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گزینۀ  عشقبحث دربارۀ فیلم  میشائیل هانکه برای مرور کارنامۀ او 

*ست.مناسبی
کار او و در ونرمتعبیری، گرمفیلم، بهاین شاید  * ترین 

اش یک استثنا باشد که، الاقل در نگاه اول، در قیاس با باقِی کارنامه
دانیم که هانکه کارگردانی است که بنا آزارنده نیست. اما می شهایفیلم

ه سادیسم روشنفکرانه مشهور است. او از طریق آزردن به تعبیری دقیق ب
گراِن  رامشزدن خلوت و آدادن و بهمو شکنجه هایش که فیلم تماشا

از جادۀ  در مسیری که طبقۀ خودش، بورژوا، باشند،عمومًا باید هم
سان، با بقیۀ گردد و بدیندنبال یکجور رهایی می، بهگذردمی سادیسم

وصیتنامۀ هنرِی هانکه  عشقفیلمسازان معاصر تفاوت دارد. فیلم 
 

 

 

بگذارد. سپس نظرش تغییر کرد و آن « این دو»هانکه ابتدا قصد داشت عنوان فیلم را   *
نامید. آن و ژرژ لوران، هر دو، معلم پیانو بوده و اکنون « شودموسیقی قطع می»را 

داللت بر توقف زندگی  نوعیشدِن موسیقی، هر دو، بهشدن آن و قطعاند. فلجبازنشسته
مثل سازی که نواخته ای مرده، ماند اما زندهپیش از مرگ دارند. آن تا اواخر فیلم زنده می

لویی ترنتینیان به شود... یک روز سِر ناهار، ژانیی که پخش نمیشود، موسیقینمی
 Amourکند که چون موضوع فیلم عشق است چرا عنوانش را هانکه پیشنهاد می

 افتد.نگذارند. پیشنهاد ستارۀ پیر پسند کارگردان می
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گداری باشد که آدم  ایهآید و شاید این تصادف یا قاعداب میحسبه
ــ همانسالگی باید در مورد عشق فیلم بسازد ــ07در  در طور که فیلم ـ

شود و کارهای یتنامۀ او محسوب میگدار هم وص ستایش عشق
های سینمایی نگاه صورت فیلمتوان بهراحتی نمیاش را دیگر بهبعدی

ــ جوانی،  در ستایش عشق کرد. ــ گدار دربارۀ سه مرحلۀ اصلی عشق ـ
*(adulthoodبزرگسالی ) بلوغ یا

ــــ است. و  ،* تاریخ در سالخوردگی یا پیریـ 
اند و ها دو قهرمان عاشق پیر باشند اندکآنهایی که در سینما نمونه

 کردن دربارۀ این مقطع از حیات عاشقانه، اگر نه محال،انگار صحبت
هانکه را  عشقتوان فیلم دشوار است. از این جهت می کاری بس

ــ کارگردانی که باالخره همت کرده  ــ یکجور پاسخ به فراخوان گدار نامید ـ
تصویر و از میان مراحل مختلف عشق مرحلۀ سالخوردگی را هم به

 کشیده است.
های ممکن از فیلم و یکی از قرائتما بحث  اصلی وضوعاز این رو م

م بین دو هانکه بر اساس مفهوم سالخوردگی است، با یک تفکیک مه
ای که در زبان انگلیسی برای توصیف سالخوردگی داریم: یکی کلمه

becoming oldای که آدم در طی آن سالخورده و پیر ، یعنی فرایند آهسته
گذاشتن. سنمعنی پابه، بهageingشود تا به مرگ برسد و دیگری می

دو تعبیر از سالخوردگی محور بحث تفاوت مفهومی یا فلسفِی این 
ها را حول آن های ممکنبه بقیۀ قرائت با اشاره نتوات و ضمنًا میاس

سینمای  توان بر اساس نسبترا می عشقهمین محور تعریف کرد. فیلم 
 

 

 

  .ستایش عشق دربرای تفصیل بحث رجوع کنید به مجلد هفتم این مجموعه،   *
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، که عشقو  معلم پیانوهانکه با موسیقی خواند. هانکه در دو فیلم 
ایزابل هوپر در هر دو ایفای نقش کرده، روی موسیقی شوبرت تمرکز 

های این دو فیلم با موسیقی ارتباطی مستقیم دارند. کند و قهرمانمی
ای که خالقیت موسیقی شوبرت یعنی اوج زیباشناسی و زوال و تجربه

پیوند دارد،  ageingطرز عجیبی با موتیف زند و بهرا با سقوط پیوند می
شود یعنی هنرمندی که در اوج خالقیتش یکباره مسن و سالخورده می

 به بعد ایاز دورهیکجور تجربۀ پیرشدن است و او و خالقیت برایش 
خالقیتی که او را از درون  ،کند برای نابودکردن خود استر میهرچه کا

هایش از موسیقی متن برد. هانکه در فیلمکند و از بین میویران می
های گوید غیر از فیلمهایش میکند و در یکی از مصاحبهاستفاده نمی

های اسپاگتی، که موسیقی انیو موریکونه یکجور سند ژانری مثل وسترن
رمان برای هیچکاک هایی که برنارد ههاست، یا آهنگهویتِی آن

عنوان های موزیکال، با استفاده از موسیقی بهساخته و البته فیلممی
طور ها سخت مخالف است چراکه سینما، همانعصای زیر بغل فیلم

مشخصًا  گفت، اساسًا مدیومی رئالیستی است و وقتی فیلمیکه سارتر می
هانکه یعنی رئالیستی باشد و از موسیقی استفاده کند، این به اعتقاد 

گفتن و لنگیدِن ساختار فیلم. از نظر هانکه استفاده از موسیقی در دروغ
گر است و، البته، هانکه فیلم ها برای اثرگذاری یکجور تجاوز به تماشا

فیلمسازی است که از طریق تجاوزکردن به تماشاگر او را از مجموعۀ 
 کند.های جریان اصلی خالص میتجاوزهای مؤدبانۀ کل فیلم

 آندری تارکفسکی است. سوالریسبه فیلم  عشقارجاع دیگر فیلم 
با تارکفسکی  حسابن فیلم را تالش هانکه برای تصفیهتوان ایمی
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دانست. خود هانکه هم این قضیه را تصدیق کرده و البته خیلی از 
 آینۀای اعتراف کرده که هانکه در مصاحبه بابتش خوشحال نیست.

اش ای فیلمسازیهو در ابتدای کارگاه بار دیده 52 تارکفسکی را
 کند. منتقدیای هنرجویان پخش میفسکی را برهمیشه شاهکار تارک

به استفادۀ هوشمندانۀ هانکه از موسیقی در فیلمی که دو شخصیت 
هایی از آخر عمر قطعهکند: اند اشاره میبوده اش معلم موسیقیاصلی

فیلمی که یک پایش در اکثر بتهوون و شوبرت، انتخابی کاماًل مناسب 
های فیلم، مدت زمان فیلم در آستانۀ دِر مرگ است. در یکی از صحنه

را برای  بینیم و هانکه رؤیای بیداری اوژرژ را مشغول رؤیاپردازی می
گر تصویر می فلج شده تصور نیمهژرژ همسرش را که اینک  کند.تماشا

ی ایمپرومپتوطعۀ های اول قکند که پشت پیانو نشسته و میزانمی
تصنیف کرده.  7250ای که شوبرت در نوازد، قطعهشوبرت را می

اش را در یک سال آخر عمرش ی عالیایمپرومپتوشوبرت هشت 
ها تب داشت و کرد. بیشتر وقتنزدیکی مرگ را احساس می اونوشت. 

سال  25که از دنیا رفت  7252برد. در نوامبر بتوانست غذا را فرو نمی
دهد که ای روی میبیشتر نداشت. اما ارجاع به تارکفسکی در صحنه

ژرژ به تنظیم ِفروچو بوزونی )پیانیست و آهنگساز و نویسندۀ ایتالیایی که 
کند. اصل قطعه از دنیا رفت( از قطعۀ باخ برای پیانو فکر می 7251در 

« خوانم آقای من عیسی مسیحتو را می»عنوانش  برای ارگ نوشته شده و
نظیر را برای آن تصنیف کرده است. متن مناجاتی که باخ این قطعۀ کم

رب/ ایمانی که تنها به جویم یا ایمان راستین را از تو می»قرار است: بدین
«. انگیزددستگیری از ضعفا برمی دارد/ و بهورزد/ مرا فروتن میتو عشق می
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هایی که هانکه از شوبرت و بتهوون باخ، برخالف قطعهاین قطعۀ 
اش( است، متعلق به زمانی برگزیده، از آثار جوانی باخ )دهۀ سوم زندگی

اش را نواز دربار بود. هنوز استقالل و آوازۀ آهنگسازیاست که باخ ارگ
گیراتر، به . عشقموسیقی در »گفتۀ نویسندۀ مقالۀ نیافته بود. ولی از همه 

وجهی ، این است که تارکفسکی این قطعه را به«سوالریس. منظره
سال پیش از  17، حدودًا سوالریسنحوی بس اثرگذار در محدود اما به

کار برده بود. طرفه اینکه تارکفسکی از اجرای این قطعه با ُارگ ، بهعشق
کار بهره برده بود درحالیکه هانکه روایت بوزونی، اجرا با پیانو، را به

، سوالریس خواهد به تارکفسکی ادای دین کند. درد. شاید هانکه میگیرمی
فقیدش را که قباًل  در ایستگاهی فضایی همسر شناسکریس کلوین روان

بیند. این قطعه چند بار در فیلم در زمین خودکشی کرده بوده می
وزنِی کوتاه در سفینۀ بیتر از همه در صحنۀ آید، اما مهمگوش میبه

 ،که دیگر اشیاءشوند، همچنانمی ری در هوا معلقکریس و ه  سوالریس. 
گر در این میان جزئیاتی از تابلوهای منظرۀ  انگار که در خواب. و تماشا

شان. این صحنه یادآور قابهایی رهاشده از بیند، نقاشیبروگل می
باختن آن آلود هانکه است. پس از جانم حزنیللحظۀ ف« شادترین»

زدۀ ژرژ ظاهر های حیرتچشم اواخر فیلم، آن جلوِ دست ژرژ، در به
خواهد که کتش را بپوشد و آلود از ژرژ میشود و با لحنی عتابمی

قاب و وسیع ای بیدنبال او از در خارج شود. آن دو پای در منظرهبه
کار که کلوین نمیند گذاشت؟ ژرژ از پِی شبِح آن میهخوا   کند...رود، 

تروتمیز  سینمای هانکه خوِد واقعیت بورژوایی کابوسیدانیم که در می
دارد و نشان هانکه پوستۀ تمدن بورژوایی را برمیبسته است. و آذین


