
آلبرت سرا، سينماگر ٤٢ ساله كاتالونيايي، 
در حلق�ه منتق�دان و سينمادوس�تان 
سرس�خت چندان ن�ام ناآش�نايي نيس�ت. كارگردان 
س�ازش ناپذيري ك�ه اغل�ب ب�ه واس�طه فرماليس�م 
س�ازش ناپذير آث�ارش، و نمونه اي از آنچ�ه اصطالحا از 
آن تحت عنوان »س�ينماي آهسته« يا »سينماي كند« 
)Slow Cinema( نام مي برند ش�ناخته مي ش�ود. اين 
فيلمساز اس�پانيايي، كه با فيلم پيشين خود »داستان 
مرگ من« توانس�ته ب�ود يوزپلنگ طاليي فس�تيوال 
لوكارنو را به دس�ت بياورد و توجه ها را هرچه بيشتر به 
خود جلب كند، س�ال گذش�ته نيز با تازه ترين فيلمش 
»مرگ لوي�ي چهارده�م« - با بازي بازيگر سرش�ناس 
»موج نو«ي فرانس�ه - در فس�تيوال كن حضور داشت، 
فيلمي كه توانست ستايش گسترده اي از جانب منتقدان 
جهاني به همراه داشته باشد. به همين بهانه گفت وگويي 
با دنيل كاسمن در حاشيه فستيوال كن سال ٢٠١٦ را در 

ادامه مي خوانيد. 

شما هنوز نسبتا جوان هستيد. چرا فيلمي درباره 
پيري و مرگ ساختيد؟

نمي دانم. ش��ايد قراردادن افراد قدرتمند بر لبه مرگ، لذتي 
ممنوعه اس��ت و چندان از اين بابت خرس��ند نيستم. زيرا 
وقتي در چنين جايگاهي همه چيز در اختيار داريد، زيستن 
به مراتب دش��وارتر اس��ت و من اين ايده را دوست دارم. من 
ب��ه وضوح اين تضاد را دوس��ت دارم، اينكه در قدرت مطلق 
باشيد و تماما به واسطه بيماري، مرگ و پايان زندگي ناتوان 
ش��ويد. پس با توجه به اين ناتواني، گفت��ه كوتاهي در فيلم 
هس��ت، وقتي لويي چهاردهم به آن پسربچه، آن پسر بچه 
بسيار كوچك مي گويد »در ساخت وساز ساختمان ها از من 
تقليد نكن، از اشتياق من به بناها و جنگ«. زيرا اين موضوع 
صحت دارد: آن زمان، دوران اضمحالل حكومت به واسطه 
پول و ورشكستگي است. پس متوجه هستيد اگر وام گرفته 
يا از بانك ها پول بگيري��د، و آن را پس ندهيد توامان ناتوان 

مي شويد و مي ميريد. 
كمي مانند »داس�تان مرگ من« اس�ت، كه مثابه 

تصويري است از پايان يك دوران... 
بله، پايان يك دوران: وضعيت، و مفهومي اس��ت كه در فيلم 
پي گرفته شده است، اينكه آغاز زوال اين ايده است و سپس 
ايده هاي تازه اي ظهور مي كنند، نه بالفاصله، اما آشكار است 
كه در اين مرحله رخ نمي دهد. من بيشتر متمركز بر فرآيند 
احتضار بودم، مفهوم س��كرات، و همچني��ن بازنمايي )زيرا 
حفظ اين مفهوم بس��يار دشوار اس��ت( و همينطور خلوت؛ 
اينها چيزهايي هس��تند كه فيلم با آنها در گيرودار است، از 
خالل نماهايي نزديك ت��ر، از ميان برخي انظاري تهاجمي، 
چش��مان، حس جنون... مي دانيد، اين چيزي نيست كه از 

درام ناشي شود، بلكه از آن چيزي مي آيد كه ژان دوشه درباره 
فيلم قبلي ام گفته بود، از دراماتورژي حضور ناشي مي شود، 
حضور بازيگر. همه چيز به دليل اين حضوري رخ مي دهد كه 
تجلي مي يابد، كه اين حضور سرچشمه مي گيرد. هيچ چيز 
در كار نيس��ت، راهي براي دانس��تن اينكه وي چگونه ]اين 
لحظات[ و حس احتضار را زندگي مي كند، نيس��ت. اينكه 
به چه مي انديشد، چهره اش به چه واكنش نشان مي دهد... 
براي من همچنين يك اكتش��اف است و درباب زيستن اين 

فرآيند در لحظه حال. 
اين مساله بسيار درباره فيلم هاي تاريخي اهميت دارد، زيرا 
اگر چنين نباشد، مانند يك كليشه مي شود. همه ما حقيقت 
را مي داني��م، همگي مي دانيم اين ش��خصيت چگونه بوده، 
اينكه آن دكتر شخص درستي بوده يا نادرست... معموال در 
فيلم هاي تاريخي امور در لحظه اكنون رخ مي دهند، و خب 
اين همواره بخشي از روش شناسي ]كار[ من بوده است، كه 
از س��وي ديگر در قبال بازيگران حرف��ه اي نيز كار مي كند. 
اين را در آخرين گفت وگويم مختص��را بيان كردم، كه اين 
مساله براي بازيگران حرفه اي نيز كاربرد دارد. روش شناسي 
من بسيار ديوانه وار است. نه ديوانه وار، بلكه براي مثال، سه 
دوربين پياپي صحنه ها را فيلمبرداري مي كنند، هرگز نماها 
را از قبل آماده نمي كنم، يا اينكه صحنه اي بدل به صحنه اي 
ديگر شود، اينكه از خالل وارياسيون هايي به صحنه هاي قبلي 
بازگردم و غيره. من اين را دوس��ت دارم، و حتي يك بازيگر 
حرف��ه اي از اين منطق - يا غياب منط��ق - رهايي ندارد كه 
همچنين در نسبت با غياب همرساني اي كه همواره به كار 
مي گيرم، كمك مي كن��د. در اين مورد، با حضور ژان-پي ير 
]لئو[، مساله شيوه كار خود او هم بود. ما به ندرت با يكديگر 
تعامل داشتيم و هرگز به طور آشكار تمرين نكرديم. نخستين 
روز فيلمبرداري، نخستين روز او بود در قالب لويي چهاردهم. 
پس كار را آن روز شروع كرديم و براي ١٥ روز فيلمبرداري 
داشتيم، و بعد كار تمام شد. به گمانم، اين مساله براي بازيگر 
نيز يك چالش است، چون هيچ اطالعاتي در اختيار ندارند. 
نه فقط هيچ اطالعاتي در كار نيست، بلكه همچنين 
ش�ما از آنها به عنوان بازيگر مي خواهيد به غايت 
منفعل اما كماكان فيزيكال باشند. شما چطور كسي 
را كه كاري انجام نمي دهد ولي با اين حال همچنان 

حضور دارد را هدايت مي كنيد؟
كاري انجام ندادن، نتيجه انجام كارهاي بس��ياري است. ما 
براي اينكه هيچ چيز انجام ندهيم مس��يرهاي زيادي براي 
پيمودن داريم. براي مثال، انديش��يدن بسيار، اين كارهاي 
بس��يار گاهي در نسبت با خشونت است، يا گاهي در ارتباط 
با اندوه، يا هرچيز ديگر. اما به طور كلي، برخي اوقات بسيار 
خودانگيخته اس��ت. مي توانم فكر كنم كه ايده اي كه دارم، 
بيهوده باش��د، ولي هرگز راه را بر ايده هايم نمي بندم، حتي 
اگر عبث باشند. يا ژان پي ير ايده هاي خودش را داشت و من 
آن ايده ها را به خود او مي سپردم، حتي اگر گمان مي كردم 
يكسره مضحك باش��ند و هرگز به تدوين نهايي راه نيابند. 

وقتي مي خواهيد اموري در لحظه اكنون رخ بدهند، زماني كه 
مي خواهيد آنها را در لحظه حال زنده كنيد، قادر نيستيد در 
لحظه كنوني كارگرداني شان بكنيد، زيرا همه چيز قراردادي 
مي شود و هيچ چيز جالبي از آن ناشي نمي شود. پس - اين به 
نوعي، جمله اي از وارهول است - من فيلم را يك هفته قبل، 
شايد سه ساعت قبل كارگرداني مي كنم. آماده مي شوم، به 
اموري كه دير يا زود رخ مي دهند، مجال بروز مي دهم، ولي 
در لحظه حال واقعي فيلمبرداري نمي كنم. براي سازوكار من 
مفيد است. نمي گويم اين مساله خوب است يا بد، اينكه بايد 
اين يا آن كار يا كار ديگري بكنيم، ولي با سيستم من همخوان 
است. اين مساله همين طور براي ژان پي ير هم عمل مي كند. 
اين امر همچنين درباب اين »تالش براي معصوميت« است 
وقتي دربرابر مصالح كار خودتان قرار مي گيريد. آسان است 
كه چيزي را تماش��ايي كرده و بكوشيد تاثيراتش را كنترل 

كنيد و غيره. مي دانيد كسالت آور است مثل كاركردن. 
در بحث از متريال پيش روي تان و فرآيند كارتان، 
گفتيد كه با سه دوربين كار مي كنيد؛ و اين كاربرد 
چند دوربين، بخشي از فرآيند كارتان است. ممكن 
اس�ت درباره چالش فيلمبرداري در چنين فضاي 
محدودي بگوييد: صرفا يك اتاق در فيلم هست و 
با اين ح�ال تصاوير متعدد با نورپردازي از آن ارايه 
مي كنيد. عملكردت�ان براي بهره گيري از اين فضا 

چگونه بود؟
دشوار بود. بسيار دشوار، چون هرگز نسبت به آن اطمينان 
نداريد. من هرگز تصاوير را طي فيلمبرداري بررسي نمي كنم، 
اغلب به اين دليل كه مطمئن نيستم در تدوين چطور عمل 
خواهند كرد. ممكن اس��ت بگويم به نورپردازي يكس��اني 
نياز داريم و بعد ش��ايد فكر كنم ممكن اس��ت استفاده از دو 
نورپردازي مشابه، خسته كننده بشود، پس مي گويم »بياييد 
از نورهاي ديگر و رنگ هاي متفاوتي اس��تفاده كنيم« و بعد 
شايد بگويم با يكديگر همگن نيستند، سپس شايد نسبت 
به اين مس��اله نگران بشوم. دانستن اين امر به واسطه ]نوع[ 
س��ينمايي كه كار مي كنم، بسيار دشوار اس��ت زيرا هرگز 
نمي دانم فيلم را چط��ور تدوين خواهم كرد. نمي دانم كدام 
بخش از فيلم مهم تر خواهد بود، يا كدام بازيگر همواره حضور 
خواهد داشت، يا بعدا كدام بازيگر را دوست نخواهم داشت. 
ممكن اس��ت سعي كنم همه صحنه ها را تدوين كنم. هرگز 
نمي دانم چه رخ خواهد داد، كه براي نتيجه نهايي مي تواند 
مخاطره آميز باش��د. گاهي بخت با من يار است و گاهي هم 
نه. هرچند در آخر، تكنولوژي ام��روز و مرحله پس از توليد 
قادرند به من كمك كنند، اگر چيزي درس��ت انجام ش��ده 
باشد. در رابطه با بازيگرها هميشه مطمئنم دير يا زود چيزي 
از كار درخواهد آمد، مي دانم مي توانم با آنها طي تدوين كار 
را پيش بب��رم. مي دانم با اين قضيه چط��ور كنار بيايم. ولي 
درباره نوره��ا و چيزهاي ديگر نه. براي مثال، از اينكه س��ر 
ژان پي ير كاله گيس گذاشتم، افسوس مي خوردم. ابتدا آن 
را دوست داش��تم ولي بعد كه كار تمام شد، فكر كردم شايد 

نظاره و انتظار: غروب »پادشاه خورشيد«

»لوي��ي چهاردهم دس��تور نداد جس��دش 
را مومياي��ي كنن��د، بلكه به بق��اي خود در 
پرتره اي كه شارل لوبرون از وي كشيده بود، خرسند بود.« 

)آندره بازن( 
يك حضور در فضاي��ي محدود را چگونه مي توان به فيلمي 
پرت��وان و تجرب��ه اي رهايي بخ��ش بدل س��اخت؟ آن هم 
فيلمي با موضوعي عاري از جلوه هاي خيره كننده نمايشي 
)spectacular( و جاذبه دراماتيك؛ عمال مبتني بر زماني 
مرده و تقريبا از حركت بازمانده، آنجا كه ظاهرا هيچ رخداد و 
اتفاق مهم و چشمگيري پديدار نمي شود، زيرا هرچه هست 
يك نظاره آرام است در لحظه اكنون، بي هيچ مداخله يا ايجاد 
چرخشي در روند موقعيت ها، و انتظاري كه با اين مشاهده اي 
شكيبا پيوند مي يابد. نظاره و انتظار اتمام زندگي قدرتمندي 
كه هرچه بيشتر با گذر زمان توانايي اش رنگ مي بازد؛ نظاره 
و انتظار غ��روب كامل او كه »پادش��اه خورش��يد« لقبش 
مي دادند، مش��اهده و شمارش واپس��ين روزها. اينچنين 
است كه به واقع و به گونه اي كنايي به تماشاي »مرگ لويي 

چهاردهم« نشسته ايم. 
اگر ميزانس��ن آلبرت سرا، انديش��ه و روح حاكم بر »مرگ 
لويي چهاردهم« را تعيي��ن مي كند، حضور ژان-پي ير لئو، 
همانا كالبد و تجسد تمام عيار فيلم است. حضوري كه حتي 
اگر ناخودآگاه و غيرارادي، دو ش��مايل را به يكديگر پيوند 
مي دهد: در يكسو، لئو اس��ت، همان پسربچه »موج نو«ي 

سينماي فرانسه، كه اس��مش همواره به نوعي درگيرودار 
بوده است با نيروهاي اليزال جواني؛ و در سوي ديگر، لويي 
است، پادشاه مقتدر و خودكامه فرانسه در روزهاي واپسين 
زندگ��ي اش، صاحب قدرتي درگيرودار با ناتواني، عظمت و 
شكوهي رو به زوال، كه حال پسربچه اكنون ٧٢ ساله »موج 
نو«، حضور او را بر پرده سينما احضار مي كند. حضور لويي 
هرچند واجد ضعف و ناتواني اس��ت ول��ي دقيقا اين حضور 
همه جانبه و نيرومند لئو اس��ت كه اين بي جاني را در قالبي 
يكسره سينماتوگرافيك جاني مملو از ابهت مي بخشد. و اين 
شايد آنجاست كه ساخته سرا نيز از آن نيرو مي گيرد: همين 
تقابل و ديالكتيك ميان ايستايي/حركت، ناتواني/توانمندي، 

پيري/جواني، ميرايي/جاودانگي. 
اما تقابلي اساسي تر نيز در فيلم سرا حاضر است. ديالكتيك 
زندگ��ي و مرگ، از ابتداي فيلم از خالل تقابل صدا و تصوير 
احضار مي ش��ود. زماني ك��ه تيتراژي بي رن��گ كه تصوير 
متحرك زيرين خود، بر پهنه اي سياه را به جريان مي اندازد، 
به موازات همراه مي شود با صداي حركت )صداي غلتيدن 
صندلي چرخ دار لويي( و اصوات زندگ��ي )آواز پرندگان( . 
نماي پيش درآمد كوتاه فيلم كه لويي چهاردهم را در كنار دو 
تن از مالزمانش، در فضايي بيروني در ميانه طبيعت ترسيم 
مي كند. اين نماي آغازين، تنها نماي خارجي فيلم است و 
درست از اينجاست كه فضاي فيزيكي فيلم هرچه محدودتر 
مي ش��ود. ولي اين محدوديت صرفا شامل اين نيست كه به 
اتاق خصوصي پادش��اه و بس��تر بيماري اش ت��ا پايان فيلم 
متصل مي شويم، بلكه هم راس��تا با وخامت بيماري لويي، 

هرچه بيشتر از تعداد مالزمان و افراد پيرامون وي نيز كاسته 
مي شود، حركات جسماني پادشاه - سابقا مقتدر - فرانسه 
جاي خود را ب��ه از كارافتادگي و س��كون محض مي دهد، 
واژگان بي رمق او و لبخنده��اي ابتدايي اش رفته رفته بدل 
به س��كوتي عميق، رنجي بي پاي��ان و بي حالتي چهره اش 
مي گردن��د؛ ناله هايي زيرلب يا فريادهاي��ي محتضرانه كه 

گهگاه از ميانه شب ها سربرمي آورند. 
فضاي فيلم محدود مي ش��ود ولي س��را قادر است از خالل 
قاب هاي��ي متاثر از تيرگ��ي تابلوهاي دوران ب��اروك كه از 
ش��عله هاي لرزان ش��مع ها نور مي گيرند، هربار ب��ا اتكا به 
توانايي اش در ساماندهي نماها محدوديت فضا را شكسته 
و تا پايان آن را به مثابه عرصه اي تماما گش��وده حفظ كند. 
ب��ا نماهايي كه گوي��ي هرمرتب��ه اين فضاي فروبس��ته را 
چندوجهي مي كنند، مشخصا با بهره گيري از كلوزآپ هايي 
از چهره ه��ا و ب��ه ويژه چه��ره ژان-پي ير لئو ك��ه حتي در 
س��كوت هاي مح��ض بيان گرايي كم نظيري )مش��خصا با 
چشمانش( ارايه مي دهد - براي نمونه كافي است، در آغاز 
فيلم لرزش هاي آرام و حزن آلود سيماي او پس از نگريستن 
به سگ هايش را تماشا كنيد، يا آنجا كه بي رمق با چشماني 
برافروخته از استيصال به پرنده در قفس كنار تختش خيره 

مانده است. 
پادشاهي كه مالك يك سرزمين و سلطنت باعظمت است، 
عاجزانه در قلمروي ناچيز اتاق و بس��تر بيماري/مرگ اش 
گرفتار آمده است. سرا از همين مساله، به شيوه اي خالقانه 
بهره مي گيرد تا اين محدوديت فضا و قاب را هرچه بيش��تر 

متالش��ي كند؛ از خالل خبرهايي كه از بيرون به واس��طه 
ميانجي ها و مقربين به درون اتاق وارد ش��ده، يا از آن خارج 
مي ش��وند. بي آنكه دقيقا بدانيم و بي اينكه توان نظاره آنچه 
جايي ديگر مي گذرد را داشته باش��يم، كماكان مي توانيم 
نسبت به بسياري چيزها تصور به ذهن راه دهيم، بيماري و 
عدم حضور پادشاه خارج از اين اتاق، چه تاثيراتي بر فضاي 
ناديده بيروني )دربار، اجتماع، سرزمين( مي گذارد؟ مرگ 

وي چطور؟
همه چيز در اين پرتره نگاري س��ينمايي باروك، مبتني بر 
استمرار زمان و نحوه تجربه فرمال ما از زمان است پس شايد 
بيراه نباش��د كه اين جمالت منتقد بزرگ فرانسوي، آندره 
بازن - از مقاله »هستي شناسي تصوير فوتوگرافيك« - را به 
يادآوريم: »... سينما عينيت زمان است. فيلم ديگر فقط به 
حفظ شي راضي نيست، نمي خواهد آن را همچون حشراتي 
كه از گذشته اي بس��يار دور در كهربا سالم و دست نخورده 
مانده اند، در يك لحظه در خود بپوشاند. فيلم، هنر باروك را 
از انقباض عضالتش رها مي سازد. اينك، براي نخستين بار، 
تصوير استمرار زماني آنها نيز هست، موميايي متغير است« 

]همان تقابل هاي مذكور[. 
ش��ايد بي دليل نيس��ت كه در همان اتاق ك��ه پرتره اي از 
زوال تدريجي و زمان مند لويي پي��ر را نظاره كرده و انتظار 
مي كش��يم، آن چهره نگاري باروك لوب��رون نيز از جواني و 
ش��كوه ابدي لويي خودنمايي مي كند )همان تقابل پيري/ 
جواني كه ژان پي ي��ر لئو نيز واجد آن ب��ود(؛ زيرا در همان 
حال كه پزش��كان مي كوشند، پادشاه را از انقباض عضالت 

رها س��ازند، سرا نيز با آگاهي اش نس��بت به ماهيت تصوير 
س��ينماتوگرافيك )به تاس��ي از تصوير عكاس��انه( چنين 
مي كند. همان طور كه در سكانسي از فيلم، لويي چهاردهم 
به لويي پانزدهم خردس��ال ]بارديگر تقابل پيري/جواني[ 
نصحيت مي كند تا ش��ايد از عذاب وجدان خالص ش��ده يا 
جانش��ين كوچك اش را )برخالف خود( رس��تگار سازد، يا 
شايد آنگونه كه نگاه مستقيم لئو به دوربين و ما، با همراهي 
قطعه اي از موتسارت چنين مي كند؛ تجربه اي رهايي بخش 
كه فيلم نيز به ش��كلي همه جانبه واجد آن است: گشودن 

فضاي محدود. 

زياده از حد بوده و شايد بهتر بود او بدون كاله گيس باشد، تا 
انساني تر به نظر برسد. هرگز نمي دانم اين مسائل را چطور به 
تعادل برسانم. فيلمنامه اي در كار نيست، پس نه تضميني 
وجود دارد نه مرجعي. به واقع، بس��يار پيچيده است. مساله 
شهود است و اينكه بخت يار باشد. هرچه شهود بيشتر باشد، 

مشخصا احتمال اينكه بخت ياري كند بيشتر است. 
آي�ا در ابت�دا، فيلم تقريب�ا فيلمنامه اي داش�ت؟ 
چطور از نقطه »الف« ضيافت به مرگ او رس�يديد؛ 
و مي خواس�تيد طي اين س�فر چه نقاط عطفي در 

ميان باشد؟ 
براي من، زيباترين چيز آغاز از حركت بدن و تدريجا رسيدن 
به عدم تحرك بدن بود. براي نمونه، او ابتدا راه مي رود، سپس 
در حين راه رفتن مي ايستد و بعد به تدريج كمتر راه مي رود 
و سپس نشسته در بستر مي ماند و بعد مي بينيم كه چطور 
از وضعيت نشسته دراز كش��يده تا اينكه كامال در وضعيت 
درازكشيده باقي مي ماند. يا مثال، در ارتباط با دست ها: ابتدا، 
دس��ت هايش را حركت مي دهد و بعد دس��ت هايش كمتر 
تحرك دارند، تا آنجا كه ديگر نمي دانيد نفس مي كشد يا نه 
و سپس ناگهان نمي دانيد دارد چه رخ مي دهد و او مي ميرد. 
من ايده  از مرگ را دوس��ت داش��تم. برهه زيباي��ي بود زيرا 
معموال هميش��ه مرگ در لحظه نهايي رخ مي دهد، آخرين 
كالم، آخرين ژست، يا واپسين معناي زندگي؛ و به واقع، در 
فيلم ها معموال مرگ واپسين مناجات، آخرين چكامه يا فرياد 
آخر زندگي اس��ت. تا اندازه متناقض است كه مرگ همواره 
اينطور نگريسته مي شود. ولي در فيلم من اينطور نيست. در 
فيلم من، مرگ به سادگي زندگي را تحليل مي برد، همين. 
مرگ چيزي نيست. امري نيست كه به آن به منزله برهه اي 
دراماتيك در تصديق زندگي نگريسته شود. نه. مرگ بخشي 
از زندگي است. صرفا اين اس��ت كه كسي ناپديد مي شود و 
همين. معموال در فيلم ها اين را نمي بينيد و من اين مساله را 

دوست دارم. با ژان پي ير بسيار زيبا بود. 
ولي خدمتكاران به زندگي ادامه مي دهند و ديدن 
اين امر براي�م غافل گيركنن�ده بود ك�ه فيلم اين 
سازوكار را ادامه مي دهد كه گويي شما اين عشق را 

در نسبت ميان ارباب و بنده با خود داريد. 
بله، خدمتكاران ادامه مي دهند زيرا زندگي ادامه دارد. وقتي 
كس��ي مي ميرد چيزي عوض نمي ش��ود. يكي از دوس��تانم 
به من گفت نيازي نيس��ت درباره مرگ نگران باش��يم چون 
روز بعد همه چيز ادامه مي يابد. نزديك ترين دوستان تان به 
زندگي شان ادامه خواهند داد و مرگ شما هيچ چيز را تغيير 
نمي دهد. به گمانم نحوه اي كه افراد در آن زمان مرگ را حس 
مي كردند و با آن مواجه مي شدند بسيار سردتر از امروز بوده 
است. امروزه، نگرش��ي رمانتيك نسبت به مرگ وجود دارد. 
مثال، هفت تا از هشت فرزند يك خانواده ممكن بود بميرند، يا 
شايد آدم ها به جنگ مي رفتند و ديگر برنمي گشتند، كسي 
ممكن بود به دليل كمبودهاي پزشكي در سن بيست سالگي 

از دنيا برود، يا ممكن بود عفونت كرده و بميريد. 
در رابطه با اين مورد معين، اين مرگي است باشكوه 
زيرا او بس�يار متمول اس�ت. ث�روت او مرگ اش را 

باشكوه مي كند... 
بله. من اين دو رويكرد متفاوت به پزش��كي را دوس��ت دارم، 
رويكرد رازورزانه و عقالني، زيرا هميشه اين دو در ما هستند. 
مي دانيد، اين رويكرد غيرمنطقي و منطقي. به لحاظ علمي 
اثبات شده كه رويكرد پزش��كي غيرعقالني كارساز نيست. 
براي مثال، سرطان با شيمي درماني مداوا مي شود و نه گياهان 
داروي��ي، ولي در آن زمان... ش��خصيت ش��ارالتان به لحاظ 
تاريخي دقيق است، او را از خودم اختراع نكردم. صحنه اي كه 
افراد دوست داشتند، لحظه اي است كه پزشكان سعي دارند 
اين مرد را دستگير كرده و زندان باستيل ببرند. اين پزشكان 
گمان مي كنند اين مرد بيماري را بدتر كرده و مشكل اصلي 
تقصير اوست. سپس ديگران در فيلم احساس مي كنند اين 
مرد بسيار خطرناك اس��ت. آنها قاتالني بودند كه چيزي از 
پزشكي نمي دانستند. حاضر نبودند پايي را قطع كنند چون 
گم��ان مي كردند كمكي نخواهد كرد. نمي خواس��تند هيچ 
چيز دردآور باشد. وقتي آغاز به تدوين فيلم كرديم وبسايتي 
ديدم كه دوست داشتم، كه به خطرناك ترين پزشكان تاريخ 
اشاره كرده بود و اين فرد در آن فهرست نفر دوم بود. مشخصا 
او كس��ي بوده كه هيچ چيز درباره حرفه اش نمي دانست. نفر 
ش��ماره يك بقراط بود. ظاهرا اگر ساده بگويم، همه آنچه در 

رساله  و كتابش درباره پزشكي گفته، اشتباه است. 
و حتي پزشكي صحيح قادر به درمان پادشاه نيست. 
بله، نكته همين اس��ت: ناتواني. ق��درت اليتناهي و زندگي 
متناهي، بدن متناهي، كه نمي تواني��د آن را با چيزي ديگر 
معاوضه كنيد. نمي توانيد روح خود را به بدن ديگري منتقل 
كنيد. ساده اس��ت. انتقالي وجود ندارد. زيباست، وقتي افراد 
جراحي پالس��تيك مي كنند براي اين است كه مي خواهند 
اين واقعيت را تغيير بدهند. مي خواهند اين جس��م را انتقال 
بدهند، مي خواهند كل بدن را پيوند بزنند، ولي واضح است 
نمي توانند، زيرا بسيار پيچيده است. ممكن نيست روحي كه 
هس��تي دارد را درآورده و در جسمي جوان تر كار بگذاريد، تا 

آن را خالص سازيد. به نوعي تقريبا گروتسك است. 
سوالي كه به گمانم بسيار واضح است: چه اندازه به 
لئو در مقام دربردارنده تاريخ س�ينما فكر كرديد؟ 
منظورم اين اس�ت ك�ه او واقعا جنبش�ي معين را 
نمايندگي مي كند، آن س�ينماي مدرنيس�تي كه 
شايد اكنون نيز در جريان است: گدار پير شده است، 
ريوت و تروفو از دنيا رفته اند، مي دانيد آيا اكنون اين 

همان »موج نو« است؟
ممكن است. نمي دانم. نمي خواهم اينطور باشد، چون اگر بر 
اين مس��اله از ابتدا تمركز كنيد تامل انگيز نبوده و اين شيوه 
من نيست. يعني، حتي وقتي ژان-پي ير را انتخاب كردم )در 
واقع، او من را برگزيد(، به اين دليل بود كه واقعا او را به عنوان 
يك انسان ستايش مي كردم. او كسي است كه واقعا به عنوان 
يك فرد به او حس نزديكي مي كنم، نه به عنوان يك بازيگر. 
حتي به اين فكر نكردم كه آيا قادر به بازي هست يا نه. به لحاظ 
حضور فيزيكي اش او را دوست داشتم. به گمانم چهره اصالتا 
بسيار فرانسوي اي دارد. مي دانيد، در برخي نماها، نماهاي از 
كنار، لب ها، بيني اش... چيزي هست كه اصالتا فرانسوي است 
و فكر كردم اين طور خ��وب از كار درمي آيد. اين را مي تواني 
در برخ��ي تصاوير جواني اش هم ببينيد. او از طرفي بس��يار 
صميمي است و من كمال او را دوست دارم، نگاه انساني اش 
به زندگي، به طور كلي. ولي هرگز به او به عنوان يك بازيگر يا 
درباره ظرفيت هايش براي ساخت فيلم فكر نكردم. اين وظيفه 
به عهده من اس��ت و مي دانستم از پس آن برمي آييم. به اين 
مساله اهميت نمي دادم. مي دانيد، شايد به نظر برسد اهميت 
داده ام - اين فرد، اين بازيگر، اين شخصيت، شايد نقاط تالقي 
با يكديگر داشته باشند - ولي قصد من هرگز اين نبود. شايد 
لحظه نسبتا مش��خصي باشد كه همچون چرخه اي بسته به 
نظر مي رسد، چيزي كه تا وقتي كسي به آن اشاره نكرده بود 
هرگز درباره اش فكر نكرده بودم. مي دانيد، در پايان »چهارصد 
ضربه«، وقتي او به دوربين نگاه مي كند و تصوير ثابت مي شود. 
افراد به من مي گفتند كه اين فيلم حس بس��تن يك چرخه 
را دارد و دقيقا نمي دانستم از كدام نما صحبت مي كنند. من 
ش��خصا آنچه ژان پي ير انجام مي داد را دوست داشتم، آنطور 
كه نگاه مي كرد، آن حس قدرت، خشونت، خصم... بعد، معلوم 
ش��د چيز ديگري هم در كار بوده اس��ت. من از اين واقعيت 
مي ترسم كه آدم ها ]اين فيلم را[ دوست داشته اند. به من اين 
حس را مي دهد كه بايد بد از كار درآمده باشد. تقريبا احساس 

شرمندگي مي كنم. 
نظر مطبوعات بيش از حد مثبت بود؟

بله. نمي دانم چطور با اين مس��اله كنار بيايم. خيلي عجيب 
است. من بسيار متمركز بر تدوين بودم، و براي من فيلم هرگز 

حركت نمي كرد، و افراد ظاهرا مي دانيد... 
فيلم هرگ�ز براي تان حركت نمي ك�رد؟ تجربه تان 

چيز متفاوتي بود؟
براي من مس��اله همواره بسيار فرمي اس��ت. نمي دانم. هيچ 
حسي نسبت به آن ندارم. خيلي سخت است چون من متمركز 
بر جنبه هاي فرمال، يا منطق زيبايي شناسانه كار هستم، اگر 
اينط��ور بگويم. اگر فيلم را ديده باش��يد، گمان مي كردم در 
٤٥ دقيقه پاياني نسبتا تكرارهاي بسياري وجود دارد. فيلم 
نسبتا كند است و تكرارها مي دانيد... به او آب، ژالتين، گوشت، 
انگور مي دهند و مي دانيد هربار يكسان است. نمي دانم چرا 
فكر مي كردم مردم بگويند »دوباره دارد همان كار را مي كند، 
مي خواه��د عصباني مان كند«. ولي نه، همه اين را دوس��ت 
داشتند و به نظرش��ان بسيار دوست داش��تني بود، با اينكه 
من گمان مي كردم تحملش دش��وار است. هرگز نمي توانيد 
دريابيد، زيرا وقتي تدوين مي كنم هرگز درباره تاثير حضور 
فكر نمي كنم... هميشه ناظري بر محتواي فيلم هايم هستم، 
ولي هرگز از جنبه فرمال خود را جاي تماش��اگر نمي گذارم. 
پس در واقع نقطه مقابل هس��تم. هرگز به واقع نمي دانم چه 
پيش مي آيد. س��عي مي كنم تصاوير را كنار يكديگر س��وار 
كنم، مانند يك كارخانه و هميشه بنا به داليلي سرسختانه. 
نمي دانم اي��ن تصاوير كه كنار هم مي گ��ذارم چه تاثيري بر 
روح تماشاگران مي گذارند و من هم به اندازه ديگران غافلگير 
مي شوم. مشخصا، فكر مي كنم آدم هاي جدي فيلمم را دوست 
نخواهند داشت چون مي توانست بسيار بهتر باشد، كه تقريبا 
نكته بارزي اس��ت. ولي همين طور گمان مي كنم شايد بهتر 
از چيزهاي بس��ياري اس��ت كه مي توان ميان اين ديوارها يا 

رستوران ها يا جاهاي ديگري يافت. 
پس براي تان خوش�ايند اس�ت كه بگويم به نظرم 

فيلم تان خسته كننده بود؟
به نظرم كس��الت بار بودن، مفهومي اس��ت ك��ه هرگز من را 
خرسند نمي كند، چون وقتي فيلمي مي سازم بالفاصله فكر 
مي كنم به هيچ وجه خسته كننده نخواهد بود. اين فيلم نيست 
كه خسته كننده اس��ت. كلمات ديگري را ترجيح مي دهم. 
براي مثال، ترجيح مي دهم بش��نوم عبث يا مس��خره است. 
هوشمندانه تر است كه فكر كنم فيلم ضعيف است. اين ابهام 
بيشتري دارد. مي توانيد بگوييد »فيلم تان واقعا ضعيف است«. 

خب، خوب است، مي دانيد. اين را دوست دارم. 
Mubi :منبع

گفت و گو

يادداشت

تقابلي 
اساسي تر 

در فيلم سرا 
حاضر است 
ديالكتيك 

زندگي و مرگ 
از ابتداي فيلم 
از خالل تقابل 
صدا و تصوير 

احضار مي شود

 همه چيز 
به دليل حضوري 

رخ مي دهد
در اي�ن فيل�م متمرك�ز 
احتض�ار  فرآين�د  ب�ر 
ب�ودم، مفهوم س�كرات، 
و همچني�ن بازنماي�ي و 
همينطور خل�وت؛ اينها 
چيزهايي هستند كه فيلم 
با آنها در گيرودار است، از 
خالل نماهايي نزديك تر، 
از مي�ان برخ�ي انظاري 
چش�مان،  تهاجم�ي، 
حس جن�ون... مي دانيد، 
اين چيزي نيس�ت كه از 
درام ناش�ي شود، بلكه از 
آن چيزي مي آيد كه ژان 
دوشه درباره فيلم قبلي ام 
گفته بود، از دراماتورژي 
حضور ناش�ي مي ش�ود، 
حضور بازيگ�ر. همه چيز 
به دليل اين حضوري رخ 
مي دهد كه تجلي مي يابد، 
كه اين حضور سرچشمه 

مي گيرد.

 مرگ زندگي 
را تحليل مي برد

به واقع، در فيلم ها معموال 
مرگ واپس�ين مناجات، 
آخرين چكامه ي�ا فرياد 
آخر زندگي است. تا اندازه 
متناقض اس�ت كه مرگ 
همواره اينطور نگريسته 
مي ش�ود. ول�ي در فيلم 
من اينط�ور نيس�ت. در 
فيلم من، مرگ به سادگي 
زندگي را تحليل مي برد، 
همي�ن. م�رگ چي�زي 
نيس�ت. امري نيست كه 
ب�ه آن به منزل�ه برهه اي 
دراماتي�ك در تصدي�ق 
زندگي نگريس�ته شود. 
نه. مرگ بخشي از زندگي 
است. صرفا اين است كه 
كس�ي ناپديد مي شود و 
همين. معموال در فيلم ها 
اين را نمي بينيد و من اين 

مساله را دوست دارم.

كيان فرهاد

نوشته آيين فروتن

گفت وگو با آلبرت سرا، فيلمساز اسپانيايي 

مرگ بخشي از زندگي است!

هنر  و ادبيات 8
آلبرت سرا،  كارگردان سازش ناپذير

آلبرت سرا، سينماگر ٤٢ ساله كاتالونيايي، در حلقه منتقدان و سينمادوستان سرسخت چندان نام ناآشنايي نيست. كارگردان سازش ناپذيري كه اغلب به واسطه فرماليسم سازش ناپذير آثارش، و نمونه اي از آنچه اصطالحا از آن تحت 
عنوان »سينماي آهسته« يا »سينماي كند«   نام مي برند شناخته مي شود. اين فيلمساز اسپانيايي، كه با فيلم پيشين خود »داستان مرگ من« توانسته بود يوزپلنگ طاليي فستيوال لوكارنو را به دست بياورد و توجه ها را هرچه بيشتر به 

خود جلب كند، سال گذشته نيز با تازه ترين فيلمش »مرگ لويي چهاردهم«  در فستيوال كن حضور داشت، فيلمي كه توانست ستايش گسترده اي از جانب منتقدان جهاني به همراه داشته باشد.
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