســایی 

اســت.  مــرد از زن مــی پرســد: "او کیســت، آیــا 

ــت؟" ــرت اس هم

در ایــن میزانســن فاصلــه ی بیــن راوی و زن بــا یــک 

ــر روی آن  ــس ب ــت. پ ــده اس ــر ش ــی پ ــی خال صندل

صندلــی جــای کســی اســت. امــا چــه کســی؟؟. مــرد 

ــرد  ــورد م ــد و در م ــی ده ــه م ــو را ادام ــن گفتگ ای

الغــر صحبــت مــی کنــد. زن بــه اســتیصال مــی افتــد. 

صندلــی خالــی بــه عنــوان یــک اکسســوار تداخلــی 

ــرم حضــور دارد و جــای مــرد  ــان دو ســوژه در ف می

ــی در  ــاز حت ــرد. فیلمس ــی گی ــه م ــر را در صحن الغ

ــره ی  ــوان زنجی ــه عن ــوار ب ــری، از اکسس ــود دیگ نب

ــزاری  ــتفاده ی اب ــرش اس ــاره گ ــف اش ــل موتی متص

ــه ســال  ــار دیگــر فلــش بــک ب ــد. ســپس ب مــی منای

گذشــته و ماجــرای رفــن راوی بــه اتــاق زن. در 

ــه در  ــر از دو آین ــات دیگ ــو ش ــای ت ــک من ــا ی اینج

داخــل هــم مــی بینیــم. )عکــس 8( در ایــن منــا 

ــه  ــه زاوی ــم. س ــود زن طرفی ــه از وج ــار زاوی ــا چه ب

ــه ی  ــه از پشــت از آین ــک زاوی ــی و ی ــه داخل از آین

بیرونــی. در اینجــا رنــه موضــوع هــراس زن کــه در 

پــان قبلــی بــه منایــش گذاشــته بــود را در تقســیم 

شــدن چهــره اش بــه چهــار قســم منایــش مــی دهــد 

ــان کاری زن  ــام و پنه ــک، ابه ــن مفهــوم فرمی ــه ای ک

ــه  ــد ک ــی گوی ــد. راوی م ــی ده ــان م از رازی را نش

ــود.  ــه ب ــازی رفت ــاق ب ــه ات در آن زمــان مــرد الغــر ب

پــس بــار دیگــر موتیــف اشــاره گــر )بــازی( اینبــار بــا 

دیالــوگ نریشــن در ســاحت مــرد الغــر اینهانگویــی 

ــه  ــه ب ــی( در ادام ــد حضــور صندل مــی شــود. )مانن

زمــان حــال برمیگردیــم و زن دوبــاره مــی گویــد کــه 

مــرد را منــی شناســد. بــا کنــار هــم گذاشــن مناهــای 

تداخلــی در ایــن دو میزانســن، گــره افکنــی درام، در 

ــود، در  ــه شــناخت مــرد الغــر ب ــی اش ک بخــش قبل

پیرنــگ بازآشــنایی شــده و ســپس یــک گــره ی جدید 

بــری در فــرم تئوریــزه مــی گــردد. )یعنــی هــان 

منــای توشــات دوم از آینــه کــه بــه ماننــد پــان قبلــی 

ــی نیمــه روشــن و در ســایه  ــا حالت در راهــرو، زن ب

ــف از  ــه مول ــه اســت ک ــد( اینگون ــش در آم ــه منای ب

ــه،  ــایه، آین ــون س ــنی اش همچ ــای میزانس ــراپ ه پ

ــه  ــده ب ــاب ش ــی پرت ــای فتون ــی، نوره ــی خال صندل

ــد،  ــان شــب و روز نوســان دارن ــاق کــه می داخــل ات

اســتفاده ی فرمالیســتی مــی کنــد. دقیقــا ماننــد 

ــو در فیلــم آخریــن خنــده )1924(  کاری کــه مورنائ

و طلــوع )1927( انجــام مــی دهــد و بازتــاب هــای 

نــوری را بــه منشــورهای متبلــور درآورده تــا بتوانــد 

رابطــه ی افــراد و تنهایــی را بــه ســایه روشــن ســوق 

دهــد.

بــا پیــش رفــن روایــت، رابطــه مبهــم تــر مــی شــود و 

بیننــده منــی دانــد کــه چــه کســی درســت مــی گویــد 

ــا مــرد؟؟ امــا در ادامــه در سکانســی مــی  ــا زن ی آی

ــه  ــای راوی ک ــره ه ــی از خاط ــا یک ــه دقیق ــم ک بینی

ــود در  در مــورد شکســته شــدن پاشــنه کفــش زن ب

حیــاط اتفــاق مــی افتــد و ایــن بــر ابهــام شــخصیت 

زن همچــون آن تصویــر چنــد چهــره ای اش در آینــه 

صحــه مــی گــذارد امــا فیلمســاز بــه همیــن راحتــی 

ــا دیــدن تابلــوی  ــو منــی دهــد بلکــه ب حقیقــت را ل

ــوگ زن هــم  ــزرگ، دیال ــه ی ب ــه جــای آین نقاشــی ب

سال گذشته در مارین بادآگراندیسمان
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میــان شــک و تردیــد بــرای مخاطــب بــه وقــوع مــی 

پیونــدد و ایــن ابهــام را مــی ســازد کــه نکنــد همــه 

ــی  ــن اعوجاج ــد؟ چنی ــات راوی باش ــا توه ی اینه

از حقیقــت و دروغ و بازمنایــی توهــم در بســر 

فــرم مدرنیســتی بــه جــرات ســبک تالیفــی آلــن 

رنــه ی مولــف اســت کــه در فــرم آثــار دیگــرش بــه 

صــورت بغرنــج تــر و رادیــکال تــر ادامــه پیــدا مــی 

ــر ســایر فیلمســازان مــدرن  ــی ســبک او ب ــد. حت کن

هــم اثــر گــذار واقــع مــی شــود تــا جایــی کــه مثــا 

ــم  ــر فیل ــکانس آخ ــی در س ــو آنتونیون ــکل آنجل می

ــه  ــن نواســانات رن ــر همی آگراندیســان، تحــت تاثی

ــت. ــوده اس ای ب

در میانــه هــای رو بــه پایــان فیلــم )بــه نوعــی پــرده 

ــا  ــه ام ــش رفت ــره ی بعدی ــه رساغ خاط دوم( راوی ب

دیگــر اینجــا همــه چیــز بــا هــم اعــم از: حقیقــت، 

ــد و  ــوط شــده ان ــد مخل ــال، دروغ، تردی توهــم، خی

ــی حاصــل  ــش هــای ب ــی درام، گنگــی کن ــن اصل رک

ــی رنــه در فرمــش  ــن رویــه ی منایش اســت. در ای

ابــژه هــا را بــه ناممکــن بــودن و انســداد رانــه 

ــز از  ــه چی ــه هم ــد ک ــی کن ــل م ــری تبدی ــای ب ه

ــس  ــردد. پ ــت گ ــوبژکتیو راوی روای ــر س ــه نظ نقط

از ایــن دیگــر خاطــره گویــی هــای راوی بســط 

درســتی ندارنــد و دامئــان ادامــه پیــدا کــرده و فــراز 

دراماتیــک را کامــا ذهنــی مــی کنــد. رویکــرد درام و 

پیرنــگ وارد فــاز ســوبژکتیو گشــته و هــان فرآیندی 

کــه فیلمســاز از ابتــدا مــی خواســت ابــژه هــا را بــه 

گسســت برســاند، حــال در الگوریتــم فرمــش بــارور 

گشــته و هــم اکنــون همــه چیــز وجهــه ای ناممکــن 

مــی گیــرد.

یکــی دیگــر از موتیــف هــای مهــم فرمــال موتیــف 

افشــاگری اســت. در ســکانس دیــدار زن و مــرد الغــر 

از چهــره ی ســوژه ی ســوم پــرده برداشــته شــده و بــا 

مناهــای لــو انگلــی کــه از وی در اتــاق مــی بینیــم، 

ســاحت وجودیــن وی در روایــت بــرای مخاطــب 

بازآفرینــی مــی گــردد. در دیالــوگ هــای زن و مــرد 

ــازی پنهانــی توســط او مــی  الغــر متوجــه ی یــک ب

شــویم و متــام قاعــده هــای منایشــی بــر پایــه ی مایه 

ــذاری  ــه گ ــش او در فاصل ــم از نق ــری اع ــای ب ه

ــی  ــره رو م ــه نف ــای س ــن ه ــورش در میزانس و حض

شــود. او بــه دنبــال یــک بــازی اســت. بــازی ای کــه 
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میــان ســال گذشــته و حــال نوســان دارد.  در اینجــا 

ــش  ــس و پی ــه صــورت پ ــا را ب ــاق ه ــان اتف ــه زم رن

بــه مــا منایــش مــی دهــد. یعنــی مبزانســن دو نفــره 

ــت  ــره ی راوی اس ــان خاط ــر و زن، ه ــرد الغ ی م

ــر  ــرم غی ــا در ف ــم و م ــده بودی ــم دی ــل فیل ــه اوای ک

خطــی فیلــم بــه صــورت بــرش وار در حــال متاشــای 

پــس و پیــش کنــش هــا و تصاویــر هســتیم. پــس از 

ایــن ســکانس بــار دیگــر بــه نریشــن راوی بــر مــی 

ــم  ــی بینی ــم و در نقطــه نظــر ســوبژکتیو او م گردی

کــه زن توســط مــرد الغــر کشــته مــی شــود امــا ایــن 

ــان  ــپس در زم ــود. س ــته ب ــال گذش ــرای س ــاق ب اتف

ــرده  ــو را م ــن ت ــد: "م ــی گوی ــه زن م ــال راوی ب ح

منــی خواهــم" در اینجــا رنــه فضــا ســازی ابســره و 

انتزاعــی اش را تــا جایــی پیــش مــی بــرد کــه حتــی 

مــرگ را هــم بــه گسســت وجودیــن مــی رســاند. امــا 

در ایــن بــن بــار دیگــر ابهــام بــه رساغ روایــت آمــده 

و ایــن ســئوال تبدیــل بــه چالــش اصلــی فیلــم مــی 

شــود کــه نکند همــه ی اینهــا توهات راوی باشــد؟؟ 

هانطــور کــه مــی بینیــد رنــه چطــور از املــان تعلیق 

ــازه ای  ــتی در س ــی و مدرنیس ــیوه ای انتزاع ــه ش ب

ــم  ــرد. فیل ــی ب ــره ی فرمالیســتی م ــام، به رسارس ابه

ــام  ــش مت ــه مخاطب ــدادن ب ــخ ن ــام و پاس در اوج ابه

مــی شــود و همــه چیــز را در برزخــی وجودیــن 

ــه تکــرار  ــز رو ب ــی همــه چی ــد. گوی ــه مــی کن ایزول

ــره  ــده در مســیری دای اســت و گذشــته، حــال و آین

ای شــکل بــه هــم تبدیــل شــده و بــه بازمنایــی 

انفعــال و انســداد دیالیکتیکــی در رابطــه هــا مــی 

ــرم  ــاد" از دل ف ــن ب ــال گذشــته در ماری ــد. "س رس

محتوایــی را زایــش مــی کنــد کــه همــه چیــزش 

ــان و  ــیده اســت و زم ــی رس ــت و ناممکن ــه گسس ب

مــکان در یــک کانســپت انتزاعــی بــه دور خــود مــی 

چرخنــد. متاشــاگر در پایــان فیلــم همچــون راوی 

ــه  ــار باخت ــازی چندب ــل مــرد الغــر در ب کــه در مقاب

بــود، بازنــده از مضمــون خــارج مــی شــود و دچــار 

یــک گسســت دیــداری و بــری گشــته چــون ابــژه 

ــزاع  ــام و انت ــا ابه ــت رسارس ب ــده اس ــه دی ــی ک های

ــه مــی  ــق اســت ک ــن طری ــه ای رس و کار داشــتند. ب

تــوان از دل فــرم، مضمــون را در ســازه ای آنتــی 

ــه  ــاند و هم ــا رس ــوژه ه ــت س ــه انگاش ــیو ب کنراس

ــی  ــن و ذهنیت ــی ناممک ــور عینیت ــول مح ــز را ح چی

داشــته و همــه چیــز دچــار اختــال امتســفر و 

چگالــی اســت. خــط هــای انطبــاق دهنــده ی 

ــه بســامدهای  منطــق در هــم مــی شــکند و درام ب

ــا یــک  کمینــه گــرا و واگــرا تبدیــل مــی شــود. مــا ب

فاصلــه ی میــان تناســبی طرفیــم کــه ارتبــاط در آن 

بــه شــایل نــگاری انــگاره هــا بســنده مــی کنــد. در 

ایــن میــان تواتــر مونولــوگ هــا، انســجام همگرایــی 

مترکــز را از مخاطــب ســلب کــرده و عنــارص پوششــی 

ــن  ــرای خــودآگاه نقــش امــر منادی ــال ب در اوج اخت

ــام  ــن ابه ــل ای ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی کنن ــا م را ایف

اســت کــه تبدیــل بــه بوطیقــای رنــه در بســط 

ــدد  ــادد و تش ــود. تض ــی ش ــتی اش م ــرم مدرنیس ف

ــی، شــاخصه ی  ــوه ی خیرگ ــه هــای بــری در ق ران

اصلــی هــر مــدرن اســت کــه در فرمــش بــه تناســب 

ــی  ــی رســد. برهــم زدن خطــوط منطق ســاختاری م

و تخلخــل معنایــی، انســداد درام را بــه آشکارســازی 

ــر  ــان، عن ــان زم ــن می ــرده و در ای ــل ک ــرا تبدی واگ

التقاطــی میــان خیــال و حقیقــت را ســازمان دهــی 

مــی کنــد.

ابســره بــه طــول مــوج هایــی ناپیوســته تبدیــل کــرد.

یــوری تینیانــف نظریــه پــرداز فرمالیســت در بســط 

ــد: "  ــی گوی ــرم م ــب ف ــون در قال دادن شــکل مضم

ــد در  ــف بای ــد مول هســته ی داســتان و فضــا از دی

ــا  ــد ت ــی دربیای ــه شــکل زبان ــرم و ســازه ب اجــزای ف

ــرم  ــد. ف ــی برس ــی – منایش ــوازن معنای ــه ت ــب ب قال

ــه  ــه ب ــت ک ــم اس ــی ت ــتعایی و ایجای ــه ی اس جنب

ــه و  ــم آمیخت ــف دره ــن مول ــروض ذه ــکال مف اش

دســت بــه ترجــان بــری مــی زنــد." ایــن مفهــوم 

منایشــی از انتــزاع تــا تبدیــل ابژکتیــو بــری، غایــت 

تنــاوب فرمالیســتی هــر اســت کــه در الگوریتــم هــا 

و منایــه هــای گوناگــون بــه عرصــه ی انگاشــت مــی 

رســد. آلــن رنــه بــا خــط گــذاری هــای بــری اش و 

ســاخت ابهــام و پیچــش در مبنــای مضمــون، فــرم را 

بــه تصاعــد و تشــدد ابــژه هــا تبدیــل مــی کنــد. امــا 

در پــس فــرم بــه بررســی ایدئولــوژی محتــوای برآیند 

شــده از ســاختار مــی رســیم. یعنــی هــان عملی که 

ــر  ــر و موث ــر پاتولوژیســت اث ــا در ام فرمالیســت ه

انجــام مــی دهنــد. بــه قــول  بوریــس آخنبــام منتقــد 

فرمــال: "ســاحت ایــده و تــز وجودیــن معنــا در دل 

ــوژی  ــک و ایدئول ــه بررســی متاتی ــد ب ــرم مــی توان ف

اثــر هــری نایــل گــردد" رنــه در "ســال گذشــته 

در ماریــن بــاد" بــه امــر جــدا افتــاده ی رابطــه 

و اساســا ابهــام ایجابــی خیــال و وهــم پرداختــه 

و در راســتای خــط روایــی اش، کنــش هــا را بــه 

ســیالیت ذهــن مــی رســاند. شــناخت پدیــده و بــه 

ــک،  ــت متاتی ــی و پرداخ ــدار شناس ــه ی آن پدی مثاب

کــه  داده  قــرار  مخاطــب  روی  پیــش  را  دنیایــی 

ســببیت زمــان بــه چالــش کشــیده مــی شــود و 

کنــش هــا بــه بحــران وجودیــن مــی رســند. هویــت 

هــای پرســناژها در راســتای ایــن پدیــدار شناســی بــه 

ســاحت هــای گنگــی نایــل گـــشـــتـــــه تــا جایــی 

کــه هیچکــدام نــه اســـمــــی دارنــد و نــه قــالـــــب 

بودنشــان دارای مـــرکـــزیــتـــــی ایستاســت. حــال 

در بــازه ی منایــش و ایــــجاد ابژه ی دیداری شاهــــد 

امر نامــمــکـــنـــــی از ســبــبــیــت هــای زمــانی 

و مـکــانـــــــــــــی در اوج بــحــــران وجـــودیـــن 

بــــطــــــه  ا ر ها کـــتـــر ا ر کـــا . هستــیـــــم

هـــایـــشان بــــه نـــــوعی در گـــمــگــشــتـــگی 

ایــجــابــــی جریــــان مایــــــــــــــــــه هـــــای 

سال گذشته در مارین بادآگراندیسمان
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ــگاری درخشــان  ــن  تصویرن ــم مســتند منــک زمی فیل

ویــم ونــدرس از عــکاس خوشــخو وهرمنــد برزیلــی 

سباســتیائو ســالگادو اســت کــه بــه همراهــی پــر 

او )خولیانــو( کارگردانــی شــده اســت. ایــن مســتند 

تعاملــی و پرتــره کــه از بهریــن مســتند هــای دهــه 

دوم قــرن حــارض میباشــد، بــا بــه زیــر ذره بیــن 

کشــیدن زندگــی حرفــه ای ایــن عــکاس و ســفرهای 

طوالنــی و پرمخاطــره اش بــه ده هــا ملــت مختلــف 

ــری  ــکوه تصوی ــای باش ــه ه ــق مجموع ــه خل ــه ب ک

منجــر شــد، بیــش از آنکــه بــه مســائل حرفــه 

ــودن  ــکاس ب ــی ع ــاح چگونگ ــه اصط ــی و ب عکاس

اشــاره کنــد، یــا اســتتیک¹ نــاب و خالــص درون 

نــگاره هــا را بشــکافد و یــا بــه شــیوه هرمنوتیــک راز 

کنراســت ســیاه و ســفید و تونالیتــه هــای خاکســری 

جادویــی نهادینــه در تصاویــر را بــر مــا ســازد. بــه 

ــت  ــد در حقیق ــوخ میکن ــکاس رس ــن ع ــات ای درونی

ــه ای  ــا بهان ــی ه ــه گوی ــر و قص ــن تصاوی ــه ای هم

اســت تــا مــا اندکــی بــه حــس وصــف ناپذیــر نــوع 

ــم.  ــی بری ــب پ دوســتی ســالگادوی خــوش قل

ــی  ــر یعن ــن ام ــوع پیوســن ای ــه وق ــرای ب ــدرس ب ون

ریــز  از متهیــدات  بــا فطــرت ســالگادو،  قرابــت 

ــم  ــای فیل ــای ج ــری در ج ــمعی و ب ــت س و درش

بهــره جســته یکــی از شــفافرین ایــن متهیــدات، 

ســوپرایمپوز² هــای چهــره کاریزماتیــک ســالگادو بــر 

روی تصاویــری اســت کــه خــود رشحشــان میدهــد. 

اوج  یــا نقطــه  پایــان  ایــن موتیــف معمــوال در 

ــم انحصــاراً  ــدرس در هــر فصــل از فیل هرفصــل )ون

ــه  ــای گرفت ــس ه ــه عک ــفرها و مجموع ــی از س یک

شــده ســالگادو را بــا صــدای خــود آن عــکاس ترشیح 

می کنــد.( از مســتند تکــرار میشــود. در حقیقــت 

ــر  ــارش تدبی ــا آث ــره و صــدای ســالگادو ب ــد چه پیون

هوشــمندانه ای بــرای بیــرون رانــدن زیرمــن بــر 

مــن یــا بــه زبــان ســاده تــر فــرم دادن بــه دورمنایــه 

ــخ  ــازان در تاری ــیاری فیلمس ــه بس ــی ک ــت. عمل اس

ســینا ســعی در انجامــش داشــته انــد و شــار 

اندکــی بــه موفقیــت رســیدند. ایــن امــر کــه بخــش 

قابــل توجــه مــن را ســالگادو روایــت میکنــد. )راوی 

هــا ســالگادو و ونــدرس هســتند امــا ســهم ســالگادو 

ــو³  ــاً تصویــر دیزال ــا اینکــه متناوب بیشــر اســت( و ی

و ســوپرایمپوز او بــه جریــان مــی افتــد در حقیقــت 

ــی  ــه دراقص ــودن  وی دارد. ک ــف ب ــه مول ــاره ب اش

نقــاط  فــرم طنیــن انــداز شــده و بــه مخاطبــان القــا 

می شــود.

زندگــی ســالگادو فــراز و نشــیب هایــی فــراوان 

دارد. از هــان آغــاز و ســپری کــردن دوران کودکــی 

و نوجوانــی در زادگاه یعنــی روســتایی در برزیــل 

تــا دوران فعالیــت در جنبــش هــای متعرضانــه 

از  اش  ســاله  چنــد  خــروج  ســبب  کــه  سیاســی 

کشــور شــد ســپس برگشــتش بــه کشــور بــه همــراه 

همــر و فرزنــدان و در ادامــه ســفر هــای طوالنــی 

ــه کشــور هــای قحطــی زده و جنــگ زده  ــش ب مدت

ــه و  ــدت از خان ــب دوری دراز م ــا موج ــه طبیعت ک

خانــواده میشــد. گرچــه ایــن فیلــم خــط اصلــی 

ــد و طــرح  زندگــی ســالگادو را برایــان بازگــو میکن

ــا در  ــذارد. ام ــان می گ ــی در اختیارم ــاتیک کامل ش

ــد  ــه تول ــه ب ــی ک ــی زمان ــز منیشــود حت ــک ری هیچ ی

فرزنــد دوم ســالگادو کــه مبتــا بــه بیــاری ســندروم 

کنــارش  از  بــزودی  فیلــم  می رســیم  اســت  داون 

ــدرس  ــه ون ــد ک ــان می ده ــن نش ــد. ای ــور میکن عب

بــرای ارائــه پرتــره ســینایی از ســالگادو توجهــی بــه 

ــرای دخــول در  ــخ هــای دراماتیــک نداشــته و ب رسن

ســوژه رصفــا بــه یــک راهــکار متکــی شــده اســت. 

)شــناخت شــخصیت بــه وســیله حرفــه او( کــه 

اتفاقــا نتیجــه خــارق العــاده ای بــه همــراه داشــته 

اســت. چــرا کــه ذات و معرفــت ســالگادو بــا دوربین 

ــه کار  ــن پیش ــورده. او در ای ــد خ ــی اش پیون عکاس

منیکنــد بلکــه مــی زید. چه درخشــان اســت ســکانس 

عکاســی از شــیر دریایــی، مادامــی کــه ســالگادو 

قصــد عکاســی از آن جانــور در ســاحل را دارد و 

اتفاقاتــی مانــع می شــود. بــه کلبــه میــرود و آن 

ــرد.  ــر نظــر می گی ــا زی ــه را ســاعت ه ســوژه دردان

ــی در  ــیر دریای ــم شــب شــده و ش ــی میبینی در پان

خــواب اســت. قطــع بــه پانــی کــه ســالگادو حیــن 

بازرســی خوابیــده اســت. فــردا صبــح در پانــی 

دیگــر شــیر دریایــی را هنــگام غلــت زدن مشــاهده 

می کنیــم هــان هنــگام ســالگادو هفتــاد ســاله بــه 

همــراه دوربینــش همچــون شــیر دریایــی غلــت 

ــری،  ــز تصوی ــی موج ــه گوی ــی قص ــن یعن ــد. ای میزن

ــدک  ــدون ان ــان ب ــد پ ــن چن ــینا. ای ــی س ــن یعن ای

ــغلش و  ــا ش ــی ب ــالگادو، زندگ ــا س ــه م ــی ب پیچیدگ

ارتبــاط بــا ســوژه بــرای شــکار طبیعــی تریــن عکــس 

ممکــن را می دهــد.

روزی از دوســتی شــنیدم:  »باشــکوهرین عکــس 

ــی از درد و  ــانه های ــه نش ــد ک ــس هایی ان ــا، عک ه

ــالگادو  ــای س ــگاره ه ــه ن ــد« در مجموع ــج دارن رن

ــات وحــش(   ــر حی ــد آخــر: تصاوی ــتثنای جل ــه اس )ب

کنراســت عجیبــی حاکــم اســت. عکــس هــا بــا ظاهر 

ــر  ــا و فــرم نــاب هــری، باطــن اندوهنــاک و تأث زیب

ــد. از  ــد. اینگونــه آن هــا جــان می گیرن ــز دارن برانگی

یــک شــیء فراتــر رفتــه و بــدل بــه یــک شــخصیت 

ــد. ــار ســالگادو شــخصیت دارن می شــوند. عمــده آث

نـــــام: نمک زمین 
محصول فرانسه و برزیل - 2014

کارگــردان: ویــم ونــدرس و خولیانــو 
ریبیــرو ســالگادو

راز کنتراست تونالیته های جادویی
سینــا لــســـانی
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زیــرا از درد می آینــد. دردی مشــرک میــان ســوژه و 

عــکاس. درد هرگــز منی میــرد پــس آن هــا جاویداننــد. 

اگــر ســالگادو پشــت دوربیــن نبــود  قریــب بــه یقین 

ــدر  ــود را آنق ــدند او خ ــدان منیش ــر جاوی آن تصاوی

ــدازه ســوژه شــود و در  ــا ان ــد ت ــن می کن ــاال و پایی ب

زاویــه آی انــگل از نــوع ســوبژکتیو بــه ثبــت لحظــه 

مــــی پردازد. لـــــحـــظــــه ای کــه قــــضـــاوتـــــی 

زیـــــــرا  منـــی بـــیـــنــــــد  خـــــود  در 

خــــــالــــقــــش در اثــــــر حـــــل شـــــده اســت.

دارد  هــری  جنبــه  هــم  ســفیدی  و  ســیاه  ایــن 

حیــات  تصاویــر  مجموعــه  امــا  حســی.  هــم  و 

ــره  ــوع به ــن موض ــری ای ــه ه ــط از جنب ــش فق وح

ــر  ــن تصاوی ــی در ای ــم پنهان ــر غ ــرا دیگ ــرد. زی می ب

جلــوه  بــری  فــرم  در  بخواهــد  کــه  نیســت 

بدهــد و حــس بســازد. آیــا ســالگادوی کهنــه کار 

اســیر مولفــه هــای خویــش شــده؟ یــا مثــا بــه 

اضمحــال  و  انهــدام  نــگاه  نیــز  وحــش  حیــات 

دارد؟ ایــن یکــی را بایســتی از خــودش پرســید!

هانطــور کــه ذکــر شــد عمــده تصویــر نــگاری 

هــای سباســتیائو ســالگادو از مصیبــت و ظلــم هــای 

بــرشی بــا مــا حــرف می زننــد. ســوژه هــای دردمنــد 

و فاکــت زده در تنگنــای زندگانــی یــا حیــات رو 

بــه پایــان در رشایــط اســف بــار. ایــن تصاویــر 

همــواره بــا چاشــنی خاقیــت هــری و فــرم مناســب 

ــی«  ــه زندگ ــه مثاب ــا »هــر ب ــد ت ــی آمیزن در هــم م

آفریــده شــود. منونــه بــارز آن خاقیــت هــری و 

فــرم مناســب، ســیاه و ســفید بــودن آن هاســت.

نمک زمینآگراندیسمان
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پرسونا

بــا آنکــه آیــزن اشــتاین خــود را مدیــون گریفیــث می 

دانــد بــا ایــن حــال دو ایــراد مشــخص نســبت بــه کار 

او دارد. نخســت، مــی تــوان گفــت که اجــزای متایز 

مجموعــه، حیاتــی مســتقل و خودبســنده دارنــد؛ 

فقیــر و غنــی، خــوب و بــد، ســفید پوســت و ســیاه 

ــد،  ــه شــکل مســتقل و جــود دارن ــره ب پوســت و غی

درســت مثــل ژامبــون کــه ترکیبــی اســت از گوشــت 

لخــم و چربــی. بنابرایــن هنگامــی کــه مناینــده هــای 

ــن  ــد ای ــی گیرن ــرار م ــم ق ــزا رو در روی ه ــن اج ای

ــی فــردی باشــد،  ــب جدال ــد در قال ــی بای رو در روی

ــخصی  ــا ش ــای کام ــف ه ــه در آن موتی ــی ک جدال

)مثــا داســتان عاشــقانه، عنــری دراماتیــک( در زیر 

انگیــزه هــای جمعــی پنهــان مــی شــود؛ مثــل خطوط 

مــوازی کــه بــه مــوازات هــم پیــش مــی رونــد و البته 

در بــی نهایــت بــه همدیگــر مــی رســند. امــا در ایــن 

جهــان تنهــا زمانــی همدیگــر را قطــع مــی کننــد کــه 

یــک خطــر قاطــع اســباِب متــاِس نقطــه ای خــاص رس 

ــک خــط  و نقطــه ی خاصــی رس روی خــط  روی ی

ــت  ــن واقعی ــه ای ــث ب ــد. گریفی ــر را فراهــم کن دیگ

ــی  ــده های ــی پدی ــر و غن ــه فقی ــود ک ــا آگاه ب کام

ذاتــی و مســتقل نیســتند، بلکــه کامــا محصــول 

ــتثار  ــان اس ــی ه ــد. یعن ــدی ان ــام  واح ــت ع عل

اجتاعــی.... اعــراض هــا بــه دیــدگاه بورژوایــی 

گریفیــث رصفــا بــه شــیوه ی بیــان داســتان یــا فهــم 

او از تاریــخ مربــوط منــی شــود، بلکــه مســتیقا بــا 

مونتــاژ مــوازی )و در عیــن حــال همگــن و همگــرا( 

رس و کار دارد. آیــزن اشــتاین گریفیــث را نقــد مــی 

کنــد چــون معتقــد اســت او برداشــتی کامــا تجربــی 

از ارگانیســم دارد، بــی آنکــه نوعــی قانــون تکویــن یا 

توســعه پشــت آن باشــد. آیــزن اشــتاین گریفیــث را 

نقــد مــی کنــد چــون بــاور دارد تلقــی او از وحــدت، 

بــه شــیوه ای کامــا عارضــی، مثــل وحــدت موجــود 

در یــک کلکســیون اســت. یعنــی گردهــم آوردن 

ــد،  ــه همچــون وحــدت تولی ــار هــم و ن اجــزا در کن

یعنــی ســلولی کــه اجزایــش را از طریــق مســتقیم و 

ــد؛ او گریفیــث را نقــد مــی  تفکیــک تولیــد مــی کن

ــری  ــون ام ــل همچ ــیرش از تقاب ــر تفس ــد بخاط کن

ــدت  ــه وج ــی ک ــه ی درون ــروی محرک ــی و نی عرض

تقســیم شــده توســط آن وحــدت جدیــدی را در 

تــرازی دیگــر شــکل مــی دهــد. بــه ایــن نکتــه اشــاره 

خواهیــم کــرد کــه آیــزن اشــتاین ایــده ی گریفیــث 

ــا جفــت  ــک ی ــدی ارگانی ــب بن ــاب نوعــی ترکی در ب

ــی  ــظ م ــا را حف ــت – تصویره ــردن حرک ــور ک و ج

کنــد: یعنــی ایــن ایــده کــه از طریــق بســط و تعالــی 

تقابــل هــا از موقعیــت عــام بــه موقعیــت دگرگــون 

ــا حقیقــت دارد کــه گریفیــث شــده برســیم. امــا آی

ــب  ــت دیالیکتیکــی ارگانیســم و ترکی  متوجــه ماهی

بنــدی آن نشــد؟ امــر ارگانیــک البتــه نوعــی مارپیــچ 

بــزرگ اســت، امــا بایــد درکــی علمــی و نــه تجربــی 

ــن،  ــون تکوی ــو نوعــی قان ــچ آن هــم در پرت از مارپی

رشــد و توســعه داشــت. آیــزن اشــتاین معتقــد بــود 

کــه بــر ایــن شــیوه در رزمنــاو پومتکیــن تســلط یافته 

بــود و در ســایه ی رشحــش بــر ایــن فیلــم اســت کــه 

مــی توانــد برداشــت جدیــدی از امــر ارگانیــک ارائــه 

کنــد.

مارپیــچ ارگانیــک، قانــون درونــی اش را در تناســب 

طایــی میابــد. تناســبی کــه معــرف نقطــه ی درنــگ 

اســت و صحنــه را بــه دو بخــش بــزرگ تقســیم مــی 

کنــد کــه مــی تواننــد در تقابــل بــا یکدیگــر باشــند 

امــا قطعــا نابرابرنــد. ) ایــن لحظــه ی انــدوه و غــم 

ــهر رخ  ــه ش ــتی ب ــال از کش ــه انتق ــی ک ــت جای اس

مــی دهــد، جایــی کــه حرکــت معکــوس مــی شــود( 

ــر  ــا ه ــش مارپیــچ ی ــر پیچ ــال ه ــن ح ــا در عی ام

قســمت آن اســت کــه در هــر پیچــی کــه مــی خــورد 

بــه دو بخــش مخالــف نابرابــر تقســیم مــی شــود و 

ــّی )  ــود دارد: کم ــا وج ــل ه ــی از تقاب ــواع مختلف ان

یــک – زیــاد، یــک مــرد – مــردان زیــاد، تــک تیــر – 

رگبــار، یــک کشــتی – یــک نــاوگان( کیفــی ) دریــا – 

خشــکی( درون گســر )تاریــک – روشــن( دینامیــک 

ــن، از  ــمت پایی ــه س ــاال و ب ــمت ب ــه س ــت ب )حرک

ســمت چــپ بــه ســمت راســت و برعکــس(. عــاوه 

برایــن اگــر بــه جــای ابتــدا از انتهــای یــک مارپیــچ 

آغــاز کنیــم، تناســب طایــی نقطــه ی درنــگ دیگری 

را تعییــن مــی کنــد. بــه جــای پاییــن تریــن، باالتریــن 

نقطــه ی معکــوس را مشــخص مــی کنــد، نقطــه 

ی درنگــی کــه تقســیم هــا و تقابــل هــای دیگــر را 

موجــب مــی شــود. بنابرایــن مارپیــچ بــا قــد کشــیدن 

ــی رود.  ــش م ــا پی ــض ه ــا و تناق ــل ه ــان تقاب از می

امــا چیــزی کــه بدیــن ترتیــب بیــان مــی شــود هــان 

ــه دو تقســیم  ــه خــودش را ب ــک اســت ک ــِت ی حرک

ــد.  ــی کن ــق م ــازه خل ــد و نوعــی وحــدت ت ــی کن م

ــا  ــاز باشــند )ی ــه O آغ ــر اجــزای متضــاد ب ــه اگ البت

بــه پایــان( از نقطــه نظــر تکویــن آنهــا وارد متعلــق 

ــه یــک مــی شــوند کــه متناســب تناســب طایــی  ب

ــز  ــن ج ــق آن کوچکری ــر طب ــه ب ــبی ک ــت، تناس اس

بایــد در نســبت بــا بزرگریــن جزئــی باشــد کــه خــوِد 

ــه  ــا مجموع ــبت ب ــز در نس ــزء نی ــن ج ــن بزرگری ای

اســت: ایــن تقابــل در خدمــت وحــدت دیالیکتیکــی 

اســت. تقابلــی کــه نشــانگر حرکــت و پیــرشوی ایــن 

ــه موقعیــت پایانــی ــن ب وحــدت از موقعیــت آغازی

نویسنده: ژیل دلوز

مترجم: مازیار اسالمی
منبع: کتاب سینما 1: حرکت - تصویر

ارگانیسم دیالیکتیکی سرخ
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هــم اســت. دقیقــا در همین معناســت کــه مجموعه 

در هــر جــزء بازتــاب مــی یابــد و هــر جــزء یــا پیــِچ 

مارپیــِچ مجموعــه را بازتولیــد مــی کنــد و ایــن روال 

نــه در تنهــا در خصــوِص ســکانس اعــال مــی شــود، 

ــن  ــه در عی ــت ک ــری اس ــر تصوی ــب ه ــه مناس بلک

حــال شــامل درنــگ هــا، تقابــل هــا، مبــدا و مقصــد 

ــه تنهــا  ــر ن خــاص خــودش هــم هســت. هــر تصوی

ــت  ــن اس ــه ممک ــت ک ــری اس ــدت عن ــد وح واج

ــد  ــه واج ــد، بلک ــر باش ــارص دیگ ــا عن ــوار ب ــم ج ه

ــه  ــت ک ــم اس ــلول(( ه ــک ))س ــی ی ــدِت ژنتیک وح

مــی توانــد بــه ســلول هــای دیگــر نیــز تقســیم شــود. 

آیــزن اشــتاین مــی گویــد کــه حرکــت – تصویــر هــر 

ــا عنــری از  ــه رصف ــاژ اســت و ن ــه ســلول مونت آین

مونتــاژ. بــاری، مونتــاژ تقابــل هــا تحــت لــوای قانون 

دیالیکتیکــی یــک، جــای مونتــاژ مــوازی را مــی 

گیــرد، هــان یکــی کــه خــودش را بــه قصــد تشــکیل 

ــد. ــی کن ــیم م ــد تقس ــر جدی ــی ت ــد عال ــک واح ی

ــزن را  ــیر آی ــری تفس ــکلت نظ ــم اس ــا داری ــا رصف م

برجســته مــی کنیــم کــه در پــی تصاویــر انضامــی 

مــی آیــد. )مثــا پلــکان اودســا(. ایــن ترکیــب بنــدی 

ــم  ــوف ه ــوان مخ ــوان در ای ــی ت ــی را م دیالیکتیک

دیــد. مشــخصا دو لحظــه ای کــه ایــوان دچــار تردیــد 

مــی شــود.  نخســت هنگامــی کــه در کنــار تابــوت 

همــرش بــه وجدانــش رجــوع کــرده و ســپس 

هنگامــی کــه از راهبــان اســتدعا مــی کنــد. نخســتین 

لحظــه نشــانه ی پایانــی نخســتین پیــچ مارپیــچ 

اســت، یعنــی نخســتین مرحلــه ی مبــارزه علیــه 

ارشاف زادگان فئــودال؛ دومیــن لحظــه نشــانه ی 

آغــاز مرحلــه ی دوم و میــان ایــن دو، یعنــی عقــب 

ــت  ــدان رســمی دول نشــینی از مســکو اســت. منتق

ــه  ــتاین حمل ــزن اش ــه آی ــر ب ــن خاط ــه ای شــوروی ب

ــان جــدال  ــون مرحلــه ی دوم را بــه س ــد، چ کردن

شــخصی میــان ایــوان و عمویــش تلقــی مــی کردنــد. 

در واقــع آیــزن اشــتاین ایــن تلقــی زمــان پریشــانه از 

ــا مــردم یکــی مــی دانســت  ایــوان کــه خــودش را ب

بــه کل کنــار مــی گــذارد. از ابتــدای فیلــم تــا انتهــای 

ــی  ــرار م ــتفاده ق ــوء اس ــزار س ــردم را اب ــوان م آن ای

دهــد، دیدگاهــی کــه در تناســب بــا رشایــط تاریخــی 

ســاخِت فیلــم بــود. بــا وجــود ایــن، در دل ایــن 

ــودال  ــا ارشاف زادگان فئ ــش ب ــوان تقابل ــت ای وضعی

بلکــه پــای جهشــی پاتــه تیــک در میــان اســت کــه 

ــی  ــب م ــازه ای کس ــدرت ت ــه ی دوم ق در آن لحظ

کنــد. چــرا کــه لحظــه ی اول از میــان آن گــذر کــرده 

اســت؛ از انــدوه بــه خشــم، از تردیــد بــه قطعیــت، 

از تســلیم و رضــا بــه شــورش. پاتــه تیــک بــه ســهم 

ــه  ــی پات ــه مــی شــود: یعن ــن جنب ــش شــامل ای خوی

ــه  ــت ب ــک وضعی ــال از ی ــم انتق ــان ه ــک همزم تی

وضعیــت دیگــر، از یــک کیفیــت بــه کیفیــت دیگــر 

ــدی  ــت جدی ــی کیفی ــش ناگهان ــم جوش ــت و ه اس

اســت کــه مثــره ی وقــوع ایــن انتقــال اســت. ))هــم 

ــی  ــط مش ــدن((. خ ــم ))ترکی ــت و ه ــرشدن(( اس ف

عمومــی مارپیچــش را بــه دو جــزء متضــاد تقســیم 

ــد(( – و تقســیمش  ــه(( و ))جدی ــد – ))کهن مــی کن

را بازتولیــد منــوده و ســپس تقابــل هایــش را دریــک 

ســمت و ســمت دیگــر از نــو توزیــع مــی کنــد: 

ایــن هــان روش ارگانیــک اســت. امــا در صحنــه ی 

ــه شــیرفروش، مــا شــاهد انتقــال  مشــهور مربــوط ب

از یــک لحظــه بــه لحظــه ی دیگــر هســتیم، از 

ــی  ــه ی خال ــی، از لول ــه کامیاب ــد ب ســوء ظــن و امی

بــه اولیــن قطــره، انتقالــی کــه هنگامــی شــتاب مــی 

یابــد کــه کیفیــت جدیــد یــا هــان قطــره ی کامیابی 

در رشف آمــدن اســت. ایــن روش پاتــه تیــک اســت، 

پــرش یــا جهــش کیفــی. ارگانیــک، هــان کــان بــود، 

مجموعــه ای از کــان هــا؛ امــا پاتــه تیــک هــم چلــه 

و هــم پیــکان ایــن کــان اســت. تغییــر در کیفیــت و 

جوشــش ناگهانــی کیفیــت جدیــد اســت، مجــذور آن 

ــه تــوان دو. اســت و افزایــش آن ب

بنابرایــن پاتــه تیــک حاکــی از نوعــی تغییــر نــه 

فقــط در محتــوای تصویــر، بلکــه در فــرم آن اســت. 

تصویــر در حقیقــت بایــد قدرتــش را افزایــش دهــد 

و بــه قــدرت بیشــری دســت یابــد. ایــن هــان 

ــق  ــر مطل ــتاین ))تغیی ــزن اش ــه آی ــت ک ــدی اس رون

ــا  ــای رصف ــا تغییره ــاد ب ــد، در تض ــی نام ــد(( م بُع

نســبی گریفیــث. بــه واســطه ی تغییــر مطلــق بایــد 

دریابیــم کــه جهــش کیفــی هانقــدر فرمــال اســت 

ــزودن  ــتاین اف ــزن اش ــای آی ــی. در کاره ــه محتوای ک

منــای نزدیــک دقیقــاً شــاخص چنیــن جهــش فرمالــی 

ــذور((  ــی ))مج ــق -  یعن ــر مطل ــک تغیی ــت - ی اس

تصویــر. در قیــاس بــا گریفیــث مــا بــا نوعــی کارکــرد 

تــازه ی منــای نزدیــک مواجــه ایــم و اگــر ایــن منــای 

را گســرش مــی دهــد، تقابلــی کــه بــه ســبک 

گریفیــث بــه یــک جــدال شــخصی تبدیــل منــی 

شــود بلکــه از ســازش سیاســی، آغــاز و بــه نابــودی 

ــردد.   ــی گ ــر م ــی منج ــی و فیزیک ــدام اجتاع و انه

ــم،  ــه رساغ عل ــش ب ــاع از خوی ــتاین در دف ــزن اش آی

بــه  ایــن  ریاضیــات و علــوم طبیعــی مــی رود. 

ــه  ــرا ک ــت، چ ــر نیس ــان ه ــن آوردن ش ــای پایی معن

ــق  ــی خل ــد مارپیچ ــی – بای ــد نقاش ــینا – هانن س

ــن حــال  ــد کــه مناســب مضمــون باشــد و در عی کن

ــن  ــد. همی ــه درســتی برگزین ــگ را هــم ب نقــاط درن

حــاال هــم مــی توانیــم از زاویــه دیــد تکویــن و رشــد 

ببینیــم کــه شــیوه ی آیــزن اشــتاین اساســا معطــوف 

بــه نقــاط چشــمگیر و لحظــات برجســته اســت. امــا 

ــری  ــر عن ــات بیانگ ــن لحظ ــث ای ــون گریفی همچ

تصادفــی یــا حدوثــی بــودِن فــرد نیســتند؛ برعکــس، 

مارپیــچ  منــد  قاعــده  ســاختار  بــه  کامــا  آنهــا 

ارگانیــک تعلــق دارنــد. ایــن نکتــه وقتــی روشــن تــر 

ــم کــه  ــدی توجــه کنی ــد جدی ــه بُع مــی شــود کــه ب

آیــزن اشــتاین عرضــه مــی کنــد؛ گاهــی اوقــات ایــن 

ــچ  ــارص مارپی ــه آن لحظــات و عن ــد خــودش را ب بع

ارگانیــک مــی افزایــد و گاه هــم آنهــا را تکمیــل مــی 

کنــد. ترکیــب بنــدی )assemblage( یــا جفــت و 

ــا امــر ارگانیــک –  ــه تنه جــور کــردِن دیالیکتیکــی ن

یعنــی هــان تکویــن و رشــد – بلکــه امــر پاتــه تیــک 

یــا ))تحــول(( را هــم شــامل مــی شــود. پاتــه تیــک را 

نبایــد بــا ارگانیــک یکــی پنداشــت. نکتــه ایــن اســت 

کــه بــر روی یــک مارپیــچ از یــک نقطــه بــه نقطــه 

ــه  ــداد داد ک ــی را امت ــوان بردارهای ــی ت ــر م ای دیگ

همچــون چلــه ی یــک کــان یــا فواصــل پیــچ یــک 

مارپیــچ انــد. دیگــر مســئله ی تشــکیل و توالــی خود 

تقابــل هــا، بــه نقطــه ی دیگــر، بــا انتقــال بــه درون 

ــت دارد؛  ــل اهمی ــداد فواص ــر، در امت ــه ی دیگ نقط

جهــش بــه درون خــود نقطــه ی مقابــل. اینجــا دیگــر 

رصفــاً بــا تقابــل خــاک و آب، یــا یــک و انبــوه رو بــه 

ــری  ــه دیگ ــی ب ــال از یک ــا انتق ــه ب ــتیم، بلک رو نیس

و فــوران ناگهانــی دیگــری از درون یــک مواجهیــم. 

ــل هــا وجــود  ــاً وحــدت ارگانیــک و نظــام تقاب رصف

ــِی نقطــه ی  ــک و ناگهان ــه تی ــذر پات ــدارد بلکــه گ ن

ــاً ســخن  ــه درون ضــدش وجــود دارد. رصف ــل ب مقاب

از پیونــدی ارگانیــک میــان دو لحظــه نیســت، بلکــه 
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نزدیــک نوعــی ســوبژکتیویته را هــم در بــر مــی 

گیــرد از آن جهــت اســت کــه آگاهــی، نوعــی گــذر 

بــه بُعــدی جدیــد اســت، نوعــی به تــوان دو رســیدن 

ــه ای از  ــق مجموع ــوان از طری ــی ت ــه م ــدی ک )رون

ــا در  ــل شــد، ام ــه آن نائ ــدد ب ــک متع مناهــای نزدی

عیــن حــال مــی شــود از تکنیــک هــای دیگــر هــم 

ــک  ــه تی ــره جســت( در هــر صــورت آگاهــی پات به

اســت، گــذر از طبیعــت بــه انســان و کیفیتــی اســت 

کــه مثــره ی ایــن انتقــال تحقــق مــی یابــد. آگاهــی، 

ــه آن؛  ــل ب ــم نی ــت و ه ــوع اس ــم طل ــان ه همزم

آگاهــی انقابــی دســت کــم تــا انــدازه ی مشــخصی 

حاصــل شــده اســت: ایــن آگاهــی در ایــوان بســیار 

محــدود مــی باشــد، در رزمنــاو پومتکیــن رصفــاً رگــه 

ــده  ــق آن در آین ــه تحق ــه ب ــت ک ــی از آن هس های

داللــت مــی کننــد و البتــه در اکتــر بــه نقطــه ی اوج 

و کالــش مــی رســد. اگــر پاتــه تیــک نوعــی تحــول 

باشــد بــه ایــن خاطــر اســت کــه پاتــه تیــک هــان 

انکشــاف یــا تحــول خودآگاهــی اســت؛ جهــش امــر 

ــد  ــی تولی ــی آگاهــی بیرون ــه نوع ــوده ک ــک ب ارگانی

مــی کنــد، آگاهــی نســبت بــه جامعــه و تاریــخ آن، 

یعنــی دربــاره ی ارگانیســم اجتاعــی از یــک لحظــه 

تــا لحظــه ی دیگــر. جهــش هــای دیگــری هــم 

ــا جهــش هــای  ــر ب وجــود دارد – در روابطــی متغی

ــد،  ــادی جدیدن ــر ابع ــی بیانگ ــه همگ ــی – ک آگاه

هــان تغییــرات مطلــق یــا فرمــال کــه نیــروی 

بیشــری مــی یابنــد. ایــن جهــش ناگهانــی بــه درون 

رنــگ اســت؛ مثــل پرچــم رسخ رزمنــاو پومتکیــن یــا 

ــتاین قصــد  ــزن اش ــوان مخــوف. آی ــت رسخ ای ضیاف

داشــت بــا اســتفاده از صــدا و ســینای ناطــق 

کــاکان روش هــای جدیــد بــرای نیروافزایــی کشــف 

کنــد. امــا در محــدوده ی ســینای صامــت، جهــش 

ــا مطلقــی  کیفــی مــی توانــد بــه تغییــرات فرمــال ی

نائــل گــردد کــه نیروهــا را ))بــه تــوان n(( مــی 

رســاند: جــاری شــدن شــیر در خــط مشــی عمومــی 

جایــش را بــه فــوران آب مــی دهــد )گــذر بــه تالــو( 

ــه  ــذر ب ــازی داده )گ ــش ب ــه آت ــش را ب ــپس جای س

ــه خطــوط شکســته  رنــگ(  و رسانجــام جایــش را ب

ی نقــوش )گــذر از مرئــی بــه خوانــا( مــی دهــد. از 

ــه  ــاژ جاذب ــوم دشــوار ))مونت ــن نقطــه نظــر مفه ای

ــوان آن  ــاً منــی ت ــه قطع ــزن اشــتاین – ک هــا(( ی آی

رصفــا تجربــی یــا زیبایــی شــناختی اش، آنگونــه کــه 

در کار گریفیــث دیــده مــی شــود خــاص مــی کنــد و 

بــه نوعــی برداشــت اساســاً دیالیکتیکــی از ارگانیســم 

دســت مــی یابــد. زمــان نوعــی تصویــر غیر مســتقیم 

باقــی مــی مانــد کــه مثــره ی ترکیــب بنــدی ارگانیــک 

 )tout( ــط کل ــه فق ــا ن ــت – تصویرهاســت. ام حرک

ــه  ــد. وقف ــی یاب ــد م ــای جدی ــر معن ــه نی ــه وقف ک

ــی  ــی کیف ــه جهش ــر، ب ــال متغی ــان ح ــان زم ــا ه ی

تبدیــل شــده اســت کــه بــه نیــروی افزایــش یافتــه ی 

لحظــه دســت مــی یابــد. امــا کل بــه مثابــه ی نوعــی 

وســعت، دیگــر متامیتــی از نــو متحدکننــده نیســت 

کــه اجــزای مســتقل را تنهــا بــه ایــن رشط بخشــی از 

خــود مــی کنــد کــه حیــات و هســتی شــان منــوط به 

یکدیگــر باشــد و اگــر بشــود جزئــی بــه آن مجموعــه 

ــه ی  ــود دو مجموع ــر بش ــا اگ ــزود ی ــرشوط اف ی م

مســتقل را بــه ایــده ی یــک هــدف و غایــت یکســان 

نســبت داد، همــواره مــی تــوان آنهــا را گســرش داد؛ 

ایــن متامیتــی اســت کــه همــواره انضامــی و حــّی 

و حــارض شــده اســت و در آن، اجــزاء در مجموعــه 

ــه در  ــد و مجموع ــی کنن ــد م ــر را تولی ــان یکدیگ ش

اجــزاء بازتولیــد مــی شــود بــه نحــوی کــه ایــن علیت 

ــه کل  ــی ب ــت درون ــک قطعی ــاس ی ــر اس ــل ب متقاب

ــوط  ــش مرب ــه و اجزای ــت مجموع ــه ی عل ــه مثاب ب

ــاز اســت  مــی شــود. مارپیچــی کــه هــر دو رسش ب

دیگــر روشــی بــرای رسهــم کــردن واقعیتــی تجربــی 

براســاس جهــان خــارج نیســت، بلکــه روشــی اســت 

کــه واقعیــت دیالیکتیکــی بــا آن پیوســته خــودش را 

ــا  ــد. اشــیاء حقیقت ــد و رشــد مــی یاب ــد مــی کن تولی

ــد و عظمــت مــی  ــه درون زمــان شــیرجه مــی زنن ب

یابنــد زیــرا در آنجــا در موقعیتــی قــرار مــی گیرنــد 

ــر از جایگاهــی  ــزرگ ت ــی ب ــه طــرزی نامتناه ــه ب ک

اســت کــه اجــزای درون مجموعــه یــا خــود مجموعه 

دارد. مجموعــه و اجــزای رزمنــاو پومتکیــن – چهــل و 

هشــت ســاعت  یــا اکتــر – ده روز  در زمــان، یــا بــه 

تعبیــری در کل یــک دوره ی بــی انــدازه طوالنــی را 

اشــغال مــی کننــد و جاذبــه هــا بــی انکــه بــا جهــان 

ــا از جهــان بیــرون چیــزی  بیــرون ســنجیده شــوند ی

بــه آنهــا افــزوده شــود، خــود ایــن کــش آمــدن 

ــت  ــد. برداش ــود در کل ان ــی موج ــتی درون ــا هس ی

کارهــای  در  مونتــاژ  و  ارگانیســم  از  دیالیکتیکــی 

را بــه کارکــرد قیــاس هــا و اســتعاره هــا فروکاســت 

ــا   ــگاه م ــر خواهــد شــد. در ن ــل درک ت – بســی قاب

))جاذبــه هــا(( گاهــی شــامل بازمنایــی هــای ســیرکی 

و تئاتــری مــی شــود )ضیافــت رسخ ایــوان( و گاهــی 

هــم شــامل بازمنایــی هــای تجســمی )مجســمه هــا 

ــه خصــوص  ــن و ب ــاو پومتکی ــس هــا در رزمن و تندی

اکتــر( کــه وجودشــان بــه قصــد کــش دادن تصویــر 

ــش  ــای آت ــوران ه ــت. ف ــدن اس ــن آن ش ــا جایگزی ی

ــد.  ــوع ان ــک ن ــی از ی ــی عموم ــط مش و آب در خ

البتــه در ابتــدا جاذبــه را بایــد بــه مفهــوم متاشــایی 

آن فهمیــد، ســپس بــه معنــای هــم نشــینی آن: هــم 

ــی  ــون نیوتون ــی قان ــون نوع ــر همچ ــینی تصاوی نش

ــه  ــاب جاذب ــر ))حس ــته، تعبی ــن گذش ــه. از ای جاذب

ــر  ــزن اشــتاین ایــن شــوق دیالیکتیــک تصوی ای(( آی

بــه کســب بُعــد جدیــد را نشــان مــی دهــد، یعنــی 

ــروی  ــه نی ــرو ب ــک نی ــال از ی ــه جهــش فرم شــوق ب

دیگــر. فــوران آب و آتــش قطــره ی شــیر را بــه 

یــک ســاحت کامــا کیهانــی ارتقــا مــی دهــد و ایــن 

آگاهــی اســت کــه در حالــی کــه کیهانــی مــی شــود 

همزمــان بــه آب، بــاد، خــاک و آتــش انقابــی تبدیــل 

مــی گــردد – هــان آگاهــی کــه بــا واپســین جهــش 

ــو وحــدت  ــک را در خــود از ن شــور، کل امــر ارگانی

بخشــیده اســت -  بعــداً خواهیــم دیــد کــه چگونــه 

مونتــاژ جاذبــه هــا پیوســته موجــب ارتبــاط و متــاس 

ارگانیــک و پاتــه تیــک بــا یکدیگــر مــی شــود. آیــزن 

ــاژ مــوازی  ــل را جایگزیــن مونت ــاژ تقاب اشــتاین مونت

ــی  ــای کیف ــش ه ــاژ جه ــد و مونت ــی کن ــث م گریفی

)مونتــاژ پرشــی( را جایگزیــن مونتــاژ همگــن و 

ــواع  ــه ی ان ــه هم ــت ک ــه اس ــن نقط ــرا. در ای همگ

جنبــه هــای جدیــد مونتــاژ در نوعــی خاقیــت عظیم 

کــه هــم حــاوی دســتور العمــل عملــی اســت و هــم 

مفاهیــم نظــری گردهــم مــی آینــد – یــا بهــر اســت 

بگوییــم از ایــن نقطــه منتــج مــی شــوند: برداشــتی 

جدیــد از منــای نزدیــک، برداشــتی جدیــد از مونتــاژ 

پرشــتاب، مونتــاژ عمــودی، مونتــاژ جاذبــه هــا، 

ــه انســجام  ــا ب ــا روشــنفکرانه – م ــاژ آگاهــی ی مونت

ــاور  ــک(( ب ــه تی ــک – پات ــه ی ))ارگانی ــن مجموع ای

داریــم و ایــن در واقــع نکتــه ی کلیــدی انقــاب 

آیــزن اشــتاین اســت: او بــه دیالیکتیــک معنــای 

کامــا ســیناتوگرافیک مــی دهــد. ریتــم را از ارزش 

ارگانیسم دیالیکتیکی سرخپرسونا
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لحظــه  و  بــاز  همیشــه  مارپیــچ  اشــتاین  آیــزن 

کنــد. مــی  تلفیــق  را  حــال جهــش  در  دامئــاً  ی 

توســط  مــی شناســیم  کــه  آنگونــه  دیالیکتیــک، 

قانــون  شــود.  مــی  تعریــف  متعــددی  قوانیــن 

فراینــد کمــی و جهــش کیفــی: گــذر از یــک کیفیــت 

بــه کیفیــت دیگــر و جوشــش ناگهانــی کیفیــت 

جدیــد. قانــون کل وجــود دارد، قانــون مجموعــه 

و اجزایــش. در عیــن حــال قانــون یــک و تضــاد 

هــم وجــود دارد. قانونــی کــه گفتــه مــی شــود 

دو قانــون دیگــر مبتنــی بــر آننــد: یــک کــه بــه دو 

تبدیــل مــی شــود تــا وحدتــی جدید بــه دســت آورد. 

اگــر مــی توانیــم از نوعــی مکتــب مونتــاژ صحبــت 

ــن  ــان ای ــه ایــن خاطــر نیســت کــه کارگردان ــم ب کنی

ــن  ــه ای ــه ب ــد، بلک ــابه یکدیگرن ــه مش ــب هم مکت

ــه رغــم برداشــت مشــرکی کــه  خاطــر اســت کــه ب

ــی  ــرق م ــم ف ــا ه ــع ب ــد در واق ــک دارن از دیالیکتی

کننــد و هــر یــک بــا یکــی از قانــون هایــی قرابــت 

دارنــد کــه در منبــع الهــام او از نــو خلــق مــی شــود. 

پودوفکیــن مشــخصاً بــه رونــد آگاهــی عاقــه منــد 

ــه و  ــی طلیع ــی نوع ــای کیف ــش ه ــه جه ــت، ب اس

ظهــور آگاهــی. از ایــن نقطــه نظــر اســت کــه مــادر، 

پایــان ســن پرزبــورگ و توفــان بــر فــراز آســیا یــک 

ــم  ــی ســازند. طبیعــت در هــر ســه فیل ــوژی م تریل

ــخ  ــه شــکلی باشــکوه و منایشــی – ی حضــور دارد، ب

ــتان –  ــای مغولس ــت ه ــوا و دش ــناور در ن ــای ش ه

ــل لحظــات  ــع مقاب ــی در ضل همچــون فشــاری طول

طلیعــه زدن و ظاهــر شــدن آگاهــی قــرار مــی گیرند: 

آگاهــی مــادر، روســتایی یــا مغــول. هــر اصلــی 

یــک موقعیــت  پودوفکیــن منایــش مجموعــه ی 

از خــال آگاهــی موجــود در یــک شــخصیت و 

ــه  ــت ک ــه ای اس ــه نقط ــش دادن آن ب ــن ک همچنی

ــل  ــد و عم ــرش یاب ــد در آن گس ــی توان ــی م آگاه

کنــد )مــادر مراقــب پــدر اســت کــه قصــد دزدیــدن 

هــان کــره زمیــن یــا ســاحت درونــی حقیقــی زمــان 

ــد و  ــی کن ــر م ــه تغیی ــی ک ــی هــان کل اســت، یعن

ــده  ــودات زن ــه موج ــا ب ــپکتیو، دامئ ــر پرس ــا تغیی ب

ــا را  ــه آنه ــد ک ــی بخش ــدودی را م ــای نامح آن فض

ــادر مــی ســازد همزمــان دورتریــن گذشــته هــا و  ق

ــد در حرکــت  ــد و بتوانن ــده را ملــس کنن اعــاق آین

))انقــاب(( خــاص آن مشــارکت کننــد. بــرای مثــال 

پدربــزرگ کــه در نهایــت آرامــش در ابتــدای زمیــن 

مــی میــرد یــا آن شــخصی کــه در زوئــی گــورا درون 

زمــان ســفر مــی کنــد. آن کیفیتــی کــه داوژنکــو بــه 

ــو در  ــه داوژنک ــی ک ــورس )فیلم ــه ش ــان و ب دهقان

ســال 1939 بــه ســفارش اســتالین ســاخت( همچــون 

ــی  ــطوره ای(( م ــر اس ــانه ای ع ــودات افس ))موج

ــه  ــزی اســت کــه پروســت اینگون بخشــد هــان چی

توصیفــش مــی کنــد: هیبــت غــول آســایی کــه 

ــد، کیفیتــی  ــا گــذر زمــان کســب مــی کنن ــان ب آدمی

کــه هانقــدر عامــل جدایــی اجــزاء مــی شــود کــه 

ــه.    ــدوام مجموع موجــب ت

توانســت  مــی  اشــتاین  آیــزن  خــاص،  منظــر  از 

خــود را پیشــگام ایــن مکتــب بدانــد. – بــه نســبت 

داوژنکــو و پودوفکیــن – چــرا  کــه او ملهــم از 

قانــون ســوم دیالیکتیــک بــود، قانونــی کــه ظاهرا دو 

قانــون دیگــر را هــم شــامل مــی شــود: یــک کــه بــه 

ــی  ــازه م ــی ت ــه آن وحدت ــود و ب ــی ش ــل م دو تبدی

بخشــد و موجــب پیونــد دوبــاره ی ارگانیــک و وقفــه 

پاتــه تیــک مــی شــود. در واقــع ســه راه بــرای فهــم 

مونتــاژ دیالیکتیکــی وجــود داشــت کــه البتــه هیــچ 

یــک بــاب طبــع و خوشــایند نقــد استالینیســتی نبود. 

امــا هــر ســه واجــد ایــن ایــده مشــرک بودنــد کــه 

ــت و  ــی اس ــز تاریخ ــر چی ــش از ه ــم پی ماتریالیس

ــن خاطــر دیالیکتیکــی  ــه ای ــا ب اینکــه طبیعــت رصف

بــود کــه همــواره درون کلیتــی انســانی ادغــام مــی 

شــد. از ایــن رو آیــزن اشــتاین ایــن نام را بــه طبیعت 

ــوف  ــت ورت ــس، اصال ــاوت((. برعک ــی تف داد: ))ناب

ــاده ی  ــک م ــی دیالیکتی ــه ای نوع ــق ریش در تصدی

فــی نفســه اســت. ایــن تصدیــق مثــل قانــون چهــارم 

مــی باشــد کــه در عیــن حــال از ســه قانــون دیگــر 

بریــده اســت. مســلا چیــزی کــه ورتــوف منایــش داد 

ــود.  انســان موجــود و حــّی و حــارض در طبیعــت ب

ــر  ــا اگ ــش. ام ــتیاقش و زندگی ــور و اش ــش، ش اعال

ــورگ،  ــن پرزب ــان س ــا در پای ــا را دارد؛ ی ــاعت ه س

زنــی کــه عنــارص موجــود در موقعیــت را بایــک نگاه 

برانــداز مــی کنــد: پلیــس، لیــوان چای روی میــز، دود 

شــمع و چکمــه هــای شــوهری کــه وارد مــی شــود(. 

داوژنکــو بــه شــیوه ای دیگــر فیلمســازی دیالیکتیکی 

ــی(  ــه ی )مثلث ــه گان ــه ی س ــر رابط ــت؛ او درگی اس

فیلمســازی  اگــر  اســت.  اجــزاء، مجموعــه و کل 

وجــود داشــت کــه بــه مراتــب بهــر از آیــزن اشــتاین 

مــی دانســت چگونــه یــک مجموعــه و اجــزای آن را 

چنــان در کل غــرق کنــد کــه بــه آنهــا عمــق و گســره 

ای بــی تناســب بــا مرزهایشــان ببخشــد، بــی شــک 

ــی  ــا م ــه ه ــات صحن ــی اوق ــود. گاه ــو ب او داوژنک

توانــدد اجزایــی ســاکن یــا قطعاتــی از هــم گســیخته 

باشــند، مثــل تصاویــر فقــر در ابتــدای فیلــم آرســنال 

)1929( – زن علیــل، مــادر ســاکن، زن در حــال 

ــد )از  ــه شــده ان ــا گاز خف ــه ب ــی ک خیاطــی، آدمهای

ســوی دیگــر تصاویــر فرحبخــش زمیــن )1930( - 

ــده(  ــا خوابی زوج هــای ســاکن، نشســته، ایســتاده ی

گاهــی اوقــات یــک مجموعــه ی دینامیک و پیوســته 

مــی توانــد در مکانــی خــاص شــکل گیــرد، در لحظــه 

ای خــاص، بــرای مثــال در جنــگل تایــگای فیلــم 

آتروگــراد. هــر بــار مــی تــوان مطمــن شــد کــه فــرو 

ــا گذشــته  رفــن در کل باعــث ارتبــاط و پیونــد آن ب

ی طایــی مــی شــود مثــل کوهســتان هــای اوکرایــن 

ــی گــرا )1928(.  ــم زون ــج هــای ســکاها در فیل و گن

همچنیــن باعــث ارتبــاط بــا آینــده ســیاره مــی شــود. 

ــن را از  ــهر نوی ــازندگان ش ــا س ــه هواپیاه ــا ک آنج

ــادت  ــد. آمنگــوال ع ــق مــی آورن ــف اف ــاط مختل نق

داشــت از ))انتــزاع مونتــاژ(( ســخن بگویــد. انتزاعــی 

کــه بــه یــاری مجموعــه یــا قطعــات، بــه کارگــردان 

ایــن ))قــدرت را مــی بخشــید تــا بیــرون از زمــان و 

فضــای واقعــی صحبــت کنــد(( امــا ایــن ))بیــرون(( 

ارگانیسم دیالیکتیکی سرخپرسونا
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او بــا فیلمهــای خــری و مســتند کار مــی کــرد 

اگــر مجدانــه قصــد فیلــم گرفــن از طبیعــت و 

ســاخت کنــش را داشــت، بــه خاطــر دلیلــی عمیــق 

انــداز  چشــم  ماشــین،  از  چــه  بــود.  واقعــی  و 

و ســاختان فیلــم مــی گرفــت و چــه از انســان، 

همگــی اهمیــت و ارزش ناچیــزی داشــتند؛ هــر 

ــا  ــتایی ی ــن زن روس ــذاب تری ــی ج ــا حت ــدام اینه ک

ــادی در  ــام م ــی نظ ــون نوع ــودک، همچ ــن ک نازتری

روابطــی متقابــل منایــش داده مــی شــوند. آنهــا 

در حکــم کاتالیــزور و مبــدل هایــی بودنــد کــه 

حرکــت هــا را دریافــت و از نــو منتقــل مــی کردنــد.

بــا تغییــر رسعــت، جمعیــت و نظمشــان باعــث مــی 

شــدند مــاده بــه حالــت هــای بــی ثبــات تــر تکامــل 

یابــد و تغییراتــی را موجــب مــی شــدند کــه متامــاً بــا 

ابعادشــان نامتناســب بــود. ایــن بدیــن خاطــر نبــود 

ــی  ــون نوع ــده را همچ ــودات زن ــوف موج ــه ورت ک

ماشــین مــی دیــد بلکــه برعکــس ایــن ماشــینها 

بودنــد کــه قلــب داشــتند و تالوهــای صاعقــه آنها را 

بــه وحشــت و رعشــه و لــرزه مــی انداخــت، درســت 

هاننــد واکنشــی کــه انســان بــه صاعقــه نشــان مــی 

دهــد. چیــزی کــه ورتــوف در زمانــه ی خویــش مــی 

دیــد. کــودک مولکولــی، زن مولکولــی، زن و کــودک 

مــادی بــود، همچنیــن سیســتم هایــی کــه مکانیســم 

یــا ماشــین خوانــده مــی شــد. مهمریــن دســتاورد او 

همــه ی انتقــال هــای کمونیســتی بــود از یــک نظــم 

نابــه ســامان و نامرتــب بــه نظمــی در حــال شــکل 

گیــری امــا میــان دو سیســتم یــا دو نظــم، میــان دو 

حرکــت، رضورتــا وقفــه ای متغیــر و بــی ثبــات وجود 

ــان  ــت ه ــه ی حرک ــوف وقف ــای ورت دارد. در کاره

ادراک اســت، نــگاه یــا چشــم. امــا ایــن چشــم یــک 

ــن  ــت؛ ای ــاکن نیس ــد س ــش از ح ــانی بی ــم انس چش

ــی چشــم درون  ــن اســت. یعن چشــم، چشــم دوربی

مــاده، ادراکــی شــبیه بــه آنچــه در مــاده وجــود دارد، 

ــش  ــط م ــردن خ ــال ک ــر دنب ــه خاط ــش را ب او رقبای

گریفیــث و تقلیــد از ســینای آمریــکا بــا ایــده 

آلیســم بورژوایــی، رسزنــش مــی کنــد. بــه نظــر 

ورتــوف دیالیکتیــک بایــد از طبیعتــی کــه همچنــان 

ــه تیــک  ــک اســت و انســانی کــه کــاکان پات ارگانی

ــود  ــن ب ــوف ای ــه ی کار ورت ــد. نتیج ــت دل بکن اس

کــه کل بــه تدریــج در مجموعــه ی نامتناهــی مــاده 

ادغــام مــی شــود و و قفــه نیــز بــا چشــم درون ماده 

یــا هــان دوربیــن در هــم مــی آمیــزد. نقــد رســمی 

دیگــر منــی توانســت او را درک کنــد. او هــر بحــث 

و جدلــی را در چارچــوب ایــن دیالیکتیــک بــه حــد 

ــه  ــی ک ــان دیالیکتیک ــاند، ه ــی رس ــود م ــی خ نهای

ــی  ــت هنگام ــی دانس ــی م ــه خوب ــتاین ب ــزن اش آی

کــه از بحــث و جــدل راضــی نیســت، چگونــه رس و 

ــاده –  ــت ))م ــوف جف ــم آورد. ورت ــه ه ــه آن را ب ت

چشــم(( را در مقابــل جفــت ))طبیعــت – انســان(( 

، ))طبیعــت – مشــت(( و ))طبیعــت – رضبــه((  

ــرد.      ــم ک ــک( َعلَ ــه تی ــک – پات )ارگانی

آنچنــان کــه ایــن ادراک از نقطــه ای کــه یــک کنــش 

در آن آغــاز مــی شــود تــا حــد و مــرز واکنــش ادامــه 

ــا قطــع کــردن  مــی یابــد، آنچنــان کــه ایــن ادراک ب

جهــان و غلبــه بــر وقفــه هایــش در زمــان، وقفــه ی 

میــان ایــن دو یعنــی کنــش و واکنــش را پــر مــی کند. 

همبســتگی میــان یــک مــاده ی غیــر انســانی و 

ــت،  ــک اس ــن دیالیکتی ــانی عی ــر انس ــم اب ــک چش ی

چــرا کــه ایــن ارتبــاط هــان اینهانــی یــک اجتــاع 

ــاژ  ــود مونت ــت. خ ــانی اس ــم انس ــادی و کمونیس م

پیوســته دگرگونــی هــای حرکــت هــا در عــامل مــادی 

ــل  ــن را تعدی ــه ی حرکــت در چشــم دوربی ــه وقف ب

ــه  ــش هم ــاژ از پی ــه مونت ــت ک ــد گف ــد. بای ــی کن م

ــاژ  ــی وجــود داشــت. مونت جــا در دو لحظــه ی قبل

ــرداری اســت.  ــر فیلم ــدم ب ــح مق ــش مصال در گزین

مــاده  از  بخــش هایــی  آن  تعبیــری مونتــاژ  بــه 

اســت کــه مــی خواهــد وارد تاثیــرات متقابــل شــود، 

ــدا  ــیار دور و ج ــم بس ــه گاه از ه ــی ک ــش های بخ

هســتند. )شــکل واقعــی زندگــی(. مونتــاژ جزئــی از 

فراینــد فیلمــرداری هــم اســت. در وقفــه هایــی کــه 

چشــم – دوربیــن آن را بــه تــرف در مــی آورد 

)فیلمــرداری کــه تعقیــب مــی کنــد، مــی رود، 

داخــل مــی شــود، خــارج مــی شــود: خاصــه، زندگــی 

درون فیلــم( مونتــاژ پــس از فراینــد فیلمــرداری 

ــح و  ــه مصال ــی ک ــن، جای ــاق تدوی ــد، در ات ــی آی م

قرایــن فیلمــرداری در برابــر یکدیگــر ارزیابــی مــی 

ــاژ  ــه مونت ــام اینک ــم(. رس انج ــی فیل ــوند. )زندگ ش

در مخاطــب هــم وجــود دارد، یعنــی هــان کســی 

کــه زندگــی درون فیلــم و زندگــی واقعــی را بــا هــم 

مقایســه مــی کنــد. ســه ســطح وجــود دارد کــه بــه 

وضــوح همزیســتی شــان در مــردی بــا دوربیــن 

فیلمــرداری منایــش داده شــده اســت؛ ایــن ســه 

ــی  ــای قبل ــام بخــش کاره ــال اله ــن ح ســطح در عی

ورتــوف هــم بودنــد. دیالیکتیــک رصفــا یــک اصطاح 

ــم  ــک ه ــود. دیالیکتی ــوروی نب ــازان ش ــرای فیلمس ب

عمــل و هــم نظریــه ی مونتــاژ بــود. امــا در حالــی 

ــزن اشــتاین،  ــزرگ شــوروی )آی ــه ســه فیلمســاز ب ک

اســتفاده  از دیالیکتیــک  پودوفکیــن و داوژنکــو( 

ــا  ــت – تصویره ــدی حرک ــب بن ــا ترکی ــد ت ــی کنن م

را دگرگــون کننــد. ورتــوف در دیالیکتیــک ابــزار 

ــد.  ــی یاب ــدی را م ــب بن ــن ترکی ــدن از ای ــاص ش خ

ارگانیسم دیالیکتیکی سرخپرسونا
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ــر برســون مســتحق  ــی" روب ــگل بولون ــای جن "خامنه

چنــد یادداشــت تفســیری اســت، تنهــا بــه ایــن دلیــل 

ــه  ــوح و ب ــه وض ــوح ب ــان وض ــن کار درخش ــه ای ک

طــور گســرده ای مــورد انتقــاد واقــع گرایانــه قــرار 

ــه  ــرگ ب ــد روزن ــه اســت. هانطــور کــه هارول گرفت

ــی از  ــا یک ــم تنه ــرد: رئالیس ــاره ک ــه آن اش ــی ب خوب

57 نــوع بیــان فرمیــک مــی باشــد. بــا ایــن حــال، بــه 

ــم هــای "دخــر اســکریپت"  ــورد فیل خصــوص در م

و "دخــر فروشــگاه" واقــع گرایــی بــی حــد و حــر 

ــه آنهــا اطــاق مــی  ــای هــری اش ب ــه معن اغلــب ب

ــی،  ــان محل ــرا یکــی از نقاش ــرا؟.... آه چ ــردد. چ گ

ــای  ــاس ه ــر لب ــد از ظه ــا کازارس در بع ــد ماری مانن

بلنــد مــی پوشــد؟ ایــن چــه مفهــوم فرمیکــی دارد؟ 

ــت  ــفافی اس ــنجی  ش ــابه نظرس ــوع مش ــن موض )ای

ــا  ــی در آریزون ــان رشق ــان آمل ــق آن راهب ــه از طری ک

مــورد تخریــب قــرار مــی گیرنــد، جایــی کــه آنهــا می 

ــا ماشــینهای غــول پیکــر معــدن همچــون  ــد ب توانن

  Going My Way رابینســون کروزوئــه  از طریــق

ــم  ــه آن کاری نداری ــا حــال ب ــد، ام ــدا کنن نجــات پی

بــا اینکــه ایــن خــودش یــک داســتان بامنــک دیگــری 

اســت.(

ــاع  ــا ارج ــی" ب ــگل بولون ــای جن ــون در "خامنه برس

لباســهای  بــه وضعیــت جامعــه در ســال 1944، 

ــورت  ــه ص ــر را ب ــای زن در بعدازظه ــد کاراکره بلن

منادیــن مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد. حــال چــرا 

پــس از آن برســون چنیــن کانــون واضــح از رئالیســم 

ــوع  ــه ن ــراپ ک ــک پ ــوان ی ــه عن ــنش ب را در میزانس

پوشــش لباســها باشــد، در حیــن ســاعت پــرواز نشــان 

مــی دهــد، آیــا ایــن یــک بــی دقتــی اســت؟ پاســخ 

ــوق  ــه ف ــه ای ک ــرای برســون حرف ــه ب ــن اســت ک ای

العــاده فرمــش را مــی شناســد چنیــن نگاهــی غیــر 

قابــل تصــور اســت. برســون مــی توانســت بــا نقــض 

گســرده ای در اجــزای فرمــش از انتقــادات آن زمــان 

اثــرش خــود را مــرا کنــد. فضایــی  بــه  نســبت 

ــد کــه مــا  ــه ایــن شــکل مــی باشــــ کــه همیشــه ب

عمدتــا نســبت بــه گــذشـــتـــــــــــه از زمـــــــــان 

ــتیم. ــر هــــــــــــســـــ ــر متاث ــال بیش حـــــــ

ژان مــــورو به راحـــــتـــــی در "ژولــــی و ژیــــم" 

ــگر  ــق بخشایش ــش یــک عــــاشــــ ــود را در نق خ

آداپتــه مــی کنــد و اســکارلت اوهارا )شــخصیت فیلم 

بربــاد رفتــه( همیشــه شــانس بــــیـــــشــــتــــــری 

ــی  ــم اتوبوســــ ــخصیت فیل ــوس )ش ــچ دوبی از بان

بـــــنـــــام هــــــوس( داشــــتــــــــه اســـــــت. اما 

در ایــن اثــر بــا وضـــــعــــــیت دیگــری مواجـــــهه 

ایــم. در حقیقــت "خامنهــا" از یــک اپــــیـــــزود رمان 

" ژاک قضــا و قــدری و اربابـــــــش )1773( نوشــته 

بنـــــــام دنیـــــــس دیــدرو  ی فیلــــســـــــوفی 

اقــــتــــــباس شــده اســت. 

برســون می توانست به مانند گـــــذشتـــــــه بــــــه 

سبک روایت متثیل وار بـــــازگـــــــردد که در تـــــیم 

ژاک پرفورتر -  مارســل کارنـــــــه در طول اشغــــــال 

فرانــــــســــــه توســط آلـــــــــــان فعالیــت مــی 

کرد، تیمـی که در آن آثاری همچــــون "فرستــــــاده 

شیــــطــــــان" و "بــــچـــــــه های بهـــــشــــــت" 

ساخــــتــــــه شــــــد. بـــــه جای ادامــــــه دادن در 

دنــــــیــــــای ســـــوبـــژکــــتــــیــــــو واگــن هــا، 

بــــــــــــــــــــرســـــون فــــرجـــــــــــامـــــش را 

بــــــه دنـــــیــــایـــــــی ابژکــتـــیــــــو تـــــــبدیل 

ــد. می کــــــــــــنـــــــــــ

را در  کاراکرهــای خــود  برســون  بــه هــر حــال 

تعلیــق نگــه مــی دارد، همچــون کاری کــه کامــو بــا 

پرســناژهایش انجــام داده و آنهــا را میــان مــرگ و از 

خودبیگانگــی بــه نوســان مــی رســاند و در ایــن بیــن 

ــی ایســتد. ــا م ــان از پ ــف  زم موتی

بــا ایــن حــال، شــخصیت هــای او یــک قــرن احســاس 

خلــوص ژان راســین واری را احســاس مــی کننــد 

ــاط  ــاره ی ارتب ــر درب ــق ت ــتنداتی دقی ــه مس ــه ب ک

اجتاعــی مــی پــردازد. حتــی یــک طــرح ناهمــوار در 

پیرنــگ نشــان مــی دهــد کــه خودخواهــی غیرقابــل 

ــس از ســال 1929 وجــود  ــرای هــر دوره پ ــی ب قبول

دارد. هلــن )ماریــا کازارس( کــه توســط ژان )پــل 

برنــارد( پــس زده مــی شــود او )هلــن( انتقامــش را 

از عشــقش در ازدواج ژان بــا اگنــس )الینــا البوردتــه( 

ــده و  ــه در مزای ــه ای ک ــر فاحش ــرد، جادوگ ــی گی م

کمــک مالــی هلــن بــه عنــوان یــک باکــره ی محلــی 

شــناخته مــی شــود. از ســوی دیگــر ســاختار طبقاتــی 

ضمنــی کــه ممکــن اســت مرشوعیــت بخشــیدن بــه 

توافــق دربرگیرنــده خواســته هــا را در پیــش بگیــرد، 

تــا کنــون بــه پــس زمینــه رســیده اســت کــه تقریبــا 

از بیــن مــی رود.

در ایــن بیــن گفتگــوی ژان كوكتــو در بــاره ی برســون 

بــی حــد و حــر بــودن فــرم ســینای او را یــادآوری 

مــی کنــد. دقیــق بــودن پــان هــای برســون، منظــم 

بــودن میزانســنها را نشــان مــی دهــد بــه طــوری کــه 

بــر روی درام داخلــی تأکیــد ویــژه ای مــی شــود و 

ــر از  ــارج وجــود دارد، بیش ــای خ ــه در دنی ــه ک آنچ

نقطــه ی دیــد بــه ســاحت ابژکتیــو مــی رســد.

ســختی ســبک برســون در اینجاســت کــه جغرافیایــی 

را در کوتــاه تریــن فاصلــه بیــن دو اتــاق کاهــش مــی 

ــر کنراســتی  دهــد و معــاری و امتســفر در فــرم اث

ــد. شــگفت  ــن تاریکــی و روشــنی ایجــاد مــی کن بی

آور نیســت کــه یــک شــخصیت بــاروک مانند اورســن 

ولــز بایــد از فیلــم هــای برســون نفــرت داشــته 

ــس آن افشــاگری در  ــفافیت و در پ باشــد. چــون ش

هــر ولــز بســیار اهمیــت دارد امــا در فــرم برســون 

اینگونــه نیســت. ژان و آگنــس در نهایــت بــا عشــق 

خانم های جنگل بولونی

محصول: فرانسه - 1945

کارگردان: روبر برسون

رئالیسم در پرسناژ برسونی
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مــی  پیــروز  هلــن  نفــرت  روی  از  خــود 

و  اســت  درونــی  آنهــا  فیــض  امــا  شــوند، 

شــود. منــی  تبدیــل  مانتالیســم  ســانتی  بــه 

هیــچ کات یــا حرکــت دوربیــن اضافــه ای در فیلــم 

ــاس  ــه تسلســل منــی رســاند. آگنــس، در لب درام را ب

شــب عروســی خــود غــرق شــده اســت، بــه حــدی 

کــه خلــوص خــود را از طریــق شــدت متاشــای 

ــاس  ــگ روشــن لب ــای رن ــم ه ــر روی فری ــن ب دوربی

ــه ی  ــه در صحن ــرای منون ــا ب ــد. ی ــزه مــی کن دراماتی

ــادآور  ــت و شــلوار و کا ســیاه و ســفید ی ــص، ک رق

ــر  ــا جینج ــه عمدت ــت ک ــابهی اس ــای مش ــاس ه لب

راجــرز و آن میلــر در فیلــم " در صحنــه )1937( 

"  اثــر گریگــوری ال کاوا مــی پوشــیدند و عــاوه 

ابریشــمی،  هــای  جــوراب  بــه  اشــاره  ایــن  بــر 

بــرد.  مــی  بــاال  را  بــری  حساســیت  میــزان 

بیشــرین املــان الهــام بخــش در داســتان بــرای 

ــه و  ــای گناهکاران ــینا، ادراکه ــخ س ــون در تاری برس

ســمبلیک از موتیــف هــای بــری اســت. غرورهــای 

فــردی در پــس فروپاشــی هویتی.مثــا از عمــق 

غــرور قهرمــان مــا کــه بــر روی مقیــاس اخاقــی اش 

اثــر گــذار بــوده مــی تــوان میــان خلــوص نســبی یک 

ــروس  ــاس ع ــق لب ــوص مطل ــفید و خل ــره س ــت گ ک

یــک رابطــه ی دیالیکتیکــی و پــر تضــاد یافــت.

ــه  ــا البوردت ــه الین ــور ک ــود، هانط ــی ش ــه م نهادین

ــه  ــرد. ب ــن تقــارن پیــش مــی ب پرســناژش را در همی

ــق  ــاهد عم ــا ش ــش ه ــوازی نق ــل در ت ــن دلی همی

شــآن شــخصیتها هســتیم. هلــن وقتــی متوجــه مــی 

شــود کــه عاشــقش را بــه طــور غــم انگیزی از دســت 

داده اســت در پایــان حــس ســانتی مانتــال را در 

ــه  کاراکــرش مــی کشــد  و از ســوی دیگــر اگنــس ب

طــرز شــگفت انگیــزی بــه دنبــال نابــودی خویــش از 

طریــق میــل خــود بــرای آزادی اســت. اینگونه اســت 

ــا پرســناژهای برســونی رو بــه رو هســتیم. کــه ب

صحنــه  اجــزای  بــا  شــخصیت  ی  انــگاره  یعنــی 

ــا  ــن حــال  ماری ــد. در همی رابطــه ای دوســویه دارن

کازاراس در ســاحت لبــاس شــبانه ی خــود همچــون 

یــک مدئــای مــدرن شــایل نــگاری مــی شــود.

حــال چــرا ماریــا کازاراس در بعــداز ظهــر لبــاس 

هــای بلنــد مــی پوشــد؟؟ بایــد اینطــور بگوییــم 

کــه در تــراژدی کاســیک، ماســک هــا و نــوع پوشــش 

بازیگــران در فــرم درســت فریبنــده عمــل منــی 

کننــد و بــه ســاحت ســاختار انســجام مــی بخشــند. 

ــای  ــان دیالوگه ــز می ــد متای ــی گوی ــس م )کارل مارک

ــی  ــنی آگاه ــا چاش ــروز ب ــت ام ــن صداق ــروز  بی دی

تجانــس  فروپاشــی  و   اســتاتیک  هــای  ارزش  از 

جهانــی یــک دیالیکتیــک ســاختاری مــی ســازد( 

ــا  ــاد ب ــا در تض ــاس ه ــرد لب ــون کارک ــر   برس در ه

انــگاره هــای غمگیــن پرســناژها یــک کنراســت پــر 

ــیو  ــه ی کنراس ــن رابط ــد. ای ــی کن ــاد م ــادد ایج تض

ــری  ــورت ب ــه ص ــد ب ــی توان ــونی م ــان برس در زب

بــه مفاهیــم متضــاد جــری و اراده آزاد ترجمــه 

شــود تــا حــدی کــه از لحــاظ نقــش کروماتیــک، بــه 

طــور اجتنــاب ناپذیــری لباســها و نــوع پوشــش ماریــا 

ــوده  ــر من ــاب ناپذی ــش اجتن کازاراس وی را در نقش

بــه نوعــی کــه حــس انتقــام او در بطــن شــخصیت 

ــه ــا البوردت ــه الین ــور ک ــود، هانط ــی ش ــه م نهادین

خانوم های جنگل بولـونـیپرسونا
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پرسونا

باهــوش  کرگــردان  اثــر  "عــروج"  شــوروی  فیلــم 

و زیبــای اوکراینــی، خانــم الریســا شــپیتکو کــه 

همــر یــک فیلمســاز مســلان اهــل قفقــاز اســت، 

ماجــرای پارتیزانــی را حکایــت مــی کنــد کــه در 

جریــان اشــغال خــاک روســیه بدســت هیتلــری هــا 

ــل  ــا را تحم ــکنجه ه ــد، ش ــی افت ــمن م ــگ دش بچن

ــی  ــش را م ــود و جان ــی ش ــن من ــا خائ ــد ام ــی کن م

بازد.آنچــه کــه فیلــم را از بقیــه ی آثــار روســی 

دارای مضمــون مشــابه متایــز مــی کنــد، پرداخــت 

ــی و  ــت روحان ــه برداش ــه اینک ــت، ن ــردان اس کارگ

مذهبــی در ســینای روســیه بــی ســابقه باشــد بــی 

ــن ســینا را داشــته  ــخ ای آنکــه قصــد ورق زدن تاری

ــداد  ــایه اج ــو، "س ــت داوژنک ــه نی ــاره ب ــیم، اش باش

فرامــوش شــده مــا" اثــر رسگئــی پاراجانــوف "آنــدری 

روبلــف" اثــر آنــدری تارکوفســکی کفایــت مــی 

کنــد. معهــذا الریســا شــپیتکو از ایــن حــدود فراتــر 

ــتگیری  ــان دس ــم او در جری ــزان فیل ــی رود. پارتی م

ــی  ــه تعال ــل ب ــل نی ــدام مراح ــام اع ــج و رسانج و رن

ــیح  ــد، مس ــی کن ــی م ــی، ط ــی مذهب ــه مفهوم را، ب

ــی  ــان م ــه آس ــه ب ــرد – بلک ــی می ــود و من ــی ش م

رود و درســت قبــل از ایــن صعــود، هنگامیکــه پــای 

ــه  ــه ب ــتائیانی ک ــان روس ــتاده در می ــه دار ایس چوب

متاشــا آورده شــده انــد، پربچــه کوچکــی را میابــد 

ــدن  ــش را در ب ــذش، روح و بــا نــگاه ممتــد و ناف

ــر  ــدی دیگ ــودک تول ــی دهــد، ک ــول م پربچــه حل

ــت  ــوی زیس ــات معن ــت روح و امکان ــد. عظم میاب

انســان در ایــن دهکــده خواهــد مانــد. ملتــی بــزرگ 

خواهــد ماند.بــه مــوازات شــهادت قهرمــان داســتان، 

ــمن  ــکار دش ــاال هم ــه ح ــزان ک ــکار پارتی ــک هم ی

ــی  ــودا م ــد، یه ــی ده ــکان  م ــش دم ت ــده و برای ش

شــود و محکــوم بــه زندگــی، کــه گفــن نــدارد، غــرض 

ــی ســگی اســت....  زندگ

فیلــم الریســا شــپیتکو از اشــارات مســتقیم مذهبــی 

رسشــار اســت و بــه همیــن جهــت ســهم عمــده ای 

از توفیقــش را مدیــون ایــن عنــر غافلگیــری اســت 

ــروج"  ــده..... "ع ــوروی ام ــر ش ــاد جاهی ــه از اتح ک

متثیــل گرایــی ثقیلــی بــه کار مــی گیــرد کــه مثــل هــر 

ــی اســت.  ــش ابتدای ــم و بی ــی ک ــی ثقیل ــل گرای متثی

ــور  ــاری، رنج ــل از گرفت ــی قب ــتان، حت ــان داس قهرم

اســت و متاشــاگر مــی دانــد کــه او بــه هــر صــورت 

بــه مــرگ، یعنــی بــه آن دنیــای فراســو، نزدیــک 

اســت. قهرمــان داســتان، قبــل از دســتگیری بــا گیــاه 

و بــاد و بــرف و خــاک و آتــش رابطــه روحانــی 

ــارص  ــا عن ــر ب ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــد ی ــی کن ــرار م برق

کائنــات یکــی مــی شــود، کــه هــان وحدتــی اســت 

که هدف هر تصوف است.

شــک نیســت کــه همــه ی اینهــا بــا ســلیقه و باهوش 

کــه از ســالها قبــل در الریســا شــپیتکو رساغ داشــتیم، 

ــود.  ــی ش ــه(( من ــاح ))حقن ــه اصط ــده و ب ــان ش بی

معهــذا، از طریــق ایــن همــه تاکیــد کارگــردان مــی 

ــش را رد  ــه کارت های ــت هم ــل اس ــه مای ــاند ک رس

ــل  ــا تخی ــوش ی ــدرت ه ــه ق ــز را ب ــچ چی ــد و هی کن

مکاشــفه  بــا  »عــروج«   وانگذارد.فیلــم  متاشــاگر 

رسوکار دارد. در ایــن حال...ایانــی غیرمتعــارف بــه 

فلســفه پاســکال )اعتقــاد بــه زندگــی در فراســو، بــه 

مثابــه تنهــا امکانــی کــه بــرای زندگــی زمینــی معنــی 

و علتــی دســت و پــا مــی کنــد( بــروز مــی دهــد...

الریســا شــپیتکو آن نــوع شــخصیت غیرمذهبــی 

ــری  ــه گی ــش، نتیج ــتها و اعتقادات ــه برداش ــت ک اس

خیــزد.  برمــی  مــادی  هــای  پدیــده  از  هایــش 

ــی  ــا قیاس ــا منش ــتیک(( ی ــک ))آگنوس ــاح ی باصط

ــرداری از  ــرده ب ــرای پ ــتجویش ب ــه در جس ــت ک اس

ــت او از  ــود. حرک ــی ش ــک م ــه آن نزدی ارسار روح ب

بــرون بــه درون اســت.

) نوشــته شــده در ســال 1356 –  جمــع آوری و 

تنظیــم بــه کوشــش ایــرج صابــری در کتــاب قلــم بــر 

ــره ای( ــرده ی نق پ

نام: عروج
کارگردان: الریسا شپیتکو
محصول: شوروی - 1977

منتقد: هژیر داریوش
منبع: کتاب قلم بر پرده نقره ای

تمثیل گرایی زمینی
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خشت و آینه

"و دیگر هیچ چیز فریاد ما را نخواهد پوشاند"؛ 

غــم رساســیمه بــه جان ایــن مــادر گرگرفتــه، وجودش 

ــرت مامــت  ــه نف ــه صاب ــش و روحــش را ب را رسزن

مــی گویــد. درد ایــن اســت کــه محبــت مــادری، از 

میــان معرفــت آدمــی بــی رسانجــام در ســایه، خــود 

را در خفــا بــه خفقــان دچــار می ســازد. کــدام مــادر؟ 

چــه اهمیتــی دارد وقتــی جیــب هایــان تــا فطیــری 

ــار  ــدام فطــرت زنه ــد و ک ــه دارن ــا فاصل فرســنگ ه

ــرای آرامــش  ــه نورســیده از ب ــان کین ــن مردم ــه ای ک

انباشــته انــد. و کــدام آرامــش؟ بخشودنیســت و گلــه 

از ایــن خموشــی در باورهــای تراشــیده شــده ی بــی 

ــه دارد،  ــز گل ــا نی ــیه م ــال از روی س ــان. زغ اساس

پــس هــوار بــر ایــن زخــم نشــود ترمیــم. 

وانگهی به خودآمدن و از نو روییدن.

نفــرت گفتــه هایــم تــا آن جایــی مــی رســد کــه منــی 

ــه قهقهــه وا دارم.  خواهــم بیشــر از ایــن خــود را ب

امــا فیلمســاز فقیــد بــه قــدری کارخــود را بلــد بــوده 

کــه پــس از دیــدن فیلمــش نفســی راحــت بکشــم و 

آســوده بگویــم "تــو کارت را انجــام دادی". مهجــور 

ــاد  ــی فری ــر دورازانتظــاری کــه حت ــن اث ــدن چنی مان

ــه  ــرده و ن ــروی ک ــرم پی ــاحت ف ــم از س ــش ه زدن

ــوب  ــی، در آش ــد تصنع ــل غرولن ــه تحمی ــات ب هزلی

"ایــران وطــن مــن" هــای کشــکی، کمــی جــای 

امیــدواری دارد. بحــث نخســت ایــن کــه، رهنــا 

ــی  ــم ســازه کــه ب در جســتار هــای متاتیــک و تحکی

تردیــد از میزانســن آبرومندانــه خــود دارد. بــه قیاس 

از موضــع جانبــی روی آورده و بــا ترکیب بنــدی 

ــد و  ــگ در فورگران ــر رن ــم از تاثی ــض اع هــای متناق

ــیو  ــردازی کنراس ــد، نورپ ــان در بک گران ــض ه نقی

و گــذار اکســریم النــگ بــه کلــوز تعــادل فرمــال را 

بــه طــرز حیــرت آوری تحــت کنــرل دارد. تصاعدی از 

جامــپ کات هــا نیــز در مونتــاژ دوســویگی روایــت 

ــه  ــو و یــک ب ــد و بــرش هــای انژکتی را رقــم مــی زن

یــک متوالــی ذیــل اُورلــب، از چنــد پردگــی روایــت 

گرفتــه  فاصلــه  کامــا  ای  منایشــنامه  ســبک  بــه 

و تنهــا بــه کنراســت زمانــی و بســامد آن اکتفــا 

ــارج از  ــش و در خ ــت منای ــگ در برداش ــد. رن میکن

آن عامــل اصلــی دوســویگی روایــت شــده، کــه 

ــوی  ــویی در پات ــش از س ــان منای ــب را در زم مخاط

ــه  ــت ک ــت اس ــن از آن جه ــاند، ای ــی نش ــن م متری

گمگشــتگی در میزانســن را بــه واقعیــت گمگشــتگی 

ــد. بحــث دوم،  ــر کن پرســناژ هــای رهنــا نزدیــک ت

ســاختان واریاســون شــخصیت هــا جلوگیــری از 

ــداوم هــر  ــرای ت ــی ب ــگ و اســتقرار مکان ــزل پیرن تن

ــکان از  ــد ام ــا ح ــت. او ت ــامد اس ــر در بس ــه به چ

ــگ  ــریم الن ــته و اکس ــک دوری جس ــت نزدی برداش

ــر  ــی کــه پیــش ت ــری ابتدای شــات را بســر موضع گی

از آن اشــاره کــردم انتخــاب کــرده اســت. منــش 

ــد، آدم  ــی منای ــگ هــا پرواضــح م ــن اکســریم الن ای

ــی کــه قضــاوت مــی شــوند امــا حــق قضــاوت  های

بــه آنهــا داده منی شــود و نکتــه اصلــی فــرار از تیــپ 

ســازی آماتــور ســبک فیلمفارســی هــای هــم عــر 

خــود اســت کــه بنابــر نگــرش رهنــا پرســناژ هــا در 

ــه  ــوم- ب ــگ و مدی ــریم الن ــدون -اکس ــه ای م فاصل

مثابــه مجســمه هایــی از ویریــن فیلمســاز انــد کــه 

ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــش ق در معــرض منای

و  فارســی  زبــان  تعامــل  عــدم  ســوم  بحــث 

ــا درهــم شکســن یــک  انگلیسی ســت کــه نهایــت ب

ــت  ــی صحب ــد. "فارس ــان رس ــه پای ــه ب ــوی دیرین تاب

ــدا  ــردی پی ــه م ــا ی ــرل"، "اینج ــک گ ــو دران ــن"، "ی ک

ــر فیلمســاز  ــه برســونه" و تلنگ ــا خون ــو ت میشــه من

ــه  ــن خطاب ــی تری ــادری از اصل ــان م ــظ زب ــر حف ب

هــای ناسیونالیســتی ذیــل فــرم منســجم اوســت 

کــه بــا دوســویگی روایــت کامــا تطابــق رویکــردی 

ــه  ــادری را تخطئ ــان م ــردن زب ــاد ب ــا از ی دارد. رهن

ای بــر ذات گمشــده آدم هــای خــود قلمــداد کــرده 

ــدازه خــود  ــا چــه ان ــه ت ــن مســئله ک ــا بســط ای و ب

ایرانی مــان را مــی شناســیم و چگونــه در عیــن حــال 

ــرده ایــم موضــع خــود  ــاد ب خــود ایرانی مــان را از ی

را رســا اعــام مــی دارد.

و اینــک گــذری بــه ماجــرای رهنــا خواهــم داشــت 

تــا اذعــان بحــث هــای پیــش رو از جملــه امنیژیــای 

ملــی، رکونســانس درونگرایانــه، عــدم تنــزل پیرنــگ 

ــد.  در دوســویگی و ســبک میزانســن را فراهــم منای

ماجــرا از ایــن قــرار اســت کــه منایشــنامه نویــس و 

کارگــردان جوانــی بــا نوشــن منایــش نامــه ای دربــاره 

ــات  ــراری تعام ــد برق ــکندر، قص ــکانیان و پسااس اش

از  رئــال  قیــاس  یــک  در ســاحت  ناسیونالیســتی 

ــران دیریــن و حــارض دارد. پرولــوگ رهنــا جــای  ای

بســی بازنگــری خواهــد داشــت؛ دســتی در یــک 

ســوم قــاب از جانــب، بــا انداخــن عکــس هایــی از 

معــاری ایرانــی، آثــار باســتانی ملی مــان و طبیعــت 

ــرای  ــه ب ــک انردوســیون زیرکان ــران ی ــان ای رسزمین

ــه بســط اصلــی پیرنــگ را فراهــم می ســازد؛  ورود ب

از کنــاری دیالــوگ هــای دفــر، تلفــن هــای مشــغول 

لحــن  کارمنــدان  تــوی  در  تــو  هــای  مکاملــه  و 

ــا  ــویی ب ــرده و از س ــظ ک ــد حف ــه ج ــینایی را ب س

ــی و در  ــی اعتنای ــا، ب ــس ه ــی عک ــاب هردمبیل پرت

عیــن حــال دلســوزی همزمــان را تداعــی کــرده کــه 

کنراســت تحســین برانگیــزی از حال حــارض مردمانم 

اســت. در ســکانس بعــد کــه مــوزه ای را بــه منایــش 

میگــذارد دوربیــن در POV یــک بازدیدکننــده لحــن 

دیگــری بــه مقدمــه چینــی رهنــا مــی بخشــد کــه 

در عیــن حــال مکمــل بــرش هــای اپتیــکال از دســت 

ــی( ــید الیق ــس ) جمش ــه نوی ــته های منایش نام نوش

ســت. تراکینــگ مــوزه-در میزانســن خمــوش و بــی 

ــیونی  ــا کمپوزیس ــه ب ــا ک ــوزانه رهن ــا دلس روح ام

نـــــام: پسر ایران از مادر خود اطالعی ندارد 
محصول ایران - 1976 )1355(

کارگردان: فریدون رهنما

کرنای بی نوایی از جوالن خاموش
سیاوش محصصی
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نامراکــم، نورپــردازی موضعــی و نیمــه ســیلوئت 

کــردن ســوژه و از طرفــی تحمیــل عنــارص دایجتیــک 

ــه  ــت ک ــال مردمانیس ــه ح ــه ب ــک مرثی ــه-  ی صحن

انــدروا و حالــی بــه حالــی از میــان تاریــخ، فرهنــگ 

ــه از  ــی آنک ــد ب ــا می گذرن ــی اعتن ــود ب ــت خ و ملی

ماهیــت ایــن گــذار باخــر باشــند کــه از بخــت نیــک 

رهنــا ذره ای از توصیــف چگونگــی ایــن امنیژیــای 

ــردان جــوان قصــد  ــغ نکــرده اســت. کارگ ــی دری مل

ــا  ــد ام ــه کن کن ــه را ریش ــی دیرین ــن فراموش دارد ای

ــی  ــه ب ــن خدم ــا ای ــم ب ــتگاهی، آنه ــه خاس ــه چ ب

ــتی.  ــرام ناسیونالیس ــه م ــاری از هرگون ــه و ع دغدغ

تحکیــم رهنــا بــر ایــن قیــاس خیلــی نزدیــک در دو 

برهــه تاریــخ و فرهنــگ ایــران اهمیت بســیار دارد و 

از ســاحت نگرش او، اشــکانیان در پسااســکندر چنان 

کــرده انــد کــه نوکیســه گان حــال، و ایــن تقابــل بــه 

مــدد انتقــال کنــش هــای درونگرایانــه پرســناژ هایش 

- ایجــاد تقابــل در دوســویگی ذیــل میزانســن یــک 

بــه یــک ) انژکتیــو( } از آن ســو کــه ماوقــع دیریــن 

ــرده  ــا چندپ در واپســین حــال رقــم میخــورد کــه ام

ــه عمــل  ــه ب منی شــود و از خــود منشــی درونگرایان

آورده{ بــه زیرکــی انجــام گرفتــه پــس ایــن فراموشــی 

ــه رسانجــام مــی رســد.  ــر ب ــا باورپذی ــگاه رهن در ن

ــرم  ــت در ف ــه روای ــف ک ــن توصی ــه ای ــر ب ــاور پذی ب

خــود بــه نقطــه عطفــی کــه برخــاف انتظــار گســیل

نداشــته، بــه یکبــاره میــل میکنــد و در سکانســی کــه 

مونتــاژ، اقلیــم ایــران را از دیــروز تــا بــه امــروز مرور 

داشــته ایــن مســئله بــه درســتی عیــان گشــته اســت. 

رهنــا بــرای امنیژیــای ملــی بســر قابــل تاملــی 

نیــز فراهــم کــرده اســت و هــان تــک پــان هــای 

ــت  ــید الیقیس ــای جمش ــته ه ــت نوش ــوع دس مجم

کــه بــا نگاشــن هــر لحظــه از واپســین رویــداد کــه 

در عیــن حــال مشــابهش در دیریــن رقــم مــی خــورد 

درواقــع مقایســه را شــکل میدهــد و منســجم بــر آن 

ــوگ حاســی  ــک اپیل ــزرگ و ی ــک ســوگ ب شــمی ی

را رقــم میزنــد کــه بــه راســتی فرزنــد ایــران از مــادر 

خــود بــی اطــاع اســت.

رسانجــام، رهنــا در خلــق فریــادی کــه هیــچ چیــز 

نتوانســته آن را بپوشــاند بــا دمیــدن ذات وطــن 

پرســت خــود در اثــر چیــره بیــرون مــی آیــد و امــان 

از ایــن فراموشــی کــه بــا بــرون آمــدن گوهــری چنــد 

هــزاران ســاله از دل خــاک نیــز طعم دوســت داشــن 

مــادری را نفهمــد و ســپاس از آن نیــک منشــی کــه 

مــادر خویــش ارجمنــد شــارد.

ــانس  ــن رکونس ــت ای ــگارد. در حقیق ــی ن ــه م خطاب

از منظــر زیبایــی شــناختی در ارتبــاط بــا ابــژه 

نحــوی  بــه  اســمبلی،  فراینــد  در  آن  ماهیــت  و 

ــه  ــی روایــت ترتیــب گرفت ــر از بســامد زمان تاثیرپذی

ــاور  ــه ب ــع، ب ــه موق ــک ترانزیســیون ب ــا ی اســت. ام

ــد اســمبلی  ــزل در فراین ــدم تن ــی ع ــل اصل ــن عام م

ــوم  ــه مدی ــریم ب ــر اکس ــش از بس ــت و آن جه اس

ــه  ــا را ب ــه کمپوزیســیون رهن ــوز آپ اســت ک و کل

دگرگونــی از رویکــرد فرمــال منــی انــدازد، چراکــه در 

ــی فیلمفارســی عکــس  ــر ترانزیســیون هــای فرم اک

ایــن اتفــاق رخ داده و بــا تغییــر منــش عــدم التــزام 

ــنامه ای و  ــن منایش ــب لح ــگ موج ــت در پیرن نخس

یــا مفهوم گرایــی بــرون از اثــر میشــود؛ کــه دراینجــا 

رهنــا از ایــن تلــه بــا درایــت خــود رهایــی جســته 

اســت. 

بحــث آخــر برســی کنــش بســامد رخــداد در طــول 

و  پــردازی  شــخصیت  منظــر  از  اســت.  روایــت 

پرداخــت بــری، روایــت پیــش رو در عــدم ســنخیت 

بــا فرهنــگ و جــر بــه تصنــع، مســئله خــود را ابــراز 

میکنــد. هانطــور کــه قبــل تــر اشــاره شــد ایــن آدم 

ــد  ــا ان ــاس رهن ــن قی ــی در ویری هــا مجســمه های

کــه بــا رســیدن بــه اصــل ســخن َمثــل کهــن ایرانــی 

»از ایــن بخــاری بلنــد منیشــه« کــه کامــا هــم چنیــن 

اســت، بــا ایجــاد یــک روحیــه دالورانــه در کارگــردان 

یــک  بــه  جوانــش،  همــکار  البتــه  و  )الیقــی( 

عصیانگــری کــه از رسآغــاز پرولــوگ میســازد تصمیــم 

میگیــرد و بــا اجــرای مرورانــه و متحیــر زن جــوان 

ــه  ــی ک ــنامه ای، پایان ــن منایش ــب آن میزانس در قال

بایــد را رقــم نــزده و بــا کات بــه تشــویق متاشــاگران 

ایــن اثــر را از یــک مانیفســت ناسیونالیســتی بــه یک 

کرنــای ناسیونالیســای کامــا ســینایی بــدل میســازد 

و حــاال هــر پایانــی بــرای اثــر بــه منزلــه ایجــاد تامــل 

پــس خــروج از ســالن در متاشــاگر اســت. و ایــن بــه 

زعــم مــن هــر رهنــا در پرداخــت کامــا آوانــگارد 

و روایــی خویــش اســت کــه مشــابهش را در ســیاوش 

ــان اثــر،  در تخــت جمشــید میتــوان دیــد. و امــا پای

ــی؛  ــی نهای ــمی و خموش ــرد ش ــه م ــن ب ــگ پ تراکین

ــتهزا  ــی را در اس ــای مل ــن امنیژی ــه ای ــرای همیش ب

قــرار داده و تراکینــگ از تلفــن بــه قــاب عکــس مــرد 

پسر ایران از مادر خود اطالعی ندارد خشت و آینه
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رابــرت مــک کــی در کتــاب داســتان عنــوان می کنــد 

کــه جرقــه اولیــه یــک ایــده از یــک تصویــر یــا یــک 

قــاب می آیــد، قابــی کــه همــواره در زمان هــای 

مختلــف همــراه شاســت و رهایتــان منی کنــد، و 

رسانجــام باعــث می شــود تــا از آن بــه ایــده اصلــی 

و داســتان فیلمتــان برســید. در مواجهــه بــا ســینای 

ــه  ــه ب ــش، همیش ــای فیلم های ــوس و متاش آنجلوپول

ایــن فکــر می کنــم کــه کــدام یــک از قاب هــای 

تصویــر شــده در فیلــم جرقــه ای بــوده تــا او را 

ــه  ــا ب ــا قطع ــد، ام ــی کن ــاخن فیلم ــه س ــور ب مجب

جــواب مشــخصی منی رســم زیــرا پاســخ ایــن ســوال 

ــد  ــا او می دان ــت و تنه ــود اوس ــتان خ ــا در دس تنه

ــش  ــا دغدغه های ــرده ت ــش ک ــاب مجاب ــدام ق ــه ک ک

ــاری  ــد و آث ــل کن ــد تبدی ــی بلن ــتان فیلم ــه داس را ب

مانــدگار از خــود بــه جــای بگــذارد. امــا نکتــه مهــم 

ــک  ــه ی ــوس ب ــه فیلم هــای آنجلوپول همینجاســت ک

یــا دو قــاب منحــر بــه فــرد و خیــره کننــده ختــم 

منی شــوند، و او آن قــدر توانایــی داشــته کــه در 

ــی  ــر دیدن ــادی تصوی ــارش تعــداد زی ــک از آث هــر ی

ــه خــود او  ــری ک ــد، تصاوی ــده عرضــه کن ــه بینن را ب

ــی باشــند و هــر آن  همیشــه دوســت داشــت واقع

چیــزی کــه در محیــط وجــود دارد متــام و کــال 

ــه  ــه ک ــد گرچ ــاب او بگنج ــات در ق ــدون اضاف و ب

ــدن  ــی و چی ــه آرای ــه در صحن ــوس همیش آنجلوپول

میزانســن و البتــه در نهایــت دکوپــاژ کــردن فیلمنامه 

ــود و فاکتورهــای موجــود در  ــل ب ــی بدی ــتادی ب اس

محیــط طبیعــی را آنچنــان بــرای خــود می کــرد کــه 

نزدیــک تریــن حــس ممکــن را ایجــاد کنــد و باالترین 

ــه  ــوس ب ــازد. آنجلوپول ــل س ــن را منتق ــوم ممک مفه

تدویــن درون دوربیــن اعتقــاد فراوانــی داشــت، در 

واقــع او آنچنــان پایبنــد بــه قطــع و برش هــای پــس 

تولیــد نبــود و دلیــل حرکت هــای همیشــه آرام و 

ــت، او آن  ــن می دانس ــش را همی ــه دوربین پرحوصل

قــدر بــا آرامــش تصویــر مــورد نظــرش را درون قــاب 

دوربیــن جــای مــی داد کــه هــر اتفــاق الزم و ممکنی 

در هــان زمــان برداشــت رخ دهــد، تغییــرات ایجــاد 

ــم  ــه درســتی در فیل ــران نیــز ب ــای بازیگ و حس ه

پیــاده ســازی شــوند. متامــی فیلم هــای آنجلوپولــوس 

ــا  ــد ت ــار دارن ــن را در اختی ــوش میزانس ــی خ دوربین

قاب هــای منحــر بــه فــرد او را بــه ثبــت برســانند و 

ابــزاری شــوند بــرای انتقــال مفاهیــم و دغدغه هــای 

مــد نظــرش.

ــای  ــه در فیلم ه ــت ک ــزی اس ــرین چی ــق، بیش عش

ــی  ــون متام ــورد و چ ــم می خ ــه چش ــوس ب آنجلوپول

ــا متامــی او را در خــود جــای  فیلم هــای او تکــه و ی

داده انــد، درک ایــن موضــوع کــه خــود آنجلوپولــوس 

ــت.  ــختی نیس ــوده، کار س ــه ب ــقی دلباخت ــم عاش ه

ــش و از همــه مهمــر ــش، مردمان او عاشــق رسزمین

عاشــق ســینا بــود و آن را مدیومــی می دانســت کــه 

ــش  ــده دغدغه های ــو کنن ــد بازگ ــی می توان ــه خوب ب

ــورده و  ــت خ ــا شکس ــخصیت های عموم ــد. ش باش

جامانــده فیلم هــای او همــواره در پــی رســیدن بــه 

ــه فرزنــد، وطــن، والدیــن و  عشــق بودنــد، عشــق ب

معشــوقی کــه گویــی هرگــز  راهــی بــه رســیدن بــه 

او ختــم منی شــود. آنجلوپولــوس پــس از گــذار از 

ــد  ــه ای ش ــازیش وارد مرحل ــی فیلمس ــه ابتدای مرحل

کــه شــاعرانگی و پختگــی بــه وضــوح در آثــارش 

ــه مســیر فیلمســازی  ــده می شــدند. بزنگاهــی ک دی

ــان  ــاظ بی ــه لح ــه ب ــی بلک ــاظ فرم ــه لح ــه ب او را ن

دغدغــه تغییــر داد، ســفر بــه ســیرا بــود، ایــن فیلــم 

بــا پرداخــن بــه قصــه مــردی تبعیــدی، آینــده را در 

گذشــته جســتجو می کنــد، و ایــن کلیــدی تریــن 

نکتــه فیلــم از زبــان آنجلوپولــوس اســت، کاری 

کــه او در فیلم هــای بعدیــش نیــز ادامــه داد و 

ــای  ــا ویژگی ه ــه ب ــرد ک ــق ک ــخصیت هایی را خل ش

ــد،  ــاص بودن ــی خ ــتجوی موضوع ــف در جس مختل

یــا زندگــی را جســتجو  یــا گمشــده ای داشــتند، 

ــت  ــیده و دس ــای راه رس ــه انته ــا  ب ــد و ی می کردن

ــد. امــا هــر کــدام از ایــن  از جســتجو کشــیده بودن

ــواره در  ــان، هم ــام دغدغه هایش ــا مت ــخصیت ها ب ش

حــال دفــاع از آخریــن ارزش هایی بودند که برایشــان 

باقــی مانــده بــود، حــال ایــن ارزش می توانســت 

نوجــوان،  زمیــن، دخرانگــی دخــری  تکــه  یــک 

مادرانگــی مــادری کــه ســال های ســال فرزندانــش را 

جــدا از هــم دیــده، انســان دوســتی پیرمــردی کــه در 

ــه آن طــرف  ــا گذاشــن ب ــان راه زندگــی اســت، پ پای

خــط مــرزی، زنــده نــگاه داشــن خاطــرات و عقایــد 

ــن  ــاله و یاف ــد س ــاه و چن ــردی پنج ــک م ایدئولوژی

چنــد حلقــه فیلــم توســط کارگردانــی دور از وطــن 

ــه  ــت ک ــم نیس ــوس مه ــرای آنجلوپول ــا ب ــد. ام باش

آن هــا موفــق بــه حفــظ ایــن ارزش هــا می شــوند یــا 

ــد،  ــان می کن ــد را بی ــه می خواه ــی ک ــه، او مفهوم ن

حتــی گاهــی ایــن شــخصیت ها را بــه پســت تریــن 

نقــاط می رســاند، قهرمــان منی ســازد و توقعــی هــم 

بــرای وجــود قهرمــان نــدارد، آنجلوپولــوس تنهــا 

ــه شــاعرانه  ــد را ب هــان چیزهایــی کــه وجــود دارن

تریــن شــکل ممکــن بــه تصویــر می کشــد. بــه گفتــه 

خــودش پایانــی بــرای هیــچ یــک از فیلم هایــش قائل 

نیســت و دوســت دارد بیننــده پایــان یــک فیلمــش 

را در فیلــم دیگــرش دنبــال کنــد، از ایــن رو همیشــه 

رابطــه ای عمیــق بیــن متامــی آثــار آنجلوپولــوس 

ــی  ــام صحنه های ــود مت ــر می ش ــت. مگ ــوان یاف می ت

کــه در کنــار و یــا روی آب در فیلم هــای او تصویــر 

شــده اند را از یــاد بــرد؟ بــرای خــود مــن اولیــن 

تصویــری کــه از ســینای آنجلوپولــوس همیشــه 

ــم »ســفر  ــود کــه پیرمــرد فیل ــی ب ــدگار شــد، قاب مان

بــه ســیرا« عشــق همیشــگیش را روی یــک کرجــی 

شاعری که شعرهایش را به تصویر می کشید
عباس نراللهی
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معلــق در آب بــه آغــوش می کشــد و ســال های 

ســال تجربــه، غــم و انــدوه و حــس نفــرت را با خود 

بــه دریــای بیکــران می بــرد. اســتفاده آنجلوپولــوس 

ــا و آرامــش آب همیشــه آن قــدر  از بیکرانگــی دری

بــه موقــع و دقیــق اســت کــه بیشــرین میــزان 

تاثیرگــذاری را داشــته باشــد. 

رســیدن مــادر و فرزنــدش بــه یکدیگــر و ســوگواری 

روی آب در »علفــزار گریــان«، رقــص پیرمــرد و 

معشــوقه اش در کنــار دریــا در »ابدیــت و یــک 

روز«، رقــص دخــر نوجــوان و پــری که او عاشــقش 

شــده در ســاحل دریــا در »چشــم انــدازی در مــه«، 

ــگاه در دو طــرف  ــا ن عشــقبازی عــروس و دامــاد ب

دریاچــه در »گام معلــق لــک لــک«، فریادهــای 

ماســرویانی کنــار آب دریــا در »زنبــوردار«، نواخــن 

ــس« و  ــره اولی ــگاه خی ــاحل در »ن ــون در س آکاردئ

ــت  ــت ثب ــت و ظراف ــه دق ــه ب ــری ک ــر دیگ تصاوی

شــده اند، تنهــا بخشــی از متامــی تصاویــری هســتند 

ــد.  ــازی می کنن ــده ب ــا روح و روان بینن ــه ب ک

ــه  ــیقی ای ک ــا موس ــود، ب ــه می ش ــرف نواخت ــر ب زی

در مقابــل جســدهای  آویــزان بــه صــدا در می آیــد 

و بــا صــدای ســازهایی کــه فیلمســاز و پیرمــرد 

سیاســی را ترغیــب بــه ادامــه می کننــد و متــام 

موســیقی هایی کــه همــگام بــا تصاویــر در روح  

جــان رخنــه خواهنــد کــرد زندگــی کــرده ام. ســینامی 

آنجلوپولــوس را بایــد زندگــی کــرد، پیــش از درک هر 

ــوان  ــارش، خــود ســینام را می ت ــری در آث ــز دیگ چی

بــه وفــور یافــت و درک کــرد و ایــن جادویــی اســت 

ــت  ــد. صحب ــدی می کن ــوس را اب ــار آنجلوپول ــه آث ک

ــن  ــا همی ــت، ام ــم اس ــال ک ــاد و مج ــاره او زی درب

بــس کــه آنجلوپولــوس شــاعری بــود کــه شــعرهایش 

ــید. ــر می کش ــه تصوی را ب

ــن  ــر اســت از ای ــوس پ ــع ســینامی آنجلوپول در واق

تصاویــر کــه ناقــل منظــوری خــاص هســتند و 

آنچنــان در ذهــن بیننــده جــا خــوش می کننــد کــه 

ــری  ــادآوری آن منظــور خــاص، تصوی ــار ی ــا هــر ب ب

ــود.  ــدار ش ــدگان پدی ــل دی ــای او در مقاب از فیلم ه

آنجلوپولــوس را بایــد عاشــقانه فهمیــد، و در هنــگام 

متاشــای آثــارش بــه هیــچ چیــز بــه جــز ســینام 

ــری  ــای دیگ ــچ کج ــینامی او در هی ــت. س دل نبس

ــه  ــامل ب ــام و ک ــی خــود را مت ــت منی شــود. وقت یاف

فیلم هایــش بســپاری، بخشــی از تاریــخ و جغرافیــای 

مــد نظــر او خواهــی شــد و ایــن معجــزه ســینامی 

بــود،  او می تــوان عاشــق  بــا ســینامی  اوســت. 

ــه از هــر  ــد، ســینامیی ک عاشــق شــد و عاشــق مان

نظــر باالترین هــا را ملــس می کنــد.

مــن بــا موســیقی هایی کــه النــی کارینــدرو ســاخته 

و در فیلم هــای او حــرف می زننــد زندگــی کــرده ام، 

بــا گــروه موســیقی ای کــه در میــان پرده هــای 

سفـید مـــی نــــوازنــــد، بـــا موســـیـــقی ای کـــه
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آمارکورد

 لوکوموتیوی که هرگز توقف نکرد
سیاوش محصصی

30

در تجربیــات همیشــه مــی تــوان اســتثنا هایــی 

قائــل شــد، زیــرا احســاس بــه یکبــاره متحــول شــده 

را انــکاری نیســت. حســی کــه دل را وادار بــه نوشــن 

میکنــد، و ایــن قلــم اســت کــه کینــه دیرینــه از کاغذ 

ــزد.  ــی انگی ــمگینش برم ــروف خش ــت ح ــا لطاف را ب

همــه مــا در حــس عجــول بــوده ایــم و شــکی 

نیســت. امــا هنگامــی کــه دل توقــف منــی شناســد 

زیــن پــرده حــس، خــود را مــی منایانــد. تقاطــع ریــل 

ــیار  ــوط و ش ــاختارگرایانه را در خط ــی س ــا تقابل ه

هــای فوالدیــن ذهــن اعــال کــرده و ایــن بــاز هــم 

حــس اســت کــه ترمــز را خواهــد کشــید امــا هرگــز 

نخواهــد ایســتاد. آدم حیــوان منــا نیز ایســتایی را منی 

ــود. از لیســون  شناســد و مقصــد توقــف نخواهــد ب

ــا  ــا اینکــه ت ــادی پرســید؛ مث ــوان ســواالت زی مــی ت

چــه حــد ژاک را دوســت داشــته؟ و ایــن هنــگام 

اســت کــه بهتــان خواهــد خندیــد زیــرا آن دو یــک 

دیگــر را مــی پرســتیدند! پاســخی کــه رنــوار، آن را بــا 

زیبایــی متــام بــه تصویــر میکشــد و ایــن لوکوموتیــو 

ــا  ــش متام ــه ســوت های ــا شــهامت -ژاک- اســت ک ب

ــن  ــدازه ای ــه گ ــی ک ــنگ های ــال س ــق و آن ذغ عش

جنــون زیبــا را بــر انگیختــه کــرده انــد حرارتــی 

مهربخــش مــی نــگارد. بــه راســتی، عشــق میــان ژاک 

ــن ژاک و معشــوقه  ــر از بالی ــورین ســوزاننده ت و ِس

کــم طاقتــش لیســون خواهــد بــود؟ مــن کــه اینطــور 

ــورین  ــه س ــد ک ــود فهمی ــا میش ــم، ام ــی کن ــر من فک

هــم کســی را انــدازه لیســون دوســت نداشــته چــرا 

ــود،  ــف میش ــورین، تعری ــرای س ــا ب ــف تنه ــه توق ک

ــی  ــم پوش ــق چش ــت از عش ــه ژاک نتوانس ــال ک ح

کنــد بــار دیگــر از لیســون مــی پرســم؛ آیــا ایــن دو 

ــی  ــوت م ــون س ــتند؟ لیس ــت داش ــر را دوس یکدیگ

کشــد، انــگار کــه بایــد ذغــال ســنگ هــای بیشــری 

ــواره  ــل عجیب ق ــک بی ــم -ی ــر کن ــوره رسازی را در ک

را در دســت گرفتــه ام کــه پــر از ذغــال ســنگ 

ــمم  ــوی چش ــارن جل ــر، گرمن ــان تصوی ــت و ناگه اس

مــی آیــد، بــه راســتی چــرا کشــته شــد؟ حتــی رنــوار 

هــم جوابــی نــدارد چــون تقاطــع نخســت رد شــده 

و مــن همچنــان در کنــار لیســون بــه ســفر خویــش 

ادامــه مــی دهــم؛ چشــانم ســوخت، حــرارت اینجــا 

بــاور نکردنیســت! حــاال کــه لیســون کمــی آرامســت 

ــود  ــوال خ ــر س ــار دیگ ــا ب ــت ت ــی اس ــت خوب فرص

ــا  ــورین ت ــون، ژاک و س ــب لیس ــم : خ ــرح کن را مط

ــون  ــتند؟ لیس ــت داش ــر را دوس ــدی همدیگ ــه ح چ

ــق؟  ــدام عش ــد؛ ک ــه  میزن ــی قهقه ــوتی طوالن ــا س ب

ســورین کــه معشــوقه همــه بــود)؟( پــس ژاک هــم 

ــکاری او را  ــا م ــر ام ــر و دل ــته زن اغواگ ــی دانس م

بــه دام خــود انداختــه پــس بــرای همیــن قتــل وی را 

ترجیــح میدهــد؟ لیســون بــه حرکت ادامــه میدهد و 

پاســخی از او منــی شــنوم؛ ایــن قتل اســت که موجب 

میشــود عشــقی از جنــس فــوالد مانع دلبســتگی ژاک 

بــه ســورین شــود؟ یــا قتــل آن کفتــار گرامنــارن تنهــا 

چــون در قالــب شــایعه ای کوتــاه بــاردو را ترســانده 

و او نیــز کــه "ســورین را دیوانــه وار دوســت داشــته" 

ــت اینکــه "حقیقــت" از معشــوقه فاحشــه اش  طاق

ــاردو  ــا ب ــود؟ و ی ــا ب ــت فرس ــش طاق ــد برای ــه کن گل

معنــای عشــق را نفهمیــده و موجــب شــده ســورین 

ــه مرحــم  ــا "دوســتی ک ــزار شــود و تنه از عشــق بی

ــی  ــی کودک ــای خال ــد و ج ــت" باش ــودی اش اس وج

تــوام بــا انزجــارش را پــر کنــد را بــرای خــود اختیــار 

ــت  ــک دوس ــا ی ــا ب ــی، تنه ــق زیبای ــه عش ــد؟ چ کن

داشــن ســاده! مــا بــه ســفر مخاطره آمیــز امــا لــذت 

بخشــان همچنــان ادامــه خواهیــم داد. از لیســون 

مــی پرســم : اینجــا کمــی دم کــرده اســت مــی شــود 

یــک دریچــه بــه مــن قــرض بدهــی؟ او بــه حرکــت 

ادامــه مــی دهــد و بــاز ســکوت. حــاال کــه کمــی از 

دریچــه لیســون بــه بیــرون نگریســته ام و از هــوای 

تــازه لــذت میــرم بــه مــرگ گرامنــارن مــی اندیشــم؛ 

ــن  ــا ای ــد ی ــی آفرین ــق م ــه عش ــت ک ــل اس ــن قت ای

ــت  ــارض اس ــوق ح ــه معش ــت ک ــوزان اس ــق س عش

ــش رو  ــه هــای پی ــا کارســازترین گزین شــنیع ترین ام

ــی انســانی را  ــی توانســت زندگ ــد؟ ژاک من را برگزین

ــود  ــرودار پرســتش آن انســان« ب »تنهــا چــون در گی

از او بگیــرد، بنابرایــن رنــوار هــم کــه ایــن مســئله را 

فهمیــده چنیــن مــی منایانــد. حــال، معشــوقه چــه؟ 

ــه  ــدر دلباخت ــه ژاک چق ــد ک ــی دان ــورین م ــا س آی

ــا  ــان را ب ــت کام هردویش ــارض نیس ــه ح ــت ک اوس

»جنایتــی دلنشــین« تلــخ ســازد؟ بــاور دارم کــه رنوار 

ــه« ای از اعــاق خویــش میدهــد و  ــا »ن پاســخ را ب

ــا اینکــه ژاک را هــم ماننــد  زن مــکار اســت. امــا آی

ــت دارد  ــرده صح ــود ک ــه خ ــه و ملعب ــاردو بازیچ ب

یــا نــه؟ بایــد بازگــردم و از لیســون بپرســم. پرسشــم 

را اینبــار چنیــن مطــرح میکنــم البتــه کــه بــه قصــد 

ــرای همیشــه پیــش  ــار ب گیرانداخــن لیســون یــک ب

قــدم شــده ام : خــب لیســون آیــا بــرای همیــن 

ــدای  ــاند؟ ص ــل رس ــه قت ــورین را ب ــه ژاک س ــود ک ب

مهیبــی ناگهــان بــه گــوش میرســد، یقیــن دارم کــه از 

برخــورد بــا تقاطــع بــوده و در واقــع همیــن اســت، 

لیســون دیگــر ســوتی منــی کشــد و رس تقاطــع دوم 

ــب کــه از  ــم و چــه جال ــود کــه خــط عــوض کردی ب

ابتــدای مســیر هرگــز تغییــر مســیری در کار نبــوده، 

ــاد تصمیــم ژاک  انحــراف لیســون از مســیرش مــرا ی

مــی انــدازد، و ایــن »دو گانگــی« پاســخ مــن اســت. 

نفــرت ژاک هــم عینــا از ایــن اختــال رسچشــمه 

ــه  ــه چ ــوار ب ــدار رن ــت جان ــال طبیع ــرد، و ح میگی

ــم  ــش را رق ــذت بخ ــن ل ــن چنی ــی ای ــیاقی روایت س

یــا خــوی حیوانــی؟ بهــر  زده؟ طبیعــت آدمــی 

اســت بگویــم طبیعــت حیوانــی کــه میــل بــه حیــات 

آدمیــزاد دارد. انســان ماشــینی و ماشــینی بــا متایــات 

انســانی، ایــن تقابــل در رئالیســم بــه جــد شــاعرانه 

ــوار ســتودنی.  اســت و تردســتی رن

میزانســن، کوشــش و تکاپــوی انســانی را در راســتای 

ریــل هــا پیــش میــرد و مونتــاژ ماشــینی امــا انســانی 

رنــوار لحظــه بــه لحظــه در تکامــل پرســوناژ او 

ــه ســوی اندروایــی و  )ژاک( تاثیرگذارســت. عشــق ب

مــرگ از جانــب پوچــی، کــوره ای بــرای خاطــرات و 

اندوهــی بــرای حرتــی مانــدگار.

حیوان آدم نما 

محصول: فرانسه - 1938 
کارگردان: ژان رنوار
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چشمان باز بسته

امــر تکنیــک و فهــم درســت بــه کار بــردن ایــن 

ــت  ــز اهمی ــم در ســینا همیشــه حائ ــه ی مه مولف

ــتای  ــه در راس ــه همیش ــور ک ــت. هانط ــوده اس ب

بحــث فــرم در میــان منتقــدان و تئوریســین هــا 

جزئــی  تکنیــک  بــه  پرداخــت  داشــته،  جریــان 

ــوده اســت. در بررســی  ــم ب الینفــک از ســاختار فیل

ــک  ــاق دادن و تفکی ــی، انطب ــر منایش ــک اث ــرم ی ف

منــودن تکنیــک بــه صــورت جداگانــه بســیار فرآینــد 

ــا  ــوب ب ــرم خ ــوال ف ــون اص ــد. چ ــی باش ــکلی م مش

تکنیــک درســت درهــم آمیختــه شــده و اساســا 

باعــث انســجام ســاختار اثــر مــی گــردد. در هــان 

ابتــدا یعنــی در ســالهای 1920 مبحــث تکنیــک 

جــزوء بحــث هــای اصلــی منتقدانــی همچــون لویــی 

دلــوک و ژرمــن دوالک و فیلمســازان اروپایــی بــود. 

در ایــن بیــن اولیــن ســیناگرانی کــه تکنیــک را امــر 

الینفــک از فــرم قلمــداد مــی کردنــد جنبــش مونتــاژ 

ــران  ــار همفک ــتاین در کن ــن اش ــود. آیزی ــوروی ب ش

ــن  ــوف، پودوفکی ــگا ورت ــد ژی کمونیســت خــود مانن

ــزم  ــن و مکانی ــت دوربی ــوع حرک ــوف ن ــه ش و کول

تدویــن را بخشــی از کاربــرد تکنیــک در ســینا 

ــا ســبک فیلمــرداری خــود و  ــا ب مــی دانســتند. آنه

ــوان  ــه عن ــن ب ــر دوربی ــه نظ ــای نقط ــوص من بخص

ــم«  ــینا – چش ــوری »س ــی در تئ ــر خارج ــک ناظ ی

ــاحت  ــرای س ــا را ب ــه ه ــن مولف ــرد ای ــوف، کارب ورت

فــرم تبدیــل بــه یــک قاعــده کردند.بــرای منونــه 

مــدل و الگوریتــم ضبــط تصاویــر رئالیســتی بــه 

صــورت اکســپریمنتال در فیلــم »مــردی بــا دوربیــن 

ــینا  ــخ س ــوف در تاری ــگا ورت ــر ژی ــرداری« اث فیلم

یــک گونــه ی تکنیکــی تالیفــی را بــه ثبــت رســاند. 

البــتــــه بــایــــد این را هــــم اضـــافــــه کــــرد کـــه 

جـــــنبش مونتــاژی هــا بــا داشــن مقدمــه ی فکــری 

ای بنــام کانسراکتیویســم، بــه صــورت کــرار بــر امــر 

ــه  ــد ب ــن رون ــپس ای ــتند. س ــاری داش ــک پافش تکنی

آثــار فیلمســازان دیگــر همچــون رابــرت فاهرتــی و 

لنــی ریفنشــتال راه پیــدا منــود کــه همــه بــه دنبــال 

خلــق تکنیــک هــای جدیــد در ســاحت فــرم بودنــد.

ــازان  ــوروی، فیلمس ــیناگران روس در ش ــز س ــه ج ب

ــم در  ــا ه ــت ه ــه اکسپرسیونیس ــوم ب ــی موس آملان

راســتای بســط تکنیــک بــه فــرم تــاش هــای زیــادی 

انجــام دادنــد. بــرای منونــه مــدل فیلمــرداری و 

اکسســوار هــای تصاعــدی و کنراســیو فیلمســازانی 

ــده و  ــیار پیچی ــو بس ــگ و مورنائ ــز الن ــد: فریت مانن

منســجم عمــل مــی کــرد. فهــم و بــه کار بــردن 

ــاد  ــور و ایج ــن و ن ــم از دوربی ــک اع ــت تکنی درس

کــردن کنراســت میــان آنهــا دغدغــه ی اصلــی متــام 

ــاده  ــدل پی ــا م ــت. ام ــوده اس ــخ ب ــازان تاری فیلمس

ــاوت  ــا تف ــم در معــاری فیلمه ــن الگوریت ــردن ای ک

ــی باشــند.  ــی خــود را دارا م هــای ســاختاری و بیان

نظــر صنعتــی بــه ســینا، دیگــر بــا هجــوم تکنیــک 

ــی کــه تکنیســین  ــا جای ــم ت ــه ی فــرم طرفی ــه مثاب ب

هــا و جهــان بــاک باســرها در هالیــوود امپراتــوری 

بامنازعــی دارنــد. آثــاری کــه بــه ســمت بــازی هــای 

ــت  ــک اس ــان تکنی ــه چیزش ــه و هم ــری رفت کامپیوت

والغیــر. امــا در همیــن سیســتم فیلمســازانی ماننــد 

ــه ی درســت  ــه مثاب ــک ب ــک از تکنی اســتنلی کوبری

فرمیــک اســتفاده ی بهینــه مــی کننــد. کوبریــک 

ــردن  ــه کار ب ــا ب ــی ب ــای آمریکای ــول تکنیســین ه غ

ــاختارگرایی  ــمت س ــه س ــارش، ب ــر در آث ــن پارام ای

متعــارف مــی رود و اساســا امتســفر مــی ســازد. 

مثــا او بــرای فیلــم« 2001 اودیســه ی فضایــی« در 

ــا  ســال 1968 یــک لوکیشــین عظیــم مــی ســازد و ی

ــل را در شــهرک  ــازه ی هت ــم »درخشــش« س در فیل

هــای ســینایی انگلســتان بازســازی کــرده امــا نکتــه 

ــره  ــن عمــل خی ی مهــم اینحاســت کــه کوبریــک ای

کننــده و وسواســی اش را بــه رخ مخاطــب منی کشــد 

ــوع  ــن موض ــم از ای ــاگران ه ــت متاش ــا اکری و اص

ــای  ــازی ه ــاده س ــن آم ــار ای ــتند. در کن ــر نیس باخ

لوکیشــینی کــه بــه نوعــی بازســازی و مقدمــه پردازی 

بــرای بــه کار گیــری تکنیــک هــای ســینایی اســت، 

کوبریــک حرکــت دوربیــن و لنزهــای فیلمرداریــش 

ــول  ــه او در ط ــوده ک ــم ب ــرای وی مه ــدی ب ــه ح ب

حیــات هــری اش بــا نبــوغ عجیــب خــود دســت بــه 

ــد.  ــی زن ــینایی م ــز س ــن و لن ــد دوربی ــاخن چن س

ــه ی فیلمســازی در مــدل حرکــت  ــی ایــن عجوب حت

ــک داشــت،  ــه از تکنی ــی ک ــا فهــم باالی ــش ب دوربین

ــت مناهــا اتخــاذ  ــرای ثب ــدی ب ــم هــای جدی الگوریت

مــی کــرد.

ــک  ــه چگونگــی اســتفاده تکنی پرداخــت تاریخــی ب

ــف  ــر اســاس طی ــم ب ــه گفتی در ســینا هانطــور ک

هــای مختلــف منایشــی گوناگــون هســتند. مثــا در 

نظــام ســاختارمند و قانــون منــد هالیــوود همیشــه 

کاربــرد تکنیــک دارای قواعــد و اســلوب هــای خــاص 

خــود اســت. حــال چــه در نظام اســتدیویی کاســیک 

ــگاه تکنیســینی نظــام  ــوود امــروز. ن و چــه در هالی

فیلمســازی آمریــکا کــه زیــر نظــر کمپانــی هاســت 

همیشــه بــه فیلمســازها بــه صــورت متفــاوت و 

طبقــه بنــدی شــده بــوده اســت. بــرای منونــه قــدرت 

و اســتقال، فــردی مثــل جــان فــورد یــا هــاوا د 

هاکــس یــا آلفــرد هیچــکاک بــرای پیــاده ســازی امــر 

ــر اســت  ــر و ســاده ت ــاز ت ــق فــرم، ب تکنیــک در خل

چــون کمپانــی هــا بــه ایــن فیلمســازان اعتاد راســخ 

ــل  ــه دلی ــروزه ب ــان ام ــت زم ــا گذش ــا ب ــتند ام داش

ــان و احاطــه ی نقطــه  ــر جه ــوود ب ســیطره ی هالی
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بــرای منونــه ســکانس درخشــان تعقیــب ســه چرخــه 

ــچ  ــان راهروهــای پی ــی در »درخشــش« در می ی دن

در پیــچ هتــل کــه در منایــی برداشــت بلنــد و بــدون 

کات صــورت مــی گیــرد، قــدرت و فهــم تکنیــک 

کوبریــک را در ســیطره  و نهایتــا انســجام فــرم نشــان 

مــی دهــد. در ایــن ســکانس بــرای اینکــه مخاطب از 

نقطــه ی دیــد دنــی در پیچــش هــای راهــرو همــراه 

ــر روی وســیله ی ابداعــی شــخص  ــن ب شــود، دوربی

اســتنلی و فیلمــردارش ســوار شــده و در منایــی 

تعقیبــی و عجیــب، حــس حیرانــی و رسگردانــی 

ــه ای از  ــن منون ــردد. ای ــل مــی گ ــه مخاطــب منتق ب

ــال  ــرای انتق ــک ب ــن تکنی ــه کار گرف ــان ب ــادل می تع

حــس در فــرم مــی باشــد کــه در خطــی زنجیــر وار 

و منســجم در کنــار هــم قــرار مــی گیرنــد. یــا کاری 

کــه ایــن فیلمســاز آمریکایــی در ســبک فیلمــرداری 

ــدادی  ــد. او از تع ــی ده ــام م ــدون« انج ــری لین »ب

ــی  ــک گاه ــه ی تکنی ــجام یافت ــرد انس ــم و کارب فه

ــگارد و ساختارشــکن  ــزم آوان ــک مکانی در راســتای ی

صــورت مــی گیــرد. ماننــد کار انقابــی ای کــه مــوج 

نویــی هــای فرانســه در دهــه ی 60 میــادی انجــام 

ــن روی  ــرد دوربی ــا کارب ــوک گــدار ب ــد. ژان ل دادن

ــا  ــه عم ــهری ک ــز ش ــز گری ــای مرک ــت و نوره دس

بــه ســمت ضبــط تصاویــر تجربــی و مســتندی مــی 

ــرم  ــک ف ــینایی اش ی ــردازی س ــار درام پ رود در کن

ساختارشــکن مــی آفرینــد. یــا بــه همیــن مثابــه 

ــه  ــه ک ــن رن ــار آل ــی در آث ــده ی تکنیک ــل پیچی عم

برگرفتــه از تکنیــک هــای التقاطــی ســبک هــای 

و  هــا  امپرسیونیســت  و  هــا  اکسپرسیونیســت 

ــود  ــتقل خ ــرم مس ــه ف ــه ب ــوده ک ــا ب ــت ه مدرنیس

رســیده اســت. بــه کار گیــری تکنیــک هــای مســتقل 

ــه  ــی رســد ک ــه انســجام م ــی ب ــرم، زمان ــق ف در خل

ــک خــود و از همــه مهمــر  فیلمســاز زیســت فرمی

ــه را داشــته  ــن مولف ــن ای ــکار گرف ــش درســت ب دان

ــا  ــی از ناس ــز قرض ــد لن ــش و چن ــی خوی ــز ابداع لن

موفــق مــی شــود بــا دوربیــن اخراعــی اش مناهایــی 

ــا نــور 1000 عــدد شــمع را بگیــرد کــه در نهایــت  ب

خروجــی ایــن فرآینــد تکنیکــی تصاویــری نقاشــی وار 

ــب را در  ــدگان مخاط ــه دی ــدی ک ــا ح ــود ت ــی ش م

طــول فیلــم بــه شــک مــی انــدازد کــه آیــا واقعــا در 

حــال متاشــای یــک تابلــوی متحــرک امپرسیونیســتی 

اســت یــا خیــر.

باشــد. ایــن دانــش بــرای انســجام بخشــیدن بــه 

ســاحت ســاختار بســیار مهــم اســت. ســاختاری 

کــه قــرار اســت از پــس درهــم آمیخــن بــا تکنیــک 

درســت، درام را بــا حــس منتقــل منایــد. ماننــد کاری 

کــه یاســوجیرو اوزو بــا درهــم شکســن خــط فرضــی 

و قواعــد فیلمــرداری در صحنــه انجــام مــی دهــد و 

ایــن عملکــرد فقــط در یــک شــعار باقــی منــی مانــد. 

ــروز  ــکال ام ــای رادی ــدرن ه ــا از آن ســو پســت م ی

ــام  ــه مت ــه ک ــپار نوئ ــه و گاس ــون تری ــد: الرس ف مانن

اســلوب هــای تکنیکــی را برهــم مــی زننــد و ویــران 

مــی کننــد تــا از نــو بســازند. 

تکنیــک یکــی از مولفــه هــای مهــم اعتــدال در فــرم 

و انســجام نــگاه فیلمســاز بــه سیناســت. ایــن املــان 

در میــان پــازل هــای تشــکیل دهنــده ی ســاختار، بــه 

ــده ی  ــن اجــزای شــکل دهن جــرات یکــی از مهمری

ــکار گیــری  ــن ب ــن مــا بی فــرم مــی باشــد. امــا در ای

درســت و انطبــاق دقیــق آن بــا ســازه ی فیلــم 

بســیار مهــم اســت.
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