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 (1984) مريكاآ در ی فيلم روزی روزگاریدربارهسرجو لئونه  از ایمقاله

 يتاليااِد 1988ر مارچللو گاروفالو. رم زير نظ

 برگردان محمد جواد مظفريان 

 

 
 

 بردهند و ی زمانی رخ میر سه دورههای داستان من دشخصیت سرگذشتنیست كه  سبببی

خريد  ممنوعیت ی، دوره1هوور یدوره .شوندمی متمركز 1968 و 1933، 1922، سه سال نمادين

بزرگ از های بحرانی دوره و 2(Beat Generationو نسل بیت ) یالكل و فروش مشروبات

میتولوژی  ،مانز دَوَرانی درهای برگشتو رفت و، هاافسانه لباس،طراحی  ،گزارشاخبار و طريق 

های ضد . سايهكنندمی ترسیم فیلمهای و بچّه هاگنگستر پستوی دررا  3نوشگفت انگیزِ دنیای 

فیلم  «ناسقهرمانان سرش»ی رفته از دستو  یهای آرمانی نمايش چینی با طرحنور بر پرده

 اشبزرگنمايیو جذابیتِ اسطوره گرفته بررا درآن خاطرات  كه انبوهِعظیم  ینمايش :همسويند
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های در رقابت كه یهايتراژدیكالن و ها تروايخرده به تقابل میان  هايشكه ريشه ، نمايشیدهكر

 .گرددمیبراند رخ داده 4سی سالههای جنگپر خروش 

)يا  1860 ،نگدارهای راديويی سه تفهجو ،های خانوادگی تلفن سفیددر ايتالیا فیلمدوره در آن 

های كارت ،5یبرتینانگیز فرانچسكا وسوسههای فیلم ،بالزتّیالساندرو  هزار سرباز گاريبالدی(

بیداد  سالگاریامیلیو  آخرين دزدان دريايیی پرستانهرمان وطنو  غیر دولتیهای رقابتچاپیِ 

 سیناترا، فرانك things olishof ،6مائه وست اندام شهوانیِ با ن دوره آمريكا دنیا را در آ كردند.می

ملويل و پايان د سفینهنگ بنی گودمن،  8هایسوئینگ ،7ناچارلی چ جنايیِهای رمان

های تنشبیانگِر ی كه : دو نمادو شیر مترو مینروا فیلم كرد.اغوا می چاپلین شهرهای ايیروشن

  بودند.فراگیر و گسترده 

 ،به نسل من اجازه داد كرد فرهنگ آمريكامی اشارهدقت  بهپاوزه زمانی چزاره همانگونه كه 

 عريانمستقیم و مشاركت حضور و ». گیردمی شكل جمعی یدرام ای عظیمپردهبر ببینیم چگونه 

 شد،می مطالعه فرهنگ آمريكا به همین دلیلممكن نبود و  هاآنی مسئلهدر  و داستان، در در درام

سبك نو )سبك شعری دانته يا دولچه ، درام الیزابتی و شعر اعصار گذشتهتا حدی همانگونه كه 

 .«گیردمی مورد مطالعه و پژوهش قراراستیله نوئووو( 

آموختیم تا می خوانديم ومی چندلرفیتزجرالد و  ما دزدكی دوس پاسوس، همینگوی، اسكات

بلند پر زرق و برق و  ،فعال لحاظ اجتماعی آمريكايی به ،اين آمريكای آرمانی را دوست بداريم

در  اما به واكنش آن ری جوانانهی تو گويی اراده، وارهمواره هم افسانه با اين حال پرواز،

تفسیری بند ديزنی ترسه؟ ترجیعمی هگرگ آقا كی از .مهر و موم كرده بودای شیشه ایبطری

 ريتمما را هم  «افسردگیِ»ساعات دشوار اما  بود،روزولت  9(Deal Newنیو ديل ) نیشدار بر

 آمريكاعلی ايحال نماياند و می به ما یری خود راآمريكايی با سیماهای متغرويای  ؛بخشیدمی

 ماند. می نجهان كهن و جهان بزرگساالیِ ناف ،هابچّه همیشه كشورِ
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و نئورئالیسم  بودند ايتالیاملودرام از ی جدی تصويری ارائهفكر در لینی و دسیكا در ايتالیا روس

ی عالقههای صامت بود دلیل كارگردان فیلم پدرم كه در كناردسیكا  شخصو  .كردند ابداعرا 

و هرگز هم از پا به سینما گذاشتم تر از ايمان مذهبی قوی شوریبا  :بودند به سینمامن  شديد

و متفاوت خود را با يك زبان نو  . پس فهمیدم كه الزم است10ترسیدماين كه كافر خوانده شوم ن

 ها و جزئیات نئورئالیسمفصاحت و انتزاع سینمای صامت را با واقعیتزبانی كه بتواند  ،بیان كنم

 . پیوند دهد

آشنازدايی از طريق  ،يك ژانر عبارت بود از دگرگونیِ پیش نهادم يك مشت دالربا  الشی كهچ

اسطوره از  اين پژوهشی زمینهدر واقعگرايیِ بازنمايانه: ها و دفاع از يك فضاها و شخصیت از

يك به و كوشیدم يك حساسیتِ معاصرِ به نوعی آگاه استفاده كردم  همچون ابزاِر ارتباط زبانی

ش لالت اصیدر حيا اسطوره  Mythosگشوده به مواهب آيرونی ارائه كنم. زدايی حاصله و همتو

های تمثیلی ارائه واقعیت دقیق زندگی. يك واسطه ی آرمانی برای است، «واقعی تصريح»يك 

 . مفهومیهای بصری و استعاره

نه درست همان گو اشد،ديدنی ب كه« گفتنی»نه داشتم كه باور همیشه به سینمايی  به همین دلیل

ی جادوی واقعیت من يك جعبه  .Don`t Pronounce it, see it:گفتندمی چكاو نینو كه لوبیچ

يكديگر را  اهدافشو ها دندهناپذير است. يك ماشین بزرگ كه چرخبینیو پیش كنندهگیج

از اين ست برخی خوامی آمريكا در . روزی روزگاریروندمی و هر كدام راه خود را شناسندنمی

پايان سینمايی به ی انجیِ تجربهمی كه به ،11«سزار كوچك»اين  ،ها را بازآفرينی كند. نودلزجلوه

 قوانین يكسر متفاوتی پیروی روحِ خاص تقدير ازمنطق و  كه متوجه نشده بودرسیده، راهش 

های واقعیتاز  تواندمی يك روزنامه پاورقیتوسط تغییر ناگهانِی داستان گاه يك و  كنندمی

 د. خبر ده آمدهداستان در  چهآن از ترژرفو تر خشن

تنها حسی است كه احتماالً  است، هايمی فیلمغالبِ همههای يكی از درونمايهدوستی مردانه كه 

قی اوست. اخال سرگذشتسنتز هارمونیك میان انسان و  هنوز هم دوام آورده و برای من بیانگرِ

دارم از كند. دوست نمیهای مرا مشروط نكنش شخصیت اجباری يا یاخالق دستورهیچ  اما
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فكر  فالن رفتار را ابراز كنم، مايلمهای دستورالعملمتكبرانه يا  های خشكِطريق سینما قضاوت

از طريق ثیرگذارتر، أای يكسر تبه شیوه افسانه و داستان قادرند،ای اسطوره هاینقابكنم كه 

ها و داستانی در همهمنفی  ومثبت  ؛دهندرا گسترش  ایهای نه چندان افسانهمحتوا ،اشاره

های فالكنر نه خوبند نه شخصیت همچونهای من شخصیت ،نديكديگر مكملمن های قهرمان

متضاد  آرماندو  ،نودلز و ماكس) و نفرت و حتّا عشق به من نداردربطی ]پیامبر[ بد، اعتقاد مانی 

كه اند يكسان دو لحظه از هیجان بلكه تنها يكی( نه دو تا، :اندی شدهكه در يك شخصیت يك

 يابند.میتمايزی ناز هم ديگر 

 

 .رسندمی شمار نقطه ی گريز به همبیدر آن ست كه در پرسپكتیو ا پس آمريكای من جايی 

 بخندزدنكی برای لمتافیزي اینقطه تالقی ،بازيافته یهیجان، نهجوانا برخورديك برای  یموقعیت

خاطرات ». يك كتاب يا مصنوعات اتتضادهای موجود مواجهه بار د به حیرت افتادن احتماالً يا

ان می دلپسند ایهمزيستیبا  ،شودمی منتشرساخت فیلم از پس فاصله چهار سال  به «تصويری

ری من از آمريكا يای تصوير عكاسانه تشريح بهها و اعتقاداتی كه زمان سپری شده و انگیزه

  رساندند.

 .و داستان لوكیشن بیست و سی(؛های دهه) ی تاريخیدورهمستقیم میان دو ست یتقابل ]فیلم[

كه در  12يونیستیديويزبصری غیر  سازیِامعنبرخوردی با ی بر شیوه مبنی پیشنهاد است نوعی

كانی »ققِ تحهمزيستی دارند.  هاتبادل روابط وی پیوستهكنش  نوعیو واقعی در خیالی امر آن 

 ،13است خیال الرنس فِرلینگِتی و تصوير شده توسطِ رجینالد مارشانديشه و در  « ذهنآيلندِ

باشند. كالكت  گرايیِ موضوعدر هم تنیده شوند و در اختیار توازیتوانند می هاسكانسجايی كه 

 كند بلمیرا قطع ن فیلم اصلیِهای و صحنهگونِ لوكیشن برزخشرايط ، داستان مسیرهایديگر 

  .دشومی موجب موضوعات نمايش داده شده را تكمیلیِخوانش 
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به شكلی مشروع و بلكه  ،ستنی رونییمقدماتی و ب یی واقعیتی سادهسینما در اين مورد عكاس

ارجاع و و سازمان يافته است، شناختی با رخدادی سیاسی در يك همزيستی زيبايیغیرمستقیم 

شود. نسبت نمی« رويت»ان خطوط روايت خُلیده است و یم در، اشگسترده یدر معنانقل قول، 

گرامر و/يا عملكردِ خاص خويش آثار نمايشی گاهی خارج از سامان نیست. اين  ديگری ورای

 ياد آوردهبهخويش ل می بنا بهدر پندار و امیال تماشاگران زيند: ايشان می شوند يامی ديده

سینما قادر است نفس او  تازد، امامی جهان پیش. تفاوتشوند، چه بسا به اشكالی ديگر و ممی

 .دبند آورَرا 

 

 

 پانويس:

 

 1935زمیان تاسییس آن در سیال ای اف.بیی.آی كیه از سیس و ريییس افسیانهؤجیی. ادگیار هیوور، م - 1

 رياست آن را به عهده داشت. 1972ل تا سا
از جنییگ دوم جهییانی شییهرت يافییت و ويژگییی ی هنییر و ادب كییه پییس جنبشییی جوانانییه در عرصییه - 2

 هیای معمیول عیرف جامعیهاش هنجارشیكنی اجتمیاعی و اعتقیادی و جنسیی و مخالفیت بیا ارزشاصلی

هییای ايیین جريییان تییرين چهرهی مییواد مخییدر بییود. مهمبییا گییرايش بییه شییعر و موسیییقی جییز و تجربییه

ثیر زيییادی بییر أدنیید و تییفرهنگییی جییك كییروان و آلیین گینزبییرگ و بیییل كسییدی و ويلیییام اس بییاروز بو

  هنرمندان نسل پس از خود چون چارلز بوكوفسكی و ريچارد براتیگان گذاشتند.

 رمانی به قلم آلدوس هاكسلی. - 3
آن زمییانِ اروپیییا و دو مییذهبِ كاتولییییك و های هییايی در اروپیییای مركییزی بییین قیییدرتجنگ - 4

 به طول انجامید. 1648تا  1618پروتستان كه از 
 ن سوپراستارهای زن سینمای ايتالیا.از اولی - 5
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های نويس، كمییدين و سییمبل سییكس دهییهنويس، فیلمنامییهسییوپر اسییتار سییینما، خواننییده، نمايشیینامه - 6

 آمريكا.ی آغازين قرن بیستم در فرهنگ عامه
 ای به قلم ارل دِر بیگرز.پلیسی/ماجراجويانههای قهرمان رمان - 7
ثر از بلیوز، أمحبیوب بیود، متی 1930ی پسیند آمريكیا كیه در دهیهمهسوئینگ، سیبكی در موسییقی عا - 8

سیوينگ  كینیگ آو»جز و موسیقی كالسییك. بنیی گیودمن در آن دوره گروهیی در همیین سیبك بیه نیام 

 .داشت« ]سلطان سويینگ[
در ايیاالت متحیده كیه بیر  1929ی اقتصیادی فیرانكلین روزولیت پیس از ركیود بیزرگ سیال برنامیه - 9

داری و دمیییدن جییان تییازه بییه بییرای خییروج از بحییران وخیییم سییرمايه ت دولییت در اقتصییادی دخالییپايییه

های عمرانییی و زيربنییايی از طريییق دولییت بییرای مبییارزه بییا گذاریهای ايیین نظییام بییا سییرمايهزيرسییاخت

ی كیارگر بیرای خريید محصیوالت كارخانجیات و گیردش چیرخ تولیید بیكاری و تزريق پیول بیه طبقیه

 شده بود.اقتصادی استوار 
ای در اينجییا منظییور لئونییه از كفییر و كییافری نییوآوری و بییدائت در سینماسییت كییه وی از آن واهمییه - 10

 نداشته، و نه اينكه ورود به كار سینما متضمن خروج از مذهب و كلیسا و كافری است.
ی آن بیا روزی روزگیاری كیه مقايسیه 1931فیلمی بیه كیارگردانی میروين لیی روی بیه سیال عنوان  - 11

 شود.می در آمريكا كامالً به زيان فیلم لئونه تمام
12 - Divisionism ،سییبكی در نقاشییی ايتالیییا منشییعب از نئوامپرسیونیسییم كییه ويژگیییِ گری، يییا تفكیییك

جوزپٌییه تییرين نقییاش ايیین سییبك هییا در نقییاط و خطییوط منفییرد اسییت، و شییايد معروفآن جییدايی رنگ

لئونیه در اينجییا روشین اسیت: در فیییلم وی ی ارم باشیید. اشیارهچهی وضیعیتپلٌیتیزا دَ وُلپِیدو بیا تییابلوی 

درونیی ی امر خیالی )داستان( و امیر واقعیی )مسیتند( از يكیديگر جیدا نیسیتند و پیوسیته در يیك رابطیه

 با يكديگرند.
میارش ی حیی در نیويیورن، از موضیوعات میورد عالقیهيای تفركیانی آيلنید سیاحل و شیبه جزيیره - 13

 ديوان شعری است از فرلینگتی از شعرای نسل بیت. « كانی آيلندِ ذهن»ی؛ نقاش مدرن آمريكاي


