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گذشته در گفت می توان به فیلم همین ابتدا باید  بر  بادمارینسال 
کرد و با نهپست _اساس دوراهِی فمینیستی گفتن به مدرنیستی فکر 

که فلسفۀ این فیلم روشن می که این دوراهی است  شود. فیلمی 
جهت ساختار ویژه و شکل خاص روایتش هر مخاطبی را به یکی به

های عشق و خیانت و کند. با مضموناز این دو راه متمایل می
که حتی یک بیانیۀ  از طرف آورد. فمینیستی را به ذهن میتجاوز، 

گذشته و واقعیت ندارد و هرچه هست را دیگر از آن که انگار فیلم  جا 
کشد و داند، بحث تکثر را پیش میوابسته به تفسیرهای متعدد می

کالنوارد فضای پست ظاهر آنچه شود. بهها میروایتمدرن و مرگ 
که باید از بین آنشماریهای بیهست روایت ها یکی را ست 

کرد یا که هیچ انتخاب  دیگری برتری ندارد  ریک ببه این نتیجه رسید 
و بنابراین بهتر است در مواجهه با جهان فیلم موضعی بازیگوشانه 

کنیم.  اختیار 
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گذشته تالش ما در این بحث نفی این دوراهی در مواجهه با  سال 
که می در مارین باد ای دانست دربارۀ توان آن را بیانیهاست. فیلمی 

گذشته با پردۀ نمایش  (memory)با حال یا ارتباط حافظه  ارتباط 
(screen) گری که تجربۀ سینمایی را برای هر تماشا ، یعنی دو رکنی 

 زنند.رقم می
کارگردان فیلم، در یکی از مصاحبه                                                                          هایش در همان آلن رنه، 

گذشته در مارینشدن های نخست ساختهسال ، مایۀ الهام بادسال 
کوروساوا دانست. هر دو فیلم از تنش  (0591) راشومونخود را فیلم 

گویند و بودن حقیقت میظاهر از نسبیبین چند مرد و یک زن، و به
 هاست.این سرنخ خوبی برای مقایسۀ آن

کران  گذشته در ماریندر همان ساِل ا قدان به دو منت بادسال 
گروهی آن را به کوبیدند و نامنسجم و دسته تقسیم شدند:  شدت 

گروهی شیفتۀ فیلم شدند، در مورد آشفته اش دانستند و، در مقابل، 
کردند و در فیلم هایش ارجاع دادند و های مختلف به پالنآن بحث 

کردند. گذشته و حال را تکرار   حتی این شکل از رابطۀ 
که دربارۀ ین مقالهبر اساس یکی از بهتر گذشته در هایی  سال 

 نوشته شده، این فیلم بیش و پیش از هرچیز دربارۀ این بادمارین
که ما چگونه فیلم کنیم و این شاید تعریف ها را نگاه میموضوع است 

فرآیند آفرینش »فیلمی دربارۀ  باشد.« مثابۀ فلسفهفیلم به»دقیق 
 دهد.شدنش را نشان میکه جریان ساخته« های سینماییروایت

گفتۀ برتولت برشت، تئاتر بورژوایی در ابتدای قرن بیستم نوعی  به 
که تجربۀ تماشای تئاتر به« تئاتر مطبخی» یج است، به این معنا  تدر
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گری با غذایی حاضر شبیه تجربۀ رفتن به رستوران می شود. هر تماشا
که مناسب طبع او پخت شده و بعد از و آماده روبه فرایند روست 

 «تئاتر اپیک»ماند. برشت، در مقابل، از هضم چیزی از آن باقی نمی
(Epic theatre) کند. سینمای مدرن نیز، بعد از فیلم دفاع می

کین گر  (0590) همشهری  دیگر یک مادۀ زودهضم در اختیار تماشا
یادی گذارد، بلکه به او مادۀ خامی مینمی کار ز ی آن  که البته رو دهد 

که باید فیلم را از دل آن مادۀ خام  گر است  گرفته، اما این تماشا انجام 
گری تبدیل به فیلمساز  کند. با این تعریف هر تماشا استخراج 

کالسیک و سینمای پستشود و این در تقابل با سینمامی مدرن ی 
 است.

کار را از همان ابتدا دشوار می کند. طبق تعریِف این قضیه 
که فیلمساز و هاییمعمول، مادۀ خام هر فیلم سینمایی راش ست 

کار می ی آن  شده در کنند تا محصولی تمامگروهش در اتاق مونتاژ رو
گر بگذارند. اما  گذشته در ماریناختیار تماشا چنین  بادسال 

یکردی ندارد و از این لحاظ شاید نقطۀ اوج سینمای مدرنی باشد  رو
 ۀها طی فرایندی پیچیده مادکه با اورسن ولز آغاز شد. این نوع فیلم

گر می گذارند و در وهلۀ اول هیچ پالت یا پیرنگ خام در اختیار تماشا
کاماًل پرداخته که بهقطعی یا  ه، راحتی هضم شود و در نتیجای ندارند 

 دارند.مخاطب را به فکرکردن وامی
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 های ناممکنهمجواری
یخ گفتۀ دیوید بوردِول، تار پرداز سینما، معمواًل برای نگار و نظریهبه 

گیریم و این طرح فکرکردن به یک فیلم نقطۀ شروع را پالِت آن می
گر اجازه می داستان، ساده که دیده یا دشوار، به تماشا دهد فیلمی را 

ست، خود دوباره بسازد. این بازسازی بر اساس ترتیب زمانیدر ذهن 
گر فیلم پیرنگ پیچیدهبدین که ا گر شروع سان  ای داشته باشد تماشا

سر هم چیدن. حتی در برخورد با طور مرتب پشتکند وقایع را بهمی
گر تالش میمدرِن پیچیدهستپیک فیلِم  کند وقایع تر، باز تماشا

کنار هم قرار دهد و آنُخردشده و اجزای از ه ها را در م پاشیدۀ فیلم را 
 ومعلولی جای دهد.یک زنجیرۀ علت

گذشته در مارینفیلم  های سینمایی ، اما، با تمام تجربهبادسال 
که باید آن را فیلمی دربارۀ  تفاوت رادیکال دارد. برای همین است 

کردن فیلم دانست. آزمایشی خالف که مخاطبش باید آنتماشا  آمد 
کند نحوی را به  که تا به حال تجربه نکرده است.تماشا 

گذشته در ماریننکتۀ اصلی و عنصر ساختاردهندۀ  این  بادسال 
که تعیین دقیق داستان فیلم محال جاست است و از همین است 

کارش آغاز می شود. فیلم دقیقًا یک پیرنگ واحد دارد، و نه که 
توان یک داستان علت نمیهای متعدد، اما درست به همین پیرنگ

کشید.  پیوسته و دارای انسجام از آن بیرون 
که کند این فیلم استراتژی خاصی را پی میبوردِول ادعا می گیرد 

کینصورت بالقوه با به تر با فیلم شکل جدیآغاز شده و به همشهری 
کارل تئودور درایر ادامه یافته است. در این فاصله  (0591) روز خشم


