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باد: سپیدبختی و سینمادوستی
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دانشیار ادبیات، دانشگاه دوک

در شب کوچک من، افسوس
باد با برگ درختان میعادی دارد

در شب کوچک من دلهرۀ ویرانی است

گوش کن
وزش ظلمت را می   شنوی؟

من غریبانه به این خوشبختی می   نگرم
من به نومیدی خود معتادم
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شده است.



باد: سپیدبختی و سینمادوستی 58

گوش کن
وزش ظلمت را می   شنوی؟

در شب اکنون چیزی می   گذرد
ماه سرخ است و مشوش

و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن است
ابرها، همچون انبوه عزاداران

لحظۀ باریدن را گویی منتظرند

لحظه ای
و پس از آن، هیچ!

پشت این پنجره شب دارد می   لرزد
و زمین دارد

باز می   ماند از چرخش
پشت این پنجره یک نامعلوم

نگران من و توست
ای سراپایت سبز

دست   هایت را چون خاطره ای سوزان، در دستان عاشق من بگذار
و لبانت را چون حسی گرم از هستی

به نوازش های لب   های عاشق من بسپار
باد ما را با خود خواهد برد

باد ما را با خود خواهد برد.2

در فیلم باد ما را خواهد برد )عباس کیارستمی، 1999(، بهزاد که از شهر به 
سیاه   دره آمده در اصطبلی دخمه   مانند قسمتی از شعری را برای زنی روستایی 

2 فروغ فرخزاد، “باد ما را با خود خواهد برد،” در تولدی دیگر )تهران: مروارید، 1342(، 24-22.
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با نام زینب می   خواند که در حال دوشیدن شیر گاو است. عبارتی از شعر که 
با مفهوم باد رابطه   ای تنگاتنگ دارد وجه تسمیه فیلم می   شود. “بادی که ما را 
با خود خواهد برد” نسیم الهام   بخشی است که از کورسوی ژرف و دخمه   مانند 

فیلم برمی   خیزد.

تصویری از فیلم باد ما را با خود خواهد برد، ساختۀ عباس کیارستمی، 1999.

و  مادی  تصویر  در  استداللی،  منطق  ساختن  وارونه  با  فیلم،  این  در  باد 
واگشت   گرایانۀ فیلم روایی و ملودرام تردید وارد می   کند، رابطۀ زمانی و مکانی 
زندگی  کشیدن  تصویر  به  جای  به  و  می   ریزد  هم  در  را  معمول  واقع   گرایانۀ 
ترسیم  را  مثال  عالم  اساسی  و  بنیادی  ویژگی   های  روستای سیاه   دره،  روزمرۀ 
می   کند: دنیایی وهم   انگیز، “کشوری در المکان” یا “ناکجاآباد.” چنان که هانری 
به  متعلق  که  انگاره  یا  در حیطۀ خیال  مثال  عالم  است،3  کرده  تأکید  کربن 
عالم مادی و نفسانی است، مقالی دست   نیافتنی است. عالم مثال قلمروی ورای 
دنیای خیالی انگاره   ها دارد. کربن توضیح می   دهد که نه خیر و شر این دنیای 
مادی و نه عالم مقال خیالی   اش هیچ کدام به “ناکجاآباد” راهی ندارند. در تفکر 
راه  ناشناس  و  مقدس  اقلیم  این  به  برگزیدگان  فقط  کربن  رستاخیزشناسانۀ 
می   برند. در عالم بینابینی که قلمرو ویژۀ روان است، انگاره   ها به شکل افکار و 
آرزوهای ما نمودار می   شوند و به صورت دلهره   ها و رفتارهای ناخودآگاه سر بر 
می   آورند. عالم مثال اقلیمی مقدس و آفاقی است که در نقشه   های جغرافیایی 

3Henry Corbin, Mundus Imaginalis or the Imaginary and the Imaginal, at https://archive.org/
details/mundus_imaginalis_201512/.
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ما یافت نمی   شود و مکانی بیرون از مکان و زمانی بیرون از زمان است که ریشه 
در تأمالت درونی دارد. ظواهر دنیا و آنچه با چشم سر دیده می   شود نوعی ارض 
مثالی بنیاد می   نهد که نشان از معرفت درونی و چیزی دارد که با چشم باطن 

دیده می   شود. تصویر تجاری سینما تمثیلی تنزل   یافته از عالم مثال است.4

پویانمایی  برد  خواهد  را  ما  باد  فیلم  در  مثال  عالم  بی   همتای  و  پاک  اقلیم 
شده است: در این عالم مثالی، اندام انسان   ها بر لباس   هایی سایه می   اندازد که 
روی بند رخت پهن می   کنند، گلۀ گوسفندان جادۀ خاکی را تسخیر می   کند 
و جوجه   های کوچک در راه   پله   ها آمد و شد دارند. توپی از گوشۀ تصویر سر بر 
می   آورد و سپس، بچه   ها در حال بازی به چشم می   خورند و سیبی غلتان روی 
زمین خاکی پیش می   رود تا کنار بازوی فردی در یک قهوه   خانه بیارامد. در این 
فیلم، کاه خرمن دروشده انگار پا درآورده و راه می   رود تا اینکه سرانجام صدای 
فردی را می   شنویم که کاه را به دوش می   کشد، فردی که گویی بدن ندارد. 
جهان تمثیلی به یمن فناوری افسانه   ای سینما در این فیلم رخ برمی   تابد تا کش 
و واکِش کردوکاِر روزمرگی را نه در مرکز روایت، بلکه در حاشیۀ صحنه   های 

تکراری تأویل کند.

بلندی  تلفِن همراه فقط در  از طریق  ارتباط  در جغرافیای بی   مانند سیاه   دره، 
ممکن می   شود. دخمه   های تاریک روستا و چاه   های ژرفی که به دست انسان   ها 
نهان   گشتۀ  امیال  از  بازتابی  است،  دور  به  دوربین  از دسترس  و  درست شده 
انسانی است. میعادگاه زن روستایی با محبوبش همین دخمه   های تاریک است. 
از دیروز یک ماه گذشته  انگار  در این روستا، گذر زمان به    گونه   ای است که 
و روستاییان کهنسال صد و اندی سال یا کمی بیشتر یا کمی کمتر زندگی 

می   کنند.

در کورسوی دخمۀ روستا، سوار بر محمل آسیمگر نجوایی که نقش شعر فروغ 
را بازمی   تاباند، باد تمثیل اقلیمی است که در آن آرامش و سپیدبختی زنی که 
شیر می   دوشد تاریکنای دخمه را روشن می   سازد. این همه نقش   آفرین معرفتی 

بی   مانند برای بیننده است.

از دیدن  لومیر  برادران  فیلم   های نخستین  بینندگان  از  “بسیاری  گفته   اند که 

4See Corbin, Mundus Imaginalis.
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به شعف می   آمدند  بیشتر  تکان می   خوردند  فیلم  برگ   هایی که در پس   زمینۀ 
تا از داستانی که در فیلم برایشان صحنه   سازی شده بود.”5 این نشانی یکی از 
لحظه   های آغازین عشق به سینما و سینمادوستی )cinephilia( است، همان 
لحظه   هایی که نگاه را از مرکز روایت و نماهای اصلی رها می   سازد و به حاشیه 
می   کشاند تا اقلیمی دیگر را بنمایاند. با این حرکت، نگاه شوریده   وار آزاد و وارسته 
می   شود. اصطالح معمول “خراِب عشق سینما شدن” از همین تجربه   های ناب 
سینمایی حکایت دارد. نگاه بیننده به باد در روی صحنه او را “خراب” فراخنای 
می   برد  فراتر  از شکوهمندی صحنه  را  دیدگانش  می   سازد،  عشق  بر  و  بار  پر 
بازگشاید: “قهرمان اصلی” و موضوع مورد عالقۀ  او  بر  را  اقلیمی آن سوتر  تا 
نفسانی است،  نشان دنیای  و  بی   نام  ریزموج   های  فیلم  این  عاشقان سینما در 
نمادهای رمزگونه و در عین حال پیش پا افتاده   ای که ما را به دنیای ورایی 
فراتر  سینما  پردۀ  محسوس  جهان  از  که  دنیایی  می   سازد:  رهنمون  آفاقی  و 
می   رود.6 این رهاگشتگی نگاه از قید و بند نظربازی سینمای تجاری و سکوالر و 
آزادی از هرزه   چشمی ژانر ملودرام است که ادراکش بر اساس جنسیت بنا شده 
است. این رهاگشتگی مرهون بادی است که شادخوارانه در دخمه   ای روستایی 
به تصویر بکشاند، همان  را  بهزاد  رابطۀ میان زینب و  تا  به گردش درمی   آید 

پیوندی که عشق به سینما را می   آفریند.7 

 

 

 

5Christian M. Keathley, Cinephilia and History or the Wind in the Trees (Bloomington: Indiana 
University Press, 2006). 
6Paul Willemen, Looks and Frictions (Bloomington: Indiana University Press), 241. 
7Willemen, Looks and Frictions, 241.


