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مقدمه

آشپزِ :غذاهای ِرژیمی ِ24درصد ِمالیات ِاضافی ِدارندِ،
ّ
محرکهای ِجنسی ِ54درصدِ .اما ِبر ِاساس ِآنچه ِدیدم ِبایدِ
بگویمِعاشقِشماِنیازیِبهِاینجورِچیزهاِنداشتِ .

همسرِ :توِچهِدیدی؟ِبگوِ،میخواهمِبدانمِ.آخرِکسیِجزِتوِ
خبر ِنداشتِ .دل ِهمه ِبهحال ِمن ِمیسوختِ .تو ِهمِ
ً
همینطورِ .اگر ِشاهدی ِنداشته ِباشم ِاز ِکجا ِبدانم ِاو ِواقعاِ

عاشقمِبود؟ ِ

آشپزِ:اگرِعاشقشِبودیِ،خیلیِضروریِبهنظرِنمیرسدِ .
ً
همسرِ:اتفاقاِ،خیلیِضروریِاست!ِبهِمنِبگوِچهِمیدانیِ .
آشپزِ:منِچیزهاییِدیدمِکهِخودتِاجازهِدادیِببینمِ .

همسرِ:البتهِ.اگرِکسِدیگریِنبودِکهِکارهایِماِراِتماشاِکندِ
از ِکجا ِمیدانستم ِرابطهمان ِواقعی ِاست؟ ِبه ِمن ِبگو ِچهِ
دیدی؟ِنکندِخجالتِمی کشیِبگویی؟ ِ
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آشپزِ:نهِ.دیدمِکهِتوِراِمیبوسیدِ...جامههایتِراِمی کندِ ...

همسرِ:منِچهِمی کردم؟ ِ

آشپزِ :میدیدم ِکه ِمیبوسیاشِ .میدیدم ِکه ِدر ِآغوشتِ

می کشدِ ِ...

همسرِ:آیاِعاشقانِهمیشهِهمینِشکلیِمعاشقهِِمی کنند؟ ِ
آشپرِ:پدرِوِمادرِمنِکهِهمینِشکلیِمعاشقهِمی کردندِ .
ً
همسرِ:واقعا؟ِباِچشمهایِخودتِدیدی؟ ِ

آشپزِ :درِسینماِهمِعاشقانِبعضیوقتهاِهمینِشکلِرفتارِ

می کنندِ .

همسرِ:نهِ،اینِمهمِنیستِ .

آشپزِ :وِدرِعالمِخیالِمنِ(فانتزی)ِهمِهمیشهِهمینِشکلِ

استِ .

همسرِ:هیچوقتِحسودیِنکردی؟ِبهِماِحسودیتِنمیشد؟ِ

نمیخواستی ِبه ِما ِملحق ِشوی؟ ِاگر ِمیخواستیِ ،حاالِ

کمکمِکنِ .

آشپزِ:نهِ،جرجیناِ .

همسرِ :برایِزندهنگهداشتنِخاطرۀِماِکهِدرِآشپزخانۀِتوِوِدرِ
فانتزیهایِتوِمعاشقهِمی کردیمِ،حاالِکمکمِکنِ .

آشپزِ:نهِ .

همسرِ :برای ِزندهنگهداشتن ِخاطرۀ ِمعاشقۀ ِپدر ِو ِمادرتِ،
ِ

حاالِکمکمِکنِ .
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اورسنِولزِدرِگفتوگوِباِخوانِکوبوسِ،میگوئلِروبیوِ،وِخوزهِآنتونیوِ

پرونداِدربارۀِاقتباسِعالیاشِازِمحاکمهیِکافکاِ،گفتوگوییِکهِ

اولبارِدرِشمارۀِِ 055کایهِدوِسینما ِدرِآوریلِِ 0955بهچاپِرسیدِ*،

می گوید«ِ ،دوست ِندارم ِ"سکس" ِرا ِروی ِپرده ِزشت ِو ِنابهنجارِ
نشان ِدهمِ .این ِبهخاطر ِاخالق گرایی ِیا ِپاکیزه گرایی ِنیست؛ِ
ً
مخالفت ِمن ِصرفا ِجنبۀ ِزیباشناختی ِداردِ ».و ِسپس ِتوضیحِ

میدهدِکهِمعتقدِاستِدو ِچیز ِهستِکهِبههیچوجه ِنبایدِرویِ
پردهِنشانِدادِ:اجرایِواقعیِعملِجنسیِوِدعاِبهِدرگاهِپروردگارِ.

ولزِمی گوید«ِ،وقتیِبازیگریِادایِعملِجنسیِراِدرمیآوردِیاِوانمودِ
ً
ً
می کند ِمشغول ِدعاست ِاصال ِباورم ِنمیشودِ .این ِدو ِچیز ِفوراِ

حضورِدستگاهِنمایشِوِپردۀِسینماِوِیکِمشتِمتخصصِفنیِوِ

کارگردانیِراِکهِمی گوید"ِ،خوبِاستِ.قطع!"ِبهیادِمیآوردِ.وِبعدِ

میتوانم ِتصورشان ِکنم ِکه ِخود ِرا ِآماده ِمی کنند ِتا ِنمای ِبعد ِراِ
فیلمبرداریِکنندِ.درستِمثل ِبازیگریِکهِسعیِمی کندِظاهریِ

عرفانیِبهِخودِبگیردِوِمضطربانهِبهِنورافکنِنگاهِمیافکندِ »...

ِشایدِاینِمهمترینِچالشِسینماِباشدِ:عشقِراِچگونهِبایدِ،
ً
اگرِاصال ِبتوانِ،رویِپردهِنشانِداد/بازنماییِکرد؟ِوِیادمانِباشدِ،
اگر ِسینما ِنبود ِبهاحتمال ِزیاد ِآدمها ِبهشیوۀ ِدیگری ِمعاشقهِ
می کردند ِیا ِشاید ِآدمها ِمیبایست ِبه ِفکر ِراههای ِدیگری ِبرایِ
*ِِاینِگفتوگویِخواندنیِوِمهمِراِرحیمِقاسمیانِضمیمۀِترجمۀِخودِازِکتابِ
سینمایِاورسنِولزِ کردهِاستِ.بنگریدِبهِجوزفِمکبرایدِ،سینمایِاورسنِولزِ،
انتشاراتِسروشِ،چاپِاولِ .0270ِ:
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آموزاندن ِشیوههای ِعشقورزی ِمیافتادندِ .و ِمثل ِهمیشه ِسؤالِ،
آنوقتِ ،این ِمیبود ِکه ِخود ِآموزگاران ِمیبایست ِشیوههایِ
«درست» ِعشقورزی ِرا ِاز ِکجا ِیا ِاز ِکه ِبیاموزند؟ ِاز ِحیوانات؟ ِوِ
اینِ ،خودِ ،دو ِسؤال ِشاید ِبیجواب ِدیگر ِپیش ِمی کشیدِ :آیاِ
حیواناتِ،ورایِغریزۀِبقاِوِانجامِعملِجنسیِبهقصدِتولیدِمثلِ،
چیزیِچونِ«عشق»ِرا ِتجربه ِمی کنند؟ ِآیا ِمیتوانِبهِجفت گیریِ
حیوانات ِبهچشم ِمعاشقه ِنگریست؟* ِو ِدوم ِاینکهِ ،اگر ِنامِ
جفت گیریِحیواناتِراِمعاشقهِبگذاریمِچهِراهیِجزِفیلمبرداریِوِ
در ِنهایت ِچه ِوسیلهای ِجز ِسینما ِبرای ِآموزاندن ِشیوههایِ

عشقورزیِبهِآدمهاِبرِاساسِرفتارِحیواناتِداریم؟ِوِپسِازِاینهاِ
بارِدیگرِمعضلهایِمطرحِمیشودِکهِاورسنِولزِبهِآنِاشارهِمی کندِ:
عمل ِجنسی ِراِ ،نه ِبه ِدالیل ِاخالقی ِبلکه ِبه ِعلل ِزیباشناختیِ
نابِ ،نبایدِرویِپرده ِنشانِدادِ .وِسینما ِچهِراهی ِبرای ِبازنماییِ
عشق ِ(منظور ِ«عشق ِافالطونی» ِیا ِ«عشق ّ
ِمنزه» ِنیست) ِجزِ
نمایش/بازنماییِعملِجنسی/معاشقهِدارد؟ ِ
ِپیتر ِگریناوی ِدر ِپایان ِدهۀ ِِ 0994موفقترین ِو ِجنجالیترینِ

فیلم ِخود ِو ِیکی ِاز ِبحثانگیزترین ِو ِنامتعارفترین ِعاشقانههایِ
تاریخِسینماِراِساختِ:فیلمیِباِعنوانیِکهِدرِبحثانگیزیِچیزیِ

*ِ ِاین ِسؤالی ِاست ِکهِ ،به گمانمِ ،عباس ِکیارستمی ِدر ِآخرین ِفیلمی ِکه ِاز ِاوِ
بهیادگارِماندهِمطرح ِمی کندِ.بخشِعمدۀِفیلمِعجیبِِ 20قاب ِ(ِ)42 Frames
بهِنظارۀِقرارهایِعاشقانهِوِمناسباتِِاجتماعیِگونههاییِازِحیوانهاِمیپردازدِ
کهِرفتارهاشانِازِجهاتیِبهِرفتارهایِآدمیانِنزدیکِاستِ،البتهِنهِازِمنظرِنظریۀِ
ّ
تطورِانواعِیاِتکاملِداروینیِ.میمونهاِنقشیِدرِفیلمِاوِندارندِ .

