
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

کاوی فیلم   وا
2 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

کانتیپلبحث از فیلم  های دو را بر اساس نوشته های مدیسن 
بریم تا از دو منظر متفاوت به این منتقد برجستۀ سینما پیش می

کنیم و از طریق تقابل بین این دو قرائت به موضوع عشق  فیلم نگاه 
یم.  کانتیپلدر سینما بپرداز توان به یک اعتبار از را می های مدیسن 

شده در مورد عشق خواند و البته، اگرچه های ساختهترین فیلممهم
کاماًل عاشقانه است و از فیلمبه  09های موفق هالیوود در دهۀ ظاهر 
گفت این فیلم دربارۀ عشق نیست. نظام آید، میحساب میبه توان 

که ما دنبال معالیوود ظرفیت بازنمایی عشق را بهسینمایِی ه نایی 
کانتیپلحال کنیم ندارد و با اینمی که فیلمی های مدیسن  ست 

که کند و تحت تأثیر قرار میهمه را جذب می دهد، با عشقی 
گر نظر میمحسوس و پرشور به احساس در نگاه اول رسد و تماشا

که با فیلمی ساختگی طرف است. این فیلم یکی از نمی کند 



  
 
 
 
 

کانتیپلعشق در سینما:                                                                              82  های مدیسن 

 

نمای هالیوود است دربارۀ اینکه چگونه های سیبهترین نمونه
دادن عشق بپوشاند. تواند ناتوانی خود را از نشانهالیوود می

که عشق به معنای واقعی را دور میفیلمی خواهد با زند و میست 
یتم آهسته و شخصیت پایی بهر کم ارو نظر برسد و مثل های 

 نباشد. هالیوودیپرسروصدای های فیلم
ترین بحث نوشتۀ راجر ایبرت، یکی از موفقمقالۀ اول مورد  

است و مقالۀ دوم نوشتۀ  ،نقدنویسان آمریکایی جریان اصلی
گر این جاناتان رزنبام، از رادیکال ترین نقدنویسان سینمای آمریکا. ا

کنار هم قرار دهیم قرائت ایبرت دو مقاله را به صورت شماتیک 
فیلم است و  محور است و قرائت رزنبام ناظر به زیرمتنمتن

کانتیپلدهد دیالکتیک این دو نشان می چه حرفی  های مدیسن 
 دربارۀ عشق دارد.

کلینت ایستاز طرفی می  ی رز ارغوانی قاهرهوود را با توان فیلم 
گرچه ارجاع مستقیمی به آن ندارد. می کرد، ا توان وودی آلن مقایسه 

که با فاصلۀ زمانیبه ده سال از هم  لحاظ ساختاری این دو فیلم را، 
اند، سؤال و جواب همدیگر دانست. فیلم آلن از ساخته شده

ها به نظام فیلمسازی هالیوود است و فیلم ترین حملهرادیکال
کانتیپل گاهیهای مدیسن  یی درکار باشد، ، بدون اینکه آ

که دستواکنشی ن هالیوود به حملۀ آلن،  کم نشان داده ست از درو
ف امکان بازنمایی عشق ندارد. هالیوود هالیوود به دالیل مختل

یاست برای زنده داشتن شکلی از نگهکارخانۀ تولید دائمِی رؤ
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که برای ما طبیعی شده و حتی شکلی از فیزیک میل یدن  ورز
که به یج از فیلممعاشقه  عنوان ایم و بههای سینمایی آموختهتدر

یدتنها شکل عشق م معرفی شده است. فیلم آلن با سیست نورز
های پل برد.سازی برشتی همین مسائل را زیر سؤال میبیگانه

کانتی های سینمای ترین ستارهبا استفاده از یکی از بزرگ مدیسن 
که میآمریکا تیپ فرانچسکایی خلق می تواند نقش زنی عاشق کند 

کنددر دمرا  که مریل استریپ  .ودستگاه هالیوود بازی  فرانچسکایی 
پاسخ هالیوود است به  تعبیری،، بهکندنقشش را بازی می

که نام هر  سیسیلیای فیلم آلن با بازی میا فارو. تصادفی هم نیست 
دو زن ایتالیایی است و هر دو در میانسالی با بحران زندگی زناشویی 

 اند.مواجه
که مقالۀ ایبرت با این پیشفرض آغاز می  های مدیسن پلشود 

کلینت  نه دربارۀ عشق است نه دربارۀ کانتی مسائل جنسی. فیلم 
های مدیسن پلوود در وهلۀ اول دربارۀ یک ایده/فکر است. ایست
ست از رمانی با همین نام، نوشتۀ رابرت جیمز که اقتباسیکانتی 

کلیشهوالر، جمله کمی دخلای  وتصرف تکرار ای از رمان را با 
که مانیفست فیلم راجع به عشق است و رابرت، کند، جملهمی ای 

که عکاس مجلۀ شخصیت اصلی مرد با بازِی خوِد ایست وود 
گوید: وگرافیک است، در شب وداع با فرانچسکا به او میینشنال ج

که همه» داشتن چیزش مبهم و دوپهلوست، این نوع یقیندر جهانی 
این تز اصلی فیلم است و « آید.فقط یک بار در عمر آدم پیش می

کرد.توای را میگیری همچو ایدهشکل  ان با مرور پالت آن مشخص 
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کانتیپل  که داستان اصلی را قاب  های مدیسن  با داستانی 
گیرد و با اطالعاتی در زمان حال دربارۀ دو قهرمان فیلم در زمان می

که زندگیگذشته آغاز می ای در یک اش در خانهشود: زن میانسالی 
کن میمزرعه به کاماًل سا که از میانشکل  گذشته گذرد و مردی  سالی 

است و دائمًا در حرکت است.  کوگرافییو عکاس مجلۀ نشنال ج
کل بینند و عاشق هم میاین دو یک بار همدیگر را می شوند اما 

گیرند باقی کشد و تصمیم میشان چهار روز طول میرابطۀ عاشقانه
مهم این قضیه این  ا هم سپری نکنند. داللت ضمنیعمرشان را ب

گر زن و م که ا شان و آرزو و خواهش رد بر اساس میلاست 
کردند شایستۀ چنین عشقی نبودند. به بیان شان عمل میبودنباهم

گر دو قهرمان اصلی فیلم از میل کردند شان صرف نظر نمیدیگر، ا
 گرفت.شان درنمیاین چهار روز رابطۀ عاشقانه بین

کانتیپل  کران می 5001در سال  های مدیسن  شود، حدود سه ا
که در آمریکا خیلی پرفروش و پرخواننده سا ل بعد از انتشار رمان آن 
که خوب پرداخت شده اما تا  ،بود با داستانی قوی و جذاب 

کلیشه ای است و نثرش برجستگی خاص و ویژگی قابل حدودی 
لحاظ توجهی ندارد. نام نویسندۀ رمان، رابرت جیمز والر، بدین

که نام شخصیت اصلی مرد ف یلم هم رابرت است و اهمیت دارد 
که در فیلم  گویی او مِن دیگر نویسنده است. رمان بدون آن قابی 

که در می بینیم نوشته شده، یعنی بدون ماجرای پسر و دختری 
های زناشویی خوانند و زندگیبزرگسالی وصیتنامۀ مادرشان را می

پاشی است بعد از خواندن زدهبحران که در آستانۀ فرو شان 



 
  
 
 
 

 03                                                                                                                               واکاوی فیلم

 

خورد و به حالت عادی هم جوش میادرشان بههای منوشته
 گردد. فیلم به این معنی، برخالف رمان، پایان خوشی دارد.برمی
کتابش فانتزی  یی قرن نوزدهمی را با یک رابرت جیمز والر در 

کرده است و ست ای آمریکایینسخه متن او روایت آمریکایی احیا 
یاد به آناز داستان که در قرن نوزدهم ز یم و ها برمیهایی  خور

زنی داستان فلوبر است، گوستاو  مادام بواریشان ترین نمونهبرجسته
 یازندگی بسته و باصطالح شهرستانی  خواهد از محدودۀکه می

روستایی بیرون رود و رها شود و مردی باید بیاید و نجاتش دهد. این 
یک تجربه میهای قرن نوزدهم بهقضیه در رمان شود و در شکل تراژ

رمان والر این تراژدی یکجور تراژدی آمریکایی است. ایبرت فانتزی 
کرده: وپرداختۀ رمان را در مقالهساخته اش خیلی خوب خالصه 

کدامنی total eroticismگیزِی تام )انفانتزِی شهوت ( درون عفت و پا
که به ترازی معنوی/روحی برکشیده می شود و این شاید در کامل، 

کم وود نظیر باشد. رمز اثرگذاری فیلم ایستسینما و ادبیات آمریکا 
ای دارای خصوصیات جسمانی همین است. در این فانتزی غریبه

کت و بیمردان نیرومند در آشپزخانۀ زن خانه صدا حاضر داری سا
عکاس  ،کشد. در فیلمیابد و او را در آغوش میشود/تجسد میمی

که زنی خواستۀ تجسم مادی کوگرافییمجلۀ نشنال ج ست 
کسالت و ماللی غیر قابل تحمل رسیده و در مرز زندگی اش به 

یای زندگیماخولیاست و می یی را گوید وقتی دختربچه بود رؤ
که هیچ رمی  بطی به زندگی امروزش ندارد.دید 


