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 .بود 78 ماه دی در فیلم ماهنامه "بازیگری" صفحه از بخشی نوشته، این

* 

* 

 ایعالقه گونه هر سینما در بازیگری هنر بدیع هایجلوه به اگر نگاهی، نوع هر با و جایگاه هر در  

 طالگرفتهنخل و بزرگ ملودرام در سینتیا نقشبه بلِتین برندا خانم مشابهبی آفرینینقش دیدن برای دارید،

 این سینما صدسالگی به مانده دهه یک حدود. نکنید درنگ هم دمی( 6991) هادروغ و رازها لی مایک

 و هاسوءظن و هااتهام انبوه بار کشیدندوشبه با ایساله 54 زن هایرنج از که تصویری با انگلیسی بانوی

 تا هستند او مهر منتظر همه اعضایش که چندپاره ایخانواده دل در هم آن داد، ارائه دور هایگذشته گناهان

 تا سینما تاریخ سال نود طول در دیدن گریه همه این رغم به که زدمی نهیب سینما تماشاگر به شود، نثارشان

 سرریز بلتین چشمان از که نبود اشک این انگار. بود ندیده پرده بر هاییگریستن چنین هرگز انگار زمان، آن

 .بود محنت ذات شد، می

 هایبینفیلم و سینما دانشجویان و جدی سینمادوستان شما و منتقدان ما همه مشکالت از یکی  

 ضدکلیشه» کلیشۀ به: شویممی دچار ایتازه هایکلیشه به خود ها،کلیشه انکار فرط از که است این ایحرفه

 مشهور هایآفرینینقش یا دراماتیک هایموقعیت سینما، از نوعی با قالبی طور به همیشه که این به یا. «بودن

 پایان» یا «باشد احساساتی نباید فیلم» که منتقدانه قدیمی شعار این تأثیرتحت مثالً. شویم مواجه ایکلیشه به

 آملی انگیزشگفت سرگذشت یا وایلدر بیلی بعدازظهر در عشق چون شاهکارهایی تمایز ،«است بد خوش،

 ایکلیشه کلیشۀ به و نکنیم درک دارند، خوش پایان هم و انداحساساتی هم که را ژونه یرپی ژان پولن

 .شویم دچار شانخواندن
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 دالیل از یکی. یافت توانمی بسیار هاکلیشه این از آن، به مربوط مباحث و بازیگری عرصه در  

 مباحث اغلب نشدن مکتوب و بودن شفاهی و بودن«سرپایی» نیز حیطه این در موارد این فراوانی فرعی

 قضاوت و دهدمی نظر آن درباب راحتیبه هم سینما تماشاگر ترینساده که است ایحیطه بازیگری. است

 که برسد نظربه تکرار، اثر بر و شود صادر زمینه این در پرشماری احکام که است طبیعی بنابراین کند؛می

 که البته. «است ایکلیشه بازیگر، یک کردن گریه زیاد» که است این هاکلیشه این از یکی. استشده تثبیت

 مثل خاص معنوی مضامین با فیلمی برای مناسب هایگویینهان و عمق تواندمی آن تکرار و شگرد این گاه

 اصلی بازیگر متعدد هایگریه با و دهد کاهش را میری مازیار سکوت پاداش یا مجیدی مجید مجنون بید

 ،(شودمی تفاوتبی و واکسینه آن به نسبت بیننده و افتدمی تأثیر از تکرار، فرط از که دوم فیلم در ویژهبه)

 الوصولسهل و ساده بازیگری هر برای همواره گریستن کنیم تصور که این ولی. بیاورد سطح به را چیزهمه

 قدرهمان آید،می حساببه بازیگری توانایی کشیدن رخبه هایشیوه ترینابتدایی جزو احیاناً یا است

 برای درکقابل و انسانی ساده هایافسوس و هارنج بر متمرکز ملودرام یک در حتی بگوییم که نارواست

 .دهد ماننشان را شخصیت افتادنگریهبه معینی حد از بیش نباید بازیگر هم همه

 دفعات با اشگریه حس و جنس هربار تنهانه اما. کندمی گریه بارها هادروغ و رازها در بلتین برندا  

 استثنایی ایم،دیده دیگری بازی و فیلم هر در چه آن با قیاس در بلکه است؛ متفاوت فیلم دیگر فصول و

 همه از بیش جااین را خود «زیر هم و بم هم» و لرزان صدای بلتین که است این دلیلش یک. رسدمی نظربه

 جو تعصب و غرور: امدیده تازگیبه که دیگر درخشان نمونه دو از بیش جمله از) دیگرش هایآفرینینقش

 هایموقعیت اغلب با همسو نتیجه، در. آوردمی در نوسان و ارتعاش به( دِالل گبی روشن روزی در و رایت

 این دهیممی احتمال مدام ما شود،می تحقیر و طرد بقیه سوی از یا گیردمی قرار اتهام مظان در که سینتیا

 لرزان صدای در مشابه، تقریباً شکلیبه که کیفیتی) شودمی تبدیل گریه هقهق به اآلن بغض، آستانهدر صدای
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 آن از جاییبه استفاده گیالنه، یا مسافران چون هایشبازی برخی در او و است جاری هم معتمدآریا فاطمه

 رنج و گریه شدت افتد،می گریه به سینتیا مشخص فصل و نوبت چند در وقتی که حالی در(. استکرده

 انتظارش که است گریه به بعد و بغض به لرزان صدای ساده تبدیل آن از بیش بسیار هایشچشم در منعکس

 بلتین که است ایگسترده توانایی دیگرش دلیل. کنیممی حس او احوال در تریعمیق رنج بنابراین. داشتیم را

 نگاه کند،می گذشته یاد زند،می حرف: دارد گریستن با همزمان طوربه دیگر کار هر همزمان انجام برای

 فیلم از غریبی کات بدون صحنه در! خنددمی شد، الزم اگر حتی و اندازدمی امیدوارانه یا نگران یا مهرآمیز

 شانمالقات اولین در را( باپتیست ژان ماریان) هورتِنس پوستشسیاه دختر و سینتیا دقیقه هشت حدود که

 و گریه تماشای هنگام اند،نشسته خلوت و خاموش ایکافه در میز طرف یک در و هم کنار که دهدمی نشان

 همین در. برهاند افتادن گریهبه از را خود تواندمی ایبیننده کمتر بلتین، بازی از بخشی در توأمان خندۀ

 حین و گرداندمی او از را رویش سینتیاست، دختر گویدمی که هورتنس ادعای انکار از بعد جایی صحنه،

 کند؛ ثابت را دختر حرف درستی تواندمی که افتدمی اشگذشته در آدمی یا اتفاق یاد ناگهان کشیدن، سیگار

 اطمینان این با کجا از فیلم، دیگر بیننده هر یا من اما. افتدمی گریه به!« نه! نه» چند گفتن با همزمان، و

 ماندنثابت از بلِتین، عمیق مکث از آورد؟ یادبه را آدم یا اتفاق آن لحظه این در سینتیا بگوییم توانیممی

 پشتی،کم و رنگیکم و کوتاهی همه با که ابروانش رفتندرهم از ای،نقطه روی نگاهش غیرمنتظره و ناگهانی

 بلتین. هستند چشمش دو میان فاصله در رنج نمایانگر هایچین ایجاد ابزار بهترین بخواهد، که هرجا

 باوری به شود،نمی تشریح و توصیف فیلم طول در هرگز که ایخاطره به را ما تواندمی گریه با همزمان

 !ایمدیده را آن انگار که برساند

 بهترین ،فارگو دورمندمک فرانسیس و امواج شکست واتسون امیلی حضور در سال آن بلتین برندا  

 پلیس - فارگو در دورمندمک نقش که این با باخت، دومی این به را اسکار هرچند شد؛ 91 کن بازیگر
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 از فارغ اما. داشت اندکی اجرایی هایظرافت و بسیار فیزیکی هایدشواری - بوران و برف دل در بارداری

 هم معاصر سینمای مشهور انگلیسی بازیگران از نیمی اندازهبه بلتین که شهرت بحث از دور یا هارقابت این

 ملودرام، ابدی/ازلی قالب تارک بر ایکتیبه همچون هادروغ و رازها در اشآفرینینقش نیافته،دست آن به

 مواجه اششدهفراموش دختر تلفن با هاسال از بعد او دست به شدهخلق سینتیای وقتی. خواهدماند جاودان

 نگاهی لرزانش مردمک با بلتین آید،میدر صدابه دوباره تلفن زنگ و کندمی قطع را تماس زود و شودمی

 زنگ هنگام را تعلیقی چنین هرگز سینما. لرزاندمی را سینتیا رنج شاهد بیننده هر دل که افکندمی گوشی به

 پلیسی، هایفیلم جنس از گرفتی و گیر و تهدید هیچ که تلفنی هم آن است؛ ندیده خود به تلفن یک ساده

 از بعد حتی – هرگز که دختری و مادر میان است احساساتی تماسی. نیست آن در اکشن یا جاسوسی

 نیز را هالحظه ترینبدیع هیچ؛ نیست، که کلیشه گریستن دیگر جا این و. اندندیده را همدیگر – زایمان

 نگاه آن از حاصل تعلیق تواندمی که است گوشی برداشتن از پیش بلتین دادن قورت دهان آب. آفریندمی

 .فروبنشاند اندکی را گریان -همزمان– و هراسان

  

 

 


