
  تارا یچریکه

   لیال گلپایگانی

 
 

ران وجودی حها فرد یا اجتماع، ب... وجود دارند که در آن های محدودکننده چون جنگ، رنج، مرگ ووضعیت ،باری»

های ها و سرچشمهشه... و ناگزیر از بازگشت به ری رودال میؤکند. در چنین لحظاتی کل جامعه زیر سرا تجربه می یبنیادین

 حل بحران پیش کنند. راهاش میای که در نهایت کامل و تعیینههای اسطورردد. یعنی به آن هستهگخویش می هستی

ی مسائل نهایی مرتبط به سرآغازها دیگر بدیل ناب سیاسی و تکنیکی نیست، بل نیازمند آن است که ما از خود درباره ،رو

لیل های اصلی خویش، و از درویم؟ این گونه است که ما از توانایییم ایم؟ به کجاهای خویش بپرسیم: از کجا آمدهو فرجام

 )پل ریکور( 1«شویم.مان، و از بودن و تداوم آنچه هستیم با خبر میزندگی

 

ر کار است. صحنه نمایشی دآویزان است و  بازی یپردهنموده است. اسطوره دوباره روی ، نداکنار رفته ی تاریکهاپرده

رزمین مردگان ساند تا جهانی را به ظهور برسانند. تموز از تابد و آسمان و زمین دست به دست دادهنور می، آماده است

فریگیس گیسوان بریده و بر  ایدر گوشه خواند،آتشی است که سیاوش را فرا می یهکنندآشکارگی نور خیرهگاه بازگشته. 

وار هلوانی رستمپرسد. از آن میانه اسفندیار و سهراب به گوش می کمر بسته است و صدای ضجه کتایون و تهمینه بر بالین

 ،که از آغاز تا انجام هستیم یاههم پیوست شد که: همه کارت از یکدگر بدتر است... و ما تماشاچیان روایت بهکفریاد می

ای به در گوشه ، منفعلاسته اسطوربه ظهور رساندن  ندهشن وکارش بُرا رقم زده است. اما تماشاچی آیین که ملت ایران 

 کننده است و بازیگر. مشارکت ،ادراک حواس و خود با همه ، بلستدیانگاه نمی
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هایی را یانشینها و جشنویم، شباهتهایی را مییابیم؛ نامامروز خود را در میانه چنین نمایشی می ی ایرانیماو 

تغییر شکل  تنها از خالل اعصار ،اندها همیشه بودهاند. اما آنست فراموش شدها هاکردیم مدتیابیم که خیال میدرمی

 شدند. ها ظاهر میدادند و هر بار نو به نو در بزنگاهیم

ای دارد که همچون ناخواه خاطرههر قوم خواه» هستند؛  حتی سرنوشت آن قوم وتاریخ  آفریننده اساطیر هر قوم

گذشته را به آینده و تاریخ قوم را گرد   ؛پیونددکنونی را به گذشته می خیزد، خاطرههای ازلی برمیرودی از سرچشمه

 2«فرستد.هایی برای فرزندان وفادارش میبخشد و از آن پیامهای آن را تمامیت میآورد. گنجینهمی

دید در اندیشه و ها در دنیای کهن به مدد برپایی آیین و هنر اساطیری و در جهان جنوعی از مواجهه با این سرنمون

 هنر ممکن است. 

در یکی از  ،خ ایرانها و اساطیر و تاریخالقانه با سرنمونای مواجههفیلم سینمایی چریکه تارا ساخته بهرام بیضایی 

ه مثابه رویدادی که بای عظیم بر هم زده بود و روایت تاریخ که توالی عادی و خطی تاریخ را واقعه ساخته شد،هایی بزنگاه

که  افتی یمبه قو هیشب یکه خود سرگذشت یلمیف .برای بیان و پیکربندی ملت ایران بسنده نبود ،نشینددر تقویم می

 .کردیم تشیروا

از شور زندگی و  روستایی، سرشارها نیامده است، زنی است ساده و بیوه و در نگاه نخست از اسطورهتارای فیلم اما 

ی تاریخی بر سر مرد .بردشود، از او شمشیری به ارث میبا خبر مرگ پدربزرگش مواجه می ،گرددشادی که از قشالق برمی

ون عاشق تارا چتواند بازگردد گیرد دیگر نمیطلبد و وقتی شمشیر را پس میشود و شمشیر را میکرات ظاهر میراهش به

ست و مردی دیگر به اخواهد که او نیز اهل زندگی از آن سو تارا خیال زندگی دارد و مردی به نام قلیچ او را میشده است. 

نهد و از آن رها خواهد شمشیر را وا. تارا میدلباخته اوستنماید نیز که در گورستان روی می ،برادر شوهرش ،نام آشوب

وب در بستر یک ارا با شمشیر و مرد تاریخی و عشق قلیچ و نفرت از آشتواند و سراسر فیلم کنش و کشمکش تشود اما نمی

 زندگی روستایی ساده بدوی است.

اند و تارا به ردهکهرگز نفهمیم که چریکه به معنای افسانه یا افسانه حماسی بوده است که خنیاگران نقل می شایدما 

اریخ در بستر و چگونگی مواجهه و تفسیر از ت ی اساطیریهاتارا، ارجاع به روایت یو چریکه است درخشان همعنای ستار

 ،کشاندا انجام میتهای قهرمان مخاطب را از آغاز دارد. اما این چیزی از انسجام داستانی که قهرمان و کنش تجربه زیسته

 گیرد.گی را پس میزندشود که روستایی که در پایان به جنگجویی پهلوان تبدیل می یکند. روایت زنی آزاد و سادهکم نمی

مندی او حس رهایی و بدن یگردد، از همان آغاز نحوهییالق به قشالق بازمیار بر گاری از وتارا در آغاز فیلم س
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رود و سرخوش و آزاد خود را به آب و موج کند. تارا قبل از رفتن به روستا نخست به دیدار دریا میسرخوشی را القا می

 سپارد. می

ی نخستین بار خش پوشی تاریخبا تن یخیال مرد اما با تارا در اکنونیت اوست. این اکنونیت را دیدار ی دیدار اولیه

دربزرگ است. چیزی پخوشامدگویی ورود به روستا نیز با خبر مرگ . رسدگذرد و به روستا میاندازد. اما تارا از آن میمی

کدام به کار امروز ای هستند که هیچمیراث پدربزرگ وسایل کهنهبه گذشته پیوسته و از زمان حال و از دست رفته است. 

شود. یه بخشیده میآید و آن نیز به همساماند که به کاری نمیبخشد. آخر از همه شمشیری میآیند و تارا همه را مینمی

ای که ده، به همسایهشه خراب ها و به اکنون و زندگی پرداخت؛ به چرخ چاه کها و فقدانگذشته را باید وانهاد با همه فراق

تارا  و ماده برای زیستنآخانه. آری خانه باید غبارروبی شود و  و به ها و پرچینها و جوجهپای از گلیم درازتر کرده، به مرغ

اهلیت  آورد. اوا پس میرای که شمشیر را برده بود فردا با عجله آن همسایه دهد.خلل انجام میای بیها را با ارادههمه این

 شمشیر را نداشت و دچار اوهام شده بود.

طلبد. نه! گذشته ست. گذشته به اکنون یورش آورده است و تغییر میا از اینجا به بعد، داستان سرگذشت شمشیر و تارا

 ی  روستای درخشان   یستاره یبرد و افسانهحداقل برای تارا رها کردنی نیست و این کشمکش است که مخاطب را با خود می

 .ندهیآ یبرا ی اوافکنطرح یبا گذشته و نحوه یاکنون یچالش تارا در  زندگ؛ فیلم همین است

 گذشته رها کردنی نیست. چه در نگاه اساطیری و چه در نگاه فلسفی منتقد نگاه خطی مدرن به تاریخ.

در این نگاه گذشته امری تمام شده و رفته و آینده امری هنوز نیامده  مند است.به قول هایدگر هستی آدمی زمان

گذشته است که در هر زمان از  دارد و زندگی او را ساخته است. انسان   حضورنیست. بلکه گذشته در زندگی هر کس 

کند نمی لرا دنبانسل او نیز هست از قفا او  یخاص }انسان{ که هماره گویای گذشته یگذشته »دهد؛ اش رخ میآینده

 3«بلکه پیشاپیش فراپیش او روان است. 

نیست و  4باری شمشیر چون خللی بر زمان حال و زندگی تارا است. اکنون او شیئی در دست دارد که آماده در دست

شخم زدن،  نه آید نه کردن میمرده ریگی که نه به کار سبزی خردرد. ببهره  از آنتواند به مثابه ابزار زندگی هر روزه نمی

 . هاجزآن و و فروش برداشت محصول یا شکستن هیزم

وزد و وهم و ترس را با خود به میشدید ا این شیء غریبه چه کند. شب است و بادی بقرار و پریشان است که تارا بی

ابزاری « عنوانبه»شمشیر ست که از ا جاو این نگردمیتارا به شمشیر ، تازدلرزد و باد میکومه تارا میآتش . آوردخانه می

 دارد.شمشیر اهل خانه را از باد در امان میکند. برای بستن کلون در استفاده می
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شمشیر را به رودخانه می سپرد. مرد تاریخی تارا ، وجود نداردمشتری برای خرید شمشیر در بازار فردای آن روز وقتی 

طلبد. شود و شمشیر را میتارا در دست و با تارا وارد گفتگو می شود این بار با شمشیری شبیه به شمشیردر راه ظاهر می

های تبارش گم است. همه نشانهکند که در هیچ جا نامی از تبارش برده نشدهتاریخی معرفی می قومیاو خود را مردی از 

تا او را بپذیرند. یارانش منتظر بازگرداندن شمشیرند  وباقی نمانده جز یک شمشیر  چیز از آنشده و روی زمین هیچ 

 رینده گیو در آ استبهرام. اما شمشیر نه در میدان نبرد که در آینده گم شده یهمانند تازیانه ،شمشیر ناموس تبار است

فشارد. اما ها را در هول خود میدارد و آن. مهابت زمان دست از سر درگذشتگان نیز برنمیطلبدیم ییافتاده است و رها

  .شودشمشیر را به آب سپرده و سوار خشمگین میگوید که تارا می

  استای نا معلوم اتفاق افتاده اما تمام نشدهگوید؟ رویدادی در گذشتهاما به راستی مرد تاریخی از کدام زمان سخن می

جا در مرد تاریخی این ای است؟اسطوره یزمان اسیر است؟ آیا این خود فسخ نگاه خطی به تاریخ و ظهور یو در چنبره

های سرنمونگوید یک جنگجو با تقلید از گونه که الیاده میشود تا روایت خود را بازگوید. هماننقش سرنمونی ظاهر می

ت به تارایی برسد که سای است که قرار اآن قصه ،کند. روایت مردای تبدیل میدر زمان افسانه ایپهلوان خود را به اسوه

 ای از همان تبار است؟ر گمشده را دارد. آیا تارا خود بازماندهداری شمشیر یک تبااهلیت میراث

کسب اجازه کند.  به نام قلیچ، رود تا از پدربزرگ برای خواستگاری یکی از اهالیپس از این مالقات تارا به مزار می

که قرار دادن  ،. آیینزنی برگزار کندبرایش آیین دف ،دهد چنان که او در این دنیا شاد زیستبه پدربزرگ قول میجا آن

 وقایع در جای خود برای برکت و آمرزش و دفع شر است.

تارا از شمشیر و میراثش خالصی  !هنگام بازگشت به خانه آب رودخانه عقب نشسته و شمشیر را پس آورده است. نه

ابزار دفاع  «عنوانهب»اره آورد و تارا از شمشیر دوبها هجوم میندارد. در راه خانه و کنار دریا سگی وحشی به سمت بچه

 کشد. کند و سگ را میعمل می

تواند برگردد چرا که عاشق اما مرد دیگر نمی ،دهدبار تارا شمشیر را به مرد تاریخی پس میدر کوره راه جنگلی این

گیرد ای که در منطق زمان عادی جای نمی. گذشته در شکل سرنمونی اسطورهچکدهایش خون میو از زخم استتارا شده

 شود. عاشق زنی عادی، اکنونی و سرشار از شور زندگی می

که این کار  مانده را مجلس شبیه برگزار کنند، چنانفصل برداشت محصول است و اهالی می خواهند چند روز باقی

بخشی به های برکتآیین یبازمانده ،هنگام کاشت و برداشت محصول ین مجالس است. ادر اکثر مناطق ایران رواج داشته

و در واقع به نوعی  نداادامه یافتهانند، الگوهای اساطیری مردم که ءکه در قامت مجلس شبیه اولیا هستند زمین و زندگی

ند و وقتی شمشیر تارا را هست ی سهیماهال یند. در این مجلس همهارهایی از چنبره زمان تاریخی با تکرار آیین آفرینش

جا ما مشارکت تارا را با بقیه اهالی در مجلس شبیه گوید که شمشیر را به صاحبش پس داده است. از اینخواهند او میمی



بینیم. تارا درگیر بازی زندگی خود است و گویا  از این به بعد دو مجلس در کار خواهد بود، یکی مجلسی که مردم در نمی

شود و مرد تاریخی ذکر مصیبت و دارند و دیگری مجلسی که تارا به آن فراخوانده میار قلعه چهل دختران برپای میکن

گوید. مرد شبانه روی زمین را باز می یداستان کشته شدن یارانش در کنار همان قلعه، کنار دریا، در میان جنگل و همه

 بینند. حیاط تارا می دررد خون را  برد و فردا مردمشمشیر را به خانه تارا پس می

آن تا  ،رفتندست. مردی شکارچی که با همسر تارا به دریا میا برادرشوهر تارا نیز خواهان تارا ،از سوی دیگر آشوب

دانند و تارا آشوب را. او تارا را مقصر مرگ برادرشان می ،مرد یاو برگشت. خانواده یقایق همسر تارا غرق شد و مردهکه 

ت عزاداران باستانی به هیأیابی به تارا به عمد قایق را غرق کرده است. خانواده مرد همگی معتقد است که آشوب برای دست

جا از تارا خواستگاری شان با تارا در گورستان است و همانای نخستین مالقات کوبند.و بر سر و روی می اندسیاه پوشیده

چرا که خواستگاری در گورستان و با پس زمینه مرگ هر چه باشد راه به زندگی  ،دهدکنند. و البته تارا پاسخ رد میمی

از  هجوم آشوب است به زندگی. هجومی که از غرق کردن قایق همسر تا خواست  ،این عشق ندارد و تارا زن زندگی است.

داری است و برپایکردهای است که زندگی را همواره تهدید میادامه دارد. آشوب همان هاویه خود کردن زندگی تارا آن 

 آیین برای دفع او بوده است.

 خوبنیز  و از عهده زنان است است که هم کار بلد است و هم اهل زندگیمردی  ،عاشق دیگر تارا ،از آن سو قلیچ

 هم هجوم مرگ در لباس آشوب و هم هجوم گذشته. در معرض هجوم است، آید. اما  زندگی تارابرمی

آوری هیزم است. قلیچ به دنبال او اند، تارا مشغول جمعبینیم وقتی اهالی برای مجلس شبیه رفتهای میدر صحنه

شود و خلوت آن دو را آلودی ظاهر میروند. ناگهان اسب سفید و خونآید و در کشمکشی عاشقانه هر دو به جنگل میمی

مرد  ،رودکنیم که این اسب از مجلس شبیه گریخته است، اما وقتی قلیچ به دنبال اسب میزند. ابتدا تصور میهم میبه 

 ،خواهد که مثل بقیه باشد، بتواند بخنددگوید که مردی را میمی و خواهد که برودشود. تارا از او میتاریخی ظاهر می

که قلعه گوید و مرد از گذشته پر افتخار و اینتارا از زندگی می ،گویدتازه می هایبخواند و برقصد. اما مرد تاریخی از زخم

بازگو  مجلس شبیه در مجلسی موازیرود و مرد ذکر مصیبت قومش را لق به قوم او بوده. تارا با او به قلعه میعتن متچهل

اند. پس آیا این ها مردهای از آنقلعه عده خونی از قبیله او ریخته شده و در هر کجای ،که پای هر درختاز این. کندمی

همین قوم گمشده نیست؟ قومی که فریب  ، در واقع مجلسدارندمجلس شبیهی که مردم در کنار قلعه هر سال برپای می

. قومی که مردمان راه را برای و دریا آن را فرو برده است و از قلعه تا ساحل قدم به قدم جنگیده است هروزگار را خورد

کتاب خدا را به شهادت نهاده بودند گوید که مرد می جنگیدند.ها برای همان مردم میشمنش باز کردند در حالی که آند

. ظهر بود که یم و هزار از ما کشته شدامید قدم به قدم شکست خورد و سوگند خود را با چند سکه شکستند و در جنگی نا

 ور شد.حمله ما رو سپاه ظلم بیم به نماز رفته بود



بار در دل تاریخ واقعی ای نیست که یکدارند، واقعهشویم آیینی که مردم روستا برپا میست که متوجه میا جااین

اش متروک اتفاق افتاده و تمام شده باشد، بلکه سرگذشت یک قوم است. قومی که روایت غالب تاریخ او را نادیده گرفته، قلعه

 شود.مدام اجرا می ،چند به شکل دیگر و ویران مانده و روایتش هر

شود که گردد متوجه میخواهد که برگردد تا او بتواند زندگی کند. وقتی تارا برمیتارا پس از شنیدن واقعه از مرد می

گوید که پاسخش به گیرد و به خانواده قلیچ میهایش را از آشوب پس میاو بچه ،استها را با خود بردهبچه ،آشوب

گوید این اسب مجلس شود. قلیچ میخونی ظاهر می سفید  یکردهرم جا دوباره اسب ها مثبت است. ایناری آنخواستگ

گوید زند. تارا به مرد میرود و مرد تاریخی را صدا میشود و تارا سوار بر اسب به کنار دریا میرام  تارا می ،اسباما نیست. 

این گوید داستان من در خاک و در باد و گیاه و قدم به قدم ی نیست، اما مرد میگویی. داستان تو در هیچ کتابتو دروغ می

 است.داستان من در هیچ کتابی نیامده سرزمین است.

گوید که اکنون عاشق شده و شود فراموشش کرد. مرد میاین همان حضور گذشته در قالب اسطوره است که نمی

بیند. ها را میآورند و تارا آنپذیرد. در همین هنگام مردان قبیله سر از آب بیرون مینمیتواند برگردد و قبیله او را نمی

که برای هر لقمه نان اش. از ایناش و عاملیتگوید، از رهاییگیرد. زن از زندگی میگویی در میوگفت دوباره بین تارا و مرد

 و مسخرگی که چرا نباید بخندد و شادیقبیله بود، زن از اینکه افتخار کند. مرد از اینکشد کار میو هر نفسی که می

شود، تارا به دنبال او باره دور میمرد به یکتواند بلند داد بزند. تارا نیز دیگر عاشق مرد شده است. که حتی میکند؟ از این

گوید رد؟ میشود دوباره مُه چرا نمیک گویدنگرد و به درد میبه تن تارا میطلبد. مرد رود و نگاه مرد بر تن خود را میمی

برای  و با خود ماو به تاریخ پیوسته مامرده منچکد. تارا زندگی است، اما ها خون میام که از آنهایی آمدهکه من با زخم

تارا حاضر ها هستند. اما بچه ،طلبد و عوضجا بمانم، گذشته عوض میکه من اینگوید برای اینمرد می. امحسرت آورده تارا

پذیرد. قربانی کردن آینده است. اما تارا این شرط را نمی ،ها را بدهد. شرط گذشته برای حضور در زمان حالنیست که بچه

وقتی مرد تاریخی متوجه . با او به گذشته برودها را به قلیچ بسپرد و در عوض حاضر است که خود را قربانی کند، بچه

از مرد نباید برای من بمیری. حال در عینتوانی مرا زنده کنی و گوید که تو نمیمی ،ستشود که تارا هم عاشق شده امی

تاریخ. پذیرفتن و به رسمیت شناختن  است. این کدام آزمون است؟سربلند بیرون آمده گوید که تارا از آنسخن میآزمونی 

رود می . تاران شده است و حاضر است برایش بمیردعاشق آ حاال بلکه ، شودتاریخی که نه تنها دیگر از سوی او انکار نمی

گردد به نهد و به دریا بازمیوا میدر اکنون ست که مرد تارا را ا جااین تا شمشیر را بیاورد تا با مرد به گذشته برگردد.

 او را در خود فرو برده بود. جایی که قومْهمان

کشد، نومیدانه با فریاد می ،دودبلعد. تارا به دنبال مرد میمیهای خروشانش مرد را سعتش و با موجودریا با همه 

های اول فیلم گیرد. همان دریایی که در صحنهکوبد تا مرد را پس بگیرد. نبردی میان او و دریا درمیشمشیر بر دریا می



خودآگاهی است که آن قوم گمشده خیزد. دریا همان ناجا به نبرد با او برمیدر ایناما برای ورود به روستا تن به آن سپرد، 

 الخره دریا نمادی است از خود تارا.ارا فرو برده است و ب

تارا  در او،  زندگی اریسرشاین ارتباط تارا با دریا، رسیدن محصول همراه با آمدن او، نگاه زنان و مردان روستا به او و 

شود و با نبرد با دریا وجهی می هی با تاریخ همرانسانی اکنوناست. تارا در پایان از اها نزدیک کردهرا به ناهید به الهه آب

ن است. دریای آیابد. این شمشیر کوبیدن در واقع اجرای صحنه آخر مجلس شبیهی است که تارا قهرمان ای میاسطوره

 جنگد،یا میرشوی تن، در آن غرق نگردد. او با دوناخودآگاهی است که تارا باید از آن حذر کند و در عین شست ،مواج

ها و خواهد گذشته را به همان شکل از دریا، از موجتواند سوار را پس بگیرد. او میخواهد، اما نمیزند و مرد را میفریاد می

مشیر در دست چون نهایت تارا از آب با شدر از ناخودآگاه تاریخی خود پس بگیرد. دریایی که شوهر او را نیز برده بود. 

ت دفاع، محافظ عنوان ابزاربه را زند. حال شمشیر نقش خودرسد و تارا را صدا میآید. قلیچ از راه میون میمبارزی پیروز بیر

فظ شود و اش گرفت، باید حتوان نادیدهاست. شمشیر میراثی است که نمیدست تارا شده نشان داده است و اهلی  و جنگ 

کند و و دیگر گذشته را نفی نمیابا قلیچ عروسی کند.  تواندتارا میحاال دیگر است و آشوب هم رفتهبه آینده سپرده شود. 

کنند، جرا میااما اگر آیینی که اهالی  شود.زندگی آینده می یآماده داشت گذشته و اجرای آیینْاز طریق پذیرش و پاس

با گذشته مواجه شده با آن نبرد دارد. او  افتد، آیین تارا عاملیت و سوژگیای اتفاق نمیوجهی ناخودآگاه دارد و مواجهه

 است.کرده و آیین خود را اجرا کرده

ت سینمایی با تارا چگونه مای مخاطب را از خالل روای یبیضایی در این فیلم چه چیز را روایت کرده است؟ افسانه

ذشته از امروز برای ما کند؟ چگونه در فیلم بازگشت تاریخ به زندگی و طلب گمان و تاریخ مواجه میز-رد-ای از بودننحوه

اذعان داشته بود که  ای ت کاملی از اساطیر ایرانی دارد و خود در مصاحبهبرد؟ بیضایی شناخافکنی آینده را پیش میطرح

 ور تاباندن به زوایای تاریک اساطیر است. نکار هنرمند 

یین و بازگشت آاز طریق برپایی  ایما در دریای زمان شناوریم و همانگونه که گفته شد انسان با ذهنیت اسطوره

ین به کنار رفته اما در زیست مدرن که نحوه مواجهه انسان اساطیری با آی  توانست بر این هول غلبه کند.خاطره ازلی می

 خود باقی است. قوتاست، نیاز یا قابل تحمل کردن تجربه زندگی و هول زمان به 

اقیانوس برای مدتی شناور بمانیم و  این دهد درچه به ما اجازه میآنو ما در اقیانوس زمان شناوریم، » ،به قول ریکور

تا حدودی مسیری معین را طی کنیم، مهارت یا فن یا هنری عملی است که به شناگری بیشتر شباهت دارد تا فلسفه و 
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که به معنای کالم اساطیری و در عین حال به معنای داستان یا  (mythosتوس)ین ماگر روزگاری از دل میت یا هما

شد، دیالکتیک میتوس و کرد و سرنمونی برای زندگی آدمی محسوب میافسانه مقدسی بود که حکایت از راز آفرینش می

های ه قول ریکور توان اصلی اسطورهلوگوس در قالب تراژدی سربرآورد، خود برخاسته از هنر روایتگری انسان بود. و باز هم ب

اصیل آن است که مرزهای فکری یک اجتماع خاص یا یک ملت را تعالی دهند. اساطیر هر اجتماع دارنده عناصری هستند 

دهند، بلکه از خالل روایتگری دنیای که مرزهایش را فراتر از آنچه هست می برد، آنها تنها ارجاع به جهانی نوستالژیک نمی

 6سازند.دهند و دنیاهای ممکن را میرا بسط میاکنونی 

، ویژه در روزگار عسرتهایی باشند که در جهان امروز و بهتوانند میانجیهنر به طور عام و ادبیات و سینما و شعر می

های افقبه یاری آنها زمان و روایت به یکدیگر گره بخورند و زمان روایتمند و روایت زمانمند به زندگی معنا ببخشند و 

 7جامعه را بسط دهند.

تا امروز  های خون ریخته شده، خونی که در تاریخ جاری است وجوی ی از سرزمینی است که پای هر درختشتارا زن

هایش الی خطوط ناخوانده کتابها مدفون است و البهکران مواجش سرگذشتاست. سرزمینی که زیر دریای بیکشیده شده

خواند شود و به خود فرا میچکد. خونی که مای مخاطب و تارا را عاشق میشوند، هنوز خون تازه میهایی که اجرا میو آیین

خانه و  حال تارا زن است. زنی سرخوش و آزاد و حامل زندگی، زنی که در مادری در کار و از آن گریزی نیست. در عین

وش شده و سرکوب وجه زنانگی نیز از همان وجوه فرام مزرعه و در عاشقی کنشی به شدت فاعالنه و خالق دارد. و آیا همین

ا را به زن و مها بازگشته است و برکت و آب یسینما و در قالبی یادآور الهه یرسانهتاریخ نیست که اکنون در  یشده

دهد که ی کشمکشی روی میتارا با خود، با گذشته و میراثش، با مرگ و زندگ درگیریخواند؟ در فرا می آزادیزندگی و 

ت زنی امروزی. أهی در اما ای است زمینی که بازگشته استهایش الههکند. تارا با همه ویژگیدر آن جهان خود را عیان می

کشد، بر سرش . او تاریخ را به پرسش میکند نیز انفعالی نیستای که مالقات میو اسطوره تاریخی مواجهه او با میراث

شود و حاضر است اش میرد و در آخر شیفتهبُخندد و گاه از او دل میگیرد و به او میمیاش زند، گاه نادیدهفریاد می

افکنی از خود و کنشی است که از آغاز تا پایان فیلم برایش قربانی شود،  بجنگد و شمشیر بزند، و این همه به مدد طرح

 دارد.

، پیروز از آب بیرون ز نبرد با ناخودآگاه خودش استای اارهعها که در واقع استدر صحنه نبرد درخشانش با خدای آب

آری شمشیر  گردد تا اکنون و آینده را معنا کند و به زندگی خویش معنا ببخشد.آید و به زندگی و عشق زمینی بازمیمی

 .ا عاملیت خاص خودشب، اما های اهالی شرکت کندشود و شاید هر سال تارا نیز با شمشیرش در آیینحفظ می
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بینی کرده بود شاید روزی جوامع پریشان بشری مجبور شوند این همان تالش سترگی نیست که الیاده پیش آیا 

 تازی حوادث تاریخی جلوگیری کنند؟د تا از ترکهای ازلی و تکرار آنان باز گردندوباره به قلمرو نمونه

را امکان مداخله  ده واالترین حد تصور آنو این همه میسر نیست مگر به مدد تخیل خالق و آزاد. همان آزادی که الیا

  داند.در نظم و سامان کیهانی می

 8پرداز تصویری به تاریکیتو هم زین رنگ می  کشد زحمتبه رنگ آمیزی عنقا جهانی می

 

 

 

                                                           
 غزلیات.بیدل دهلوی، ـ   8


