
 

 

  شکس پری و سیامن: رومر ای ریوت؟

 (2016) "هرمیا و هلنا"ایدداش یت بر فیمل 

 میثاق نعمت گرگاین

 

 مانند سایه ش تاابن، چوانن رؤای کواته و مثل برق در شب تریه، کواته و گذرا هستند.

 حصنه یک –ی اول اتبس تان؛ پردهی رؤایی شب نمیه -

 

یت اب سه که به ترتیب مواهجا "ویوال"و  "ی فرانسهشاهزاده"، "هرمیا و هلنا"اکنون پس از سه فیمل 

، ستندشکس پری ه  "شب دوازدمه"و  "ی عشقتالش بهیوده"، "ی اتبس تانرؤایی شب نمیه"مکدی 

 چنریو اتپییهای شکس پری را نوعی و از اماشش نامهری نهای سیامنیی ماتیاس پییی اقتباستوان پروژهمی

ای از نریو، منت شکس پری نه موضوع اقتباس، بلکه ابزار آ ن است. نه مجموعهدر هجان پیی انمید.

  ها.ای از جزئیات و جاذبهل زجنریهارجاعات مبتین بر داللت، ب



 

 

 اکمیلیاماجرای  یس ساخته استنریو در خنس تنی فیلمی که خارج از بوینس آ یرس و به زابن انگلیپیی

 اس تااده ، جایگزین او گش ته ات اباکرمن دوستش کند که پس از پااین بورس حتصییلرا روایت می

ب روایی ش"ی ی اماشش نامهو مدت زمان حضورش در نیویورک، ترمجهاز مکک هزینه حتصییل 

 دوست ، اب دوست پرسش در آ رژانتنی، اباکرمنی او اب رابطهرا به پااین برساند.  "ی اتبس تاننمیه

س تون فقرات بدل به به تدرجی  سازد کهها را میای از دواتییدر نیویورک مجموعه لواکسفعلیش 

و طرفنی رابطه  گریدشلک میها فصیل از فیمل هر ابر اب عنوان انم دو تن از آ ن ؛گردندروایت فیمل می

حمبوب من؟ مگر من هرمیا نیس مت؟ مگر تو الشس ندر گویی ای هرمیا: آ ه چه میشوند. ]عوض می

 [1نیس یت؟

هایی که اب حموریت اکمیلیا بنی دو دنیای بوینس آ یرس/نیویورک، جمازی )اساکیپ(/واقعی، رابطه

که بر مرزها و کنند. گذاری که بیش از آ نذر میگزابن اس پانیایی/زابن انگلییس، اکنون/گذش ته 

نریو هر ابر به مرزی ارجاع و به عباریت پیی کند.می شانرنگومک عبور هامتایزها ممترکز شود، از آ ن

 . مرزهایی که نه گسل، بل معربند.زدایدسپس به انزیک آ ن را می

                                                           
 ی تابستان هستند.ی رؤیای شب نیمههای با فونت ایتالیک از نمایشنامهنقل قول 1



 

 

 

تان![ و بر طبیعت بریف پارک کولومبوس منهنت تأ کید دارد ]نمیه شب اتبس  نریو بیشرت نیویورک پیی 

گرید. یای فرهنگی و به ویژه فرهنگ پاپ نیویوریک کناره مهتااوتها و مؤلاهانه از پرداخنت به مصر 

میت  کند و ابزیگراین مهچون کیث پولسون واپلنی منهنت وودی آ لن را تداعی میجموس یقی اساکت 

 از شوند. ارجاعایت که بیش از هر چزی نشانهای ایندی نیویوریک را ایدآ ور میدیوپ شامری از فیمل

ضاد اب نریو. زمس تان و مت آ یب نیویورک در تفیمل دارد: نیویورک بریف پییشلک گرفنت شهر خود 

وکو هارا گرید. فراموش نکنمی فیمل به ستسهای بوینس آ یرس قرار میها و خانههای لباسگرمای رنگ

و در های ُازو. و البته به نوعی اکمیلیا مهچون ستسکهای فصلتقدمی شده است. ابزیگر رسی فیمل

ازو، درگری مس ئهل آ ینده، بلوغ و رفنت نزی هست. دو تن از دوس تانش در بوینس آ یرس هر های فیمل

شه در بیست و هات سالگی چزیهایی برای مهی گوای  خود فیمل بنا بر دایلوگو دو ابردار هستند 

یکی از  خشیص، چه حتصییل و چه شغیل هایاین موقعیت درآ س تانگی، چه در رابطه .دنکن تغیری می

ابمباک  آ  نو  "فرانسیس ها"دهد ]از مهنی رو در حلظایت /گذرهای اکمیلیا را شلک میترین درنگحموری



 

 

نتخاب، کنش ا ابمباک،کند[ تردید در اکمیلیا برخالف ستسوکو هارای ازو و فرانسیس را تداعی می

طافت ه نرمی و لگذرد، بها، شهرها و مرزها می. او از فصلاندازدگاه به تعویق امیو عشق را هیچ

ی نجره)امای پاایین فیمل یک در است و تیرتاژ پاایین نزی بر روی پ  نواز و پرشامر فیمل.دیزالوهای چشم

 د: گذر و پشت رس گذاشنت مرزها(بندماشیین در حال عبور از پل نقش می

 

جا برخالف دهد. اینفصیل لکیدی را شلک می ،اشر تیندر این بنی حضور و انتظارش در مزنل پد

در و دخرت، ، مالقات پاماشش نامه است حبران دراماتیکآ غازگر  منت شکس پری که شاکف نسیل معالا 

جا سازد. ایناکهد ویل اماکن عبور را میرس میاجنامد که هر چند از فاصهل امیبه خلویت خشیص می

خالل پرسش و پاخسی کوداکنه و توآ مان حمتاطانه،  چند دهه غیاب در مواهجیی امپرس یونیس یت در

 زند. مواهجیی بیشرت در جس تجوی معنا ات علرت.چند دهه غیاب را ورق می



 

 

نریو اب مرزها ی ابزی پییاش، چکیدهگ، معشوق پیشنیر  در این بنی ساکنس مالقات اکمیلیا اب گ  

 نبوده دوابره خبواب و ابور کن این چزیی جز رؤای –و جزئیات در فیمل است. دایلوگ ادیبانه اکمیلیا 

گ ساختهمنت شکس پری را تداعی میکه  -است اب  – ایبده میادام کند اب ساکنیس از فیلمی که گ ر 

گرااینه رجعت هک -شود: خواب دیدم دوابره رفمت جنوبهیچاکک رشوع می "رباک"مونولوگ آ غازین فیمل 

زند و در پیی آ ن ساکنس بعد، در خواب، در حایل که در آ مریاک، اترخی و سیامنیی دیگر پرسه می

گ گذاش ته است، بُرشاکمیلیا  ی رؤای شب هایی از منت اماشش نامهروی نمیکت رسش را بر شانه گ ر 

 .شودس پری بر روی تصویر به اس پانیایی و انگلییس سوپرامیپوز میی اتبس تان شک نمیه

 

نریو اتچ است. گذر از مرزهای هجان به سیامن، از سیامن به گذش ته و نشت اماشش و اترخی و این پیی

نریو نه مبداء اسککککت و نه مقصککککد، او های پییبه دنیای اکنون و دوابره از نو. شکککککسکککک پری در فیمل

         کنند.اتابند و در حلظایت فیمل و اماشش از کنار مه عبور میهای خود میفیملشکس پری رو بر 


