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 زنیآلن و برگمان: بوطیقای ُلکنت
شاید بحث دربارۀ فیلم وودی آلن مثل خود فیلم قدری پراکنده و 

گریزهای بسیار، توان، عالوه بر حاشیهغیرمنسجم باشد اما می ها و 
کرد و آن، ارتباط بین میل  ( و روایتگری desire)یک خط اصلی پررنگ 

(narrativityدر فیلم )یی های اوست. پیش از این باید از اتصالی
که زم گفت  کرده است: ارتباط او و ینهسخن  اش را خود آلن فراهم 

که زیباشناسی آن ظاهر از هم ها بهاینگمار برگمان، دو فیلمسازی 
کمیک و فاصله یم با فضای  ها دارد. هیچ فیلمی از برگمان سراغ ندار

طبعی و مزاح و اشارۀ مستقیم به عناصر بیرونی، و اساسًا در شوخ
که میهای او با جهانی مواجهیفیلم توان آن را تابع قواعد و قوانین م 

یخ. در فیلم های وودی آلن، اما، هرچه خود دانست و مستقل از تار
کنار آدمبیشتر در زمان حال هستیم و در خیابان های امروزی. با ها و 

که از اوایل دهۀ هفتاد به بعد، چه حال خوِد آلن تصریح میاین کند 
شان، دائمًا به برگمان ارجاع داده و ها و چه در ساختاردر متن فیلم

گر برگمان در تحت تأثیر او بوده است و نفِس فکرکردن به اینکه ا



 

 

کار می کمیک مینیویورک  افتاد، ساخت چه اتفاقی میکرد، یا فیلم 
توان وودی آلن پردازی و آزمایش فکری جذابی باشد. میشاید خیال

گرچه فیلم  را سنتز فلینی و برگمان در نیویورک دانست. برای همین ا
که به رابطۀ شخصیرا اتوبیوگرافی آلن میآنی هال  اش با داین دانند 

کیتون )داین کیتون می پردازد و نام فیلم هم مشخصًا از نام اصلی 
گرفته شده، با این کردن این قضیه در پرانتزش حال، بدون نفیهال( 

کنیم و نشان دهیم می یم تا از ارجاع مستقیم آلن به برگمان آغاز  گذار
کلی فکری و ایده بحث از پیوند ای آلن و برگمان فقط یک بحث 

ویژه در این فیلم، یک ارتباط ساختاری بسیار مهم نیست بلکه، به
که با فرمولی واحد یک بوطیقای سینمایی تعریف می  کند.است 

 آنی هالآلن به برگمان در  : ارجاع1-2 صویرت 
   

که آنی و َالوی با هم قرار میاولین گذارند و برای دیدن فیلم بار 
ماند روند، آنی خواب میبرگمان به سینما می (6791) چهرهبهچهره

گذشته است. این تأخیر و وقتی به قرار می که دو دقیقه از فیلم  رسد 
ها فقط تیتراژ را از دست به نظر آنی چندان مهم نیست چراکه آن

هم به زبان سوئدی بوده، اما اصرار َالوی به اینکه که تازه آن اند،داده
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ها تصمیم خواهد فیلم را از اول تا آخر ببیند معنادار است. آنمی
که یکی دیگر از قهرمانمی های گیرند فیلم دیگری از فلینی ببینند 

گران این فیلم می جا، روند و در اینوودی آلن است. به صف تماشا
که صدایشان بهَالوی متوجه زوجی می سر آنی وپشت طرزی شویم 

شود. مرد استاد دانشگاه است و غیرعادی بلند شنیده می
گوید ریزد. میهم میهایش از فلینی اعصاب َالوی را بهصحبت

که ادا  (6791) جادهفلینی بعد از فیلم  تبدیل شد به فیلمسازی 
ها د. او با این حرفاش را ندارآوَرد و سادگی و بکربودن اولیهدرمی

گفتمی کند. از تأثیر رسانه بر افکار خواهد طرف  وگویش را اغوا 
که در دهۀ زند و از مارشال مکعمومی حرف می پرداز نظریه 97لوهان 

که صبر َالوی تمام می شود و خطاب به دوربین مشهوری بود. تا جایی 
دبودن هرکس کند، اما استاد دانشگاه در جواِب او از آزااعتراض می

های گوید استاد حرفگوید و از حقش برای ابراز عقیده. َالوی میمی
ای اتفاق شکل جادویی لحظهلوهان را نفهمیده و بعد بهمک

که در آن وودی آلن خوِد مکمی لوهان را به عنوان شاهد زنده افتد 
 کند.احضار می

گهگاه عنا  صری فیلم آلن با اینکه یک خط روایِی مشخص دارد، 
ی پرسوناکنند و از این لحاظ مثل فیلم به روایت آن تجاوز می

ی پای خود ایستاده و از فضای بیرون  (6711) که رو برگمان  است 
مستقل شده اما موضوعات روز به فضا یا خط روایی فیلم هجوم 

دو مورد  پرسونادر فیلم  .کنندیمآورند و سرزده خود را تحمیل یم



 

 

که اصلِی این تجاوزها به خط اصلی روایت، یکی آن الیزابت جاست 
موقع تماشای تلویزیون خودسوزِی راهب بودایی را  لیو اولمان() فوگلر

بیند و دیگری برخورد او به عکسی از هولوکاست و قربانیان می
کرده است. کتابی پیدایش  که الی  ورود سرزدۀ این دو  آشویتس 

گسست و ل  عنصِر بیرون  کند و این کنت میاز فیلم، روایت را دچار 
که در نوع کنتبوطیقای ل   زنی، نیز اساس سینمای آلن است 

تر، در دعوای دهد و مهمزدن و ایفای نقش او خود را نشان میحرف
 خط اصلِی روایت فیلم با فضای بیرون از روایت.

احضار مارشال  آنی هالترین نمونه در فیلم شاید واضح 
که یک پرداز معاصر،نظریهلوهان، مک باره از پشت یکی از باشد 

ها آید و با شخصیتپوسترهای فضای انتظار به جهان فیلم می
کاش زندگی اینزند و َالوی بعد از این تجربه میحرف می طور گوید 

که هروقت می ِن کردیم و عناصری را از خواستیم قطعش میبود  بیرو
آوردیم و پس از حل مسأله دوباره عنابخش آن به درونش میقالب م

که بعدها میشائیل هانکه در فیلم دادیم. ایدهادامه می گیمزای   فانی 
(6779Funny Games,) بندد: او زندگی را همچون فیلمی کار میبه

توان آن را به عقب برگرداند و سپس طور دیگری یمکه  دهدیمنشان 
ی پرسوناآلن و  آنی هاِل توان بین ها میاین مثالاش داد. با ادامه

که جدا از هم به کرد. دو فیلمی  نظر  برگمان پیوندی ساختاری برقرار 
کم ارجاع مستقیم آلن به برگمان، جواز چنین رسند اما دستمی

 کند.پیوندی را صادر می
 

 منطق پیگمالیونی وودی آلن


