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  سایۀ نارونی تا ابدیت جاریست

  اشهاي زندگیسکانس دربارة انسان و تنهاییسه 

  ) 1395نامه نوروز (ویژه 33مجله اندیشه پویا، سال چهارم، شماره  :منبع

اند ماندگارترین و تاثیرگذارترین سکانس هاي فیلم هایی را که تاکنون دیده ام، ذکر کنم و از من خواسته» اندیشه پویا«  دوستان نشریۀ
 فیلم زیاد سینما را بسیار دوست دارم و با عنایت به اینکه در میان هنرهاي گوناگون، افزون بر موسیقی و رمان، ژانرچرایی آنرا تبیین کنم. 

رخواست دسکانس در میان انبوه فیلم هاي ایرانی و غیر ایرانی، کاري به غایت دشوار است. با این حال، براي اینکه  ینمی بینم، انتخاب چند
اخیر دیده ام، در نظر آوردم و آنها را سال  15-10دوستان را اجابت کنم، به حافظۀ خود فشار آوردم و انبوه فیلم هایی را که خصوصا در 

متمرکز  و جستجو را بر فیلم هاي غیر ایرانی  گذاشتمتا فیلم هاي ایرانی را کنار مرور کردم. براي اینکه دایرة انتخاب محدودتر باشد، عجال
س از سکان 3، »دلرفهرست شین« و » یونپاپ« با کنار گذاشتن دو فیلم محبوبم، میان حقیقتا سخت است، این کردم. به رغم اینکه انتخاب در 

 دیگر دربارة برخی از سکانس در سطور ذیل دربارة آنها و چرایی انتخاب شان می نویسم. امیدوارم در مجالی و فیلم را انتخاب کرده  3
ماي ام و علی االصول سیندیده  خوب متعدديالیان اخیر فیلم هاي ایرانیِ ، خصوصا که در سقلم بزنمندگار فیلم هاي ایرانی نیز ماهاي 

  اصغر فرهادي و رضا میرکریمی را  بسیار می پسندم. عباس کیارستمی، کارگردانان نامبرداري چون داریوش مهرجویی،

  

سکانسی از فیلم که کشتی در آستانۀ غرق شدن است و بخشی از آن در آب هاي با کارگردانی ریدلی اسکات. » نیکتایتا«فیلم  .1
مرگ اند.  لنگران، در پی یافتن مفري براي زنده ماندن و رهیدن از چنگادلتمام مسافران کشتی، سراسیمه و اقیانوس فرو رفته،  

اندیشۀ هجوم آوردن و به زن و مرد، پیر و جوان، ثروتمند و فقیر، در  تعداد قایق هاي نجات کشتی  محدود است و هرکس، اعم از
مردي از اینکه خود را به شکل زنان در آورد و  از این طریق در میان مسافران قایق خود  . در این میان،ندهر نحوي سوارقایق شدن ا

ه آرامی می گذرد، بشان بدون عنات به آنچه پیرامون  ، موزیسین ها،و پر تالطم این  دقایق آشوبناك در. ندارد جا بزند، باکی را 
لیم مرگی شده  قات انگاشته، تسظیفه تخطی ناپذیر خویش در آن اوتو گویی، نواختنِ موسیقی را ونواختن موسیقی هستند.  مشغولِ

توام  شدنِ م شدن در برابر سرنوشت، تسلیمحس تسلی عمیقا د. این سکانس،و فرا می رس استتا ساعاتی دیگر در انتظارشان  ند کها
و صادقانه بگویم، بر احوال آن موزیسین ها غبطه  را دیده این سکانس  اري را به من القاء کرد. بارها با  تعلیق و رهایی و رستگ

مجدید و ویق و تخورده ام. اشتغال داشتن به کاري که در آن مهارتی داري و آنرا بلدي، در لحظاتی که کسی ترا نمی بیند و تش
ال و در عین ح سختاز این دنیا رخت بر خواهی بست،  ن متصور نیست و می دانی تا دقایق و ساعاتی دیگرآآینده اي از پسِ 

اري کیزي از آن نیست، چه خوب که انسان وقتی به رو گانسانهاست و گریز  ۀسرنوشت محتوم هم ،رشک برانگیز است. مرگ
ط خود باید بلی در حالی که تعلیق و رهایی را عمیقا تجربه کرده و می داند به زودي ، مشغول است؛که عمیقا آنرا دوست می دارد

 تر هستی را ترك گوید، روي در نقاب خاك کشد. تئا ۀرا پس بدهد و صحن

ر آپریل سال د آخرین روزهاي عمرشکه تا   بریتانیاییِ قرن بیستم  خوانده ام -یشیروال ویتگنشتاین، فیلسوف مشهور اتدر اح
فیِ نوشتۀ فلسآخرین  تاریخ  . ت از تامل و نگارش فلسفی  نکشید، دسبود ا در آورده پ، به رغم اینکه سرطان او را از 1951
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کشتی  يسیاق، موزیسین ها ، دو روز قبل از وفات اوست. بر همینمنتشر شده  »فرهنگ و ارزش« در  کتاب که  ویتگنشتاین
 ادامه دادند و تا آخرین لحظات، سرخوشانه و فارغدالنه موسیقی نواختند. ، به ادامه دادنتایتانیک 

دیان هوفیلم به قصۀ تراژیک هولوکاست و کشتار یبا کارگردانیِ مارك هرمن. The Boy in the Stripped Pijamas فیلم   .2
ودیان به نازي طی جنگ جهانی دوم اختصاص دارد. یک افسرارشد نازي براي ادارة یک اردوگاه یه ارتش در اردوگاه هاي کار 

شتار کرفته رفته در جریان ر این افسر، آنجا سکنی می گزیند. همس نزدیکی اردوگاه  سفر می کند و در همراه خانوادة خود به 
و اوقات تلخی  ین دعواها و گله هااغ می کند. اما ازهمسر نظامی خود در می پیچد و نگیرد و با   این اردوگاه قرار مییهودیان در 

شدید، تردید و خللی در برنامه هاي افسر بلند مرتبۀ نازي پدید نمی آورد. در عین حال، پنهان از چشم خانواده، دوستی غریبی هاي 
سالۀ این افسر نازي و یکی از کودکان یهوديِ ساکن اردوگاه شکل می گیرد. این دو بارها یکدیگر را از پشت سیم هاي  8بین پسر 

ي، از روي سالۀ افسر ناز 8گفتگو می کنند. پسر  یکدیگربا ازي می کنند و در عوالم کودکانۀ خود خاردار می بینند و با هم ب
دیدارهاي از پشت قرارها و ز زیر سیم خاردار وارد محوطه اردوگاه شود و آنجا را ببیند. در یکی از این اکنجکاوي مایل است  

هر دو با حفر کردن چاله اي، کمک می کنند تا پسر آلمانی از آن سوي  ؛می آوردبراي او  ی راه راه، لباسپسر یهودي، سیم خاردار
نقل مکان  ردوگاهمدان ها را بسته اند تا از اسیم خاردارها وارد محوطۀ اردوگاه شود. از قضا این روز، که خانوادة افسر نازي چ

 سرنوشتین اینکه بدانند چه بدو، راه راهله با پیژاماهاي سا 8، در اردوگاه، قرار است عده اي از یهودیان را از بین ببرند. دو پسر کنند
  ،همسرشو  يدر انتظارشان است، در اردوگاه به محلی سوق داده می شوند که قرار است یهودیان دسته جمعی کشته شوند. افسر ناز

الش تاه شده است. پدر، ود وارد اردوگبا کندن لباس هاي خ متوجه می شوند که پسرشانساعاتی بعد  پس از جستجوي بسیار، 
معی ج را پیدا کنند، اما دیگر دیر شده و پسرش در میانِ رشپس و را بگردند ، همه جااردوگاه کارمندان و افسران  که بسیار می کند 

ابند یرا کشته است. سکانسی از فیلم که افسر نازي و همسرش در می  شه پدر به دست خود پسرک؛ تو گویی از یهویان کشته شده 
است، همچنین ماتم و  سالۀ آلمانی 8مادر پسر  و سوزناك ِانسی که همراه با نعره هاي جگر شکاف ککه چه فاجعه اي رخ داده، س

فوق العاده  احوالمی توان افسر نازي از مصیبتی که بر سر خانواده اش آوارشده، حقیقتا تکان دهنده است.  استیصال و درماندگیِ
ه درهم شکستن و استیصال او را می توان به عیان دید؛ کبه رغم جنایتکار بودنش،  .انی را تصور کردآن افسر آلم بغرنج و غریب 

ریبان چه ایت برد؟ گبه چه کسی شک که هیچ تصور نمی کرد،خورده ضربۀ کاري را از جایی او ». ار استیدست باالي دست بس« 
 انسانی... مناسبات و روابطغریب و شکننده در  عمیقاوضعیتی ». خود کرده را تدبیر نیست« که  کسی را بگیرد

 

ار می کند ک » فدکس«ر زندگی مهندسی است که در شرکت روایتگ، فیلم رابرت زمکیس.  با کارگردانی  Cast Away فیلم   .3
و در یک سفر کاري هوایی، پس از سقوط هواپیما و از بین رفتن سایر مسافرین، به نحو معجزه آمیزي زنده می ماند. امواج سهمگین 

ٔ دریا او را به جزیره دورافتاد اولیه  براي رفع حاجات» چاك نولند«اي می رساند که هیچ انسانی در آن زندگی نمی کند.  ناشناخته ە
ور می شود ابتدایی ترین ابزار ها را بسازد تا بتواند شبها آتش درست کند و همچنین از دریا ماهی بگیرد تا غذایی فراهم خود مجب

د می گیرد یا بر جزیره انس می گیرد وحاکم  طبیعت او رفته رفته با پس از ستیز بی حاصل اولیه با محیط پیرامون، و بخورد.  کند
ی کند. نولند در نبود همدم و بنی بشري در جزیره، روي توپی که در میان بارهاي بر جاي مانده از زندگآن جزیره که چگونه در 

مسافران نگون بخت که امواج دریا آنها را به ساحل جزیره رسانده، پیدا کرده،عروسکی نقاشی می کند؛ عروسکی که تنها مونس 
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ي کرده و دغدغه ها و معضالت و آرزوهاي خود را به گوشش چاك در این برهوت تنهایی است و او شب و روز را با آن سپر
، مسافر دورافتاده تصمیم می گیرد بلمی بسازد و خود را به آبهاي اقیانوس سال 4می خواند و برایش نجوا می کند. پس از گذشت 

فراهم داقلی حسازد و آذوقه اي  بلمی می انه خویش بازگردد. از اینرو بسپارد تا بلکه مفري بیابد و دوباره به تمدن و شهر و کاش
می کند و عزم سفر می کند. او چندین روز روي قایق زندگی می کند و با دریاي آفتابی و مواج و طوفانی می سازد و باال و پایین 

ود ب ه، عروسکی که به دست خود در جزیره ساختاین میان نجات یابد. در می شود تا مگر با کشتی یا گشت ساحلی مواجه شود و 
می افتد. تالش زیاد چاك نولند براي گرفتن عروسک بی نتیجه می ماند و آب، دریا  ، به داخل آب ردو دلبستگی عمیقی به او دا

اقیانوس عروسک را با خود می برد؛ اندوه سنگینی بر دل چاك می نشیند و در فقدان عروسک به پهناي صورت می گرید و بی 
ده بر روي بلم حال دراز کشینولند بی زناك، در حالیکه نوعی تسلیم و تعلیق و بی تفاوتی در حادثۀ سواین تابی می کند. پس از 

ه او را ک کسیدر می یابد د. پس از آن، چاك نولند نجات می باید و به دیار خویش باز می گرددیده می شود، توسط کشتی اي 
 ،شتهسالیانی که گذ دراو در جزیره زندگی کرده؛ اطره و عکس بسیار دوست دارد و در روزگار غربت و دوري و تنهایی با یاد و خ

ن مأیوس شده و نهایتا در غیاب او با شخص دیگري پیماش نیافته و از زنده ماندنبه رغم جستجوي فراوان، هیچ اثر و نشانی از نولند 
  ده است. وجودش شعله ور شهاي عاطفی در محبت بسته و اکنون با بازگشت یار و آشناي قدیمی، منقلب شده و تضاد 

  
سکانس تالش نولند براي گرفتن عروسک در آبهاي اقیانوس و ناکامی او در این میان که با مویه ها و ناله هاي غریب او همراه 

انس افزوده سکاین بر تاثیر گذاري   به یاد ماندنی است. موسیقی حزین و زیباي فیلم همعمیقا با بازي عالیِ تام هنکس،  است، 
خاکی است. عموم انسانها در دوران کودکی با عروسک  ةاي از حقیقت زندگی بر روي این کرعروسک نماد تکان دهنده  ست. ا

هاي خود مشغولند و با آنها بازي می کنند و پس از رخت بر بستن دوران طفولیت و گم شدنش در کوچه سنجاقک ها، عروسک 
افلند که کثیري از آنچه ایشان در دوران میانسالی وکهنسالی بدان باور دارند و موجه می از این امر غ ها را رها می کنند ؛ اما عموما

بت هاي ذهنی و آموزه هاي نامنقح و نیازموده اي است که دل کندن از آنها به مراتب سخت تر از دل کندن از ة در زمرانگارند؛ 
تراشیده و درست کرده دل بکند؛ عروسکی را که خود عروسک هاي دوران بچگی است. چاك نولند نمی تواند از عروسکی که 

با او به سر برده و رابطه اي یکسویه و یکطرفه با او داشته؛ در عین حال جدا شدن از او برایش بسیار سخت و  چهار سال برساخته و 
تن و نو شدن و دردناك است. بر همین سیاق، دل کندن از شاهدهاي عهد شباب فکري و عادات مألوف ذهنی و پوست انداخ

حریت و صداقت و شجاعت زیادي می طلبد. از اینرو کثیري از آدمیان  کهسخت به غایت ست ا تجربه کردن، کاري را  رهایی
دیروز خویش همت نگمارند و نپردازند:  به ارزیابی و وارسی باورهاي ترجیح می دهند جریده روند و با عادات مألوف سر کنند و

ند که با شاهدهاي عهد شباب فکري روزگار بگذرانند و تنهایی و ا ایشان بر آن». میوه کال خدا را آن روز، می جویدم در خواب«
؛ اما از بآشنایی زدایی و حیرت و زیر و زبر شدن را تجربه نکنند؛ تجربه اي که البته بسان پدیده زایمان، دردناك است و غری

خشی را لذت ب و شکوفاییِ مقومات زندگی اصیل است و آثار و برکات عدیده اي دارد و هاضمه اي فراخ و حیرت و سرگشتگی
تنهایی وجودي عمیقی است که هم هراس آور و مهیب است،  وردنِ زیستن اصیل هم عنان با سر برآبراي فرد به ارمغان می آورد. 

باورهاي نامنقحِ پیشین و خانه تکانی ذهنی ها کردنِ ربا  دارد و» جرئت اندیشیدن «و » بودن شجاعت «اصیل،  هم لذت بخش. انسانِ
کند و از پی دغدغه و جایگزین کردن آنها با باورهاي منقح و موجه ، حکایت این و آن را رها می کند و قصه خود را روایت می 

  مه می کند:و زیر لب با خود زمز خویش روان می شود ابهاي وجودي ن
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  ». نی تا ابدیت جاریستآدم اینجا تنهاست/ و در این تنهایی سایۀ نارو«


