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ســه  ســینما،  دو  کایــه  در   2012 ســال  پرونده هــای  و  نقدهــا  میــان  از 

بــود: »پرونــده ی  کلیــدی  اهمیــت  ن، دارای 
آ
ا تعبیــر ســردبیر  بــه  متــن، 

جشــنواره ی کــن 2012 «، »کارکشــته ها)ی َبــزک کــردن( « و پرونــده ی 

ایــن  از  ن ســال چــاپ شــد. ترجمــه ی متونــی 
آ
ا کــه در دســامبر  پیــش رو 

دســت، کــه جمع بنــدِی مواضــع کایــه نســبت بــه ســینمای معاصــر اســت 

به همــراه نوشــته ها و نقدهایــــی کــه در ســال های اخیــر از کایــه ی متاخــر بــه 

فارســی برگردانــده می شــود، شــاید تــا حــدی بتوانــد کنجــکاوِی خواننــده ی 

را  ســینما  دو  کایــه  روزهــای  ایــن  حال وهــوای  بــه  نســبت  فارســی زبان 

اســتقبال  بــرای  کایــه،  ســردبیر  ــرم، 
ُ
ُدل اســتفان  از  ممنونــم  برانگیــزد. 

صمیمانــه اش از درخواســتم بــرای اجــازه ی ترجمــه و از دوســتانی کــه کار 

ایــن پرونــده  اصلــی در ترجمــه ی پرونــده ی حاضــر را به عهــده داشــتند.  

پیــش از ایــن در  فصلنامــه ی ســینما و ادبیــات چــاپ شــده بــود.
مسعود منصوری

m m a n s o u r i . c o m

الکرتونیــک: نــر  و  گرافیــک 

 حرفـــــــــــــــه، معــــــــــمـار
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ســینمای معاصــر و ســینمای مؤلــف به طــور خــاص، بــه کــدام ســو مــی رود؟

کادمیســمی کــه گاه بــه گاه گریبان گیــر ایــن ســینما می شــود را چــه بنامیــم؟
آ
ا

ن، پیش روست.
آ
مل بر 10 مشکل مشخص و 10 راه چاره برای ا

أ
10 مسیر تا

1- طرح یک خطی

نوشته ی: استفان ُدلُرم

ترجمه ی: مسعود منصوری

خروعاقبــت نــدارد. ایــن را رک وپوســت کنده بــه همــه ی 
آ
طــرح یک خطــی ا

یک خطــی  طرحــی  جســتجوی  در  کــه  می گوییــم  ــی  ـ فیلمنامه نویس هایـ

می خورنــد:  غوطــه  تفکــر  بحــر  در  پیچیده ی شــان  زیــادی  پــروژه ی  بــرای 

اگــر پیدایــش نمی کنیــد، خــودش عالمــت خوبی ســت. طــرح یک خطــی، 

ذاتــا ســاده گرا، فقــط بــه ایــن درد می خــورد کــه پــروژه را در قالــب یــک 

یــک چشــم به هم زدن  کنــد، در  بناســت دلبــری  کــه  ور 
آ
نســخه ی شــوک ا

ت 
أ
بی دل وجــرا بازاری هــای  این کــه  بیاندازیــد.  بالقــوه ای  هــر خریــدار  بــه 

در صنعــت ســینما حکــم می کننــد کــه پــروژه بایــد در یــک جملــه قابــل 

نــدارد، ولــی این کــه ســینمای  خالصــه شــدن باشــد هیــچ جــای تعجــب 
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دم را عمیقــا افســرده می کنــد. 
آ
ــی کشــیده ا ـ مؤلــف کارش بــه چنیــن جاهایـ

چــه در کــن چــه در ُرتــردام، بودجــه ی ســینمای مؤلــف در مالقات هــای 

کوتــاِه ســرمایه گذاران-تولیدکنندگان-کارگردانان بســته می شــود: قرارهــای 

این چنینــی ســِر طرح هــای یک خطــی در ســینما، همــان کاری را می کنــد 

کــه قرارومــدار گذاشــتن در مقولــه ی عشــق. ایــن را در جشــنواره ی لوکارنــو 

]2012[ شــاهد بودیــم، جایــی کــه خیــل زیــادی از فیلم هــا بــر یــک طــرح 

ن کــه قــادر 
آ
رمیــده بودنــد( بــدون ا

آ
یک خطــِی ملمــوس قــرار گرفتــه بودنــد )ا

ن فراتــر برونــد. فیلم هــای متفاوتــی مثــل »شــرِم« مک کوئیــن 
آ
باشــند از ا

دم 
آ
)ا ژیانولــی  »سوپراســتاِر«  یــا  ســکس(  معتــاِد  فاســبنِدِر  )میشــائیل 

بنــِد  یــک  حتــا  می کننــد(  فــرض  ســتاره  یــک  را  او  همــه  کــه  فلــک زده ای 

انگشــت هــم از طرح هــای یک خطی شــان جلوتــر نمی رونــد. به دنبــال ایــن 

]در  َعملــه ی عقب افتــاده  ن 
آ
ا یــا  ]در »شــرم«[  شــهوت ران  خوش هیــکِل 

ـی انسان شناســانه،  ن کــه پرســش هایـ
آ
»سوپراســتار«[ راه می افتیــم بــدون ا

اجتماعی، اخالقی، عاطفی، جنســی یا فلســفی که شــاید گوشت وپوســتی 

بــه ایــن مصائــب مــی داد، از خودمــان بپرســیم. اگــر حداقــل انتظــاری کــه 

ن بــه فکــر فــرو برویــم، وقتــی 
آ
از یــک فیلــم مؤلــف داریــم ایــن باشــد کــه بــا ا

بــا تمــام شــدن اولیــن حلقــه ی فیلــم می بینیــم کامــال تنهــا مانده ایــم حســابی 

حلقــه  فیلم هــا  کــه  بگویــم دوره ای  پرانتــز  )در  می خــورد  تــوی ذوق مــان 
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داشــتند، می شــد حرکــت ِرله هــا یــا پــرش فیلــم از یــک حلقــه بــه حلقــه ی 

دیگر را انتظار کشــید مثل کاری که »عمو بونمی« هنوز با ارائه ی ســبکی 

بــدوِن  تسلســِل  بــا  کامــال  دیجیتالــی  تسلســِل  امــروزه  می کنــد.  متفــاوت 

دم را حیــرت زده 
آ
ا غافلگیــرِی ســناریو همخوانــی دارد(. طــرح یک خطــی 

می کنــد، ولــی خیلــی زود دســت خــودش را رو می کنــد. گاهــی هــم ایــن 

فنــر بــرای طوالنی تریــن زمــان ممکــن فشــرده نگــه داشــته می شــود. یکــی 

از فاجعه هــای ســینمای مؤلــِف بین المللــی »فیلــم بلنــِد لــِب پرتــگاه« بــود 

کــه از ســینمای رومانــی وارد شــد. در ایــن ســینما تنهــا نبوغــی کــه به خــرج 

خیــر انداختــن اســت. وقت کشــی بــه قیمــِت مــالل و 
أ
داده می شــود، به تا

ه کــه 
آ
ــی بــه مــالج: ا ـ ــا فــرود ضربــه ی نهایـ شــعله ور کــردِن شــوِق دانســتن ت

ن 
آ
این طــور! ضربــه ی بالــش در »عشــِق« هانکــه دردناک تریــن نمایــِش  ا

سوپراستار، َزویه ژیانولی )2012(
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در ســال جــاری بــود. 

ــی بــا یــک  ـ درام هــا در ســینمای مؤلــِف امــروز، همــه از قمــاِش »فیلم هایـ

دنــده« اســت. درحالی کــه تــا فیلــم دنده هــای پشت ســرهم را عــوض نکنــد، 

نمی تواند ســر پا بایســتد. فیلم هایــی هســتند با دو دنده )همه ی فیلم های 

دو قســمت شــده، یکــی از نادرتریــن ابداعــاِت ســینمای معاصــر – »هتــل 

نیو ُرز «، »مالهالند درایو«، »باکره به دســت َعزب هایش عریان می شــود 

ن هاســت(. فیلم هایــی هم هســتند با ســه دنده )در 
آ
واتاِر ا

آ
« – که »تابو« ا

ســرزمینی دیگــر(، یــا بــا یــازده دنــده )هولــی موتــورز(. ]در ســینمای امــروز[ 

می بایســت همــه ی حس وحــال را به پــای ایــده ی روایــت ریخــت: روایــت 

هــم کــه چیــزی نیســت جــز بســِط یــک داســتان یّکــه و خالصه شــدنی در 

ور! ایــن ماشــیِن تفکــر اســت کــه مجمــوع زمان هــا، 
آ
یــک خــط : چــه مــالل ا

نویســنده ی »بینابیــن«،  امکان هــا و زندگی هــا را ســرهم می کنــد. وقتــی 

فیلمی پیشاپیش در دو دنده ی همزماِن روزمرگی و رویا، دیری در مغاک 

می نگــرد1 ، بــه دنــده ی ســومی هــم مــی رود کــه همــان زندگــِی یــک نفــر دیگــر 

)کاپــوال( اســت، تصویــری از گذشــته کــه بــدل بــه چشــم توفــان  می شــود 

و کلیــت فیلــم را از نــو پیکربنــدی می کنــد. درحالی کــه بــا طــرح یک خطــی 

نمی تــوان صاحــب چشــِم توفــان شــد، نــه مرکــزی دارد، نــه چیــز پنهانــی، 
1-احتمــاال 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 بالقــوه ای بــه ُبعــد دیگــری از داســتان. تنهــا یــک 

داســتاِن بی فــراز و فــرود موجــود اســت و یــک ضربــه ی کاری: در زبــان 

انگلیســی، معنــای دیگــِر pitch ]طــرح یک خطــی[ پرتــاب مســتقیم تــوپ 

بــازی بیســبال اســت. چیزی ســت کــه یک ضــرب ضربــه می زنــد. امــا  در 

له ایــن اســت کــه فیلــم بلنــد، سفری ســت پیچ واپیــچ، طــول ودراز 
أ
مســا

و در ظلمــات، حتــا اگــر بــرِق کورکننــده ای مثــل »فیــِل« گاس ون ســنت 

را داشــته باشــد. درنتیجــه طــرح یک خطــی دشــمن شــماره یــک اســت، 

چیزی ســت کــه اندیشــه را از سرچشــمه فلــج می کنــد.



7

2 - حرکت سیال بر مبنای دیالوگ
نوشته ی: ژواکیم لُپاستیه

ترجمه ی: محمدرضا شیخی

تمــام  بــا  همــراه  کامــل  داســتان  یــک  شــده ی  تایــپ  متــن  صفحــه  صــد 

دیالوگ هــا پیــش روی ماســت. اگــر قــرار باشــد فیلمــی بــا شــیوه های کنونــی 

تولیــد بســازیم، گریــز از ســند »ســناریو« امکان پذیــر نیســت. ســناریو امــا 

ن بــرون بتــراود، 
آ
اثــری ادبــی نیســت؛ ســندی اســت کاری کــه بایــد میــل از ا

غــاز 
آ
ن را در چارچوبــی مشــخص قــرار دهــد. ایــن ســناریو کلیــد ا

آ
نــه اینکــه ا

ن. 
آ
فیلمــی اســت کــه بناســت ســاخته شــود، نــه توصیــف نعــل بــه نعــل ا

نــه هــدِف  فرینــش، 
آ
بــه ســوی ا چیــزی نیســت جــز گاِم نخســت حرکــت 

ــی هســتیم کــه طــوری  ـ فی نفســه. در ایــن میــان امــا مــدام شــاهد فیلم هایـ

بــه ســناریو  انــگار کارگــردان »چهارچشــمی حــواس  اش  کــه  کار شــده اند 

بــوده« درســت مثــل راننده هایــــی کــه »چهارچشــمی حواس شــان بــه فرمــان 

ــی ابــا دارنــد از اینکــه پــا را از قواعــد  ـ ــی کــه یــک جورهایـ ـ اســت«. فیلم هایـ

جمــع و جــوری کــه در کمیســیون تامیــن منابــع مالــی تعریــف شــده، فراتــر 

مــد 
آ
نهــا فیلمبــرداری بــه هیــچ کاری نخواهــد ا

آ
ــی کــه در ا بگذارنــد؛ فیلم هایــ

 بــر روی کاغــذ بــه نــگارش در 
ً
ن چیــزی کــه قبــال

آ
جــز جلــوه ی تصویــرِی ا

 چشم شــان را بــر روی پیرامون شــان 
ً
ــی کــه تقریبــا ـ مــده اســت؛ فیلم هایـ

آ
ا
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 نگاهــی بیندازیــد بــه »ســرزمین هتــک حرمــت شــده « اثــر 
ً
بســته اند )مثــال

میشــال بوگانیــم کــه بــا دلمشــغولی تمام عیــار نســبت بــه اجــرای مدرســه اِی 
دکــور  فضاهــای  و  مصالــح  از  رمان-عکــس،  محــدوده ی  در  روایــت اش 

فوق العــاده اش در شــهر صنعتــی پریپیــات، کــه یــک پومپئــِی عصــر پــس 

نمی کنــد(.  بهره بــرداری  چنــدان  اســت  چرنوبیــل  از  پــس  و  شــوروی  از 

ســوده خاطر می کنــد، نوعــی راهنماســت، منــو 
آ
دم را ا

آ
البتــه کــه فیلمنامــه ا

اســت، نقشــه ی کار اســت، اما وقتی چیزی بیش از این نباشــد، به جای 

انگیــزش، مرزبنــدی می کنــد و تعییــن حــدود.

زون )2012(
ُ
در خانه، فرانسوا ا
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زون، 
ُ
اگــر قــرار باشــد از ایــن زاویــه نــگاه کنیــم، »در خانــه« ی فرانســوا ا

یــک اســتاد، نمونــه ای مثال زدنــی  یــک محّصــِل خــوب دربــاره ی  فیلــِم 

از یــک کار مدرســه  ای بــه شــمار مــی رود. ایــن فیلــم بــه مهــارِت ســناریویــی 

ــی  ـ گاهــی دارد و از طریــق تصویرهــای تودرتــو و رگبــاِر دیالوگ هایـ
آ
خــود ا

ــی  ـ کــه تنهــا هدف شــان ایــن اســت کــه خودشــان تفســیری بــر نظــام روایـ

گاهــی را بــه رخ می کشــد. 
آ
خودشــان باشــند، صحنــه بــه صحنــه ایــن خودا

زادی 
آ
از  ا حمایــت  یــا  ســناریو  یــوغ  بــا  ســاده لوحانه  مخالفــِت  له 

أ
مســا

دروغیــِن بداهه پــردازی نیســت، بلکــه می خواهیــم بــرای ســینمایــی مبــارزه 

 در جریــان فیلمبــرداری چیــزی اتفــاق می افتــد و ایــن 
ً
ن واقعــا

آ
کنیــم کــه در ا

احســاس را منتقــل می کنــد کــه شــاهد تغییــِر شــکل برانگیزاننــده ی یــک 

مــاده ی نوشــتاری بــه مــاده ی دیــداری هســتیم. بــرای ایــن کار راهبردهــای 

بــرای اینکــه همچنــان در رمــز و راز شــیوه ی  زیــادی امکان پذیــر اســت. 

ــی مثــل  ـ جدیــِد دوربین-قلــم ســیر کنیــم، بایــد گـفــت موفقیــت فیلم هایـ

»ورد زبــان« اثــر رشــید جاییدانــی )کــه در همــان مســیر اصلــی تهیــه شــده 

امــا در یــک دوره ی طوالنــی ُنــه ســاله( و »دونومــا« اثــر جــن کاِرنــار )کــه 

ن فقــط در ذهــن کارگــردان بــوده نــه بازیگــران( وابســته بــه 
آ
کلیــِت روایــِت ا

ن کارگــردان در مقــام »مربــِی بازیگــران« 
آ
دیدگاهــی اســت کــه بــر اســاس ا

ــی ایــن صداقــت را دارنــد کــه رابطــه ی  ـ فعالیــت می کنــد. چنیــن فیلم هایـ
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ضــد و نقیــض ]بیــن کارگــردان و بازیگــران[ را بــه شــیوه ای ملمــوس  بــر 

روی پــرده بــه تصویــر بکشــند؛ رابطــه ای کــه از لحظه هــای تفاهــم شــکل 

از دســت  نوعــی خشــونت و  ولــی در عیــن حــال حاصــِل  اســت  گرفتــه 

رفتــن مراتــب هــم هســت. درحالی کــه روایت هــای هونــگ سانگ-ســو، 

کــه انــگار صبح به صبــح روی کاغذهایــــی در بــاد نوشــته شــده، حال وهــوا و 

فرینشگر را به خود می گیرد که در طول 
آ
خلق وخوی یک جمع کوچک ا

مرحلــه ی بیش ازپیــش کوتــاه شــده ی فیلمبــرداری گردهــم جمــع شــده اند. 

ســناریوهای برونــو دوُمــن، در یــک وادِی کمتــر امپرسیونیســتی، هرگونــه 

شــکارا بــه تــالش بــرای دســت یابی بــه ُبعــدی ادبی 
آ
یــــی را درمی نوردنــد و ا

آ
کارا

برمی خیزنــد )نوشــتار در زمــاِن گذشــته ، ســبک غیرمســتقیم و اســتعمال 

فرینش گــری، وقتــی بــه دنبــال 
آ
ب وتــاب(. هــر تالشــی بــرای ا

آ
صفت هــای پرا

فرینــِی ایــن تنفــِس 
آ
»ترجمــه« ی بصــرِی اعجــاِز نوشــتار باشــد، بــه ســوی بازا

ســبکی گرایــش پیــدا می کنــد. امــا ورای اصالــِت ایــن روش هــای متنوع، یک 

ــی هســتند  ـ نهایـ
آ
واقعیــت همچنــان باقــی می مانــد: جذاب  تریــن فیلم هــا، ا

کــه تمهیداتــی را بــرای دنبالــه روی از دینامیــِک پالتــو فراهــم کننــد، بــدون 

واهمــه از این کــه ایــن دینامیــک از خــوِد فیلــم جلــو بزنــد. از ایــن زاویــه، 

مور-زایمــش  ایــن امــکان را بــرای خــودش 
آ
وازهــای مانــدَرن« اثــر ربــاح ا

آ
»ا

بگــذارد و  کنــار  تمــام زیروبم هــای ســناریوی خــود را  کــه  فراهــم می کنــد 
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ن 
آ
ــی را نادیــده بگیــرد تــا بهتــر بتوانــد بی واســطه، ا ـ برخــی از مســائل روایـ

چیــزی را بررســی کنــد کــه باعــث به هم پیوســتگی و ظهــور یــک جمــع متمــّرد 

می شــود، چــه ایــن جمــع، جمــع خیالــِی ماندَرن هــا باشــد، چه جمع واقعی 

بــل 
آ
ا از   Go Go Tales مثــل دیگــری  فیلم هــای جمعــی  فیلــم.  عوامــل 

پولونیــِد« برترانــد بونلــو خــود را از 
آ
فــرارا، »مــا و مــِن« میشــل گونــدری یــا  »ا

ن هــا بــرای ایــن 
آ
سرنوشــِت از پیــش تعییــن شــده ی ســناریو رهــا می کننــد. ا

هنــگ مســحورکننده و ماهرانــه ی کوروئگرافــِی 
آ
کار از چنــگ زدن بــه ضرب ا

الکـتریکــی )Go Go Tales(، یــا جریــان ســیال کالمــی و خــارج از مــداری 

ــی خانوادگــی )مــا و مــن( یــا حلقه هــای  ـ مشــخص مثــل فیلم هــای ویدوئیـ

پولونیــد( بهــره می برنــد. ایــن ســه فیلــم، هــر 
آ
موقــت و چرخشــِی اروتیــک )ا

یــک بــه شــیوه ی خــود، بــرای روایتــی کــه از قبــل نشــانه گذاری و ترســیم 

شــده اســت، بدیلــی ســاده تعییــن می کننــد: یــک جریــان ســیال بــا تمــام 

تنوعــش در کنتراســت، شــدت جریــان و انــدازه ی جریــان.
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3 - سندروم ناتاشا کامپوش

نوشته ی: نیُکال آزالرب

ترجمه ی: محدرضا شیخی

جدیــدی  گرایــش  بزنیــم،  حــرف  ن 
آ
ا دربــاره ی  اســت  قــرار  کــه  گرایشــی 

نیســت، حتــی فی نفســه چیــز مشــکوکی هــم بــا خــود همــراه نــدارد، امــا 

ــی بوده ایــم کــه یــا  ـ  شــاهد افزایــش چشــمگیر فیلم هایـ
ً
بــه هــر ترتیــب اخیــرا

از صفحــه ی حــوادث روزنامه هــا الهــام گرفته انــد یــا کامــال مبتنــی بــر ایــن 

حــوادث بوده انــد؛ حوادثــی کــه البتــه اغلــب خارق العــاده هســتند و در 

موزنــده. چنیــن چیــزی را به ویــژه در 
آ
برگیرنــده ی »داســتان های واقعــِی« ا

ســیری ناپذیری  اشــتهای  خــاص  به طــور  کــه  شــاهدیم  فرانســه  ســینمای 

نســبت بــه کنــش دارد: »ُعَمــر مــرا کشــت« )رشــدی زم،2011(، »مجــرم 

دلفیــن  و  )موریــل  »17دختــر«   ،)2011 گرانــک،  )ونســان  فرضــی« 

ـی هــا«  بلــوو،2012(، »دارایـ ــن، 2011(، »38 شــاهد« )لــوکاس 
َ
کول

الفــوس،  ژواکیــم   ( رســیده«  جنــون  »بــه   ،)2012 گیــرادو،  اریــک   (

2012(، »تنهــا بــرای خــودم« ) فردریــک ویــُدو، 2012(... انبوهــی از 

تولیــدات خارجــی نیــز در همیــن مســیر گام برمی دارنــد )»اجابــت« اثــر 
کــرِگ زوبــل در ســال میــالدی کنونــی یــا »میشــائیِل« مارکــوس شــالینزر 
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در ســال گذشــته(. فهرســتی بلندبــاال از ایــن فیلم هــا در دســترس اســت 

نهــا بــد هــم نیســتند، امــا ایــن ســندروم ناتاشــا کامپــوش1 
آ
کــه البتــه همگــی ا

)در اشــاره بــه حادثــه ای باورنکردنــی کــه الهام بخــِش »تنهــا بــرای خــودم« 
و »میشــائیل« شــد( اغلــب شکســتی جــدی در اجــرای میزانســن را متبلــور 

می کنــد.

امــا جلــوه ی ایــن ســندروم ناتاشــا کامپــوش بــه چــه صــورت اســت؟ ایــن 

ورنــد: 
آ
می ا رو  مشــابه  گزینــه ای  بــه  همگــی  موفــق،  کم وبیــش  فیلم هــای 

 حوادثــی واقعــی نیســتند، امــا باالخــره حوادثی هســتند 
ً
حــوادث )کــه الزامــا

بــر می گزیننــد(. چیــزی جــز حادثــه در کار نیســت؛  نهــا را 
آ
ا کــه فیلم هــا 

موزنــده ی حــوادث روزمره 
آ
طــوری کــه انــگار پیچیدگــی و ابهام هــای به فــرض ا

پرداخــت  و در وضعیتــی  خــام  اینکــه  به صــورت  بــرای  توجیهــی هســتند 

نشــده و بــه عبــارت دیگــر بــدون هیــچ موضعــی در قبال شــان ارائــه شــوند. 

اصــل معضــِل ســندروم ناتاشــا کامپــوش ایــن اســت: در چنیــن رفتــاری )کــه 

اغلــب بــا غــرور و حســن نیــت همــراه اســت( شــکلی از فریبــکاری اخالقــی 

وجــود دارد کــه عبــارت اســت از اینکــه فیلــم بــه یــک عرض حــال مبتنــی بــر 

واقعیــت تبدیــل شــود تــا »بگذاریــم تماشــاگر خــودش قضــاوت کنــد«. بــه 

همیــن دلیــل، برخــی از ایــن فیلم هــا بــه کلکســیونی از حــوادث شــباهت 
1- دختری اتریشی که در سال ۱۹۹۸ میالدی و زمانی که تنها ده سال داشت توسط ولفگانگ پریکلوپیل 

ن زندانی شده بود فرار کند.
آ
ربوده شد. وی موفق شد در سال ۲۰۰۶ میالدی از خانه ای که در ا
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نقــدر نــگاه ســهل و ممتنعــی دارنــد کــه تــا مــرز ابســورد 
آ
پیــدا می کننــد کــه ا

ورم، 
آ
هــم پیــش می رونــد )»میشــائیل«: ژامبــون را از یخچــال بیــرون مــی ا

ژامبــون را داخــل یخچــال می گــذارم( و به خصــوص داعیــه ی هم ســنگِی 

تمــاِم نقطه نظرهــا را دارنــد کــه بــه فقــدان نقطه نظــر بــدل می شــود. فردریک 

ویــُدو بــا اشــاره بــه »تنهــا بــرای خــودم« می گویــد نقطه نظــر گروگان گیــر 

بــرای وی بــه همــان انــدازه مهــم اســت کــه نقطه نظــر زندانــی. البتــه کــه 

می شــود ایــن کار را کــرد، در ایــن صــورت امــا چطــور ایــن امــکان فراهــم 

می شــود کــه کارگــردان نقطه نظــر خــودش را ارائــه دهــد؟ اگــر قــرار باشــد 

حــوادث و رویدادهــا تــا بــه ایــن حــد حاکــم بالمنــازع باشــند، پــس چــه 

یــک  از  برشــی  بــر  اســت  شــرحی   
ً
کــه صرفــا بســازیم  فیلمــی  دارد  فایــده  

تنها برای خودم، فردریک ویدو )2012(
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روزنامــه یــا کارگردانــِی یــک گــزارش پلیــس؟ ایــن ژســت دیگــر ژســت یــک 

ســینماگر نیســت؛ در بهتریــن حالــت ژســت یــک وقایع نــگار پرونده هــای 

ــی  ـ ایــن ســندروم داعیــه ی واقع نمایـ بــه  حقوقــی اســت. فیلم هــای مبتــال 

نهــا امــکان می دهــد تــا وانمــود کننــد هیــچ دخالتــی 
آ
دارنــد و همیــن امــر بــه ا

در امــر واقعــی نداشــته اند. اگــر قــرار باشــد تماشــاگر تنهــا قاضــی و تنهــا 

مفســِر ممکــن باشــد، پــس ســینماگر هیــچ مســئولیتی نخواهــد داشــت و 

بــه چنیــن چیــزی فکــر هــم نخواهــد کــرد. در ایــن صــورت تمــام نقطه نظرهــا 

هــم ارزش می شــوند )نقطه نظــر قاتــل، نقطه نظــر قربانــی( و بــا اصــل قــرار 

دادن حوادثی که به خاطر شــفافیِت بازیافته ی شــان خودبســنده به نظر 

می رســند، کارگــردان خــود را از تمــام مســئولیت ها کنــار می کشــد. در ایــن 

کناره گیــرِی راســتین- دروغیــِن ســینماگر، فیلم هــا بــه دنبــال شــکوهمند 

جلــوه دادن خــود نیــز می رونــد، درســت مثــل »بــه جنــون رســیده« کــه 

ورد )ســکانس »زن هــا، 
آ
ن ژواکیــم الفــوس بــه فخرفروشــی هــم رو مــی ا

آ
در ا

دوســتتان دارم«(، انــگار قصــد دارد ســکوت ســهمگینش در برابــر قــدرِت 

عــاری از منطــِق واقعیــت را قاطعانــه بــه گــوش همــگان برســاند.

ب 
آ
ا بــه  یــک حادثــه  طــوری پای مــان را  چطــور می توانیــم در کارگردانــِی 

بزنیــم کــه کمــی هــم خیــس شــویم؟ بایــد بــه خلــق چیزهــای غیرمنتظــره رو 

بیاوریــم، بایــد نقــاط قابــل پیش بینــی موضــوع را جابجــا کنیــم تــا قــدرت 
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ن را در زمینــی دیگــر بــه بــازی 
آ
امــر واقعــی را بــا امــا و اگــر روبــه رو کنیــم یــا ا

بگیریــم. ایــن همــان رویکــردی اســت کــه فیلم هــای »اجابــت« )حرکــت 

تــا مــرز کمیــک موقعیــت( یــا »17 دختــر« )حرکــت از حادثــه تــا حکایتــی 

درباره ی نوجوانی( با موفقیتی نسبی در پیش می گیرند. اما سینماگران، 

نکــه دســت و پــای خــود را بــا ارجــاع بــه حــوادث روزمــره 
آ
به ویــژه بــه جــای ا

ببندنــد و خودشــان را اســیر ســوژه های خــود کننــد، می تواننــد بیشــتر بــا 

ارائــه ی ســبکی خــاص، در برابــر حاکمیــت بالمنــازع امــر واقعــی قــد علــم 

کننــد – بــه عبــارت دیگــر، ایــن ســبک چیــزی اســت کــه باعــث می شــود 

ن ســینماگر خــاص نمی توانســت 
آ
احســاس کنیــم هیچکــِس دیگــری بــه جــز ا

چنیــن داســتانی را روایــت کنــد.
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4- آئین استادکاری

نوشته ی: فلوران گِزانگار

ترجمه ی: محمدرضا شیخی

در پـــِی کــدام چرخــش ناگهانی ســت کــه اســتادکارِی چشــم نواز  )از فریتــس 

النــگ گرفتــه تــا جیمــز ِگــری( بــه یــک معضل تبدیل می شــود؟ موتاســیونی 

ور تبدیل می کند، چه هنگام  
آ
که قدرت زیبایــی شناختی را به تسلطی زجرا

رجنتــو، در کجــای کار 
آ
رخ می دهــد؟ سادیســم »نــاب«، سادیســم ســاد یــا ا

از طغیــان یــا تاثیرگــذاری خــود عــاری می شــود؟ اینهــا پرســش هایــی هســتند 

نهــا را موشــکافانه بررســی کــرد و ســینمای معاصــر 
آ
کــه ســخت می تــوان ا

بــس  بــا مســائلی کــه از  نهــا مواجــه می کنــد؛ مواجهــه 
آ
ا بــا  مــا را  بی وقفــه 

پیش پــا افتاده انــد تــا ســرحِد ناخوشــِی همه گیــر شــده به ویــژه در ســینمای 

مؤلف/اعــال  پیــش مــی رود.

ر شایســته ی بــرادران کوئــن 
آ
در ســال 1991، »گــذرگاه میلــر«، فیلــم نــوا

بــه »غلبــه ی اســتادکاری بــر هنــرورزی« اختصــاص پیــدا کــرد. امــا تکامــل 

رایشگر« )2001( به بعد، »به واسطه ی« 
آ
نها به ویژه از فیلم »ا

آ
سینمای ا

ن، به تدریــج راه را بــرای ِاعمــال کنتــرل، 
آ
قــدرت میزانســن و »بــه نیــت« ا

تــا ســرحد درهم شکســتن، بــر ایــن دو گــروه بــاز کــرد: شــخصیت ها، بــه 
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شــکار )تحقیرشــده، تمســخر شــده و رها شــده به دســت مرگ( و 
آ
شــیوه ای ا

تماشــاگران، بــه شــیوه ای پنهانــی و موذیانــه، تــا فیلمســازها بدیــن ترتیــب 

ئیِن اســتادکاری، 
آ
مــدی ُفرمــی خــود را تحمیــل کننــد. ایــن ا

آ
بهتــر بتواننــد کارا

به جــز چنــد مثــاِل جان به دربــرده به ســوی بداهــه، از جملــه در پایان بنــدی 

زیبــای »یــک مــرد جــدی« )2009(، بــه طبلــی توخالــی تبدیــل می شــود.

تکامــل »درهم کوبنــده ی« ســینمای بــرادران کوئــن مشتی ســت نمونــه ی 

خــروار. ایــن تکامــل  در مقایســه بــا تکامــل شــمار زیــادی از ســینماگراِن 

ســال های 90 تاکنــون، کســانی مثــل میشــائیل هانکــه )بــاز هــم او!(، 

بتمــن  روی  از  را  خفــاش  جذابیــت  شــد  موفــق  )کــه  نــوالن  کریســتوفر 

بــردارد( و دیگــر ســینماگراِن »نمایــش نیرومنــدی«، همچنــان در حیطــه ی 

دیویــد  نهــا 
آ
ا شــاخص تریِن  هــم  هنــوز  اســت.  مانــده  باقــی  نــرم«  »قــدرت 

فینچــر اســت کــه از »فاشیســِم پنهــاِن ناخواســته «ی »هفــت« )1995( تــا 

»اومانیســم پنهــاِن خواســته«ی »دختــری بــا خالکوبــی اژدهــا« )2012( 

و  از جنایتــکاران  اســتفاده  بــه  جــز  شــیوه های غافلگیرکننــده ی خــود – 

افــراد محافظــه کار )کــه در ســینمای وی اغلــب بــا هــم هســتند( – را کنــار 

گذاشــت تــا بهتــر بتوانــد وسوســه اش را نســبت بــه اعمــال کنتــرل بــر همــه 

چیــز تــا مــرز کســالت بار کــردن اثــر )شــبکه ی اجتماعــی،2010، از ایــن 

نظر مورد توافق عمومی بود( به منصه ی ظهور برساند. تاثیر این سردِی 
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همــراه بــا نخــوت، گســترده و »جهان شــمول« به نظــر می رســد و می تــوان 

ن را به صــورت نوعــی طمطــراق )هنــرورزی( در فیلم هــای کســانی مثــل 
آ
ا

رفــن، مونجیــو و دیگــران طــی ســال های 2010-2000 مشــاهده کــرد. 
میــز از حــاال بــه بعــد همــراه شــده اســت بــا تصویرســازِی 

آ
ایــن ســردی نخوت ا

افشــاگرِی  بــا  خــورده  گــره  و  )اســتادکاری(  مرعوب کننــده  و  ســرکوب گر 
ختــی و عــاری 

َ
اجتماعــِی دردخواهانــه یــا از روی تظلــم کــه به واســطه ی ل

ن را 
آ
بودنــش از زندگــی، راِه همــان ســتمی را مــی رود کــه ادعــای انتقــاد از ا

دارد. از دقت نظــر تــا چســبیدن بــه اصــول، نمونــه ی فیلم هــای دســته ی 

نهــا الزم باشــد فهرســت 
آ
نقــدر زیــاد اســت کــه شــاید بــرای نــام بــردن از ا

آ
دوم ا

ــی تهیــه کنیــم... ـ بلندباالیـ

دختری با خالکوبی اژدها

 دیوید فینچر )2011(

شوالیه تاریکی برمی خیزد

 کریستوفر نوالن )2012(
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دردسرســازتر و بحث برانگیزتــر از بقیــه )از ایــن حیــث کــه داریــم دربــاره ی 

ن هــا ذکــر خیــر شــده( ایــن 
آ
فیلم هایــــی حــرف می زنیــم کــه در ایــن مجلــه از ا

اســت کــه برخــی از »فیلم هــای بــزرِگ مولــف« مثــل »مالنکولیــا«ی الرس 

فون تریه )2011( نیز بر اساس سازوکارهای رنج و زبونی عمل می کنند 

کــه اغلــب تــا مــرز نابــودی محــض نیــز پیــش می رونــد. در ایــن فیلــم، پــس از 

دا بازی هــا«ی مشــقت بار و به رغــم برخــی زرق و برق هــای شــگـفت انگیز 
َ
»ا

بــا  همــان رنــگ و بــوی قهرمــان »مالنکولیایــــی« و البتــه بســیار ســازش پذیِر 

مــده از شــر اســت«(، 
آ
فیلــم کــه نگاهــی از بــاال بــه دنیــا دارد )»همــه چیــز برا

تمــام جســارت نمــای پایانــی تنهــا از ایــن رو صــرف فانتــزِی نابــودی جهــان 

بزنــد.  اقتــدار کامــل میزانســن  بــر  تاییــدی  بتوانــد مهــر  بهتــر  تــا  می شــود 

ــی، مشــکل بتــوان از ایــن  ـ تحــت لــوای پایــان دنیــا و میــل بــه مطلق گرایـ

ــی اســت،  ـ  مالنکولیایـ
ً
بهتــر جمع بنــدی کــرد. »تحقیــر« یــک فیلــم واقعــا

 تحقیرکننــده اســت.
ً
»مالنکولیــا« یــک فیلــم واقعــا

روبــر برســون »اســتاد« واقعــی، ســختگیر، حســاس و »صمیمــی«، در 

)یــک  مــی وزد«  بخواهــد  کــه  بــه هرکجــا  »بــاد  کــرد:  اعــالم  ســال 1955 

محکــوم بــه مــرگ گریخــت(. ایــن بــاد امــروز کجــا مــی وزد؟ »پنــاه بگیــر« 

اثــر جــف نیکولــز مصرانــه نشــان می دهــد کــه تــا چــه حــد می توانــد تــرس 

بیافریند و البته تا چه حد می تواند الهام بگیرد – از استادکاری به مثابه 
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مــد گرفتــه تــا امــواج احساســات، لبریــز شــدن، دســت شســتن از 
آ
پیش درا

همــه چیــز، روزنه هــای ]تنفــس[ و همچنیــن تــا امیــال واقعــی. در چنیــن 

جهشــی، »بی قــراِر« پرشــور )گاس ون ســنت(، »کازموپولیــِس« رو بــه زوال 

)کراننبــرگ( یــا »اســب جنگــی« )اســپیلبرگ( و »ورزش دختــراِن« ســرزنده 

بــه  را  کار  بــر  تســلط  تفاوت های شــان، حصارهــای  عیــن  )مــازوی(، در 

نهــا فراســوی 
آ
تــِش ا

آ
حــال خــود رهــا می کننــد تــا بهتــر بتواننــد اوج بگیرنــد. ا

واســت: هــوای تــازه!
آ
ــا ایــن فریــاد هم ا خاموشــی ب
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5 – جدیِت پدرانه

نوشته ی: ژان سباستین شوَون

ترجمه ی: مسعود منصوری

روحیــه ی جدیــت + بدبینــی، ایــن اســت معجــون مردافکنــی کــه برخــی 

ســینماگران )میشــائیل هانکــه، بــال تــار، کریســتوفر نــوالن، نــوری بیلگــه 

جیــالن( بــه کار می بندنــد تــا نشــان مان دهنــد کــه بــه جهــان می اندیشــند. 

خندیــدن موقــوف، پرداختــن بــه موضوعــی دردنــاک و قیافــه ی عالمــان 

جدیــت  بــا  کــه  ســینماگرانی  حکایــت  اســت  چنیــن  گرفتــن.  به خــود 

می فلســفند.

اسب تورین، بال تار )2011(
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بــرای  چیــزی  هیــچ  تــار  بــال  توریــِن«  »اســب  در  تناقض نمــا،  به طــرزی 

خرالزمــان از همــان ابتــدا داده شــده 
آ
اندیشــیدن وجــود نــدارد. اســتعاره ی ا

وِر مکــررات نمی کنــد. از این جــا به بعــد، 
آ
و فیلــم کاری جــز تکــرار مــالل ا

کاری جــز رنــج کشــیدن باقــی نمی مانــد. ایــن چرخــه ی روزهــای مصیبت بــاِر 

ل می بایســت 
آ
پشت ســرهم پیش از ســلطه ی مطلِق شــب، در حالت ایده ا

همچــون ِوردی عمــل می کــرد و مــا را بــه وجــه دیگــری از هوشــیاری رهنمــون 

بــه  دادن  وســعت  هنــر،  ـی هــای  زیبایـ از  یکــی  این کــه  نــه  مگــر  می شــد. 

گاهــی[ اســت؟ امــا فیلــم وقتــی می خواهــد  تــِز نهیلیســتی اش را 
آ
حــوزه]ی ا

بــه مــا قالــب کنــد، از هــر نــوع پیچیدگــی تهــی می شــود. ســینما بــه چــه کار 

یــد اگــر تنهــا کارش ایــن باشــد کــه »حقیقت هــا«ی قطعــی را بــا چمــاق 
آ
می ا

تــوی ســرمان کنــد، اگــر کــه نماهایــش تنهــا زمین هــای بایــری باشــند کــه 

ن نمی رویــد؟
آ
هیــچ چیــز در ا

یــک مثــال نقــِض عالــی بــرای ایــن ُپروزنــی: »چهــار و چهل وچهــار دقیقــه«ی 

خریــن ســاعاِت جهــان در بدبینــی کــم از »اســب 
آ
ابــل فــرارا. ایــن داســتاِن ا

توریــن« نــدارد. امــا فــرارا انســان های درحــال رنــج بــردن و زن و مــردی کــه 

خــِر 
آ
خریــن بــار درهــم تنیــده می شــوند را نظــاره می کنــد و از ایــن ا

آ
بــرای ا

ن روزمرگــی بــه راهــش 
آ
جهــان همچــون ناحادثــه ای فیلــم می گیــرد کــه در ا

ادامــه می دهــد. 
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غوشــی کــردن، 
آ
خــِر جهــان می بایســت امــکان بــه هــم عشــق ورزیــدن، هم ا

آ
ا

نوشــیدن، خندیــدن بــا رفقــا و زندگــی کــردن بــا هــم را محــو می کــرد. او 

اســت: ســینما  قلــب  از روی  ِخــرد و خوش بینــی اش  از روی  بدبینــی اش 

یــد، البتــه اگــر 
آ
هــم مثــل زندگــی بــا اصــِل لــذت اســت کــه بــه حرکــت درمی ا

ن را همچــون شــکنجه 
آ
ســینماگرانی کــه از جدیــِت پدرانــه نســب می برنــد ا

نپندارنــد. »پــس رنــج بکــش از ایــن رو کــه مــن رنــج می کشــم«، ایــن را بــال 

تــار در عیــن خشــنودی از خــود بــه مــا می گویــد.

ایــن بدبینــی بــا چنیــن درجــه ای از رو بــودن، تک ساحتی ســت، بدون ژرفا 

و ابهام است. هیچ جایــی برای کنایه، فاصله گرفتن و ُبعد نفسانِی زمان 

ن را 
آ
حــال در نظــر نمی گیــرد – گاس ون ســنت در فیلــم زیبــای »بی قــرار« ا

در نظــر می گیــرد، داســتانی کــه درعین حــال جدیــِت خــودش را می طلبــد. 

»شــرِم« اســتیو مک کوئیــن چنــان دردخــواه و عــاری از حداقــِل فاصلــه 

اســت کــه بــه مضحکــه تنــه می زنــد. روی دیگــر ســکه ایــن اســت کــه کنایــه ی 

پالســتیِک مبتنــی بــر به هــم زدن تعــادل، کوبنده تــر از هــر نــوع روحیــه ی 

ــا  جدیــت اســت. کافی ســت فقــط بــه اولیویــرا فکــر کنیــم یــا بــه ورهوفــن ی

بــه »کازموپولیــِس« کراننبــرگ: در ایــن فیلــم تباهــِی چیزهــا و کاذب بــودِن 

میزی می ســازد با 
آ
تصویرهایــی که روی هم مونتاژ می شــوند رابطه ی کنایه ا

مهمل بافی هــای اســتادانه و قطع نشــدنِی کاراکـترهــا کــه ســینماگر می دانــد 
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چیــزی بیــش از نقــاب ]بــرای شــخصیت ها[ نیســت. بــه ایــن ترتیــب فیلــم 

بدبینانــه اســت، امــا مملــو از انرژی ســت.

کریســتوفر نــوالن بــا »شــوالیه ی تاریکــی«اش بالک باســتر هالیــوودی را 

وارِد عصر ریاضِت ذهنی می کند. مهمالت بی پایان فلســفی درباب خیر، 

ن کــه در کنــش تجســم یابــد، لق لقــه ی زبــان 
آ
شــر، حــق و قــدرت به جــای ا

شخصیت هاســت. او بــه ایــن ایــده چســبیده کــه بالک باســتِر پــرذکاوت 

ن کــه ذکاوت ســینماگر 
آ
بالک باستری ســت کــه سخن فرســایــی کنــد، حال ا

پیــش از هرچیــز در نماهایــش رو می شــود. نــوالن بــا جــدی مانــدن در متن، 

کارکردهــای اولیــه ی عناصــر میزانســن را از یــاد می بــرد و اغلــب فیلــم را بــه 

نما-نمــای متقابل هــای دلتنگ کننــده فــرو می کاهــد.

شرم، استیو مک کوئین )2011(
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ترنــس مالیــک، کــه در ایــن مجلــه از  ]درخــت زندگــِی[ او دفــاع کردیــم، 

همیشــه قــادر نیســت از مغلق گویــــی خــالص شــود. بــا این حــال چیزهایــــی 

عایــدش می شــود کــه بــا شــعف نســبت دارد و بــا ایمانــش بــه زمــان حــال 

ب، خورشــید، چهــره ای بــدون ســخن(. ســینمای گشاده دســت 
آ
)بــاد، ا

زد(  مثــال  را  اشــتراب  پرنــوِر  ســینمای  بتــوان  دیگــر  ژانــری  در  )شــاید 

فرســنگ ها فاصلــه دارد بــا فیلم هــای شکســت خورده ی ایــن ســینماگران 

کــه از زوِر جــدی بــودن خنــده دار می شــوند.

درخت زندگی، ترنس مالیک )2011(
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6 – فیلم های بی تصویر

نوشته ی: استفان ُدلُرم

ترجمه ی: فرید اسامعیل پور

یــک فیلــم بی تصویــر چیســت؟ فیلمــی بــدون خاطــره. شــگـفت انگیز اســت 

کــه چگونــه بیشــتر فیلم هایــــی را کــه می بینیــم به ســرعت فرامــوش می کنیــم. 

ن هــا بــر حافظــه ی مــا حــک 
آ
بــه ایــن دلیــل ســاده کــه هیــچ تصویــری از ا

ور نیســت، بلکــه منظــور 
آ
نمی شــود. صحبــت از تصاویــر خشــن و شــوک ا

نورپــردازی و مــواد تصویــرِی خــاص اســت. از ســال گذشــته کــدام مــاده ی 

وریــم؟ سیاه وســفیِد »بینابیــن« )میهــای مالــه ِمیــر( 
آ
تصویــری را بــه یــاد می ا

و »تابــو« )روی پوســاس(، مــاده ی خمیــرِی »فاوســت« )برونــو دلبونــل(  

و دانه دانــه ی »چراغ هــا را روشــن بگــذار« )کــه اســم بــا مســمایــی بــرای ایــن 

فیلــم اســت(. مــرگ هریــس ســاویدس بســیار غم انگیــز اســت. زیــرا مســلما 

بزرگـتریــن مدیــر فیلمبــرداری زمــان را از دســت داده ایــم. ســینمای معمولــِی 

بی تصویــر بــه چــه می مانــد؟

کــه  ن می گــذرد. از خــود می پرســیم 
آ
ا از  ناتورالیســم. ســالهای زیــادی   –

بــدون نورپــردازی  ایــن خاکســتری های  پابرجاســت. همــه  چگونــه هنــوز 

دیــده شــود چــون  واقعی ســت،  نبایــد  به هیچ وجــه  ن 
آ
ا کــه تصویــر  در 
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واقعیــِت اصلــی، واقعیــت کامــال عریــان، و چیــزی نیســت جــز همان کــه 

ن فیلــم گرفتــه می شــود. کاری ســت ســاده لوحانه؛ شــیادی و بیــش 
آ
ا از 

از هرچیــز تنبلــی. قانــوِن پذیرفتــه شــده ی واقعیــت، امــکان تصــور کــردن 

ــا نوعــی جــواز ریاکارانــه ی ایــن زیرمجموعــه ی  را از بیــن می بــرد. امــروز، ب

نامیــد.   ســودمند«  »ســینمای  ن را 
آ
ا می تــوان  کــه  مواجه ایــم  ناتورالیســم 

»وظیفــه ی دولــت«  پیــر شــوئلر، یــا »یــک زندگــی بهتــر«  ســدریک کان، 

ینــد، کــه هــر درنگــی 
آ
نقــدر ســودمند می ا

آ
بــه چشــم  تماشــاگر – شــهروند ا

روی تصویــر تنهــا کاری کــه می کنــد ایــن اســت کــه  تفکــر عمیقــی را کــه ایــن 

فیلم هــا طبــق ادعای شــان در تماشــاگر برانگیخته انــد مختــل می کنــد )امــا 

در واقــع یــک ســری کلیشــه ی جامعه شــناختی اند(.

– مونوکــروم. رحــم کنیــد! دیگــر اســتفاده از مونوکــروم ســیاه )»دختــری بــا 

بــی )صحنــه هــای شــب در »شــرِم« مــک 
آ
ــا ا خالکوبــی اژدهــا«ی فینچــر( ی

کوییــن( بــرای خلــق ژانــر بــس اســت. سالهاســت کــه ایــن تصویــر چرکیــِن 

لــوده ی خــود 
آ
نگلوساکســون را ا

آ
ســبز رنــِگ »ماتریکــس« کارگردان هــای ا

کــرده اســت. کنتــرل رنــگ، اعــالم مــرِگ نورپــردازی اســت.
از »خودکشــی  . دســت کم  تو-دل-بــرو1  ــِی دختــران مســتقِل  ـ رایـ

آ
–نازک ا

Indie cute-1 ایــن اصطــالح در اشــاره بــه شــخصیت هــای دختــران نوجوانــی بــه کار مــی رود کــه بیشــتر 

ــی متفــاوت از  ـ ــی دیــده مــی شــوند. دخترانــی کــه  پوشــش، رفتــار و دغدغــه هایـ ـ در فیلــم هــای مســتقل امریکایـ

شــخصیت هــایTeen movie دارنــد.  بــارز تریــن ویژگــی ایــن شــخصیت هــا مســتقل بودنشــان اســت.
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باکره ها« به بعد، سینمای مستقل عالقه ی خاصی به این دختران دارد. 

»مــی مــری مارســی مارلیــِن«  شــان دورکیــن بــا ظرافــت از ایــن پاســتل های 

رایــــی، همچــون خورشــیدی کــه از 
آ
ب ورنــگ ســود می جویــد. نازک ا

آ
خــوش ا

تبلیغ هــای تلویزیونــِی عطــر ســر زده، بــا کمــال میــل در خدمــت رنــگ و رو 

دادن بــه موهــا و چهره هــای دختــرکاِن تــازه بالــغ شده ای ســت کــه حســابی 

تو-دل-بــرو شــده اند. دیگــر کافی ســت!

–فیلــم بی پــول. بســیار شــگـفت انگیز اســت کــه تــا چــه انــدازه بی کیفیتــی 

تصویــر فیلم هــا  بــه بهانــه ی بی پولــی بخشــوده می شــود. فیلم هــای »ژان 

اســیِر« فیلیــپ رامــوس، »ســیبرِی« یوهانــا پریــس، و  یــا فیلــم امســال 

گــردن  بــه  می تــوان  را  تقصیرهــا  همــه ی  دســته اند.   ایــن  از    HPG2

تکنولــوژِی دیجیتــال انداخــت. برخــالف این هــا، کانتــن دوپیــو  )در فیلــم 

گرفتــه  دســت کم  فیلــم  »اشــتباه«،  و  »الســتیک«  »اســتیک«،  هــای 

فتــاب نشســتن 
آ
شــده ی ســال(، دریافتــه اســت کــه گاه تنهــا بــه انتظــار ا

بــرای دســتیابی بــه نــور مناســب کافــی اســت. 

یــا ممکــن اســت مــاده ی تصویــری هیــچ ارتباطــی بــا 
آ
–عمــق میــدان کــم. ا

ن مــی گــذرد، نداشــته باشــد؟ تداوم هــای ]تصویــری[ 
آ
فضــا و نــوری کــه از ا

دیالوگ محــور قاب هــا را حــوِل »ســرهای ســخنگو« تنــگ می کنــد و روایــت 

Hervé-Pierre Gustave-2
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دســت  روی  دوربیــن  بــا  را  خامــوش«  »ســرهای  ور 
آ
مــالل ا مشــقت های 

تعقیــب می کنــد. صحنــه حــول همیــن موقعیــت ســاده می چرخــد. امــا فضــا 

کجاســت؟

یــا 
آ
چیــزی کــه کمبــودش همــه جــا احســاس می شــود، قــدرت خیــال اســت. ا

نــام بــردن از خیــال در کایــه دو ســینما، درســرزمینی کــه رائلیســم بازنــی 

فرمــان می رانــد، عجیــب اســت؟ نــه، زیــرا رائلیســِم فروکاســته شــده بــه 

ــی تــوان  ـ گاه از قــراردادی بودنــش، دیگــر بــه تنهایـ
آ
یــک تقلیــد و حتــی نــاا

دفــاع از خــود را نــدارد. برخــالف فیلم هــای مذکــور ، فیلــم بی ماننــدی چــون 

نــا کلوتــز بــه خاطــر تصویــر شــبانه ی موهومــش و یــا  لِ اِ »دوره ی اتمــِی«  

لیــس وینوکــور، بــرای جلوه هایــــی کــه مــواد رنگــی و دقیقــش 
آ
»اگوســتیِن« ا

داشــت، در حافظــه می ماننــد. غافلگیــری ســال گذشــته، »مالنکولیــا« 

بــود. ایــن فیلــم خالــق فضایــــی بــود کــه مرزهــای خیــال را گســترش مــی داد. 

ــی هســتند  ـ نهایـ
آ
ــی کــه می تــوان رویایــش را دیــد. زیباتریــن فیلم هــا ا ـ فضایـ

کــه شــب ها خواب شــان را می بینیــم. چگونــه می شــود خــواب فیلم هــای 

بی تصویــر را دیــد؟
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7 - بازیگراِن قابل تعویض

نوشته ی: فلورانس َمیار

ترجمه ی: سوفیا مسافر

همچنان کــه در بعضــی فیلم هــا نوعــی خردگریــزی در تدویــن یــا فیلمبرداری 

در  چــه  مشــابه،  چیــزی  می تــوان  نیــز  بازیگــری  در  یــا 
آ
ا دارد،  وجــود 

بازیگرگزینــی چــه بازیگردانــی یافــت؟ تصــور غالــب در ســینمای مولــف، 

بــه ســود جســتن از مزایــای بازیگرگزینــِی منطقــی و بازی هایــــی  کــه از نقــش 

بــازی کــردن فراتــر نمــی رود برتــری بیشــتری می دهــد تــا منحصربه فــرد بــودِن 

دلپذیــر ]هــر بازیگــر[ یــا تجربه هــای مشــترک میــان بازیگــر و کارگــردان. 

موضــوع، متهــم کــردن بازیگــران نیســت، فقــط قصــد داریــم بپرســیم کــه 

ن هــا بــه چرخ دنده هایــــی 
آ
یــا ا

آ
نهــا خواســته می شــود. ا

آ
امــروزه چــه چیــزی از ا

بی خاصیت )گرچه همیشــه ارزشــمند محســوب شــده ، که این دو منافاتی 

ب بنــدی شــده بــا برچســِب »ســینمای 
آ
بــا هــم ندارنــد( در یــک ماشــین ا

مؤلــف« تبدیــل شــده اند؟ بــه عنــوان نمونــه: اســتیو مک کوییــن از همکاری 

بــا میشــائیل فاســبندر چــه عایــدش می شــود )بــه عبــارت دیگــر: ایــن دو 

کاریکاتورگونــه ی  تجســِم  به جــز  می رســند؟(  مشــترکی  دســتاورد  چــه  بــه 

الغــرِی خیره کننــده ی فاســبندر در »گرســنگی« و چهــره ی مغمــوم اش در 
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بازیگــرش رایــان گازلینــِگ تحسین شــده  کــه  یــا در »درایــو«،  »شــرم«؟ 
ن کاپشــن معــروف لــذت ببــرد، امســاک در بــازی 

آ
می توانــد از پوشــیدِن ا

بــه مــرِز پرســه زنِی شــبح گونه می رســد. بــه همیــن ترتیــب می تــوان اشــاره 

نــدرس 
آ
گوســت« )ا

آ
کــرد بــه بازی هــای صامــِت گــروه بازیگــراِن »اســلو، 31 ا

ــا نمایــش چهره هــای گرفتــه  دانیلســن لــی( و »باربــارا« )نینــا هــوس( کــه ب

در طــول دو ســاعت بــه تفســیرگرانی موشــکاف تبدیــل می شــوند. اگــر ایــن 

ســینما اغلــب از فقــدان حــس طنــز، جنــون، یــا شــاعرانگی رنــج می بــرد، 

اگــر اهــل بــازی نیســت، نبایــد تعجــب کــرد، چراکــه در ایــن ســینما بــه 

مــواد اولیــه ی »بــازی« و مقــداِر تجربــِی هریــک، توجــه ناچیــزی می شــود.

ایــن را بگذاریــد کنــاِر بی حالتــی و یکنواختــِی شــخصیت ها )کــه تضاد هــای 

یــد مگــر در قالــب کاراکـترهایــــی 
آ
شخصیتی شــان هرگــز نبایــد بــه نمایــش درا

بازیگرگزینــِی  بــا  اســت( همــراه  برای شــان ممنــوع  ــی ســردرگمی  ـ کــه گویـ

محتاطانــه کــه حاصلــش شــده چرخــه ی مســتمری از تکــراِر همــان نام هــای 

مشــابه – و ایــن حــس را بــه تماشــاگر می دهــد کــه انــگار بــا رفتــن از یــک 

ــی یکســان را دنبــال می کنــد. ُمــد  ـ ســالن ســینما بــه ســالن دیگــر چهره هایـ

گــذرای فیلم هایــــی دربــاره ی یــک جمــع، کــه ظــرف چنــد ماه اخیر ســینمای 

فرانســه را درنوردیــد، چرخــه  ای از تکرارهــای تو-در-تــو به دســت می دهــد. 

یــا »هنــوز هیــچ  بــا ملکــه«، »17 دختــر«،  پولونیــد«، »بدرودهــا 
آ
در »ا
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دم هــا بــه جــای نمایــِش تضادهــا و بازی هــای 
آ
ندیده ایــد«، ترکیــِب گــروِه ا

را  بی قیدانــه  مانــدِن  موقعیــت  منتظــر  سیاســِت  نوعــی  بیشــتر  جمعــی، 

ن هــر کســی در عیــِن حفــظ ادب و 
آ
تداعــی می کنــد کــه مثــل کابــاره در ا

یــد نقــش خــودش را 
آ
مالحظــه  بــرای بیــش از حــد لــه نکــردِن دیگــری، می ا

ایفــا می کنــد و مــی رود.

باربارا، کریستین پتزولد )2012(
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انتخاب بازیگر یک جور خطر کردن هم هست، میِل به همکاری با یک 

بازیگــِر خــاص به رغــِم همه چیــز: ایــن خیلــی خــوب می توانــد زوِج بازیگــری 

کــرده  انتخــاب  لمــای« 
آ
ا خانــه ی  »حماقــت  بــرای  ِکرمــن 

آ
ا شــانتال  کــه  را 

رورا ماریــوِن تــازه کار، 
ُ
توضیــح دهــد؛ استانیســالو مرهــِر بســیار کــم کار و ا

هــر کــدام  تضــاِد لحــن یــا شــیوه ی بیان گــری ای کــه نســبت بــه دیگــری دارد 

و نمــودار منحنــی متعادلــی بین شــان رســم می کنــد را حفــظ می کننــد. ایــن 

در فیگورهــای مجســمه واِر ماریــون یــا لحظه هــای درون نگــرِی زمزمــه واِر 

مــِل فیلمســاز قــرار 
أ
 مــورد تا

ً
مرهــر بــه اوج می رســد، موضوعــی کــه عمیقــا

گرفتــه اســت. برخــالِف والــری ُدنزلــی کــه در »دســت در دســت« کاری جــز 

ســتاره ســاختن از والــری لومرســیه انجــام نمی دهــد، نگاهــش نمــی  کنــد و 

بــه فیلــم تبدیلــش نمی کنــد.
پررنگ تــری  رابطــه ی  کــه  هســتند  ــی  ـ ن هایـ

آ
ا امســال  فیلم هــای  بهتریــن 

کاراکـتــر  و   – بازیگــران  و  میزانســن  بیــن  می گذارنــد  به نمایــش 

فرصتــی  و  شــگـفت انگیزند  اســتثناائتی  کم وبیــش  کــه  تک افتاده ی شــان 

بــرای پرســش ایجــاد می کننــد. گذشــته از مــورِد »هولــی موتــورز« و زوِج 

ــوان )می تــوان تجربــه ی کراننبرگ-پتینســون در »کازموپلیــس« 
َ
کاراکس-ل

ـی بخــِش  را هــم در نظــر داشــت(، بایــد جنبــه ی غریــب و حاشــیه اِی رهایـ

ن را لبریــز کــرده( 
آ
»دوشــیزگاِن معــذب« )فیلمــی کــه کاراکـتــِر گرتــا گرویــگ ا
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سانگ-ســو  هونــگ  نبــوِغ  ن 
آ
ا در  کــه  )فیلمــی  دیگــر«  ســرزمینی  »در  و 

موفــق می شــود بــر نبــوغ ایزابــل اوپــر بیفزایــد(، یــا بــاز هــم تصویــر گروهــی 

شــلوغ در »مــا و مــن« و »پلیــس« را بررســی کــرد. ایــن نمونه هــا درواقــع 

ثــاری هســتند کــه ایــده ی همــکاری حقیقــی و کامــل بــا بازیگــران را مطــرح 
آ
ا

بــار »توافق نامــه«ی خاصــی خلــق می کننــد، و در زمــاِن  می کننــد، هــر 

حــاِل تجربــه شــده ســیر می کننــد نــه فقــط این کــه مشــغول پیــش بــردِن 

نیــز  دار«  نگــه  روشــن  را  از »چراغ هــا  باشــند.  اهداف شــان  کورکورانــه ی 

نــام می بــرم، بــا زوِج بازیگــری کــه گرفتــارِی کــم و بیــش عاشــقانه شــان را 

ن هــا و در 
آ
ن هــا، نــور تابیــدن بــر ا

آ
می شــود از شــیوه ی عمیقــا دیــده شــدن ا

قــاب قــرار گرفتــه شدن شــان، لمــس کــرد. عمــِق فیلــم، پیــش از هــر ترفنــد 

فیلمنامه نویســی یــا کارگردانــی، وابســته بــه فضایــی ســت کــه بــرای بیــان در 

اختیــاِر ایــن دو قــرار داده شــده اســت. تــور لینهــارت بــه نقــش خــود قــدرت 

و عمــِق عاطفــی می بخشــد و بــه لطــِف لبخنــد ســاده اش فیلــم را بــه وادی 

بکــر و ناشــناخته می بــرد.
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8 – از اعتبار افتادن تدوین

نوشته ی: سیریل ِبگَن

ترجمه ی: سوفیا مسافر

کــه  می شــنویم  کهنــه کار  اهل فن هــای  و  قدیمــی  فیلمســازان  از  اغلــب 

افســوس می خورنــد بابــت فرامــوش شــدِن علــِم دکوپــاژ از ســوی نســلی از 

گاهــی مبهمــی از توالــی نماهــا ســر صحنــه دارنــد و 
آ
کارگردانــان کــه تنهــا ا

شعارشــان از ســِر تنبلــی و بی حوصلگــی ایــن اســت کــه »همــه چیــز در 

مرحلــه ی تدویــن درســت خواهــد شــد«. در هــر حــال، چراکــه نــه؟ »همــه 

چیــز در مرحلــه ی تدویــن درســت خواهــد شــد« یعنــی می تــوان همــه چیــز 

را دوبــاره از نــو ســاخت، جســارِت بازنویســی و تغییــر دادِن فیلمنامــه را 

نچــه زمــان فیلمبــرداری اتفــاق افتــاده را زیــر ســؤال بــرد، 
آ
بــه خــود داد، ا

بــه  بــه اثــر اضافــه کــرد – خالصــه، خطــِر دســت زدن  تــازه ای  تصاویــر 

گــدار در »تاریخ]هــای[ ســینما« در  توســط  کــه  به جــان خریــد  را  کاری 

قالــب اســتعارِی زیبایــــی بیــان شــده اســت: »فقــط دســتی کــه پــاک می کنــد 

می توانــد بنویســد«. امــا برعکــس، بــه خوبــی می تــوان دیــد کــه چگونــه کاِر 
انجــام شــده در اتــاق تدویــن در اغلــب فیلم هــای مؤلــف، بــه ســهل انگاری 

در دکوپــاژ، مکانیکــی از برش هــا را اضافــه می کنــد کــه هیــچ نــوع ســرریِز 
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ایــده ای را برنمی تابــد؛ ایــن ســرریز کــه بــه جــرم هــراس از توالــی نماهــا یــا 

ن از کار افتــاده اســت، امــکان داشــت فیلمنامــه را از 
آ
نادیــده گرفتــن ا

ورد.
آ
ریشــه درا

 تنها کاربرد 
ً
سایاس، ظاهرا

آ
لیویه ا

ُ
 ژاکو یا ا

آ
از ژواکیم الفوس گرفته تا ُبنوا

تدوین این اســت که به زوِر حذف  نماها به نیرومند کردِن میزانســن هایــی 

بپــردازد کــه یادشــان رفتــه رابطــه ی بیــن نما هــا را »جــور دیگــر«ی طــرح  

ــر ایــن اســت کــه بــرش، لحظــه ی قطــِع پــالن و  کننــد. عقیــده ی امــروزی ب

جهــش بالفاصلــه بــه پــالن بعــدی، همیشــه بایــد محســوس تر از نقطــه ی 

اتصــال و پیونــدی باشــد کــه پالن هــا را در جریانــی متــداوم و پیوســته بــه 

ورد. ناتمــام مانــدِن حــرکات بازیگــران یــا موقعیت هــا تبدیــل 
آ
حرکــت درمــی ا

»تــداوِم ســریع«  عنــواِن  تحــت  بیشــتر  تدویــن شــده؛  رایــج در  بــاور  بــه 

ــِی یافتــِن اتصــاالِت نادیدنی ســت، امــا همچنیــن در  هالیــوودی، کــه در پـ

ن را بــه مــدِل منحصربفــرِد بیانگــری بــا ُخــرد کــردِن 
آ
ســینمای مؤلــف کــه ا

پالن هــا بــدل کــرده اســت. »کــودک در بلنــدِی« اورســوال مه یــر را ببینیــد: 

شــکل دادن بــه یــک ســکانس در اینجــا اغلــب بــه معنــِی پشــت ســر هــم 

 
ً
قــرار دادِن زنجیــره ای از تکه هــای مختلــِف رفتارهــای بازیگــر اســت، مثــال

غــاز فیلــم کــه کــودِک قهرمــان داســتان لــوازم اســکی را مــی دزدد. شــبح 
آ
در ا

اســت: ســکانس موردنظــر در  بدشــگون  فیلــم  ایــن  ســر  بــر  »جیب بــر« 
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گاهــی 
آ
ــی نــاکام اســت. بــه دلیــِل ناا ـ دســت یافتــن بــه چیــزی جــز زیاده گویـ

از چگونگــِی خلــق کــردن ریتمــی متفــاوت بــا معمــول، بــه یــک طــرح کلــی یا 

ســاختار موســیقایــی نمی رســد. در کنــار ایــن سیســتِم بــرش، تــداوم پالن هــا 

تنهــا حاصــِل یــک موتیــِف خــاص، کــوِه در انتهــای صحنــه، اســت کــه بــه 

ــی کــه بــرای  چنــد لحظــه ی زیبــای صعــود مجــال بــروز می دهــد، لحظه هایــ

فــرا رفتــن از کارکــردی تزیینــی تقــال می کننــد.

رســیده«ی  »به جنــون  پالن-ســکانس های  می تــوان  ترتیــب  همیــن  بــه 

ژواکیــم الفــوس را برمبنــای پرداخــِت دقیق شــان مــورد قضــاوت قــرار داد، 

امــا چطــور می شــود بــرای تدویــن وظیفــه  ای بیــش از ایجــاِد یــک زنجیــره ی 

درام ســاِز ســاده قائل نشــد؟ همین که قدم در راِه فرم گرایــی گذاشــته شــد، 

ــی نمی رســیم: در انتهــای فیلــم، وقتــی شــخصیت  ـ پیداســت کــه بــه جایـ

بــر  الفــوس  شــده،  فــارغ  فرزنــدش  ســه  کشــتِن  از  تــازه  داســتان  اصلــِی 

نمــای ســاده ای از بیــروِن خانــه تمرکــز می کنــد، گونــه ای امضــای شــخصِی 

زاردهنــده کــه بی شــک بــرای ژســِت اخالقــِی بی تاثیــری ]قضــاوت فیلمســاز[ 
آ
ا

نچــه بی اثــر شــده، خــوِد 
آ
در فیلــم گنجانــده شــده اســت. غافــل از اینکــه ا

تدویــن اســت. یــک مثــال دیگــر: در »بدرودهــا بــا ملکــه«، توالــِی پالن هــا 

ســرزدن های منظــِم حــرکات ناهماهنــگ را در خــود حفــظ کــرده اســت؛ 

ن موشــی کــه بواســطه ی نمایــش از نمــای متقابــل، یک دفعــه از 
آ
مثــل ا
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ویــزان دیــده می شــود. امــا همــه ی این هــا از 
آ
دســتان کاراکـتــِر لــا ِســیدو ا

محــدوده ی وحــدِت زمــان و مــکان خــارج نمی شــود: یــک جــور پرهیــز از 

ثــاِر تولیــد شــده در 
آ
کنــار هــم گذاشــتِن مــوارِد متفــاوت ، کــه در اغلــب ا

مرحلــه ی اتالونــاژ  و میکــس اتفــاق می افتــد.

کودک در بلندی، اورسوال مه یر )2012(

 ژاکو )2012(
آ
بدرودها با ملکه، بنوا



40

موردهــای مقــاوم بــه ]مــرض[ بی اعتبــارِی تدویــن، بســیار  جالــب توجه انــد: 
در دو فیلــم ابــل فــرارا، هولــی موتــورز و در ســاختار متسلســِل »هنــوز 

هیــچ ندیده ایــد«، توالــِی پالن هــا حــس می شــود و ایــن حــِس امیدوارکننــده 

ــی  ـ پالن هایـ نیــروی  »بــه  اســت  زنــده  هنــوز  ســینما  کــه  می شــود  ایجــاد 
بــا نقشــه های متعــدِد همزمــان« )ســرژ  همزمــان غیرمنتظــره و نابودگــر، 

دنــه(. میانه هــای Go Go Tales در یــک ســکانس درخشــان، ترانــه ی 

یــد و مــی رود، به صــورت 
آ
 دیــده ام« از گریــس جونــز می ا

ً
ن چهــره را قبــال

آ
»ا

صــدای داخــل و خــارج قــاب، هم جهــت بــا تغییــر مســیِر تدویــن کــه از 

ســکانس کلــوب بــه تصاویــری از پشــت صحنــه می رســد تــا وحــدت فضــا را 

بــر هــم بزنــد. 

حذف هــا بــه خــودِی خــود انســجامی ایجــاد نمی کننــد، امــا موجــی مــوزون 

از تصاویــر ذهنــِی بی پایــان را شــکل می بخشــند. توالی هــای بیــن پالن هــا 

غاز یک 
آ
می تواند همزمان به عنواِن بیاِن یک فانتزی، شــرِح یک فضا و ا

حرکــت درک شــود. در اینجــا تدویــن کارکــرد اولیــه اش بــه مثابــِه دریچــه ی 

ابــدِی فیلــم بــه روی نشــو و نمــای خــودش را بازمی یابــد. 
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9 – رادیکال شیک

نوشته ی: ونسان مالوزا

ترجمه ی: مسعود منصوری

امسال در کن ]2012[ توانستیم فیلمی را ببینیم که انعکاس گروتسکی 

بــود از یکــی از فراموش نشــدنی ترین صحنه هــای »عمــو بونمــی«: نمی شــد 

از  »پــس  در  رهاشــده  خانــه ای  بــه  )دوبــار(  ســکوت  در  کــه  شــیطانکی 

ظلمت،نــوِر« کارلــوس ریــگاداِس مکزیکــی ســرک می کشــید را دیــد و به یــاِد 

پیچاتپونــگ ویراِســتاکول نیفتــاد. 
آ
ن میمون نمــاِی نورانی چشــم در فیلــم ا

آ
ا

ن لــرِز غریــب در صحنــه ی »عمــو بونمــی« وســط راه 
آ
البتــه چیــزی از جنــس ا

از دســت رفتــه بــود و در فیلــم ریــگاداس تنهــا چیــزی کــه حــس می شــد نیتی 

بــود بــرای ابــراز غرابــِت کمــی زمخــت. ریــگاداس هــم مثــل ویراســتاکول، 

فیلیــپ گراندریــو یــا گاس ون ســنت در ســال های 2000 رادیکالیتــه ای 

فرمــی و روایــــی را پایــه گذاشــت کــه لبالــب بــود از ایــده ی ســینمای خالص، 

اصیــل و َبــدوی. حدومــرِز میــان ایــن رادیکالیتــه و کاریکاتــورش – یــک 

فرینی 
آ
بــا میــل مختلطــی بــه شــگـفتی ا »رادیــکال شــیک« کــه می خواهــد 

له ی 
أ
ــِی »مســا ـ ــِف زبانــی، اثــرش را بگــذارد – کجاســت؟ گزافه گویـ

ّ
و تکل

جیِن »اســب 
آ
انســانی « یا »زندگی خالف « از نیُکال کلوتس  یا جّو ســرب ا

ن بــدل 
آ
توریــِن« بــال تــار )کــه گردهمایــــِی ســاده و روســتایــِی همســفره ها در ا
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میــز: غــذا خــوردن حیــن ُغــر زدن هــای 
آ
می شــود بــه تاتــِر تقابل هــای اغراق ا

خرالزمانــی( مــا را بــه پاســخ نزدیــک 
آ
زیــر لــب یــا دکلمــه کــردن داســتانی ا

می کنــد: وقتی کــه نیــت مؤلــف زیــادی رو باشــد یــا بیش ازحــد واضــح اعــالم 

شــود، اثر فیلم از درون تهی می شــود و جایش را می دهد به َدم ودســتگاِه 

اغواگــری و رضایت ازخــوِد دفع کننــده.  به طریقــی دیگــر، »اســتقالِل « 

ن تصاویــِر سیاه وســفید و ژســت های تاتــری به شــیوه ی 
آ
رایــا مارتیــن )بــا ا

لخانــدرو فــادل، مثــل بســیاری 
آ
بدوی گرایــــِی ســاختگی( یــا »وحشــی ها «ی ا

رژانتینــی کــه زاده ی مــوج نــوی ســال های 2000 هســتند، 
آ
از فیلم هــای ا

جوانــاِن  طبیعــِی  کشــش  ابــراز  در  انــگار  کــه  می رســند  به نظــر  طــوری 

ســینماتوگرافی بــرای زیــر پــا گذاشــتن برخــی محدودیت هــا زیــاده روی شــده 

ن هــا بتواننــد راه شــان را به ســوی ســالن های شــیِک ســینما کــج کننــد. 
آ
تــا ا

چنیــن اســت کــه تک افتادگــِی دونده هــای واقعــِی اســتقامت )الو دیــاز  در 

رژانتین( بیش 
آ
لونســو  در ا

آ
فیلیپین، ِپدرو کوســتا  در پرتغال، لیســاندرو ا

ن کــه موضوعــی بیــن خودشــان باشــد، مربــوط اســت بــه حــس تعهــد 
آ
از ا

پیشــگام بــودن.

کارلــوس  اســت:  راه  قــدم  یــک  شــوک  رادیــکال  تــا  شــیک  رادیــکال  از 

ریــگاداس از »ژاپــن« بــه ایــن ســو خــود را مدلــی از ایــن نوع ســازش ناپذیری 

نشــان داده کــه حاضــر اســت بــرای کله پــا کــردِن تماشــاگر بــه هرچیــزی 
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متوســل شــود. در ایــن مــدل، هیاهــوی گوشخراشــی البــه الی بدیهیاتــی 

مشــخص )بخوانیــد: همــه ی بدبختی هــای دنیــا( و امــر واال )مذهــب یــا امــر 

مقــدس( قابــل تشــخیص اســت. هّم وغــّم فیلــِم شــوک، پذیــرا شــدِن همــه ی 

کــه  تحقیرشده ای ســت  و  پلشت شــده  بدن هــای  خمــِی 
ُ
ل و  ناخوشــی  ن 

آ
ا

ن جا داده اند )صحنه های هماغوشــِی چاق ها و پیرها 
آ
شــخصیت ها را در ا

لریــش زایــدل )اتریشــی های 
ُ
در »ژاپــن« یــا »نبــرد در بهشــت«(. فیلم هــای ا

کبــاب   » تابســتان  »چلــه ی  فتــاِب 
آ
ا زیــر  سوســیس  مثــل  پاویون نشــین 

رابطــه ی  کمبــود  عشــق«  »بهشــت:  ســاله های  پنجاه وانــدی  می شــوند، 

جنســی دارنــد( دارای طعمــی بســیار نزدیــک بــه زمختــی و دیوصفتــی ای 

بایســتند –  و رحمــت  تعالــی  ایــده ی  رویــاروی  دارنــد  قصــد  کــه  هســتند 

عظیــِم  چشــم اندازهای  و  ســمان ها 
آ
ا بــه  پاســخ  در  زایــدل  پســتاِل  کارت 

رتــه پــوورا1 «ی ریــگاداس یــا اســتدالِل 
آ
ریــگاداس. امــا پشــت ایــن فانتــزِی »ا

ور پورنــوی 
آ
مســتندواِر زایــدل )صحنــه ی پایانــی »بهشــت: عشــق« کــه یــادا

ماتــوری مشــمئزکننده اســت( خلــط مبحثــی بیــن زیــاده روی و رادیکالیتــه 
آ
ا

اتفــاق افتــاده کــه اغلــب میــان اشــمئزاز و قــاپ زدن ]تماشــاگر[ در گــردش 

اســت. برعکــس، وقتــی ِپــدرو کوســتا از بدن هــای خســته ی وانــدا و اهالــِی 

لســاندرو ُکُمدیــن  بغــل کــردِن دو 
آ
فونتینــاس فیلــم می گیــرد، یــا موقعی کــه ا

1-بــه معنــای هنــر فقیــر، جنبــش هنــری رادیــکال در ایتالیــای ســال های 1967 تــا 1972 کــه قصــد ابطــال 

ارزش هــای پذیرفتــه شــده توســط بــازار کار را داشــت.
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جــواِن معلــول را در »تابســتان جیاکومــو« نشــان می دهــد، چیــزی خــود را 

ورای نمایــِش ایــن بدن هــای نامتعــادل کــه به دســت جریــان زندگــی ســپرده 

شــده اند، تحمیــل می کنــد.

پس از ظلمت نور، کارلوس ریگاداس )2012(
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10 – فانتزِی بی مزه

نوشته ی: ژواکیم لُپاستیه

ترجمه ی: سوفیا مسافر

 دلپیــن و 
آ
یــک حکایــِت »بی قیدوبنــد و خشــمگین« )»شــب بــزرِگ« بنــوا

گوستاو ِکرِورن(، یک کمدی اخالقِی »دیوانه وار« )»دو روز در نیویورِک« 

ــی(، یــک دراِم اگزیستانسیالیســتِی »وودویل گونــه« )»دنبــال  ژولــی دلپـ

هورتنــس بگردیــِد« پاســکال بونیتــزر( یــک کمــدی احساســاتِی »پــر جنــب 

و جــوش« )»دســت در دســِت« والــری ُدنزللــی(. اگــر عبارت هــای داخــِل 

گیومــه را توصیفــی در نظــر بگیریــم، گسســت بیــن نیت هــا و نتایج شــان 

را بــه خوبــی نشــان می دهنــد. نقطــه ی مشــترِک ایــن چهــار فیلــم، همــان 

ن منتســب می کننــد و اشتیاق شــان 
آ
»فانتــزی«ای اســت کــه خــود را بــه ا

نارشیســتی-
آ
مریکایــی: بورلســک ا

آ
اســت به پیش چشــم داشــتِن مدل های ا

مارکسیســتی )از نــوع گروچــو( بــرای دلپیــن و ِکــرِورن، »خــرده ریزهــای 

سیاســت  چاشــنی  بــا  اســکروبال«  »کمــدی  ــی،  دلپـ بــرای  لنــی« 
آ
ا وودی 

بــرای بونیتــزر و کمــدِی فانتزی-مفهومــی  »بــه ســبِک یــک روِز بــی پایــان« 

بــرای ُدنزللــی. امــا ایــن نمونه هــای بــازی بــا قواعــد، بــه دور از ســاختارهای 

ن رونوشــت کرده اند، به ســرعت 
آ
فیلمنامه ای پیچیده ی الگوهایــی که از ا
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ن کــه 
آ
بی ا ســرهم بندی می کننــد  را  ســبک  کمــدی  عناصــر  از  مجموعــه ای 

بــرای شــکل دادن بــه ســاختار صحنه هــا وقــت صــرف کننــد. ایــن فیلم هــا 

ــی کــه می تواننــد چیــزی  ـ در فقــداِن جهــش واقعــی، ســعی می کننــد تــا جایـ

ورنــد. 
آ
شــبیِه ریتــم و چاالکــِی مونتــاِژ نمونه هــای اصلــی را از کار درا

بــه شــکلی متناقض نمــا، ایــن ســینمای فانتــزی کــه قــرار بــود غافلگیــری و 

ورد، کاری جــز منحــرف شــدن از دســتورالعمل ها انجــام 
آ
تناقــض به بــار ا

نمی دهــد. چــه کســی در نبــوِغ بریژیــت فونتیــن شــک دارد؟ پــس خــوش 

باشــید کــه او در »شــب بــزرگ« نقــش بریژیــت فونتیــن را ایفــا کــرده اســت. 

چــه کســی کلــود ریــش را تحســین نمی کنــد؟ پــس خــوش باشــید کــه او در 

ورد، در فیلمی که ژان 
آ
»دنبال هورتنس بگردید« کلود ریش-بازی درمی ا

ورده می کنــد. البتــه ایــن فقــداِن 
آ
پـی یــر باکری-بــازی اش هــم انتظارهــا را بــرا

ــی بــه خــرج می دهــد  غافلگیــری، در مقابــل خودخواهــی ای کــه ژولــی دلپـ

چیــزی نیســت؛ فیلمســازی کــه هیچوقــت از تحویــل گرفتــِن خانــواده ی 

خل وچل نمایــش مضایقــه نکــرده اســت! بــدون شــک، موضــوع بــه تعییــن 

تــا  کــم گذاشــتن کافــی اســت  میــزان )دوز( مناســب مربــوط می شــود و 

موفقیت هــای دیــروز جــای فرصت هــای از دســت رفته ی امــروز را بگیرنــد. 

 »جنــگ اعــالن 
ِ
وقتــی والــری ُدنزللــی و ِژِرمــی ِالکاییــم در صحنــه ی پایانــی

دارِم«  بگویــم دوســتت  نمی توانــم  ترانــه ی »دیگــر  بازخوانــِی  بــه  شــده« 
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ــن  گــوش می دهنــد، کمــک گرفتــن از ایــن ترانــه منقلــب کننــده اســت 
َ
هیژل

چراکــه دربــاره ی وضعیــت رابطــه ی زوجــی حــرف می زنــد کــه همزمــان نابــود 

شــده و رو بــه بهبودی انــد. وقتــی همیــن دو نفــر، ترانــه ای از ِالــی و ژاکنــو  

)یــک بــار دیگــر، چــه کســی دوســت نــدارد ایــن ترانــه را بشــنود؟( را در 

ــا ژســتی اغواکننــده مواجه ایــم. ورنــد، ب
آ
خرشــان می ا

آ
فیلــم ا

دو روز در نیویورک، ژولی دلپـی )2012(

 دلپین و گوستاو کرورن )2012(
آ
شب بزرگ، بنوا
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فانتزی، این روزها در سینمای فرانسه به موضوع توافق همگانی تبدیل 

ن هــم می تــوان فیلمنامه نویســاِن حادثــه اِی 
آ
ــی کــه در ا ـ شــده اســت، جایـ

ســابق را یافــت کــه بــه ســوی فرمول هــای عاقالنه تــر بازگشــته اند )بونیتــزر( 

و هــم سرگرمی ســازاِن پرطرفــدار را کــه مشــروعیِت نقادانــه یافته انــد )دلپیــن 

بــه رشــد و  ایــن حیطــه هم چنــان  پانــزده ســالی می شــود کــه  ِکــرِورن(.  و 

گســترش ادامــه داده اســت. به نظــر می رســد کــه ایــن گونــه ی ســینمایــی، 

ثیــِر تلقینــی اش بــر تلخــِی فضــای پیرامــون، انــگار روش هــای 
أ
جــدای از تا

دســت یافتــن بــه فرمــول جادویــــی را هــم عرضــه می کنــد: فرمــوِل »ســینمای 

مؤلــف بــا مخاطــِب انبــوه« کــه بــه دنبــاِل اجراهــای تجــارِی فیلم هــای وودی 

لمــودووار، یــا کوریسماکی ســت. وعــده ی دیگــری کــه می دهــد نیــز 
آ
لــن، ا

آ
ا

لبــاس   چنــد دســت 
ً
یــا واقعــا

آ
ا ناتورالیســم.  از  اســت: گریختــن  فریبنــده 

میــز بــرای وارد شــدن 
آ
رنگیــن، یــک ســکانس رقــص، یــا بورلســِک اغراق ا

بــه دنیــای شــگـفت انگیِز خیــال کافــی اســت؟ نمونه هــای موفــق، از طــرف 

 بــا تکــراِر همیــن فرمول هــا بــازی می کننــد. فیلــِم »َکمــی درجــا 
ً
دیگــر، صرفــا

می زنــد« )نوئمــی لُووســکی( بــا پذیــرِش پیــرِی قهرمــان داســتان، در برابــر 

قراردادهــا شــورش می کنــد و هم زمــان شــور و هیجــاِن کمتــری نســبت بــه 

منبــع الهامــش یعنــی »زندگــی مــرا نمی ترســاند« )1999( نشــان می دهــد. 

امــا نمونــه ی قطعــا نامتجانســی مثــل »دوشــیزگاِن معــذِب« ویــت اســتیلمن 
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مــدن از پــِس کار را نشــان مان می دهــد. جوهــره ی 
آ
راه و روش درســِت برا

ســینمای »فانتــزِی« واقعــی را بــدون شــک در اینجــا می بینیــد: فیلمــی کــه 

ن، یــک نمایــش جمع وجــور، حال وهــوای ُکالژ را ایجــاد می کنــد و 
آ
در ا

ثیــراِت کمیــک و موســیقایــِی مختلــف را برمــی دارد. فیلمــی کــه 
أ
مــرِز میــان تا

ن، فانتــزی چیــزی نیســت جــز ســلوکی حســاب شــده و در عیــن حــال 
آ
در ا

گونــه ای به نمایــش گذاشــتِن اجتمــاع اســت در حــال حرکــت. »دوشــیزگاِن 

معــذب« بــه دور از لفافه هــای بی معنــی و بــه غلــط کیــچ دانســته شــده، 

جنبــه ای واقعــی از بــاروک در خــود دارد کــه عناصــر اغواگــرش بــازی ای 

ســتانه ی افتادن انــد بــه راه می اندازنــد. 
آ
ــی کــه هــر لحظــه در ا ـ از نقاب هایـ

و  اطمینــان  عــدم  تکانه هــای  دل  از  بلکــه  نیســت  کردنــی  امــر  فانتــزی 

یــد. »دوشــیزگان معــذب« 
آ
ن را احاطــه  کــرده بیــرون می ا

آ
شــکنندگی ای کــه ا

ــی کــه مدعــِی فانتــزی واقعــی و ســُبکی واقعــی هســتند، تنهــا یــک  ـ نهایـ
آ
بــه ا

توصیــه دارد: رقــِص خودتــان را ابــداع کنیــد!



پـــایـــان


