سینما | دی 97

مقالهای از سرجو لئونه دربارهی فيلم روزی روزگاری در آمريكا ()1984
زير نظر مارچللو گاروفالو .رم  1988اِديتاليا
برگردان محمد جواد مظفريان

بیسبب نیست كه سرگذشت شخصیتهای داستان من در سه دورهی زمانی رخ میدهند و بر
سه سال نمادين 1933 ،1922 ،و  1968متمركز میشوند .دورهی هوور ،1دورهی ممنوعیت خريد
و فروش مشروبات الكلی و نسل بیت ( 2)Beat Generationو دورهی بحرانهای بزرگ از
طريق اخبار و گزارش ،طراحی لباس ،افسانهها ،و رفت وبرگشتهای دَوَرانی در زمان ،میتولوژی
دنیای شگفت انگیزِ نو 3را در پستوی گنگسترها و بچّههای فیلم ترسیم میكنند .سايههای ضد
نور بر پردهی نمايش چینی با طرحهای آرمانی و از دست رفتهی «قهرمانان سرشناس» فیلم
همسويند :نمايشی عظیم كه انبوهِ خاطرات آن را دربرگرفته و جذابیتِ اسطوره بزرگنمايیاش
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كرده ،نمايشی كه ريشههايش به تقابل میان خرده روايتها و كالن تراژدیهايی كه در رقابتهای
پر خروش جنگهای سی ساله 4رخ دادهاند برمیگردد.
در آن دوره در ايتالیا فیلمهای خانوادگی تلفن سفید ،هجوهای راديويی سه تفنگدار( 1860 ،يا
هزار سرباز گاريبالدی) الساندرو بالزتّی ،فیلمهای وسوسهانگیز فرانچسكا برتینی ،5كارتهای
چاپیِ رقابتهای غیر دولتی و رمان وطنپرستانهی آخرين دزدان دريايی امیلیو سالگاری بیداد
ی مائه وست foolish things ،6فرانك سیناترا،
میكردند .در آن دوره آمريكا دنیا را با اندام شهوان ِ
رمانهای جنايیِ چارلی چان ،7سوئینگهای 8بنی گودمن ،نهنگ سفید ملويل و پايان
روشنايیهای شهر چاپلین اغوا میكرد .مینروا فیلم و شیر مترو :دو نمادی كه بیانگ ِر تنشهای
فراگیر و گسترده بودند.
همانگونه كه زمانی چزاره پاوزه به دقت اشاره میكرد فرهنگ آمريكا به نسل من اجازه داد،
ببینیم چگونه بر پردهای عظیم درامی جمعی شكل میگیرد« .حضور و مشاركت مستقیم و عريان
در درام ،در داستان و در مسئلهی آنها ممكن نبود و به همین دلیل فرهنگ آمريكا مطالعه میشد،
تا حدی همانگونه كه اعصار گذشته ،درام الیزابتی و شعر سبك نو (سبك شعری دانته يا دولچه
استیله نوئووو) مورد مطالعه و پژوهش قرار میگیرد».
ما دزدكی دوس پاسوس ،همینگوی ،اسكات فیتزجرالد و چندلر میخوانديم و میآموختیم تا
اين آمريكای آرمانی را دوست بداريم ،آمريكايی به لحاظ اجتماعی فعال ،پر زرق و برق و بلند
پرواز ،با اين حال همواره هم افسانهوار ،تو گويی ارادهی جوانانهی ما به واكنش آن را در
بطریای شیشهای مهر و موم كرده بود .كی از آقا گرگه میترسه؟ ترجیعبند ديزنی تفسیری
نیشدار بر نیو ديل ( 9)New Dealروزولت بود ،اما ساعات دشوار «افسردگیِ» ما را هم ريتم
میبخشید؛ رويای آمريكايی با سیماهای متغیری خود را به ما مینماياند و علی ايحال آمريكا
همیشه كشورِ بچّهها ،نافیِ جهان كهن و جهان بزرگساالن میماند.
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در ايتالیا روسلینی و دسیكا در فكر ارائهی تصويری جدی از ملودرام ايتالیا بودند و نئورئالیسم
را ابداع كردند .و شخص دسیكا در كنار پدرم كه كارگردان فیلمهای صامت بود دلیل عالقهی
شديد من به سینما بودند :با شوری قویتر از ايمان مذهبی پا به سینما گذاشتم و هرگز هم از
اين كه كافر خوانده شوم نترسیدم .10پس فهمیدم كه الزم است خود را با يك زبان نو و متفاوت
بیان كنم ،زبانی كه بتواند فصاحت و انتزاع سینمای صامت را با واقعیتها و جزئیات نئورئالیسم
پیوند دهد.
چالشی كه با يك مشت دالر پیش نهادم عبارت بود از دگرگونیِ يك ژانر ،از طريق آشنازدايی
از فضاها و شخصیتها و دفاع از يك واقعگرايیِ بازنمايانه :در زمینهی اين پژوهش از اسطوره
همچون ابزا ِر ارتباط زبانی استفاده كردم و كوشیدم يك حساسیتِ معاصرِ به نوعی آگاه به يك
توهمزدايی حاصله و گشوده به مواهب آيرونی ارائه كنم Mythos .يا اسطوره در حالت اصیلش
يك «تصريح واقعی» است ،واقعیت دقیق زندگی .يك واسطه ی آرمانی برای ارائهی تمثیلهای
بصری و استعارههای مفهومی.
به همین دلیل همیشه به سینمايی باور داشتم كه نه «گفتنی» كه ديدنی باشد ،درست همان گونه
كه لوبیچ و نینوچكا میگفتند Don`t Pronounce it, see it. :واقعیت من يك جعبهی جادوی
گیجكننده و پیشبینیناپذير است .يك ماشین بزرگ كه چرخدندهها و اهدافش يكديگر را
نمیشناسند و هر كدام راه خود را میروند .روزی روزگاری در آمريكا میخواست برخی از اين
جلوهها را بازآفرينی كند .نودلز ،اين «سزار كوچك» ،11كه به میانجیِ تجربهی سینمايی به پايان
راهش رسیده ،متوجه نشده بود كه منطق و روحِ خاص تقدير از قوانین يكسر متفاوتی پیروی
ی داستان توسط پاورقی يك روزنامه میتواند از واقعیتهای
میكنند و گاه يك تغییر ناگهان ِ
خشنتر و ژرفتر از آنچه در داستان آمده خبر دهد.
دوستی مردانه كه يكی از درونمايههای غالبِ همهی فیلمهايم است ،احتما ًال تنها حسی است كه
هنوز هم دوام آورده و برای من بیانگرِ سنتز هارمونیك میان انسان و سرگذشت اخالقی اوست.
اما هیچ دستور اخالقی يا اجباری كنش شخصیتهای مرا مشروط نمیكند .دوست ندارم از
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طريق سینما قضاوتهای خشكِ متكبرانه يا دستورالعملهای فالن رفتار را ابراز كنم ،مايلم فكر
كنم كه نقابهای اسطورهای افسانه و داستان قادرند ،به شیوهای يكسر تأثیرگذارتر ،از طريق
اشاره ،محتواهای نه چندان افسانهای را گسترش دهند؛ مثبت و منفی در همهی داستانها و
قهرمانهای من مكمل يكديگرند ،شخصیتهای من همچون شخصیتهای فالكنر نه خوبند نه
بد ،اعتقاد مانی [پیامبر] ربطی به من ندارد و حتّا عشق و نفرت (نودلز و ماكس ،دو آرمان متضاد
كه در يك شخصیت يكی شدهاند :نه دو تا ،بلكه تنها يكی) دو لحظه از هیجان يكساناند كه
ديگر از هم تمايزی نمیيابند.

پس آمريكای من جايی در پرسپكتیو است كه در آن بیشمار نقطه ی گريز به هم میرسند.
موقعیتی برای يك برخورد جوانانه ،هیجانی بازيافته ،نقطه تالقیای متافیزيكی برای لبخندزدن
يا احتماالً به حیرت افتادن در مواجهه با تضادهای موجودات يا مصنوعات .يك كتاب «خاطرات
تصويری» به فاصله چهار سال پس از ساخت فیلم منتشر میشود ،با همزيستیای دلپسند میان
زمان سپری شده و انگیزهها و اعتقاداتی كه به تشريح تصوير عكاسانهی من از آمريكا ياری
رساندند.
[فیلم] تقابلیست مستقیم میان دو دورهی تاريخی (دهههای بیست و سی)؛ لوكیشن و داستان.
نوعی پیشنهاد است مبنی بر شیوهی برخوردی با معناسازیِ بصری غیر ديويزيونیستی 12كه در
آن امر خیالی و واقعی در نوعی كنش پیوستهی روابط و تبادلها همزيستی دارند .تحققِ «كانی
آيلندِ ذهن» در انديشه و خیال الرنس فِرلینگِتی و تصوير شده توسطِ رجینالد مارش است،13
ی موضوع باشند .كالكت
جايی كه سكانسها میتوانند در هم تنیده شوند و در اختیار توازیگراي ِ
ديگر مسیرهای داستان ،شرايط برزخگونِ لوكیشن و صحنههای اصلیِ فیلم را قطع نمیكند بل
خوانش تكمیلیِ موضوعات نمايش داده شده را موجب میشود.
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سینما در اين مورد عكاسی سادهی واقعیتی مقدماتی و بیرونی نیست ،بلكه به شكلی مشروع و
غیرمستقیم در يك همزيستی زيبايیشناختی با رخدادی سیاسی سازمان يافته است ،و ارجاع و
نقل قول ،در معنای گستردهاش ،در میان خطوط روايت خُلیده است و «رويت» نمیشود .نسبت
ديگری ورای اين سامان نیست .آثار نمايشی گاهی خارج از گرامر و/يا عملكردِ خاص خويش
ديده میشوند يا میزيند :ايشان در پندار و امیال تماشاگران بنا به میل خويش بهياد آورده
میشوند ،چه بسا به اشكالی ديگر و متفاوت .جهان پیش میتازد ،اما سینما قادر است نفس او
را بند آورَد.

پانويس:

 - 1جیی .ادگیار هیوور ،مؤسیس و ريییس افسیانهای اف.بیی.آی كیه از زمیان تاسییس آن در سیال 1935
تا سال  1972رياست آن را به عهده داشت.
 - 2جنبشییی جوانانییه در عرصییهی هنییر و ادب كییه پییس از جنییگ دوم جهییانی شییهرت يافییت و ويژگییی
اصلیاش هنجارشیكنی اجتمیاعی و اعتقیادی و جنسیی و مخالفیت بیا ارزشهیای معمیول عیرف جامعیه
بییا گییرايش بییه شییعر و موسیییقی جییز و تجربییهی مییواد مخییدر بییود .مهمتییرين چهرههییای ايیین جريییان
فرهنگییی جییك كییروان و آلیین گینزبییرگ و بیییل كسییدی و ويلیییام اس بییاروز بودنیید و تیأثیر زيییادی بییر
هنرمندان نسل پس از خود چون چارلز بوكوفسكی و ريچارد براتیگان گذاشتند.
 - 3رمانی به قلم آلدوس هاكسلی.
4

 -جنگهییايی در اروپیییای مركییزی بییین قیییدرتهای آن زمییانِ اروپیییا و دو مییذهبِ كاتولییییك و

پروتستان كه از  1618تا  1648به طول انجامید.
 - 5از اولین سوپراستارهای زن سینمای ايتالیا.
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 - 6سییوپر اسییتار سییینما ،خواننییده ،نمايشیینامهنويس ،فیلمنامییهنويس ،كمییدين و سییمبل سییكس دهییههای
آغازين قرن بیستم در فرهنگ عامهی آمريكا.
 - 7قهرمان رمانهای پلیسی/ماجراجويانهای به قلم ارل دِر بیگرز.
 - 8سوئینگ ،سیبكی در موسییقی عامهپسیند آمريكیا كیه در دهیهی  1930محبیوب بیود ،متیأثر از بلیوز،
جز و موسیقی كالسییك .بنیی گیودمن در آن دوره گروهیی در همیین سیبك بیه نیام «كینیگ آو سیوينگ
[سلطان سويینگ]» داشت.
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 -برنامیهی اقتصیادی فیرانكلین روزولیت پیس از ركیود بیزرگ سیال  1929در ايیاالت متحیده كیه بیر

پايییهی دخالیت دولییت در اقتصییاد بییرای خییروج از بحییران وخیییم سییرمايهداری و دمیییدن جییان تییازه بییه
زيرسییاختهای ايیین نظییام بییا سییرمايهگذاریهای عمرانییی و زيربنییايی از طريییق دولییت بییرای مبییارزه بییا
بیكاری و تزريق پیول بیه طبقیهی كیارگر بیرای خريید محصیوالت كارخانجیات و گیردش چیرخ تولیید
اقتصادی استوار شده بود.
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 -در اينجییا منظییور لئونییه از كفییر و كییافری نییوآوری و بییدائت در سینماسییت كییه وی از آن واهمییهای

نداشته ،و نه اينكه ورود به كار سینما متضمن خروج از مذهب و كلیسا و كافری است.
 - 11عنوان فیلمی بیه كیارگردانی میروين لیی روی بیه سیال  1931كیه مقايسیهی آن بیا روزی روزگیاری
در آمريكا كامالً به زيان فیلم لئونه تمام میشود.
 ،Divisionism - 12يییا تفكیییكگری ،سییبكی در نقاشییی ايتالیییا منشییعب از نئوامپرسیونیسییم كییه ويژگ ییِ
آن جییدايی رنگهییا در نقییاط و خطییوط منفییرد اسییت ،و شییايد معروفتییرين نقییاش ايیین سییبك جوزپٌییه
پلٌیتیزا دَ وُلپِیدو بیا تییابلوی وضیعیت چهیارم باشیید .اشیارهی لئونیه در اينجییا روشین اسیت :در فیییلم وی
امر خیالی (داستان) و امیر واقعیی (مسیتند) از يكیديگر جیدا نیسیتند و پیوسیته در يیك رابطیهی درونیی
با يكديگرند.
 - 13كیانی آيلنید سیاحل و شیبه جزيیرهای تفريحیی در نیويیورن ،از موضیوعات میورد عالقیهی میارش
نقاش مدرن آمريكايی؛ «كانی آيلندِ ذهن» ديوان شعری است از فرلینگتی از شعرای نسل بیت.

6

