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عکس فیلمّ ،
اس فیلم
عک ِ
ِ
کارگردان فیلم؛ عکسی که جزءبهجزء
ذهن
ِ
عکس فیلم عکسیست گرفتهشده از صحنهای زادهی ِ
ِ
«عکس فیلم» است و
عکس فیلم
آن از پیش ساخته و یا انتخاب شده است .از این روست که
ِ
ِ
عکاس فیلم در چیست وقتی نتیجهی کارش ِ
ِ
ثبت
اهمیت
دیگر عکسها «عکس» .با این وصف
ِ
ِ
اهمیت
عکاسی فیلم ،که تا پیش از دههی
کا ِر کسی دیگر است؟ و ،چرا
ِ
شصت مسیحی کاری بی ّ
پیشپاافتاده شمرده میشد و نامی از عکاس در عنوانبندی فیلم نمیآمد ،اهمیت یافت؛ چنانکه
و ِ
1
ِ
پای عکاسان
عکاس فیلم نهتنها
بزرگ «عکس» به این عرصه باز شد و اکنون سالهاست که نا ِم
ِ
در عنوانبندی جایی مشخص دارد ،بلکه قید آن در کنار اث ِر او در نشریات امری بدیهیست؟
عکاس فیلم راست است که از صحنهی آفریدهی کسی دیگر عکس میگیرد و خود در سامان
ِ
ِ
استتیک فیلم کار کند ،اما
دادن و آفریدن صحنهی
مقابل لنزش نقشی ندارد و باید در چارچوبِ
ِ
ایستادن کارگردان و فیلمبردار را به آنان واگذارد و خود جای خود بایستد و در
میتواند محل
ِ
عکس ّ
ِ
خلقانهی خود را بگیرد ،که گاه نتیجهی کارش بهتر از نتیجهی
استتیک فیلم
چارچوبِ
ِ
کا ِر کارگردان میشود
(مثل النسلو دوالک)؛ و ،گاه نیز نتیجهی کار چنان درخشان از آب در
ِ
میآید که به َفرا َدست میرود و هدایتگ ِر فیلمی میشود که چرایی وجود اوست؛ چنانکه در
2
مورد شو ِر زندگی (وینسنت مینهلی )1956 ،پیش آمد.
فیلم دیگر عکسهای فیلم را نیز میگیرد ،و در این عکسها (مشهور به عکسهای
ِ
عکاس ْ
ّ
ِ
«عکس فیلم») میتواند خلقیت و هن ِر خود را
پشت صحنهای ،اما نه
سینمایی و عکسهای
ِ
نشان دهد و کارش تنها ِ
عوامل تولید فیلم و یا عکسهای تبلیغاتی
ثبت عکسهای یادگاریِ
ِ
برای نشریات و رسانهها نباشد؛ چنانکه کتابهای سینمایی و نشریات و فضاهای َمجازی پُ َرند
از عکسهای ّ
عکاس فیلم
خلقانه و هنرمندانهی
(مثل ما ِه کاغذی).
ِ
ِ

پیشتر باورم این بود که عکسهای شاخص و برجستهی فیلمها تا پایان دههی  1970جایگاه
خود را بهمرور مییافتند و بهخاط ِر سالهای عمرشان و پُردیده شدنشان در نشریات و آگهیها،
عکس شناسنامهایِ فیلم میشدند؛ و پس از این دهه عکسها دیگر به ّ
ص قبل
بدل به
تشخ ِ
ِ
3
ِ
نبودند .از این رو در جلد
عکس فیلمها تا پایان این دهه
نخست کتابی که در دست دارید به
ِ
نگاه کردم؛ اما دیدم در دهههای بعد از آن نیز عکسها از چنان ّ
تشخص و شهرتی برخوردارند
ِ
فرصت کمتری که برای
که گرچه اغلب بهشهرتِ عکسهای تا  1970نیستند (دستکم بهخاطر
دیدهشدن داشتند) ،اما برای شاخص بودن هیچ کم ندارند .پس ،در جلد دوم ـ که در دست
دارید ـ به عکسهای از  1970تا  2012نگاه کردهام (سال  1970در هر دو کتاب وجود دارد،
دیزالوی آرام از جل ِد یک به جلد دو).
بودن سوژهی عکس
فیلم هم عکس است ،هم فیلم .عکس است مگر آنکه از فیلم
ِ
ِ
عکس ْ
فیلم سینمایی که اگر فیلم را
فریم یک ِ
باخبر باشیم؛ و فیلم است ،تکفریمی از حدو ِد 150هزار ِ
ِ
تداعی
حرکت آن روی خواهد داد.
دیده باشیم
ِ
بودن سوژهی عکس
فیلم نه عکس است ،نه فیلم .عکس نیست مگر آنکه از فیلم
ِ
ِ
عکس ْ
ِ
بیخبر باشیم؛ و فیلم نیست ،چرا که تکعکسیست ثابت و بیربط به
متحرک فیلم.
جهان
ِ
«عکس فیلم» که هم عکس است ،هم فیلم ،و نه عکس است ،نه فیلم؟
پس ،چگونه اثریست
ِ
عکس فیلم
چونی رابطهی
متناقض چیستی و
«شب سپیده میزند ،باری دیگر» به این رفتوآم ِد
ِ
ِ
ِ
ِ
نسبت آنها با موضوع فیلم ،جهان فیلم
فیلم عکس و موضو ِع هر دو ،و به رابطهی این دو هنر و
و ِ
و جهان خارج از فیلم پرداخته است.

پيشنها ِد غيرقابلرد!

پدرخوانده ،فرانسيس فورد كوپوال1972 ،
پدرخوانده چند عكس دارد كه هر يك شهرتی نزديك به شهرتِ خو ِد فيلم دارند؛ اما عكس
مقابل ويژگياي دارد كه ساير عكسها فاقد آنند؛ ويژگياي كه از درونمايهي اصلي فيلم ميآيد:
قدرت ،قدرتِ قدرت ،ا ِعمال قدرت ،نمايش قدرت ،مشاهدهي قدرت ،جذابيت قدرت ،وسوسهي
بندگي قدرت.
نامحسوس قدرت؛ و در مقابل،
قدرت و ساير جنبههاي مرئي و نامرئي ،محسوس و
ِ
ِ
ُدن كورلئونه (مارلون براندو) ،مشهور به پدرخوانده ،در بارگاه خود مددخواهانش را يكبهيك بار
ميدهد و مشكالت آنان را از راهي كه ميشناسد و امكاني كه دارد حل ميكند ،و آنان قدرشناسانه
ِ
دست
صاحب قدرت را ميبوسند و نشانهي بندگي بهجا ميآورند .بوناسرا (سالوارتوره كورسيتو)
ِ
اشد مجازات را براي متجاوزان دخترش دارد ،اما پدرخوانده این را عادالنه نميداند ،چرا كه
تمناي ّ
دخت ِر بوناسرا زنده استُ .دن عدالت را ميشناسد و آن را مبناي كارها و پايهي حرفهايش قرار
ميدهد .او خود را فراتر و برحقتر از قانون ميداند؛ بهاينخاطر از بوناسرای ت ََظلّمخواه ميپرسد:
«چرا اول نيومدي پيش من؟! چرا رفتي پيش پليس؟!» بوناسرا در براب ِر كاري كه از ُدن ميخواهد
آماده است پول بپردازد؛ ُدن اما اين كار او را ِرندانه بياحترامي به خود تلقي ميكند و در مقابل
ميگويد« :تو حتا منو پدرخوانده هم خطاب نميكني!» و او پدرخوانده خطابش ميكند و دستش
را ميبوسد و عدالت جاري ميشود.
ساني (جيمزكان) پس ِر ارش ِد خانواده ،كه بهزعم ُدن بناست پس از او رياست خانواده را بر عهده
بگيرد ،بيتوجه به فضاي سنگين و مرعوبكنندهي بارگاه ،كه وقتي پدرخوانده ميايستد همه باید
بایستند ،كج ايستاده و بيقيد نگاه ميكند .او ،اگر زنده بماند ،ریيسي چون پدرش نخواهد شد ،چرا
كه به چنين آدابي نه اعتقاد دارد و نه قادر است بجایش بياورد .ازاينرو دائماً مورد سرزنش مستقيم
و غيرمستقيم پدرش قرار ميگيرد؛ پدري كه همهي اعتقادات ديني ،اجتماعي و حرفهاياش از
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منظر «خانواده» نگريسته ميشود (مهمترين سوگندش را بهجان نوههايش اَدا میکند) .خانواده
براي ُدن كورلئونه همهچيز است و َسنجهي شناسايي آدمها .درحالیکه به ساني كج نگاه ميكند از
پسرخواندهاش ،جاني فونتین (آل مارتينو) ،ميپرسد« :براي خانوادهات وقت صرف ميكني؟ مردي
كه براي خانوادهاش وقت صرف نكنه نميتونه مر ِد واقعي باشه!»
پدرخوانده ُر ِزسرخ به سينهاش زده كه تناسب کاملی با رنگ لباسش دارد و با آن همنشین
گل
گل سفيد ،كه بهاندازهي ُر ِز
سرخ پدرش با لباسش تناسب ندارد .اما ،نه در ِ
است ،و ساني ِ
ِ
گل سفيد ساني نشاني از عشق و آرامش.
سرخ پدرخوانده نشاني از عشق و گرماست و نه در ِ
آنان ،بااینکه گلهایشان متفاوت است اما ،از يك تیرهاند که گل به سينه زدهاند ،و بوناسراي
ِ
زيردست محتاج ،گلي ندارد .بوناسرا جزو گروهيست كه ـ آنطور که پدرخوانده میگوید ـ ن َِخ
اداره كردنشان دست دیگران است؛ كه اين در نظ ِر پدرخوانده براي يك مرد شرمندگيآور است در
ِ
برابر خانوادهاش .ازاينرو در
توصيف خود به پسر کوچکش مايكل (آل پاچینو) ،كه پس از کشته
شدن سانی رييس خانواده شده ،ميگويد« :زندگيمو طوري اداره كردهام كه شرمندهي خانوادهام
ِ
نباشم .قبول نكردم عروسكي باشم كه َس ِر ن َخش دست آدمگندههاست .فكر كردم وقتي بزرگ
شدي بايد َس ِرنَخها رو دستت بگيري».
عمل دستبوسي كاري تمامعيار اما فاقد جذابيت ميشد .بوسيدن
اگر ساني در عكس نبود
ِ
ِ
صاحب قدرت عملي كمياب نيست و ديدن آن تازگي ندارد ،اما وجود ساني در آن ميان جز
دست
ِ
آنكه مسي ِر اوج تا فرود و مسي ِر قدرت تا َسر َخم كردن و دست بوسيدن را بهتر نشان ميدهد،
تنِش و تضادي نیز بهوجود ميآورد .ساني در مسي ِر نگا ِه پدرخوانده ايستادن است؛ اما ُدن با اين
غير نظرش را علني نكند،
كه خانوادهاش همه چيزش است و به ساني قدغن ميكند در حضو ِر ْ
به او بيتوجه است و نگاهش و دقتش به يك بندهي محتاج قدرت اوست ،بندهاي كه ُدن اُجرت
او را نميپذيرد و به او ميگويد« :ممكنه اون روز نياد ولي بههرحال شايد يه روز ازت تقاضايي
بكنم ».اماُ ،دن كورلئونهي َق َدر ُقدرت هم نميتواند حدس بزند تقاضاي احتمالي او به خاطر چه
حادثه ی هولناكي خواهد بود .جز اين ،وجود ساني در صحنه «نمايش» بودن آن را برجستهتر
بوسيده شدن دستش
ميكند .اگر هيچ شاهدي در بارگاه نبود ،باز پدرخوانده حاضر نبود بدون
ِ
قدمي براي بوناسرا بردارد ،برای بوناسرا یا برای دخترش ،که همس ِر ُدن مادرخواندهی اوست .اما
حضور ساني نمايش قدرت را كامل ميكند و حقارتِ بوناسرا را ،هم براي خودش ُم َس َّجل ميكند
ميهمانان
هم براي حاضران ُم َسلَّم .حفرههاي پرشمار پردهي پسزمينه چشمانداز ديدگان انبوه
ِ
عروسي دخت ِر ُدن ،كاني (تالیا شایر /کوپوال) ،است براي ديدن اين «نمايش».
ِ
سنتي تبهكاران ،دنياي تبهكاران دنياي مردان است؛ دنيايی مردانه كه زنان را راهي
در نظام
ِ
به آن نيست .همس ِر پدرخوانده ،دخترش و عروسهايش ،نهتنها جايي در نظام قدرت ندارند،

