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 ای سایر هنرها )مثل نقاشی وها پیش، وقتی برای نخستین بار آن عبارت انکارآمیز اهالی حرفهسال  

گفتند همۀ همۀ تاریخ سینما در همۀ همۀ دنیا، موسیقی و ادبیات داستانی( را نسبت به سینما شنیدم که می

متکی است و هر فیلمی یک  Boy meets girl ابدی -ای به فرمول ازلی باالخره یک جوری، یک گوشه

افتادم  درنگ به یاد فیلمیکند، بیجایی به این قصه یا به تمام شدن این قصه یا به خاطره این قصه اشاره می

زارهای تفتیده دیار اعراب نشان گها و در دل رینشینکه مرد بریتانیایی چشم زاغی را در ردا و چفیه بادیه

   .آمد، سرسوزنی هم به آن فرمول تکیه نداشتداد و تا آنجا که یادم میمی

بعدها که فیلم را دوباره در نسخه کامل دیدم، مطمئن شدم که این روایت یکسر مردانه و فاقد حضور زن یا 

ن است. هیچ شکی نیست که هم در گوشه دختر، هیچ ربطی به سانسور احتمالی ندارد و قالب خود فیلم چنی

 هایهای مطرح و شناخته شده )به طور خاص( فیلمو کنار تاریخ سینما )به طور عام( و هم در بین فیلم

ای از یک رابطه عاشقانه یا زناشویی در آنها نباشد. اما شمار توان یافت که هیچ رگه و نشانهمتعددی می

جهنم »صیت زن، روایت خود را بازگو کنند، به مراتب کمتر است )مثل هایی که به کلی بدون حضور شخفیلم

و باالخره، تعداد آثاری که با طول زمانی بسیار زیاد بتوانند رویدادهای «( پل رودخانه کوآی»یا « در اقیانوس آرام

بین دو ها و پیوندهای رابطه فراوان را به نمایش بگذارند و همه درام را بدون حضور زن و بدون کشمکش

یوید لین، و د« لورنس عربستان»دانم که به غیر از شمار است. بعید میغیرهمجنس پیش ببرند. واقعاً انگشت

فیلم و فیلمساز دیگری توانسته باشد داستانی کامالً مردانه را در طول زمانی سه ونیم ساعت بازگوید و کشش 

   .ت ندهدو تمایل تماشاگر به پیگیری داستان را به هیچ وجه از دس

 

   .شودای استثنایی در تاریخ سینما بدل میعمالً به نمونه« لورنس عربستان»از این جهت، 
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ن ترین و ماندگارتریبه عنوان یکی از برجسته« لورنس عربستان»تاریخی عموماً از  -در مباحث تحلیلی 

سقوط » یا« بن هور»، «اسپارتاکوس»کنار برند و مثالً آن را در حماسی سینمای جهان نام می -های تاریخی فیلم

ها و هم با سایر هم با این فیلم« لورنس عربستان»دهند. اما با وجود این همنشینی، قرار می« امپراتوری رم

های درجه یک این نوع سینما، دو تفاوت اساسی دارد: یکی این که به لحاظ بصری به غیر از یکی دو نمونه

اند، بیشتر ها صف بستهبه جای انبوه جمعیت و سیاهی لشکر که احیاناً در سپاه صحنه جنگ، چشم تماشاگر را

کند، و دیگر این که پیرو همین موضوع، آشکارا به فضای خالی از جمعیت در دل صحراهای عربستان خیره می

رد و گیترین عامل ماندگاری در خاطره بیننده فاصله میاز عظمت و شکوه ظاهری و بیرونی به عنوان اصلی

   .رودها و به ویژه خود لورنس میها و ابعاد درونی شخصیتبه طرف کاویدن احساس

خی، در قیاس با اغلب آثار سینمای تاری« لورنس عربستان»طبیعی است که این تفاوت، نیاز به تشریح دارد. 

یقاً همان پرهیز دق« کنترل» تری است. مقصودم ازشدههای این سینما، فیلم کنترلحتی در قیاس با بهترین نمونه

اندازهای سرشار از انبوه سیاهی لشگر و امثال ها و دکورهای عظیم، چشمو خودداری لین از فزودن صحنه

هاست. لین تقریباً تنها کسی است که تجربه ساختن فیلم تاریخی را به کلی صرف خلق عظمت ظاهری این

قدر های روحی و فکری لورنس آنها و نوسانفراز و نشیبنکرده است. داستان فیلم او از حیث پرداختن به 

های شلوغ جمعی پردازی به خاطر میزانسنپیچیده و محتاج جزئیات هست که مانع از فدا شدن شخصیت

   .شود

داد و حتی شاهکارهای ژانر هم از آن در امان های تاریخی رخ میاین فدا شدن اتفاقی بود که در بیشتر فیلم

ای برای ادامه نبرد شجاعانه سپاه اش بر روی اسب را به انگیزهتداوم حضور قهرمان اصلی« ل سیدا»نبودند. 

شان گفت و نهای درونی قهرمانش چیز زیادی به تماشاگر نمیاز پیچیدگی« اسپارتاکوس»کرد و او بدل می
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دان جنگ گالدیاتوری در های درونی ناشی از ادامه خشونت میداد. کوبریک قهرمان فیلمش را با تناقضنمی

، در پی آن «سقوط امپراتوری رم»و هم در « ال سید»کرد و آنتونی مان هم در جنگ با سپاه روم درگیر نمی

بود که شمایی کلی از شرایط اجتماع در آستانه شکست و زوال ارائه دهد: اجتماعی از افراد پرشمار یک سپاه 

ها )به خصوص در مورد رابطه سیل قدرتمند روابط شخصی آدمبا وجود پتان« بن هور»یا مردم یک شهر. در 

انداز نبرد روی دریا یا فصل مسابقه شد تا عظمت چشمبین جودا و مساال(، همه چیز رفته رفته کمرنگ می

های رانی بیشتر تماشاگر را میخکوب کند. واقعیت این است که ریسمان محکمی از حذف همه پیچشارابه

خوب  هایها به منظور برجسته کردن جلوه بصری کار با جمع انبوه، همه فیلمابط آدمپردازی و روشخصیت

  .«لورنس عربستان»دهد. همه به غیر از یکی و بد ژانر اسپکتکل را به هم پیوند می

های شخصیت لورنس، حتی کمیت خطوط مضمونی خاص نظر از کیفیت پیچیدگیجالب اینجاست که صرف

سیار گیری از جزئیات روند روایت داشت، بنگر و بهرهپردازی، تمرکز بر عناصر درونیتفیلم که نیاز به شخص

بیش از یک یا دو خط مضمونی بود. لورنس از ابتدا تمایالت شاعرانه و ادبی دارد و گهگاه عباراتی از بزرگان 

ین اعراب دار در بو ریشهآورد. بنابراین، گرایش عمیق او به کشف یک فرهنگ بومی غنی ادبیات را به زبان می

ه رسد. در عین حال، لورنس بسیار سرزندهمسو با همان شخصیت اهل فرهنگ و تفکر، کامالً طبیعی به نظر می

ها را به ستوه آورده و هنگام اعزام او به عربستان، اش خیلی از فرماندههای کودکانهطبع است. شیطنتو شوخ

ب، صحنه آیینی و غریبی که لورنس را در حال بازی و تمرین با هایی شده است. بدین ترتیباعث مخالفت

هره زمینه بای که گفتیم، به عنوان داللت و پسدهد. در عمل از هر دو جنبهاش نشان میلباس سفید عربی

و هم  کندآید و بخشی از هویت عینی آنان را تجربه میگیرد: لورنس هم دارد به هیأت بومیان منطقه درمیمی

کند و با تکان دادن آن در هوا به بازی ای را آزمایش میهای دیگر، لباس تازهمثل همه آن شیطنت دارد

ها واقعاً بیش از آن است که بشود آن را حاشیه یا زمینه رویدادهای زند. روند پیچیدگیبخشی دست میلذت
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ای از برای نمایش مجموعهتنها فیلم تاریخی عظیمی است که « لورنس عربستان»فیلم دانست. در حقیقت، 

ها و شان شناخته نشده، بلکه به منظور کند و کاو در دگرگونیهای بیرونیرخدادها و حوادث با جلوه

هنگ های او در فرزنیهای ذهنی و روانی و احساسی یک روشنفکر سرگشته، در خالل نمایش پرسهپیچیدگی

های کم و دیبنر بکشد. اگر وادارمان کند که به تقسیمو فضای بیابان ناگزیر است رخدادهایی را هم به تصوی

سینمای »های تاریخی را با انتساب آنها به یکی از دو نوع کلی ای معروف تن بدهیم و تکلیف فیلمبیش کلیشه

گیرند پرداز قرار میروشن کنیم. تقریباً تمامی آنها در رده آثار حادثه« پردازسینمای شخصیت»و « پردازحادثه

   .نمایدتر میپرداز، نزدیکبه جرگه آثار شخصیت «لورنس عربستان»فقط و 

   .شودای استثنایی در تاریخ سینما بدل میعمالً به نمونه« لورنس عربستان»از این جهت هم 

 3   

این که دیوید لین پیگیری سیر مکاشفات و تغییرات درونی تی.ای.لورنس را در جایگاه خط اصلی اثر قرار 

خشان خود های درانگیزی را با کمپوزیسیونهای بصری شگفتو در مسیر دستیابی به این هدف، زیبایی داده

ها نوازیهای عربستان خلق کرده و همه این چشمو فردی بانگ در دل صحرا و در برابر آفتاب سوزان دشت

فاصله دو  در« رنس عربستانلو»ای نیست. داستان فیلم های فرعی فیلم بدل کرده. موضوع سادهرا به ویژگی

ها بعد از بازگشت گذرد. مرگ جسمانی او که در صحنه آغازین مدتزوال اساسی و عمده زندگی لورنس می

هایش که در صحنه پایانی، هنگام اتمام دهد و مرگ آرمانبه انگلستان بر اثر تصادف موتورسیکلت روی می

ن بک، عمالً در پی ایگذشتن تمام وقایع فیلم در فالش شود.مأموریت دوم و آخرش در عربستان پدیدار می

اش را های قوی درونیاست که دو نقطه ابتدایی و انتهایی را به هم متصل کند. لورنس رفته رفته همه انگیزه

تواند ابوطایی و ها به او، دیگر نمیدهد و بعد از حمله عثمانیبرای فهم فرهنگ اقلیمی اعراب از دست می

جویی ها براساس چیزی به غیر از انگیزه انتقامو ژنرال انگلیسی را برای جنگ نهایی با عثمانیشریفعلی 
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شخصی ترغیب کند. او هنگام بازگشت موقت به اردوگاه نظامیان بریتانیایی در مقابل ژنرال و برایدان اقرار 

برده و از این حس به شدت اش در عربستان، لذت کند که از کشتن دو نفر در مدت اقامت طوالنی اولیهمی

در عذاب است. اما مدتی بعد، در جنگ پیروزمندانه بندر عقبه، کامالً از آن عذاب وجدان رها شده و به قصد 

   .دهدای تردید انجام میها را با لذت و اقتدار تمام و بدون ذرهانتقام شخصی بیرون راندن عثمانی

علی و دیگران به صحرای نفوت، وقتی قاسم که به اصرار خود هایی از مقطع آغاز سفر لورنس، شریفدر بخش

 ماند. لورنس به تنهایی برایشود و از قافله جا میو دوستش، مالزم و خدمتکار لورنس شده در بیابان گم می

ها های عمیق انسانی است و عواطفی اثرگذارتر از دهای که سرشار از احساسگردد. در صحنهنجات او برمی

در آن جریان دارد، لورنس موفق  Boy meets girl های مبتنی بر فرمولشقانه متعارف در خیل فیلمصحنه عا

اند، شود قاسم را به قافله برگرداند. علی و بقیه که از زنده ماندن لورنس در شب کشنده بیابان حیرت کردهمی

کسانی »لی در این مورد چنین است: دهند که لورنس ابعادی استثنایی دارد. عبارت صریح عبا اطمینان حکم می

های تواند به نزاعاما همین لورنس در پایان نمی«! که سرنوشتی برایشان رقم زده نشده خود سرنوشت سازند

روشکل تر بین دولت بریتانیا با فیصل، سبین علی و ابوطایی )و در واقع، نزاع بین دو طایفه آنها( و نزاع بزرگ

تواند آن سعی شخصی جدی در بازگرداندن آرامش و امنیت به و حتی نمی آمیزی بدهددرست و مسالمت

جریان عادی زندگی اعراب را دوباره از سر بگیرد. زمانی لورنس این سعی را در دو بعد مختلف به کار بسته 

شان یبود. اول با دعوت اعراب به مصالحه و آشتی بین خودشان و دوم با تشویق آنها به رهانیدن شهرها و مرزها

، چه یابدها در خود نمیای برای پیگیری این کوششهای عثمانی. ولی او در انتها حتی انگیزهاز چنگ ترک

رسد به تداوم عملی کوشش. بر این اساس، لورنس برخالف تصور علی و بقیه، گرفتار و مقهور سرنوشتی 

گر شود که دیتوز مین بدبین و کینهشود که برایش رقم زده شده. او بعد از تجاوز فرمانده عثمانی، چنامی

 بار لورنس که در نمای پایانی فیلمبیند. گذر و نگاه حسرتهای انسانی اولیه را در خود نمینشانی از انگیزه
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کند و مسیری در خالف با اتومبیل از کنار کاروان کوچک و به هم ریخته علی و چند عرب دیگر عبور می

در عین حال یادی از آن اشتیاق برای مکاشفه و غور در فرهنگ بومی پیماید. جهت حرکت آنها را می

های آن ها و عزیمتها هم هست. یادی که ذهن و احساس لورنس را از خود پر کرده. ولی تصمیمنشینبادیه

حاال دیگر از آن خلسه لورنس در حال پرسه زدن با ردا و چفیه اعراب  .کنددوره را دوباره زنده و جاری نمی

بری نیست. حاال دیگر لورنس از یاد برده که زمانی برایدان او را به صحرا فرستاده بود. به این دلیل که خ

   .حاال همه چیز سرد و تلخ شده است«. برداز آتش لذت می»دانست او می

حن پراحساس به ویژه با توجه به ل .شوداین که دیالوگ پایانی فیلم از زبان سرباز راننده رو به لورنس گفته می

خوش »گوید: کند. سرباز میها را بیشتر میسرباز و حالت سرد و غمزده لورنس، تلخی شکست و زوال آرمان

، در حالی که همه هوش و حواس لورنس به کاروان کوچک «گردیندارین به وطن برمی .تون قربانبه حال

لخش از اعراب و از اشتیاقی که نسبت علی و همراهانش است و بازگشت به میهن در قبال جدایی و فرجام ت

   .به آنها داشته، برایش مرهمی نیست

یابیم لورنس عربستان به کلی درباره شکست قهرمان آرمانگرا و متفکرش است. شاید اینجاست که درمی

ن اهم درنهایت، شکست قهرمان خود را نشان دهند، اما مثالً با حضور فرزند قهرم« اسپارتاکوس»هایی مثل فیلم

گونه عوامل آشکار هم در میان نباشد، دهند و حتی اگر پای ایندر آغوش مادرش، همواره ادامه راه را نوید می

سازند. فیلمی گر میهای قهرمان را همچون الزمه رستگاری حیات و سعادت نوع بشر جلوهو آرمان« تفکر»

اس و معنویت مسیح و تأثیرش بر زندگی بارابپایانی تلخ و توأم با شکست دارد، ولی آرمان « باراباس»همچون 

و همه « ال سید»، «کتاب آفرینش»، «ده فرمان»و همه مردم، همچنان زنده و پابرجاست. این ماجرا در مورد 

ورج استیونس( ج« ترین داستان عالمبزرگ»لی یا فرانکو زفیره« عیسی بن مریم»های مربوط به مسیح )مثل فیلم
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گی باختهای انسانی قهرمان تا حد نوعی آرمانبست رسیدن اندیشهکامل و به بنکند. شکست هم صدق می
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نکات جزیی و ریزی هم هست که فیلم بزرگ دیوید لین را از همه به غیر از این وجوه کلی و بنیادین، 

لورنس »کند. از جمله این که مثالً در هیچ فیلم تاریخی دیگر، حتی در آنهایی که مثل همتایانش مستثنی می

ه تمام گاهیچ«( عمر مختار»و « الرساله»گذرند )مثل دو فیلم مصطفی عقاد، در کشورهای عربی می« عربستان

مخصوصاً در میادین جنگ،  .ها نبوده استها بر نمایش شتر به عنوان مرکب اصلی شخصیتد و تکیه فیلمتأکی

کردند تا هم به لحاظ تصویرسازی و هم از جهت ها استفاده میها معموالً از اسب به عنوان مرکب آدمفیلم

ی لین برای نزدیکی و حتها کمک کند. در حالی که خلق سرعت و هیجان بیشتر، به زیبایی بصری صحنه

رخی موارد کند و فقط در بانطباق کامل فیلم با واقعیت زندگی اعراب صحرانشین، یکسره از شتر استفاده می

گیرد. طلبانه آنها، مرکب تیزپایی چون اسب را به کار میبرای نمایش خلق و خوی جنگ«( آدا ابوطایی»مثالً )

ی بیابان هم در مسیر همین انطباق عینی با شرایط زیستی اعراب قرار هاشاتحتی استفاده فراوان لین از النگ

های سیاه دوردست در عمق آنها، اند که تماشاگر برای تشخیص لکهقدر وسیع و خالیها آنشاتدارد: النگ

 و کند تا اعماق تصویر را ببیند و به تدریج، لکه سیاه تبدیل به یک آدم سوار بر شتر شودچشمانش را ریز می

نان انداز بیبابان، درست مثل وضعیت بینایی صحرانشیپیش بیاید. این نوع نگاه و این نوع خیره شدن در چشم

 .دهدهای فیلم قرار میاست و لین با تکرار این تمهید، عمالً تماشاگر را بارها در شرایط آدم

اب های کمیاب هم با همین دقتبه وجوه تاریخی، اعتقادی و جغرافیایی زندگی اعر« لورنس عربستان»ارجاع 
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لین همراه است. چه در مورد حساسیت علی و ابوطایی نسبت به چاه آب و جلوگیری از آب خوردن افراد 

اند و چه در مورد قدر و قیمتی که طال و های دیگر، چه در مور اهمیت و عنایتی که برای میهمان قائلقبیله

رود و حتی در حیطه جزئیات ر فیلم، از این ابعاد کلی فراتر میپول برایشان دارد. اما روحیه بومی جاری د

سازی اعراب پرستی و قهرمانمحض نمونه، نوع بیگانه .شودآوری رعایت میهم مختصات آن به طرز شگفت

ن اند. حتی زنده بوددر مواجهه با لورنس یا غیبت کامل زنان عرب در فضاهای مردانه، در این زمینه قابل اشاره

یخ ادیان در ذهن و حافظه اعراب هم به درستی در فیلم رعایت شده و در جایی که لورنس مسیر سفر تار

شنی سواد و خکند، ابوطایی که عرب کمانتهایی خود برای بازگشت به اردوگاه را صحرای سینا انتخاب می

سینا رفت، اما او  گوید که هرچند موسی از صحرایکشد و میاست، سواد تاریخ ادیان خود را به رخ می

اصیل  هایپیغمبر و مورد عنایت خاص خداوند بود. تلفیق عجیب و غریب ارکستراسیون حجیم غربی و تم

نوایی سازهای بادی و زهی در موسیقی جاودانه موریس ژار، نوع حرکاات پرخاشگرانه و تند و عربی با هم

مالیم و موقر آلک گینس به عنوان عرب نشین و حاالت بدوی آنتونی کویین به عنوان یک عرب بیابان

های درخشان انطباق فیلم با روح سرزمینی است ای که به اریکه حکومت تکیه زده. همه از نمونهزادهاشراف

و انبوه  المللیگذرد. انطباقی که به خاطر استفاده از زبان انگلیسی و بازیگران بینکه داستانش در آن می

های تاریخی در آمریکا و اروپا، عموماً در همتایان فیلم دیوید لین توجهی به آن مند به فیلممخاطبان عالقه

یربومی های غگذشت، جنبههایی که در خاورمیانه یا شمال آفریقا میشد و این وضعیت، طبعاً در مورد فیلمنمی

یای ه روم باستان یا بریتانهای مربوط بکرد تا در مورد فیلمتری را وارد فضا یا حال و هوای فیلم میآزاردهنده

   .عهد ویکتوریا
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شود سیر برشمردن این وجوه استثنایی را همچنان ادامه داد. پایان مطلب به معنای پایان حجم و به گمانم می

 .«لورنس عربستان»های قابل اعتنای ر داریم، نه پایان ویژگیبضاعتی است که ما در اختیا


