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 تونیونیآن آگراندیسمان نمایش هنگام انگلیسی، مشهور منتقد و مورخ پتری گراهام جمله از بسیاری،

 زا عکسی گوشه تصادفاً که جسدی درباره هم آن اند؛مواجه معمایی فیلمی با که شدند اشتباه این دچار

 اکامین و فیلم ضعف را جسد این ماجرای نکردن روشن و نگرفتنپی بعد و. شودمی یافته پارک اندازچشم

 مالاحت این هم فرهادی... الی درباره با برخورد در و حاال! دانستند جذابش معمایی خط رساندن سرانجام به در

 ،«دریا ساحل در جمعی میان از دختری شدن گم» داستانی خط اولیه و کلی همانندی بابت که دارد وجود

 فرهادی، یلمف گوییقصه لحن و ساختاری مبنای اوالً ولی. شود تلقی آنتونیونی ماجرای با نسبتی دارای فیلم

 یلمف هدف ثانیاً. نیست خبری آن در آنتونیونی مدرن سینمای های«رفتنطفره» از و است پردازانهدرام کامالً

 است شانپیرامون بحرانی اتفاقات و یکدیگر قبال در هاآدم هایقضاوت از پیچیده معادالتی به رسیدن فرهادی

 نسبت القیاخ قضاوت به میلی هرگز و دهدمی موضوع این به را بها کمترین دقیقاً آنتونیونی فیلم که حالی در

 شانشدهگم تدوس یافتن برای جستجو خالل در که( ویتی مونیکا) کلودیا و( فرزتی گابریله) ساندرو رابطه به

 بر ی،آنتونیون دوران آن دیگر فیلم هر همچون ماجرا ثالثاً. آوردنمی پدید ما در گرفته، شکل( ماساری لئا) آنا

 فرجام دنبال به حتماً» که این به را مدرن سینمای مشهور پیشنهاد و شودمی متمرکز «مقصد» از بیش «مسیر»

 یپاسخگوی تا تنهانه و است گرافرجام اساساً ...الی درباره اما کند؛می رعایت یا مطرح ،«نباش ماجرا و هاآدم

 او عینی مشاهده تا حتی بلکه( علیدوستی ترانه) الی سرنوشت درخصوص بیننده حسی و ذهنی پرسش به

 . نماند باقی معلق پایان و ابهام و شک برای جایی تا رودمی پیش( ابر صابر) علیرضا توسط

 مدرنی فیلم پردازی،روایت کالسیک روند با همراهی دلیل به... الی درباره که معناست بدان این آیا اما

 دیگر که است روایت پیشبرد از تریمدرن نوع این معتقدم و ندارم تصوری چنین آید؟نمی حساب به

 دوم دوره و رنه و برگمان و آنتونیونی آثار جوهری «ابهام» طریق از نه را اشمضمونی چندالیه هایویژگی

. ردآومی دست به هاشخصیت میان در مطرح هایقضاوت در مخاطب دادن «مشارکت» جنس با بلکه فلینی،
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 اغلب هم نظرات این و دهندمی نظر شانرویروبه حضار درباره و غایب فرد درباره دارند هاآدم پرده، روی

 رتماشاگ ذهن به هاشخصیت توسط شدن مطرح از پیش چندی یا نظری هر. است عینی و ملموس شدتبه

 وهشی این. «گهمی راست آره،» گویدمی اشکناری فرد یا خود به هم تماشاگر آن، طرح با همزمان یا و رسیده

 ایجلوه ،شده توأم داستان هایآدم با او احساسی و فیزیکی و عینی همسفری با گویی که مخاطب درگیرکردن

 رهجشنوا نامهویژه نخستین در اعتماد روزنامه با) اشمصاحبه در فرهادی اصغر که است هدفی همان از آرمانی

 تکتک در بیند،می فیلم که کسی وقتی: » باشد اشپی در باید امروز سینمای گویدمی( بهمن 21روز در

 غیره و بدی و خوبی درباره فیلمساز قطعی نظر با فقط و باشدداشته نظر و شود دخیل اتفاقات و هاکنش

 کسی و لمفی بین تریجذاب بازی بلکه افتدنمی اتفاق فیلم درون در فقط عمالً «بازی» دیگر نشود، روروبه

 برای وانیدتمی. «بود نکته همین... الی درباره ساختن در انگیزه ترینمهم من برای. گیرددرمی بیند،می را آن که

 شدنگم لحظات ولینا با مواجهه در ببینید و بنشینید تماشایش به ندیده، را فیلم این پیشتر که کسی با آزمایش،

 در لیا موبایل گوشی پیداشدن صحنه ساک، دنبال به( ورآزادی رعنا) نازی نتیجهبی جستجوی صحنه الی،

 شهره و( عادیم پیمان) پیمان مشاجره صحنه ،(حقیقی مانی) امیر تند واکنش و( فراهانی گلشیفته) سپیده کیف

 زنگ الی گوشی روی شماره به که این به( حسینی شهاب) احمد اشاره صحنه آشپزخانه، در( زارعی مریال)

 عیناً انه،آشپزخ میز روی سپیده و علیرضا کنندهتعیین و نهایی صحبت صحنه...  و بوده او برادر طرف و زده

 هک دارند را مهم جانبی خاصیت این... الی درباره چون هاییفیلم. آیدمی پیش چندگانه هایقضاوت همین

 گفتم، که یهایصحنه و فیلم پای را هاآدم توانمی: شوندمی بدل خود بیننده درباره قضاوت معیار به رفته رفته

 و هاایشگر و روحیات دهند،می حق شخصیت کدام به که اساس براین و نشاند نگفتم، که دیگر بسیاری یا

 فیلم هک است مدرن سینمای دیریاب کیفیات آن از دیگر، بار خاصیت، این. بازشناخت را آنان شخصی اخالق
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 چه آن اب متفاوت سیاقی به – که کنممی تأکید باز– وانگهی رود؛می شمار به آن متعالی هاینمونه از فرهادی

 .ایمآموخته اروپا 2691 دهه مدرن سینمای مشهور هایشاخصه از

 و حال یا تلذ و بخشدمی ما به تشویش و تردید و تعلیق اثر بر تماشایش طول در فیلم که لذتی اما

 احتماالً گذارد،می جا به ما در هاقضاوت و هاموقعیت به اندیشیدن با اتمامش از بعد که ماندگارتری حس

 سینمای تاریخ آثار ترینشدهداشتهبزرگ ردههم جایگاهی در را... الی درباره سرعت به که است دلیلی ترینمهم

 رنج همه آن از شود،می تمام که... الی درباره. نشاند خواهد -هامون و باشو تا هاگوزن و گاو از – ایران

 حس نیز و اواخرش تلخی گزندگی آن، از بیش اما. داریم غریبی گیجی ایم،داشته تماشایش حین که تشویش

 احلی،س هایشن توی از و.ام.ب آوردنبیرون انگیزشگفت پایانی نمای با «دارد ادامه زندگی» ناگزیر و طبیعی

 هوشمندی با و تأثیرش قدرت با سینما که است مواقعی آن از این. است داشته معطوف خود به را مانذهن

 عمیق لذتی آن از تو اما کرده، دچارت درونی احوال و حال بدترین به فیلم، دنیای در تو دادن مشارکت در

 درباره من .مواجهی تریبزرگ فیلم با بماند، بیشتر و باشد شدیدتر بدحالی این چه هر که دانیمی و بریمی

 جهت به هبلک -ندارد فیلم آن به ربطی ساختارش و اهداف گفتم که – داستانی خط تشابه بابت نه را... الی

 بعد و کنممی قیاس آنتونیونی دیگر مدرن شاهکارهای و ماجرا با اتمامش، از بعد دلپذیر بدحالی همین ایجاد

 ای زدگیذوق یک حاصل حس، این. شد نخواهم پشیمان که امرسیده اطمینان این به فیلم، دیدار بار سه از

 نخواهد دترب این از حالم که دانممی فیلم، اواخر در علیرضا قول به چون نیست، ایجشنواره شتابان غافلگیری

 .شد
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