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اند با كم آنهايي كه عادت كردهدانم كه خيلي از دوستان، دستدانم كه ادعاي بزرگي است. ميمي  

ندرو ساريس هايي چون اانديشانه مؤلفيهاي حاضر در پانتئون گاه جزمكمي تا قسمتي تأثيرپذيري و تقليد، نام

رابين وود را در فهرست بزرگان جاي دهند و بقيه را كوچك بشمارند، با خواندن  -با انعطافي بيشتر از او  -يا 

 كنمهاست به اين فكر ميكشند. اما مدتبرند و ابرو در هم مينيمي از اين ادعا يا تمامي آن، چهره در هم مي

كس بهتر، دوزخي انسان معاصر را هيچاي هستي و حيات برزخي و كه دو روي كامالً متفاوت و نمونه

هاي تر از فدريكو فليني و رومن پوالنسكي به تصوير درنياورده است. فليني جلوهتر و جهانشمولگرايانهكمال

عاطفي  -قي هاي عشاي قرن بيستم در برزخ ترديدهاي فلسفي، بحرانانگيزي را كه بشر نمونهرؤياگونه و خيال

سكي با كرد و پوالنمندترين شكل ممكن تصوير ميبرد، به شكوهروحي به آن پناه ميهاي رواني و بستو بن

كابوس و آزار، به سادگي در گوشه و  ...صفتي وهاي شر و شرارت، شيطان و شيطانبازنمايي اين كه جلوه

زخ كنارهاي همين زندگي عادي ما حاضر و جاري است، از نزديكي يا حتي همانندي دنياي معاصر با دو

   .دادهولناك متصور در اوهام انسان خبر مي

اي كه در مرگ و ( تا كينه كهنه5691وار معلق بين واقعيت و كابوس در انزجار )از آن خانه زندان  

 جويد، از ابهام، انفعال( حتي بيش از نمايشنامه آريل دورفمان، تنها التيام خود را در انتقام مي5661) دوشيزه

و... از  (5661( تا بازي مهيب لذت و آزار در ماه تلخ )5699بست )هاي نامتعارف بندمو استيصال غريب آ

تا تنهايي كشنده و ويرانگر  (5691)آن زنده ماندن گريزناپذير فرزند مشترك شيطان و انسان در بچه رزمري 

بعاد فراواقعي و (، پوالنسكي هميشه از بخشيدن ا5699زده مستأجر )خودش )به عنوان بازيگر( در خانه جن

ها را، خيلي ساده، در تار و پود ها و سياهيكرد و همه تباهيغيرطبيعي به دني و نيروهاي اهريمني، پرهيز مي

هاي طبقه متوسط شهري، در همين ها و زندگييافت، در همين خانههمين جريان عادي زندگي روزمره مي

هايي كه ظاهراً هيچ چيز عجيب و غريبي در همين لحظه نماي دور و بر، درهاي معمولي و گاه حتي ابلهآدم
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ترين بخش كار او هم همين بود: دوزخ، تصويري دور از ذهن و متفاوت با دنياي ما گونهكابوس .بين نيست

هاي كامالً معمولي جا،همين كنار، در همسايگي ما بود، مثل آن جادوگران و ساحرهنداشت. بلكه درست همين

هاي مهربان ميافارو و جان كاساوه تيس بودند و با دوستان ديگرشان، هايشان همسايهكه بعضي نماو حتي ابله

  !داشتندبچه مشترك رزمري و ابليس را روي زمين، زنده نگه مي

 1-   اصل ماجرا، ميشل است  

 يوار چه نقش و سهماش، ديوانهدر تكميل تصاوير تمام و كمال رومن پوالنسكي از دنياي دوزخي  

 دارد؟ 

اي از سوي منتقدان منكر حضور پوالنسكي در هاي پاياني دهه هشتاد، كوشش آزاردهندهدر سال  

ود: وار بهاي پس از نمايش جهاني ديوانهگرفت كه بارزترين نمودش واكنشجمع بزرگان سينما صورت مي

هاي روايي، حداقل جذابيتهاي مهيج موجود در طرح افكنيآنان فيلم را تريلري معمولي با حداقل گره

گشايي نهايي قلمداد دهندگي ناشي از گرهآور مسير جستجوها و تعقيب و گريزها و حداقل تكاندلهره

   .كردندمي

ل ورزي مخالفان، البته در تقليوار چيزي جز اين نبود. غرضبه عنوان يك تريلر، شايد واقعاً هم ديوانه  

يق فيلم با روند متناسب پيشبرد ماجرا و تنظيم و تعبيه اوج و فرودهاي هاي فيلمنامه دقو كوچك شمردن ارزش

ود بودن فيلم و نب« معمولي»شد. اما از حال و هواي كلي حاكم بر آراي مبني بر دراماتيك، به روشني عيان مي

 شد به طور نسبي به اين نتيجه فرضي رسيد كه همين فيلمنامه درهاي خاص و متفاوت در آن، ميويژگي

دستان هر متخصص ديگر تريلرهاي مشابه، مثل آدريان لين يا مارتين برست يا حتي فيليپ نويس، به فيلمي 

   .گشتوار بدل ميظاهراً همتاي ديوانه

اي بلند هخواستند فيلمسازي را پشت دروازهنويسان كه مياما مثل هميشه، مشكل مورخان و سينمايي  
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آمد و هاي بنيادين خود نگره مؤلف برميها بازدارند. از دل زمينهفيو بسته معبد مقدسان مورد ستايش مؤل

ها براي رديابي هايي كه مؤلفيوار درست با تكيه بر همان عناصر و استداللديوانه :شدگريبانگيرشان مي

كردند، بايد با هاي تكرارشونده در آثار متفاوت يك فيلمساز واحد مطرح ميهاي هميشگي و مايهدغدغه

وود  شد )مثل احكامي كه رابينهاي ديگر پوالنسكي بررسي ميلگوهاي منطبق بر نظام فكري و حسي فيلما

كرد( و در اين رهگذر، توقف در سطح ظواهر فيلم و طرح اين قضيه كه امثال در مورد هاوارد هاوكز طرح مي

نزله س همين فيلمنامه بودند، به مآدريان لين هم به لحاظ صوري و تكنيكي، قادر به ارائه فيلم مشابهي براسا

شد. اينجا هم عمالً همان اتفاق افتاد كه مقاله مستدل همكارم گناهي كبيره در قاموس نگره مؤلف محسوب مي

( نمونه ديگري 501ها با ويليام وايلر فقيد )دنياي تصوير، شماره غالمعباس فاضلي درباره نحوه برخورد مؤلفي

كرد، عمالً چيزي جز حي كه قواي انكاري پيروان نگره مؤلف را ناكار ميكرد: سالاز آن را تشريح مي

هاي پيشين خودشان نبود. به همين خاطر است كه در اين نوشته، همچون هر مجادله ديگري كه با پرداخته

ن ي توأمااهاي تاريخي مؤلفي ها برود، جلوهزنيهاي نظري نگره مؤلف به جنگ پنبهسالح پرقدرتي چون پايه

   .هايش نهفته استاز احترام و برآشفتگي نسبت به نگره و آموخته

و حاال  -هاي قبلي وار را مستقل از فيلمديوانه -و نبايد  -توان بدين اعتبار، بديهي است كه نمي  

تبار بود كه در هر داستان و پوالنسكي ديد. او بدون ترديد يكي از معدود فيلمسازان اروپايي -بعدي 

كرد و در اين امتداد آنقدر پيش جست و برجسته مياي، نكات گاه فرعي مورد نظر خودش را ميهفيلمنام

يل پرداخت تا آنچه كه در ظاهر، بدنه اصلي را تشكرفت كه گاه حتي به حواشي متن اوليه داستان، بيشتر ميمي

وز أكيد پوالنسكي بر درونمايه تجانويس از تهاي پايان ناپذير رابرت تاون فيلمنامهداد. اشاره به دلخوريمي

(، در اين زمينه سودمند و كارآمد 5691ها )جان هيوستن( به دخترش در محله چيني)شخصيت نوآ كراس 

گيري رافبود، عمالً صحنه اعت« بيش از حد و غيرضروري»اش، نويساست. تأكيد پوالنسكي كه به نظر فيلمنامه
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 ، به«اون، هم دخترمه و هم خواهرم»با آن ديالوگ تكرارشونده  ساديستيك جك نيكلسون از في داناوي را

هاي نبهاش به يكي از جكرد و تاوان اين را به معناي محدود شدن متن اوليهگشايي كوبنده فيلم تبديل ميگره

دانست. همچنين پوالنسكي در مواجهه با دو اثر ادبي مشهور از دو نويسنده بزرگ كالسيك، متعدد آن مي

هايي ساخت كه بيش از آن كه روح آثار نويسندگان در آنها جاري باشد، ام شكسپير و تامس هاردي، فيلمويلي

تطبيقي و  هايگذاشتند و مثالً در بررسيهاي ديگر فيلمساز را به نمايش ميدنيا و فضا و روابطي معادل فيلم

هايي اردي در رويارويي با اقتباساي، همين موجب خشم شيفتگان محض نمايشنامه شكسپير و رمان همقايسه

هايش را خود شد. در كارنامه پوالنسكي كه فيلمنامه هيچ يك از فيلم( مي5610و تس ) (5695چون مكبث )

اي كه مركز توجه او به عنوان فيلمساز، با اهداف نويسنده متن اصلي، يكي به تنهايي ننوشته، شايد تنها نمونه

   .ش بچه رزمري باشدرسد شاهكارو يكسان به نظر مي

وار، به لوحانه است اگر در پس تصميم پوالنسكي براي به فيلم درآوردن فيلمنامه ديوانهپس ساده  

شود. اگر بخواهيم مالحظات ديده مي« تريلر معمولي»دنبال چيزي باشيم كه در سر و شكل ظاهري اين 

ر بگذاريم، آن نقطه درخشاني كه به عنوان گري بيهوده در عرصه نقد فيلم را كناايتحميلي ناشي از حرفه

سازد، شخصيت، وار را به حلقه مهمي در زنجيره تصاوير دوزخي او بدل ميمركز توجه پوالنسكي، ديوانه

امانوئل سينيه( است و بس. در بازخواني فرضي )اجتماعي، منش، عواطف و سرنوشت ميشل  -شرايط زيستي 

ي و آفريني ساده امانوئل سينيه كه كشف كوچك پوالنسكنگ تصوير و نقشفيلمنامه، با رها شدن از تأثير پرر

توان تصور كرد كه طبق قواعد درام، جاي ميشل شود، خيلي راحت ميدليل بزرگ اثرگذاري فيلم محسوب مي

رد باشد شد ميشل يك مبا هر شخصيت فرضي ديگر با هر موقعيت و جنسيت ديگر، قابل تعويض است. مي

تر و زبردست از ميشل باشد و باز درام به همين شكل پيش برود و به ايبهكار يا تروريستي حرفهيا واسطه، ت

همين فينال برسد. پس پوالنسكي در انتخاب اين ميشل با اين خصوصيات، با اين موقعيت و با اين بازيگر، 
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   .انجامدوار هم ميقصد و غرضي داشته كه به زعم من، به مقصود غايي او از ساخت ديوانه

ن شود، اما روشهاي خانوادگي او نمياي به زمينهكند. در فيلم اشارهميشل در پاريس تنها زندگي مي  

اندازش اي شهرستاني است و يا پدر و مادر و خواهر و برادري ندارد. به رغم ظواهر غلطاست كه يا از خانواده

ن زند، زندگي فاسدي ندارد و فقط به عنواذوق مي با آن آرايش غليظ و توأم با نوعي سليقه روستايي كه توي

كند. وقتي رئيس / همكارش دد هاي معمول يك قاچاقچي مشاركت ميپا، در داللييك پادو يا همكار خرده

اي كوتاه و ساده، به دكتر واكر )هريسون فورد(، شود، دلبستگي خود را به او در قالب جملهمارتين كشته مي

شيم... مون راضي و خوشحال ميطوري همهگيري. من هم چمدونمو. اينتو زنتو پس مي ...» :دهدبروز مي

فهميم كه رابطه او با دد، وجوه عاشقانه داشته يا نه، ولي از نوع بينيم و نميما هيچ وقت نمي« همه، غير از دد.

يشل، آن دلبستگي و دلسوزي م رسد كهشان، كامالً بعيد به نظر ميهاي تلفنيزندگي جداگانه آنها و لحن پيغام

اش باشد. از اين رو، با چيزي فراتر از ابراز تأسف يك زيردست / همكار در قبال سرنوشت دوست مرده

پوشي نجيبانه فيلم در نمايش تمايالت عاطفي احتمالي ميشل به دكتر واكر، كامالً وجود رازداري و پرده

شود و تا انتها، دارد خالء عاطفي هاي فيلم آغاز مينهمشخص است كه اين كشمكش به شكل فزاينده از ميا

، با آن رقص Touch of Classكند. صحنه رمزآميز و عجيب ديسكوي انگيز ميشل را پر ميزندگي غم

كارانه واكر، نشانه آشكاري از فرافكني احساسات فروخفته دختر جوان وار ميشل و خودداري محافظهديوانه

اش با او، يكسره به تفاوت شرايط كايي، افزون بر در نظر گرفتن اختالف سنيفرانسوي است. مرد آمري

 كند و اين توجه را با فاصله محسوسياجتماعي، موقعيت طبقاتي و سطح فرهنگي خود و ميشل هم توجه مي

يشل متوان گفت كه واكر نسبت به دهد. خب، البته در پايان نميكوشد آن را حفظ كند، آشكارا نشان ميكه مي

اش، از نزديك شدن رابطه و شك بنا به مالحظات محتاطانهرحمي بروز داده، اما بيهيچ نوع بدرفتاري يا بي

   .پاسخگويي به عطش عاطفي او جلوگيري كرده است
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اي كه به شباهت احتمالي ميان ساخته فرضي آدريان لين و فيلم پوالنسكي كردم، حاال و در پيگيري آن اشاره

ز وار قياس كرد و اهاي ديوانههايي از خط داستاني جاذبه مرگبار لين را با اين بخش از درونمايههشود پارمي

وت آميز ميشل، به تفاگشايي گلن كلوز در آن فيلم با مدارا و همراهي مالطفتتفاوت بين خشونت و عقده

برد.  ماند، به خوبي پيپاسخ ميياي كه از جانب زن، يكطرفه و باي عاطفهنگاه دو فيلمساز در پرداخت رابطه

از زيگموند ماالنوويتس، مهمان ناخوانده  -اي پوالنسكي هاي نمونهبا همه تمايل موجود در رفتار شخصيت

( تا امانوئل سينيه و پيتر كايوتي در هر دو سوي يك 5691سفر تفريحي دريايي فيلم اولش چاقو در آب )

ن جواب مانده، ميشل چناجويي در قبال احساسات عاشقانه بيانتقامبراي  -رابطه عشق و نفرت در ماه تلخ 

« گاهنياز به تكيه»هاي او را به توان همه حسكند كه حتي ميمتين و با درك شرايط، با قضيه برخورد مي

   .تعبير كرد

با سير  شود ووار به فيلمي با تأكيد بر وجوه خاص روانشناسي اجتماعي بدل ميدر اين حيطه، ديوانه  

هاي پاياني اثر، مسأله تكيه ميشل به عنوان يك آميز واكر به ميشل و اعالم نياز خود ميشل در لحظهنگاه ترحم

شهروند درجه دوم )يا چرا تعارف كنيم؟ حتي درجه سوم( به واكر به عنوان شهروند درجه اول، در آن شيوه 

ي دهد، به مضمون اصلبيش از ظواهر اصلي بها ميواري كه به برخي از نقاط و نكات ظاهراً فرعي پوالنسكي

ي اعتنايهاي ضدتروريستي و همه بيماند. حاال همه آن ماجراي مهيج، همه تعقيب و گريزها، همه مايهفيلم مي

امنيتي فرانسه و آمريكا، انگار محمل و بستري است براي طرح شرايط همراه با  -غيرانساني نيروهاي پليسي 

اه و جايگاه مناسب اجتماعي، خانودگي و عاطفي در زندگي ميشل. درست از همين زاويه كمبود و نبود پن

، كنم كه فيلم شوكران بهروز افخميهاي شفاهي، گاه به اين نكته اشاره ميها، در گپ و گفتاست كه اين سال

رد از اين منظر مواش به جاذبه مرگبار آدريان لين شبيه است و بارها به رغم آن كه طبق خط روايتي ظاهري

 اي كه در افخمي نسبت به پوالنسكي ووار است و با عالقهبررسي واقع شده، به زعم من بيشتر وامدار ديوانه
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آيد. نياز عاطفي، عشق و تكيه مشابه ميشل به واكر در اين فيلم سراغ دارم، اين ادعا كامالً منطقي به چشم مي

ند، دليلش در هر دو فيلم احتياط كامالً طبيعي مرد قصه به خاطر ماپاسخ و ارضاء نشده ميوار، بيديوانه

 .اش هم در هر دو فيلم، قرباني شدن زناش است و نتيجه نهاييموقعيت خانوادگي و طبقاتي و اجتماعي

  

وار در پس ظاهر متعارفش به عنوان يك تريلر راحت و روان امروزي، دنياي اينچنين است كه ديوانه  

كند. دوزخي كه هيزم و آتش آن را اتفاقاً تمايالت ها تصوير مين دوزخ روابط عاطفي انسانمعاصر را همچو

برد و سازد و در نهايت هم خود او را به سوي تباهي ميطبيعي انسان از نوع نياز و تكيه ميشل به واكر مي

راه است، ولي در نگرش نگر با نجات زوج اصلي )ساندرا و واكر( همسوزاند. پايان فيلم در نگاه سطحيمي

 هايي انكارناپذير از نوعي عذابداند، با رگهديگري كه ميشل و موقعيت و تقدير او را اصل و اساس فيلم مي

ولي  گاه بيرون بكشد،تكيهاش را از زندگي ميشل بيكرد سايهشود. واكر مدام سعي ميوجدان نهفته همراه مي

شدني ها پاكمرگش، روي ذهن و زندگي واكر افتاده و به اين زوديحاال سايه پررنگ و سنگين ميشل، پس از 

   .نيست

 2-     قصه دو روزه  

ها عليه خودشان، همچنان در مورد كارنامه پوالنسكي و هاي پرداخته مؤلفيگيري از سالحروند بهره  

 ابد و با گذر از مباحث محتوايييوار كه يكي از نقاط برجسته اين كارنامه در دو دهه اخير است، ادامه ميديوانه

هاي شود: عالقه پوالنسكي به وحدت مكان و محدودهكه تاكنون مطرح شد، به وجوه ساختاري هم كشيده مي

خواهد انسان معاصر را گرفتار در آن نشان دهد، همواره در اي كه او ميبسته زماني، همسو با همان چنبره

هاي چاقو در آب و انزجار در ابتداي مسير فيلمسازي درصد از صحنه 60هايش نمايان بوده است. حدود فيلم

ت. خانه گذشاو، در فضايي واحد )به ترتيب در قايق تفريحي و در خانه كاترين دونوو( در مقطعي كوتاه مي
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، دشوند و تا انتها با مسايل تازه ناشي از غرابت اين فضا درگيرنهاي اصلي فيلم واردش مياسرارآميزي كه آدم

داد و بخش تنهايي آدم و در بچه مرزي و مستأجر و به شكلي ديگر، در انزجار اساس رويدادها را تشكيل مي

وشيزه افتاده دور از شهر در مرگ و دحوايي تس دوربرويل )ناستازيا كينسكي( و پيتر فيرت در تس، خانه تك

باك ها / قاتلين بيآشامخونزاي هجوآميز رقص يا حتي قصر گوتيك و ترانسيلوانيايي فيلم وحشت

هايي عيان از همين تعلق خاطر پوالنسكي (، همه جلوه5699ببوس، ولي گازم نگير!،  :ها )در ايرانآشامخون

كرد، بود و هست. انحصاري كه مكان بسته يا مقاطع زماني محدود چندروزه براي قهرمانان پوالنسكي ايجاد مي

وار و دستيابي به همان تنگناهاي دوزخي، امكان بيشتر و بهتري بستهاي بنبه خود او براي خلق موقعيت

هاي او كه از فرط كليدي بودن، نيازي به توضيح و تشريح نداشت، از فضاسازي ترين تمثيل فيلمكلي .بخشيد

گرفت و دنيا و گذر عمر را به خانه يا فضايي بسته و زماني محدود و بندي آثارش سرچشمه ميو زمان

اش، قابل داد، با همه شدت و هولناكيكرد. هرچه در اين حصار و محدوده كوچك رخ ميبدل مي محصور

شد. تمايل تعميم به دنيا و زمانه واقعي و بيرون از آن فضا و زمان بسته بود و چه بسا آن بيرون، چند برابر مي

ين شكل ممكن وجود دارد. فيلم با ورود تروار هم به كاملبه استفاده از اين ساختار، به لحاظ زماني در ديوانه

ربايان ساندرا را شود. پيش از صبحانه، آدمخانم و آقاي واكر به پاريس در صبح يك روز ابري آغاز مي

گيرد. كند و جوابي نميدزدند. در طول همان روز، واكر به پليس فرانسه و بعد به سفارت آمريكا مراجعه ميمي

كند. در طول روز بعد به فرودگاه، خانه ميشل و پاركينگ محل ا ميشل برخورد ميرود و بشبش به خانه دد مي

ند، كربايان را بار ديگر مالقات ميرود و پس از آن كه شب در ديسكو، رئيس آدمرباها ميقرار اولش با آدم

ي را به رود اهسته -گيرد، قطعه كوچك حاوي مواد اتمي صبح روز بعد در كنار رود سن، ساندرا را پس مي

   .دهدافكند و ميشل را به كشتن ميمي

فردا، وار از سحرگاه يك روز تا سحرگاه پسبه اين ترتيب، مجموعه اتفاقات پرفراز و نشيب ديوانه  
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گذرد. شايد حاال كه نزديك به يك و نيم دهه از زمان ساخته شدن فيلم اي ميساعته 11در محدوده زماني 

ايم كه فقط دو روز به طول سپري شده، يادآوري و باور اينكه آن همه حادثه و كشمكش را در داستاني ديده

انجامد، اندكي دشوار به نظر برسد. ولي عالوه بر ضرب شست ساختاري پوالنسكي با فشردن اوج و مي

سازي آغاز و پايان فيلم در صبح روز اول و صبح روز اش در مقطعي دو روزه، قرينهفرودهاي پرشمار قصه

ساب لي فيلم يعني شخصيت و موقعيت ميشل نيز به حشناختي براي مؤثر كردن محور اصسوم، تمهيدي زيبايي

آيد. هم در فصل افتتاحيه و هم در فصل پاياني فيلم، ما خانم و آقاي واكر را روي صندلي عقب يك تاكسي مي

ها بينيم و به تبع زمان صبحگاهي هر دو صحنه، اتومبيلهاي شهر پاريس ميها و بزرگراهدر حال گذر از خيابان

آوري و حمل زباله، در هر دو حاضرند. تفاوت حس و حال حاكم بر ظافت شهري در حال جمعو كارگران ن

آيد، دو صحنه كه درست به خاطر يكساني فضا و شرايط ظاهري )تاكسي در حال حركت( بيشتر به چشم مي

يچيده پ گردد. فارغ از اتفاقاتبدون شك به طور مستقيم به حضور ميشل در فاصله بين اين دو صحنه بازمي

و پرالتهابي كه در اين فاصله براي واكر و همسرش روي داده، چيزي كه در صحنه نهايي آن دو را چنان گرفته 

اي به نام ميشل به زندگي دهد، ورود و خروج غريبهو غمزده و متفاوت با صحنه توأم با آرامش اوليه جلوه مي

ندرا، ديگر عمالً با خانم واكر هم ارتباط پيدا گيري ساواكر است كه حاال و با مرگش در كشاكش باز پس

 رسد كه او با همين همراهي يككند و به نظر ميكند. كوتاهي اين فاصله، شدت تأثير ميشل را افزون ميمي

ها و ذهنيات پزشك بخشي از احساس -از شب قبل از روز دوم تا صبح روز سوم  -اش با واكر و نيم روزه

روان او را آشفته كرده است. از اين روست كه همچنان اصرار دارم سكوت و تركيدن آمريكايي را دگرگون و 

بغض نهايي واكر در لحظات پاياني را به مثابه ردي از عذاب وجدان او در قبال سرنوشت ميشل يا حتي در 

سبت به ام نقبال شرايط زيستي ميشل به هنگام زنده بودنش ببينم. حتي به اين قيمت كه از پرهيز هميشگي

ها در اتومبيل حمل زباله را معادل بصري ها عدول كنم و آن خالي كردن خاكروبههاي فيلممعنا كردن كنش
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رحمانه بيانگارم، مثل آشغالي كه تقديري بي - گذرايي از دور ريخته شدن ميشل در آن مناسبات اجتماعي

هاي اخالقي ظاهرگرايانه، مثل د! مالكريزند تا شهر و مردمانش، تميزتر زندگي كننخيلي راحت، دورش مي

دهندگي سرنوشت تلخ ميشل، به جعلي دهد تا در نهايت با تكانوار را هم فريب ميهميشه تماشاگر ديوانه

اي ذهنش پي ببرد. اين را هم در كنار شروع و پايان در بزرگراه، به عنوان وجه بودن نظام اخالقي كليشه

  .ساختاري شوكران به فيلم پوالنسكي به خاطر بسپاريد ديگري از شباهت قاموس معنايي و

  

  «...امقبالً هم اين صورت را ديده »    -3 

تن اش يعني موسيقي مانگيزترين بخش حاشيه صوتيوار پرداخت و از خاطرهتوان به ديوانهمگر مي  

ري موسيقي كارگيكي در بهانگيز انيو موريكونه غافل ماند؟ شكي نيست كه رويكرد و توجه ويژه پوالنسدريغ

هايش، همواره در آثار او نمايان بوده و تناسب، زيبايي و سنجيدگي تركيب سازها براي فيلم« سينمايي»كامالً 

نياز از توصيف است. اما همنشيني دو هنرمند در تدوين و تنظيم ها در آثار ديگر موريكونه هم بيو ملودي

 :است سابقه بودهنجاميده كه طبق قرائن موجود، در آثار هر دوي آنها بيوار به اتفاق بديعي اموسيقي ديوانه

استفاده از يك قطعه پاپ كامالً ملوديك با حضور درامز و همراهي اركستر كامل با آن، تم اصلي موسيقي 

 اًشود، ملودي بسيار اندوهگين و عمدبندي اول و آخر فيلم به طور كامل شنيده ميوار كه در عنوانديوانه

 ها، بار نوستالژيكشود و اكنون پس از سالكشداري است كه در ادامه، توسط آكاردئون به آرامي تكرار مي

هاي متنوع موريكونه يعني دهه هشتاد، او در همان ترين دوره تجربهكشد. در غريبخاصي را هم به دوش مي

( دو 5611ي در آمريكا )سرجو لئونه، كننده روزي روزگارفلوت منقلبهاي تأليف و تنظيم آن قطعه پنسال

وار و كالسيك شده ( و تم مرثيه5611ملودي اصلي تند و آرام جاودانه سينما پاراديزو )جوزپه تورناتوره، 

رترين باوار، يكي از غم(، با كمپوزيسيون و ملودي تراژيك تم اصلي ديوانه5616تلفات جنگ )برايان دي پالما، 
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داد. به غير از اين تم، طراوت و تازگي تجربه پاپ را در انتهاي دهه نيز ارائه ميقطعات بدون كالم موسيقي 

با  بام خانه ميشل و كلنجار رفتن اوترين فصول فيلم، صحنه باال رفتن واكر از پشتاو در يكي از درخشان

ده را با كشيد. صحنه، بيننهايش و با چمدان حاوي مجسمه آزادي نيز خود را به رخ ميخودش، با كفش

ا خواست خود ركندني ميكرد: قهرمان به دردسرافتاده داستان، به هر جانآميزي مواجه ميگروتسك تناقض

به پنجره سقفي خانه ميشل برساند و در شرايطي بسيار سخت گرفتار شده بود. اما تماشاگر از مشاهده موقعيت 

افتاد. دار، ناخواسته به خنده ميني شيبمتزلزل او و ليز خوردن پا و چمدان و وسايلش روي آن شيروا

ير پوالنسكي گموريكونه نيز در اوج ادراك سينمايي و فهم ساختار توسط يك آهنگساز، صحنه پرتعليق و نفس

فاوتي تكند و كارش حتي به نوعي بينوازي ويولن و آكاردئون( همراهي ميرا با تمي بسيار آرام و ماليم )هم

م و بحراني واكر و حتي ميشل )كه در خانه تحت شكنجه آن دو مزاحم مسلح نسبت به حال و وضع وخي

   .شودعالقمند به تصاحب قطعه حاوي كرايتون قرار گرفته بود( منجر مي

هاي پوالنسكي موجب عصبانيت هواداران نگره اگر اين ميزان ارجاع به عوامل تكرارشونده در فيلم  

ي متن هاي موسيقترين مجموعهوسيقي مجموعه آثار او يكي از غنيمؤلف نشود، بايد با قاطعيت بگويم كه م

دهد. از موسيقي سرد همراه با چيرگي سازهاي بادي در كارهاي يك فيلمساز را در تاريخ سينما تشكيل مي

رزند خواست فواري كه كريستف كمدا در بچه رزمري تصنيف كرد و انگار ميچاقو در آب تا الاليي كابوس

ترين كارهاي كارنامه جري گلد اسميت در قطعات ا آن به اعماق آرامش ببرد، از يكي از متفاوتشيطان را ب

ترين كارهاي ونگليس در ماه تلخ، پوالنسكي هميشه ها تا يكي از غيرملوديكپيچيده پيانو در محله چيني

  .ذاشته استهايش را در حافظه شنيداري عالقمندان آثارش به جا گبخشي از خاطره ماندگار فيلم

تگي كوشيدند با اعالم وابسها كه ميآميز مؤلفيحتي اگر كساني بخواهند با پيروي از شيوه شيطنت  

 نويس، فيلمبردار يا تدوينگر( ارزش و استقالل او وفيلمساز به برخي از عوامل اصلي فيلمش )مثل فيلمنامه
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ت اش همه چيز را به موريكونه نسبشيه موسيقاييوار و اثربخشي حاكارش را زير سؤال ببرند، در مورد ديوانه

را ، آنها را به چالش دوباره فهاي غيراريژينال حاشيه صوتي فيلمتوانم با طرح مسأله انتخاب ترانهدهند، مي

ن قبالً هم اي»انگيز و رمزآلودي از گريس جونز است با نام خوانم. نمونه اصلي در اين زمينه، ترانه شگفت

برنده روايت ما به همراه دكتر واكر كه پيش (I've Seen That Face Before) «امصورت را ديده

رگشتي آيد از نقل ديالوگ رفت و بشنويم. )دلم نمياست، اين ترانه را نخستين بار در فولكس قراضه ميشل مي

   :و پرمغز اين صحنه بگذرم

  «هايي دوس داري؟جور آهنگچه: »ميشل

  «.ميهاي قديآهنگ»واكر: 

  «.طورا؟... منم همين» -

  «گي قديمي؟تو به اين مي» -

  (!«خب، اين مال دو سه سال پيشه» -

شيد در خور»بعدتر، در آن رقص غريب ديسكو، صداي گرفته گريس جونز و عبارت تكرارشونده ترانه كه از 

اكر اي كه وز اين، در صحنهپردازد. قبل اگويد، عمالً به وصف شور و حال دروني ميشل ميمي« انتظار صبح

كند، شنيدن همين ترانه كه از توي گوشي تلفن به گوش از فرانسه با فرزندش در آمريكا، تلفني صحبت مي

ل به قو -اي كه او انجامد. گويي يكي بودن ترانهاش ميكند و به گريهرسد، حال او را دگرگون ميواكر مي

شود، فاصله اي كه در فضاي خانه آنها در آمريكا پخش ميبا ترانه «شنوداين روزها زياد آن را مي» -خودش 

   .كشداش را بيشتر به رخش ميشدهفيزيكي او با خانواده پراكنده شده و همسر ربوده

ان مهارت وار، براي درك ميزبه گمانم فقط شنيدن اين ترانه و يافتن تناسب و كاركرد آن را كليت فيلم ديوانه

   .هايش كافي خواهد بودي در احاطه بر حاشيه موسيقايي فيلمو نبوغ پوالنسك



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
21  کد مطلب/010020 از    23 صفحه     

 

 

  !مثل زهر مار   -4

هاي مطبوعاتي و تلويزيوني مختلفش، بارها از عالقه خود به از طرفي، پوالنسكي در مصاحبه  

شاهكار  شان،هاي گروتسكي و طنز سياه آنان )در رأس تمامهاي استوديوي انگليسي ايلينگ و موقعيتكمدي

سخن گفته و از طرف ديگر، آلفرد هيچكاك به عنوان فيلمساز بزرگي  (الكساندر مكندريك يعني قاتلين پيرزن

هاي گزنده طنز تلخ است، يكي از چند فيلمساز محبوب اش، سرشار از نيشكه تقريباً همه تريلرهاي پرتعليق

اي سياه هو شيوه گروتسك و شوخي رود. با اين اوصاف، كامالً طبيعي است كه نگاهپوالنسكي به شمار مي

وار هر Parody مشغولي او، كيفيتترين نتيجه اين دلآميز در هر فيلم پوالنسكي جاري باشد. سادهو طعنه

 هاي بسيار جديالي فيلماش، در البهاش است كه آنها را در طول سه دهه نخست فيلمسازيسه فيلم كمدي

ترين گونه( بعد از كابوس5691فيلم چي / دفترچه رؤياهاي ممنوع )بست، آشام بعد از بنساخته: رقص خون

تر كه اي شش ساله بعد از تس، جلوه نهان( در انتهاي وقفه5619مكبث تاريخ سينما و فيلم دزدان دريايي )

 ،هاي حاوي طنز سياه در اغلب آثار جدي اوست. در اين زمينهها و كنشدر اينجا با آن سر و كار داريم، لحظه

گ طنز و هاي بسيار پررنترين فيلم پوالنسكي به لحاظ حضور مايهوار را بايد غنيجسارتاً معتقدم كه ديوانه

وار، همين بس كه تا پيش از به هم ريختن گروتسكي به حساب آورد. از كاركرد عمداً وارونه طنز در ديوانه

هاي رگه نيم. به بيان ديگر، پوالنسكي فقط وقتي ازبيموقعيت دراماتيك آرام ابتداي فيلم، نشان بارزي از آن نمي

ها، در ها و كنايهگيرد كه قهرمانش در شرايط حاد و بحراني قرار گرفته باشد و شوخيدار طنز بهره مينيش

ريشخند شرايط او نقش مضاعفي ايفا كنند. اوايل فيلم، قبل از ربوده شدن ساندرا، تنها نكته طنزآميز، رفتار 

رخوشانه خود كند و سننده تاكسي فصل افتتاحيه است كه توي ماشين، موسيقي ريتميك گوش ميمتناقض را

 زند و از نداشتنها زيرلب غر ميشود، مثل درماندهدهد و بعد كه الستيك ماشين پنچر ميرا با آن تكان مي



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
21  کد مطلب/010020 از    24 صفحه     

 

 مشاهداتعجيب بعدي واكردرآمدي بر همه كند. بعد از اين رفتار عجيب كه انگار پيشزاپاس، عجز و البه مي

ها پيش، آن را نديده، ردي از شوخي در فيلم وجود ندارد تا زماني كه جستجوهاي در پاريس است كه از سال

شود. از آن به بعد، هر شوخي يا هر وضعيت طنزآلود، به واكر بدون يافتن دليل گم شدن ساندرا، آغاز مي

اري است كه واكر در آن گرفتار شده: بچه مسئول پذيرش ومنزله عاملي براي تشديد فضا و بحران ديوانه

خواهند تلفني از مسئول پذيرش بپرسند آيا ساندرا را شيفت قبلي هتل، در جواب مدير و كارآگاه هتل كه مي

گويد كه اجازه ندارد پدرش را از خواب بيدار كند و باالخره هم او را در حال خروج از هتل ديده يا نه، مي

سازي به مالقات مرد برود! مرد شود در باشگاه بدنكند و واكر در اوضاعي مضحك،ناچار ميبيدار نمي

الخمر خيابانگردي كه گروگان گرفتن ساندرا را ديده يا از دوستانش شنيده، آشكارا خل وضع است و دائم

شاق، به ع پليس فرانسه و افسر حفاظت كنسولگري آمريكا، به خاطر قدمت و شهرت پاريس به عنوان شهر

   !دهند كه از فرار همسرش با معشوق قديمي خود دلخور نشودواكر دلداري مي

هاي پرشمار و كنايي، فراتر از آن است كه تصور كنيم قرار است از بار جديت و اهميت اين شوخي  

خاص و « لحن»گيري شان در شكلافزايند( و نقشوخامت فيلم بكاهند )چون اتفاقاً بر تلخي آن مي

ن دقيقاً برنده انسان به آنها بنگريم )چوتر از آن است كه تنها به عنوان عناصر پيشوار فيلم، كليديوالنسكيپ

كنند(. محض نمونه، صحنه ورود واكر به كافه طوطي ها فيلم را از تريلرهاي مشابه، متمايز ميهمين شوخي

يزي كند واكر از دد چگيرد و جوان كه تصور ميآبي را در نظر بگيريد. او از جوان سياهپوستي سراغ دد را مي

گويد خواهد به سراغ دد برود؟ و به واكر ميكند كه چرا حتماً ميخواهد، به او گله ميجز امور ممنوعه نمي

خواهد! واكر كه مي« خانم سفيد»داند، واكر گويد كه ميدهد. ميداند و به او ميمورد نياز او را مي« چيز»كه 

رود و همزمان با او، تماشاگر هم با ديدن اين كه اش گرفته، به دنبال مرد ميشرمانه او خندهد بياز پيشنها

، اصطالحي رمزي «خانم سفيد» :شودزده ميوجه جنسي نبوده، حيرت، به هيچ«خانم سفيد»منظور مرد از 
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 ست، در واقع هجو موقعيتبراي كوكائين است! نوع پوزخند ما و واكر به خاطر تصورات احمقانه مرد سياهپو

گيرد و همين، به تري سر راهش قرار ميشود، موانع مسخرهتر و حادتر ميدردناك واكر است كه هرچه جدي

چنيني چون مثل اغلب وجوه اين .دهدتر جلوه ميهاي طنزآميزي كه در آن نهفته، شرايط او را تلخرغم رگه

ده از آن، ناسازگاري شديدش با حال و روز قهرمان قصه ترين حس برآممدرن، نخستين و اصليآثار پست

     .است

الي پوالنسكي با تكيه بر همين تعارض محسوس بين مسير ملتهب حركت واكر با موانع مضحك البه  

هجو »و  «تريلر»وار را روي مرز باريكي از اي بسيار ظريف و ناپيدا، ديوانهشود به شيوهاين مسير، موفق مي

بت دادم، هاي آن نسفيلم به شوخي« لحن»گيري رد. در حقيقت، آن اهميت حياتي كه در شكلپيش بب« تريلر

هاي حضور پرصالبت هريسون فورد در دهد. اساساً اين كه در حوالي سالجا خود را نشان ميدرست همين

حتاط و اي و اينديانا جونزها و فراري و خطر آني و عيان، حضورش به نقش يك دكتر مهاي ستارهجنگ

دست و پا در فيلم پوالنسكي، همه را به تحسين و ستايش واداشت، نتيجه رعايت همين لحن و حالت در بي

شود )هم در فرودگاه و اي كه واكر با همكاران اهل علم و فضل خود مواجه ميبازي او بود. در هر دو صحنه

اي كاري مضحك و ابلهانهرا به پنهانهم در ديسكو(، حضور دختري با سر و وضع ميشل در كنار او، دكتر 

ا بابت آميزشان، او رفايده است. دوستانش با لبخند يا در واقع پوزخند شيطنتدارد كه عمالً به كلي بيوامي

 اندازند. ولياين كه به جاي همسر متشخص خودش، دختر فرانسوي ظاهراً جلفي در كنارش است، دست مي

بردار نيست، بلكه به شدت هم حساس و وجه شوخيط او نه تنها به هيچدانيم كه شرايما و خود واكر مي

خندند، بخشي از آن خطرناك است. شايد حتي همراهي ناخواسته ما با همكاران واكر كه به او و ميشل مي

لق خاطر، آورد. تعمان را هنگام رويارويي با وابستگي عاطفي او به واكر و تقدير تلخش، در پي ميبهت نهايي

كجي ميشل به همكاران واكر در فرودگاه، ما را كه در گرايش و نياز انساني ميشل به واكر، مثل همان دهن
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 .دكنمان پشيمان ميديديم، مبهوت و حتي از قضاوت زودهنگاماي را ميهرزهميشل، قامت ظاهري دختر نيمه

  

يصال در است»بينيم كه موتيف ها كه نگاه كنيم، به روشني ميبه حضور هريسون فورد در اين صحنه  

اش برگزيده و با تأكيد بر آن، شرايط واكر و فيلم گاه اصليرا به عنوان تكيه« هاي حساس اما مضحكموقعيت

اي است كه واكر در اتاقش در هتل، براي جلوگيري كند. جلوه ديگر اين نوع بازي او، صحنهرا باورپذير مي

شود وانمود كند كه او را به عنوان روسپي نزد خود آورده اچار مياز سؤال پيچ شدن ميشل توسط پليس، ن

 اي گير افتاده، زير لبورزد و واكر كه در تنگناي مسخرهاست. پليس در طرح سؤاالتش از ميشل اصرار مي

ند و بعد، با همان لبخ« كنم آبروريزي نكنيد، من متأهلم، كمي مالحظه كنيد.خواهش مي»گويد: به پليس مي

اندرا با گفت فرار احتمالي سها، به حرف قبلي پليس كه ميگونه موقعيتهميشگي هريسون فورد در اين تلخ

اريس يعني پ»پرسد: كند و مياش را در شهري مثل پاريس، طبيعي است، با ظرافت اشاره ميمعشوق قديمي

يابد تا سرانجام در سه صحنه مييابد و آميز ادامه ميهاي تلخ و طعنهو سير اين شوخي«! قدر عوض شده؟اين

ل به بينيم: صحنه ديسكو كه آشكارترين تصوير دلبستگي ميششود و ديگر اثري از آن نميپاياني فيلم قطع مي

دهد، صحنه درگيري نهايي كنار رودخانه كه به مرگ اجتماعي را نشان مي - گاه عاطفيواكر و نياز او به تكيه

پاياني در تاكسي كه با ادامه حضور سايه ميشل در زندگي و ذهن واكر  انجامد و صحنهدردناك ميشل مي

پوالنسكي ديگر نيازي به استفاده از طنز سياهش  .همراه است. حاال ديگر خود موقعيت، به قدر كافي تلخ است

 .تر كندبيند تا آن را تلخنمي


