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 کند.میاي است که از آن حمایت ي همان ایدئولوژيرحمانهملودرام بیانگر نقد بی

 توماس السائسر -

 

از گرامر سینمایی آن گرفته تا شرایط تولید، با اثري مواجهیم  فیلمی نابهنگام است. "مارگارت"
 2006 فیلم در سال نهد.که براي نقب به مختصات اکنون، چندان وقعی به قواعد اکنون نمی

ن و استودیو بر سر مدت زمان فیلم، بر خالف ساخته شد ولی به دلیل اختالف نظر کارگردا
150 استودیو اصرار داشت مدت زمان فیلم بیشتر از .به نمایش در نیامد 2007 در سالبرنامه 
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و دعواي حقوقی بر سر  ساعته را در ذهن داشت 3 ايدقیقه نشود. کنت لونرگان ولی نسخه 
 2011به طول انجامید باعث شد که فیلم تنها اکران محدودي در سال  2014 فیلم که تا سال

پول قرض کند  4لونرگان براي به انجام رساندن فیلم ناچار شد از متیو برودریک داشته باشد.
عهده گرفتند.  ربدون دستمزد، مسئولیت تدوین ادامه فیلم را ب نیز 5و اسکورسیزي و شونمیکر

هالیوود  بُرشی از حواشیهاي معروف تاریخ سینما و ماجرایی که بیشتر همچون یکی از داستان
که احتماالً نخستین فیلم تاریخ سینما خدادي معاصر. از آن سو جالب اینکالسیک است تا ر

 راه افتاد.به هاي سینما یک کمپین توییتري است که براي اکران آن در سالن

 

 
 هاشاخهسرشار از جزئیات و  ،چندصدایی روایت رمانیي تماشاي مارگارت همچون تجربه

اي ادهـوع آن کار چندان سـچکیده کردن موضشود که حتی ت و همین مسئله موجب میـاس
شد. ستورات نبا ستین ا سدمی: )7شات(ریورس 6جا شد، : نوی اگر مارگارت در مورد یک چیز با

ت ـــآپر وس"ي ) آن را فیلمی درباره9اسکوپ-(سینما 8رابرت کوهلر». داد استـــآن جمع اض
گرایی زن اد میان کمالتضــ داند و راجر ایبرت موضــوع اصــلی فیلم رانیویورك می "10ســاید

که بیشتر به نظر توصیفی از یک جهان اجتماعی  هاییگزاره .داندمیجوان و واقعیات زندگی 
ت یک جمع، ـتایفسکی سرگذشـهستند تا یک فیلم. مارگارت همچون رمانی از زوال یا داس
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اند ندیده ايعموم نقدها چاره نسل و دوره است. ما نه با یک متن، بل با یک جهان مواجهیم.
ــا) را دریچه و گره ــلی فیلم (لیس ــیت اص ــخص . دختر از فیلم قرار دهندبحث خود  گاهکه ش

هاي سینما نیست و در ایجرهاي این سالي بلوغ که شبیه هیچ کدام از تیننوجوانی در آستانه
ــع و دیدگاهطول تمام  ــاگر را وادار به تغییر موض ــبت به خود میفیلم مدام تماش کند ش نس

به غایت  لحظاتی گردد وگاه بدل به یک هیوال می .هاي فیلم)(همچون ســـایر شـــخصـــیت
ـــشکننده و درمانده اس کنم پیشنهاد دیگري براي مواجهه با فیلم ارائه من ولی سعی می ت.ـ

شهر و  در فیلم فرض که هیچ مرکزيدهم. مبتنی بر این پیش صیت، نه  شخ وجود ندارد. نه 
اجهیم رابطه، حد و مرز است. حضور و غیاب. لنگ زدن یک حضور چه با آن مونه پالت. آن

قدان. از این منظر یک ف مازاد و  یک  نگ زدن  یاب. ل یک غ با فیلمی  و  من براي گفتگو 
 ملودرام.: گیرمرا قرض می منقضینابهنگام، مفهومی 

ــهاي سینمایی و برداششکاف عمیقی بین نظریهدر تاریخ مطالعات سینمایی همواره  هاي تـ

شــود. مراد من نیز از ملودرام نه یک ژانر یا ســبک بلکه به تعبیر صــنعتی از ملودرام دیده می

اي ت. یک گرایش یا حال و هوا که به دنبال مکاشفهـگذاريِ یک قلمرو اسلیندا ویلیامز نشانه

در  ها اســـت.دراماتیک یا حقایقی اخالقی و هیجانی از طریق دیالکتیکی از عواطف و کنش

که از یک سو شکاف و تضاد  کنداست که لونرگان اثري خلق می هاهمین روابط و دیالکتیک

بدل به هایش، به میانجی افراط ملودراماتیک ها و شدّتفیلم باوجود تمام تنش جهان اخالقی

سیکی همچون آثار الیا کازان - شودنمی شدهپردازيشیوهفرمی  و نیکالس  شاهکارهاي کال

سوي دیگر  - ري سو هم از  ــــمحتواي ناهم س ازِـ ــــب ي شدهي ماديکاوانهترهاي روانـ

 و خلق نوعی درك اخالقی مدرنیته جستجو و براي گرددنمی ايزمینه، هاي پیچیدهشخصیت

 و یا هانکه. 11روبن اوستلوند فرهادي،اصغر همچون آثار  متااخالق؛ یر ازـتفس
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ســو روابط اجتماعی خود را از منظر بلوغ، از یکي نوجوانانی اســت در آســتانه مارگارت

ـــتاد گرفته تا روابط جنســـی،  کند.دیدگاه فردي خود، به خوبی مدیریت می از رابطه با اس

ــت که ــتن او اس ــداي خویش ــت و ص برد. در محیط خانواده ولی ها را پیش میکنش خواس

سبتاً جديچالش شدهترهاي ن اند و مادرش (بازیگر ي وجود دارد. پدر و مادرش از هم جدا 

 .جدي با مرد دیگري شده است يتئاتر) به تازگی وارد رابطه

 

 کردن حواس راننده اتوبوس خود را به دلیل پرت به مرور مارگارت رخ دادن تصادف،بعد از 

صر  سیم و ،کندقلمداد میمق شهر، خانواده و اجتماعی یرون، خانبندي درون/باین مرز و تق ه/

هاي تصــورات و ایدئالرود تر میمارگارت هر چه پیش د.گردمی ترمغشــوشدر زیســت او 

انکار دنیاي هاي سخت اما غیرقابلها را در تضاد مطلق با واقعیتخود از سازوکار دنیا و آدم

ـــازي به تدریج در در تمام روابط و موقعیتواقعی قرار می یابد و ها تکثیر مییابد. این ناس
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هاي مختلف، حضوري مشخص داشت، ابتدا صدا و بدنش در موقعیت شقی که دردختر کله

شود. در اجتماعی به نام شهر، مواجه می-ها در مواجهه با بستري سیاسیبا فقدان کارکرد آن

ــدّت دیالوگ ــتا یکی از محورهاي این فیلم به ش ــدا  محور،این راس فقدان گفتگو و مازاد ص

ــت. براي مثال به دیالوگ ــرار می مادرش کهاو و  هاياس ــاي اپرا اص کند براي رفتن و تماش

 توان اشاره کرد:می

 .از اون جور آواز خوشم نمیادا: لیز

 .ولی تو که از موسیقی کالسیک خوشت میاد: جون

 .آره درسته، ولی از اُپرا خوشم نمیاد: لیزا

 ...ولی مگه تا به حال شده: جون

ستش کنن چقدر میشون اینه که ثابت انگار کل هدف زندگی: لیزا شون رو باال ببرن. را صدا تونن 
 .این کار زیاد برام جالب نیست

شــون که گی. منم زیاد اُپراهاي پرســروصــدا رو دوســت ندارم. اما همهدونم چی میآره می: جون
 ...خوشت میاد» فلوت سحرآمیز«طوري نیست... حتما از این

 .ُاپرا خوشم میاد، فقط تا حاال خودم نفهمیده بودمکنم. انگار از باشه، فکر کنم اشتباه می: لیزا

 تو چه مرگت شده؟ون: ج

 .خوام بیام اُپرا ببینمدي. نمیهیچی! چرا هی داري گیر می: لیزا

 .نه، ممنون: آره! باشه! فقط یه دعوت بود. من که گیر ندادم. یه کالم بگو: جون
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گفتم چرا نه. ولی باز شــروع کردي یکی  چرا نه؟ بهت: همین کار رو هم کردم. ولی تو گفتی :لیزا
به دو کردن با من. طوري که انگار خودم تا حاال تو عمرم به این موضـــوع فکر نکردم. ولی فکر 

 !کردم. اونم چندین بار

شجون ست : با صیر من بود که چنین فرض توهین آمیزي کردم. خودم هم زیاد اُپرا دو ه، خب، تق
 ...کنم. متاسفمیدم رو بازتر کنم... شاید من اشتباه میکنم که دندارم، اما دارم سعی می

تونن صداشون رو باال ببرن. شون اینه که ثابت کنن چقدر میانگار کل هدف زندگی«این دیالوگ 
اســت. خود او پیش از این، از  مارگارت مســئله اصــلی» راســتش این کار زیاد برام جالب نیســت

ــطح رتوریک و چه در ــدایش، کم ابتداي فیلم چه در س ــاندن  تن و بلندي ص ــی نش براي به کرس
ــت. ولی بعد از مواجه عریانگونه عمل ناین حرفش، ــی  ترشکرده اس پر  يچندالیهبا بوروکراس

اي در کار نیست و هر فرد است در این اپراي شهري، شنوندهمتوجه شدهسر و صداي شهر 
هاي قدیمی آن، وردام، نه چون نمونهدر این مل» َشر«لذا  خواند.سراید و میاپراي خود را می

 "رابطه"معاصر درونی و کالبدي. در  هاي مُدِشخص/چیزي خارجی است و نه همچون نمونه
خواه در پاسگاه پلیس باشد و خواه گفتگو با  دهد. در ناممکنی آن.است که خود را نشان می

ترین فرد دیگر، به سخت دارید به و منتقل کردن چیزي که واقعا در ذهنگفتگو دبیر مدرسه. 
شکنجه بدل می ضطربانه از خود منجر می شود.کار دنیا، به  ساندن معنا، به مراقبت م شود. ر

 کند.جا ارتباط را ناممکن مییک صفت، یک مکث نابه

باره  گارت در مار حث  با این جر و ب ناظر  نه در ت به اپرا میبه عنوان نمو از  تواني رفتن 
ــکانس و گفتگویی! دیگ ــت. از  نام برد.ر س ــحبت با پدرش اس مارگارت با تلفن در حال ص

ــدش براي مراجعه به اداره پلیس و  ــهادت دادن مبنی بر تغییر نظر خود و قص ــبز بودن ش س
ـــاور، ها عوض میگوید. ناگاه نقشچراغ راهنمایی رانندگی می گردد، پدر از نقش یک مش

ـــشود و شروع به پرسصحنه میهمسرِ پدر وارد شود و همزمان وارد نقش محافظ می یدن ـ
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شاهد رابطه/تقابل کند. در این صحنه ما ي آنها میي سفر احتمالی لیزا به خانهسواالتی درباره
 هايسه شخصیت هستیم که هر یک از اهداف، انگیزه مختلفی برخوردارند و در درون هنجار

شاهد ادبیات مالیم گیرند. بنابراین اگرچه در این صحنه و مکالمهتصمیم می يمتمایز هر  ما 
 شان.ي جغرافیقدر از هم بیگانه است که فاصلهشان هماندو سو هستیم ولی منطق گفتگوي

یابد. بخش زیادي از فیلم در فضاي بیرونی تري میاین مسئله در فضاي شهري نمود پررنگ
صحبتمی صدا،  سر و  کند جاد میاي ایهمهمه همواره ،هاي دیگران با هم، با تلفنگذرد و 

دو سکانس کافه فیلم که عمالً دوربین پشت شیشه و سر کند. در دار میکه گفتگو را خدشه
رابرت  گونه کهدهد و همانها را به ما نمیو صــداي محیط آشــکارا اجازه شــنیدن صــحبت

نمود پررنگ این  ».دهد که در مرکز توجه باشـــدشـــهر به او اجازه نمی«نویســـد کوهِلِر می
توان دید. خشم هاي مدرسه میآموزان در کالسهاي دانشدر بحثي تحمل پایین را آستانه

ــهر جریان دارد.  ــی در ش ــداي انفجارهايو تنش ــی از فاجعه گویا ص ــپتامبر، ناش ي یازده س
 ي شنوایی را پایین آورده است.آستانه

ـــهر که در ابتداي فیلم، هزارتوي انعطاف ـــمفونی  که مارگارتپذیري بود بنابراین ش در س
ـــت می پذیر آنانعطافعاطفی  هاي موجود در خانواده را جبران و آزاد و یافت، فقدانفرص

گردد که ل به سیستمی میبدي تصادف، هاي دلخواهش را ایفا کند، بعد از صحنهالقید نقش
ـــوجدید  "رمان الوئیز"قهرمان  "پروســـن"همچون مارگارت  ها و گردابي در چرخه روس
بازتعریف موقعیت و  به نیازمند ناچار و و شــودبســته میدســتگیج و ، آنمحیط  تناقضــات

این دو نهاد، یعنی خانواده و شـــهر، و  گردد.می )خانواده(تر با اجتماع کوچک نســـبت خود
گیري تعدد و تنوع منجر به شکل لی پرشمار فیلم،ـــهاي اصمجموعه متکثر روابطِ شخصیت

اي تأثیرگذاري و تأثیرپذیري صــداها در ســطح متکثر و چندالیه صــداها، انعکاس صــداها و
 هايدر هر کدام از روابط و نقش شــان از خویشــتنها و تجربهشــود که بلوغ شــخصــیتمی



٨ 

 

کیفیت ملودرامتیک فیلم  .گرددمحور اصلی جهان چند صداي فیلم می ،هاآن شان درمتفاوت
ـــخروش در همین تنش مارگارت به  خصاً تن ندادن شخصیتروابط و مش میانِ عواطف انـ

، مفاهیم اخالقی همچون بلوغ ت، نههاي مورد انتظار نهادهاي اجتماعی اســشــماري از نقش
 معصومیت و وجدان.

 کندبیان می آلتوســر گونه کهبلکه همان اي اخالقیاز چنین منظري خانواده نه صــرفاً مســئله

اجتماعی و سیاسی است (زیرا ایدئولوژي  هموارهبه طرز ناگزیري  که »چندعلیتی«اي است عرصه

بورژوایی منکر تأثیر عمیق اقتصاد بر خانواده است، جایی که اخالقیات شخصی حرف اول و آخر 

هاي رومانس خانوادگی فرویدي اســت که به همان نســبت ها و ســائقزند)، و نیز مکان میلرا می

شدنیبیان ستند.  ن ش مارگارت مازاد این بیانه صویر ها را در روابط و نقشدنین هاي اجتماعی به ت

ــتعد خوانشمی ــمپتوماتیک و کشــد. همین امر ماگارات را همچون هر ملودرام دیگري مس هاي س

کنند و منجر به بروز کند که به صــورت ناخودآگاه بروز میهایی میواکاوي دردنمون یا دردنشــانه

شاگرانه می هاياعتراف صحبتاف سالم نشهاي داگردد. ( آموزان در کالس در ارتباط با مهاجران، ا

 و ... ) 

یانجی را گونهلونرگان این کیفیت ملودرام به نوعی م بافتی گري بین بحکه منجر  ماعی و  ران اجت

سینمایی بازنمایی میشود شخصی می این تعبیر را براي آن کند که جاناتان روزنبام با نوعی گرامر 

 »هااست که میکروسکوپها اي از تلسکوپمجموعهقدر مبتنی بر همان مارگارت«برد: به کار می

ـترین ژسقدر در پرداخت جزئیفیلم همانتوان گفت که می ها، لحن بیان و اطوار بدن ها، نگاهتـ

گونه در رخنه کردن در "کاســاوتیس"کند و به ترازي ها درنگ و مکث میو رفتارهاي شــخصــیت

در سوي دیگر نماهاي عریض  یابد کهها دست میهاي شخصیتسکوتها و ترین خلوتظریف



٩ 

 

ه مثابه یک ماشــین، بشــهر در آن کند که نیویورك رابرت آلتمن را تداعی می ،و ارتفاع دوربین باال

 هاي کوچک را در چنبره گرفته است.شخصیت

 )؛ توماس السائسر1972( "هاي خانوادگیهاي صدا و خشم: مشاهداتی از ملودرامداستان"ي اشاره به عنوانی در مقاله 1

ــعري اســت از 2 ــم مارگرات در فیلم حضــور ندارد و عنوان فیلم ارجاع به ش Gerard ( جرارلد منري هاپکینز شــخصــیتی به اس

Manley Hopkins (عنوان با Spring and Fall: to a young child 

3 Kenneth Lonergan 
4 Matthew Broderick 
5 Thelma Schoonmaker 
6 Justin Stewart 
7 http://reverseshot.org/archive/entry/546/margaret 
8 Robert Koehler 
9 http://cinema-scope.com/columns/dvd-bonus-upper-west-side-story-kenneth-lonergans-margaret/ 

١ ٠ Upper West Side  است. نیویورکیکی از محالت در منهتن 
١ ١ stlundÖRuben  

                                                       


