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تاده، هاي عمودي فلزي ايسيي كه روي ميله افقي دري با نردهاين تصوير را در نظر بگيريد: پسربچه  

و كند و در را باز رسد. يك آدم بزرگ كمك ميكند در را تكان بدهد تا تاب بخورد. زورش نميسعي مي

ولي اين  .اش را بكند. تا اين جا با موقعيت عاطفي معمول و متداولي مواجهيمبازيكند تا پسرك تاببسته مي

كند و به آن بداعت و طراوتي ديگر مي بخشد: خواهم بگويم، همه حس و معناي صحنه را عوض ميكه مي

و آن در، در راهروي زندانيان است  پسربچه به همراه مادرش زنداني است، آدم بزرگ از نگهبانان زندان است

كه در واقع بايد بسته و قفل باشد و نگهبان براي بازي بچه، آن را باز نگه داشته است و دارد روي ميله آن، 

     !دهدتابش مي

، يكي هايي از اين جنسها و ايدهسازيساخته پابلو تراپروي آرژانتيني با تصاوير، موقعيت « لئونرا »  

هاي داراي تأثير حسي و عاطفي است كه در ميان محصوالت دو سه سال اخير سينماي دنيا از بهترين فيلم

ام. در اطراف ما، مهجور ماندن فيلم به دليل غيرآمريكايي بودنش و نيز به اين دليل كه از دل سينماي ديده

و طبعاً بعد از اين  تبديل شود، البته «مد روز»آيد تا به سرعت در ايران به موسوم به هنري اروپا هم نمي

دهم اغلب لذاتي ولي تنها به عنوان يك نظر كلي، به شما اطمينان مي .مجموعه مطالب هم ادامه خواهد يافت

يد، در كنشده انتظار داريد يا در هر فيلم اروپايي خالقانه جستجو ميكه از هر فيلم آمريكايي خوب ساخته

ستي در پيشبرد ماليهاي به جا تا سير بسيار مينيها و غافلگيريتهييج ها وخواهيد يافت؛ از تعليق« لئونرا»ديدار 

ار خاص و هايي بسيها تا انتقال جلوهداستان و شيوه روايت بدون توضيحات اضافي درباره گذشته شخصيت

   .در عين حال ملموس از عواطف بشري به طور كلي و احساسات مادري به طور مشخص

  نِ باردارفضاسازي: بندِ زنا(  1

توانند فضاهايي سالگي سينما مي111ها هنوز و در آستانه انگيز و ستودني است كه برخي فيلمشگفت  

نشده را در جايگاه بستر و پسزمينه اصلي رخدادهايشان انتخاب كنند و از اين طريق، كامالً نو و پيشتر ديده
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نشده برسند كم به تصاويري تازه و تاكنون ارائهستدارد(، د« لئونرا»حتي اگر داستان پر و پيماني ندارند )كه 

ساخته مهرشاد كارخاني كه بخشي از آن در محيط كشتارگاه و حوالي « ريسمانِ باز»)مثل فيلم ايراني باارزش 

گذرد و در بخش ديگرش، دو جوان يك گاو بزرگ زنده و زخمي را با وانت از همان جا به شهرك آن مي

دانم و منبع صد در صد جامعي براي بررسي رود!(. نميگاو به خيابان و ميان مردم ميآورند و غرب تهران مي

شناسم كه آيا قبالً هيچ فيلمي بوده كه بند ويژة زندان زنان باردار را در كنار رويدادهاي اين موضوع نمي

امالً ويه نگاه ويژه و كتوانم مطمئن باشم كه حتي اگر بوده، اين زااش به نمايش بگذارد يا خير؟ اما مياصلي

ايي كه هاريژينال تراپرو را به اين فضا و مناسبات آن نداشته است. چون اين نگاه، شخصي است و خصلت

   .سازي كرد، نداردبتوان در دل داستان و جهاني ديگر برايش مشابه

وليا وصي حكند، پيش بردن همزمان قصه خصترين كاري كه فيلم در اين زمينه ميترين و جذابمهم  

 هاي متكي بهام به اين است كه سازندگان اغلب فيلمو فضاي عمومي زندان و بند زنان باردار است. اشاره

ا شوند كه يا بكشف يك محيط بكر و درگيركننده، طوري محو مختصات و غرابت فضاي اين محيط مي

، جاي اصل و فرع را در كمرنگ شدن خط داستاني يا با فراموشي موقت آن در دل قصه عمومي آن فضا

ها پس زدن تماشاگري خواهد بود كه نسبت به جاييدهند. نتيجه بالفصل اين جابهروايت خود تغيير مي

به اين « نرالئو»كم كنجكاو است. سرنوشت قهرمان و فراز و فرود مسير داستاني اصلي روايت، مشتاق يا دست

هاي مربوط به زندان و هم برنده روايت در بخشان پيشافتد و هم با انتخاب خود حوليا به عنوورطه نمي

گذارد ما بازنمايي فضاي خاص زندان زنان باردار را دهد، نميباتوجه مداوم به آن چه براي او روي مي

اهي يي است كه فيلم گيي جدا از قصه مركزي فيلم حس كنيم. اين انتخاب تعمدي هوشمندانههمچون زمكينه

اس چهارساله با مادربزرگش، از دايره محدود كردن روايت به ديد و حضور حوليا مثل فصول زندگي توم

گاه جا و اتفاق مهمي را در غياب  كند؛ اما در محيط زندان، هيچرود و به روايت داناي كل تكيه ميفراتر مي
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اري از و ماندگشود، ما تصاوير پررنگ دهد. به اين ترتيب است كه وقتي فيلم تمام ميمان نميحوليا نشان

محيط و مناسبات زندان در ذهن داريم؛ بي آن كه دقيقاً يادمان بيايد فيلم كجاها از پيگيري داستان حوليا به 

   .طور موقت دست كشيده و به ترسيم فضاي زندان پرداخته است

و  يتر كردن فضاسازتقريباً هيچ قابليت و موقعيتي را براي جذاب« لئونرا»اما در حيطه جزئيات،   

دهد. از گالويزشدن دو زن در حمام بر سر اين كه يكي بچه ديگري تصاويرش در آتمسفر زندان از دست نمي

هاي كالمي زنان با مردان بندهاي ديگر در داشتن صابون و ندادن آن به او دعوا كرده تا جدلرا بابت زياد نگه

هايي از طنز همراه هاي خاص با رگهموقعيتشوند، بسياري اوقات اين نمايش رو ميمواقعي كه با هم روبه

توأم با  نشاند. اين نگاهاست و با وجود تمامي تلخي و ناتوراليسم جاري در فضا، لبخندي بر لب تماشاگر مي

هاي اجتماعي متعارف، برگ برنده فيلم در زوند هاي مرسوم فيلمخوانيخونسردي و دور از مصيبت

ويژه بايد اين نكته را هم درنظر گرفت كه تراپرو در فيلمش از موسيقي متن تأثيرگذاري بر تماشاگر است. به 

گيرد كه يي به كار ميكند و فقط قطعات اغلب همراه با ترانه را در جايگاه نوعي موسيقي فيلمنامهاستفاده نمي

مادر  زندانيانمنبع آن، از بلندگوهاي توي زندان گرفته تا قطعاتي كه گروه زندانيان مرد در مهدكودك بخش 

آميزي كنند، توي خود صحنه حضور دارد. اين رفتار تكنيكي در كنار آن طنزشان اجرا ميبراي آنها و كودكان

بخشد كه هيچ يك از فصول مي «لئونرا»هاي زنان در زندان، روي هم رفته خصلتي به نگاه فيلم به موقعيت

   .يابيمنمي آورتأثرانگيزش را آميخته به سانتيمانتاليسم و رقت

انان ها همان نگهبهاي محبوب بچهفصل عالي كريسمس در حياط بند مادران زنداني و اين كه پاپانوئل  

 كشد كه چندي بعد، به فصل درگيري هميننگري دقيق خود را به رخ مياين بند هستند، وقتي كاركرد و واقع

اش را كه مادرش از زندان رسيم. او بچهحوليا مي وارهاي ديوانهكاريزندانيان و همين نگهبانان بر سر شلوغ

شان ها كه در صحنه كريسمس آن مهر و عطوفت انساني ميانخواهد و همان زنان و زندانبانبرده، پس مي
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افتند كه تصورش در فضاي آرام و گرم اين بند، در ابتدا براي برقرار بود، طوري به جان هم و محيط مي

ه و دور نمايانهايي با اين لحن و پرداخت واقعرسد. اما آن چه طبيعي است، در فيلميتماشاگر دشوار به نظر م

 واسطهاز دخالت كارگردان به واسطه موسيقي و عوامل زائد ايجاد احساسات، به همان شكل طبيعي و بي

صورت گيري واحد در برابر آنها يي براي موضعآيد و محاسبه بيش از حد و آزارندهجلوي دوربين مي

 توانيم به اين سؤال فرضي پاسخ دهيم كه باالخره شرايطگيرد. به همين دليل است كه در انتهاي فيلم، نمينمي

شان، دشوار بوده يا همراه با عطوفت و شفقت؟ هر دو بوده زيستي اين مادران زنداني در محيط بند مخصوص

اني خوم دور از رجزخواني و هم دور از مصيبتنماي هوهيچ يك نبوده؛ و اين يعني فيلم اجتماعي درست واقع

با آن خصلت حماسي كه به رفتار و مقاومت مادرانه « كمينگاه شير»)و به همين جهت است كه نام رجزخوانانه 

دهد، به نظرم براي فيلمي با اين لحن متعادل و متين، نامناسب است و ترجمه نكردن آن و حوليا نسبت مي

 تر شدن شكم حولياام(. فيلمي كه گذشت چند ماه را با برآمدهرا ترجيح داده« ونرالئ»آوردنش به همان شكل 

ا كند و همزمان ذهن ما ر، به آن زيبايي تصوير مي«شكوه بارداري»در حركت دوربيني كه گويي در ستايش 

ز ا دهد، حيف است كه در نامش بر يكيبه سمت مصائبي كه او از اين پس بيشتر خواهد داشت، سوق مي

گيري را كه در لحن و پرداختش نداشته، در او تدكيد كند و آن نوع چهت« شهامت»يا « مظلوميت»دو وجه 

   .نامش اختيار كند

  ام زياد استارائه اطالعات: حوصله(    2

به شيوه انتقال اطالعات در فيلمنامه بسيار « لئونرا»ام در رويارويي با هاي اساسييكي از غافلگيري  

يي كه البته به نوع پرداخت بصري فيلم بسيار متكي بود و از دكوپاژ مثالً در گشت. شيوهيده آن برميسنج

دهد و بعد خون زير دست او را زاويه دوربين نماي اول فيلم )كه نيمرخ سالم صورت حوليا را نشان مي

ث تا شيوه تدوين )كه باع ود، تازه زخم و كبودي نيمرخ ديگر صورتش را(بينيم و بعد كه زير دوش ميمي
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اطالعات  هايي ببينيم وشود صحنه درگيري منجر به قتل ناهوئل و زخمي شدن راميرو را تكه تكه و با برشمي

گرفت. مان نيايد(، هر عامل تكنيكي را براي دستيابي به اين شيوه مقتصدانه، هوشيارانه به كار ميكامل به دست

تواند به موضوع مصالح درسي مبحث انتقال اطالعات بدل شود، براي كه ميدر مقياسي « لئونرا»به طور كلي، 

هاي دهد و فاصله بين بخشارائه تدريجي اطالعات مرتبط با گره اصلي ماجرا، حوصله فراوان به خرج مي

ري دهند، تقريباً از هر فيلم ديگمختلف فيلم كه ذره ذره اطالعاتي درباره شب درگيري منجر به قتل به ما مي

ريستوفر ك« خوابيبي»و « ممنتو/يادگاري»هاي دو فيلم مشخص، فيلمنامهآورم )نمونهكه در اين زمينه به ياد مي

طي صحبت كوتاه  11شويم، در دقيقه تر است: ما در پنج دقيقه اول از ماجاري قتل باخبر ميطوالني (نوالن

شنويم كه ناهوئل دوست و محبوب حوليا بوده و آيد، ميحوليا با مردي كه بهوعنوان وكيل به مالقاتش مي

راميرو، دوست و محبوب ناهوئل! و تازه اين اطالعات را هم نه به طور مستقيم و با تأكيد، بلكه بعد از يكي 

ا فيلم ب«. شنويممي»دو نماي كوتاه از مالقات حوليا و وكيل، روي تصاوير گذر او از راهروهاي زندان، فقط 

مان خيلي مهم جلوه كند و بر آن مكثي ي و تدوين، از اين كه اطالعات موردنظر براياين شيوه صداگذار

، تازه براي نخستين بار صورت راميرو را طي مالقات او و حوليا 11كند. در دقيقه صورت بگيرد، پرهيز مي

همه اتهامات به  بينيم و در مكالمات آن دو به اين پي مي بريم كه اظهارات راميرو در انداختندر زندان مي

ها را زده تا خودش را از در بند ماندن برهاند؛ اما گويد آن حرفراميرو به حوليا مي .گردن حوليا، دروغ بوده

فهميم قتل و درگيري شديد پيش از آن، چگونه اتفاق افتاده است. مالقات دوم با راميرو كه به ادعاي باز نمي

دقيقه است،  11شود. فاصله بين اين دو مالقات كه تقريباً شروع مي 21انجامد، در دقيقه مهرباني راميرو مي

رساني فيلم درباره شب حادثه است؛ اما در اين جا هم اوالً ترين فاصله ميان دو بخش اطالعاتظاهراً كوتاه

دهد مي اشود و ثانياً راميرو فقط وعده تغيير اظهارات قبلي اش را به حوليچيزي بيشتري از قتل دستگيرمان نمي

شان به اتفاق ناهوئل وجود داشت، به نفرهكوشد بخشي از آن صميميتي كه طي دوره زندگي سهو ضمناً مي
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شان بازگرداند. تا جايي كه باز اندكي اطالعات تازه درباره واقعه اصلي به ما منتقل شود، رابطه گسسته كنوني

رو نشاندن راميرو ه سكانس دادگاه نهايي همراه با روبهفيلم است ك 78افتد و در دقيقه دقيقه فاصله مي 11باز 

مي زند، همان اظهارات قبلي را با  آوري زير قولش به حوليا شود. راميرو به شكل تعجبو حوليا برگزار مي

شود. ما در نهايت سال زندان محكوم مي 11كند و حوليا به جرم ارتكاب به قتل، به تأكيد بيشتر تكرار مي

ن مورد گشايي دقيقي در ايمانيم و سرانجام گرهخبر ميخبر يا كمبت به حادثه منحجر به قتل، بيهمچنان نس

اي بازگويي دهد تا برافتد. كليات و حدسيات هم بيشتر از طريق آن متني كه وكيل اول به حوليا مياتفاق نمي

لي شته باشند! يعني تنها توضيح مفصرسند و معلوم نيست واقعيت عيني دامان ميدر دادگاه از بركند، به ذهن

د يا تواند جعلي باشآيد كه ميدهند، از منبعي برميكه فيلم و فيلمنامه درباره چگونگي وقوع قتل ارائه مي

نمايي و به منظورگرفتن حكم تبرئه متهم توسط وكيلش، به چاشني اغراق درآميخته شده كم براي مظلومدست

   .باشد

آن يگذاري را بگويي و مبهمشوم كه هر نوع كمادا و بازي روشنفكرمآبانه مي گمان نكنيد درگير اين  

يي كه برخي كه كاركردي در درام و لحن و ساختار فيلم داشته باشد، به تنهايي امتياز تلقي كنم )انتظار بيهوده

كردند نمي ه اين نكته توجهداشتند و هيچ ب« درباره الي...»بندي فيلم عزيز ما دوستان جامعه روشنفكري، از پايان

كه اگر بناي فيلم به پاياني با نهايت ابهام در فرجام الي استوار بود، حق نداشت ساختاري تا آن حد متكي به 

 جويي پابلو تراپرو در ساختاردقيقه يك بار اختيار كند(. همه اين صرفه 1هاي تعليق و نقاط عطف و غافلگيري

ريجي گيري تدداري انگيزه و چگونگي قتل، اگر ماجراي بچه و شكوفايي و اوجنو اين همه نها« لئونرا»روايي 

هاي جاري در هسته مركزي فيلم در ميان نبود، به نقطه ضعفي تمايالت مادرانه حوليا محور وقايع و احساس

ت ييي براي خلق موقعماجراي قتل را به عنوان بهانه« لئونرا»اساسي تعبير مي شد. اصلش اين است كه 

كند، الزم دارد و اگر چند باري كه شرحش رفت، به اين ماجرا رجوع مي« شدن يك زن جوان باردارزنداني»
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به براي ايجاد تعليق و كنجكاوي نسبت به نحوه وقوع قتل، بلكه به هدف ايجاد تعليق درقبال سرنوشت 

ان هاي درخشرسد، آن كلوزآپكردن حوليا براي توماس است. وقتي فصل دادگاه نهايي به پايان مي«مادري»

شدن، سال زنداني 11دانيم با كند كه ميهاي گريان نزديكان حوليا، از اين جهت بيننده را بسيار منقلب ميچهره

كردن براي پسرش را وانهد و به اجبار، رضايت بدهد كه او نزد مادربزرگش سوفيا حوليا ناچار است مادري

هاي «نتكا»بودن خفيف دوربين روي دست)كه در تمام طول فيلم، به جاي آيرس بماند. هم معلقدر بوئنوس

 «تعادل»، بيشتر با «كالس»و « چهار ماه و سه هفنه و دو روز»شديد دوربين در هر دو فيلم نخل طال برده 

گذارد( و هم گريستن تري از دوربين روي دست را به نمايش ميهمراه است و در واقع كاربرد بسيار مدرن

ريزد( اندوه و راميرو )كه خودش حوليا را به محكوميت انداخته و حاال خودش براي او اشك مي خود

كنند. اما تا پيش از اين، تعليق ما براي اين كه راميرو باالخره راست خواهد دهندگي صحنه را افزون ميتكان

دانيم چه دروغي و چگونه؟ يدانيم پيشتر دروغ گفته؛ نمگفت يا نه، فقط در اين حد موجوديت دارد كه مي

دانيم خود حادثه چگونه و چرا اتفاق افتاده؛ و در نتيجه، اين معادله كه ما فقط دوست داريم حوليا چون نمي

   .آيدتبرئه شود تا توماس بتواند به آغوش مادرش برگردد، درست و دقيق از كار درمي

دف و ه« اصل»، بر اين مبنا كه «لئونرا»در  به اين اعتبار، ساختار ارائه اطالعات و مصالح داستاني  

مسير اصلي است، كدام بخش از وقايع است، قامت يك « ساززمينه»چيست و آن چه تنها بهانه و ورودي و 

گيرد. هر چه مراحل ارائه اطالعات درباره حادثه مرگ ناهوئل، از هم فاصله آموز را به خود مينمونه درس

شود، در مقابل مراحل يا بهتر است بگويم شان هم چيز زيادي دستگيرمان نميدامدارند و تازه در پايان هر ك

ار هايي بسيكردن در حوليا، پيوسته و متصل و مداوم است. وقفهباروري و گسترش عطش مادري« سير»

مدت دارد و در حقيقت خيلي زود، به عنوان دغدغه اصلي فيلم و فيلمنامه، در ذهن و احساس مخاطب كوتاه

يي د از بچهكوششود. بعد از فصل كوتاهي در شب اول ورود حوليا به زندان كه با ضربات مشت ميتثبيت مي
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تدريج شاهد كنارآمدن او با واقعيت تواند، ديگر بهها نميكه در شكم دارد، خالص شود و طبعاً به اين سادگي

گوي سيد فيلدي، نقطه عطف اول بايد دهد كه طبق الاش هستيم. زايمان درست در مقطعي روي ميمادرشدن

ميل  كند كه تبديلشكل بگيرد. و فيلم به همين زودي و از اين جا به بعد، همه مسير روايت را صرف اين مي

مان دهد. پس مجاز است و به ظرافت بيشتري ترين دغدغه تداوم حيات و بقاي حوليا را نشانمادري به اصلي

گشايي از معماي قتل نكند. اين گرايش كنجكاوي ما را صرف گره رسد اگر وقت روايت و هيجان ومي

ساختاري در فيلم، فقط عنصري تحميلي و تصميمي پيشاپيش براي شباهت يافتن به محصوالت سينماي 

« ئونرال»هاي جاري در شان نيست، بلكه الزمه داستان و احساسماليستيهنري اروپا با روايت حذفي و ميني

.دادگويي، فيلم بخشي از اين تأثيرات عاطفي مربوط به مادرانگي حوليا را از دست ميكماست و بدون اين 

  

  عواطف مادري: اين آدم ديگري است(   3

اش را از مادر خود پس بگيرد، اندازد تا بچهيي سهمگيني كه حوليا در زندان به راه ميدقيقه 11توفان   

ور آن هم با حض –دهند رسد و جز وعده رئيس زندان و مرخصي كوتاهي كه به حوليا ميالبته به نتيجه نمي

غريب  غايتگذارد، بهه بر تماشاگر ميسودي ندارد. اما در ساز و كار تأثيري ك -مأموران و ماشين پليس زندان

بازي حوليا درستي پيدا كرد كه جادوي تأثير اين فصول متوالي فيلم، از شروع ديوانهتوان بهنمايد. واقعاً نميمي

 هايدر ميانه مالقات با مادر و وكيلش تا آتش زدن راهروي بند مادران زنداني تا آرام شدن موقتي با حرف

اً چيست؟ بازي مارتينا گاسمن و انرژي عجيبي كه در آن نهفته است و به سرعت به اوج رئيس زندان، دقيق

رسد، به ويژه در بخش كوتاه سلول انفرادي و كوفتن او بر در، البته احتماالً عامل اصلي فرياد و اعتراض مي

ندهاي بدن ديگر همدوربين روي دست، تقطيع سريع و ريتم صحنه، تدريج به صدا درآم .ايجاد اين تأثير است

 هايحوليا، نور و تاريكي و بازي بين آنها در محيط داخلي زندان، صداگذاري و استفاده درست از افكت
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هاي فلزي و غيره، حتماً تأثيرات ويژه خود را دارند. اما نكته اصلي، ها به ميلهزايي چون كوبيدن آدمتعليق

وير و صداهاي فيلم است. ما به طرزي استثنايي و متفاوت هاي مرئي و قابل لمس در دل تصاخارج از پديده

پذيريم و فريادهاي اعتراض هم هاي پرخاشگر، تمام رفتارهاي حوليا را ميبا هر رفتار مشابه شخصيت

يي را كه ريشه و سرچشمه اين اعتراضات است، خوب درك و انگاريم، چون عاطفهبندهايش را منطقي مي

آميزي كه براي در آغوش گرفتن دوباره فرزند، در نهاد مادر ادري و عطش جنونكنيم: عواطف مدريافت مي

  .العيني به انفجار برسديي در طرفتتواند به جرقهنهان است و مي

هاي بسياري بر همين تمايل احساسي شخصيت اصلي كه يك مادر جداافتاده از فرزندش ولي ملودرام  

يابند. يجاد همدلي و تأثير و تأثر متقابل ميان او و تماشاگر دست نميكنند و به اين توفيق در ااست، تكيه مي

به عبارت ديگر، اين خطر بسيار جدي و محتمل وجود دارد كه فيلمي با اين موضوع محوري، به دام 

ر بگويم، تانگيزي بيفتد و همه اثراتش به همان زمينه احساسات سطحي و رقيق، منحصر شود يا دقيقاشك

تري ژرف رهد، بلكه به عمق بسيارنه تنها از افتادن در اين دام مي« لئونرا»زل يابد. اين كه چرا معتقدم تقليل و تن

از مفهوم  يينشدهكند و حتي براي ما مردان در قالب روايت سينمايي، تعريف و مصداق تازه و تجربهنفوذ مي

ر گردد. او كه ده بازي مارتينا گاسمن برميدهد، بيش از هر چيز ببه دست مي« كردنميل به مادري»و ماهيت 

اش براي ايفاي نقش اصلي فيلم از سوي پابلو تراپرو انتخاب شد، ويژگي دوگانه ابتدا به دليل بارداري

دهد اش تا انتها به ما اجازه نميآفرينيحوليا را چنان عميق فهم كرده كه نقش« پذيريآسيب»و « سرسختي»

نكته  و«. دل بسوزانيم»اش و تنگناهايي كه در آن گرفتار آمده، به مفهوم احساساتي هابراي اين زن و دشواري

ندرت از او، گاسمن به تر اين است كه جز در مواقع گريه، آن هم با كمترين مكث دوربين بر زاريمدرن

ا را يگيرد و معموالً اين دوگانگي وجودي شخصيت حولتغييرات بسيار محسوس در ميميك چهره بهره مي

حوليا از  .كندتفاوت او به ما منتقل ميانعطاف و نگاه مصمم و مغرور و اندكي بيفقط با جديت صورت كم
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هاي اوليه مارتا دل خوشي ندارد واين فقط از نگاه و سربرگرداندن گاسمن در بازي به نقش او فضولي

دليل نياز عاطفي كه خودش دارد، حوليا بعدتر عاطفه مارتا را به دليل واقعي بودنش و به  .محسوس است

ا دهد. حوليپذيرد و باز تنها نگاه گاسمن و پذيرش جاري در آن است كه اين حس دروني او را بازتاب ميمي

 رسد، ولي تنهامي ناپذير مادرانهخورد، به سرمستي غريب و وصفاز اين كه باالخره توماس شير او را مي

هايش را مايي كه سرش رو به پايين است و حتي صورت و چشمدر ن –هاي ريز سر گاسمن است حركت

يابد كند. حوليا حين صحبت با مادر و وكيلش درميكه اين حس او را به ما القا مي – بينيمهم دقيق نمي

خواهند بچه را دوباره نزد او به زندان بياورند و اين فقط توضيحات وكيل به اين معناي تلخ است كه نمي

بردن ناگهاني او به اين دسيسه/تصميم را بر تماشاگر ده در چهره و چشمان گاسمن است كه پيحس نهان پري

آشكار مي سازد. در حقيقت، گاسمن به غير از آن لحظات و دقايقي كه براي انتقال شدت عاطفه و عطش 

دادگاه نهايي به  گريد يا مثالً در صحنهبرد و به اقتضاي موقعيت دردناك، ميمادري حوليا، چهره در هم مي

هاي راميرو به گريه و فرياد افتاده، نه بر اثر رسد كه انگار از ناباوري نسبت به حرفآن بازي درخشان مي

احساسات و درونيات شخصيت را  «كردننهان»اندوه ناشي از اتهامات، در بقيه زمان فيلم شيوه بسيار دشوار 

رفته كه ما در تصاويري بسيار عيني و بدون ورود به عمق برگزيده و هدايت تراپرو هم بر همين پايه پيش 

 مان نكشندوضع و حال او باشيم و فيلم و بازيگر، مدام مصائب او را به رخ« گرنظاره»درونيات حوليا، فقط 

دانند تر كردن ما به خرج ندهند. اين شيوه مثالً در مواردي كه فيلمساز و بازيگر ميو كوششي براي احساساتي

اند، از ميكل آنجلو آنتونيوني و مونيكا رديدهاي يك آدم درگير ازخودبيگانگي و كمبودهاي معنوي مواجهبا ت

رار يي طبيعي مورد استفاده ق، به گونه«يي روي آبخانه»آرا و رضا كيانيان در تا بهمن فرمان« ماجرا»ويتي در 

 فهمي چون مهر مادري طرفيم، اين انتخاب بسيارگيرد. ولي وقتي با انگيزه ملودراماتيك سنتي و كهن و همهمي

تري است. چون اين خطر وجود دارد كه فيلمي با اين موضوع عميق عاطفي شود و ريسك بزرگتر ميحساس
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ان و نيفتاده و فيلم همچن« لئونرا»را به لحني سرد دچار كند و تمام بار حسي قضيه را هدر دهد. اتفاقي كه در 

گري در بازي نقش اصلي، همچنان ات در روايت و تمام اين امساك در احساساتيبا وجود تمام آن حذفي

اما اين يكي چگونه اتفاق افتاده؟ .اش )ملودرام( است، حفظ كردهگرماي خود را كه متناسب با قالب ژانري

    

يي، از نوع چيدمان مراحل مختلف ميل به مادري عوامل حفظ گرماي عاطفي فيلم، در بخش عمده  

اري به يي، از لحظه باردهاي كليشهالساعه نيست وبرخالف اغلب نمونهتنها خلقآيد. اين تمايل نهبرمي حوليا

ه نماياند. همان حوليايي كتدريج خود را ميشود، بلكه بسيار هم با فراز و نشيب و بهطور مطلق شروع نمي

ريزد تا توماس را هم ميمان را بهكوفت، بعدتر آن طور زمين و زخواست و بر شكمش مشت ميبچه را نمي

نشست و عاجزانه گريه باز پس بگيرد. همان حوليايي كه اوايل از فرط ناتواني در ساكت كردن بچه، مي

كرد، بعدتر با جلب توماس و غرق كردن او در يك بازي كودكانه، موفق مي شود او را راه بياندازد و از مي

يايي كه در ابتدا حتي از موهبت پذيرش شيرش توسط توماس نوزاد خانه مادر خود بيرون ببرد. همان حول

يا. رساند كه تلفني به او بگويد زودتر به ديدنم ببهره بود، بعدتر توماس چهراساله را به آن وابستگي ميبي

همان حوليايي كه اوايل با اين واكنش توماس مواجه مي شد كه در غياب حوليا، دلش براي او تنگ نشده، 

رسد. در واقع سعي دارم به اين خصلت ظريف فيلم ر به آن وجد پسرك براي همراه شدن با مادرش ميبعدت

اشاره كنم كه براي ايجاد لذت و سرمستي ناشي از تحقق اميال مادرانه حوليا، همه چيز را بديهي فرض نكرده 

كند، از ايجاد اشتياق و لمس ميو بر اين اساس كه هر تماشاگري احساسات مادرانه را حتماً و الزاماً درك و 

گيري اين احساسات درنرفته است. با اين تعويق و تأخيرهايي كه در رابطه مادر و فرزندي تعليق براي شكل

يي را نسبت به تحقق امكانات شود در ابتدا هر بينندهموفق مي« لئونرا»آيد، حوليا و توماس به وجود مي

ق و منتظر نگه دارد تا وقتي سرانجام چنين شد، ما هم لذت اين تحقق كردن حوليا براي توماس، مشتامادري
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را همچون حوليا بچشيم. بنابراين، وقتي همه عناصر منجر به تحقق عواطف مادري از ابتدا مهيا نيست، فيلم 

د. چون يابكه مناسب اين قالب و اين قصه نيست، نجات مي« لحن سرد»به طور طبيعي از درافتادن به ورطه 

تي براي هر لحظه ظاهراً بديهي از رابطه مادر و فرزند، هيجان و انتظار و كشمكش دروني در ما پديد آورده ح

اش، انعطاف تعمدي گاسمن در نوع بازيگريهاي خفيف و ميميك كماست و اين، با وجود آن واكنش

  .ته باشيمهاي عاطفي مادرانه داشرمقي از موقعيتگذارد كه ما به برداشت احساسي كمنمي

اش را هم به اندازهاي سر راه حوليا براي رسيدن به بچهتوان كل پروسه دردسرها و دستحتي مي  

پنداري در تماشاگر تلقي كرد. وقتي چيزي از شخصيتي يي در مسير همان ايجاد همذاتعنوان تمهيدي فيلمنامه

شود، ما هم به اندازه كنيم، دريغ ميمي ي بازيگرش، لمس«رو»هايش را بدون بازي آشكار و كه داريم احساس

س پاياني هاي منجر به سكانكنيم. اين اشتياق در بخشاو براي بازپس گرفتن آن چيز، شوق و تعليق پيدا مي

بريم كه حوليا قبالً كه بوده و چگونه زندگي رسد كه گاه حتي اين را از ياد ميبه حدي مي« لئونرا»درخشان 

يي شده و چگونه اش داشته؛ و حاال چه آدم ديگرگونهخانهجيب و نامعمولي با دو همكرده و چه رابطه عمي

شدن را به «شود. شايد تنها چيزي كه اين مديگركردن خالصه ميهمه زيست و هست و نيستش در مادري

ني پاياهاي شده مدل موي او در فصول منتهي به رهايي باشد. لحظهآورد، تغيير ناگهاني و حسابيادمان مي

كشد: ه رخ مياش را بهاي بياني وتكنيكيفيلم، از آن مواقع بديعي است كه سينما چندگانگي شگفت قابليت

آن حركت آرام و باطمأنينه دوربين به همراه كلوزآپ دونفره حوليا و توماس كه با قايق از عرض رودخانه 

ن از ساحل آن سوي مرز كه حوليا و توماس گذرند، يا آن دور شدن تدريجي و باز كند و باطمأنينه دوربيمي

اژ شان در دكوپروند، به هدف ايجاد تعليق و نگراني از لو رفتنشوند و به افق ميدر آن از ديد ما پنهان مي

هاي جادويي فيلم، پنداريفيلم گنجانده شده يا براي اين كه حس رهايي را آرام آرام و در ادامه همان همذات

هاي تواند احساسمزه كنيم؟ يك حركت دوربين و نمابندي بسيار ساده، تا چه حد ميبه همراه حوليا مز
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كه با  اشهاي بعديچندگانه و متنوعي در ما به جا بگذارد؟ پابلو تراپروي مستعد و سرشار از ايده، در فيلم

ست اميدم اين ا –ها خواهد داشت؛ چون يي به اين پرسشهاي شايستهاميد و اعتماد پي خواهيم گرفت، پاسخ

 .مان خواهد گذاشتها پيش رويآور ديگري از همين ظرافتهاي مشابه و شوقنمونه –كه 


