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و بعدها در طول زمان دو رشــته جدا از هم شــده است  .مثال سقراط هم
فيلسوف و هم طبيب زنان بوده است و اينجا نيز به گونه اي حضور سقراط
درعصر جديد را شاهديم  .وقتي در كوچه پس كوچه هاي جنوب شهر پي
پسرش ماني مي گردد با پدر ژاله (منشي مطب) روبرو مي شود و به وي كمك
مالي نيــز مي كند  .دكتر اينجا متوجه مي شــود كه شــخصيت ژاله را
نميشناختهاستوگمانميكندكهاكنوناوراشناختهاست.درصورتيكهژاله
در پي توطئه براي اوست و هنوز بخشي از شخصيت او براي دكتر ناشناخته
اســت  .آيا مخاطب بهتر از دكتر سفيدبخت  ،ژاله تيرانداز را مي شناسد؟
روبروئي با اين مســائل خشــن و پر تشــنج مخاطب را نگه مــي دارد .
بههمريختگيمخاطبحتيبعضيجاهابيشترازشخصيتهايفيلمميشود.
مثال يكي از بيماران به نام مژگان ايدز دارد و چون خوشبختي خود را در گرو
ازدواج با نامزدش مي داند از دكتر درخواست مي كند بيماري اش را مخفي
نگه دارد و با خانواده اش عنوان نكند  .در اينجا مخاطب به پريشاني بيشتري
نسبت به دكتر مي رسد اما در خود دكتر خيلي مشهود نيست  .مژگان به
دكتر مي گويد  :ما نه اميد داريم نه آينده اما شما داشتيد .ديالوگ ماندگار اين
فيلم در پاسخ همين جمله توسط دكتر شكل مي گيرد  :من فكر مي كردم
اين مائيم كه بي اعتقاديم ولي نسل شما واقعا دست همه ما را از پشت بسته.
بعضي از ديالوگ ها كه ماندگارهاي اين اثر هستند به شاعرانگي نزديكترند .
به عنوان مثال  :وقتي آينده اي نداري مثل اينه كه خانه ات را روي آب بسازي .
ما ياد گرفتيم شناگرهاي خوبي باشيم  .يا ديالوگ منشي  :اگر مي دونستم
كي سرنوشت آدم ها رو مي بافه بهش مي گفتم مال منو بشكافه  .دكتر در
جائي مي گويد  :نجابت وقتي معنا پيدا مي كند كه راه دومي هم وجود داشته
باشه  .پيرزن بافنده  ،يك تدوين موازي است كه در كار اتفاق افتاده است .
هميشه روايت رستگاري يك روايت غير واقعي را مي طلبد اما اين فيلم روايت
يك رستگاري نيست  .دكتر نگرشي به پسرك دارد  .گويا آگاهي دكتر در رهن
اوست و در پي معماري بر ويرانه انديشه خود است  .قالب اين فيلم اجتماعي
است اما بطن فيلم فلسفي است .در نهايت پسر بچه اي كه كه پدرش روزي
هفده ساعت به او قرآن خواندن آموخته به هوش مي آيد  .پسرك از ترس خدا
بيهوش شده است و با به هوش آمدن اش دست دكتر شفا مي گيرد  .دست
در اينجا موضعي محسوب مي شود كه وكالت كردار را به عهده دارد  .چند
روايت موازي در اين فيلم هست كه فقط مي توانستند از موقعيت سناريو
برخوردار باشــند  .لذا بررســي اين فيلم از زاويه متني گفتگوي ديگري را
ميطلبد .مي دانيم كه تفكر و مفاهيم فلسفي اش با زبان تفهيم مي شوند .اين
تعريفي ساده است كه از زبان شناسي ارائه مي دهند  .ضرورت تفهيم  ،شاكله
اين فيلم اســت  .ديالوگ ها حتي المقدور داراي تصوير هستند و ديداري
محسوب مي شوند و دوربين حكم زباني را دارد كه با مخاطب سخن ميگويد.
پرسوناژها در پي تعبير هستي نيستند فقط به مشكالتي برخورد كرده اند
كه با تفكر نمي توانند به حل آنها بپردازند  .به قول كانت فكر تا حدودي كار
مي كند و اين نظريه در خانه اي روي آب به اثبات مي رسد  .روبرو شدن با
مفاهيم معرفتي اعم از خاستگاه بشر و انتقاد از پيرامون در اين فيلم به صورت
مستقيم هستند  .اين توليد دستگاه فكري باعث شده كه با ژانر حادثهايطرف
نباشــيم امــا مثلث علم و فلســفه و عرفــان در پزشــك جريــان دارد .
كاراكترها نزديك به تيپ هستند چرا كه معرف واقعيت موجود هستند و
بخاطر فضاسازي هاي سورئاليستي مي بايست فاصله خود با پيرامون را حفظ
كنند  .همچنين حركت آنها به سمت هوشمندي و نبوغ نيست چرا كه آنها

عناصر اين فيلم منحصر به فرد هستند و در ارتباط با يكديگرند  .انسان در اين
فيلم نشان دهنده ي ناحيه اي مجاورتي است كه در جامعه حضور دارد  .متن
اين فيلم تا قبل از ساخت براي كسي جز فرمان آرا غير قابل كشف بوده است .
همچنين ارتباط هاي انديشمندانه اين سناريو تصويري نبوده اند و بعدا وارد
زبان تصوير شده اند  .خانه اي روي آب زباني از آن خود دارد  .اگر سينما يك
نظام ارتباطي محسوب مي شود تمام عوامل از طريق آن مي خواهند آگاهي
را منتقل كنند  .پس فيلم نوعي نامه اســت كه تماشــاچي را خطاب قرار
مي دهد  .براي انتقال اين زبان بايد آن را آموخت  .قدرت اين فيلمنامه در اين
است كه همانقدر مي تواند واقعي باشد كه مي تواند كاذب باشد  .خانه اي روي
آب مي آموزد كه اگر هدف آگاهي اســت پس آگاهي ستيزي نيز مي تواند
بخشي از آگاهي باشد  .اين فيلم شاعرانگي دارد و در برابر شرح مستند از ماوقع
ايستادگي ميكند  .اين گونه از صف متن جدا شده و به تصوير پيوسته است .
پديده اي در برابر فرهنگ و ايدئولوژي نيســت اما به نوعي گرايش ويژه به
هرچه منهاي زندگي دارد  .اعتبار اين فيلم از اشــتباهات و سوءتفاهم هاي
ناگفته اي است كه رخ نمائي مي كنند  .چرا كه به قول آلبر كامو زبان سرمايه
سوءتفاهم است  .اين فيلم نه هم خانواده با دروغ و نيرنگ است و نه هم معني
ستيزه با خرد  .هيچ نشانه اي از دروغ و هيچ دروغي بين نشانه هاي آن ديده
نمي شود  .فيلم يك قلمرو دهشتناك است كه مخاطب در آن  ،جا ميماند .
نيازي به مبارزه با نشانه ها نيســت  .از اين رو مبارزه و نبردي در طول آن
به صورت اندامي رخ نمائي نمي كند و رويدادها به رويدادهاي ديگر مرتبط
مي شوند  .مفهوم نبرد شكلي فلسفي به خود گرفته است كه مخاطب را آكنده
از خود مي كند  .به طور كلي سينماي فرمان آرا مبارزه عليه شباهت طبيعي
ميان ســينما و زندگي واقعي است  .چرا كه مخاطبين سينماي وي آماده
معادالت بين نماد و عاطفه هستند تا ضربه هاي شديد عاطفي را دريافت كنند .
مساله اين فيلم حفظ عقيده اي شبيه به يقين نيست  .موضوع نشان دادن
از دست رفتگي هاست  .فقط تماشاگر بي تجربه آن را نمي پذيرد  .خانه اي
روي آب ســرگردان بين سينما و ادبيات نيست  .دنيائي واقعي با مناسبات
دروني به مخاطب ارائه مي شود  .مخاطب در هرسكانسي ممكن است زندگي
واقعي را درك كند و از جائي ممكن است اسير جادوي فيلم شود و اعتماد
خود را از دست بدهد  .لذا نسبت واقعيت و كارگردان و مخاطب همان تنش معنا
محسوب مي شود كه فيلم در سايه آن جلو مي رود  .مسئله زيبائي شناسي
به طور كلي قانونمند اســت اما دريافــت و درك يك اثر هنري يك رابطه
قــراردادي بين آفريننده و مخاطب نيســت  .لذا اگر در ايــن فيلم  ،روال
فيلمسازيكممشاهدهميشودنبايدگفتكهتخطيوانحطاطيصورتگرفته
است  .فقط مخاطب نمي بايست فراموش كند با يك اثر هنري روبروست .
امكان پذيري اين فيلم مجزا از خود فيلم است و هر دو موضوع را مخاطب به
تماشــا مي نشــيند  .روي هم رفته هيچ كارگرداني زندگي واقعي را بدون
بازسازي ارائه نمي دهد  .اما دوربين نقش ميانجي بين كارگردان و مخاطب را
ندارد  .اين فيلم تالشــي براي تجلي يك زندگي واقعي و نشان دادن علت
رفتارها و گفتارها و پيرامون آنان بوده است  .در واقع يك آرمان قابل تحقق
بوده كه در حوزه سينماي ايران اتفاق افتاد  .روبرسون فيلمساز فقيد فرانسوي
نيز از نخستين كساني بود كه كوشيد فيلم را از خدمت به ادبيات خارج كند
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آفتاب یزد  -مجتبي حديدي  :خانه اي روي آب به كارگرداني بهمن فرمان آرا
و محصول بنياد سينمائي فارابي در سال  1380توسط موسسه فرهنگي
هنري قرن  21پخش شده است  .عزت اهلل انتظامي  ،رضا كيانيان  ،جمشيد
مشايخي  ،هديه تهراني  ،بيتا فرهي  ،حسين كسبيان  ،ولي شيراندامي  ،بهناز
جعفري  ،مريم پوياني و رويا نونهالي از بازيگران اين فيلم ماندگار هستند .
موسيقي فيلم از احمد پژمان و مدير فيلم برداري محمود كالري و تدوين
ازعباس گنجوي بوده است  .جالل معيريان چهره پرداز و ژيال مهرجوئي طراح
صحنه و پرويز آبنار صدا برداراين فيلم هســتند  .شــبي دكتر سپيدبخت
(رضاكيانيان) هنگام رانندگي با فرشته اي تصادف مي كند  .دست او به فرشته
مي خورد و انگشتش زخم مي شود  .فردا مسئول بخش بيمارستان عنوان
ميكندديشباشتباهيپسربچهايرابهبخشزنانمنتقلكردهاند .پسربچه
حافظ قرآن بوده و اشــتباهي بيهوش شــده است  .دكتر گويا قبال با خانم
طالقاني (بيتا فرهي) در ارتباط عاطفي بوده اســت و در بيمارستان به هم
برخورد مي كنند  .همچنين دكتر سپيدبخت با منشي خود (هديه تهراني )
ازدواج ناموفقي داشته است و باعث شده كه او هيچ وقت بچه دار نشود  .پدر
دكتر (عزت اهلل انتظامي ) در ســالمندان زندگي مي كند و از اوضاع خود
ناراحت است  .البته يك پيكان سفيد مدت هاست كه دكتر سفيد بخت را
تعقيب مي كند  .ماني پسر دكتر بعد از  15سال به كشور مي آيد و به جرم
حمل مواد مخدر بازداشــت مي شــود  .دكتر او را نجات مي دهد  .او را در
كلينيك بستري مي كند  .پسر از كلينيك مي گريزد و دكتر در جستجوي
او از جنوب شهر سر در مي آورد و پدر ژاله (حسين كسبيان ) را مي بيند .
پدر ژاله عنوان مي كند كه مدتهاست ژاله با آنها ارتباطي ندارد و تنها زندگي
مي كند  .ژاله تيرانداز منشي دكتر با تعقيب كنندگان دكتر در ارتباط است و
رفت و آمدهاي دكتر را به آنها اطالع مي دهد  .تعقيب كنندگان با ارائه
مدارك  ،رمز دستگاه دزدگير منزل دكتر سپيد بخت را پيدا مي كنند .
دكتر همه جا كامواهاي رنگي مي بيند و رد آنها را مي گيرد و به اطاق
پسر بچه قاري قرآن مي رسد  .در نهايت پسرك از خواب بيدار مي شود
و از دكتر مي خواهد او را با خودش ببرد  .دكتر با صداي آژير از خواب
بيدار مي شود و چند مرد سپيد پوش به خانه وي مي آيند  .او پسرك
را در كمد پنهان مي كند و با ضربات پي در پي چاقو به قتل مي رسد.
اين فيلم سيمرغ بلورين فيلم منتخب تماشاگران و بهترين فيلم
دوره بيستم جشنواره فيلم فجر را به خود اختصاص داده است .
كانديدای سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه نيز بوده است  .بهترين
بازيگر نقش اول مرد براي رضا كيانيان  ،بهترين بازيگر نقش دوم
مــرد براي عزت اهلل انتظامي  ،بازيگر نقش دوم زن براي بهناز
جعفــري و بهترين طراحي صحنه بــراي ژيال مهرجوئي در
بيستمين دوره جشنواره بين المللي فيلم فجر را نيز به خود
اختصاص داده است .زبان سينماي فرمان آرا از گارد فلسفي
برخوردار است و دوربين  ،تنها ابزار وي محسوب نمي شود .
خانه اي روي آب سند تفاوت سينماي فرمان آرا با ديگر
سينماگران ايراني اســت  .حتي اشياء در سينماي او از
جايــگاه هنري و قابل تامــل برخوردارند  .نوع معماري
صحنه اي كه در ابتداي فيلم به مخاطب عرضه مي شود
قابلتاملاست.مخاطبدرسكانسنخستين،ايرانيبودن
فضا را به سرعت درك نمي كند  .اين شاخصه فيلم را
به يك نگاه بين المللي بدون توجه به جغرافيا نزديك
كرده است  .شخصيت هاي فراوان كه هركدام نماد
موضوعي هســتند مخاطب را به پيگيري داستان
متمايل مي كنند  .البته چيدمان شخصيت ها در
اين كار موضوعي تخصصي محسوب مي شود و
شــخصيت هاي اين فيلم جلــوي دوربين رها
نشدهاند .داستان آن يك ضد روايت است  .يكي از
خصيصه هاي ضد روايت اين اســت كه فضا را
ديداري مي كند و شاخصه هاي شنيداري از كار
تا حدودي كســر مي شوند  .شخصيت ها از
مشــكل خويش آگاهي دارند و رنج ناداني را
نمي كشــند  .حتي خانم محمــدي (رويا
نونهالي ) كه براي چندمين دفعه باردار شده
است در نگاه خود به دكتر شعور خود را منتقل مي كند .
رضا كيانيان در نقش دكتر ســفيد بخت ظاهر مي شود و داستان پيرامون
شخصيت و حول محور زندگي او و بسامدهاي زندگي اش مي چرخد  .البته
مخاطب براي آن كه در ميان اين همه شخصيت سرگردان نشود مي بايست
از چشم دكتر به ماجرا نگاه كند  .اين فيلم كمابيش مانند يك بوس كوچولو
و سايه هاي بلند باد با شخصيت هاي انتزاعي پيش مي رود  .به طور مثال
هنگامي كه دكتر سفيدبخت با فرشته اي تصادف مي كند بدون هيچ عذاب
و ياد آوري از اين سوژه متافيزيكي در امتداد فيلم به امور ديگري مي پردازد .
مخاطــب در پي عذاب وجدان دكتر يا تاثيــرات اين موضوع بر زندگي او
مي گردد  .ديالوگ ها به شدت فلسفي هستند و حتي كمك مي كنند فضا از
واقعيت دور بشود و مشخصات دور از دسترس به فيلم بدهند و سپس انتقال
احساس شكل مي گيرد  .البته مقوله اي كه خيلي هنري شده باشد به خودي
خود دور از دسترس قرار مي گيرد  .متاسفانه مرز هنر با مخاطب در بعضي
نقدها خوب شناسائي نمي شوند  .به همين دليل به طور نامناسب اينگونه آثار
سريع در قالب هاي سورئاليستي و رئال جادوئي ارزيابي مي شوند  .گو اينكه
مســائل شــيرين تر و قابل ارزيابي در اين فيلم آنقدر زياد هستند كه نياز
پرداختن به مسائل انتزاعي ديده نمي شود  .مثال ليوان روي ميز منشي (خانم
تيرانداز) براي دكتر خاطره و نوستالژي محسوب مي شود  ،اما خود شخص
ژاله تيرانداز (منشي) براي دكتر ابزار تجديد خاطره محسوب نمي شود  .يعني
ليوان شخص مورد نظر به خاطرات دكتر نسبت بيشتري دارد تا خود شخص.
دكتر سفيد بخت نظرياتي منحصر به فرد دارد كه از تفكرات يك پزشك داراي
نظام پزشــكي زنــان و زايمان بعيد اســت  .در اين ميــان پيرزني ديده
ميشود كه فقط مشغول بافتن است و شال ميبافد  .در نهايت معلوم ميشود
كه وي در خانه سالمندان زندگي مي كند  .گويا وي بافنده سرنوشت است .
مشخصات ظاهري و روش كار پيرزن (خانم زماني ) دقيقا يادآور پيرزني است
كه در فيلم رگبار بهرام بيضائي نقش مادر پروانه معصومي (عاطفه) را دارد و
بدون هيچ حرف و نگاهي فقط مي بافد  .البته تفاوتهاي محوري با هم دارند .
پدر دكتر سفيدبخت (عزت اهلل انتظامي ) در سالمندان زندگي مي كند و
معتقد است بخل و حسادت و كينه و تنگ نظري شغل دوم همه مردم است.
ارائه نظريات خاص و جمالت قصار مانند "هركس باد بكارد طوفان مي درود"
از وي نشــان دهنده شــخصيت واال وانديشــمندي اســت كــه گرفتار
سالمندان شده است  .البته نظريات وي بدون كاربرد متعلق به خود وي مانده
است  .فرهيختگي او در چارچوب خانه سالمندان است  .پيرمرد فرزندانش را
مقايسه مي كند و دكتر حاضر جوابي مي كند  .هركدام از اين دوشخصيت در
فيلــم همانقدر خود را مظلوم و مورد ســتم مي بيند كه خود را محق نيز
ميداند.اينسكانسحساسترينوبهترينبخشاينفيلمماندگاراست.بازي
عزت اهلل انتظامي و رضا كيانيان به نوعي همان نشان دادن سطح كيفي بازي
اســت كه فقط مخاطب خاص مي تواند آن را تجربه كند  .البته در هنگام
گريستن استاد انتظامي از سطح كيفي باالتر و حسي مطلوب ترنسبت به
كيانيان برخوردار است  .اما ارائه تفكر خاص به مخاطب نشان مي دهد كه
ســينماگر اين فيلم  ،مولف است  .نگاه به مشكالت وطني از دغدغه هاي
كارگردان بوده است  .غير از اينكه فيلمنامه براي اوست الفباي گويش فيلم و
زبان فيلم متعلق به بهمن فرمان آراست  .دكتر تحت تعقيب است و منشي
وي با افراد مشكوكي كه سوار بر خودروي پيكان سفيد هستند در ارتباط است
و موقعيت دكتر را به آنها اطالع مي دهد  .با اين كه همين سوژه مي توانسته
موضوع يك فيلم قرار بگيرد اما كارگردان رمز گشائي اين گونه ساختارهاي
عيني را به مخاطب واگذاشته است .چرا كه زيبائي شناسي اين اثر هنري در
گرو رمز گشائي از چنين موضوعات حقيري نيست  .اين موضوعات در دهه
شصت شمسي براي خود موضوع اصلي فيلم قرار مي گرفتند  .مسئله ديگري

كه ســياهي زندگي دكتر سفيدبخت را نشــان مي دهد اعتياد پسرش و
دستگيري وي در فرودگاه است  .حتي دكتر از اين كه آخرين اميد كسي است
دنيا را بد مي شمارد  .ترس از موقعيت اكنون و گريز از مسائل  ،صفحه اين
فيلم محسوب مي شود  .داستانك هائي نيز به عنوان خرده روايت به مخاطب
ارائه مي شود كه بي مناسبت با فضاي كلي نيستند  .لذا مي بينيم كه اين بار
سينما در ادبيات نفوذ مي كند و پيشرو قرارمي گيرد  .به عنوان مثال داستانكي
كه توسط ماني براي پدر عنوان مي شود  :زماني كه ماني كوچك بوده است
پدرش مي خواسته پريدن از بلندي را به او ياد بدهد و پس از پريدن ؛ پدرش
او را نمي گيرد تا آموزش كامل شود  .پسر به زمين مي افتد  .اكنون پس از
آن همه سال روايت كامل نشده است و ماني به پدر مي گويد كه به شوق او
از بلندي پريده بود  .لذا همان موضوع به صورت بازي بزرگتري با پدر ادامه
دارد  .پســر اكنون از بين بردن بسته هاي مواد مخدر جاسازي شده توسط
پدرش را خيانت مي داند و پدر نيز اين عمل را كمك به پسرش تلقي مي كند.
همچنين داستانكي توسط جمشيد مشايخي براي دكتر سفيد بخت روايت
مي شود كه از همين نوع است  .گويا اين داستانها ناتمام مانده بودند تا اين
فيلم ساخته شود و بعد از اتفاقات مخصوص و در حضور مخاطب  ،داستانها به
تكامل برسند  .دكتر در جائي با تمام مشكالت خود به ياد بيمار خود (خانم
محمدي ) مي افتد و به محل سكونت وي مراجعه مي كند و با جنازه وي
روبرو مي شــود و از همسر وي كتك مي خورد  .گويا دكتر خود را مسئول
جهل بيمارانش نيز مي داند و رنج ناداني شان را به آنان گوشزد مي كند .نقش
دكتر سفيد بخت فقط طبيب نيست بلكه به نوعي حكيم نيز هست  .چرا كه
حكمت نيز او را درگير خود كرده اســت  .گويا فرمان آرا شخصيت سازي
جامعي را در نظر داشته است  .حكيم با دومعناي پزشكي و فلسفي در وجود
دكتر جمع آوري شــده اســت  .البته در قديم اين دو با هم بوده است

دوره بالغت را طي كرده اند و بخش بزرگ هســتي شان را مديون از دست
رفته هايشان هستند  .اما مخاطب مي بايست از طبقه متفكر باشد و با ضد
روايت آشنائي قبلي داشته باشد  .حوزه تعبير ناپذير اين فيلم ؛ شناخت ناموفق
از فرامتن و نگاه نويسنده به هستي شناسي است  .در اين فيلم اگر شاهد
استعداد و شكوفائي نبوديم به اين علت است كه اضطرارهاي سطح جامعه به
صورت فشرده مي بايست نشان داده مي شدند  .آرمان هاي به تحقق نرسيده
انساني چون در قالب شخصيت ها ي نزديك به كاراكتر نشان داده مي شوند
مي بايست تفاوت جهان بيني آنان نيز به صورت برجسته نشان داده شوند .
بخش عمده اي از فيلم در نشانه شناسي با محوريت جامعه شناسي اتفاق
مي افتد  .در صورتي كه نشانه شناسي را به حوزه ادبيات و فلسفه نزديك تر
مي دانند  .اين موفقيت كارگردان براي خود روشي است كه مي تواند الگو قرار
بگيرد  .نشانه شناسي عالئم تصويري شامل تفاوت نماد و تصوير هستند  .اما
ممكن است تكنيك هاي تحليلي توسط منتقدين كالسيك باشد و نتوانند
رمز گشائي كنند  .البته با اين گروه منتقدين  ،سينما از نخست سخني نداشته
است  .به قول مارك سوئينو استاد زبان شناسي دانشگاه ميشيگان  :سينما با
ما سخن مي گويد و مي خواهد دركش كنيم  .عدم تكرار موارد ديده شده
باعث مي شود كه حس پيش گوئي در ذهن مخاطب به وجود نيايد  .اينجا
مقصود از پيشگوئي آينده بيني است كه در برابر پيش بيني (گذشته گوئي)
به كار مي رود  .به دو علت اين فيلم خارج از هرگونه حدس و گمان است :
ضد روائي بودن و الگو سازي توسط تصاوير مرتبط در سكانس هاي مختلف .
معادل هائي كه در ساختمان زباني فيلم در ذهن مخاطب به وجود مي آيند
روايت را تشكيل مي دهند  .اگر زبان هنر زباني آموزشي است پس واسطه اي
مي بايســت وجود داشــته باشــد كه بــه آن تكرار مي گوينــد و تكرار
باعث درك و فرسايش درك مي شود  .تجرد تمام شخصيت ها در فيلم يك
نظام انگاره اي است كه شخصيت ها را از رئال خارج كرده است  .وجه اشتراك
آنان زبان طبيعي و حســي است كه به زبان بازيگر مقابل گره مي خورد .
واژه هــا جانشــين تفكــر هســتند و پرتــاب نمــي شــوند  .تمــام

و از نزديك شدن به اصول روانشناسي نيز خودداري كند  .البته هدف وي رد
مباني فوق در سينما نبوده است  .اينجا نيز شخصيت ها داراي ابعاد رواني
هستند كه كارگردان در صدد لحاظ كردن دانش روانشناسي با فيلم نبوده
است  .زواياي گوناگوني براي نگريستن به شخصيت ها انتخاب شده است .
عناصر زيبائي شناسي فيلم در يك خاســتگاه كامال درون متني نيست .
پيرامون و تاثيرات متقابل محســوس اند  .با اين همه شخصيت ها در پي
دستيابي به موقعيتي كه اكنون در آن هستند نبوده اند  .مثال دكتر در پي اين
نبوده كه مشكالت خانوادگي داشته باشد و پدرش را ساكن خانه سالمندان
نمايد ،اما پيرامون بيشتر از خود وي در اين موضوع دخالت داشته اند  .لذا
اكنون نيز كه اين مسئله وجود دارد شاكله اصلي فيلم و مشكالت دكتر  ،خانه
سالمندان و پدرش نيست  .شخصيت ها از اين جهت كه ديده شوند هركدام
براي خود دنيائي مستقل و پيچيده و تنها هستند كه هيچ وقت خطاكار نيز
نبوده اند  .البته همانقدر واقعي هستند كه غير واقعي نيز به نظر مي رسند  .در
نهايت جامعه انساني در اين فيلم دنيائي است كه از دنياهاي بسيار شخصي
ساخته شده است  .تنوع گونه هاي شخصيتي آنقدر زياد نيستند كه باعث شود
وجه تشابه بين دوشخصيت ديده نشود  .با اين همه ممكن است كه اين فيلم
به داشــتن كاراكترهاي فراوان و شــخصيت هاي زائد متهم شود  .مسئله
شخصيت ها غير مادي محسوب مي شود وازگفتمان مادي نيز حتي برخوردار
نيستند  .بافت تشريحي شخصيت ها باعث مي شود معيارهاي جداگانه توسط
مخاطب برايشــان در نظر گرفته شــود و جايگاه محيطي شان از جايگاه
شــخصيتي شان جدا باشد  .لذا با تماشاي اين فيلم مخاطب از قواي توجه
بصري برخوردار مي شــود و روشمند نيز مي شود  .با كمي دقت مي توان
دريافت كه زمان در اين اثر هنري مفقود شــده است  .مي دانيم كه رويا از
عنصر زمان برخوردار نيست و اگر به انتهاي فيلم توجه كنيم كه پسر بچه و
دكتر از خواب بلند مي شوند  ،ماهيت رويا گونه و كسر زمان از اين فيلم را
مي توان پذيرفت  .حتي وابستگي به جغرافيا نيز ندارد  .نقطه اشتراك مخاطب
با اين فيلم در گستردگي مفاهيم انتقالي است  .اگر الفباي اوليه روانشناسي را
با اين فيلم قياس كنيم مي بينيم كه سه جز ء اصلي روان شامل نهاد (مركز
تحريكات ) ؛ خود ( قوه مجريه شخصيت انسان ) ؛ فراخود (جزء اخالقي و
قضائي انسان ) به مثابه انگيزه در اين فيلم به كار گرفته شده اند  .شخصيت ها
از تجربه به فهم رســيده اند اما ميان روان و اجتماع و
خود ســرگردان هســتند  .در واقع
حقايق غير انتخابي با درايت كارگردان
به موضوع انتخابي مبدل شــده اند .
چهره و تيپ شــخصيت ها از ويژگي
تماشاگر پسند بر خوردار است و حتي
مسئلهشباهت دكترسفيدبختبهپدرش
لحاظ شده است  .البته فتوژنيك بودن
چهره ها شــديدا مد نظر كارگردان بوده
اســت  .بوآلورا معتقد اســت شخصيتي
كامل اســت كه در آهيچ مــاده اوليه اي
شناخته نشود  .اين به آن معنا نيست كه مواد
اوليه در شيرازه شخصيت وجود نداشته باشد .
چرا كه در آن صورت به جاي شناخته نشدن ؛
موجوديت ناپذيري شــخصيت جــاي آن را
مي گيرد  .نشان دادن طبقات مختلف اجتماعي و
سلسلهنيازهايبشريباعثشدهاستكهانسانها
تعريف شده تر ،توسط مخاطب شناخته و ارزيابي
شوند  .يكي از كد هاي ارزشيابي فيلم كيفيت انتقال
مفهوم با تصوير اســت  .تصوير در اين فيلم وظيفه
انتقال مفاهيم را به عهده دارد  ،بنابراين با گفتار اندك
طرف هستيم  .اين به مفهوم محور جانشيني گفتار و
تصوير نيست  .بلكه سينماگر عدم نياز به گفتار فراوان را
نيز به اثبات رســانده اســت  .شخصيت ها نمادين و
نماينده قشر خود هستند  .شخصيت هاي كمكي و فرعي
مانند جمشــيد مشــايخي  ،حضور بي دليل را نشان
مي دهند .قهرمان و ضد قهرمان در اين فيلم جايگاهي ندارد .
فلســفه اين فيلم فقر در اشــكال مختلف است  .دكتر
سفيد بخت در يك روند تكراري حضور ندارد  ،بلكه در تحول
شــخصيت قرار دارد و گويا در يك سفر هيجان انگيز قرار
گرفته است  .چرا ها و چگونگي ها بدون پاسخ رها نمي شوند
و فلسفه سينما با آنها لحاظ شده است  .اين اثر هنري نشان
ميدهد كه تحقيق و مطالعه و نگارش و تحليل توسط نويسنده
كارگردان بخش عمده تري را نســبت به ساخت فيلم به خود
اختصاص داده اســت  .خانه اي روي آب بازگو كننده تحوالت
درون متني يك جامعه است  .هدف نشان دادن انسان در زندگي
روزمرهونمودارهايكيفيآننبودهاست.لذابهنظربعضيمنتقدينسطحينگر،
اين گونه آثار فاقد اصالت پيام دهي به مخاطب هستند و مخاطب آموزش
و پند و اندرزي از آن نمي گيرد  .بايد گفت كه ضامن ارزش و بقاي اثر هنري
به پيام و آموزش نيست  .شخصيت هاي اين فيلم  ،انسان تقليد شده از سطح
جامعه و بازنمائي شــده نيستند  ،بلكه ساخته سينما گرهستند و هميشه
دربخش شــعورمند ما قرار دارند .عدم برابــري  ،ترديد و تامل  ،عصيان و
از دست رفتگي ،اعتبار  ،فطرت و صراحت ساختارهاي عيني اين فيلم هستند و
در هسته مركزي متن قرار دارند  .روي هم رفته نظريه پردازان سينما معتقدند
كه فيلم داســتاني قابل نوشتن نبايد داشته باشد و پس از تماشا نمي توان
اتفاقات آن را در بيش از دو صفحه نوشت  .فيلم بايد از زبان سينما سخن بگويد،
نه اين كه نيازمند هنرهاي ديگر مانند ادبيات و تئاتر باشد  .خانه اي روي آب
به اندازه بسيارزيادي اين استقالل را نشان مي دهد  .ساختمان اين فيلم از
تكه هاي بلند و كوتاه و تصاويري كه به شكل هاي گوناگون به دنبال هم قرار
گرفتهاندتشكيلشدهاستودوربيناستكهتماشاگررادرموقعيتهايجديد
قرار مي دهد و يك واقعه را با تمام جزئيات آن پيگيري مي كند  .دوربين گويا
فهرستي از بايد ها و نبايدها را در برابر خالقيت و تكنيك ارائه مي دهد  .مركز
ثقل آدمي در كاربرد سينمائي  ،چهره است و سينما مشروط به چهره متولد
شده است  .الفباي قاب نيز پذيرفته شده است  .اما تاثيرات دوگانه قاب و چهره
بر يكديگر مبحثي قابل بررسي است  .چرا كه ارسال موضوع از پس چهره به
مخاطب موشكافي دقيقي مي خواهد  .در نهايت قاب و تصوير تاثيرات متقابل
بر ارزيابي شخصيت را در ذهن مخاطب جا مي گذارند  .فوكو مي گويد :راهي
را به من نشان بدهيد كه از استبداد چهره ام بگريزم  .خانه اي روي آب بهترين
اثر فرمان آراست و حداقل مانند سايه هاي بلند باد به پشتوانه ادبيات متجلي
نشده است  .تماشاي پي در پي صحنه هاي داخلي باعث خستگي مخاطب
نمي شوند و ارتباط پرسوناژها به راحتي با يكديگر كشف مي شوند  .ارتباط
آنها با يكديگر جزو رمزگذاريهاي مهم محســوب نمي شوند  .موسيقي كار
متكي به احساس است و به منزله سكوئي براي پرواز محسوب مي شود  .اما
موسيقي در تضاد با ظاهر شخصيت هاست و برمال كننده احساسات دروني
آنهاست  .دنياي رمز آلود موسيقي متن فيلم  ،در تجلي شخصيت ها و كشف
شــباهت ها و تفاوت ها و غم هاي حاصل از موقعيت كوشا بوده است  .لذا
موسيقي تفاوت شخصيت را با وضعيت پيراموني اش به ما نشان مي دهد .
موسيقي  ،تدوين  ،مونتاژ يا دكوپاژ وبازي سازي براي كارگردان هيچكدام در
تقدم نبوده اند و توجه به تمام امور يكسان بوده است  .نام فيلم جهان مرئي را
از مخاطب مي گيرد  .اتفاق سورئاليستي در ابتداي فيلم مخاطب را مي برد تا
در مسير ديگري قرار بدهد اما با شگفتي مي بينيم كه با گونه اي متفاوت از
رئاليسم طرف بوده ايم  .سينما خود داستان يا روايت است و اينجا بر اساس
تصادف با فرشته داستان روايت نمي شود  .تصادف با فرشته يك روايت موازي
است و هيچ معادله اي را به هم نمي ريزد  .اين همسان سازي و انسجام به
شيوه اي پيچيده كه با امضاي اين كارگردان است رويت مي شود  .حتي تلفظ
سينماي فرمان آرا مخاطب خاص مي خواهد  .به قول ژان لوك گدار :سينما
بايد سنگي باشد كه سكوت را مي شكند .

