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گــروه نویســندگان کایه دو ســینام
ترجمه:
مســعود منصــوری ،ســوفیا مســافر
محمدرضــا شــیخی و فریــد اســاعیلپور

از میــان نقدهــا و پروندههــای ســال  2012در کایــه دو ســینما ،ســه
آ
و
متــن ،بــه تعبیــر ســردبیر �ن ،دارای اهمیــت کلیــدی بــود« :پر نــدهی
جشــنوارهی کــن « ،» 2012کارکشــتهها(ی َبــزک کــردن) » و پرونــدهی
آ
پیــش رو کــه در دســامبر �ن ســال چــاپ شــد .ترجم ـهی متونــی از ایــن
ـدی مواضــع کایــه نســبت بــه ســینمای معاصــر اســت
دســت ،کــه جمعبنـ ِ
بههمـراه نوشــتهها و نقدهایـ ــی کــه در ســالهای اخیــر از کایـهی متاخــر بــه
ـکاوی خواننــدهی
فارســی برگردانــده میشــود ،شــاید تــا حــدی بتوانــد کنجـ ِ
فارس ـیزبان نســبت بــه حالوهــوای ایــن روزهــای کایــه دو ســینما را
ُُ
برانگیــزد .ممنونــم از اســتفان دلــرم ،ســردبیر کایــه ،ب ـرای اســتقبال
صمیمان ـهاش از درخواســتم ب ـرای اجــازهی ترجمــه و از دوســتانی کــه کار
اصلــی در ترجم ـهی پرونــدهی حاضــر را بهعهــده داشــتند .ایــن پرونــده
پیــش از ایــن در فصلنام ـهی ســینما و ادبیــات چــاپ شــده بــود.
مسعود منصوری

گرافیــک و نــر الکرتونیــک:
حرفـــــــــــــــه ،معــــــــــمـار
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ســینمای معاصــر و ســینمای مؤلــف بهطــور خــاص ،بــه کــدام ســو مـیرود؟
آ
�کادمیســمی کــه گاهبـهگاه گریبانگیــر ایــن ســینما میشــود را چــه بنامیــم؟
أ
آ
و
 10مسیر ت�مل بر  10مشکل مشخص و  10راه چاره برای �ن ،پیش ر ست.
 -1طرح یک خطی
نوشتهی :استفان ُدلُرم
ترجمهی :مسعود منصوری

آ
طــرح یکخطــی �خروعاقبــت نــدارد .ایــن را رکوپوس ـتکنده بــه هم ـهی
فیلمنامهنویسهایــ ــی میگوییــم کــه در جســتجوی طرحــی یکخطــی
ب ـرای پــروژهی زیــادی پیچیدهیشــان در بحــر تفکــر غوطــه میخورنــد:
اگــر پیدایــش نمیکنیــد ،خــودش عالمــت خوبیســت .طــرح یکخطــی،
ذاتــا ســادهگرا ،فقــط بــه ایــن درد میخــورد کــه پــروژه را در قالــب یــک
آ
نســخهی شــوک�ور کــه بناســت دلبــری کنــد ،در یــک چش ـمبههمزدن
أ
بــه هــر خریــدار بالقــوهای بیاندازیــد .اینکــه بازاریهــای بیدلوج ـر�ت
در صنعــت ســینما حکــم میکننــد کــه پــروژه بایــد در یــک جملــه قابــل
خالصــه شــدن باشــد هیــچ جــای تعجــب نــدارد ،ولــی اینکــه ســینمای
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آ
مؤلــف کارش بــه چنیــن جاهایــ ــی کشــیده �دم را عمیقــا افســرده میکنــد.
چــه در کــن چــه در ُرتــردام ،بودج ـهی ســینمای مؤلــف در مالقاتهــای
کوتـ ِـاه ســرمایهگذاران-تولیدکنندگان-کارگردانان بســته میشــود :قرارهــای
اینچنینــی سـ ِـر طرحهــای یکخطــی در ســینما ،همــان کاری را میکنــد
کــه قرارومــدار گذاشــتن در مقولـهی عشــق .ایـنرا در جشــنوارهی لوکارنــو
[ ]2012شــاهد بودیــم ،جای ـیکــه خیــل زیــادی از فیل مهــا بــر یــک طــرح
آ
آ
یکخطـ ِـی ملمــوس قـرار گرفتــه بودنــد (�رمیــده بودنــد) بــدون �نکــه قــادر
آ
و
باشــند از �ن فراتــر بر نــد .فیلمهــای متفاوتــی مثــل «شـ ِـرم» مککوئیــن
آ
ـتار» ژیانولــی (�دم
(میشــائیل فاسـ ِ
ـبند ِر معتـ ِـاد ســکس) یــا «سوپراسـ ِ
فل ـکزدهای کــه همــه او را یــک ســتاره فــرض میکننــد) حتــا یــک بنـ ِـد
حهــای یکخطیشــان جلوتــر نمیرونــد .بهدنبــال ایــن
انگشــت هــم از طر 
آ
َ
ـکل شــهوتران [در «شــرم»] یــا �ن عمل ـهی عقبافتــاده [در
خوشهیـ
ِ
آ
«سوپراســتار»] راه میافتیــم بــدون �نکــه پرس ـشهایـ ـی انسانشناســانه،
اجتماعی ،اخالقی ،عاطفی ،جنســی یا فلســفی که شــاید گوشتوپوســتی
بــه ایــن مصائــب مـیداد ،از خودمــان بپرســیم .اگــر حداقــل انتظــاری کــه
آ
و
و
از یــک فیلــم مؤلــف داریــم ایــن باشــد کــه بــا �ن بــه فکــر فــر بر یــم ،وقتــی
بــا تمــام شــدن اولیــن حلقـهی فیلــم میبینیــم کامــا تنهــا ماندهایــم حســابی
تــوی ذوقمــان میخــورد (در پرانتــز بگویــم دورهای کــه فیلمهــا حلقــه
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داشــتند ،میشــد حرکــت ِرلههــا یــا پــرش فیلــم از یــک حلقــه بــه حلق ـهی
دیگر را انتظار کشــید مثل کاری که «عمو بونمی» هنوز با ارائهی ســبکی
ـدون
متفــاوت میکنــد .امــروزه تسلسـ ِـل دیجیتالــی کامــا بـ آـا تسلسـ ِـل بـ ِ
غافلگیــر ِی ســناریو همخوانــی دارد) .طــرح یکخطــی �دم را حیــرتزده
میکنــد ،ولــی خیلــی زود دســت خــودش را رو میکنــد .گاهــی هــم ایــن
فنــر ب ـرای طوالنیتریــن زمــان ممکــن فشــرده نگــه داشــته میشــود .یکــی
ـب پرتــگاه» بــود
از فاجع ههــای ســینمای مؤلـ ِـف بینالمللــی «فیلــم بلنـ ِـد لـ ِ
کــه از ســینمای رومانــی وارد شــد .در ایــن ســینما تنهــا نبوغــی کــه ب هخــرج
أ
ـت مــال و
داده میشــود ،بهت�خیــر انداختــن اســت .وقتکشــی بــه قیمـ ِ
آ
ـوق دانســتن تــا فــرود ضرب ـهی نهایـ ــی بــه مــاج� :ه کــه
ـردن شـ
شــعلهور کـ
ِ
ِ
آ
اینطــور! ضرب ـهی بالــش در «عشـ ِـق» هانکــه دردناکتریــن نمایـ ِـش�ن
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در ســال جــاری بــود.
ـاش «فیلمهایــ ــی بــا یــک
درامهــا در ســینمای مؤلـ ِـف امــروز ،همــه از قمـ ِ
دنــده» اســت .درحالیکــه تــا فیلــم دند ههــای پشتســرهم را عــوض نکنــد،
نمیتواند ســر پا بایســتد .فیلمهایــی هســتند با دو دنده (همهی فیلمهای
ـات ســینمای معاصــر – «هتــل
دو قســمت شــده ،یکــی از نادرتریــن ابداعـ ِ
نیو ُرز »« ،مالهالند درایو»« ،باکره بهدســت َعزبهایش عریان میشــود
آ آ
واتار �نهاســت) .فیلمهایــی هم هســتند با ســه دنده (در
» – که «تابو» � ِ
ســرزمینی دیگــر) ،یــا بــا یــازده دنــده (هولــی موتــورز)[ .در ســینمای امــروز]
میبایســت هم ـهی حسوحــال را بهپــای ایــدهی روایــت ریخــت :روایــت
ّ
هــم کــه چیــزی نیســت جــز بسـ ِـط یــک داســتان یکــه و خالصهشــدنی در
آ
ـین تفکــر اســت کــه مجمــوع زما نهــا،
یــک خــط  :چــه مــا ل�ور! ایــن ماشـ ِ
امکانهــا و زندگیهــا را ســرهم میکنــد .وقتــی نویســندهی «بینابیــن»،
همزمان روزمرگی و رویا ،دیری در مغاک
فیلمی پیشاپیش در دو دندهی
ِ
مینگــرد ، 1بــه دنــدهی ســومی هــم مـیرود کــه همــان زندگـ ِـی یــک نفــر دیگــر
(کاپــوال) اســت ،تصویــری از گذشــته کــه بــدل بــه چشــم توفــان میشــود
و کلیــت فیلــم را از نــو پیکربنــدی میکنــد .درحالیکــه بــا طــرح یکخطــی
نمیتــوان صاحــب چشـ ِـم توفــان شــد ،نــه مرکــزی دارد ،نــه چیــز پنهانــی،
-1احتمــاال اشــاره بــه ایــن عبــارت معــروف از نیچــه اســت در کـتــاب فراســوی خیــر و شــر « :اگــر ديــري بــه مغــاک
بنگــري ،مغــاک نيــز در تــو خواهــد نگريســت».
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نــه رمــزورازی و نــه جهــش بالقــوهای بــه ُبعــد دیگــری از داســتان .تنهــا یــک
ـتان بیف ـراز و فــرود موجــود اســت و یــک ضرب ـهی کاری :در زبــان
داسـ ِ
انگلیســی ،معنــای دیگـ ِـر [ pitchطــرح یکخطــی] پرتــاب مســتقیم تــوپ
در بــازی بیســبال اســت .چیز یســت کــه یکضــرب ضربــه م یزنــد .امــا
أ
ی
مســ�له ایــن اســت کــه فیلــم بلنــد ،سفر ســت پیچواپیــچ ،طــولودراز
و در ظلمــات ،حتــا اگــر بــر ِق کورکننــدهای مثــل «فیـ ِـل» گاس ون ســنت
را داشــته باشــد .درنتیجــه طــرح یکخطــی دشــمن شــماره یــک اســت،
چیزیســت کــه اندیشــه را از سرچشــمه فلــج میکنــد.
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 - 2حرکت سیال بر مبنای دیالوگ
نوشتهی :ژواکیم لُپاستیه
ترجمهی :محمدرضا شیخی

صــد صفحــه متــن تایــپ شــدهی یــک داســتان کامــل هم ـراه بــا تمــام
گهــا پیــش روی ماســت .اگــر قـرار باشــد فیلمــی بــا شــیوههای کنونــی
دیالو 
تولیــد بســازیم ،گریــز از ســند «ســناریو» امکانپذیــر نیســت .ســناریو امــا
آ
اثــری ادبــی نیســت؛ ســندی اســت کاری کــه بایــد میــل از �ن بــرون بتـراود،
آ
آ
نــه اینکــه �ن را در چارچوبــی مشــخص قـرار دهــد .ایــن ســناریو کلیــد �غــاز
آ
فیلمــی اســت کــه بناســت ســاخته شــود ،نــه توصیــف نعــل بــه نعــل �ن.
آ
ـدف
گام نخســت حرکــت بــه ســوی �فرینــش ،نــه هـ ِ
چیــزی نیســت جــز ِ
فینفســه .در ایــن میــان امــا مــدام شــاهد فیلمهایــ ــی هســتیم کــه طــوری
کار شــدهاند کــه انــگار کارگــردان «چهارچشــمی حــواساش بــه ســناریو
بــوده» درســت مثــل رانندههایـ ــی کــه «چهارچشــمی حواسشــان بــه فرمــان
اســت» .فیلمهایـ ــی کــه یــک جورهایـ ــی ابــا دارنــد از اینکــه پــا را از قواعــد
جمــع و جــوری کــه در کمیســیون تامیــن منابــع مالــی تعریــف شــده ،فراتــر
آ
آ
بگذارنــد؛ فیلمهایـ ــی کــه در �نهــا فیلمبــرداری بــه هیــچ کاری نخواهــد �مــد
آ
ً
جــز جلــوهی تصویــر ِی �ن چیــزی کــه قبــا بــر روی کاغــذ بــه نــگارش در
آ
ً
�مــده اســت؛ فیلمهایــ ــی کــه تقریبــا چشمشــان را بــر روی پیرامونشــان
7

ً
ز
بســتهاند (مثــا نگاهــی بیندازیــد بــه «ســر مین هتــک حرمــت شــده » اثــر
ای
میشــال بوگانیــم کــه بــا دلمشــغولی تمامعیــار نســبت بــه اجـرای مدرسـه ِ
روای ـتاش در محــدودهی رمان-عکــس ،از مصالــح و فضاهــای دکــور
فوقالعــادهاش در شــهر صنعتــی پریپیــات ،کــه یــک پومپئـ ِـی عصــر پــس
از شــوروی و پــس از چرنوبیــل اســت چنــدان بهرهبــرداری نمیکنــد).
آ آ
البتــه کــه فیلمنامــه �دم را �ســودهخاطر میکنــد ،نوعــی راهنماســت ،منــو
اســت ،نقشـهی کار اســت ،اما وقتی چیزی بیش از این نباشــد ،بهجای
انگیــزش ،مرزبنــدی میکنــد و تعییــن حــدود.

در خانه ،فرانسوا ُازون ()2012
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ُ
و
اگــر ق ـرار باشــد از ایــن زاویــه نــگاه کنیــم« ،در خانــه»ی فرانســوا از ن،
فیلـ ِـم یــک ّ
محصـ ِـل خــوب دربــارهی یــک اســتاد ،نمون ـهای مثالزدنــی
ـارت ســناریویــی
از یــک کار مدرسـهای بــه شــمار مـیرود .ایــن فیلــم بــه مهـ ِ
آ
خــود �گاهــی دارد و از طریــق تصویرهــای تودرتــو و رگبـ ِـار دیالوگهایــ ــی
کــه تنهــا هدفشــان ایــن اســت کــه خودشــان تفســیری بــر نظــام روایــ ــی
آ
ر
خودشــان باشــند ،صحنــه بــه صحنــه ایــن خود�گاهــی را بــه خ میکشــد.
أ
آ
ـت ســادهلوحانه بــا یــوغ ســناریو یــا حمایــت از �زادی
مســ�له مخالفـ ِ
دروغیـ ِـن بداههپــردازی نیســت ،بلکــه میخواهیــم بـرای ســینمایــی مبــارزه
آ
ً
ی
ی
کنیــم کــه در �ن واقعــا در جریــان فیلمبــردار چیــز اتفــاق میافتــد و ایــن
احســاس را منتقــل میکنــد کــه شــاهد تغییـ ِـر شــکل برانگیزاننــدهی یــک
مــادهی نوشــتاری بــه مــادهی دیــداری هســتیم .بـرای ایــن کار راهبردهــای
زیــادی امکانپذیــر اســت .ب ـرای اینکــه همچنــان در رمــز و راز شــیوهی
جدیـ ِـد دوربین-قلــم ســیر کنیــم ،بایــد گـفــت موفقیــت فیلمهایــ ــی مثــل
«ورد زبــان» اثــر رشــید جاییدانــی (کــه در همــان مســیر اصلــی تهیــه شــده
ُ
کارنــار (کــه
امــا در یــک آدورهی طوالنــی نــه ســاله) و «دونومــا» اثــر جــن ِ
ـت �ن فقــط در ذهــن کارگــردان بــوده نــه بازیگـران) وابســته بــه
کلیـ ِ
ـت روایـ ِ
آ
دیدگاهــی اســت کــه بــر اســاس �ن کارگــردان در مقــام «مربـ ِـی بازیگ ـران»
فعالیــت میکنــد .چنیــن فیلمهایــ ــی ایــن صداقــت را دارنــد کــه رابط ـهی
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ضــد و نقیــض [بیــن کارگــردان و بازیگ ـران] را بــه شــیوهای ملمــوس بــر
روی پــرده بــه تصویــر بکشــند؛ رابط ـهای کــه از لحظ ههــای تفاهــم شــکل
گرفتــه اســت ولــی در عیــن حــال حاصـ ِـل نوعــی خشــونت و از دســت
رفتــن مراتــب هــم هســت .درحالیکــه روایتهــای هونــگ سانگ-ســو،
کــه انــگار صبحبهصبــح روی کاغذهایـ ــی در بــاد نوشــته شــده ،حالوهــوا و
آ
خلقوخوی یک جمع کوچک �فرینشگر را به خود میگیرد که در طول
مرحل ـهی بیشازپیــش کوتــاه شــدهی فیلمبــرداری گردهــم جمــع شــدهاند.
ســناریوهای برونــو ُ
وادی کمتــر امپرسیونیســتی ،هرگونــه
ـک
ـ
ی
در
ـن،
ـ
دوم
ِ
ر آ
آ
ُ
کار�یـ ــی را درمینو دنــد و �شــکارا بــه تــاش بـرای دسـتیابی بــه بعــدی ادبی
برمیخیزنــد (نوشــتار در زمـ ِـان گذشــته ،ســبک غیرمســتقیم و اســتعمال
آ
آ
ی
تهــای پر�بوتــاب) .هــر تالشــی بـرای �فرینشگــر  ،وقتــی بــه دنبــال
صف 
آ
ـس
«ترجمــه»ی بصــر ِی اعجـ ِـاز نوشــتار باشــد ،بــه ســوی باز�فرینـ ِـی ایــن تنفـ ِ
ـت ایــن روشهــای متنوع ،یک
ســبکی گرایــش پیــدا میکنــد .امــا ورای اصالـ ِ
آ
واقعیــت همچنــان باقــی میمانــد :جذابتریــن فیل مهــا� ،نهایــ ــی هســتند
ـک پالتــو فراهــم کننــد ،بــدون
کــه تمهیداتــی را بـرای دنبالـهروی از دینامیـ ِ
ـود فیلــم جلــو بزنــد .از ایــن زاویــه،
واهمــه از اینکــه ایــن دینامیــک از خـ ِ
آ
آ
َ
ن
ر
«�وازهــای مانــدر » اثــر ربــاح �مو -زایمــش ایــن امــکان را ب ـرای خــودش
فراهــم میکنــد کــه تمــام زیروبمهــای ســناریوی خــود را کنــار بگــذارد و
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آ
برخــی از مســائل روایــ ــی را نادیــده بگیــرد تــا بهتــر بتوانــد بیواســطه� ،ن
چیــزی را بررســی کنــد کــه باعــث بههمپیوســتگی و ظهــور یــک جمــع متمـ ّـرد
میشــود ،چــه ایــن جمــع ،جمــع خیالــی َ
ماندرنهــا باشــد ،چه جمع واقعی
ِ
آ
عوامــل فیلــم .فیلمهــای جمعــی دیگــری مثــل  Go Go Talesاز �بــل
ی آ
فـرارا« ،مــا و مـ ِـن» میشــل گونــدر یــا «�پولونیـ ِـد» برترانــد بونلــو خــود را از
آ
ـت از پیــش تعییــن شــدهی ســناریو رهــا میکننــد � .نهــا بـرای ایــن
سرنوشـ ِ
آ
کار از چنــگ زدن بــه ضرب�هنــگ مســحورکننده و ماهرانـهی کوروئگرافـ ِـی
الکـتریکــی ( ،)Go Go Talesیــا جریــان ســیال کالمــی و خــارج از مــداری
مشــخص مثــل فیلمهــای ویدوئیــ ــی خانوادگــی (مــا و مــن) یــا حلقههــای
آ
موقــت و چرخشـ ِـی اروتیــک (�پولونیــد) بهــره میبرنــد .ایــن ســه فیلــم ،هــر
یــک بــه شــیوهی خــود ،ب ـرای روایتــی کــه از قبــل نشــانهگذاری و ترســیم
شــده اســت ،بدیلــی ســاده تعییــن میکننــد :یــک جریــان ســیال بــا تمــام
تنوعــش در کنتراســت ،شــدت جریــان و انــدازهی جریــان.
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 - 3سندروم ناتاشا کامپوش
نوشتهی :نیکُال آزالرب
ترجمهی :محدرضا شیخی

آ
گرایشــی کــه ق ـرار اســت دربــارهی �ن حــرف بزنیــم ،گرایــش جدیــدی
نیســت ،حتــی فینفســه چیــز مشــکوکی هــم بــا خــود هم ـراه نــدارد ،امــا
بــه هــر ترتیــب اخی ـ ًرا شــاهد افزایــش چشــمگیر فیلمهایـ ــی بودهایــم کــه یــا
از صفح ـهی حــوادث روزنامههــا الهــام گرفتهانــد یــا کامــا مبتنــی بــر ایــن
حــوادث بودهانــد؛ حوادثــی کــه البتــه اغلــب خارقالعــاده هســتند و در
آ
برگیرنــدهی «داســتانهای واقعـ ِـی» �موزنــده .چنیــن چیــزی را بهویــژه در
ســینمای فرانســه شــاهدیم کــه بهطــور خــاص اشــتهای ســیریناپذیری
نســبت بــه کنــش دارد«ُ :ع َمــر مـرا کشــت» (رشــدی زم« ،)2011،مجــرم
فرضــی» (ونســان گرانــک17« ،)2011 ،دختــر» (موریــل و دلفیــن
َ
کولــن 38« ،)2011 ،شــاهد» (لــوکاس بلــوو« ،)2012،دارایــیهــا»
( اریــک گی ـرادو« ،)2012 ،بــه جنــون رســیده» ( ژواکیــم الفــوس،
« ،)2012تنهــا ب ـرای خــودم» ( فردریــک ویـ ُـدو ...)2012 ،انبوهــی از
تولیــدات خارجــی نیــز در همیــن مســیر گام برمیدارنــد («اجابــت» اثــر
ـائیل» مارکــوس شــاینزر
کـ ِـرگ زوبــل در ســال میــادی کنونــی یــا «میشـ ِ
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در ســال گذشــته) .فهرســتی بلندبــاال از ایــن فیلمهــا در دســترس اســت
آ
1
و
کــه البتــه همگــی �نهــا بــد هــم نیســتند ،امــا ایــن ســندر م ناتاشــا کامپــوش
ـش «تنهــا ب ـرای خــودم»
(در اشــاره بــه حادث ـهای باورنکردنــی کــه الهامبخـ ِ
و «میشــائیل» شــد) اغلــب شکســتی جــدی در اجـرای میزانســن را متبلــور
میکنــد.
امــا جلــوهی ایــن ســندروم ناتاشــا کامپــوش بــه چــه صــورت اســت؟ ایــن
و آ
ر
فیلمهــای کموبیــش موفــق ،همگــی بــه گزین ـهای مشــابه ر می�و نــد:
ً
حــوادث (کــه الزامــا حوادثــی واقعــی نیســتند ،امــا باالخــره حوادثی هســتند
آ
ی
کــه فیلمهــا �نهــا را بــر میگزیننــد) .چیــز جــز حادثــه در کار نیســت؛
آ
و
ز
طــوری کــه انــگار پیچیدگــی و ابهامهــای بهفــرض �مو نــدهی حــوادث ر زمره
توجیهــی هســتند ب ـرای اینکــه بهصــورت خــام و در وضعیتــی پرداخــت
نشــده و بــه عبــارت دیگــر بــدون هیــچ موضعــی در قبالشــان ارائــه شــوند.
اصــل معضـ ِـل ســندروم ناتاشــا کامپــوش ایــن اســت :در چنیــن رفتــاری (کــه
اغلــب بــا غــرور و حســن نیــت همـراه اســت) شــکلی از فریبــکاری اخالقــی
وجــود دارد کــه عبــارت اســت از اینکــه فیلــم بــه یــک عرضحــال مبتنــی بــر
واقعیــت تبدیــل شــود تــا «بگذاریــم تماشــاگر خــودش قضــاوت کنــد» .بــه
همیــن دلیــل ،برخــی از ایــن فیلمهــا بــه کلکســیونی از حــوادث شــباهت
 -1دختری اتریشی که در سال  ۱۹۹۸میالدی و زمانی که تنها ده سال داشت توسط ولفگانگ پریکلوپیل
آ
ربوده شد .وی موفق شد در سال  ۲۰۰۶میالدی از خانهای که در �ن زندانی شده بود فرار کند.
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تنها برای خودم ،فردریک ویدو ()2012

آ
پیــدا میکننــد کــه �نقــدر نــگاه ســهل و ممتنعــی دارنــد کــه تــا مــرز ابســورد
آ
هــم پیــش میرونــد («میشــائیل» :ژامبــون را از یخچــال بیــرون م ـی�ورم،
ـنگی
ژامبــون را داخــل یخچــال میگــذارم) و بهخصــوص داعی ـهی همسـ ِ
تمـ ِـام نقطهنظرهــا را دارنــد کــه بــه فقــدان نقطهنظــر بــدل میشــود .فردریک
ویـ ُـدو بــا اشــاره بــه «تنهــا ب ـرای خــودم» میگویــد نقطهنظــر گروگانگیــر
ب ـرای وی بــه همــان انــدازه مهــم اســت کــه نقطهنظــر زندانــی .البتــه کــه
میشــود ایــن کار را کــرد ،در ایــن صــورت امــا چطــور ایــن امــکان فراهــم
میشــود کــه کارگــردان نقطهنظــر خــودش را ارائــه دهــد؟ اگــر ق ـرار باشــد
حــوادث و رویدادهــا تــا بــه ایــن حــد حاکــم بالمنــازع باشــند ،پــس چــه
ً
فایــده دارد فیلمــی بســازیم کــه صرفــا شــرحی اســت بــر برشــی از یــک
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روزنامــه یــا کارگردانـ ِـی یــک گ ـزارش پلیــس؟ ایــن ژســت دیگــر ژســت یــک
ســینماگر نیســت؛ در بهتریــن حالــت ژســت یــک وقایعنــگار پروند ههــای
حقوقــی اســت .فیلمهــای مبتــا بــه ایــن ســندروم داعی ـهی واقعنمایــ ــی
آ
دارنــد و همیــن امــر بــه �نهــا امــکان میدهــد تــا وانمــود کننــد هیــچ دخالتــی
در امــر واقعــی نداشــتهاند .اگــر ق ـرار باشــد تماشــاگر تنهــا قاضــی و تنهــا
مفسـ ِـر ممکــن باشــد ،پــس ســینماگر هیــچ مســئولیتی نخواهــد داشــت و
بــه چنیــن چیــزی فکــر هــم نخواهــد کــرد .در ایــن صــورت تمــام نقطهنظرهــا
هـمارزش میشــوند (نقطهنظــر قاتــل ،نقطهنظــر قربانــی) و بــا اصــل قـرار
ـفافیت بازیافتهیشــان خودبســنده به نظر
دادن حوادثی که به خاطر شـ ِ
میرســند ،کارگــردان خــود را از تمــام مســئولیتها کنــار میکشــد .در ایــن
کنارهگیــر ِی راســتین -دروغیـ ِـن ســینماگر ،فیلمهــا بــه دنبــال شــکوهمند
جلــوه دادن خــود نیــز میرونــد ،درســت مثــل «بــه جنــون رســیده» کــه
و آ
آ
ن
ر
و
و
در �ن ژ اکیــم الفــوس بــه فخرفر شــی هــم ر م ـی�و د (ســکانس «ز هــا،
ـدرت
دوســتتان دارم») ،انــگار قصــد دارد ســکوت ســهمگینش در برابــر قـ ِ
عــاری از منطـ ِـق واقعیــت را قاطعانــه بــه گــوش همــگان برســاند.
آ
چطــور میتوانیــم در کارگردانـ ِـی یــک حادث ـه طــوری پایمــان را بــه �ب
بزنیــم کــه کمــی هــم خیــس شــویم؟ بایــد بــه خلــق چیزهــای غیرمنتظــره رو
بیاوریــم ،بایــد نقــاط قابــل پیشبینــی موضــوع را جابجــا کنیــم تــا قــدرت
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امــر واقعــی را بــا امــا و اگــر روبـهرو کنیــم یــا آ�ن را در زمینــی دیگــر بــه بــازی
بگیریــم .ایــن همــان رویکــردی اســت کــه فیلمهــای «اجابــت» (حرکــت
تــا مــرز کمیــک موقعیــت) یــا « 17دختــر» (حرکــت از حادثــه تــا حکایتــی
دربارهی نوجوانی) با موفقیتی نسبی در پیش میگیرند .اما سینماگران،
آ
و
بهویــژه بــه جــای �نکــه دســت و پــای خــود را بــا ارجــاع بــه حــوادث ر زمــره
ببندنــد و خودشــان را اســیر ســوژههای خــود کننــد ،میتواننــد بیشــتر بــا
ارائ ـهی ســبکی خــاص ،در برابــر حاکمیــت بالمنــازع امــر واقعــی قــد علــم
کننــد – بــه عبــارت دیگــر ،ایــن ســبک چیــزی اســت کــه باعــث میشــود
آ
ـس دیگــری بــه جــز �ن ســینماگر خــاص نمیتوانســت
احســاس کنیــم هیچکـ ِ
چنیــن داســتانی را روایــت کنــد.
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 -4آئین استادکاری

نوشتهی :فلوران گِزانگار
ترجمهی :محمدرضا شیخی

در پ ـ ِـی کــدام چرخــش ناگهانیســت کــه اســتادکار ِی چشـمنواز (از فریتــس
النــگ گرفتــه تــا جیمــز ِگــری) بــه یــک معضل تبدیل میشــود؟ موتاســیونی
آ
که قدرت زیبای ـیشناختی را به تسلطی زجر�ور تبدیل میکند ،چه هنگام
آ
رخ میدهــد؟ سادیســم «نــاب» ،سادیســم ســاد یــا �رجنتــو ،در کجــای کار
از طغیــان یــا تاثیرگــذاری خــود عــاری میشــود؟ اینهــا پرسـشهایــی هســتند
آ
کــه ســخت میتــوان �نهــا را موشــکافانه بررســی کــرد و ســینمای معاصــر
آ
بیوقفــه مــا را بــا �نهــا مواجــه میکنــد؛ مواجهــه بــا مســائلی کــه از بــس
ـرحد ناخوشـ ِـی همهگیــر شــده بهویــژه در ســینمای
پیشپــا افتادهانــد تــا سـ ِ
مؤلف/اعــا پیــش مـیرود.
آ
در ســال « ،1991گــذرگاه میلــر» ،فیلــم نــو�ر شایســتهی بـرادران کوئــن
بــه «غلب ـهی اســتادکاری بــر هنــرورزی» اختصــاص پیــدا کــرد .امــا تکامــل
آ
آ
سینمای �نها بهویژه از فیلم «�رایشگر» ( )2001به بعد« ،بهواسطهی»
آ
قــدرت میزانســن و «بــه نیــت» �ن ،بهتدریــج راه را ب ـرای ِاعمــال کنتــرل،
تــا ســرحد درهمشکســتن ،بــر ایــن دو گــروه بــاز کــرد :شــخصیتها ،بــه
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آ
شــیوهای �شــکار (تحقیرشــده ،تمســخر شــده و رها شــده بهدســت مرگ) و
تماشــاگران ،بــه شــیوهای پنهانــی و موذیانــه ،تــا فیلمســازها بدیــن ترتیــب
آ
آ
ُ
ی
ئین اســتادکار ،
بهتــر بتواننــد کار�مــدی فرمــی خــود را تحمیــل کننــد .ایــن � ِ
ـال جانبهدربــرده بهســوی بداهــه ،از جملــه در پایانبنــدی
بهجــز چنــد مثـ ِ
زیبــای «یــک مــرد جــدی» ( ،)2009بــه طبلــی توخالــی تبدیــل میشــود.
تکامــل «درهمکوبنــدهی» ســینمای ب ـرادران کوئــن مشتیســت نمون ـهی
خــروار .ایــن تکامــل در مقایســه بــا تکامــل شــمار زیــادی از ســینماگر ِان
ســالهای  90تاکنــون ،کســانی مثــل میشــائیل هانکــه (بــاز هــم او!)،
کریســتوفر نــوالن (کــه موفــق شــد جذابیــت خفــاش را از روی بتمــن
بــردارد) و دیگــر ســینماگر ِان «نمایــش نیرومنــدی» ،همچنــان در حیطـهی
آ
ترین �نهــا دیویــد
«قــدرت نــرم» باقــی مانــده اســت .هنــوز هــم شــاخص ِ
فینچــر اســت کــه از «فاشیسـ ِـم پنهـ ِـان ناخواســته»ی «هفــت» ( )1995تــا
«اومانیســم پنهـ ِـان خواســته»ی «دختــری بــا خالکوبــی اژدهــا» ()2012
شــیوههای غافلگیرکننــدهی خــود – ب ـه جــز اســتفاده از جنایتــکاران و
افـراد محافظـهکار (کــه در ســینمای وی اغلــب بــا هــم هســتند) – را کنــار
گذاشــت تــا بهتــر بتوانــد وسوسـهاش را نســبت بــه اعمــال کنتــرل بــر همــه
چیــز تــا مــرز کســالتبار کــردن اثــر (شــبکهی اجتماعــی ،2010،از ایــن
سردی
نظر مورد توافق عمومی بود) به منصهی ظهور برساند .تاثیر این ِ
18

هم ـراه بــا نخــوت ،گســترده و «جهانشــمول» بهنظــر میرســد و میتــوان
آ
زی
�ن را بهصــورت نوعــی طمط ـراق (هنــرور ) در فیلمهــای کســانی مثــل
رفــن ،مونجیــو و دیگ ـران طــی ســالهای  2000-2010مشــاهده کــرد.
ایــن ســردی نخوت آ�میــز از حــاال بــه بعــد همـراه شــده اســت بــا تصویرســاز ِی
ســرکوبگر و مرعوبکننــده (اســتادکاری) و گــره خــورده بــا افشــاگر ِی
اجتماعـ ِـی دردخواهانــه یــا از روی تظلــم کــه بهواســطهی َلختــی و عــاری
آ
بودنــش از زندگــی ،ر ِاه همــان ســتمی را مـیرود کــه ادعــای انتقــاد از �ن را
دارد .از دقتنظــر تــا چســبیدن بــه اصــول ،نمون ـهی فیل مهــای دســتهی
آ
آ
دوم �نقــدر زیــاد اســت کــه شــاید بـرای نــام بــردن از �نهــا الزم باشــد فهرســت
بلندباالیـ ــی تهیــه کنیــم...

شوالیه تاریکی برمیخیزد
کریستوفر نوالن ()2012

دختری با خالکوبی اژدها
دیوید فینچر ()2011
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دردسرســازتر و بحثبرانگیزتــر از بقیــه (از ایــن حیــث کــه داریــم دربــارهی
آ
فیلمهایـ ــی حــرف میزنیــم کــه در ایــن مجلــه از �نهــا ذکــر خیــر شــده) ایــن
اســت کــه برخــی از «فیلمهــای بــزر ِگ مولــف» مثــل «مالنکولیــا»ی الرس
فون تریه ( )2011نیز بر اساس سازوکارهای رنج و زبونی عمل میکنند
کــه اغلــب تــا مــرز نابــودی محــض نیــز پیــش میرونــد .در ایــن فیلــم ،پــس از
َ
رق
ی
«ادا باز هــا»ی مشــقتبار و بهرغــم برخــی ز و بر قهــای شـگـفتانگیز
پذیر
بــا همــان رنــگ و بــوی قهرمــان «مالنکولیایـ ــی» و آالبتــه بســیار ســازش ِ
فیلــم کــه نگاهــی از بــاال بــه دنیــا دارد («همــه چیــز بر�مــده از شــر اســت»)،
تمــام جســارت نمــای پایانــی تنهــا از ای ـنرو صــرف فانتــز ِی نابــودی جهــان
میشــود تــا بهتــر بتوانــد مهــر تاییــدی بــر اقتــدار کامــل میزانســن بزنــد.
تحــت لــوای پایــان دنیــا و میــل بــه مطلقگرایــ ــی ،مشــکل بتــوان از ایــن
ً
بهتــر جمعبنــدی کــرد« .تحقیــر» یــک فیلــم واقعــا مالنکولیایــ ــی اســت،
ً
«مالنکولیــا» یــک فیلــم واقعــا تحقیرکننــده اســت.
روبــر برســون «اســتاد» واقعــی ،ســختگیر ،حســاس و «صمیمــی» ،در
ســال  1955اعــام کــرد« :بــاد بــه هرکجــا کــه بخواهــد م ـیوزد» (یــک
محکــوم بــه مــرگ گریخــت) .ایــن بــاد امــروز کجــا م ـیوزد؟ «پنــاه بگیــر»
اثــر جــف نیکولــز مصرانــه نشــان میدهــد کــه تــا چــه حــد میتوانــد تــرس
بیافریند و البته تا چه حد میتواند الهام بگیرد – از استادکاری به مثابه
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آ
پیشدر�مــد گرفتــه تــا امــواج احساســات ،لبریــز شــدن ،دســت شســتن از
همــه چیــز ،روزنههــای [تنفــس] و همچنیــن تــا امیــال واقعــی .در چنیــن
ـس» روبـهزوال
جهشــی« ،ب یقـر ِار» پرشــور (گاس ون ســنت)« ،کازموپولیـ ِ
(کراننبــرگ) یــا «اســب جنگــی» (اســپیلبرگ) و «ورزش دختـر ِان» ســرزنده
(مــازوی) ،در عیــن تفاوتهایشــان ،حصارهــای تســلط بــر کار را بــه
آ آ
ـش �نهــا فراســوی
حــال خــود رهــا میکننــد تــا آبهتــر بتواننــد اوج بگیرنــد� .تـ ِ
خاموشــی بــا ایــن فریــاد هم�واســت :هــوای تــازه!
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ِ
جدیت پدرانه
–5
نوشتهی :ژان سباستین شو َون
ترجمهی :مسعود منصوری

روحی ـهی جدیــت  +بدبینــی ،ایــن اســت معجــون مردافکنــی کــه برخــی
ســینماگران (میشــائیل هانکــه ،بــا تــار ،کریســتوفر نــوالن ،نــوری بیلگــه
جیــان) ب ـهکار میبندنــد تــا نشــانمان دهنــد کــه بــه جهــان میاندیشــند.
خندیــدن موقــوف ،پرداختــن بــه موضوعــی دردنــاک و قیاف ـهی عالمــان
بهخــود گرفتــن .چنیــن اســت حکایــت ســینماگرانی کــه بــا جدیــت
میفلســفند.

اسب تورین ،بال تار ()2011
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بهطــرزی تناقضنمــا ،در «اســب توریـ ِـن» بــا تــار هیــچ چیــزی ب ـرای
آ
اندیشــیدن وجــود نــدارد .اســتعارهی �خرالزمــان از همــان ابتــدا داده شــده
آ
ر
ر
و فیلــم کاری جــز تک ـرار مــا ل�و ِ مکــر ات نمیکنــد .از اینجــا بهبعــد،
کاری جــز رنــج کشــیدن باقــی نمیمانــد .ایــن چرخـهی روزهــای مصیبتبـ ِـار
آ
مطلق شــب ،در حالت ایده�ل میبایســت
پشتســرهم پیش از ســلطهی ِ
همچــون ِوردی عمــل میکــرد و مــا را بــه وجــه دیگــری از هوشــیاری رهنمــون
میشــد .مگــر نــه اینکــه یکــی از زیبایــیهــای هنــر ،وســعت دادن بــه
ز آ
حــو ه[ی �گاهــی] اســت؟ امــا فیلــم وقتــی میخواهــد تـ ِـز نهیلیســتیاش را
بــه مــا قالــب کنــد ،از هــر نــوع پیچیدگــی تهــی میشــود .ســینما بــه چــه کار
آ
تهــا»ی قطعــی را بــا چمــاق
می�یــد اگــر تنهــا کارش ایــن باشــد کــه «حقیق 
تــوی ســرمان کنــد ،اگــر کــه نماهایــش تنهــا زمینهــای بایــری باشــند کــه
آ
و
هیــچ چیــز در �ن نمیر یــد؟
ـض عالــی بـرای ایــن ُپروزنــی« :چهــار و چهلوچهــار دقیقــه»ی
یــک مثــال نقـ
ِ
آ
ـاعات جهــان در بدبینــی کــم از «اســب
ـتان �خریــن سـ ِ
ابــل فـرارا .ایــن داسـ ِ
توریــن» نــدارد .امــا فـرارا انســانهای درحــال رنــج بــردن و زن و مــردی کــه
آ
آ
ب ـرای �خریــن بــار درهــم تنیــده میشــوند را نظــاره میکنــد و از ایــن �خـ ِـر
آ
و
جهــان همچــون ناحادث ـهای فیلــم میگیــرد کــه در �ن ر زمرگــی بــه راهــش
ادامــه میدهــد.
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آ
آ
ر
�خـ ِـر جهــان میبایســت امــکان بــه هــم عشــق و زیــدن ،هم�غوشــی کــردن،
نوشــیدن ،خندیــدن بــا رفقــا و زندگــی کــردن بــا هــم را محــو میکــرد .او
بدبین ـیاش از روی ِخــرد و خوشبین ـیاش از روی قلــب اســت :ســینما
آ
هــم مثــل زندگــی بــا اصـ ِـل لــذت اســت کــه بــه حرکــت درمی�یــد ،البتــه اگــر
آ
ـت پدرانــه نســب میبرنــد �ن را همچــون شــکنجه
ســینماگرانی کــه از جدیـ ِ
نپندارنــد« .پــس رنــج بکــش از ای ـنرو کــه مــن رنــج میکشــم» ،ایــن را بــا
تــار در عیــن خشــنودی از خــود بــه مــا میگویــد.
ایــن بدبینــی بــا چنیــن درجـهای از رو بــودن ،تکساحتیســت ،بدون ژرفا
و ابهام است .هیچ جایــی برای کنایه ،فاصله گرفتن و ُ
نفسانی زمان
عد
ب
ِ
آ
حــال در نظــر نمیگیــرد – گاس ون ســنت در فیلــم زیبــای «بیقـرار» �نرا
ـت خــودش را میطلبــد.
در نظــر میگیــرد ،داســتانی کــه درعینحــال جدیـ ِ
«شـ ِـرم» اســتیو مککوئیــن چنــان دردخــواه و عــاری از حداقـ ِـل فاصلــه
اســت کــه بــه مضحکــه تنــه م یزنــد .روی دیگــر ســکه ایــن اســت کــه کنایـهی
ـتیک مبتنــی بــر ب ههــم زدن تعــادل ،کوبندهتــر از هــر نــوع روحیـهی
پالسـ ِ
جدیــت اســت .کافیســت فقــط بــه اولیوی ـرا فکــر کنیــم یــا بــه ورهوفــن یــا
ـودن
بــه «کازموپولیـ ِ
ـس» کراننبــرگ :در ایــن فیلــم تباهـ ِـی چیز آهــا و کاذب بـ ِ
تصویرهایــی که روی هم مونتاژ میشــوند رابطهی کنایه�میزی میســازد با
ـدنی کاراکـترهــا کــه ســینماگر میدانــد
مهملبافیهــای اســتادانه و قطعنشـ ِ
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شرم ،استیو مککوئین ()2011

چیــزی بیــش از نقــاب [ب ـرای شــخصیتها] نیســت .بــه ایــن ترتیــب فیلــم
بدبینانــه اســت ،امــا مملــو از انرژیســت.
کریســتوفر نــوالن بــا «شــوالیهی تاریکــی»اش بال کباســتر هالیــوودی را
ریاضت ذهنی میکند .مهمالت بیپایان فلســفی درباب خیر،
وارد عصر
ِ
ِ
آ
شــر ،حــق و قــدرت ب هجــای �نکــه در کنــش تجســم یابــد ،لقلقـهی زبــان
شخصیتهاســت .او بــه ایــن ایــده چســبیده کــه بال کباسـ ِـتر پــرذکاوت
آ
بال کباستریســت کــه سخنفرســایــی کنــد ،حال�نکــه ذکاوت ســینماگر
پیــش از هرچیــز در نماهایــش رو میشــود .نــوالن بــا جــدی مانــدن در متن،
کارکردهــای اولیـهی عناصــر میزانســن را از یــاد میبــرد و اغلــب فیلــم را بــه
نما-نمــای متقابلهــای دلتنگکننــده فــرو میکاهــد.
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ترنــس مالیــک ،کــه در ایــن مجلــه از [درخــت زندگـ ِـی] او دفــاع کردیــم،
همیشــه قــادر نیســت از مغلقگویـ ــی خــاص شــود .بــا اینحــال چیزهایـ ــی
عایــدش میشــود کــه بــا شــعف نســبت دارد و بــا ایمانــش بــه زمــان حــال
آ
ر
(بــاد� ،ب ،خو شــید ،چهــرهای بــدون ســخن) .ســینمای گشادهدســت
(شــاید در ژانــری دیگــر بتــوان ســینمای پرنــو ِر اشــتراب را مثــال زد)
فرســنگها فاصلــه دارد بــا فیلمهــای شکس ـتخوردهی ایــن ســینماگران
کــه از زو ِر جــدی بــودن خنــدهدار میشــوند.

درخت زندگی ،ترنس مالیک ()2011
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 – 6فیلمهای بیتصویر
نوشتهی :استفان ُدلُرم
ترجمهی :فرید اسامعیل پور

یــک فیلــم بیتصویــر چیســت؟ فیلمــی بــدون خاطــره .شـگـفتانگیز اســت
کــه چگونــه بیشــتر فیلمهایـ ــی را کــه میبینیــم بهســرعت فرامــوش میکنیــم.
آ
بــه ایــن دلیــل ســاده کــه هیــچ تصویــری از �نهــا بــر حافظ ـهی مــا حــک
نمیشــود .صحبــت از تصاویــر خشــن و شــوک آ�ور نیســت ،بلکــه منظــور
نورپــردازی و مــواد تصویــر ِی خــاص اســت .از ســال گذشــته کــدام مــادهی
آ
ر
ـفید «بینابیــن» (میهــای مالــه ِمیــر)
ـ
س
و
ه
سیا
ـم؟
ـ
ی
و
�
تصویــری را بــه یــاد می
ِ
و «تابــو» (روی پوســاس) ،مــادهی خمیــر ِی «فاوســت» (برونــو دلبونــل)
و دانهدانـهی «چراغهــا را روشــن بگــذار» (کــه اســم بــا مســمایــی بـرای ایــن
فیلــم اســت) .مــرگ هریــس ســاویدس بســیار غمانگیــز اســت .زیـرا مســلما
بزرگـتریــن مدیــر فیلمبــرداری زمــان را از دســت دادهایــم .ســینمای معمولـ ِـی
بیتصویــر بــه چــه میمانــد؟
آ
– ناتورالیســم .ســالهای زیــادی از �ن میگــذرد .از خــود میپرســیم کــه
چگونــه هنــوز پابرجاســت .همــه ایــن خاکســتریهای بــدون نورپــردازی
آ
کــه تصویــر در �ن بههیچوجــه نبایــد دیــده شــود چــون واقعیســت،
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ـت اصلــی ،واقعیــت کامــا عریــان ،و چیــزی نیســت جــز همانکــه
واقعیـ ِ
آ
ی
از �ن فیلــم گرفتــه میشــود .کار ســت ســادهلوحانه؛ شــیادی و بیــش
ـون پذیرفتــه شــدهی واقعیــت ،امــکان تصــور کــردن
از هرچیــز تنبلــی .قانـ ِ
را از بیــن میبــرد .امــروز ،بــا نوعــی جــواز ریاکاران ـهی ایــن زیرمجموع ـهی
آ
ناتورالیســم مواجهایــم کــه میتــوان �نرا «ســینمای ســودمند» نامیــد.
«وظیفـهی دولــت» پیــر شــوئلر ،یــا «یــک زندگــی بهتــر» ســدریک کان،
آ
و آ
بــه چشــم تماشــاگر – شــهر ند �نقــدر ســودمند می�ینــد ،کــه هــر درنگــی
روی تصویــر تنهــا کاری کــه میکنــد ایــن اســت کــه تفکــر عمیقــی را کــه ایــن
فیلمهــا طبــق ادعایشــان در تماشــاگر برانگیختهانــد مختــل میکنــد (امــا
در واقــع یــک ســری کلیش ـهی جامعهشــناختیاند).
– مونوکــروم .رحــم کنیــد! دیگــر اســتفاده از مونوکــروم ســیاه («دختــری بــا
آ
خالکوبــی اژدهــا»ی فینچــر) یــا �بــی (صحنــه هــای شــب در «شـ ِـرم» مــک
کوییــن) بـرای خلــق ژانــر بــس اســت .سالهاســت کــه ایــن تصویــر چرکیـ ِـن
آ
آ
ـگ «ماتریکــس» کارگردانهــای �نگلوساکســون را �لــودهی خــود
ســبز رنـ ِ
ـرگ نورپــردازی اســت.
کــرده اســت .کنتــرل رنــگ ،اعــام مـ ِ
آ
ـتقل تو-دل-بــرو . 1دس ـتکم از «خودکشــی
–نازک�رایــ ـ ِـی دخت ـران مسـ ِ
 Indie cute-1ایــن اصطــاح در اشــاره بــه شــخصیت هــای دخت ـران نوجوانــی بــه کار مــی رود کــه بیشــتر
در فیلــم هــای مســتقل امریکایـ ــی دیــده مــی شــوند .دخترانــی کــه پوشــش ،رفتــار و دغدغــه هایـ ــی متفــاوت از
شــخصیت هــای Teen movieدارنــد .بــارز تریــن ویژگــی ایــن شــخصیت هــا مســتقل بودنشــان اســت.
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باکرهها» به بعد ،سینمای مستقل عالقهی خاصی به این دختران دارد.
«مــی مــری مارســی مارلیـ ِـن» شــان دورکیــن بــا ظرافــت از ایــن پاســتلهای
آ
آ
ر
ر
خــوش �بو نــگ ســود میجویــد .نازک�رایـ ــی ،همچــون خو شــیدی کــه از
تبلی غهــای تلویزیونـ ِـی عطــر ســر زده ،بــا کمــال میــل در خدمــت رنــگ و رو
ـرکان تــازه بالــغ شدهایســت کــه حســابی
دادن بــه موهــا و چهر ههــای دختـ ِ
تو-دل-بــرو شــدهاند .دیگــر کافیســت!
–فیلــم بیپــول .بســیار ش ـگـفتانگیز اســت کــه تــا چــه انــدازه بیکیفیتــی
تصویــر فیلمهــا بــه بهان ـهی بیپولــی بخشــوده میشــود .فیلمهــای «ژان
اسـ ِـیر» فیلیــپ رامــوس« ،ســیبر ِی» یوهانــا پریــس ،و یــا فیلــم امســال
 HPG2از ایــن دســتهاند .هم ـهی تقصیرهــا را میتــوان بــه گــردن
تکنولــو ِژی دیجیتــال انداخــت .برخــاف اینهــا ،کانتــن دوپیــو (در فیلــم
هــای «اســتیک»« ،الســتیک» و «اشــتباه» ،فیلــم دس ـتکم گرفتــه
آ
شــدهی ســال) ،دریافتــه اســت کــه گاه تنهــا بــه انتظــار �فتــاب نشســتن
ب ـرای دســتیابی بــه نــور مناســب کافــی اســت.
آ
ی
–عمــق میــدان کــم� .یــا ممکــن اســت مــادهی تصویــر هیــچ ارتباطــی بــا
آ
ی
فضــا و نــوری کــه از �ن مــی گــذرد ،نداشــته باشــد؟ تداومهــای [تصویــر ]
ـول «ســرهای ســخنگو» تنــگ میکنــد و روایــت
دیالوگمحــور قا 
بهــا را حـ ِ
Hervé-Pierre Gustave-2
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آ
ر
ر
و
مشــقتهای مــا ل�و «ســرهای خامــوش» را بــا دو بیــن ر ی دســت
تعقیــب میکنــد .صحنــه حــول همیــن موقعیــت ســاده میچرخــد .امــا فضــا
کجاســت؟
آ
چیــزی کــه کمبــودش همــه جــا احســاس میشــود ،قــدرت خیــال اســت� .یــا
نــام بــردن از خیــال در کایــه دو ســینما ،درســرزمینی کــه رائلیســم بازنــی
فرمــان م یرانــد ،عجیــب اســت؟ نــه ،زی ـرا رائلیسـ ِـم فروکاســته شــده بــه
آ
یــک تقلیــد و حتــی نــا�گاه از ق ـراردادی بودنــش ،دیگــر بــه تنهایـ ــی تــوان
دفــاع از خــود را نــدارد .برخــاف فیل مهــای مذکــور  ،فیلــم بیماننــدی چــون
«دورهی اتمـ ِـی» ِ ِالنــا کلوتــز بــه خاطــر تصویــر شــبانهی موهومــش و یــا
آ
ر
ـتین» �لیــس وینوکــو  ،بـرای جلوههایـ ــی کــه مــواد رنگــی و دقیقــش
«اگوسـ ِ
داشــت ،در حافظــه میماننــد .غافلگیــری ســال گذشــته« ،مالنکولیــا»
بــود .ایــن فیلــم خالــق فضایـ ــی بــود کــه مرزهــای خیــال را گســترش مـیداد.
آ
فضایــ ــی کــه میتــوان رویایــش را دیــد .زیباتریــن فیلمهــا �نهایــ ــی هســتند
کــه ش ـبها خوابشــان را میبینیــم .چگونــه میشــود خــواب فیلمهــای
بیتصویــر را دیــد؟
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همچنانکــه در بعضــی فیلمهــا نوعــی خردگریــزی در تدویــن یــا فیلمبرداری
آ
وجــود دارد� ،یــا در بازیگــری نیــز میتــوان چیــزی مشــابه ،چــه در
بازیگرگزینــی چــه بازیگردانــی یافــت؟ تصــور غالــب در ســینمای مولــف،
بــه ســود جســتن از مزایــای بازیگرگزینـ ِـی منطقــی و بازیهایـ ـی کــه از نقــش
ـودن
بــازی کــردن فراتــر نمـیرود برتــری بیشــتری میدهــد تــا منحصرب هفــرد بـ ِ
دلپذیــر [هــر بازیگــر] یــا تجربههــای مشــترک میــان بازیگــر و کارگــردان.
موضــوع ،متهــم کــردن بازیگـران نیســت ،فقــط قصــد داریــم بپرســیم کــه
آ آ
ی آ
امــروزه چــه چیــز از �نهــا خواســته میشــود� .یــا �نهــا بــه چرخدندههایـ ــی
بیخاصیت (گرچه همیشــه ارزشــمند محســوب شــده ،که این دو منافاتی
آ
ـب «ســینمای
بــا هــم ندارنــد) در یــک ماشــین �ببنــدی شــده بــا برچسـ ِ
مؤلــف» تبدیــل شــدهاند؟ بــه عنــوان نمونــه :اســتیو مککوییــن از همکاری
بــا میشــائیل فاســبندر چــه عایــدش میشــود (بــه عبــارت دیگــر :ای ـندو
بــه چــه دســتاورد مشــترکی میرســند؟) بهجــز تجسـ ِـم کاریکاتورگون ـهی
الغــر ِی خیرهکننــدهی فاســبندر در «گرســنگی» و چهــرهی مغمــوماش در
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ـگ تحسینشــده
«شــرم»؟ یــا در «درایــو» ،کــه بازیگــرش رایــان گازلینـ ِ
ـیدن آ�ن کاپشــن معــروف لــذت ببــرد ،امســاک در بــازی
میتوانــد از پوشـ ِ
بــه مــر ِز پرس ـ هز ِنی شــبحگونه میرســد .بــه همیــن ترتیــب میتــوان اشــاره
آ
آ
ـت گــروه بازیگـر ِان «اســلو� 31 ،گوســت» (�نــدرس
کــرد بــه بازیهــای صامـ ِ
دانیلســن لــی) و «باربــارا» (نینــا هــوس) کــه بــا نمایــش چهرههــای گرفتــه
در طــول دو ســاعت بــه تفســیرگرانی موشــکاف تبدیــل میشــوند .اگــر ایــن
ســینما اغلــب از فقــدان حــس طنــز ،جنــون ،یــا شــاعرانگی رنــج میبــرد،
اگــر اهــل بــازی نیســت ،نبایــد تعجــب کــرد ،چراکــه در ایــن ســینما بــه
ـدار تجربـ ِـی هریــک ،توجــه ناچیــزی میشــود.
مــواد اولیـهی «بــازی» و مقـ ِ
ایــن را بگذاریــد کنـ ِـار بیحالتــی و یکنواختـ ِـی شــخصیتها (کــه تضا دهــای
آ
شخصیتیشــان هرگــز نبایــد بــه نمایــش در�یــد مگــر در قالــب کاراکـترهایـ ــی
کــه گویــ ــی ســردرگمی برایشــان ممنــوع اســت) هم ـراه بــا بازیگرگزینـ ِـی
محتاطانــه کــه حاصلــش شــده چرخـهی مســتمری از تکـر ِار همــان نامهــای
مشــابه – و ایــن حــس را بــه تماشــاگر میدهــد کــه انــگار بــا رفتــن از یــک
ســالن ســینما بــه ســالن دیگــر چهرههایــ ــی یکســان را دنبــال میکنــدُ .مــد
گــذرای فیلمهایـ ــی دربــارهی یــک جمــع ،کــه ظــرف چنــد ماه اخیر ســینمای
فرانســه را درنوردیــد ،چرخـهای از تکرارهــای تو-در-تــو بهدســت میدهــد.
آ
ز
و
در «�پولونیــد»« ،بدر دهــا بــا ملکــه» 17« ،دختــر» ،یــا «هنــو هیــچ
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و آ
ی
ـش تضادهــا و باز هــای
ندیدهایــد» ،ترکیـ ِ
ـب گــر ِه �دمهــا بــه جــای نمایـ ِ
ـدن بیقیدانــه را
جمعــی ،بیشــتر نوعــی سیاسـ ِ
ـت منتظــر موقعیــت مانـ ِ
آ
تداعــی میکنــد کــه مثــل کابــاره در �ن هــر کســی در عیـ ِـن حفــظ ادب و
ی آ
ـردن دیگــر  ،می�یــد نقــش خــودش را
مالحظ ـه بـرای بیــش از حــد لــه نکـ ِ
ایفــا میکنــد و م ـیرود.

باربارا ،کریستین پتزولد ()2012
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میل به همکاری با یک
انتخاب بازیگر یک جور خطر کردن هم هستِ ،
بازیگـ ِـر خــاص بهرغـ ِـم همهچیــز :ایــن خیلــی خــوب میتوانــد زو ِج بازیگــری
آ
آ
را کــه شــانتال � ِکرمــن ب ـرای «حماقــت خان ـهی �لمــای» انتخــاب کــرده
ُ
و
ـون تــازهکار،
توضیــح دهــد؛ استانیســاو مرهـ ِـر بســیار کـمکار و ار را ماریـ ِ
هــر کــدام تضـ ِـاد لحــن یــا شــیوهی بیانگــریای کــه نســبت بــه دیگــری دارد
و نمــودار منحنــی متعادلــی بینشــان رســم میکنــد را حفــظ میکننــد .ایــن
و
ر
ی
وار
ه
ـ
م
زمز
ـر
ـ
گ
ن
ن
در
ـای
ـ
ه

ه
لحظ
ـا
ـ
ی
ـون
ـ
ی
مار
وار
ه
ـم
ـ
س
مج
ـای
ـ
ه
در فیگو
ِ
ِ
ِ
ً ر أ
مرهــر بــه اوج میرســد ،موضوعــی کــه عمیقــا مــو د ت�مـ ِـل فیلمســاز ق ـرار
ـاف والــری ُدنزلــی کــه در «دســت در دســت» کاری جــز
گرفتــه اســت .برخـ ِ
ســتاره ســاختن از والــری لومرســیه انجــام نمیدهــد ،نگاهــش نمـی کنــد و
بــه فیلــم تبدیلــش نمیکنــد.
بهتریــن فیلمهــای امســال آ�نهایــ ــی هســتند کــه رابط ـهی پررنگتــری
بهنمایــش میگذارنــد بیــن میزانســن و بازیگ ـران – و کاراکـتــر
تکافتادهیشــان کــه کموبیــش اســتثناائتی ش ـگـفتانگیزند و فرصتــی
ب ـرای پرســش ایجــاد میکننــد .گذشــته از مــور ِد «هولــی موتــورز» و زو ِج
َ
کاراکس-لــوان (میتــوان تجربـهی کراننبرگ-پتینســون در «کازموپلیــس»
ـش
را هــم در نظــر داشــت) ،بایــد جنب ـهی غریــب و حاشــیه ِ
ای رهای ـیبخـ ِ
و آ
ـیزگان معــذب» (فیلمــی کــه کاراکـتـ ِـر گرتــا گر یــگ �ن را لبریــز کــرده)
«دوشـ ِ
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آ
ـوغ هونــگ سانگ-ســو
و «در ســرزمینی دیگــر» (فیلمــی کــه در �ن نبـ ِ
موفــق میشــود بــر نبــوغ ایزابــل اوپــر بیفزایــد) ،یــا بــاز هــم تصویــر گروهــی
شــلوغ در «مــا و مــن» و «پلیــس» را بررســی کــرد .ایــن نمونههــا درواقــع
آ
�ثــاری هســتند کــه ایــدهی همــکاری حقیقــی و کامــل بــا بازیگـران را مطــرح
میکننــد ،هــر بــار «توافقنامــه»ی خاصــی خلــق میکننــد ،و در زمـ ِـان
ـردن
حـ ِ
ـال تجربــه شــده ســیر میکننــد نــه فقــط اینکــه مشــغول پیــش بـ ِ
کورکوران ـهی اهدافشــان باشــند .از «چراغهــا را روشــن نگــه دار» نیــز
نــام میبــرم ،بــا زو ِج بازیگــری کــه گرفتــار ِی کــم و بیــش عاشــقانه شــان را
آ
آ
میشــود از شــیوهی عمیقــا دیــده شــدن �نهــا ،نــور تابیــدن بــر �نهــا و در
قــاب قـرار گرفتــه شدنشــان ،لمــس کــرد .عمـ ِـق فیلــم ،پیــش از هــر ترفنــد
فیلمنامهنویســی یــا کارگردانــی ،وابســته بــه فضای ـیســت کــه بـرای بیــان در
اختیـ ِـار ایــن دو قـرار داده شــده اســت .تــور لینهــارت بــه نقــش خــود قــدرت
و عمـ ِـق عاطفــی میبخشــد و بــه لطـ ِـف لبخنــد ســادهاش فیلــم را بــه وادی
بکــر و ناشــناخته میبــرد.
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 – 8از اعتبار افتادن تدوین
نوشتهی :سیریل ِبگَن
ترجمهی :سوفیا مسافر

اغلــب از فیلمســازان قدیمــی و اهلفنهــای کهن ـهکار میشــنویم کــه
ـدن علـ ِـم دکوپــاژ از ســوی نســلی از
افســوس میخورنــد آبابــت فرامــوش شـ ِ
کارگردانــان کــه تنهــا �گاهــی مبهمــی از توالــی نماهــا ســر صحنــه دارنــد و
شعارشــان از سـ ِـر تنبلــی و بیحوصلگــی ایــن اســت کــه «همــه چیــز در
مرحلـهی تدویــن درســت خواهــد شــد» .در هــر حــال ،چراکــه نــه؟ «همــه
چیــز در مرحلـهی تدویــن درســت خواهــد شــد» یعنــی میتــوان همــه چیــز
دادن فیلمنامــه را
را دوبــاره از نــو ســاخت ،جسـ ِ
ـارت بازنویســی و تغییــر ِ
آ
ی
بــه خــود داد� ،نچــه زمــان فیلمبــردار اتفــاق افتــاده را زیــر ســؤال بــرد،
تصاویــر تــازهای بــه اثــر اضافــه کــرد – خالصــه ،خطـ ِـر دســت زدن بــه
کاری را بهجــان خریــد کــه توســط گــدار در «تاریخ[هــای] ســینما» در
قالــب اســتعار ِی زیبایـ ــی بیــان شــده اســت« :فقــط دســتی کــه پــاک میکنــد
کار
میتوانــد بنویســد» .امــا برعکــس ،بــه خوبــی میتــوان دیــد کــه چگونــه ِ
انجــام شــده در اتــاق تدویــن در اغلــب فیلمهــای مؤلــف ،بــه ســهلانگاری
در دکوپــاژ ،مکانیکــی از برشهــا را اضافــه میکنــد کــه هیــچ نــوع ســرر ِیز
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ایــدهای را برنمیتابــد؛ ایــن ســرریز کــه بــه جــرم ه ـراس از توالــی نماهــا یــا
آ
نادیــده گرفتــن �ن از کار افتــاده اســت ،امــکان داشــت فیلمنامــه را از
آ
ر
ریشــه در�و د.
ُ آ
ُ آ
ً
از ژواکیم الفوس گرفته تا بنو� ژاکو یا الیویه �سایاس ،ظاهرا تنها کاربرد
کردن میزانسـنهایــی
تدوین این اســت که بهزو ِر حذف نماها به نیرومند ِ
ح
بپــردازد کــه یادشــان رفتــه رابط ـهی بیــن نماهــا را «جــور دیگــر»ی طــر 
کننــد .عقیــدهی امــروزی بــر ایــن اســت کــه بــرش ،لحظ ـهی قطـ ِـع پــان و
جهــش بالفاصلــه بــه پــان بعــدی ،همیشــه بایــد محســوستر از نقط ـهی
اتصــال و پیونــدی باشــد کــه پالنهــا را در جریانــی متــداوم و پیوســته بــه
آ
ر
تهــا تبدیــل
ـدن حــرکات بازیگـران یــا موقعی 
حرکــت درمـی�و د .ناتمــام مانـ ِ
ـداوم ســریع»
بــه بــاور رایــج در تدویــن شــده؛ بیشــتر تحــت عنـ ِ
ـوان «تـ ِ
و
ـاالت نادیدنیســت ،امــا همچنیــن در
ـ
ص
ات
ـن
ـ
ت
یاف
ـی
ـ
پ
در
ـه
ـ
ک
دی،
هالیــو
ِ
ِ
ِ
آ
ُ
ی
ـردن
ـدل منحصربفـ ِـرد بیانگــر بــا خــرد کـ ِ
ســینمای مؤلــف کــه �ن را بــه مـ ِ
ـدی» اورســوال مهیــر را ببینیــد:
پال نهــا بــدل کــرده اســت« .کــودک در بلنـ ِ
شــکل دادن بــه یــک ســکانس در اینجــا اغلــب بــه معنـ ِـی پشــت ســر هــم
قـرار دادن زنجیــرهای از تکههــای مختلــف رفتارهــای بازیگــر اســت ،مثــاً
آ ِ
ِ
ـودک قهرمــان داســتان لــوازم اســکی را مـیدزدد .شــبح
در �غــاز فیلــم کــه کـ ِ
«جیببــر» بــر ســر ایــن فیلــم بدشــگون اســت :ســکانس موردنظــر در
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آ
دســت یافتــن بــه چیــزی جــز زیادهگویـ ــی نــاکام اســت .بــه دلیـ ِـل نا�گاهــی
از چگونگـ ِـی خلــق کــردن ریتمــی متفــاوت بــا معمــول ،بــه یــک طــرح کلــی یا
ســاختار موســیقایــی نمیرســد .در کنــار ایــن سیسـ ِـتم بــرش ،تــداوم پالنهــا
تنهــا حاصـ ِـل یــک موتیـ ِـف خــاص ،کـ ِـوه در انتهــای صحنــه ،اســت کــه بــه
چنــد لحظـهی زیبــای صعــود مجــال بــروز میدهــد ،لحظههایـ ــی کــه بـرای
ف ـرا رفتــن از کارکــردی تزیینــی تقــا میکننــد.
بــه همیــن ترتیــب میتــوان پالن-ســکانسهای «بهجنــون رســیده»ی
ـت دقیقشــان مــورد قضــاوت قـرار داد،
ژواکیــم الفــوس را برمبنــای پرداخـ ِ
امــا چطــور میشــود بـرای تدویــن وظیفـهای بیــش از ایجـ ِـاد یــک زنجیــرهی
درامسـ ِـاز ســاده قائل نشــد؟ همینکه قدم در ر ِاه فرمگرایــی گذاشــته شــد،
پیداســت کــه بــه جایــ ــی نمیرســیم :در انتهــای فیلــم ،وقتــی شــخصیت
ـتن ســه فرزنــدش فــارغ شــده ،الفــوس بــر
اصلـ ِـی داســتان تــازه از کشـ ِ
ـخصی
آنمــای ســادهای از بیــرو ِن خانــه تمرکــز میکنــد ،گونـهای امضــای شـ ِ
ـت اخالقـ ِـی بیتاثیــری [قضــاوت فیلمســاز]
�زاردهنــده کــه بیشــک بـرای ژسـ ِ
آ
ـود
در فیلــم گنجانــده شــده اســت .غافــل از اینکــه �نچــه بیاثــر شــده ،خـ ِ
تدویــن اســت .یــک مثــال دیگــر :در «بدرودهــا بــا ملکــه» ،توالـ ِـی پال نهــا
ســرزدنهای منظـ ِـم حــرکات ناهماهنــگ را در خــود حفــظ کــرده اســت؛
آ
مثــل �ن موشــی کــه بواســطهی نمایــش از نمــای متقابــل ،یکدفعــه از
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آ
دســتان کاراکـتـ ِـر لــا ِســیدو �وی ـزان دیــده میشــود .امــا هم ـهی اینهــا از
ـدت زمــان و مــکان خــارج نمیشــود :یــک جــور پرهیــز از
محــدودهی وحـ ِ
آ
ـوارد متفــاوت ،کــه در اغلــب �ثـ ِـار تولیــد شــده در
کنــار هــم گذاشـ ِ
ـتن مـ ِ
مرحل ـهی اتالونــاژ و میکــس اتفــاق میافتــد.

کودک در بلندی ،اورسوال مهیر ()2012

آ
بدرودها با ملکه ،بنو� ژاکو ()2012
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موردهــای مقــاوم بــه [مــرض] بیاعتبــار ِی تدویــن ،بســیار جالــب توجهانــد:
در دو فیلــم ابــل ف ـرارا ،هولــی موتــورز و در ســاختار متسلسـ ِـل «هنــوز
ـس امیدوارکننــده
هیــچ ندیدهایــد» ،توالـ ِـی پالنهــا حــس میشــود و ایــن حـ ِ
ایجــاد میشــود کــه ســینما هنــوز زنــده اســت «بــه نیــروی پالنهایــ ــی
ـدد همزمــان» (ســرژ
همزمــان غیرمنتظــره و نابودگــر ،بــا نقش ـههای متعـ ِ
دنــه) .میانههــای  Go Go Talesدر یــک ســکانس درخشــان ،تران ـهی
آ
آ
ً
ر
و
«�ن چهــره را قبــا دیــدهام» از گریــس جونــز می�یــد و مـیر د ،بهصــو ت
صــدای داخــل و خــارج قــاب ،همجهــت بــا تغییــر مسـ ِـیر تدویــن کــه از
ســکانس کلــوب بــه تصاویــری از پشــت صحنــه میرســد تــا وحــدت فضــا را
بــر هــم بزنــد.
ـودی خــود انســجامی ایجــاد نمیکننــد ،امــا موجــی مــوزون
حذفهــا بــه خـ ِ
از تصاویــر ذهنـ ِـی بیپایــان را شــکل میبخشــند .توالیهــای بیــن پالنهــا
آ
ی
ـرح یک فضا و �غاز یک
ـ
ش
،
بیان یک فانتز
میتواند همزمان به ِ
عنوان ِ
ِ
حرکــت درک شــود .در اینجــا تدویــن کارکــرد اولیـهاش بــه مثابـ ِـه دریچـهی
ـدی فیلــم بـهروی نشــو و نمــای خــودش را بازمییابــد.
ابـ ِ
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 – 9رادیکال شیک
نوشتهی :ونسان مالوزا
ترجمهی :مسعود منصوری

امسال در کن [ ]2012توانستیم فیلمی را ببینیم که انعکاس گروتسکی
بــود از یکــی از فراموشنشــدنیترین صحن ههــای «عمــو بونمــی» :نمیشــد
شــیطانکی کــه در ســکوت (دوبــار) بــه خان ـهای رهاشــده در «پــس از
ـگاداس مکزیکــی ســرک میکشــید را دیــد و بهیـ ِـاد
ظلمت،نــو ِر» کارلــوس ریـ
ِ
آ
آ
ـای نورانیچشــم در فیلــم �پیچاتپونــگ ویر ِاســتاکول نیفتــاد.
�ن میموننمـ ِ
آ
البتــه چیــزی از جنــس �ن لــر ِز غریــب در صحنـهی «عمــو بونمــی» وســط راه
از دســت رفتــه بــود و در فیلــم ریــگاداس تنهــا چیــزی کــه حــس میشــد نیتی
ـت کمــی زمخــت .ریــگاداس هــم مثــل ویراســتاکول،
بــود ب ـرای اب ـراز غرابـ ِ
فیلیــپ گراندریــو یــا گاس ون ســنت در ســالهای  2000رادیکالیت ـهای
فرمــی و روایـ ــی را پایــه گذاشــت کــه لبالــب بــود از ایــدهی ســینمای خالص،
اصیــل و َبــدوی .حدومــر ِز میــان ایــن رادیکالیتــه و کاریکاتــورش – یــک
آ
«رادیــکال شــیک» کــه میخواهــد بــا میــل مختلطــی بــه ش ـگـفتی�فرینی
أ
ّ
و تکلـ ِـف زبانــی ،اثــرش را بگــذارد – کجاســت؟ گزافهگویــ ـ ِـی «مســ�لهی
آ
انســانی » یا «زندگی خالف » از ُ
نیکال کلوتس یا ّ
جین «اســب
�
ب
ـر
ـ
س
جو
آِ
توریـ ِـن» بــا تــار (کــه گردهمایـ ـ ِـی ســاده و روســتایـ ِـی همســفرهها در �ن بــدل
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آ
ُ
ر
لهــای اغراق�میــز :غــذا خــو دن حیــن غــر زدنهــای
میشــود بــه تائتـ ِـر تقاب 
آ
زیــر لــب یــا دکلمــه کــردن داســتانی �خرالزمانــی) مــا را بــه پاســخ نزدیــک
میکنــد :وقتیکــه نیــت مؤلــف زیــادی رو باشــد یــا بیشازحــد واضــح اعــام
ـتگاه
شــود ،اثر فیلم از درون تهی میشــود و جایش را میدهد به َدمودسـ ِ
ـتقالل »
اغواگــری و رضایتازخـ ِ
ـود دفعکننــده .بهطریقــی دیگــر« ،اسـ ِ
آ
ی
رایــا مارتیــن (بــا �ن تصاویـ ِـر سیاهوســفید و ژس ـتهای تائتــر بهشــیوهی
بدویگرایـ ـ ِـی ســاختگی) یــا «وحشـیها »ی آ�لخانــدرو فــادل ،مثــل بســیاری
آ
ژ
از فیلمهــای �ر انتینــی کــه زادهی مــوج نــوی ســالهای  2000هســتند،
طــوری بهنظــر میرســند کــه انــگار در اب ـراز کشــش طبیعـ ِـی جوانـ ِـان
تهــا زیــادهروی شــده
ســینماتوگرافی بـرای زیــر پــا گذاشــتن برخــی محدودی 
آ
ـیک ســینما کــج کننــد.
تــا �نهــا بتواننــد راهشــان را بهســوی ســالنهای شـ ِ
چنیــن اســت کــه تکافتادگـ ِـی دوندههــای واقعـ ِـی اســتقامت (الو دیــاز در
آ
وآ
ژ
فیلیپینِ ،پدرو کوســتا در پرتغال ،لیســاندر �لونســو در �ر انتین) بیش
آ
از �نکــه موضوعــی بیــن خودشــان باشــد ،مربــوط اســت بــه حــس تعهــد
پیشــگام بــودن.
از رادیــکال شــیک تــا رادیــکال شــوک یــک قــدم راه اســت :کارلــوس
ریــگاداس از «ژاپــن» بــه ایــن ســو خــود را مدلــی از ایــن نوع ســازشناپذیری
ـردن تماشــاگر بــه هرچیــزی
نشــان داده کــه حاضــر اســت ب ـرای کلهپــا کـ ِ
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متوســل شــود .در ایــن مــدل ،هیاهــوی گوشخراشــی الب ـهالی بدیهیاتــی
مشــخص (بخوانیــد :همـهی بدبخت یهــای دنیــا) و امــر واال (مذهــب یــا امــر
هموغـ ّ
مقــدس) قابــل تشــخیص اســتّ .
ـدن همـهی
ـ
ش
ا
ر
ـ
ی
پذ
ـوک،
ـ
ش
ـم
ـ
ل
فی
ـم
ِ
ِ
ُ
آ
�ن ناخوشــی و لخمـ ِـی بدنهــای پلشتشــده و تحقیرشدهایســت کــه
آ
شــخصیتها را در �ن جا دادهاند (صحنههای هماغوشـ ِـی چاقها و پیرها
ُ
در «ژاپــن» یــا «نبــرد در بهشــت») .فیل مهــای الریــش زایــدل (اتریشـیهای
آ
ـاب «چل ـهی تابســتان » کبــاب
پاویوننشــین مثــل سوســیس زیــر �فتـ ِ
میشــوند ،پنجاهوانــدی ســالههای «بهشــت :عشــق» کمبــود رابط ـهی
جنســی دارنــد) دارای طعمــی بســیار نزدیــک بــه زمختــی و دیوصفت ـیای
هســتند کــه قصــد دارنــد رویــاروی ایــدهی تعالــی و رحمــت بایســتند –
آ
ـتال زایــدل در پاســخ بــه �ســمانها و چش ـماندازهای عظیـ ِـم
کارت پسـ
ِ
آ
1
ـتدالل
ریــگاداس .امــا پشــت ایــن فانتــز ِی «�رتــه پــوورا »ی ریــگاداس آیــا اسـ ِ
ـتندوار زایــدل (صحنـهی پایانــی «بهشــت :عشــق» کــه یــاد�ور پورنــوی
آمسـ ِ
�ماتــوری مشــمئزکننده اســت) خلــط مبحثــی بیــن زیــادهروی و رادیکالیتــه
اتفــاق افتــاده کــه اغلــب میــان اشــمئزاز و قــاپ زدن [تماشــاگر] در گــردش
اســت .برعکــس ،وقتــی ِپــدرو کوســتا از بدنهــای خســتهی وانــدا و اهالـ ِـی
آ
ُ
ُ
ـردن دو
فونتینــاس فیلــم میگیــرد ،یــا موقعیکــه �لســاندرو کمدیــن بغــل کـ ِ
-1بــه معنــای هنــر فقیــر ،جنبــش هنــری رادیــکال در ایتالیــای ســالهای  1967تــا  1972کــه قصــد ابطــال
ارزشهــای پذیرفتــه شــده توســط بــازار کار را داشــت.

43

ـوان معلــول را در «تابســتان جیاکومــو» نشــان میدهــد ،چیــزی خــود را
جـ ِ
ـش ایــن بد نهــای نامتعــادل کــه بهدســت جریــان زندگــی ســپرده
ورای نمایـ ِ
شــدهاند ،تحمیــل میکنــد.

پس از ظلمت نور ،کارلوس ریگاداس ()2012
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 – 10فانتزیِ بیمزه
نوشتهی :ژواکیم لُپاستیه
ترجمهی :سوفیا مسافر

آ
ـت «بیقیدوبنــد و خشــمگین» («شــب بــزر ِگ» بنــو� دلپیــن و
یــک حکایـ ِ
ک»
گوستاو ِکر ِورن) ،یک کمدی
ِ
اخالقی «دیوانهوار» («دو روز در نیویور ِ
ژولــی دلپـ ــی) ،یــک در ِام اگزیستانسیالیسـ ِـتی «وودویلگونــه» («دنبــال
ـاتی «پــر جنــب
هورتنــس بگردیـ ِـد» پاســکال بونیتــزر) یــک کمــدی احساسـ ِ
تهــای داخـ ِـل
ـت» والــری ُدنزللــی) .اگــر عبار 
و جــوش» («دســت در دسـ ِ
گیومــه را توصیفــی در نظــر بگیریــم ،گسســت بیــن نیتهــا و نتایجشــان
ـترک ایــن چهــار فیلــم ،همــان
را بــه خوبــی نشــان میدهنــد .نقط ـهی مشـ ِ
آ
«فانتــزی»ای اســت کــه خــود را بــه �ن منتســب میکننــد و اشتیاقشــان
آ
آ
ـتن مدلهای �مریکایــی :بورلســک �نارشیســتی-
اســت به پیش چشــم داشـ ِ
مارکسیســتی (از نــوع گروچــو) ب ـرای دلپیــن و ِکــر ِورن« ،خــرده ریزهــای
آ
وودی �لنــی» ب ـرای دلپـ ــی« ،کمــدی اســکروبال» بــا چاشــنی سیاســت
ـبک یــک رو ِز بــی پایــان»
ب ـرای بونیتــزر و کمـ ِ
ـدی فانتزی-مفهومــی «بــه سـ ِ
بـرای ُدنزللــی .امــا ایــن نمون ههــای بــازی بــا قواعــد ،بــه دور از ســاختارهای
آ
فیلمنامهای پیچیدهی الگوهایــی که از �ن رونوشــت کردهاند ،به ســرعت
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آ
مجموع ـهای از عناصــر کمــدی ســبک را ســرهمبندی میکننــد بی�نکــه
بـرای شــکل دادن بــه ســاختار صحنههــا وقــت صــرف کننــد .ایــن فیلمهــا
ـدان جهــش واقعــی ،ســعی میکننــد تــا جایـ ــی کــه میتواننــد چیــزی
در فقـ
ِ
آ
ر
ـبیه ریتــم و چاال کـ ِـی مونتـ ِـاژ نمونههــای اصلــی را از کار در�و نــد.
شـ ِ
بــه شــکلی متناقضنمــا ،ایــن ســینمای فانتــزی کــه ق ـرار بــود غافلگیــری و
آ
ی
ر
ر
تناقــض بهبــار �و د ،کار جــز منحــرف شــدن از دســتو العملها انجــام
ـوغ بریژیــت فونتیــن شــک دارد؟ پــس خــوش
نمیدهــد .چــه کســی در نبـ ِ
باشــید کــه او در «شــب بــزرگ» نقــش بریژیــت فونتیــن را ایفــا کــرده اســت.
چــه کســی کلــود ریــش را تحســین نمیکنــد؟ پــس خــوش باشــید کــه او در
ی آ
ر
«دنبال هورتنس بگردید» کلود ریش-باز درمی�و د ،در فیلمی که ژان
آ
ر
ـدان
پـییــر باکری-بــازیاش هــم انتظارهــا را بـر�و ده میکنــد .البتــه ایــن فقـ ِ
غافلگیــری ،در مقابــل خودخواه ـیای کــه ژولــی دلپ ــی بــه خــرج میدهــد
چیــزی نیســت؛ فیلمســازی کــه هیچوقــت از تحویــل گرفتـ ِـن خانــوادهی
خلوچلنمایــش مضایقــه نکــرده اســت! بــدون شــک ،موضــوع بــه تعییــن
می ـزان (دوز) مناســب مربــوط میشــود و کــم گذاشــتن کافــی اســت تــا
موفقیتهــای دیــروز جــای فرصتهــای از دسـترفتهی امــروز را بگیرنــد.
وقتــی والــری ُدنزللــی و ِژ ِرمــی ِالکاییــم در صحن ـهی پایانـ ِـی «جنــگ اعــان
دارم»
شــده» بــه بازخوانـ ِـی تران ـهی «دیگــر نمیتوانــم بگویــم دوســتت ِ
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َ
هیژلــن گــوش میدهنــد ،کمــک گرفتــن از ایــن ترانــه منقلــب کننــده اســت
چراکــه دربــارهی وضعیــت رابطـهی زوجــی حــرف م یزنــد کــه همزمــان نابــود
شــده و رو بــه بهبودیانــد .وقتــی همیــن دو نفــر ،تران ـهای از ِالــی و ژاکنــو
(یــک بــار دیگــر ،چــه کســی دوســت نــدارد ایــن ترانــه را بشــنود؟) را در
آ
آ
فیلــم �خرشــان می�ورنــد ،بــا ژســتی اغواکننــده مواجهایــم.

دو روز در نیویورک ،ژولی دلپـی ()2012

آ
شب بزرگ ،بنو� دلپین و گوستاو کرورن ()2012

47

فانتزی ،این روزها در سینمای فرانسه به موضوع توافق همگانی تبدیل
آ
ای
شــده اســت ،جایــ ــی کــه در �ن هــم میتــوان فیلمنامهنویسـ ِـان حادث ـه ِ
ســابق را یافــت کــه بــه ســوی فرمولهــای عاقالنهتــر بازگشــتهاند (بونیتــزر)
عیت نقادانــه یافتهانــد (دلپیــن
و هــم سرگرمیســاز ِان پرطرفــدار را کــه مشــرو ِ
و ِکــر ِورن) .پانــزده ســالی میشــود کــه ایــن حیطــه همچنــان بــه رشــد و
گســترش ادامــه داده اســت .بهنظــر میرســد کــه ایــن گون ـهی ســینمایـ ـی،
أ
و
جــدای از ت�ثیـ ِـر تلقین ـیاش بــر تلخـ ِـی فضــای پیرامــون ،انــگار ر شهــای
ـول «ســینمای
دســت یافتــن بــه فرمــول جادویـ ــی را هــم عرضــه میکنــد :فرمـ ِ
ـال اجراهــای تجــار ِی فیل مهــای وودی
مؤلــف بــا مخاطـ ِ
ـب انبــوه» کــه بــه دنبـ ِ
آ آ
و
ر
ی
�لــن� ،لمــودو ار ،یــا کو یسماکیســت .وعــدهی دیگــر کــه میدهــد نیــز
آ
ً
فریبنــده اســت :گریختــن از ناتورالیســم� .یــا واقعــا چنــد دســت لبــاس
آ
ـک اغراق�میــز ب ـرای وارد شــدن
رنگیــن ،یــک ســکانس رقــص ،یــا بورلسـ ِ
انگیز خیــال کافــی اســت؟ نمون ههــای موفــق ،از طــرف
بــه دنیــای شـ ًگـفت ِ
َ
دیگــر ،صرفــا بــا تکـر ِار همیــن فرمو لهــا بــازی میکننــد .فیلـ ِـم «کمــی درجــا
میزنــد» (نوئمــی ُ
و
ـرش پیــر ِی قهرمــان داســتان ،در برابــر
ـ
ی
پذ
ـا
ـ
ب
ـکی)
ـ
س
لو
ِ
قراردادهــا شــورش میکنــد و همزمــان شــور و هیجـ ِـان کمتــری نســبت بــه
منبــع الهامــش یعنــی «زندگــی م ـرا نمیترســاند» ( )1999نشــان میدهــد.
ـذب» ویــت اســتیلمن
امــا نمونـهی قطعــا نامتجانســی مثــل «دوشـ ِ
ـیزگان معـ ِ
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آ
ـس کار را نشــانمان میدهــد .جوهــرهی
راه و روش درسـ ِ
ـت بر�مــدن از پـ ِ
ســینمای «فانتــز ِی» واقعــی را بــدون شــک در اینجــا میبینیــد :فیلمــی کــه
آ
ُ
در �ن ،یــک نمایــش جمعوجــور ،حالوهــوای کالژ را ایجــاد میکنــد و
أ
ات کمیــک و موســیقایـ ِـی مختلــف را برمـیدارد .فیلمــی کــه
مــر ِز میــان ت�ثیـر ِ
آ
در �ن ،فانتــزی چیــزی نیســت جــز ســلوکی حســاب شــده و در عیــن حــال
ـیزگان
گونـهای بهنمایــش گذاشـ ِ
ـتن اجتمــاع اســت در حــال حرکــت« .دوشـ ِ
معــذب» بــه دور از لفافههــای بیمعنــی و بــه غلــط کیــچ دانســته شــده،
جنب ـهای واقعــی از بــاروک در خــود دارد کــه عناصــر اغواگــرش بــازیای
آ
از نقابهایــ ــی کــه هــر لحظــه در �ســتانهی افتادنانــد بــه راه میاندازنــد.
فانتــزی امــر کردنــی نیســت بلکــه از دل تکانههــای عــدم اطمینــان و
و آ
آ
شــکنندگیای کــه �نرا احاطـه کــرده بیــر ن می�یــد« .دوشــیزگان معــذب»
آ
ُ
بــه �نهایـ ــی کــه مدعـ ِـی فانتــزی واقعــی و ســبکی واقعــی هســتند ،تنهــا یــک
ـص خودتــان را ابــداع کنیــد!
توصیــه دارد :رقـ ِ
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