قلمرورفاه

فرهنگ

نگاهی به فیلم «رما»

درد مشترک زنان در
علی محمدی

فیلم «رما» نشاندهنده جامعه از هم گســیخته مکزیک در سالهای  1970و  1971است.
جامعهای که زنان در آن جنس دوم محســوب میشدند و هویتشــان توسط مردها در حال
نابودی بود .فاصله طبقاتی ،جامعه مردســاالر ،از هم گســیختگی هویــت زنان ،بحرانهای
سیاسی ،اجتماعی و کشتار دانشجویان از جمله موضوعات مطرح شده در این فیلم است.
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آخرین ســاخته «آلفونســو کوران» در مورد «کلو» ندیمهای در
«کلونیاروما» شهری در نزدیکی مکزیکوسیتی در سال  1970است.
کلو همراه «ادل» به عنوان ندیمه برای خانواده سوفیا و آنتونیو ،کار و
از پنج فرزند آنها و «ترزا» مادر سوفیا نگهداری میکنند« .آنتونیو»
دکتر است و برای کنفرانسی به کبک ،کانادا رفته است .پدر خانواده
بعد از مدت کوتاهی به خانه برمیگردد که مشخص میشود قصد
ترک همسر خود را دارد ،از طرف دیگر ،کلو با پسری به نام «فرمین»
آشنا میشود .این آشنایی زمینهساز اتفاقات دیگری در فیلم میشود.
این فیلم بیش از صد جایزه بینالمللی کسب کرده که در این بین
میتوان به بهترین فیلم جشنواره ونیز ،بهترین فیلم خارجی ،بهترین
فیلمبرداری و بهترین کارگردانی آکادمی اسکار اشاره کرد.
کوران در فیلم رما شخصیتهای مقدسی از زنان ساخته ،و برخالف
مردها ،نجاتدهنده ،نگهدارنده زندگی و نماد زایش هستند .از طرف
دیگر ،فیلم به جامعه طبقاتی و کشتار مردم مکزیک توسط قدرت
نیز اشاره میکند .به اعتقاد کوران ،در تاریخ دورههایی وجود دارد
که جامعه را زخمی میکند و بر زندگی انسانهای آن جامعه تاثیر
میگذارد .گویی حوادث سال  1971تاثیر عمیقی بر ذهن او گذاشته
است« .آلفونسو کوران» ،فیلمساز بلندآوازه مکزیکی از دیرباز به فکر
ساخت فیلمی از دوران کودکی خود بوده است .کوران این مهم را
در سال  2006پس از ساخت فیلم فرزندان انسان با دوست قدیمی و
مدیر فیلمبردار ثابت فیلمهایش« ،امانوئل لوبسکی» مطرح کرد ،از
این رو ،در ابتدا قرار بود مدیر فیلمبرداری فیلم روما نیز خود او باشد،
اما در آخر کوران فیلمبرداری فیلم را برعهده گرفت.
رما روایتگر خاطرات سالهای پرآشوب از دوران کودکی کوران است.
سالهایی که پایههای جامعه مکزیک از قتلعام موسوم به «کورپس
کریستی» لرزید .در سال  1971نیروهای شبهنظامی به دانشجویان
معترض حمله کردند که طی این حمله دســتکم  120نفر کشته
شــدند .این حمالت پیش از این نیز اتفاق افتاده بود تا جایی که در
ســال  1968در تاریخ  2اکتبر  350نفر دانشجو توسط دولت وقت
مکزیک به قتل رسیدند .از این رو ،کوران برای به نمایش گذاشتن
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واقعیتهای زندگی مردم مکزیک در آن ســالها فرم مناســبی را
انتخاب کرده است.بیشک فیلمبرداری رما ،از عوامل اصلی موفقیت
این فیلم محسوب میشود .دوربین کوران همچون ناظری از دوران
معاصر شاهد بیطرف وقایع یک سال از زندگی خانواده و کشورش
است .در همین راستا ،او از فیلترهای شارپ استفاده کرده تا تصاویر
ظاهر قدیمی نداشته باشد .کوران از همان ابتدا قرارداد فرمی خود را با
استفاده از دوربین پرسهزن ،سود بردن از برداشتهای بلند و گرفتن
نماهای النگشات و مدیوم النگشات ثبت میکند .این کارگردان با
استفاده از این فرم میخواهد واقعیت زندگی مردم مکزیک را نشان
دهد .فاصله طبقاتی ،جامعه مردساالر ،از هم گسیختگی هویت زنان،
بحرانهای سیاسی و اجتماعی و کشتار دانشجویان در پس انتخاب
فرم درست کارگردان فیلم است که نمایان میشود و بر ذهن تماشاگر
تاثیر میگذارد .همچنین حرکات دوربین فیلم بینظیر است ،گویی
دوربین حضور ندارد و تصاویر خود در برابر چشــمان مخاطب جان
میگیرد و فیلم برای نزدیکتر شدن به واقعیت از برداشتهای بلند،
نماهای باز و ترکیببندی در عمق استفاده کرده است«.ترکیببندی
در عمق» در نظریه «آندره بازن» نوعی برداشــت بلند محســوب
میشود .این نظریهپرداز رئالیستی ،ســینما را هنری میداند که از
قدرت بازنمایی واقعیت برخوردار است .استفاده از ترکیببندی در
عمق و برداشــت بلند همانند فیلم رما به اعتقاد نظریهپرداز فقید
سینما به تماشــگر این امکان را میدهد تا فعاالنه در تفسیر فیلم
شرکت کنند .از این رو ،رئالیسم در نزد بازن از ارزش باالیی برخوردار
بود .در نتیجه نمای بازن را میتوان برداشــت بلندی در نظر گرفت
که در آن دوربین در برابر صحنهای غنی از امکانات تفسیری مکث
میکند .فیلمبرداری «عمقی» روشی است که بر ذهن تماشاگران
با ایماژ (تصویر) اثر میگذارد و در نتیجه بر تفسیر آنچه در معرض
دید قرار دارد نیز اثرگذار است .به اعتقاد بازن ،وضوح عمق میدان با
استفاده از برداشت بلند و نمای باز ،تماشاچیان را در رابطه با تصویر
قرار میدهد که به رابطه او با واقعیت فیلم نزدیکتر میکند .در نتیجه
وضوح عمق میدان هم ذهن تماشاگر را به فعالیت بیشتر وامیدارد و

