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شــمار بســیاری از فیلمســازان اروپایــی معاصــر 

ــتانتین  ــف، کنس ــی گتلی ــو، تون ــی آملّی ــل جیان مث

ــتااغلو  ــیم اوس ــه، یس ــائیل هانک ــس، میش جی یانری

اســت.  گرفتــه  صــورت  وینترباتــم  مایــکل  و 

و  مهم تریــن  از  نشــانی  فیلمســازان،  ایــن  آثــار 

مهاجــرت  مســألۀ  جنبه هــای  بحث برانگیزتریــن 

معاصــر  اروپــای  در  فرهنگــی  تکثرگرایــی  و 

در  آلبانی تبارهــا  مهاجــرت  قبیــل:  از  دارد،  را 

کمونیســم،  ســقوط  از  پــس  وســیع  مقیــاس 

کــورد،  و  افغــان  سیاســی  پناهجوهــای  ســیل 

ــداوِم  ــن م ــه دار و نادیده گرفت ــکنجۀ ادام آزار و ش

صنعــت  بــه  زنــان  قاچــاق  کولی هــا،  جمعیــت 

ــای  ــه اقلیت ه ــوف ب ــش معط ــا و چال ــکس اروپ س

مســلمان در سکوالریســم اروپایــی. در حالی کــه 

مســائلی  چنیــن  بــا  کــه  فیلم هــا  قبیــل  ایــن 

دســت و پنجــه نــرم می کننــد، از قراردادهــای 

ــل  ــد، غیرقاب ــا بهــره می برن ــای ســینمای اروپ دیرپ

ــا را  ــران م ــا و مهاج ــۀ اقلیت ه ــودِن تجرب ــس ب لم

ــه تماشــاگری  ــوط ب ــا پویش هــای مرب وامــی دارد ت

فیلــم اروپایــی را بــر محــور تفاوت هــای  آنهــا 

ــه  ــن ب ــه، م ــن مقال ــم. در ای ــی کنی ــو ارزیاب از ن

کاررفتــه  بــه  هم ذات پنــداری  اســتراتژی های 

مهاجــران  و  اقلیت هــا  هویــت  بازنمایــی  در 

کــه  پرداخــت  خواهــم  اروپایــی  فیلم هــای  در 

پویایــی  بازتابنــدۀ  آن،  قابــل  توجــه  گوناگونــی 

منازعــات چندفرهنگــی  اجتماعــی در  نامتــوازن 

ــت. ــر اس ــای معاص در اروپ
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 هم ذات پنداری
پــس از ظهــور نئورئالیســم در دوران پــس از جنــگ در 

ایتالیــا، رئالیســم بــه رویکــرد زیباشناســی غالــب بــرای 

ــد.  ــدل ش ــت زده ب ــِی محن ــت اروپای ــی جمعی بازنمای

ــکل  ــا« )2002( از مای ــن دنی ــر »در ای ــم متأخ دو فیل

وینترباتــم و »ایســت بازرســی« )2000( از اســتاوروس 

ایونــا از رئالیســم مســتند اســتفاده کرده انــد کــه ســفر 

مهاجــران را بــه اروپــای امــروزی ثبــت و ضبــط کننــد. 

ــا نام  هــای  »در ایــن دنیــا«، ســفر دو نوجــوان افغــان ب

عنایــت و جمــال، از کمــپ مهاجــران در شــمال غربــی 

پاکســتان تــا لنــدن را دنبــال می کنــد و فیلــم »ایســت 

بازرســی«، داســتان احمــد، پناهجــوی کــورد اســت کــه 

ــه  ــده و ب ــی ش ــلب پناهندگ ــان س ــت یون ــط دول توس

همــراه دیگــر کوردهــا، در یکــی از میدان هــای عمومــی 

ــته اند.  ــت نشس ــراض بس ــانۀ اعت ــه نش ــن ب ــهر آت ش

هــر دو فیلمســاز، داســتان های خــود را بــه طــرز 

ــه صــورت بی واســطه روایــت می کننــد،  چشــمگیری ب

کوچــک،  گــروه  یــک  بــا  واقعــی  محل هــای  در 

فیلمنامه هــای  از  فــارغ  و  شــده اند  فیلم بــرداری 

ــا  ــده، ب ــش تنظیم ش ــای از پی ــه ای و دیالوگ ه کلیش

بازیگرانــی غیرحرفــه ای و در شــرایط زندگــی و شــغلی 

ــده اند.   ــاخته ش ــا س ــی آنه واقع

در فیلــم »در ایــن دنیــا«، عنایــت و جمــال در بــدو امــر 

ــا  ــا، ایرانی ه ــا، ترک ه ــه وســیلۀ پاکســتانی ها، کورده ب

ــاط  ــن ارتب ــی کم تری ــت می شــوند؛ ول ــا حمای و عرب ه

بیــن آنهــا و اروپایی هــای سفیدپوســت بــه وجــود 

می آیــد و فیلــم، هیــچ نمایــی از کشــور انگلیــس نشــان 

ــود؛  ــه آن وارد می ش ــال ب ــه جم ــی ک ــد وقت نمی ده

هم چــون فیلــم »ایســت بازرســی« کــه بخــش اعظــم 

فیلــم در میــدان کومونــدورو می گــذرد، در یــک فضــای 

ــان  ــانه های بومی ــری از نش ــه در آن خب ــی ک اجتماع

ــع  ــا و تجمی ــه اروپ ــان نیســت. در حالی کــه ورود ب یون

ــای آن  ــان ظاهــری قهرمان ه ــی، اعی ــۀ اروپای ــا جامع ب

ــاً  ــی، عمدت ــی اروپای ــان اصل ــۀ جری فیلم هاســت، جامع

ــد  ــوان دی ــاً می ت ــی اســت. آنچــه واقع ــب و نادیدن غای

ــا و  ــت  اقلیت ه ــده از هوی ــی پیچی ــار اجتماع ــک بافت ی

مهاجــران در کشــورهای مختلــف اســت کــه در طــول 

ایــن دوره هــای مهاجرتــی از آســیا بــه اروپــا، در تالقــی 

ــا  ــن دوره ه ــرات ای ــا و مخاط ــد. محرومیت ه و تعامل ان

ــان  ــا و گفتم ــازات نهاده ــات و مج ــته از مطالب ـ گذش

اروپایــی مســلط ـ عطــف بــه اجــازۀ بیــان آزاد هویــت 

اقلیتــی آنهــا، تقلیــل و تخفیــف می یابــد. برداشــت مــا 

ــۀ مهاجرتــی  ــه وســیلۀ تجرب ــی ب از ایــن فرم هــای بیان

ــود. »در  ــن می ش ــده تعیی ــر ش ــرده ظاه ــر پ ــه ب ک

ایــن دنیــا«، بــر خــوِد ســفر متمرکــز اســت، بنابرایــن 

دریافت هــای ذهنــی جمــال و عنایــت، پنهانــی و گــذرا 

هســتند و در الیــۀ زیریــن و قلــب روایــِت ایــن حرکــت 

ــل،  ــد. در مقاب ــرار گرفته ان ــا ق ــه ســوی اروپ ــه ب بی وقف

ــای  ــۀ پناهنده ه ــر تجرب ــی« ب ــت بازرس ــز »ایس تمرک

ــار  ــون گرفت ــرزخ قان ــه خــود را در ب ــوردی اســت ک ک

ــر  ــای دیگ ــه بخش ه ــرت ب ــازۀ مهاج ــد و اج می بینن

ــه  ــه ای ک ــس وقف ــود. از پ ــا داده نمی ش ــه آنه ــا ب اروپ

ــرای  ــان او، ب ــد و همراه ــد، احم ــا می افت ــفر آنه در س

گفتگــو، یــاد خاطــرات، آوازهــای اعتراضــی و بــا هــم در 

ــان  ــده، زم ــارۀ آین ــان درب ــتن رویاهای ش ــان  گذاش می

می یابنــد. بیش تــری 

ــد.  ــان می یابن ــرگ پای ــدوه و م ــا ان ــم، ب ــر دو فیل ه

ــفر  ــت در س ــی عنای ــا«، زندگ ــن دنی ــم »در ای در فیل
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شــمار بســیاری از فیلمســازان اروپایــی معاصــر 

ــتانتین  ــف، کنس ــی گتلی ــو، تون ــی آملّی ــل جیان مث

ــتااغلو  ــیم اوس ــه، یس ــائیل هانک ــس، میش جی یانری

اســت.  گرفتــه  صــورت  وینترباتــم  مایــکل  و 

و  مهم تریــن  از  نشــانی  فیلمســازان،  ایــن  آثــار 

مهاجــرت  مســألۀ  جنبه هــای  بحث برانگیزتریــن 

معاصــر  اروپــای  در  فرهنگــی  تکثرگرایــی  و 

در  آلبانی تبارهــا  مهاجــرت  قبیــل:  از  دارد،  را 

کمونیســم،  ســقوط  از  پــس  وســیع  مقیــاس 

کــورد،  و  افغــان  سیاســی  پناهجوهــای  ســیل 

ــداوِم  ــن م ــه دار و نادیده گرفت ــکنجۀ ادام آزار و ش

صنعــت  بــه  زنــان  قاچــاق  کولی هــا،  جمعیــت 

ــای  ــه اقلیت ه ــوف ب ــش معط ــا و چال ــکس اروپ س

مســلمان در سکوالریســم اروپایــی. در حالی کــه 

مســائلی  چنیــن  بــا  کــه  فیلم هــا  قبیــل  ایــن 

دســت و پنجــه نــرم می کننــد، از قراردادهــای 

ــل  ــد، غیرقاب ــا بهــره می برن ــای ســینمای اروپ دیرپ

ــا را  ــران م ــا و مهاج ــۀ اقلیت ه ــودِن تجرب ــس ب لم

ــه تماشــاگری  ــوط ب ــا پویش هــای مرب وامــی دارد ت

فیلــم اروپایــی را بــر محــور تفاوت هــای  آنهــا 

ــه  ــن ب ــه، م ــن مقال ــم. در ای ــی کنی ــو ارزیاب از ن

کاررفتــه  بــه  هم ذات پنــداری  اســتراتژی های 

مهاجــران  و  اقلیت هــا  هویــت  بازنمایــی  در 

کــه  پرداخــت  خواهــم  اروپایــی  فیلم هــای  در 

پویایــی  بازتابنــدۀ  آن،  قابــل  توجــه  گوناگونــی 

منازعــات چندفرهنگــی  اجتماعــی در  نامتــوازن 

ــت. ــر اس ــای معاص در اروپ
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 هم ذات پنداری
پــس از ظهــور نئورئالیســم در دوران پــس از جنــگ در 

ایتالیــا، رئالیســم بــه رویکــرد زیباشناســی غالــب بــرای 

ــد.  ــدل ش ــت زده ب ــِی محن ــت اروپای ــی جمعی بازنمای

ــکل  ــا« )2002( از مای ــن دنی ــر »در ای ــم متأخ دو فیل

وینترباتــم و »ایســت بازرســی« )2000( از اســتاوروس 

ایونــا از رئالیســم مســتند اســتفاده کرده انــد کــه ســفر 

مهاجــران را بــه اروپــای امــروزی ثبــت و ضبــط کننــد. 

ــا نام  هــای  »در ایــن دنیــا«، ســفر دو نوجــوان افغــان ب

عنایــت و جمــال، از کمــپ مهاجــران در شــمال غربــی 

پاکســتان تــا لنــدن را دنبــال می کنــد و فیلــم »ایســت 

بازرســی«، داســتان احمــد، پناهجــوی کــورد اســت کــه 

ــه  ــده و ب ــی ش ــلب پناهندگ ــان س ــت یون ــط دول توس

همــراه دیگــر کوردهــا، در یکــی از میدان هــای عمومــی 

ــته اند.  ــت نشس ــراض بس ــانۀ اعت ــه نش ــن ب ــهر آت ش

هــر دو فیلمســاز، داســتان های خــود را بــه طــرز 

ــه صــورت بی واســطه روایــت می کننــد،  چشــمگیری ب

کوچــک،  گــروه  یــک  بــا  واقعــی  محل هــای  در 

فیلمنامه هــای  از  فــارغ  و  شــده اند  فیلم بــرداری 

ــا  ــده، ب ــش تنظیم ش ــای از پی ــه ای و دیالوگ ه کلیش

بازیگرانــی غیرحرفــه ای و در شــرایط زندگــی و شــغلی 

ــده اند.   ــاخته ش ــا س ــی آنه واقع

در فیلــم »در ایــن دنیــا«، عنایــت و جمــال در بــدو امــر 

ــا  ــا، ایرانی ه ــا، ترک ه ــه وســیلۀ پاکســتانی ها، کورده ب

ــاط  ــن ارتب ــی کم تری ــت می شــوند؛ ول ــا حمای و عرب ه

بیــن آنهــا و اروپایی هــای سفیدپوســت بــه وجــود 

می آیــد و فیلــم، هیــچ نمایــی از کشــور انگلیــس نشــان 

ــود؛  ــه آن وارد می ش ــال ب ــه جم ــی ک ــد وقت نمی ده

هم چــون فیلــم »ایســت بازرســی« کــه بخــش اعظــم 

فیلــم در میــدان کومونــدورو می گــذرد، در یــک فضــای 

ــان  ــانه های بومی ــری از نش ــه در آن خب ــی ک اجتماع

ــع  ــا و تجمی ــه اروپ ــان نیســت. در حالی کــه ورود ب یون

ــای آن  ــان ظاهــری قهرمان ه ــی، اعی ــۀ اروپای ــا جامع ب

ــاً  ــی، عمدت ــی اروپای ــان اصل ــۀ جری فیلم هاســت، جامع

ــد  ــوان دی ــاً می ت ــی اســت. آنچــه واقع ــب و نادیدن غای

ــا و  ــت  اقلیت ه ــده از هوی ــی پیچی ــار اجتماع ــک بافت ی

مهاجــران در کشــورهای مختلــف اســت کــه در طــول 

ایــن دوره هــای مهاجرتــی از آســیا بــه اروپــا، در تالقــی 

ــا  ــن دوره ه ــرات ای ــا و مخاط ــد. محرومیت ه و تعامل ان

ــان  ــا و گفتم ــازات نهاده ــات و مج ــته از مطالب ـ گذش

اروپایــی مســلط ـ عطــف بــه اجــازۀ بیــان آزاد هویــت 

اقلیتــی آنهــا، تقلیــل و تخفیــف می یابــد. برداشــت مــا 

ــۀ مهاجرتــی  ــه وســیلۀ تجرب ــی ب از ایــن فرم هــای بیان

ــود. »در  ــن می ش ــده تعیی ــر ش ــرده ظاه ــر پ ــه ب ک

ایــن دنیــا«، بــر خــوِد ســفر متمرکــز اســت، بنابرایــن 

دریافت هــای ذهنــی جمــال و عنایــت، پنهانــی و گــذرا 

هســتند و در الیــۀ زیریــن و قلــب روایــِت ایــن حرکــت 

ــل،  ــد. در مقاب ــرار گرفته ان ــا ق ــه ســوی اروپ ــه ب بی وقف

ــای  ــۀ پناهنده ه ــر تجرب ــی« ب ــت بازرس ــز »ایس تمرک

ــار  ــون گرفت ــرزخ قان ــه خــود را در ب ــوردی اســت ک ک

ــر  ــای دیگ ــه بخش ه ــرت ب ــازۀ مهاج ــد و اج می بینن

ــه  ــه ای ک ــس وقف ــود. از پ ــا داده نمی ش ــه آنه ــا ب اروپ

ــرای  ــان او، ب ــد و همراه ــد، احم ــا می افت ــفر آنه در س

گفتگــو، یــاد خاطــرات، آوازهــای اعتراضــی و بــا هــم در 

ــان  ــده، زم ــارۀ آین ــان درب ــتن رویاهای ش ــان  گذاش می

می یابنــد. بیش تــری 

ــد.  ــان می یابن ــرگ پای ــدوه و م ــا ان ــم، ب ــر دو فیل ه

ــفر  ــت در س ــی عنای ــا«، زندگ ــن دنی ــم »در ای در فیل
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محنت بــارش بــا قایــق، در میانــۀ ترکیــه و ایتالیــا 

بــه پایــان می رســد و جمــال در انگلســتان بــه عنــوان 

پناهنــدۀ سیاســی پذیرفتــه نمی شــود. در »ایســت 

بازرســی«، احمــد در مســیر خــود بــه ایتالیــا می میــرد 

ــه آتــش کشــیدن  ــا ب ــرادر او و دوســتش زیــرک، ب و ب

ــان  ــود پای ــی خ ــه زندگ ــن ب ــی در آت ــود در خیابان خ

انتخــاب  فیلم هــا  ایــن  قهرمان هــای  می دهنــد. 

ــت،  ــی دول ــت های حذف ــا سیاس ــد و ب ــری ندارن دیگ

ــا،  ــن فیلم ه ــده اند. در ای ــع ش ــا من ــدن در اروپ از مان

مــرگ و پایــان روایــت آنهــا محتــوم اســت و بــه نظــر 

می رســد مــا بــه نقطــه ای می رســیم کــه در آن، 

خــوِد بازنمایــی از هــم می پاشــد. سرنوشــت آن دســته 

از مهاجــران کــه می تواننــد بــه اروپــا وارد شــوند، 

ــن  ــرد و ای ــرار می گی ــی ق ــرون از بازنمای ــل و بی ماقب

موضــوع کــه رئالیســم مســتند، فــرم درخــوری اســت 

ــران  ــتان های مهاج ــوان داس ــب آن می ت ــه موج ــه ب ک

ــان  ــه بی ــد. ب ــی می مان ــرد، ناروشــن باق ــی ک را بازنمای

ــه مــا  دیگــر، در تمــام مدتــی کــه رئالیســم مســتند ب

اجــازۀ درک خطــرات ســفر مهاجرتــی را می دهــد، 

ــای  ــه در انته ــری مهاجــران ک تالشــِی واضــِح کنش گ

ــانۀ  ــرد زیباشناس ــه رویک ــاز ب ــد، نی ــا رخ می ده فیلم ه

متفاوتــی دارد کــه بتوانــد تجربــۀ آنهــا را وقتــی 

می خواهنــد پایگاهــی بــرای خــود در جامعــۀ اروپایــی 

ــد.  ــی کن ــازند بازنمای بس

ــر اســتفن  ــا« )2002( اث ــم »چیزهــای کثیــف زیب فیل

فریــرز و »از لبــۀ شــهر« )1998( اثــر کنســتانتین 

جی یاناریــس، اقلیت هایــی در تکاپــو بــرای رهایــی 

ــش می کشــند.  ــه نمای ــی را ب ــۀ اروپای از حاشــیۀ جامع

داســتان ایــن فیلم هــا، در مراکــز جهان وطنــی )لنــدن 

ــران  ــیب پذیری مهاج ــد و آس ــاق می افتن ــن( اتف و آت

ــدن و همدســت شــدن  ــه اســتثمار درآم ــر ب را در براب

بــا جهــان زیرزمینــی مجرمــان بــه تصویــر می کشــند. 

ــت؛  ــِوی اس ــتان اوک ــا«، داس ــف زیب ــای کثی »چیزه

از  دکتــر نیجریه ای تبــار و تبعیــدِی سیاســی کــه 

ــنای،  ــام ِش ــه ن ــرک ب ــا یــک مهاجــر ت پــی دوســتی ب

ــازاِر ســیاه پیونــد اعضــای بــدن در هتــل محــل  وارد ب

ــا،  ــتان ساش ــهر«، داس ــۀ ش ــود. »از لب ــان می ش کارش

ــه  ــد ک ــو می کن ــار را بازگ مهاجــر قزاقســتانِی یونانی تب

ــای  ــِی آتنی ه ــته های جنس ــار خواس ــود را در اختی خ

ثروتمنــد- از هــر دو جنســیت- قــرار می دهــد. او 

ــا دوســتان مهاجــر جــوان  ــم را ب ــادی از فیل ــان زی زم

و عاصــی خــود بــه ولگــردی می گذرانــد، کســانی کــه 

ــتی  ــه ای آش ــه گون ــیدن ب ــرای رس ــا، ب ــون ساش هم چ

میــان تن فروشــی و انتظــارات ابرمردانــۀ فرهنــگ 

ــد.  ــا می  زنن ــت و پ ــان دس ــه و خیاب ــۀ کوچ مردان

بــا اینکــه در فیلم  هــای »ایســت بازرســی« و »در ایــن 

دنیــا«، جوامــع اروپایــی، نیــروی کاِر مهاجــران را پــس 

ــا« و »از  ــف زیب ــای کثی ــای »چیزه ــد، فیلم ه می زنن

لبــۀ شــهر«، اســتثمار مهاجــران را بــه تصویر می کشــند 

کــه تقاضای شــان بــرای کار پذیرفتــه شــده اســت. ایــن 

ــواه  ــران، خ ــای مهاج ــدگی بدن ه ــم، از کاالش دو فیل

ــق فاحشــگی و بردگــی جنســی، خــواه تجــاوز  از طری

ــرده  ــان، پ ــای بدن ش ــارت اعض ــا تج ــط کار ی در محی

ــه  ــد چگون ــان می  دهن ــا نش ــن فیلم  ه ــد. ای برمی دارن

ــا و  ــکاری اقلیت  ه ــر هم ــی ب ــی، متک ــۀ بهره  کش چرخ

ــر اِعمــال  ــرای نظــارت ب ــان کــه ب مهاجــران اســت؛ آن

ــر آن،  ــتن ب ــم فروبس ــادگی چش ــه س ــا ب ــتثمار ی اس

فراخوانــده می شــوند. از اوکــِوی خواســته می شــود کــه 
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عمــل پزشــکی غیرقانونــِی خــارج کــردن عضــو پیوندی 

بــدن یــک مهاجــر دیگر را انجــام دهــد و در ازای آن، به 

دروغ بــه او وعــدۀ پاســپورت جعلــی داده شــده اســت و 

ــد؛  ــر روســی زبان را می کن ــان مهاج ــوادی زن ــا، ق ساش

هم چــون دارایــی خــود، آنهــا را می خــرد یــا بــه 

ــا،  ــن فیلم ه ــای ای ــد. در انته ــوادان می فروش ــر ق دیگ

اوکــِوی و ساشــا، بــرای پایــان دادن بــه اســتثماری کــه 

ــه خطــر  ــد، جــان خــود را ب ــراف خــود می بینن در اط

ــورده را  ــم خ ــا رق ــرای آنه ــه ب ــد و نقشــی ک می اندازن

ــۀ تاجــران  ــه سردســتۀ حلق ــِوی ب ــد. اوک خــط می زنن

اعضــای پیونــدی بــدن رودســت زده و ِشــنای را از زیــِر 

ــا  ــا ناتاش ــا، ب ــد و ساش ــات می ده ــی نج ــغ جراح تی

کــه قــوادی اش را می کــرد فــراری عاشــقانه را ترتیــب 

می دهــد. بــا پیشــروِی عاملّیــت اوکــِوی و ساشــا، 

ــی و  ــب اجتماع ــله  مرات ــس، سلس ــرز و جی یاناری فری

فضاهــای داخلــی ســرکوِب جوامــع اقلیــت و هم چنیــن 

مســئولیت های اخالقــی مهاجــراِن متأخــر اروپایــی 

را روشــن می کننــد، در حالی کــه در تالش انــد تــا 

ــد. ــه دســت آورن قــدرت و موقعیــت خــود را ب

جایــی کــه بــه نظــر می آمــد رئالیســم مســتند، 

ــرت  ــرای مهاج ــرای ماج ــبی ب ــی مناس ــیوۀ بازنمای ش

ــه  ــه محــض رســیدن ب باشــد، فریــرز و جی یاناریــس ب

ــی  ــد. وقت ــای مرســوم اســتفاده می کنن ــا، از ژانره اروپ

ــس  ــت پلی ــد از دس ــالش می کنن ــنای ت ــِوی و ش اوک

فــرار کننــد و چهــرۀ اصلــی سردســتۀ حلقــۀ تاجــران 

ــِد  ــرز، از قواع ــد، فری ــدن را رو کنن ــدی ب اعضــای پیون

صحنه هایــی  می کنــد؛  اســتفاده  پرتعلیــق  تریلــر 

کــه از لحظه هــای نزدیــک بــه شکســت، چرخــش 

داســتانی غافلگیرانــه، کلیشــۀ جنایتــکاران نفرت انگیــز، 

ــِی دارای نقطــۀ اوج،  ــز و ســاختار روای ــای طن گفتگوه

ــه شــنای،  ــرای کمــک ب ــر اســت. تصمیــم اوکــِوی ب پ

در مجموعــه ای از رخدادهایــی قــرار گرفتــه اســت 

کــه انتظــارات بیننــده را از طریــق بــه کارگیــری 

قواعــد یــک تریلــر پرتعلیــق بــرآورده می کنــد. در 

ــر  ــه ب ــا تکی ــری و ب ــد ژان ــه قواع ــاداری ب ــتای وف راس

ــت  ــرز، فاعلی ــه، فری ــگ عامیان ــه فرهن ــردم ب ــال م اقب

ــه  ــِوی ب ــی اوک ــداری اخالق ــذر بی ــا را از رهگ اقلیت ه

تصویــر می کشــد. جی یاناریــس، پوچــی دیوانــه وار 

محیــط پیرامــون ساشــا را بــه میانجــی تصاویــر حرکــت 

ــبک  ــان س ــیقی پرهیج ــع، موس ــن مقط ــریع، تدوی س

ــا  ــه ب ــی متقاطــع ک کالب و همین طــور، ســاختار روای

جی یاناریــس  پرســش های  و  کوتــاه  مصاحبه هــای 

از ساشــا از پشــت دوربیــن چندپــاره شــده اســت، بــه 

ــت  ــان صمیمی ــتگی می ــن گسس ــد. ای ــر می کش تصوی

کم قــوِت بخش هــای مصاحبــه و افــراط بصــری در 

ــازه را  ــن اج ــس ای ــه جی یاناری ــم، ب ــق فیل ــۀ دقای بقی

می دهــد کــه بســندگِی باورهــای غلــط شــهری را 

ــد،  ــن کنن ــا را روش ــت اقلیت ه ــد هوی ــه می خواهن ک

بــه پرســش بکشــد. تالقــی روایت هــای مهاجــران 

در ظــرف ژانرهــای عامه پســند بــا جذبــۀ مبتــذل 

ــدن آنهــا مطــرح می شــود و  بهره کشــی جســمانی از ب

هــر دو فیلــم، در بازنمایــی شــیء وارۀ بــدن مهاجــران، 

دســت بــه تکثیــری مخاطره  آمیــز می  زننــد.

روایت هــا در هــر چهــار فیلمــی کــه بحــث شــد، 

ارائــه  اقلیــت و مهاجــر  از دیــدگاه شــخصیت های 

شــدند. بدیــن قــرار، رابطــۀ ســاختاری مابیــن مخاطــب 

روایت های شــان  درون  ســرکوِب  نیروی هــای  و 

مســدود شــد.2 تماشــاگران ایــن فیلم  هــا کــه غــرق در 
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محنت بــارش بــا قایــق، در میانــۀ ترکیــه و ایتالیــا 

بــه پایــان می رســد و جمــال در انگلســتان بــه عنــوان 

پناهنــدۀ سیاســی پذیرفتــه نمی شــود. در »ایســت 

بازرســی«، احمــد در مســیر خــود بــه ایتالیــا می میــرد 

ــه آتــش کشــیدن  ــا ب ــرادر او و دوســتش زیــرک، ب و ب

ــان  ــود پای ــی خ ــه زندگ ــن ب ــی در آت ــود در خیابان خ

انتخــاب  فیلم هــا  ایــن  قهرمان هــای  می دهنــد. 

ــت،  ــی دول ــت های حذف ــا سیاس ــد و ب ــری ندارن دیگ

ــا،  ــن فیلم ه ــده اند. در ای ــع ش ــا من ــدن در اروپ از مان

مــرگ و پایــان روایــت آنهــا محتــوم اســت و بــه نظــر 

می رســد مــا بــه نقطــه ای می رســیم کــه در آن، 

خــوِد بازنمایــی از هــم می پاشــد. سرنوشــت آن دســته 

از مهاجــران کــه می تواننــد بــه اروپــا وارد شــوند، 

ــن  ــرد و ای ــرار می گی ــی ق ــرون از بازنمای ــل و بی ماقب

موضــوع کــه رئالیســم مســتند، فــرم درخــوری اســت 

ــران  ــتان های مهاج ــوان داس ــب آن می ت ــه موج ــه ب ک

ــان  ــه بی ــد. ب ــی می مان ــرد، ناروشــن باق ــی ک را بازنمای

ــه مــا  دیگــر، در تمــام مدتــی کــه رئالیســم مســتند ب

اجــازۀ درک خطــرات ســفر مهاجرتــی را می دهــد، 

ــای  ــه در انته ــری مهاجــران ک تالشــِی واضــِح کنش گ

ــانۀ  ــرد زیباشناس ــه رویک ــاز ب ــد، نی ــا رخ می ده فیلم ه

متفاوتــی دارد کــه بتوانــد تجربــۀ آنهــا را وقتــی 

می خواهنــد پایگاهــی بــرای خــود در جامعــۀ اروپایــی 

ــد.  ــی کن ــازند بازنمای بس

ــر اســتفن  ــا« )2002( اث ــم »چیزهــای کثیــف زیب فیل

فریــرز و »از لبــۀ شــهر« )1998( اثــر کنســتانتین 

جی یاناریــس، اقلیت هایــی در تکاپــو بــرای رهایــی 

ــش می کشــند.  ــه نمای ــی را ب ــۀ اروپای از حاشــیۀ جامع

داســتان ایــن فیلم هــا، در مراکــز جهان وطنــی )لنــدن 

ــران  ــیب پذیری مهاج ــد و آس ــاق می افتن ــن( اتف و آت

ــدن و همدســت شــدن  ــه اســتثمار درآم ــر ب را در براب

بــا جهــان زیرزمینــی مجرمــان بــه تصویــر می کشــند. 

ــت؛  ــِوی اس ــتان اوک ــا«، داس ــف زیب ــای کثی »چیزه

از  دکتــر نیجریه ای تبــار و تبعیــدِی سیاســی کــه 

ــنای،  ــام ِش ــه ن ــرک ب ــا یــک مهاجــر ت پــی دوســتی ب

ــازاِر ســیاه پیونــد اعضــای بــدن در هتــل محــل  وارد ب

ــا،  ــتان ساش ــهر«، داس ــۀ ش ــود. »از لب ــان می ش کارش

ــه  ــد ک ــو می کن ــار را بازگ مهاجــر قزاقســتانِی یونانی تب

ــای  ــِی آتنی ه ــته های جنس ــار خواس ــود را در اختی خ

ثروتمنــد- از هــر دو جنســیت- قــرار می دهــد. او 

ــا دوســتان مهاجــر جــوان  ــم را ب ــادی از فیل ــان زی زم

و عاصــی خــود بــه ولگــردی می گذرانــد، کســانی کــه 

ــتی  ــه ای آش ــه گون ــیدن ب ــرای رس ــا، ب ــون ساش هم چ

میــان تن فروشــی و انتظــارات ابرمردانــۀ فرهنــگ 

ــد.  ــا می  زنن ــت و پ ــان دس ــه و خیاب ــۀ کوچ مردان

بــا اینکــه در فیلم  هــای »ایســت بازرســی« و »در ایــن 

دنیــا«، جوامــع اروپایــی، نیــروی کاِر مهاجــران را پــس 

ــا« و »از  ــف زیب ــای کثی ــای »چیزه ــد، فیلم ه می زنن

لبــۀ شــهر«، اســتثمار مهاجــران را بــه تصویر می کشــند 

کــه تقاضای شــان بــرای کار پذیرفتــه شــده اســت. ایــن 

ــواه  ــران، خ ــای مهاج ــدگی بدن ه ــم، از کاالش دو فیل

ــق فاحشــگی و بردگــی جنســی، خــواه تجــاوز  از طری

ــرده  ــان، پ ــای بدن ش ــارت اعض ــا تج ــط کار ی در محی

ــه  ــد چگون ــان می  دهن ــا نش ــن فیلم  ه ــد. ای برمی دارن

ــا و  ــکاری اقلیت  ه ــر هم ــی ب ــی، متک ــۀ بهره  کش چرخ

ــر اِعمــال  ــرای نظــارت ب ــان کــه ب مهاجــران اســت؛ آن

ــر آن،  ــتن ب ــم فروبس ــادگی چش ــه س ــا ب ــتثمار ی اس

فراخوانــده می شــوند. از اوکــِوی خواســته می شــود کــه 
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عمــل پزشــکی غیرقانونــِی خــارج کــردن عضــو پیوندی 

بــدن یــک مهاجــر دیگر را انجــام دهــد و در ازای آن، به 

دروغ بــه او وعــدۀ پاســپورت جعلــی داده شــده اســت و 

ــد؛  ــر روســی زبان را می کن ــان مهاج ــوادی زن ــا، ق ساش

هم چــون دارایــی خــود، آنهــا را می خــرد یــا بــه 

ــا،  ــن فیلم ه ــای ای ــد. در انته ــوادان می فروش ــر ق دیگ

اوکــِوی و ساشــا، بــرای پایــان دادن بــه اســتثماری کــه 

ــه خطــر  ــد، جــان خــود را ب ــراف خــود می بینن در اط

ــورده را  ــم خ ــا رق ــرای آنه ــه ب ــد و نقشــی ک می اندازن

ــۀ تاجــران  ــه سردســتۀ حلق ــِوی ب ــد. اوک خــط می زنن

اعضــای پیونــدی بــدن رودســت زده و ِشــنای را از زیــِر 

ــا  ــا ناتاش ــا، ب ــد و ساش ــات می ده ــی نج ــغ جراح تی

کــه قــوادی اش را می کــرد فــراری عاشــقانه را ترتیــب 

می دهــد. بــا پیشــروِی عاملّیــت اوکــِوی و ساشــا، 

ــی و  ــب اجتماع ــله  مرات ــس، سلس ــرز و جی یاناری فری

فضاهــای داخلــی ســرکوِب جوامــع اقلیــت و هم چنیــن 

مســئولیت های اخالقــی مهاجــراِن متأخــر اروپایــی 

را روشــن می کننــد، در حالی کــه در تالش انــد تــا 

ــد. ــه دســت آورن قــدرت و موقعیــت خــود را ب

جایــی کــه بــه نظــر می آمــد رئالیســم مســتند، 

ــرت  ــرای مهاج ــرای ماج ــبی ب ــی مناس ــیوۀ بازنمای ش

ــه  ــه محــض رســیدن ب باشــد، فریــرز و جی یاناریــس ب

ــی  ــد. وقت ــای مرســوم اســتفاده می کنن ــا، از ژانره اروپ

ــس  ــت پلی ــد از دس ــالش می کنن ــنای ت ــِوی و ش اوک

فــرار کننــد و چهــرۀ اصلــی سردســتۀ حلقــۀ تاجــران 

ــِد  ــرز، از قواع ــد، فری ــدن را رو کنن ــدی ب اعضــای پیون

صحنه هایــی  می کنــد؛  اســتفاده  پرتعلیــق  تریلــر 

کــه از لحظه هــای نزدیــک بــه شکســت، چرخــش 

داســتانی غافلگیرانــه، کلیشــۀ جنایتــکاران نفرت انگیــز، 

ــِی دارای نقطــۀ اوج،  ــز و ســاختار روای ــای طن گفتگوه

ــه شــنای،  ــرای کمــک ب ــر اســت. تصمیــم اوکــِوی ب پ

در مجموعــه ای از رخدادهایــی قــرار گرفتــه اســت 

کــه انتظــارات بیننــده را از طریــق بــه کارگیــری 

قواعــد یــک تریلــر پرتعلیــق بــرآورده می کنــد. در 

ــر  ــه ب ــا تکی ــری و ب ــد ژان ــه قواع ــاداری ب ــتای وف راس

ــت  ــرز، فاعلی ــه، فری ــگ عامیان ــه فرهن ــردم ب ــال م اقب

ــه  ــِوی ب ــی اوک ــداری اخالق ــذر بی ــا را از رهگ اقلیت ه

تصویــر می کشــد. جی یاناریــس، پوچــی دیوانــه وار 

محیــط پیرامــون ساشــا را بــه میانجــی تصاویــر حرکــت 

ــبک  ــان س ــیقی پرهیج ــع، موس ــن مقط ــریع، تدوی س

ــا  ــه ب ــی متقاطــع ک کالب و همین طــور، ســاختار روای

جی یاناریــس  پرســش های  و  کوتــاه  مصاحبه هــای 

از ساشــا از پشــت دوربیــن چندپــاره شــده اســت، بــه 

ــت  ــان صمیمی ــتگی می ــن گسس ــد. ای ــر می کش تصوی

کم قــوِت بخش هــای مصاحبــه و افــراط بصــری در 

ــازه را  ــن اج ــس ای ــه جی یاناری ــم، ب ــق فیل ــۀ دقای بقی

می دهــد کــه بســندگِی باورهــای غلــط شــهری را 

ــد،  ــن کنن ــا را روش ــت اقلیت ه ــد هوی ــه می خواهن ک

بــه پرســش بکشــد. تالقــی روایت هــای مهاجــران 

در ظــرف ژانرهــای عامه پســند بــا جذبــۀ مبتــذل 

ــدن آنهــا مطــرح می شــود و  بهره کشــی جســمانی از ب

هــر دو فیلــم، در بازنمایــی شــیء وارۀ بــدن مهاجــران، 

دســت بــه تکثیــری مخاطره  آمیــز می  زننــد.

روایت هــا در هــر چهــار فیلمــی کــه بحــث شــد، 

ارائــه  اقلیــت و مهاجــر  از دیــدگاه شــخصیت های 

شــدند. بدیــن قــرار، رابطــۀ ســاختاری مابیــن مخاطــب 

روایت های شــان  درون  ســرکوِب  نیروی هــای  و 

مســدود شــد.2 تماشــاگران ایــن فیلم  هــا کــه غــرق در 
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ــک حــس  ــد  ، از ی ــان   رنجوران ــا قهرم ــداری ب هم  ذات  پن

ــوند  ــته می ش ــی انباش ــی- ایدئولوژیک ــت اخالق صداق

کــه متکــی بــر نظــر میشــل آرون3، مســئولیت اخالقــی 

ــه در  ــرده و جامع ــر پ ــا دهشــِت تصویرشــده ب ــا را ب م

ــا  ــه م ــی ک ــد: »وقت ــن می کن ــک کل، جایگزی ــام ی مق

تحت تأثیــر قــرار گرفته ایــم، در حقیقــت در حــال 

ــتیم.  ــئولیت هس ــار مس ــر ب ــردن از زی ــانه خالی ک ش

اشــک های مــا، ذره هــای ناچیــزی هســتند کــه توانایــی 

مــا را در تشــخیص آنچــه فاجعه بــار و خطاســت نشــان 

ــن تشــخیص  ــه همی ــط ب ــوالً فق ــی معم ــد، ول می دهن

ــداری  ــازوکار هم ذات پن ــوند«.4 س ــم می  ش ــر خت و تأث

ایــن فیلم هــا، بــه جــای اینکــه در مــورد اختالف هایــی 

ــاخته اند  ــر را س ــی معاص ــع اروپای ــاختار جوام ــه س ک

توضیحــی بدهنــد، آنهــا را تخریــب می کنــد.5 رئالیســم 

مســتند در فیلــم »در ایــن دنیــا« و »ایســت بازرســی«، 

فاصلــۀ اجتماعــی میــان ســوژه ها و تماشــاگران را مبهم 

ــاز  ــی ب ــا و امیال ــن ترس ه ــت، از تبیی ــرده و در نهای ک

ــارۀ  ــر مفاهیــم مســلط درب ــرار اســت ب ــد کــه ق می مان

ــد. »چیزهــای کثیــف  ــور بتابان ــا و مهاجــران ن اقلیت ه

زیبــا« و »از لبــۀ شــهر«، بیش تــر قــدر ســرمایه گذاری 

ــد  ــا را می دانن ــگ اقلیت ه ــان در فرهن ــی مخاطب عاطف

وقتــی کــه از ژانرهــای عامه پســند بهــره بــرده و 

ــد. در  ــود می کنن ــتۀ کار خ ــاگری را، پوس ــذت تماش ل

ــه  ــداری، ب ــای دی ــا«، آیرونی ه ــف زیب ــای کثی »چیزه

مخاطبــان، پیش  فرض  هایشــان دربــارۀ مهاجــران را 

ــه  ــت ک ــی اس ــه، زمان ــک نمون ــد. ی ــادآوری می  کنن ی

اوکــِوی بــه معاینــۀ اندام تناســلی همــکاران تاکســی ران 

خــود می پــردازد؛ تصــور مــا از مضمــوِن ظاهــراً جنســی 

ایــن صحنــه، بــا کشــف ایــن واقعیــت کــه او یــک دکتر 

ــهر«،  ــۀ ش ــود. در »از لب ــه می ش ــت وارون ــد اس کاربل

ــر  ــه تصوی ــه ب ــا، عامدان ــان ساش ــدن عری ــای ب نماه

ــارۀ زندگــی عاشــقانۀ او  کشــیده  شــده و بازجویــی درب

در مصاحبه هــا، بهره بــرداری از ویژگی هــای مردانــۀ 

اقلیت هــا را بــه مخاطبــان گوشــزد می کنــد. امــا 

ســازوکار هم ذات پنــداری مخاطبــان از ایــن جهــت کــه 

ــه  ــه ب ــی ک ــای اجتماع ــر نابرابری ه ــد در براب نمی توانن

ــی خــود  ــوند، مســئولیت اخالق ــر کشــیده می  ش تصوی

را تشــخیص دهنــد، تهدیــد می شــود. ایــن تشــخیص، 

کــه  می دهــد  رخ  فیلم هــا  از  دســته  آن  در  فقــط 

ــت  ــه و هوی ــون طبق ــود را پیرام ــی خ ــاختمان روای س

ــد. ــا کنن ــان بن ــژادی تماشاگران ش ن

  هم ذات ناپنداری
فیلــم »المریــکا« )1994( اثــر جیانــی آملّیــو و »ســفر 

اوســتااوغلو،  یســیم  اثــر   )1999( خورشــید«  بــه 

ــای  ــه اعض ــد ک ــش می گذارن ــه نمای ــی را ب قهرمان های

گروه هــای اکثریــت هســتند و هویــت طبقاتــی و 

ــه  ــد. ب ــس می کنن ــاگران را منعک ــر تماش ــژادی اکث ن

ــران  ــخصیت های مهاج ــا ش ــتقیماً ب ــه مس ــای اینک ج

ــدگان  ــد، بینن ــاد کنن ــداری ایج ــا هم ذات پن و اقلیت ه

بــا اعضــای گروه هــای غالــب کــه  ایــن فیلم هــا 

ولــی  شــده،  برانگیختــه  همدردی شــان  احســاس 

ــد،  ــتباه بودن ــار اش ــران دچ ــا و مهاج ــارۀ اقلیت ه درب

ــکا«، داســتان  ــد. »المری ــرار می گیرن ــف ق ــک ردی در ی

ــه  ــه ب ــد ک ــت می کن ــو را روای ــی، جین ــرد ایتالیای م

ــور او  ــار وارد کش ــرد آلبانی تب ــک م ــپیرو، ی ــال اس دنب

ــر یــک  ــه عنــوان مدی ــرار اســت اســپیرو ب می شــود. ق

شــرکت جعلــی ایتالیایی-آلبانیایــی کــه بــه قصــد دور 

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ن 

تـا
مس

ز

115

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ

ــود.  ــه کار ش ــغول ب ــده، مش ــیس ش ــات تأس زدن مالی

ــیمه در  ــو، سراس ــود، جین ــم می ش ــپیرو گ ــی اس وقت

میانــۀ ازدحــام آلبانی تبارهایــی کــه بــه امیــد رســیدن 

ــد  ــای آدریاتیــک را می پیماین ــا، حاشــیه دری ــه ایتالی ب

ــن مهاجــرت  ــال وی می گــردد. در بحبوحــۀ ای ــه دنب ب

عظیــم و آشــفتگی اجتماعــی ناشــی از آن، جینــو، 

ــروم از  ــد؛  مح ــم می کن ــود را گ ــد خ ــین و روادی ماش

هویــت، محبــوس و در پیــکار بــا مــرگ، از یــک وســیلۀ 

حمــل و نقــل بــه دیگــری می آویــزد و بــه یــک 

ــه  ــفر ب ــود. »س ــدل می ش ــل ب ــِی بالفع ــر آلبانیای مهاج

ــار ســاکن  ــرد ترک تب خورشــید«، داســتان محمــت، م

ترکیــۀ غربــی را روایــت می کنــد کــه در اســتانبول بــه 

ایــن دلیــل کــه مــردی یــک اســلحه زیــر صندلــی او در 

ــود.  ــت می ش ــته بازداش ــی گذاش ــوس عموم ــک اتوب ی

او را بــه خاطــر پوســت تیــره اش بــه اشــتباه بــه جــای 

ــی  ــد و هنگام ــتگیر می کنن ــورد دس ــی ک ــک شورش ی

از زنــدان آزاد می شــود، حرمانــی و بی چیــز،  کــه 

شــغل و آپارتمــان خــود را از دســت می دهــد. بــه 

کمــک بِرســالن، دوســت کــورد خــود در منطقــۀ 

ــی  ــیاری زندگ ــای بس ــه کورده ــی ک ــهر جای ــر ش فقی

را  پادویــی  شــغل های  از  مجموعــه ای  می کننــد، 

امتحــان می کنــد. 

بــه جــای انتقــاد به سیاســت های حذفــی دولتــی که در 

فیلم هــای »در ایــن دنیــا« و »ایســت بازرســی« مطــرح 

شــد،  در فیلم هــای »المریــکا« و »ســفر بــه خورشــید«، 

تمرکــز اصلــی بــر نقصــان »عقــل ســلیم« ملّــی اســت؛ 

یــک  در  اکثریــت  گروه هــای  بی تفاوتــی  منظــور، 

ــه مخمصــه ای اســت کــه اقلیت هــا و  کشــور نســبت ب

ــا  ــکا«، م ــده اند. در »المری ــار ش ــران در آن گرفت مهاج

ــو  ــله تاالریک ــل میش ــپیرو در اص ــه اس ــم ک درمی یابی

ــِی اشغال شــده   یــک مــرد ایتالیایــی اســت کــه از آلبان

توســط ارتــش موســولینی گریختــه اســت. بعــد از اینکه 

ــد،  ــولینی را می گیرن ــش موس ــای ارت ــت ها ج کمونیس

ــی می شــود و  ــرای مــدت پنجــاه ســال زندان میشــله ب

تصویر 1: صحنه ای از فیلم »سفر به خورشید«
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ــک حــس  ــد  ، از ی ــان   رنجوران ــا قهرم ــداری ب هم  ذات  پن

ــوند  ــته می ش ــی انباش ــی- ایدئولوژیک ــت اخالق صداق

کــه متکــی بــر نظــر میشــل آرون3، مســئولیت اخالقــی 

ــه در  ــرده و جامع ــر پ ــا دهشــِت تصویرشــده ب ــا را ب م

ــا  ــه م ــی ک ــد: »وقت ــن می کن ــک کل، جایگزی ــام ی مق

تحت تأثیــر قــرار گرفته ایــم، در حقیقــت در حــال 

ــتیم.  ــئولیت هس ــار مس ــر ب ــردن از زی ــانه خالی ک ش

اشــک های مــا، ذره هــای ناچیــزی هســتند کــه توانایــی 

مــا را در تشــخیص آنچــه فاجعه بــار و خطاســت نشــان 

ــن تشــخیص  ــه همی ــط ب ــوالً فق ــی معم ــد، ول می دهن

ــداری  ــازوکار هم ذات پن ــوند«.4 س ــم می  ش ــر خت و تأث

ایــن فیلم هــا، بــه جــای اینکــه در مــورد اختالف هایــی 

ــاخته اند  ــر را س ــی معاص ــع اروپای ــاختار جوام ــه س ک

توضیحــی بدهنــد، آنهــا را تخریــب می کنــد.5 رئالیســم 

مســتند در فیلــم »در ایــن دنیــا« و »ایســت بازرســی«، 

فاصلــۀ اجتماعــی میــان ســوژه ها و تماشــاگران را مبهم 

ــاز  ــی ب ــا و امیال ــن ترس ه ــت، از تبیی ــرده و در نهای ک

ــارۀ  ــر مفاهیــم مســلط درب ــرار اســت ب ــد کــه ق می مان

ــد. »چیزهــای کثیــف  ــور بتابان ــا و مهاجــران ن اقلیت ه

زیبــا« و »از لبــۀ شــهر«، بیش تــر قــدر ســرمایه گذاری 

ــد  ــا را می دانن ــگ اقلیت ه ــان در فرهن ــی مخاطب عاطف

وقتــی کــه از ژانرهــای عامه پســند بهــره بــرده و 

ــد. در  ــود می کنن ــتۀ کار خ ــاگری را، پوس ــذت تماش ل

ــه  ــداری، ب ــای دی ــا«، آیرونی ه ــف زیب ــای کثی »چیزه

مخاطبــان، پیش  فرض  هایشــان دربــارۀ مهاجــران را 

ــه  ــت ک ــی اس ــه، زمان ــک نمون ــد. ی ــادآوری می  کنن ی

اوکــِوی بــه معاینــۀ اندام تناســلی همــکاران تاکســی ران 

خــود می پــردازد؛ تصــور مــا از مضمــوِن ظاهــراً جنســی 

ایــن صحنــه، بــا کشــف ایــن واقعیــت کــه او یــک دکتر 

ــهر«،  ــۀ ش ــود. در »از لب ــه می ش ــت وارون ــد اس کاربل

ــر  ــه تصوی ــه ب ــا، عامدان ــان ساش ــدن عری ــای ب نماه

ــارۀ زندگــی عاشــقانۀ او  کشــیده  شــده و بازجویــی درب

در مصاحبه هــا، بهره بــرداری از ویژگی هــای مردانــۀ 

اقلیت هــا را بــه مخاطبــان گوشــزد می کنــد. امــا 

ســازوکار هم ذات پنــداری مخاطبــان از ایــن جهــت کــه 

ــه  ــه ب ــی ک ــای اجتماع ــر نابرابری ه ــد در براب نمی توانن

ــی خــود  ــوند، مســئولیت اخالق ــر کشــیده می  ش تصوی

را تشــخیص دهنــد، تهدیــد می شــود. ایــن تشــخیص، 

کــه  می دهــد  رخ  فیلم هــا  از  دســته  آن  در  فقــط 

ــت  ــه و هوی ــون طبق ــود را پیرام ــی خ ــاختمان روای س

ــد. ــا کنن ــان بن ــژادی تماشاگران ش ن

  هم ذات ناپنداری
فیلــم »المریــکا« )1994( اثــر جیانــی آملّیــو و »ســفر 

اوســتااوغلو،  یســیم  اثــر   )1999( خورشــید«  بــه 

ــای  ــه اعض ــد ک ــش می گذارن ــه نمای ــی را ب قهرمان های

گروه هــای اکثریــت هســتند و هویــت طبقاتــی و 

ــه  ــد. ب ــس می کنن ــاگران را منعک ــر تماش ــژادی اکث ن

ــران  ــخصیت های مهاج ــا ش ــتقیماً ب ــه مس ــای اینک ج

ــدگان  ــد، بینن ــاد کنن ــداری ایج ــا هم ذات پن و اقلیت ه

بــا اعضــای گروه هــای غالــب کــه  ایــن فیلم هــا 

ولــی  شــده،  برانگیختــه  همدردی شــان  احســاس 

ــد،  ــتباه بودن ــار اش ــران دچ ــا و مهاج ــارۀ اقلیت ه درب

ــکا«، داســتان  ــد. »المری ــرار می گیرن ــف ق ــک ردی در ی

ــه  ــه ب ــد ک ــت می کن ــو را روای ــی، جین ــرد ایتالیای م

ــور او  ــار وارد کش ــرد آلبانی تب ــک م ــپیرو، ی ــال اس دنب

ــر یــک  ــه عنــوان مدی ــرار اســت اســپیرو ب می شــود. ق

شــرکت جعلــی ایتالیایی-آلبانیایــی کــه بــه قصــد دور 
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ــود.  ــه کار ش ــغول ب ــده، مش ــیس ش ــات تأس زدن مالی

ــیمه در  ــو، سراس ــود، جین ــم می ش ــپیرو گ ــی اس وقت

میانــۀ ازدحــام آلبانی تبارهایــی کــه بــه امیــد رســیدن 

ــد  ــای آدریاتیــک را می پیماین ــا، حاشــیه دری ــه ایتالی ب

ــن مهاجــرت  ــال وی می گــردد. در بحبوحــۀ ای ــه دنب ب

عظیــم و آشــفتگی اجتماعــی ناشــی از آن، جینــو، 

ــروم از  ــد؛  مح ــم می کن ــود را گ ــد خ ــین و روادی ماش

هویــت، محبــوس و در پیــکار بــا مــرگ، از یــک وســیلۀ 

حمــل و نقــل بــه دیگــری می آویــزد و بــه یــک 

ــه  ــفر ب ــود. »س ــدل می ش ــل ب ــِی بالفع ــر آلبانیای مهاج

ــار ســاکن  ــرد ترک تب خورشــید«، داســتان محمــت، م

ترکیــۀ غربــی را روایــت می کنــد کــه در اســتانبول بــه 

ایــن دلیــل کــه مــردی یــک اســلحه زیــر صندلــی او در 

ــود.  ــت می ش ــته بازداش ــی گذاش ــوس عموم ــک اتوب ی

او را بــه خاطــر پوســت تیــره اش بــه اشــتباه بــه جــای 

ــی  ــد و هنگام ــتگیر می کنن ــورد دس ــی ک ــک شورش ی

از زنــدان آزاد می شــود، حرمانــی و بی چیــز،  کــه 

شــغل و آپارتمــان خــود را از دســت می دهــد. بــه 

کمــک بِرســالن، دوســت کــورد خــود در منطقــۀ 

ــی  ــیاری زندگ ــای بس ــه کورده ــی ک ــهر جای ــر ش فقی

را  پادویــی  شــغل های  از  مجموعــه ای  می کننــد، 

امتحــان می کنــد. 

بــه جــای انتقــاد به سیاســت های حذفــی دولتــی که در 

فیلم هــای »در ایــن دنیــا« و »ایســت بازرســی« مطــرح 

شــد،  در فیلم هــای »المریــکا« و »ســفر بــه خورشــید«، 

تمرکــز اصلــی بــر نقصــان »عقــل ســلیم« ملّــی اســت؛ 

یــک  در  اکثریــت  گروه هــای  بی تفاوتــی  منظــور، 

ــه مخمصــه ای اســت کــه اقلیت هــا و  کشــور نســبت ب

ــا  ــکا«، م ــده اند. در »المری ــار ش ــران در آن گرفت مهاج

ــو  ــله تاالریک ــل میش ــپیرو در اص ــه اس ــم ک درمی یابی

ــِی اشغال شــده   یــک مــرد ایتالیایــی اســت کــه از آلبان

توســط ارتــش موســولینی گریختــه اســت. بعــد از اینکه 

ــد،  ــولینی را می گیرن ــش موس ــای ارت ــت ها ج کمونیس

ــی می شــود و  ــرای مــدت پنجــاه ســال زندان میشــله ب

تصویر 1: صحنه ای از فیلم »سفر به خورشید«
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ــا از آزار و  ــد ت ــار را برمی گزین ــت آلبانی تب ــر، هوی ناگزی

شــکنجۀ آتــی، مصــون بمانــد. داســتان میشــله، امــکان 

وارونه شــدن نظــم اجتماعــی را بــه واســطۀ تغییــر 

رژیم هــای سیاســی نشــان می دهــد و همین طــور 

ایــن تصــور کــه ایتالیایی هــا همیشــه دســت بــاال را در 

ــفر  ــد. در »س ــزل می کن ــد متزل ــا دارن ــر آلبانیایی ه براب

بــه خورشــید«، کوردهایــی کــه بــه اســتانبول می آینــد و 

هم چنیــن ترک هــای بومــی  کــه از مناطــق روســتایی بــه 

شــهر می رونــد، تجربــۀ تغییــر محیــط زندگــی را از ســر 

می گذراننــد؛ هــر دو، از خانــه و خانواده هــای خــود جــدا 

می شــوند. در اصــل، محمــت بــه کمــک شــبکۀ گســتردۀ 

کردهــای سیاســی کــه برســالن بــه آن تعلــق دارد، 

ــن وارونگــِی  ــد. ای ــدا کن ــدان کار پی ــد پــس از زن می توان

سلســله  مراتــب اجتماعــی، در هــر دوی ایــن فیلم هــا بــه 

ــل  ــی مث ــه اتفاقات ــد ک ــب را می زن ــن نهی تماشــاگران ای

جابه جایــی، فقــر و محنتــی کــه مهاجــران و اقلیت هــا بــا 

آن روبــه رو هســتند، می توانــد بــرای آنهــا هــم رخ دهــد و 

رضایــت خاطــر از ایــن برتــری را بــه چالــش بکشــد.  

جنبــۀ دیگــری از ایــن حــس مشــترک ملّــی، ســر بــاز 

زدن از پذیــرش مســئولیت شــخصی در برابــر مخمصــه 

ــن  ــه در ای ــت ک ــران اس ــا و مهاج ــاری اقلیت ه و گرفت

فیلم هــا بــه چالــش کشــیده می شــود. در ابتــدای 

ــور را  ــو، فی ــا صــدای رئیــِس جین ــکا«، م ــم »المری فیل

ــش روی  ــائل پی ــارۀ مس ــه درب ــه فروتنان ــنویم ک می ش

ــازماندهی،  ــدم س ــغل و ع ــود ش ــل کمب ــا مث آلبانی ه

ــتم  ــاختاری در سیس ــای س ــه نابرابری ه ــی ب بی توجه

نابودکننــدۀ  نقــش  و  اروپایــی  ملت-دولت هــای 

ــعه،  ــال توس ــِی در ح ــی در آلبان ــرمایه داری ایتالیای س

ــا  ــو ب ــاِر جین ــفر غم ب ــان س ــد. در جری ــخن می گوی س

ــا توده هــای عظیــم پناهجویــی  میشــله )اســپیرو(، او ب

آلبانی تبارهــای محــروم بــا عاملیــت ناچیــز، از نزدیک و 

ــر  ــی زود، تقصی ــه خیل ــود ک ــه رو می ش ــطه روب بی واس

را از دوش قربانــی برمــی دارد. در »ســفر بــه خورشــید«، 

ــس  ــرگ از پلی ــرحد م ــا س ــالن ت ــه برس ــس از اینک پ

ــد  ــرد جس ــم می گی ــت تصمی ــورد، محم ــک می خ کت

ــتای  ــه زوردوک، روس ــود ب ــا خ ــرد و ب ــس بگی او را پ

ــا  ــرد. ام ــه بب ــرقی ترکی ــوب ش ــالن در جن زادگاه برس

ــه  ــتا ب ــی روس ــد، تمام ــه زوردوک می رس ــی او ب وقت

دلیــل پــروژۀ عمرانــِی تحــت حمایــت دولــت، زیــر آب 

ــده ای از  ــای پیچی ــف واقعیت ه ــا کش ــت. ب ــه اس رفت

شــکنجه و آزار و بــه حاشــیه رانــدن کوردهــا در ترکیــه، 

ــود را در دوام آن آزار و  ــت زدۀ خ ــِش غفل ــت، نق محم

اذیت  هــا بــاز می شناســد.  

ــید«  ــه خورش ــفر ب ــکا« و »س ــورد »المری ــه در م آنچ

حقــوق  حیرت انگیــز  فقــدان  اســت  دلخــراش 

ناگهانــی  فروپاشــی  بــا  کــه  اســت  امتیازاتــی  و 

ــی  ــرد. ول ــازه ای می گی ــی، اوج ت ــای اجتماع تفاوت ه

ترومــای هــر روزۀ تکثرگرایــی فرهنگــی بــرای اعضــای 

ــش  ــش از پی ــۀ بی ــت، حاصــل مواجه ــای اکثری گروه ه

ــل  ــه حاص ــا اینک ــت ت ــی اس ــای اجتماع ــا تفاوت ه ب

متداول تــِر  فــرم  ایــن  و  باشــد  آن  کامــل  حــذف 

چندفرهنگــی،  از  ناشــی  اجتماعــِی  بی ثباتی هــای 

ــه  ــائیل هانک ــینمای میش ــه در س ــت ک ــی اس موضوع

مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 

ــد  ــه، »ک ــائیل هانک ــوی زبان میش ــای فرانس در فیلم ه

ناشــناخته« )2000( و »پنهــان« )2005(، تکثرگرایــی 

ــتماتیک از  ــر و سیس ــی فراگی ــک بی ثبات ــی ی فرهنگ

ــک  ــه ی ــرده و ب ــاد ک ــی ایج ــب اجتماع ــله مرات سلس
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اجتماعــی  روابــط  در  معنــی دار  مرزبنــدی جدیــد 

ــی  ــری بورژوای ــا، برت ــن فیلم ه ــد. در ای ــاره می کن اش

در طــی برخوردهــای تروماتیــک چندفرهنگــی بــه 

ــی  ــالل آن، فروپاش ــود و از خ ــیده می ش ــش کش چال

مرزهــای منطقــه ای مابیــن گروه هــای اکثریــت و 

ــد.  ــاش می کن ــتعماری را ف ــه پسااس ــت در فرانس اقلی

هانکــه، اختالفــات هویتــی ایــن گروه هــا را حفــظ 

ــا را  ــن گروه  ه ــن ای ــی بی ــۀ اجتماع ــا فاصل ــد ام می کن

ــی را برجســته  ــای اجتماع ــا نابرابری  ه ــد ت ــم می  کن ک

ــازد.  ــاع س ــل دف و غیرقاب

ســینمای هانکــه، بــه گفتمــان ضدمهاجــرت فرانســوی 

ــد  ــی می  دان ــرت را تهاجم ــه مهاج ــد ک ــاع می ده ارج

کــه فرهنــگ ملّــی، انســجام و امنیــت را تهدیــد 

ــان  ــۀ قهرم ــه خان ــم »پنهــان«، تهاجــم ب ــد. فیل می  کن

بــورژوا را بــه تصویــر می کشــد کــه خوشــنامی و 

می  دهــد.  قــرار  تهدیــد  معــرض  در  را  او  شــهرت 

از ویدیو هــا و نوشــته های تهدیدآمیــز  مجموعــه ای 

ــس  ــاکن پاری ــورژوای س ــت، ب ــواده الرن ــۀ خان ــه خان ب

ــد  ــه مجی ــواده، ب ــس خان ــود. ُژرژ، رئی ــتاده می ش فرس

ــود ـ  ــن او ب ــده والدی ــی فرزندخوان ــه مدت ــی ک ـ کس

مشــکوک می شــود. پــدر و مــادر مجیــد ناپدیــد 

شــده اند و احتمــاالً در قتل عــام ننگیــن مهاجــران 

الجزایــری توســط پلیــس پاریــس در تاریــخ 17 اکتبــر 

ــه  ــه ژرژ، مصران ــیده اند. هم چنان ک ــل رس ــه قت 1961ب

بــه دنبــال مجیــد می گــردد، رابطــۀ او و همســرش اَن 

ــده ای  ــای تکان دهن ــرا راز ه ــد، زی ــره می افت ــه مخاط ب

ــی در  از دوران کودکــی او برمــال می شــود: مقصــر اصل

ــینمای  ــت. در س ــا ژرژ اس ــه آنه ــد از خان ــراج مجی اخ

هانکــه، برخوردهــای تروماتیــک چندفرهنگــی، قلمــرو 

عمومــی را نیــز بــه حرکــت در مــی آورد. در صحنــه ای 

ــا یــک دوچرخه ســوار آفریقایــی  از فیلــم پنهــان، ژرژ ب

ــر  ــس او ب ــد از پ ــی نمی توان ــده ول ــز ش ــاً گالوی تقریب

آیــد. در »کــد ناشــناخته«، بــرای اَن، قهرمــان فیلــم که 

یــک بازیگــر پاریســی اســت، از ســوی یــک مــرد عــرب 

ــت  ــاد مزاحم ــنگدالنه ای ایج ــکل س ــه ش ــرو ب در مت

ــب  ــا غای ــن برخورد ه ــالل ای ــت در خ ــود. دول می ش

ــی  ــا زمان ــی، ت ــع اروپای ــا در جوام ــت و نابرابری ه اس

نامشــخص پابرجــا بــه نظــر می رســند، ایــن دو علــت، 

منجــر بــه تحریــک روزافــزون عرصــۀ عمومــی از ســوی 

ــود. ــی می ش ــی فرهنگ ــا تکثرگرای ــارض ب ــر مع عناص

برخــالف آنچــه در فیلم هــای بــاال بحــث شــد، تمرکــز 

ســینمای هانکــه بــر افشــای ترس هــا و اضطراب هایــی 

اســت کــه بــه انحــراف دیــد بورژوایــی در مــورد 

تکثرگرایــی فرهنگــی منتــج شــده و نــه انســانی کــردن 

شــخصیت های  مهاجــر.  و  اقلیــت  شــخصیت های 

ــه از  ــد ک ــروز می دهن ــی را ب ــت، فاعلیت ــر و اقلی مهاج

ــاختار  ــورژوا، ضدس ــاگران ب ــخصیت ها و تماش ــد ش دی

ــناخته«،  ــد ناش ــت. در »ک ــی اس ــل پیش بین و غیرقاب

ــرای  ــرد، ب مزاحمتــی کــه اَن در متــرو از آن رنــج می ب

در  می مانــد.  باقــی  بی توضیــح  تماشــاگران،  و  او 

»پنهــان«، وقتــی مجیــد جــرم خــود را در قبــال رنجــی 

ــاً  ــد و متعاقب ــکار می کن ــده ان ــرای ژرژ پیــش آم ــه ب ک

ــی  ــد، تمــام تصــورات قبل ــه خودکشــی می زن دســت ب

او دگرگــون می شــود. هنگامــی  گناهــکاری  از  ژرژ 

کــه پســر مجیــد در صحنه هــای انتهایــی فیلــم، 

ــورژوای  ــرد ب ــۀ ف ــی کهن ــود، تلق ــه[ می ش وارد ]قّص

انســان هایی  هم چــون  را  مهاجــران  از  اروپایــی 

ایزولــه و بی خانــواده، بــه عنــوان ادعایــی جــاری 
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ــا از آزار و  ــد ت ــار را برمی گزین ــت آلبانی تب ــر، هوی ناگزی

شــکنجۀ آتــی، مصــون بمانــد. داســتان میشــله، امــکان 

وارونه شــدن نظــم اجتماعــی را بــه واســطۀ تغییــر 

رژیم هــای سیاســی نشــان می دهــد و همین طــور 

ایــن تصــور کــه ایتالیایی هــا همیشــه دســت بــاال را در 

ــفر  ــد. در »س ــزل می کن ــد متزل ــا دارن ــر آلبانیایی ه براب

بــه خورشــید«، کوردهایــی کــه بــه اســتانبول می آینــد و 

هم چنیــن ترک هــای بومــی  کــه از مناطــق روســتایی بــه 

شــهر می رونــد، تجربــۀ تغییــر محیــط زندگــی را از ســر 

می گذراننــد؛ هــر دو، از خانــه و خانواده هــای خــود جــدا 

می شــوند. در اصــل، محمــت بــه کمــک شــبکۀ گســتردۀ 

کردهــای سیاســی کــه برســالن بــه آن تعلــق دارد، 

ــن وارونگــِی  ــد. ای ــدا کن ــدان کار پی ــد پــس از زن می توان

سلســله  مراتــب اجتماعــی، در هــر دوی ایــن فیلم هــا بــه 

ــل  ــی مث ــه اتفاقات ــد ک ــب را می زن ــن نهی تماشــاگران ای

جابه جایــی، فقــر و محنتــی کــه مهاجــران و اقلیت هــا بــا 

آن روبــه رو هســتند، می توانــد بــرای آنهــا هــم رخ دهــد و 

رضایــت خاطــر از ایــن برتــری را بــه چالــش بکشــد.  

جنبــۀ دیگــری از ایــن حــس مشــترک ملّــی، ســر بــاز 

زدن از پذیــرش مســئولیت شــخصی در برابــر مخمصــه 

ــن  ــه در ای ــت ک ــران اس ــا و مهاج ــاری اقلیت ه و گرفت

فیلم هــا بــه چالــش کشــیده می شــود. در ابتــدای 

ــور را  ــو، فی ــا صــدای رئیــِس جین ــکا«، م ــم »المری فیل

ــش روی  ــائل پی ــارۀ مس ــه درب ــه فروتنان ــنویم ک می ش

ــازماندهی،  ــدم س ــغل و ع ــود ش ــل کمب ــا مث آلبانی ه

ــتم  ــاختاری در سیس ــای س ــه نابرابری ه ــی ب بی توجه

نابودکننــدۀ  نقــش  و  اروپایــی  ملت-دولت هــای 

ــعه،  ــال توس ــِی در ح ــی در آلبان ــرمایه داری ایتالیای س

ــا  ــو ب ــاِر جین ــفر غم ب ــان س ــد. در جری ــخن می گوی س

ــا توده هــای عظیــم پناهجویــی  میشــله )اســپیرو(، او ب

آلبانی تبارهــای محــروم بــا عاملیــت ناچیــز، از نزدیک و 

ــر  ــی زود، تقصی ــه خیل ــود ک ــه رو می ش ــطه روب بی واس

را از دوش قربانــی برمــی دارد. در »ســفر بــه خورشــید«، 

ــس  ــرگ از پلی ــرحد م ــا س ــالن ت ــه برس ــس از اینک پ

ــد  ــرد جس ــم می گی ــت تصمی ــورد، محم ــک می خ کت

ــتای  ــه زوردوک، روس ــود ب ــا خ ــرد و ب ــس بگی او را پ

ــا  ــرد. ام ــه بب ــرقی ترکی ــوب ش ــالن در جن زادگاه برس

ــه  ــتا ب ــی روس ــد، تمام ــه زوردوک می رس ــی او ب وقت

دلیــل پــروژۀ عمرانــِی تحــت حمایــت دولــت، زیــر آب 

ــده ای از  ــای پیچی ــف واقعیت ه ــا کش ــت. ب ــه اس رفت

شــکنجه و آزار و بــه حاشــیه رانــدن کوردهــا در ترکیــه، 

ــود را در دوام آن آزار و  ــت زدۀ خ ــِش غفل ــت، نق محم

اذیت  هــا بــاز می شناســد.  

ــید«  ــه خورش ــفر ب ــکا« و »س ــورد »المری ــه در م آنچ

حقــوق  حیرت انگیــز  فقــدان  اســت  دلخــراش 

ناگهانــی  فروپاشــی  بــا  کــه  اســت  امتیازاتــی  و 

ــی  ــرد. ول ــازه ای می گی ــی، اوج ت ــای اجتماع تفاوت ه

ترومــای هــر روزۀ تکثرگرایــی فرهنگــی بــرای اعضــای 

ــش  ــش از پی ــۀ بی ــت، حاصــل مواجه ــای اکثری گروه ه

ــل  ــه حاص ــا اینک ــت ت ــی اس ــای اجتماع ــا تفاوت ه ب

متداول تــِر  فــرم  ایــن  و  باشــد  آن  کامــل  حــذف 

چندفرهنگــی،  از  ناشــی  اجتماعــِی  بی ثباتی هــای 

ــه  ــائیل هانک ــینمای میش ــه در س ــت ک ــی اس موضوع

مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 

ــد  ــه، »ک ــائیل هانک ــوی زبان میش ــای فرانس در فیلم ه

ناشــناخته« )2000( و »پنهــان« )2005(، تکثرگرایــی 

ــتماتیک از  ــر و سیس ــی فراگی ــک بی ثبات ــی ی فرهنگ

ــک  ــه ی ــرده و ب ــاد ک ــی ایج ــب اجتماع ــله مرات سلس
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اجتماعــی  روابــط  در  معنــی دار  مرزبنــدی جدیــد 

ــی  ــری بورژوای ــا، برت ــن فیلم ه ــد. در ای ــاره می کن اش

در طــی برخوردهــای تروماتیــک چندفرهنگــی بــه 

ــی  ــالل آن، فروپاش ــود و از خ ــیده می ش ــش کش چال

مرزهــای منطقــه ای مابیــن گروه هــای اکثریــت و 

ــد.  ــاش می کن ــتعماری را ف ــه پسااس ــت در فرانس اقلی

هانکــه، اختالفــات هویتــی ایــن گروه هــا را حفــظ 

ــا را  ــن گروه  ه ــن ای ــی بی ــۀ اجتماع ــا فاصل ــد ام می کن

ــی را برجســته  ــای اجتماع ــا نابرابری  ه ــد ت ــم می  کن ک

ــازد.  ــاع س ــل دف و غیرقاب

ســینمای هانکــه، بــه گفتمــان ضدمهاجــرت فرانســوی 

ــد  ــی می  دان ــرت را تهاجم ــه مهاج ــد ک ــاع می ده ارج

کــه فرهنــگ ملّــی، انســجام و امنیــت را تهدیــد 

ــان  ــۀ قهرم ــه خان ــم »پنهــان«، تهاجــم ب ــد. فیل می  کن

بــورژوا را بــه تصویــر می کشــد کــه خوشــنامی و 

می  دهــد.  قــرار  تهدیــد  معــرض  در  را  او  شــهرت 

از ویدیو هــا و نوشــته های تهدیدآمیــز  مجموعــه ای 

ــس  ــاکن پاری ــورژوای س ــت، ب ــواده الرن ــۀ خان ــه خان ب

ــد  ــه مجی ــواده، ب ــس خان ــود. ُژرژ، رئی ــتاده می ش فرس

ــود ـ  ــن او ب ــده والدی ــی فرزندخوان ــه مدت ــی ک ـ کس

مشــکوک می شــود. پــدر و مــادر مجیــد ناپدیــد 

شــده اند و احتمــاالً در قتل عــام ننگیــن مهاجــران 

الجزایــری توســط پلیــس پاریــس در تاریــخ 17 اکتبــر 

ــه  ــه ژرژ، مصران ــیده اند. هم چنان ک ــل رس ــه قت 1961ب

بــه دنبــال مجیــد می گــردد، رابطــۀ او و همســرش اَن 

ــده ای  ــای تکان دهن ــرا راز ه ــد، زی ــره می افت ــه مخاط ب

ــی در  از دوران کودکــی او برمــال می شــود: مقصــر اصل

ــینمای  ــت. در س ــا ژرژ اس ــه آنه ــد از خان ــراج مجی اخ

هانکــه، برخوردهــای تروماتیــک چندفرهنگــی، قلمــرو 

عمومــی را نیــز بــه حرکــت در مــی آورد. در صحنــه ای 

ــا یــک دوچرخه ســوار آفریقایــی  از فیلــم پنهــان، ژرژ ب

ــر  ــس او ب ــد از پ ــی نمی توان ــده ول ــز ش ــاً گالوی تقریب

آیــد. در »کــد ناشــناخته«، بــرای اَن، قهرمــان فیلــم که 

یــک بازیگــر پاریســی اســت، از ســوی یــک مــرد عــرب 

ــت  ــاد مزاحم ــنگدالنه ای ایج ــکل س ــه ش ــرو ب در مت

ــب  ــا غای ــن برخورد ه ــالل ای ــت در خ ــود. دول می ش

ــی  ــا زمان ــی، ت ــع اروپای ــا در جوام ــت و نابرابری ه اس

نامشــخص پابرجــا بــه نظــر می رســند، ایــن دو علــت، 

منجــر بــه تحریــک روزافــزون عرصــۀ عمومــی از ســوی 

ــود. ــی می ش ــی فرهنگ ــا تکثرگرای ــارض ب ــر مع عناص

برخــالف آنچــه در فیلم هــای بــاال بحــث شــد، تمرکــز 

ســینمای هانکــه بــر افشــای ترس هــا و اضطراب هایــی 

اســت کــه بــه انحــراف دیــد بورژوایــی در مــورد 

تکثرگرایــی فرهنگــی منتــج شــده و نــه انســانی کــردن 

شــخصیت های  مهاجــر.  و  اقلیــت  شــخصیت های 

ــه از  ــد ک ــروز می دهن ــی را ب ــت، فاعلیت ــر و اقلی مهاج

ــاختار  ــورژوا، ضدس ــاگران ب ــخصیت ها و تماش ــد ش دی

ــناخته«،  ــد ناش ــت. در »ک ــی اس ــل پیش بین و غیرقاب

ــرای  ــرد، ب مزاحمتــی کــه اَن در متــرو از آن رنــج می ب

در  می مانــد.  باقــی  بی توضیــح  تماشــاگران،  و  او 

»پنهــان«، وقتــی مجیــد جــرم خــود را در قبــال رنجــی 

ــاً  ــد و متعاقب ــکار می کن ــده ان ــرای ژرژ پیــش آم ــه ب ک

ــی  ــد، تمــام تصــورات قبل ــه خودکشــی می زن دســت ب

او دگرگــون می شــود. هنگامــی  گناهــکاری  از  ژرژ 

کــه پســر مجیــد در صحنه هــای انتهایــی فیلــم، 

ــورژوای  ــرد ب ــۀ ف ــی کهن ــود، تلق ــه[ می ش وارد ]قّص

انســان هایی  هم چــون  را  مهاجــران  از  اروپایــی 

ایزولــه و بی خانــواده، بــه عنــوان ادعایــی جــاری 
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ــش  ــه چال ــوی ب ــهروندان فرانس ــل های ش ــان نس می

ــان دهندۀ  ــاگران، نش ــری ژرژ و تماش ــد؛ غافلگی می کش

ایــن بــاور اســت. چنیــن تأثیــری، در مقــام نشــانه ای از 

ــر و  ــخصیت های مهاج ــان ش ــته در می ــاداری نانوش وف

ــم حاصــل می شــود؛  ــاق دیگــری در فیل ــا اتف اقلیــت ب

ــادو، شــهروند فرانســوی  ــه آم ــی اســت ک آن هــم وقت

نیازمنــد  زن  ماریــا،  از  دفــاع  بــه  آفریقایی تبــار، 

ــی  ــزد، عمل ــت برمی خی ــدون اوراق هوی ــِی ب رومانیای

ــد.  ــاز می کن ــز ب ــناخته« را نی ــد ناش ــل »ک ــه قف ک

بــه جــای لــذت از دســت یابی تمــام  و کمــال بــه 

ــر  ــه )فک ــت ک ــر و اقلی ــخصیت های مهاج ــات ش ذهنی

می کنیــم( بــه مــا اجــازۀ درک هرچــه بیش تــر آنهــا را 

می دهــد، تماشــاگران فیلم هــای هانکــه، از طریــق ابهــاِم 

ــد،  ــن می کنن ــگ و نامتعی ــا را گن ــه رخداده ــی ک روای

ــوده  ــورژوا آل ــخصیت های ب ــوب ش ــپکتیو معی ــه پرس ب

می شــوند. در »پنهــان«، معمایــی حل نشــده باقــی 

می مانــد کــه در اصــل، قلــب روایــت بــا آن پیونــد دارد 

و آن، هویــت ناشــناختۀ فــرد آزارگــر ژرژ اســت. در »کد 

ناشــناخته«، مجموعــه ای از صحنه هــای تروماتیــِک 

ــا  ــه بعده ــد ک ــرای اَن رخ می دهن ــی ب ــر واقع ــه نظ ب

معلــوم می شــود صحنه هایــی ســاختگی از یــک گــروه 

ــان«،  ــون »پنه ــا، هم چ ــد. در اینج ــرداری بوده ان فیلمب

در ابتــدا اهمیــت انــدوه قهرمــان بورژوایــی، دســت بــاال 

ــه ایــن دلیــل کــه در نهایــت  گرفتــه می شــود فقــط ب

ــی  ــژۀ بورژوای ــازات وی ــۀ امتی ــه آن، نتیج ــم ک دریابی

اســت )کاتارســیس بازیگــری در مــورد اَن و نظــم دوران 

ــای  ــرق، فیلم ه ــن ط ــورد ژرژ(. از ای ــتعماری در م اس

هانکــه بــا جزیی نگــری رادیــکال و نســبیت گرایی 

تظاهــر  و  می شــوند  شناســایی  معرفت شــناختی 

و  فرانســوی  جمهوری خواهــی  جهان شــمولی  بــه 

جهان وطن گرایــی اروپایــی را زیــر ســوال می برنــد. 

نفــع  بــه  اینجــا  در  هم ذات پنــداری  ســازوکارهای 

انتقــادی تمام عیــار از مفاهیــم مســلط تکثرگرایــی 

تنگ تــر  را  خــود  دامنــۀ  مهاجــرت،  و  فرهنگــی 

می کننــد. بــا منــع دسترســی تماشــاگران بــه ذهنیــات 

ــای  ــه، پیامده ــت، هانک ــر و اقلی ــخصیت های مهاج ش

ــای  ــه ج ــه ب ــداری را ک ــن هم ذات پن ــِر ای ــوه مض بالق

در  آنهاســت،  تخریــب  دنبــال  بــه  تفاوت هــا  درک 

ــه  ــتگی ب ــال، آغش ــن ح ــد. در عی ــه می کن ــه خف نطف

ــخصیت های  ــتحالۀ ش ــوی اس ــی، جل ــت بورژوای ذهنی

مهاجــر و اقلیــت بــه بازیچه هایــی نمادیــن در ســاختار 

ــروی6  ــل گیل ــه پ ــور ک ــرد. همان ط ــی را می گی روای

»هنگامــی   می گویــد:  »پنهــان« چنیــن  مــورد  در 

ــد  ــد رش ــازه می یابن ــان اج ــن جه ــای ای ــه مجیده ک

ــدل  ــر ب ــل و عمیق ت ــخصیت هایی کام ــه ش ــد و ب کنن

شــوند، ویژگی هــای شــخصیتِی برخــوردار از ســنگینی و 

پیچیدگــِی روانــی کــه وجــودش در آدم هــای بی اهمیت 

ــود،  ــرض می ش ــی ف ــون ژرژ، بدیه ــتی چ ــِت دس و آل

آنــگاه درخواهیــم یافــت کــه پیشــرفت واقعــی در 

ــوده؛ ] ــتی ب ــورژوازی و سفیدپوس ــار ب ــتن انحص شکس

ــۀ  ــای تجرب ــردن تنش  ه ــزه  ک ــال[ دراماتی ــی ابط یعن
ــه«.7 ــن مدرنیت ــته در ای زیس

بــه هــر صــورت، تصویرگری هــای جامع االطــراف، 

فراینــد  نمی تواننــد  و  دارنــد  را  خــود  مشــکالت 

هم ذات پنــداری را بــه گونــه ای همدالنــه بــه پیــش برند، 

ــئولیت های  ــح مس ــان صری ــرای بی ــه ب ــوری ک ــه  ط ب

اخالقــی تماشــاگران، حــول محــور تفاوت هــا بــه 

ــی  ــد. یــک راه ســوم در فیلم هــای تون مشــکل برنخورن
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گتلیــف ارائــه شــده اســت؛ کســی کــه اســتراتژی های 

ــدن  ــاره ش ــر دوپ ــا را از خط ــی اش م ــود- بازنمای خ

ــه ســویی  ــداری ب ــداری و هم ذات ناپن ــن هم ذات پن مابی

ــد. ــی می کن ــت راهنمای درس

  خود- بازنمایی
گتلیــف،  تونــی  کولــی،  کارگــرداِن  فیلم هــای  در 

تأکیــد بــر اجراهــای فرهنگــی کولی هاســت، آنهــا 

ــگان  ــین هم ــه و تحس ــث توج ــان باع ــه محبوبیت ش ک

از ســینمای گتلیــف در ســطح بین المللــی شــده اســت. 

کولی هــا از جملــه بزرگتریــن گروه هــای اقلیــت هســتند 

ــا، آنهــا  ــارۀ اروپ ــر از هــر گــروه دیگــری در ق کــه بیش ت

ــه لحــاظ اجتماعــی نادیــده  ــد، ب را شــکنجه و آزار داده ان

ــیده اند و  ــد کش ــی در بن ــاظ سیاس ــه لح ــد، ب گرفته ان

قــدرت مالــی آنهــا را تضعیــف کرده انــد. آنهــا بــه وســیلۀ 

ــدۀ  ــا ش ــِی احی ــازی و ملّی گرای ــریع بازاری س ــان س جری

ــرر  ــی متض ــکل دردناک ــه ش ــا، ب ــرق اروپ ــای ش دولت ه

ــه آنهــا اوج گرفتــه، فقــر  شــده، حمــالت نژادپرســتانه ب

و محرومیــت گســترده گریبان گیــر آنهــا شــده و بیــش از 

پیــش، بــه ســمت غــرب کوچانــده شــده اند. ُطرفــه آنکــه، 

ــرای  ــگاهی ب ــای دانش ــات و پژوهش ه ــا در ادبی کولی ه

ــه حســاب می آینــد؛  ــی ب صدهــا ســال موضوعــات جذاب

ــل  ــهر بدی ــک آرمان ش ــمبل های ی ــه س ــل ب ــا تبدی آنه

ــان  ــۀ جری ــی جامع ــای اجتماع ــد و بند ه ــر قی در براب

اصلــی شــده اند. آنیکــو ایمــره8 می گویــد: »اغلــب، 

ــه  آزادی رمانتیــک  شــدۀ کولی هــا در سرتاســر جهــان ب

مثابــۀ یــک خواســت جمعــی یــا فــردی بــرای رهایــی از 

ــه دلیــل بی دولــت  قیــود تمــدن شــناخته می شــود«.9 ب

ــی و  ــای ملّ ــرای گروه ه ــا ب ــا، معمــوالً کولی ه ــودن آنه ب

ــاً  ــب، یــک خطــر محســوب نمی شــوند، اتفاق قومــِی غال

ــا  ــد ت ــداری می  کنن ــی همذات پن ــگ کول ــا فرهن ــا ب آنه

صورت  هــای ایــده آل هویــت ملّــی و فراملّــی را فرافکنــی 

و ابــراز کننــد.

در ســینمای گتلیــف، اجــرای موســیقی، معمــوالً نقــش 

ــای  ــدۀ گروه ه ــداری فرافکن ــان هم ذات پن ــی می گفتگوی

ــا فرهنــگ کولی هــا اســت. در »ونگــو«  مســلط بومــی ب

ــِی آندلســی  ــواده کول ــک خان ــس ی ــو، رئی )2000(، کاک

اســت کــه بــا کاراواکاس یکــی از اعضــای قبیلــۀ رقیــب، 

ــه  ــه وظیف ــود. کاراواکاس ب ــخ می ش ــی تل ــر نزاع درگی

ــول کاکــو  ــرادرزاده معل ــرای مراقبــت از دیگــو، ب خــود ب

ــدف  ــا ه ــدال ب ــۀ ج ــد ادام ــال، قص ــرده و ح ــل نک عم

ــردن  ــاال ب ــه منظــور ب ــی] قتــل دیگــو را دارد. ب [احتمال

روحیــۀ خانــواده و از بیــن بــردن ترس هــای دیگــو، کاکــو 

مجموعــه ای از مهمانی هــای شــبانه را در رســتوران، 

ــا  ــودش ب ــه خ ــهر و خان ــطح ش ــهور س ــای مش کلوب ه

ــِی شــاخص ترتیــب  دعــوت از گروه هــای موســیقی کول

می دهــد کــه بــه تقابــل فزاینــدۀ تهدیدآمیــز و خشــن بــا 

ــای  ــه، الکایت ــک صحن ــود. در ی ــر می ش کاراواکاس منج

خواننــده، بــرای کاکــو و خانــواده اش آهنگــی را در یــک 

ــپانیایی  ــربازان اس ــی از س ــد و گروه ــتوران می خوان رس

ــد.  ــگاه می کنن ــپ ن ــا چپ چ ــه آنه ــری ب ــز دیگ از می

همین طــور کــه او می خوانــد، ســربازان یکــی  یکــی 

بلنــد شــده و اطــراف میــز الکایتــا جمــع می شــوند. آنهــا، 

بی احســاس و ســرد بــه اجــرا نــگاه می کننــد ولــی تنــش 

موجــود، ســرآخر بــا تشــویق ســربازان در هــم می شــکند. 

ایــن صحنــه، مجــازاً تاریــخ شــکنجه و آزار بــر کولی هــا 

را بازســازی می کنــد و تمایــز میــان فشــارهای داخلــی و 

ــد. ــش می کش ــی را پی ــگ کول ــی از فرهن خارج
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ــش  ــه چال ــوی ب ــهروندان فرانس ــل های ش ــان نس می

ــان دهندۀ  ــاگران، نش ــری ژرژ و تماش ــد؛ غافلگی می کش

ایــن بــاور اســت. چنیــن تأثیــری، در مقــام نشــانه ای از 

ــر و  ــخصیت های مهاج ــان ش ــته در می ــاداری نانوش وف

ــم حاصــل می شــود؛  ــاق دیگــری در فیل ــا اتف اقلیــت ب

ــادو، شــهروند فرانســوی  ــه آم ــی اســت ک آن هــم وقت

نیازمنــد  زن  ماریــا،  از  دفــاع  بــه  آفریقایی تبــار، 

ــی  ــزد، عمل ــت برمی خی ــدون اوراق هوی ــِی ب رومانیای

ــد.  ــاز می کن ــز ب ــناخته« را نی ــد ناش ــل »ک ــه قف ک

بــه جــای لــذت از دســت یابی تمــام  و کمــال بــه 

ــر  ــه )فک ــت ک ــر و اقلی ــخصیت های مهاج ــات ش ذهنی

می کنیــم( بــه مــا اجــازۀ درک هرچــه بیش تــر آنهــا را 

می دهــد، تماشــاگران فیلم هــای هانکــه، از طریــق ابهــاِم 

ــد،  ــن می کنن ــگ و نامتعی ــا را گن ــه رخداده ــی ک روای

ــوده  ــورژوا آل ــخصیت های ب ــوب ش ــپکتیو معی ــه پرس ب

می شــوند. در »پنهــان«، معمایــی حل نشــده باقــی 

می مانــد کــه در اصــل، قلــب روایــت بــا آن پیونــد دارد 

و آن، هویــت ناشــناختۀ فــرد آزارگــر ژرژ اســت. در »کد 

ناشــناخته«، مجموعــه ای از صحنه هــای تروماتیــِک 

ــا  ــه بعده ــد ک ــرای اَن رخ می دهن ــی ب ــر واقع ــه نظ ب

معلــوم می شــود صحنه هایــی ســاختگی از یــک گــروه 

ــان«،  ــون »پنه ــا، هم چ ــد. در اینج ــرداری بوده ان فیلمب

در ابتــدا اهمیــت انــدوه قهرمــان بورژوایــی، دســت بــاال 

ــه ایــن دلیــل کــه در نهایــت  گرفتــه می شــود فقــط ب

ــی  ــژۀ بورژوای ــازات وی ــۀ امتی ــه آن، نتیج ــم ک دریابی

اســت )کاتارســیس بازیگــری در مــورد اَن و نظــم دوران 

ــای  ــرق، فیلم ه ــن ط ــورد ژرژ(. از ای ــتعماری در م اس

هانکــه بــا جزیی نگــری رادیــکال و نســبیت گرایی 

تظاهــر  و  می شــوند  شناســایی  معرفت شــناختی 

و  فرانســوی  جمهوری خواهــی  جهان شــمولی  بــه 

جهان وطن گرایــی اروپایــی را زیــر ســوال می برنــد. 

نفــع  بــه  اینجــا  در  هم ذات پنــداری  ســازوکارهای 

انتقــادی تمام عیــار از مفاهیــم مســلط تکثرگرایــی 

تنگ تــر  را  خــود  دامنــۀ  مهاجــرت،  و  فرهنگــی 

می کننــد. بــا منــع دسترســی تماشــاگران بــه ذهنیــات 

ــای  ــه، پیامده ــت، هانک ــر و اقلی ــخصیت های مهاج ش

ــای  ــه ج ــه ب ــداری را ک ــن هم ذات پن ــِر ای ــوه مض بالق

در  آنهاســت،  تخریــب  دنبــال  بــه  تفاوت هــا  درک 

ــه  ــتگی ب ــال، آغش ــن ح ــد. در عی ــه می کن ــه خف نطف

ــخصیت های  ــتحالۀ ش ــوی اس ــی، جل ــت بورژوای ذهنی

مهاجــر و اقلیــت بــه بازیچه هایــی نمادیــن در ســاختار 

ــروی6  ــل گیل ــه پ ــور ک ــرد. همان ط ــی را می گی روای

»هنگامــی   می گویــد:  »پنهــان« چنیــن  مــورد  در 

ــد  ــد رش ــازه می یابن ــان اج ــن جه ــای ای ــه مجیده ک

ــدل  ــر ب ــل و عمیق ت ــخصیت هایی کام ــه ش ــد و ب کنن

شــوند، ویژگی هــای شــخصیتِی برخــوردار از ســنگینی و 

پیچیدگــِی روانــی کــه وجــودش در آدم هــای بی اهمیت 

ــود،  ــرض می ش ــی ف ــون ژرژ، بدیه ــتی چ ــِت دس و آل

آنــگاه درخواهیــم یافــت کــه پیشــرفت واقعــی در 

ــوده؛ ] ــتی ب ــورژوازی و سفیدپوس ــار ب ــتن انحص شکس

ــۀ  ــای تجرب ــردن تنش  ه ــزه  ک ــال[ دراماتی ــی ابط یعن
ــه«.7 ــن مدرنیت ــته در ای زیس

بــه هــر صــورت، تصویرگری هــای جامع االطــراف، 

فراینــد  نمی تواننــد  و  دارنــد  را  خــود  مشــکالت 

هم ذات پنــداری را بــه گونــه ای همدالنــه بــه پیــش برند، 

ــئولیت های  ــح مس ــان صری ــرای بی ــه ب ــوری ک ــه  ط ب

اخالقــی تماشــاگران، حــول محــور تفاوت هــا بــه 

ــی  ــد. یــک راه ســوم در فیلم هــای تون مشــکل برنخورن

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ن 

تـا
مس

ز

119

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ

گتلیــف ارائــه شــده اســت؛ کســی کــه اســتراتژی های 

ــدن  ــاره ش ــر دوپ ــا را از خط ــی اش م ــود- بازنمای خ

ــه ســویی  ــداری ب ــداری و هم ذات ناپن ــن هم ذات پن مابی

ــد. ــی می کن ــت راهنمای درس

  خود- بازنمایی
گتلیــف،  تونــی  کولــی،  کارگــرداِن  فیلم هــای  در 

تأکیــد بــر اجراهــای فرهنگــی کولی هاســت، آنهــا 

ــگان  ــین هم ــه و تحس ــث توج ــان باع ــه محبوبیت ش ک

از ســینمای گتلیــف در ســطح بین المللــی شــده اســت. 

کولی هــا از جملــه بزرگتریــن گروه هــای اقلیــت هســتند 

ــا، آنهــا  ــارۀ اروپ ــر از هــر گــروه دیگــری در ق کــه بیش ت

ــه لحــاظ اجتماعــی نادیــده  ــد، ب را شــکنجه و آزار داده ان

ــیده اند و  ــد کش ــی در بن ــاظ سیاس ــه لح ــد، ب گرفته ان

قــدرت مالــی آنهــا را تضعیــف کرده انــد. آنهــا بــه وســیلۀ 

ــدۀ  ــا ش ــِی احی ــازی و ملّی گرای ــریع بازاری س ــان س جری

ــرر  ــی متض ــکل دردناک ــه ش ــا، ب ــرق اروپ ــای ش دولت ه

ــه آنهــا اوج گرفتــه، فقــر  شــده، حمــالت نژادپرســتانه ب

و محرومیــت گســترده گریبان گیــر آنهــا شــده و بیــش از 

پیــش، بــه ســمت غــرب کوچانــده شــده اند. ُطرفــه آنکــه، 

ــرای  ــگاهی ب ــای دانش ــات و پژوهش ه ــا در ادبی کولی ه

ــه حســاب می آینــد؛  ــی ب صدهــا ســال موضوعــات جذاب

ــل  ــهر بدی ــک آرمان ش ــمبل های ی ــه س ــل ب ــا تبدی آنه

ــان  ــۀ جری ــی جامع ــای اجتماع ــد و بند ه ــر قی در براب

اصلــی شــده اند. آنیکــو ایمــره8 می گویــد: »اغلــب، 

ــه  آزادی رمانتیــک  شــدۀ کولی هــا در سرتاســر جهــان ب

مثابــۀ یــک خواســت جمعــی یــا فــردی بــرای رهایــی از 

ــه دلیــل بی دولــت  قیــود تمــدن شــناخته می شــود«.9 ب

ــی و  ــای ملّ ــرای گروه ه ــا ب ــا، معمــوالً کولی ه ــودن آنه ب

ــاً  ــب، یــک خطــر محســوب نمی شــوند، اتفاق قومــِی غال

ــا  ــد ت ــداری می  کنن ــی همذات پن ــگ کول ــا فرهن ــا ب آنه

صورت  هــای ایــده آل هویــت ملّــی و فراملّــی را فرافکنــی 

و ابــراز کننــد.

در ســینمای گتلیــف، اجــرای موســیقی، معمــوالً نقــش 

ــای  ــدۀ گروه ه ــداری فرافکن ــان هم ذات پن ــی می گفتگوی

ــا فرهنــگ کولی هــا اســت. در »ونگــو«  مســلط بومــی ب

ــِی آندلســی  ــواده کول ــک خان ــس ی ــو، رئی )2000(، کاک

اســت کــه بــا کاراواکاس یکــی از اعضــای قبیلــۀ رقیــب، 

ــه  ــه وظیف ــود. کاراواکاس ب ــخ می ش ــی تل ــر نزاع درگی

ــول کاکــو  ــرادرزاده معل ــرای مراقبــت از دیگــو، ب خــود ب

ــدف  ــا ه ــدال ب ــۀ ج ــد ادام ــال، قص ــرده و ح ــل نک عم

ــردن  ــاال ب ــه منظــور ب ــی] قتــل دیگــو را دارد. ب [احتمال

روحیــۀ خانــواده و از بیــن بــردن ترس هــای دیگــو، کاکــو 

مجموعــه ای از مهمانی هــای شــبانه را در رســتوران، 

ــا  ــودش ب ــه خ ــهر و خان ــطح ش ــهور س ــای مش کلوب ه

ــِی شــاخص ترتیــب  دعــوت از گروه هــای موســیقی کول

می دهــد کــه بــه تقابــل فزاینــدۀ تهدیدآمیــز و خشــن بــا 

ــای  ــه، الکایت ــک صحن ــود. در ی ــر می ش کاراواکاس منج

خواننــده، بــرای کاکــو و خانــواده اش آهنگــی را در یــک 

ــپانیایی  ــربازان اس ــی از س ــد و گروه ــتوران می خوان رس

ــد.  ــگاه می کنن ــپ ن ــا چپ چ ــه آنه ــری ب ــز دیگ از می

همین طــور کــه او می خوانــد، ســربازان یکــی  یکــی 

بلنــد شــده و اطــراف میــز الکایتــا جمــع می شــوند. آنهــا، 

بی احســاس و ســرد بــه اجــرا نــگاه می کننــد ولــی تنــش 

موجــود، ســرآخر بــا تشــویق ســربازان در هــم می شــکند. 

ایــن صحنــه، مجــازاً تاریــخ شــکنجه و آزار بــر کولی هــا 

را بازســازی می کنــد و تمایــز میــان فشــارهای داخلــی و 

ــد. ــش می کش ــی را پی ــگ کول ــی از فرهن خارج



120

ــه عنــوان بســتر   در سراســر فیلــم »ونگــو«، اجراهــا ب

ــد،  ــه کار می رون ــی ب ــخصیت های کول ــری ش کنش گ

کســانی کــه منطبــق بــر ســالیق خــود، قــدرت اقنــاع 

ــا را دارا هســتند. معلولیــت دیگــو،  ــکار در اجراه ــا ان ی

ــم  ــر ه ــا را ب ــرد کولی ه ــه ای از عملک ــارات کلیش انتظ

می زنــد. تصمیــم گتلیــف بــرای گزینــش آنتونیــو 

کانالــس، رقصنــدۀ بین المللــی و مشــهور فالمنکــو، 

ــش  ــر نق ــام بازیگ ــو در مق ــش کاک ــازی در نق ــرای ب ب

اول فیلــم، بــه ایــن منظــور اســت کــه انتظــارات 

تماشــاگران از او بــه عنــوان یــک اجراکننــده موســیقی 

را خنثــی کنــد. محافظ هــای کاراواکاس در صنعــت 

ــا  ــای الکایت ــر برنامه ه ــال هســتند و مدی موســیقی فع

یــک رفتگــر اســت؛ ایــن تمهیدهــا، تنــش میــان 

موســیقی  عاطفــی  تأثیــر  و  تجــاری  بهره بــرداری 

کولی هــا را واژگــون می کنــد. از ایــن رهگــذر، گتلیــف، 

افســانۀ کولی هــای بی خیــال یعنــی کســانی کــه تنهــا 

کارشــان ســرگرم کــردن مخاطبــان غیرکولــی اســت را 

از اعتبــار می انــدازد. اجراهــای موســیقی کــه از ســوی 

کاکــو برنامه ریــزی می شــود، بــرای حفــظ وضــع 

عــادی خانــواده از گسســت، علی رغــم همــۀ فشــارهای 

ــد.  ــد می کن ــش را تهدی ــن آرام ــه ای ــت ک ــی اس بیرون

ــرای  ــرد اج ــادآور کارک ــوح ی ــه وض ــوع، ب ــن موض ای

کولی هــا در اردوگاه هــای مــرگ نــازی اســت: »بعضــی 

اوقــات اجراهــا بــه صــورت موقتــی ارادۀ آنهــا را تقویــت 

ــه در  ــاک ک ــع هولن ــن وض ــد در ای ــا بتوانن ــرد ت می ک

آن گیــر افتــاده بودنــد یعنــی اردوگاه هــای مــرگ، دوام 

ــد. همان طــور کــه الویــن گلدفــارب10 می گویــد:  بیاورن

اگــر جهــان بیــرون هیــچ حمایــت و اعانتــی را تأمیــن 

بدیلــی  تــالش  قربانیــان،  بــرای  تئاتــر  نمی کــرد، 

ــود  ــی ب ــد، کوشش ــت کنن ــری را محافظ ــا دیگ ــود ت ب

ــان زشــت  ــک جه ــادی، در ی ــظ ظاهــری ع ــرای حف ب
ــادی«.11 غیرع

ســینمای گتلیــف، تحــرکات پرتنــش اجتماعــی را 

ــای  ــای گروه ه ــا و اعض ــن کولی ه ــل بی ــه تعام ــه ب ک

ــر دو  ــد. ه ــگ می  کن ــد، پررن ــکل می ده ــت ش اکثری

فیلــِم »غریبــه دیوانــه« )1997( و »آونــگ« )2002(، با 

مــردان جــوان غیرکولــی آغاز می شــود کــه در راه درک 

عمیق تــر فرهنــگ کولــی، بــه اردوگاه هــای آنها کشــیده 

می شــوند. در »تــاب«، مکــِس نوجــوان می خواهــد 

نوازندگــی گیتــار جــاز بــه ســبک َمنــوچ را یــاد بگیــرد، 
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ــه  ــروف. در »غریب ــارت مع ــو راینه ــل جنگ درســت مث

ــه«، اســتفِن جــوان می خواهــد موزیــک کولی هــا  دیوان

از جملــه نــورا لــوکا، خواننــدۀ کولــی رمانی تبــار 

محبــوب پــدرش را ضبــط کنــد. مکــس و اســتفن، هــر 

ــدران خــود  ــی پ دو بســیار تحت تأثیــر فیگورهــای کول

)بــه ترتیــب میرالــدو و ایزیــدور( هســتند کــه بــه آنهــا 

ــد. گتلیــف،  ــی را آمــوزش می دهن ســبک زندگــی کول

فرهنــگ و هویــت کولی هــا را بــه عنــوان بســتری 

بــرای مبادلــه بــه تصویــر می کشــد، هم چنان کــه 

مهارت هــای  از  دارنــد  تــالش  ایزیــدور  و  میرالــدو 

ارتباطــی و ارزش هــای نمادینــی کــه مکــس و اســتفن 

ــت و  ــا دول ــل ب ــه و تعام ــا رابط ــد ت ــره ببرن ــد به دارن

ــود ببخشــند. در  ــی خــود را بهب ــر کول همســایگان غی

ابتــدا، اســتفن و مکــس، خواســتار آگاهــی از فرهنــگ 

کولی  انــد ولــی خیلــی زود مؤلفه هــای عاطفــی هویــِت 

ــر  ــه پیش ت ــی ک ــدۀ فرهنگ ــکال پراکن ــا از اش کولی ه

مجــذوب آن بودنــد، بــرای آنهــا مهم تــر می  شــود. هــر 

ــه  ــد )همان طــور ک ــان می  یابن ــرگ پای ــا م ــم، ب دو فیل

ــه قتــل می رســد(: قتــل پســر  کاکــو در فیلــم ونگــو ب

ــی  ــرگ ناگهان ــتایی ها و م ــیلۀ روس ــه وس ــدور ب ایزی

ــرده و  ــادآورِی بی پ ــک ی ــوان ی ــه عن ــدو. مــرگ ب میرال

ــی  ــۀ فرهنگ ــم و مبادل ــای تفاه ــن از محدودیت ه خش

بــا کولی هــا عمــل می کنــد، چــرا کــه آنهــا در دنیایــی 

ــی  ــر و شــکنجه، هم چــون آوارگان زندگ ــار از فق سرش

ــی  ــۀ خــود تفاوت های ــا دوســتداران غریب ــد و ب می کنن

ــد.  ــنجش ناپذیر دارن ــم و س مبه

  نتیجه گیری
در حالــی کــه ایــن مقالــه بــر تحلیــل تطبیقــی 

اســت،  متمرکــز  هم ذات پنــداری  اســتراتژی های 

ــز  ــری را نی ــع دیگ ــای مرج ــای چارچوب ه ــوان پ می ت

ــا بحــث کــرد  ــن فیلم ه ــارۀ ای ــان کشــید و درب ــه می ب

ــند. در  ــن دســت باش ــی از ای ــر مقاالت ــی ب ــه تفصیل ک

ــث  ــا بح ــورد از اینه ــارۀ دو م ــری درب ــام نتیجه گی مق

مــورد  فیلم هــای  اینکــه  علی رغــم  اول،  می کنــم. 

زیباشناســِی  اســتراتژی های  از  مقالــه  ایــن  بحــث 

باســابقۀ متصــل بــه ســینمای اروپــا تغذیــه می کننــد، 

بایــد در نظــر داشــت محــدودۀ وســیع بازنمایــی 

ــای  ــه فیلم ه ــا ب ــرد م ــه رویک ــران ک ــا و مهاج اقلیت ه

اروپایــی را تغییــر می دهــد، نیــاز بــه توجــه بیش تــری 

دارد: »در ایــن دنیــا« و »ایســت بازرســی«، ســنت 

را  اجتماعــی  مســتندهای  و  ایتالیایــی  نئورئالیســم 

سرمشــق قــرار داده انــد؛ »المریــکا« و »ســفر بــه 

خورشــید« ســنت مخالفــت بــا ســینمای ملـّـی اروپــا را 

ــه  شــهر« و »چیزهــای کثیــف  ــد؛ »از لب ــده می کنن زن

ــم  ــی، از نظ ــاگران بین الملل ــال تماش ــه دنب ــا« ب زیب

ــد.  ــتفاده می کنن ــی اس ــن جنس ــی و مضامی جهان وطن

بــه منظــور غلبــه بــر دشــواری های تاریخــی ســینمای 

ــای  ــف اجراه ــی گتلی ــینمای تون ــا؛ س ــند اروپ عامه پس

ــا اســتفاده از زیباشناســی مخالف خــوان  موســیقی را ب

خــود - کــه ســنتاً بــه ســینمای اقلیــت اروپایــی تعلــق 

دارد - عامه پســند می کنــد؛ و فیلم هــای میشــائیل 

هانکــه بــا به کارگیــری زبــان هنــری ســینما، در 

ــدار  ــل و گ ــس بونوئ ــای لوئی ــا پ ــورژوازی، ج ــد ب نق

می گــذارد.

ــه  ــرف زد ک ــی ح ــارۀ روش ــر درب ــوان بیش ت دوم، می ت

ــری  ــا مداخله گ ــه ب ــن مقال ــای موردبحــث در ای فیلم ه

انتقــادی در گفتمــان سیاســی و خــط مشــیء عمومــی، 
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ــه عنــوان بســتر   در سراســر فیلــم »ونگــو«، اجراهــا ب

ــد،  ــه کار می رون ــی ب ــخصیت های کول ــری ش کنش گ

کســانی کــه منطبــق بــر ســالیق خــود، قــدرت اقنــاع 

ــا را دارا هســتند. معلولیــت دیگــو،  ــکار در اجراه ــا ان ی

ــم  ــر ه ــا را ب ــرد کولی ه ــه ای از عملک ــارات کلیش انتظ

می زنــد. تصمیــم گتلیــف بــرای گزینــش آنتونیــو 

کانالــس، رقصنــدۀ بین المللــی و مشــهور فالمنکــو، 

ــش  ــر نق ــام بازیگ ــو در مق ــش کاک ــازی در نق ــرای ب ب

اول فیلــم، بــه ایــن منظــور اســت کــه انتظــارات 

تماشــاگران از او بــه عنــوان یــک اجراکننــده موســیقی 

را خنثــی کنــد. محافظ هــای کاراواکاس در صنعــت 

ــا  ــای الکایت ــر برنامه ه ــال هســتند و مدی موســیقی فع

یــک رفتگــر اســت؛ ایــن تمهیدهــا، تنــش میــان 

موســیقی  عاطفــی  تأثیــر  و  تجــاری  بهره بــرداری 

کولی هــا را واژگــون می کنــد. از ایــن رهگــذر، گتلیــف، 

افســانۀ کولی هــای بی خیــال یعنــی کســانی کــه تنهــا 

کارشــان ســرگرم کــردن مخاطبــان غیرکولــی اســت را 

از اعتبــار می انــدازد. اجراهــای موســیقی کــه از ســوی 

کاکــو برنامه ریــزی می شــود، بــرای حفــظ وضــع 

عــادی خانــواده از گسســت، علی رغــم همــۀ فشــارهای 

ــد.  ــد می کن ــش را تهدی ــن آرام ــه ای ــت ک ــی اس بیرون

ــرای  ــرد اج ــادآور کارک ــوح ی ــه وض ــوع، ب ــن موض ای

کولی هــا در اردوگاه هــای مــرگ نــازی اســت: »بعضــی 

اوقــات اجراهــا بــه صــورت موقتــی ارادۀ آنهــا را تقویــت 

ــه در  ــاک ک ــع هولن ــن وض ــد در ای ــا بتوانن ــرد ت می ک

آن گیــر افتــاده بودنــد یعنــی اردوگاه هــای مــرگ، دوام 

ــد. همان طــور کــه الویــن گلدفــارب10 می گویــد:  بیاورن

اگــر جهــان بیــرون هیــچ حمایــت و اعانتــی را تأمیــن 

بدیلــی  تــالش  قربانیــان،  بــرای  تئاتــر  نمی کــرد، 

ــود  ــی ب ــد، کوشش ــت کنن ــری را محافظ ــا دیگ ــود ت ب

ــان زشــت  ــک جه ــادی، در ی ــظ ظاهــری ع ــرای حف ب
ــادی«.11 غیرع

ســینمای گتلیــف، تحــرکات پرتنــش اجتماعــی را 

ــای  ــای گروه ه ــا و اعض ــن کولی ه ــل بی ــه تعام ــه ب ک

ــر دو  ــد. ه ــگ می  کن ــد، پررن ــکل می ده ــت ش اکثری

فیلــِم »غریبــه دیوانــه« )1997( و »آونــگ« )2002(، با 

مــردان جــوان غیرکولــی آغاز می شــود کــه در راه درک 

عمیق تــر فرهنــگ کولــی، بــه اردوگاه هــای آنها کشــیده 

می شــوند. در »تــاب«، مکــِس نوجــوان می خواهــد 

نوازندگــی گیتــار جــاز بــه ســبک َمنــوچ را یــاد بگیــرد، 
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ــه  ــروف. در »غریب ــارت مع ــو راینه ــل جنگ درســت مث

ــه«، اســتفِن جــوان می خواهــد موزیــک کولی هــا  دیوان

از جملــه نــورا لــوکا، خواننــدۀ کولــی رمانی تبــار 

محبــوب پــدرش را ضبــط کنــد. مکــس و اســتفن، هــر 

ــدران خــود  ــی پ دو بســیار تحت تأثیــر فیگورهــای کول

)بــه ترتیــب میرالــدو و ایزیــدور( هســتند کــه بــه آنهــا 

ــد. گتلیــف،  ــی را آمــوزش می دهن ســبک زندگــی کول

فرهنــگ و هویــت کولی هــا را بــه عنــوان بســتری 

بــرای مبادلــه بــه تصویــر می کشــد، هم چنان کــه 

مهارت هــای  از  دارنــد  تــالش  ایزیــدور  و  میرالــدو 

ارتباطــی و ارزش هــای نمادینــی کــه مکــس و اســتفن 

ــت و  ــا دول ــل ب ــه و تعام ــا رابط ــد ت ــره ببرن ــد به دارن

ــود ببخشــند. در  ــی خــود را بهب ــر کول همســایگان غی

ابتــدا، اســتفن و مکــس، خواســتار آگاهــی از فرهنــگ 

کولی  انــد ولــی خیلــی زود مؤلفه هــای عاطفــی هویــِت 

ــر  ــه پیش ت ــی ک ــدۀ فرهنگ ــکال پراکن ــا از اش کولی ه

مجــذوب آن بودنــد، بــرای آنهــا مهم تــر می  شــود. هــر 

ــه  ــد )همان طــور ک ــان می  یابن ــرگ پای ــا م ــم، ب دو فیل

ــه قتــل می رســد(: قتــل پســر  کاکــو در فیلــم ونگــو ب

ــی  ــرگ ناگهان ــتایی ها و م ــیلۀ روس ــه وس ــدور ب ایزی

ــرده و  ــادآورِی بی پ ــک ی ــوان ی ــه عن ــدو. مــرگ ب میرال

ــی  ــۀ فرهنگ ــم و مبادل ــای تفاه ــن از محدودیت ه خش

بــا کولی هــا عمــل می کنــد، چــرا کــه آنهــا در دنیایــی 

ــی  ــر و شــکنجه، هم چــون آوارگان زندگ ــار از فق سرش

ــی  ــۀ خــود تفاوت های ــا دوســتداران غریب ــد و ب می کنن

ــد.  ــنجش ناپذیر دارن ــم و س مبه

  نتیجه گیری
در حالــی کــه ایــن مقالــه بــر تحلیــل تطبیقــی 

اســت،  متمرکــز  هم ذات پنــداری  اســتراتژی های 

ــز  ــری را نی ــع دیگ ــای مرج ــای چارچوب ه ــوان پ می ت

ــا بحــث کــرد  ــن فیلم ه ــارۀ ای ــان کشــید و درب ــه می ب

ــند. در  ــن دســت باش ــی از ای ــر مقاالت ــی ب ــه تفصیل ک

ــث  ــا بح ــورد از اینه ــارۀ دو م ــری درب ــام نتیجه گی مق

مــورد  فیلم هــای  اینکــه  علی رغــم  اول،  می کنــم. 

زیباشناســِی  اســتراتژی های  از  مقالــه  ایــن  بحــث 

باســابقۀ متصــل بــه ســینمای اروپــا تغذیــه می کننــد، 

بایــد در نظــر داشــت محــدودۀ وســیع بازنمایــی 

ــای  ــه فیلم ه ــا ب ــرد م ــه رویک ــران ک ــا و مهاج اقلیت ه

اروپایــی را تغییــر می دهــد، نیــاز بــه توجــه بیش تــری 

دارد: »در ایــن دنیــا« و »ایســت بازرســی«، ســنت 

را  اجتماعــی  مســتندهای  و  ایتالیایــی  نئورئالیســم 

سرمشــق قــرار داده انــد؛ »المریــکا« و »ســفر بــه 

خورشــید« ســنت مخالفــت بــا ســینمای ملـّـی اروپــا را 

ــه  شــهر« و »چیزهــای کثیــف  ــد؛ »از لب ــده می کنن زن

ــم  ــی، از نظ ــاگران بین الملل ــال تماش ــه دنب ــا« ب زیب

ــد.  ــتفاده می کنن ــی اس ــن جنس ــی و مضامی جهان وطن

بــه منظــور غلبــه بــر دشــواری های تاریخــی ســینمای 

ــای  ــف اجراه ــی گتلی ــینمای تون ــا؛ س ــند اروپ عامه پس

ــا اســتفاده از زیباشناســی مخالف خــوان  موســیقی را ب

خــود - کــه ســنتاً بــه ســینمای اقلیــت اروپایــی تعلــق 

دارد - عامه پســند می کنــد؛ و فیلم هــای میشــائیل 

هانکــه بــا به کارگیــری زبــان هنــری ســینما، در 

ــدار  ــل و گ ــس بونوئ ــای لوئی ــا پ ــورژوازی، ج ــد ب نق

می گــذارد.

ــه  ــرف زد ک ــی ح ــارۀ روش ــر درب ــوان بیش ت دوم، می ت

ــری  ــا مداخله گ ــه ب ــن مقال ــای موردبحــث در ای فیلم ه

انتقــادی در گفتمــان سیاســی و خــط مشــیء عمومــی، 



ــر  ــای معاص ــران در اروپ ــا و مهاج ــی اقلیت ه ــه زندگ ب

ــکاِر حــق اجــازۀ ورود،  ــر ان ــد ب ــد. تأکی شــکل می دهن

پناهجویــی و اجــازۀ اقامــت بــرای مهاجــران در »در این 

ــه  رشــد  دنیــا« و »ایســت بازرســی«، کنترل هــای رو ب

ــای  ــوی ملت ه ــران از س ــراج مهاج ــخت گیرانه و اخ س

اروپــای غربــی را در دو مقطــع زمانــی رکــود اقتصــادی 

دهــۀ 1970 و دوبــاره پــس از ســقوط کمونیســم، 

ــم  ــا تصمی ــه اروپایی ه ــی ک ــد. از وقت ــته می کن برجس

ــند  ــته باش ــه داش ــاره ای یکپارچ ــت  ق ــد زیس گرفتن

کــه بتواننــد در کشــور های عضــو اتحادیــه اروپــا 

ــد،  ــت کنن ــند و اقام ــته باش ــغل داش ــد، ش ــفر کنن س

ــه  ــده ای ب ــۀ فزاین ــکل نژادگرایان ــت ها، ش ــن سیاس ای

خــود گرفتــه اســت. نظــام حقوقــی پلکانــی بــر مبنــای 

شــهروندان بومــی و مهاجــران از کشــورهای اتحادیــۀ 

اروپــا، مهاجــران از کشــورهایی غیــر از اتحادیــه اروپــا، 

ــر12،  ــاس متغی ــت نشــده در جــدول مقی ــران ثب کارگ

مبنــای  بــر  جزیی تــر  تقســیم بندی های  حتــی  و 

قومیــت، دیــن و جنســیت، پدیــدار شــد.13 ایــن نظــم 

صغارتــی در فیلم هــای »چیزهــای کثیــف زیبــا« و »از 

لبــۀ شــهر«، در فضاهــای متنــوع اجتماعــی اقلیت هــا 

احظــار شــده اســت. سیاســت های حذفــی دولــت، بــه 

ــیختۀ  ــِی عنان گس ــتی و بیگانه هراس ــی نژادپرس میانج

ــی،  ــورهای اروپای ــت در کش ــای اکثری ــای گروه ه اعض

ــود  ــی موج ــم اجتماع ــاع از نظ ــه دف ــه بهان ــب ب اغل

و  مصیبــت  بــه  نســبت  بی تفاوتــی  از  برآمــده  و 

می شــود؛  برقــرار  مهاجــران  اســف بار  وضعیــت 

آنچــه کــه در فیلم هــای »المریــکا« و »ســفر بــه 

بودیــم. گفتمــان سیاســی  خورشــید« شــاهد آن 

غالــب در اروپــای امــروزی کــه بــر یکسان ســازی 

از  شــکل گرفته  هنجــار  در  مهاجــران  و  اقلیت هــا 

ــاوت  ــق تف ــه دارد، ح ــی تکی ــای ملّ ــع فرهنگ ه مرج

و نابرابــری مترتــب بــا مهاجــران و اقلیت هــا را در 

ــوان  ــل عن ــه ذی ــه ک ــده گرفت ــی نادی ــۀ اروپای جامع

ــه  ــای هانک ــی در فیلم ه ــم های چندفرهنگ آنتاگونیس

از  حــذف  اقلیت هــا،  بــرای  می شــوند.  یــادآوری 

حــوزۀ سیاســی، اغلــب بــا عالقــۀ شــدید بــه آمیــزش 

ــود  ــه خ ــزد ک ــی در هــم می آمی ــوزه فرهنگ بــا ح

تناقضــی اســت کــه در فیلم هــای تونــی گتلیــف 

کنــدوکاو می شــود. 

ــه  ــد ب ــی بتوان ــع تطبیق ــوب مرج ــک چارچ ــر ی اگ

در  درگیــر  گروه هــای  از  یــک  هــر  ســهم  فهــم 

کمــک  هم ذات پنــداری  متفــاوت  اســتراتژی های 

کنــد، شــاید بتــوان رابطــه بیــن خــط مشــیء عمومــی،  

گفتمــان سیاســی و بازنمایــی اقلیت هــا را نیــز شــفاف 

ــان  ــه نش ــن مقال ــد دارم در ای ــن امی ــه م ــرد. آنچ ک

ــکل دهندۀ  ــدرِت ش ــوازن ق ــرکات نامت ــم تح داده باش

ــی و  ــای سیاس ــت در قلمروه ــالت اقلیت-اکثری تعام

ــی  ــتراتژی های بازنمای ــه اس ــه ب ــت ک ــی اس اجتماع

هنــگام  آن  می کننــد،  اشــاره  اروپایــی  فیلم هــای 

ــد.  ــا می پردازن ــران و اقلیت ه ــائل مهاج ــه مس ــه ب ک

بــا پرداختــن بــه اســتراتژی های هم ذات پنــداری و 

هم ذات ناپنــداری در ایــن فیلم هــا می توانیــم یــک 

ــن  ــا از ای ــم ت ــود بیاوری ــه وج ــی ب ــوب اخالق چارچ

طریــق فیلم هــای ســینمای معاصــر اروپــا را بــر 

ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــای اجتماع ــای تفاوت ه مبن

ــد  ــرار باش ــه ق ــتند ک ــی نیس ــا موضوعات ــم. اینه دهی

ــازه را  ــن اج ــا ای ــه م ــرا ک ــوند، چ ــو ش ــام مح در ابه

نمی دهیــم. 
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تصویر 3: صحنه ای از فیلم »ایست بازرسی«

تصویر 4: صحنه ای از فیلم »پنهان«

تصویر 5: صحنه ای از فیلم »ایست بازرسی«



ــر  ــای معاص ــران در اروپ ــا و مهاج ــی اقلیت ه ــه زندگ ب

ــکاِر حــق اجــازۀ ورود،  ــر ان ــد ب ــد. تأکی شــکل می دهن

پناهجویــی و اجــازۀ اقامــت بــرای مهاجــران در »در این 

ــه  رشــد  دنیــا« و »ایســت بازرســی«، کنترل هــای رو ب

ــای  ــوی ملت ه ــران از س ــراج مهاج ــخت گیرانه و اخ س

اروپــای غربــی را در دو مقطــع زمانــی رکــود اقتصــادی 

دهــۀ 1970 و دوبــاره پــس از ســقوط کمونیســم، 

ــم  ــا تصمی ــه اروپایی ه ــی ک ــد. از وقت ــته می کن برجس

ــند  ــته باش ــه داش ــاره ای یکپارچ ــت  ق ــد زیس گرفتن

کــه بتواننــد در کشــور های عضــو اتحادیــه اروپــا 

ــد،  ــت کنن ــند و اقام ــته باش ــغل داش ــد، ش ــفر کنن س

ــه  ــده ای ب ــۀ فزاین ــکل نژادگرایان ــت ها، ش ــن سیاس ای

خــود گرفتــه اســت. نظــام حقوقــی پلکانــی بــر مبنــای 

شــهروندان بومــی و مهاجــران از کشــورهای اتحادیــۀ 

اروپــا، مهاجــران از کشــورهایی غیــر از اتحادیــه اروپــا، 

ــر12،  ــاس متغی ــت نشــده در جــدول مقی ــران ثب کارگ

مبنــای  بــر  جزیی تــر  تقســیم بندی های  حتــی  و 

قومیــت، دیــن و جنســیت، پدیــدار شــد.13 ایــن نظــم 

صغارتــی در فیلم هــای »چیزهــای کثیــف زیبــا« و »از 

لبــۀ شــهر«، در فضاهــای متنــوع اجتماعــی اقلیت هــا 

احظــار شــده اســت. سیاســت های حذفــی دولــت، بــه 

ــیختۀ  ــِی عنان گس ــتی و بیگانه هراس ــی نژادپرس میانج

ــی،  ــورهای اروپای ــت در کش ــای اکثری ــای گروه ه اعض

ــود  ــی موج ــم اجتماع ــاع از نظ ــه دف ــه بهان ــب ب اغل

و  مصیبــت  بــه  نســبت  بی تفاوتــی  از  برآمــده  و 

می شــود؛  برقــرار  مهاجــران  اســف بار  وضعیــت 

آنچــه کــه در فیلم هــای »المریــکا« و »ســفر بــه 

بودیــم. گفتمــان سیاســی  خورشــید« شــاهد آن 

غالــب در اروپــای امــروزی کــه بــر یکسان ســازی 

از  شــکل گرفته  هنجــار  در  مهاجــران  و  اقلیت هــا 

ــاوت  ــق تف ــه دارد، ح ــی تکی ــای ملّ ــع فرهنگ ه مرج

و نابرابــری مترتــب بــا مهاجــران و اقلیت هــا را در 

ــوان  ــل عن ــه ذی ــه ک ــده گرفت ــی نادی ــۀ اروپای جامع

ــه  ــای هانک ــی در فیلم ه ــم های چندفرهنگ آنتاگونیس

از  حــذف  اقلیت هــا،  بــرای  می شــوند.  یــادآوری 

حــوزۀ سیاســی، اغلــب بــا عالقــۀ شــدید بــه آمیــزش 

ــود  ــه خ ــزد ک ــی در هــم می آمی ــوزه فرهنگ بــا ح

تناقضــی اســت کــه در فیلم هــای تونــی گتلیــف 

کنــدوکاو می شــود. 

ــه  ــد ب ــی بتوان ــع تطبیق ــوب مرج ــک چارچ ــر ی اگ

در  درگیــر  گروه هــای  از  یــک  هــر  ســهم  فهــم 

کمــک  هم ذات پنــداری  متفــاوت  اســتراتژی های 

کنــد، شــاید بتــوان رابطــه بیــن خــط مشــیء عمومــی،  

گفتمــان سیاســی و بازنمایــی اقلیت هــا را نیــز شــفاف 

ــان  ــه نش ــن مقال ــد دارم در ای ــن امی ــه م ــرد. آنچ ک

ــکل دهندۀ  ــدرِت ش ــوازن ق ــرکات نامت ــم تح داده باش

ــی و  ــای سیاس ــت در قلمروه ــالت اقلیت-اکثری تعام

ــی  ــتراتژی های بازنمای ــه اس ــه ب ــت ک ــی اس اجتماع

هنــگام  آن  می کننــد،  اشــاره  اروپایــی  فیلم هــای 

ــد.  ــا می پردازن ــران و اقلیت ه ــائل مهاج ــه مس ــه ب ک

بــا پرداختــن بــه اســتراتژی های هم ذات پنــداری و 

هم ذات ناپنــداری در ایــن فیلم هــا می توانیــم یــک 

ــن  ــا از ای ــم ت ــود بیاوری ــه وج ــی ب ــوب اخالق چارچ

طریــق فیلم هــای ســینمای معاصــر اروپــا را بــر 

ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــای اجتماع ــای تفاوت ه مبن

ــد  ــرار باش ــه ق ــتند ک ــی نیس ــا موضوعات ــم. اینه دهی

ــازه را  ــن اج ــا ای ــه م ــرا ک ــوند، چ ــو ش ــام مح در ابه

نمی دهیــم. 
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1 . Alex Lykidis

ــد ، . 2 ــرار گرفته ان ــورد بحــث ق ــه م ــن مقال ــه در ای ــی ک فیلم های

اقلیت هــا در آمریــکای دهــۀ 1970،  هماننــد فیلم هــای 

ــروزه در  ــرا ام ــد، زی ــرار نداده ان ــدف ق ــت را ه ــان اقلی مخاطب

اروپــا، چرخــۀ تولیــد ، توزیــع و نمایــش وجــود نــدارد کــه بــه 

گروه هــای خــاص اقلیــت اختصــاص داده شــود. بنابرایــن، مــن 

ــورت  ــه ص ــا، ب ــن فیلم ه ــان ای ــه مخاطب ــم ک ــور می کن تص

کلــی، مشــخصات جمعیتــی مشــابه بــا جوامــع اروپایــی دارنــد 

ــکیل  ــت تش ــای اکثری ــای گروه ه ــاً از اعض ــن رو، عمدت و از ای

شــده اند. در مقابــل ، در مطالعــات فیلم هــای اقلیــت آمریکایــی، 

منطقــاً تصــور می شــد کــه مخاطــب اصلــی فیلم هــای اقلیــت 

ــور  ــن تص ــد. ای ــت بودن ــه اقلی ــود جامع ــۀ 1970، خ در ده

کــه ســینمای اقلیــت، اساســاً بــرای مصــارف داخلــِی ســاخته 

ــش  ــع و نمای ــن چرخــۀ توزی ــر زندگــی در ای ــی ب شــدۀ مبتن

ــای  ــد برنامه ه ــت، مانن ــت اس ــانه های اقلی ــرای رس ــل ب بدی

تلویزیونــی، شــرکت های تولیــد مســتقل، جشــنواره های 

ــی اســت  ــی برنامه هــای همگان ــی فیلــم و ســندیکاهای ملّ ملّ

ــت  ــانه های اقلی ــت از رس ــرای حمای ــانه هایی ب ــوان رس ــه عن ب

ــیوه و  ــه ش ــی )علی ــای اعتراض ــا ، ائتالف ه ــد خبرنامه ه مانن

روال صنعــت( ، کنفرانس هــای دانشــگاهی و اعالمیه هــا. بــرای 

مثــال، بــه Noriega .A Chon مراجعــه کنیــد: »بیــن ســالح و 

دســتور کار: ســینمای Chicano و زمینه هــای آن«.

 Chicanos and Film: Representation and Resistance,          

 ed., Chon A. Noriega, )Minneapolis: University of

144-143 .1992b( pp ,Minnesota Press

3 . Michelle Aaron

4 .

شــخصیت های  بــا  فیلم هــا  کــه  می کنــد  اســتدالل  آرون 

ــرا  ــا ف ــا آنه ــداری ب ــه همذات پن ــا ب ــه م ــی ک ــتۀ اخالق برجس

ــد،  ــل می کنن ــا از »دیگــری« را مخت ــده می شــویم، درک م خوان

ــای  ــه تکانه ه ــوند ک ــی می ش ــخیص نقش ــع از تش ــه مان ــرا ک چ

فــرا افکنــده در فهــم »دیگــری« دارنــد: »فیلم هایــی کــه رد هــر 

ــکوه  ــد و ش ــال می کنن ــی را دنب ــاالی اخالق ــطح ب ــب س ترکی

ــه  ــه نجیبان ــند،  چ ــه رخ می کش ــود را ب ــای خ ــال قهرمان ه اعم

ــان  ــاگر و قهرم ــه تماش ــن ب ــاداری آهنی ــا وف ــه، ب ــه رذیالن و چ

تراژیــک، ولــی ظفرمنــد، داســتان های تکان دهنــدۀ خــود را 

روایــت می کننــد... درســت بــه ایــن دلیــل کــه تعهــد اخالقــی، 

ــن  ــده گرفت ــه عه ــری و ب ــه رســمیت شــناختن دیگ ــی از ب تابع

مســئولیت ایــن شــناخت و پذیــرش خواهش هــای خــود شــخص 

ــی هســتند  ــاً غیراخالق ــی دقیق ــن فیلم های ــن چنی اســت، بنابرای

ــی  ــز منتف ــئولیت را نی ــناخت و مس ــد ش ــر می رس ــه نظ ــرا ب زی

.)114  ,Ibid( می کننــد« 

ــی . 5 ــی فرهنگ ــرال تکثرگرای ــای لیب ــا، گفتمان ه ــی باب هوم

ــای  ــا تفاوت ه ــون آنه ــد، چ ــرار می ده ــاد ق ــورد انتق را م

ــه  ــود، ب ــژاد خ ــوم و ن ــت ق ــرط ارجحی ــه ش ــی را ب فرهنگ

ــی  ــد جوامع ــتدالل می کن ــا اس ــند. باب ــمیت می شناس رس

ــی  ــد گنگ ــد، بای ــی را ارج می نهن ــای فرهنگ ــه تفاوت ه ک

ــی  ــد را زندگ ــاد می کنن ــه ایج ــادی ک ــا و تض ــر آنه ناگزی

ــای  ــر هویت ه ــی ب ــت مبتن ــی از سیاس ــد. او از فهم کنن

ــه  ــد ک ــت می کن ــاد حمای ــه و گاه متض ــوازن، چندگان نامت

وجــود نابرابــری اجتماعــی و بی عدالتــی را بــه جــای اینکــه 

نادیــده گرفتــه و انــکار کننــد، بــا آن روبــه رو شــده و قــدر 
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1 . Alex Lykidis

ــد ، . 2 ــرار گرفته ان ــورد بحــث ق ــه م ــن مقال ــه در ای ــی ک فیلم های

اقلیت هــا در آمریــکای دهــۀ 1970،  هماننــد فیلم هــای 

ــروزه در  ــرا ام ــد، زی ــرار نداده ان ــدف ق ــت را ه ــان اقلی مخاطب

اروپــا، چرخــۀ تولیــد ، توزیــع و نمایــش وجــود نــدارد کــه بــه 

گروه هــای خــاص اقلیــت اختصــاص داده شــود. بنابرایــن، مــن 

ــورت  ــه ص ــا، ب ــن فیلم ه ــان ای ــه مخاطب ــم ک ــور می کن تص

کلــی، مشــخصات جمعیتــی مشــابه بــا جوامــع اروپایــی دارنــد 

ــکیل  ــت تش ــای اکثری ــای گروه ه ــاً از اعض ــن رو، عمدت و از ای

شــده اند. در مقابــل ، در مطالعــات فیلم هــای اقلیــت آمریکایــی، 

منطقــاً تصــور می شــد کــه مخاطــب اصلــی فیلم هــای اقلیــت 

ــور  ــن تص ــد. ای ــت بودن ــه اقلی ــود جامع ــۀ 1970، خ در ده

کــه ســینمای اقلیــت، اساســاً بــرای مصــارف داخلــِی ســاخته 

ــش  ــع و نمای ــن چرخــۀ توزی ــر زندگــی در ای ــی ب شــدۀ مبتن

ــای  ــد برنامه ه ــت، مانن ــت اس ــانه های اقلی ــرای رس ــل ب بدی

تلویزیونــی، شــرکت های تولیــد مســتقل، جشــنواره های 

ــی اســت  ــی برنامه هــای همگان ــی فیلــم و ســندیکاهای ملّ ملّ

ــت  ــانه های اقلی ــت از رس ــرای حمای ــانه هایی ب ــوان رس ــه عن ب

ــیوه و  ــه ش ــی )علی ــای اعتراض ــا ، ائتالف ه ــد خبرنامه ه مانن

روال صنعــت( ، کنفرانس هــای دانشــگاهی و اعالمیه هــا. بــرای 

مثــال، بــه Noriega .A Chon مراجعــه کنیــد: »بیــن ســالح و 

دســتور کار: ســینمای Chicano و زمینه هــای آن«.

 Chicanos and Film: Representation and Resistance,          

 ed., Chon A. Noriega, )Minneapolis: University of

144-143 .1992b( pp ,Minnesota Press

3 . Michelle Aaron

4 .

شــخصیت های  بــا  فیلم هــا  کــه  می کنــد  اســتدالل  آرون 

ــرا  ــا ف ــا آنه ــداری ب ــه همذات پن ــا ب ــه م ــی ک ــتۀ اخالق برجس

ــد،  ــل می کنن ــا از »دیگــری« را مخت ــده می شــویم، درک م خوان

ــای  ــه تکانه ه ــوند ک ــی می ش ــخیص نقش ــع از تش ــه مان ــرا ک چ

فــرا افکنــده در فهــم »دیگــری« دارنــد: »فیلم هایــی کــه رد هــر 

ــکوه  ــد و ش ــال می کنن ــی را دنب ــاالی اخالق ــطح ب ــب س ترکی

ــه  ــه نجیبان ــند،  چ ــه رخ می کش ــود را ب ــای خ ــال قهرمان ه اعم

ــان  ــاگر و قهرم ــه تماش ــن ب ــاداری آهنی ــا وف ــه، ب ــه رذیالن و چ

تراژیــک، ولــی ظفرمنــد، داســتان های تکان دهنــدۀ خــود را 

روایــت می کننــد... درســت بــه ایــن دلیــل کــه تعهــد اخالقــی، 

ــن  ــده گرفت ــه عه ــری و ب ــه رســمیت شــناختن دیگ ــی از ب تابع

مســئولیت ایــن شــناخت و پذیــرش خواهش هــای خــود شــخص 

ــی هســتند  ــاً غیراخالق ــی دقیق ــن فیلم های ــن چنی اســت، بنابرای

ــی  ــز منتف ــئولیت را نی ــناخت و مس ــد ش ــر می رس ــه نظ ــرا ب زی

.)114  ,Ibid( می کننــد« 

ــی . 5 ــی فرهنگ ــرال تکثرگرای ــای لیب ــا، گفتمان ه ــی باب هوم

ــای  ــا تفاوت ه ــون آنه ــد، چ ــرار می ده ــاد ق ــورد انتق را م

ــه  ــود، ب ــژاد خ ــوم و ن ــت ق ــرط ارجحی ــه ش ــی را ب فرهنگ

ــی  ــد جوامع ــتدالل می کن ــا اس ــند. باب ــمیت می شناس رس

ــی  ــد گنگ ــد، بای ــی را ارج می نهن ــای فرهنگ ــه تفاوت ه ک

ــی  ــد را زندگ ــاد می کنن ــه ایج ــادی ک ــا و تض ــر آنه ناگزی

ــای  ــر هویت ه ــی ب ــت مبتن ــی از سیاس ــد. او از فهم کنن

ــه  ــد ک ــت می کن ــاد حمای ــه و گاه متض ــوازن، چندگان نامت

وجــود نابرابــری اجتماعــی و بی عدالتــی را بــه جــای اینکــه 

نادیــده گرفتــه و انــکار کننــد، بــا آن روبــه رو شــده و قــدر 

ــک: ــد. ن می نهن

Rutherford, Jonathan. )1990(, “The third space:interview with 

Homi Bhabha”, Identity: Community, Culture, Difference, 

124

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ن 

تـا
مس

ز

Aaron, Michelle. )2007(,  Spectatorship: The Power 

of Looking On, London: Wallflower, p 117.

Gilroy, Paul. )2007(, “Shooting crabs in a barrel”, 

Screen, 2( 48(, p. 234.

Imre, Anikó. )2004(, “Screen Gypsies”, Framework, 

2( 44(, p. 21.

Grobbel, Michaela. )2003(, “Contemporary  

Romany Autobiography as Performance”, The 

German Quarterly, 2(  76(, p. 145

- Aaron, Michele. )2007(, Spectatorship: The Power of Looking On, London: Wallflower. 

Gilroy, Paul. )2007(, “Shooting crabs in a barrel”, Screen 235-233 ,48.

- Grobbel, Michaela. )2003(, “Contemporary Romany Autobiography as Performance”, The 

German Quarterly, 154-140 , )2( 76.

- Imre, Anikó. )2004(, “Screen Gypsies”, Framework, 33-15 ,)2( 44.

Morris, Lydia. )2002(, Managing Migration: Civic Stratification and Migrants’ Rights, London: 

Routledge.

- Noriega, Chon A. )1992(. Between a Weapon and a Formula: Chicano Cinema and Its 

Contexts, Chicanos and Film: Representation and Resistance, ed., Chon A. Noriega , 

Minneapolis: University of Minnesota Press, 167-141.

- Rutherford, Jonathan. )1990(. The third space: interview with Homi Bhabha, Identity: 

Community, Culture, Difference, ed., Jonathan Rutherford, London: Lawrence & Wishart.

125

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ

ed., Jonathan Rutherford, London: Lawrence & Wishart. 

6 . Paul Gilroy

7 .

8 . óAnik  Imre

9 .

10 . Goldfarb Alvin

11 .

.

جدول مقادیر دستمزد، مالیات، پرداختی ها و …. 12

بــرای اطالعــات بیش تــر در مــورد طبقه بنــدی حقــوق در . 13

ــک: ــر، ن ــای معاص اروپ

Morris, Lydia. )2002(, Managing Migration: Civic 

Stratification and Migrants’ Rights, London: Routledge.




