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 های فدریکو فلینیدر فیلم زنانه خودآیینیو  بخشیرهایی

 جون باتلرنویسنده: 

 بهزاد کورشیانمترجم: 

 چکیده

ی دامنه و ،پردازدمی (0221-0291)های فدریکو فلینی زنانگی در فیلم تصویرنقش زنان و ی مطالعه بهاین مقاله 

 .یابدبسط می است (plots) اهپیرنگِ  ریجیِتحول تد یبرندهپیشی زنان دیدگاه فلینی دربارهجا که آن تا آن

 ازکلی بههرچند  زنانی که؛ دارند حضوری جامعه های فلینی در حاشیهدر فیلم زن اصلی هایشخصیت ظاهراً

به نظر  ی آنباری در حاشیهزندگی مصیبتچون که  چنان استها ی زندگی آنشیوه اما دانهنشد طرد اجتماع

، روابط های زنشخصیت شده برتحمیل ی ناملایماتِدهندهکه نمایش هایی ساختهفلینی فیلم رسد.می

های فلینی رشد فردی فیلم اند.شان آموختههایها از رنجهایی است که آنو درس با مردان، بارشانمشقت

 کشد. شان با دیگران به تصویر میروابط متقابل یواسطهبهرا سوی رهایی بههای زن شخصیت

هویت  سینمایی؛ هایفلینی، فدریکو؛ ماسینا، جولیتا؛ میلو، ساندرا؛ فیلم سینمایی؛ زنانگی در فیلم واژگان کلیدی:

 زنانه

یشتر بها زنان در هایی که در آناش مشهور است، فیلمرویاییو انگیز های خیالفیلم یواسطهبهفدریکو فلینی 

بر این  و پنداشتمیضروری  را رنگپی درهای زن شخصیت حضور فلینی .کنندمحوری ایفا می یهایموارد نقش

جولیتا ماسینا همسر  اش،هایاز فیلم شماریدر  او است. کنندهتعیینپردازی ها در روایتکه نقش آن بودباور 

ار در کن هاش بود کی هنری تمام زندگیالهه ماسیناشخصیت اصلی انتخاب کرد؛  عنوانبهبازی  خود را برای

اهمیت  زااش در مقام یک کارگردان سینمایی برای تداوم موفقیت، تبارتونسی انگیزِی شهوتساندرا میلو، هنرپیشه

  شدند. برخوردار بسزایی

زنانی و، د. از یک ستقسیم کر متفاوت یگونهبه دو  توانرا می های فلینیدر فلیمهای زن شخصیتطور کلی، به

توانند اند و نمیگره خوردهتنیده درهم با همتایان مردشان همچون تارهای ابریشیمیِ زندگی مشترکدر هستند که 

و(، زن : ساندرا )لئونورا روفاند ازعبارتهایی از این دست نمونه شان زندگی کنند.هایسببِ دلبستگیبا یا بدون مُ
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زندگی فیلم در  کولی مارچلویِ دختر سمجِ دوست 1(؛I Vitelloni) ولگردها فیلمدر  بارهزن جوانِ فائوستوی

 Otto) ونیمهشتگوئیدویِ کارگردان در فیلم همسر غُرغُروی مه(، لوئیزا )آنوک آ یا 2(؛La Dolce Vita) شیرین

e Mezzo.)3 ،ا این ب رسند؛به نظر میبه بندکشیده های زنی هستند که هرچند در آغاز شخصیت از سوی دیگر

دل ادهس روسپیِکابیریا )جولیتا ماسینا(،  هایی همچونشخصیت- گشایندنادیده را از پای می اغلب بندهایِ ،حال

دارِ خجالتی و )جولیتا ماسینا(، زن خانه جولیتایا  4(،Le Notti di Cabiria)های کابیریا شبو مهربانِ فیلم 

شان و آزادی مندیرضایت ،در نهایت زنانی که -5(Giulietta Degli Spiriti) جولیتای ارواحم یِ فیلحوصلهکم

در حقیقت، این شیوه، مسیری است که تقریباً  یابند.( در میself-actualizationی خودشکوفایی )واسطهرا به

نگریستن به این زنان، واکنش از سوی دیگر، نقش مردان  کنند.های فلینی طی میهای زنِ فیلمتمام شخصیت

برعکس،  درست ها بود.ی آنآل زنانهندرت تغییر مسیر در پی ایدهشان، و بهبه شکنندگی و فریبندگیدادن نشان

 .اندکه خود برگزیده هستند چراکه رهسپار سفری ،دنندارا می انشرسیدن نِزما وبیشو کم بسا مقصدچه اننز

ینی های فلفیلم ، اما سرانجام این زنانِشوندها وارد میهای گذرا در شب به دنیای آنکشتی تر همچونمردان بیش

 یافتنیآزادیِ اراده دست ی سینما،برای این زنانِ پرده شوند.شان با آن مواجه میهستند که در جستجوی سرنوشت

 دست آمده بود.ی مردان بهدون مساعدت یا مداخلهشان عمدتاً بشده بود و آزادی نهایی

 به قامت گویی که هاییدر نقش بازیگران یواسطهبه ،آلایش فلینیبیگر اما اغلب ساده و عشوه زنِهای شخصیت

، نخستین 6(Lo Sceicco Bianco) شیخ سفید .کنندکودکانه بازی می با نوعی رهاییِ ها دوخته شده استآن

 دهد، نوعروس معصومی کهقرار می ی اصلیدر صحنه( 0تصویر ) برونلا بووو را در نقش واندافیلم بلند فلینی، 

  شود.عسل وارد رم میاش برای گذراندن ماهازخودراضیبه همراه ایوان )لئوپولدو تریسته( شوهر 

                                                           
1 I Vitelloni (The Young Calves), Federico Fellini (1953; London: Nouveaux Pictures, 2012), DVD. 
2 La Dolce Vita, Federico Fellini (1960; London: Nouveaux Pictures, 2012), DVD. 
3 Otto e Mezzo (8½), Federico Fellini (1963; London: Nouveaux Pictures, 2001), DVD. 
4 Le Notti di Cabiria (Nights of Cabiria), Federico Fellini (1957; London: Optimum Releasing, 2009), DVD. 
5 Giulietta Degli Spiriti (Juliet of the Spirits), Federico Fellini (1965; London: Nouveaux Pictures, 2012), DVD. 
6 Lo Sceicco Bianco (The White Sheik), Federico Fellini (1952; London: Optimum Releasing, 2007), DVD. 
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 7«شیخ سفید»)برونلا بووو( ساده و معصوم در  . واندای0ِتصویر 

از تماشای جاهای  –شده است ی آن حسابهر لحظه –ریزی کرده است برنامه یآن روز را با وسواس زیاد ایوان

ین، واندا با وجود اآور، و بعد از آن ملاقاتی رسمی با پاپ. ملالداده و عصاقورتدیدنی گرفته تا دیدار با بستگان 

 فید )آلبرتو سوردی(زند، او یواشکی به دیدار شیخ سخیالات دیگری در ذهن دارد و در حالی که ایوان چرت می

 The) پیشرفتِ هارلوی قرن بیستمی اتفاقات پس از آن به نسخه رمانتیک. قهرمانِ یک کتاب مصورِ رود،می

Harlot’s Progressای رنگهای نقرهای از شش نقاشی و حکاکیشود، مجموعهتبدیل می 8(ی ویلیام هوگارث 

ر فیلم د گذارد.را به نمایش می ابتذال و تهیدستی یورطه پاکدامنی به دهاتی کِتباهی دخترسقوط و ماجرای  که

س های تدوین عکجا همراه با سایر هنرپیشهرود و از آنشیخ سفید می هنرجوییتر ادفیکی از به فلینی، واندا 

در یک کتاب مصور بازی  را حرمسرا ی درشود، جایی که سرانجام نقش دخترای ساحلی میراهی مجموعه

ده ای لباس بر تن کربه شکل اغواکننده حال او آور واندا تقریباً رخ داده است؛مدر این صحنه، سقوط شر کند.می

 عاشق خیالی که واندا در آغوشِهنگامی یابد.ی شیخ سفید در میخیلی زود خود را در مرکز توجهات عاشقانه و

 شیخ سفید بیهوده در پی کنند.حرکت میسوی دریا ار بر قایقی کوچک بهست، هر دو سوخود مدهوش افتاده ا

ا بازگشت ب شود.کند و طلسم شکسته میبادبان قایق به سر او برخورد می آن است که واندا را ببوسد اما تیرکِ

 شود که شیخ سفید کار دومیاو متوجه می شان دروغین است، ویابد که داستان عاشقانهها به ساحل واندا در میآن

                                                           
7 Ibid. 
8 Hogarth, William, A Harlot’s Progress, Engravings, 1732. 
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واندا که اکنون به میزان حماقت، تباهی و فضاحتی که گریبانش را  اش دارد.در کنار زن سلیطهعنوان قصاب به

نحو او به یمفتضحانهاش پایان دهد، اما تقلاهای کردن خود به زندگیکند با غرقپی برده است، تلاش می گرفته

ر عجز و تری باش صرفاً تأکید بیشخودکشی نافرجام به مبادرتچشم واندا، به  خورد.می انگیزی شکسترقت

 شد.ناتوانی او محسوب می

 شهمه، او خودبا این محض او است. لوحیِزدگی و سادهحیرت ی شروعِ تحول و تکامل شخصیت واندانقطه

وهر وان شای اش هستند.های نوجوانیپردازیخیالها محصول که آن جاتا آن گیرد،ی است که میمسئول تصمیمات

دنبال حل معمای به ش مستأصل و سرخورده شده واروابط مذهبی عموی ازکه ، حال ی خودنوبهبهنیز  واندا

ابل ق یابد.شوید و در آغوش یک روسپی تسلا میمیش اناپدیدشدن وانداست، در نهایت دست از تمام امیدهای

ای جربهاش از تکه همسر باکرهحال آن شود،ی یک فاحشه حل میوسیلهاخلاقی ایوان به توجه است که دوراهی

ت، های فلینی استکراری بسیاری از فیلم این مضمونِ دوگانه. هایمعیار شاهدی بر رمانتیک روی گردانده است:

به هر  .استها روسپی شدنراندهبه حاشیه لوحانه وساده های شهرستانیِآرمان نکوهشی دهندهنشانکه عمدتاً 

ازی هایی که این زنان بنقش کند.شان بزمی برپا میشود و برایاش این زنان را پذیرا میهایحال، فلینی در فیلم

اش گرفتن حسی تأثربرانگیز از انسانیت و شفقت در کارهایپاافتاده، منجر به شکلهای پیشکنند، حتی نقشمی

وایت را ررود، بلکه تنها شیطنت و همدلی است که سوی کسی نشانه نمیاتهام به ها انگشتدر این فیلم شود.می

، ایوان و اًنهایت 9(،Lo Sceicco Biancoدر شیخ سفید ) دهد.وقفه سوق میخُلقی بیسوی انسانیت و خوشبه

ها ین آنی بای در رابطهتازهی رشد گرفتن مرحلهکنند، که منجر به شکلپوشی میواندا از خطاهای یکدیگر چشم

که کاستی و حماقت همچون جزئی ذاتی از روح آدمی پذیرفته تسلای خاطر در بخشش است، حال آن شود.می

  شوند.می

ی پارهآتش عنوان وردستِبه 10،(Lo Sceicco Bianco) شیخ سفیدنقش گذرای جولیتا ماسینا همچون کابیریا در 

از  ای از نقشی است که او در بسیاریکند که بخش عمدهی داستان، مسیری را دنبال میپا به سن گذاشته روسپیِ

ی اصلی را او صحنه (،Lo Sceicco Bianco) شیخ سفیدای از فیلم در صحنه های فلینی بازی کرده است.فیلم

بخش ضایتگشایی رو بر گره کندیت کمک میروا سیر تحول تغییربه  گیرد،دست میبهاش وارانهلودهبا رفتارهای 

تعلیقات  واجرای کمیک ماسینا،  گذارد.پایانی دیگر را رقم بزنند اثر میهایی که ممکن بود بین شخصیت داستان

                                                           
9 Fellini, The White Sheik. 
10 Ibid. 
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ار ناگو وضعِ واندا و ایوان برای نهایتاًکند که می شرایطی را فراهم اش،خردمندیی سرشار از همدلی و سُرایانههم

واطف و ع موفق شده است تا ،های فلینیاش در فیلمهایگر نقشدر دیبارها ماسینا  حلی بیابند.شان راهعسلماه

ه ب کنیدرجوع ) دهدمیاش انجام با حرکت چشمانکند، او این کار را گاهی صرفاً  عرضهرا  لبریزاشاحساسات 

هم کابیریا در یا باز  12(،La Strada) جادهلسومینا در ج 11(،Lo Sceicco Bianco) شیخ سفیدکابیریا در 

پیشروی روایت  جهتاش در چهره بصریاز الگوهای  راحتیبه او (.13(Le Notti di Cabiria) های کابیریاشب

یش یک نما به نمایی دیگر به پاز تماشاگران را  ،ماسینا در سکوت گیرد.ای دیگر بهره میاز یک صحنه به صحنه

بایستی مورد ملاحظه شان چه چیزی اهمیت دارد و پیشِ رویدهد تا دریابند که ها مجال مینیز به آن وبرد، می

پرواست، گستاخ و بی( Lo Sceicco Bianco) شیخ سفیداش در ی بازیصحنه جولیتا ماسینا، در قرار گیرد.

   نافذ و دلنشین است.به همان اندازه  هرچند ،(La Strada) جادهبسیار متفاوت با شخصیت جلسومینا در 

ی میلادی به اندازه 0291به کارگردانی فلینی در سال  14(I Vitelloni) ولگردهافیلم های زن در شخصیت

حال، بدون این  نیستند؛ با این نمایانو  شاخصکنند های مرد در این فیلم بازی میهایی که شخصیتنقش

ان به زنانی شپشت در این فیلم «ولگرد»سه نفر از پنج  شد.توازن میو فاقد سویه ها، روایت داستان یکشحصیت

که در انتهای فیلم به توانایی عاطفی خود در مقام همسری جوان و نیرومند گرم است: ساندرا )لئونورا روفو(، 

یِ فائوستوی جوان را پس اغواگرانهپیشنهادهای ای که شود؛ جولیا )لیدا بارووا(، زن متأهلِ جاافتادهمادر آگاه می

بار رکوشِ آلبرتوی لااُبالی که سَ)کلود فارل(، خواهر سختو اُلگا  زند )زمانی که فائوستو شوهر ساندرا است(؛می

 او شده است.

در  در یک شهر کوچک ایتالیایی بالیدناز  اشرات دوران جوانیفلینی در نظر داشت که این فیلم بازتابی از خاط

غیرمسئولانه و از روی بطالت، از پذیرفتن  ،را دارند «ولگردها» بر خود نامها که آن ی دریای آدریاتیک باشد.هکران

یکی از این مردان  کنند.شان امرار معاش میی عواید خانوادهواسطهروند و تنها بههرنوع کار معناداری طفره می

های ها به آبآن گروه ظاهر شده و در تلاش برای هدایتدر نقش وجدان جوان، مورالدو )فرانکو اینترلنگی(، 

 ناپذیرصلاحعیاشی ایکی دیگر از این ولگردها، فائوستو )فرانکو فابریتسی(،  شود.اش میآرام چشم و گوش رفقای

دار ارداشتنیِ بساندرا همسر جوان و دوست بیند اغوا کند.اش میکند تا هر زنی را که بر سر راهاست که تلاش می

                                                           
11 Ibid. 
12 La Strada, Federico Fellini (1954; London: Optimum Releasing, 2005), DVD. 
13 Fellini, Nights of Cabiria. 
14 Fellini, I Vitelloni. 
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آلود رغمِ تقاضاهای اشکفائوستو به .دبرمیرنج  دچارش است ی خطاهای اومشاهده ی که ازاز تحقیر مستمر او،

ررِ شرمانه و مکقساوت بیی بین این زوج به که نگاه عاشقانه جاتا آن دهد،اش ادامه میهایمبالاتیساندرا به بی

ن گذاشته، سزنی پا به  منتهی به کوششی احمقانه برای بوسیدنشود. در نهایت، رفتارهای او فائوستو مبدل می

 (.9شود )تصویر کارش مییعنی جولیا همسر صاحب

 

در  رشکا. فائوستو )فرانکو فابریتسی( در تلاش برای بوسیدن جولیا )لیدا بارووا(، همسر صاحب9تصویر 

 15«ولگردها»

اش را ی اعمال و رفتارش تقریباً ازدواجواسطهپاشد و بهی فائوستو از درون فرومیلحظه نگاهِ خودشیفته در این

بالماسکه رخ شن جبرانگیختگی مختصر متقابلی بین جولیا و فائوستو در تنها هرچند  کند.محکوم به شکست می

ه شود کبا وجود این، فائوستو مجاب می .کشدمیاش پا پس جولیا بلافاصله برای حفظ آبروی اما، دهدمی

را سردرگم کرده و  او امتناع متعاقب زن رواز این است، و دوطرفهکارش صاحب اش نسبت به همسرِاحساسات

ای سرکش و نافرمان او اش همچون بچهدر نهایت، این پدر فائوستو است که با کتک زدن دارد.به سکوت وا می

 با این حال د تا عذرخواهی از روی پشیمانیِ شوهر متمرد خود را قبول کند،یح می دهساندرا ترج کند.را ادب می

تا حد مرگ زیر  کردعنوان شوهر او را ترک کند که با او همچون پدرش برخورد کند و اگر بار دیگر بهعهد می

 دهد.ان میاش را نشرشد عاطفی تازه تبلور یافتهآشکارا بلوغ و  ساندرابرآشوبیدن زبانی  مشت و لگد بگیرد.

                                                           
15 Ibid. 
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اش وتاهی نامشروع کبسا تا پیش از رابطهیابد که چهای از وفاداری به شوهرش را باز می، جولیا نیز مرحلهاز سویی

هد و خانه اش گوش فرا دگیرد به ندای قلباز سوی دیگر، اُلگا خواهر آلبرتو تصمیم می با فائوستو فاقد آن بود.

برای آلبرتو )آلبرتو سوردی( بحرانی  کند. این موضوع ترکمتأهل خود  را برای شروع زندگی جدیدی با عاشقِ 

نوادگی های خاو مسئولیتناگهان بزرگ شود برای او باشد، چون باید به  آورد، که شاید بهترین اتفاقپدید می

عنوان تنها فرد از بین ولگردها، پس روزانه را بر عهده گیرد. در پایان داستان، این مورالدو برادر ساندراست که به

 برای این مردان جوان که گیرد که از شهر برود.اش تصمیم میاز سرخوردگی از دوستان و زندگی عبث و بیهوده

 از شماریی ارتباط و نفوذ واسطهی بیبایستی رد و نشانی از ثمرهاند، میدهاز هر نوع رشد عاطفی بازمان

  عنوان خواهر، همسر، یا معشوقه.های زن وجود داشته باشد: بهشخصیت

طرز چشمگیری در به میلادی، 0291محصول سال  16(،La Strada) جادهفیلم بعدی فلینی یعنی  حال و هوای

در این فیلم تعامل  است. 17(I Vitelloni) ولگردهای فیلم گونهحالتضاد با سرخوشی و عناصر حسبِ

 La) جادهجای آن، فلینی در به ها پایان یافته است.آن های زن حامیِ ی میان مردان جوان و شخصیتخیرخواهانه

Stradaتأثرآورِ جولیتا ماسینا از  خاطر نمایشِ تر بهبار بود، بیشاندوه ( فیلمی ساخت که هم دردناک و هم

 (.1شهرستانی کند ذهن )تصویر  جلسومینا دختر

 

 18«جاده»هوش اش در کم جلسومینا )جولیتا ماسینا( وردستگیر و زامپانویِ )آنتونی کوئین( معرکه .1تصویر 

                                                           
16 Fellini, La Strada.  
17 Fellini, I Vitelloni. 
18 Fellini, La Strada. 
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در فقیر جلسومینا را از ما ،معنای واقعی کلمهبه قُلچماقی گردِگیرِ دورهمعرکهدر این فیلم، زامپانو )آنتونی کوئین( 

ه او نحوی که زامپانو بشود، بهاسیر شده و به بیگاری کشیده می جلسومیناپس از آن خرد. اش میبضاعتو بی

اهی با دیالوگ کوت جولیتا ماسینا اش را اجرا کند.کند تا نمایشزند، و او را وادار میاش میگوید و کتکناسزا می

مانندِ پناهی پرندهزودرنجی و بی یوسیلهبه کردنتوجهجلبی ستادانه از عهدهاش، ابرای اثبات اجرای

که زامپانو در دیدن زیبایی باطنی جلسومینا ناکام است، زیرا در حالی آید.ی سینما بر میاش بر روی پردهشخصیت

ی دلقک اش یعنی رقیبهنرپیشه که زامپانوهنگامی کند.دخترک سوءاستفاده می خدادادیِ استعدادبا سنگدلی از 

رسد، ارتباطش را با واقعیت از دست ی جنون میرساند، جلسومینا به آستانه)ریچارد بیسهارت( را به قتل می

 یابد که جلسومینا مُرده است.ها بعد زامپانو در میسال کند.دهد و در نهایت زامپانو او را به حال خود رها میمی

اش اریآلایشی سرشت آن دختر تنها راه رستگصافی و بی برد کهخاطر به این نکته پی مینو پریشاشکسته او درهم

 در پایان داستان این جلسومینایِ  اش برای رستگاری از دست رفته است.که بدون او امیدهایبوده است، و این

اس و احسرا از زامپانوی بی او تکلف،ساده و بی ی شادکامیِاش در تجربهتواناییشود؛ مُرده است که فاتح می

 ادهجهای پایانی فیلم یابد که چه کسی را از دست داده است. صحنهمیکند که خیلی دیر دردل متمایز میسنگ

(La Stradaاو را مست، تندخو، و نهایتاً تک و تنها، تهی از طبع انسانی در حالی )  که آواره در ساحل سرگردان

نحوی ه؛ بدهدمی را نشانی دریا ی زامپانو در کنارهکالبد به خاک افتاده فیلم آخرکشد. نمای است به تصویر می

  که معلوم نیست او هنوز زنده باشد.

ر فیلم ای دصحنه درروسپی که برای نخستین بار  به شخصیت کابیریایِ 19(،La Strada) جادهاز فیلم  بعدفلینی 

کرد که این نقش ارزش فکر می گمانبیاو  گردد.شد باز می ظاهر 20(Lo Sciecco Bianco) شیخ سفید

ادامه  21(Le Notti di Cabiria) های کابیریاشبمیلادی به ساخت  0291شدن را دارد زیرا در سال پرداخته

ای هفاحش همچون را اشبرای بازی در این فیلم انتخاب کرد تا نقش او بار دیگر همسرش جولیتا ماسینا را داد،

ر دارد که چون و چرا باوکماکان به عشق حقیقی و رمانتیک در کنار معصومیتی بی کابیریا قلب تکرار کند.خوش

میم تص کابیریا که آشکارا دچار ملال شده است، ای از فیلم،در صحنه کشد.اش میخط بطلانی بر ماهیت شغل

 طبقاتِ  ازاو با دو روسپی  .ای جدید بروددر جستجوی مشتریان به محله و دارد اش را بر«افسونسحر و »گیرد می

یا ونتویِ و در میان جمعیت سطح بالایِ و د،نبلند را بر تن دارد لباس و کفش پاشنهکند که بهترین مُبالا برخورد می

                                                           
19 Ibid. 
20 Fellini, The White Sheik. 
21 Fellini, Nights of Cabiria. 
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(Via Venetoمُدِ روز پرسه می ).ه ها مقایسخود را با آن یِهاز مُدافتاد تِکُکهنه و  تختِ هایِ کفش کابیریا زنند

و  گرداندشوند، او روی بر میکه هر دو طرف از کنار یکدیگر رد میهنگامی اند.کند که روزهای بهتری داشتهمی

آمیزِ نفسِ مبالغهکند: گستاخی و اعتمادبهها را وَرانداز میاش آنشده بر روی چهرهبا حسرت و حسادت حک

  کند.را برملا می و نگرانی عدم اطمینان دارِعمیقاً ریشهکابیریا حس 

برای پایانی خوش پَر و بال  اش، با این حال به آرزوهایتعرض و فریب مردان سر و کار دارد با همواره کابیریا

کابیریا  ،در سرتاسر فیلم .را دارداش تمنایشأن و آرامشی را خواهد داد که  به او ای کهازدواج و خانواده د؛دهمی

 دادنا هُلقاپد و برا می اشاش پول و کیفپسر فعلیدوستی افتتاحیه، در صحنه است: یفرصت چنیندنبال به

پیش شدن قغری تا آستانه پاشد. کابیریااش میزخم راحتی فرار کند نمک برکه بهاین درون رودخانه برای کابیریا

یرد گد و تصمیم میآوردست میاش را به، سلامتشودای ساکن میطور مخفیانه در متروکهبه آنبعد از  ،رودمی

ما رفتار ا کند.ی مشهور سینما ملاقات می)آمادئو نازاری( ستاره با آلبرتو لازاری که جایی ،برود ی متفاوتبه محل

شود، که ی( رو در رو م)فرانسوا پیری« آُسکار» کابیریا اندکی بعد با اعتنایی است.بیسردی و لازاری با او ئوأم با 

 (vaudeville) کنندهبا عملی جادویی در نمایشی سرگرم که انگار طوریاش هست کند مرد رویاهایوانمود می

کند و کابیریای کارکُشته در نگاه اول محتاط و مردد است، اما خیلی سریع به اُسکار اعتماد می .ظاهر شده است

یابد که در میکابیریا هنگامی رود.اش به یغما میی زندگیشود و سرمایهی پرتگاه کشیده میدست او به لبهبهنهایتاً 

 شد،کِیکه اُسکار خود را کنار م یزمان که او را بکشد.کند به اُسکار التماس میتا چه اندازه فریب خورده است، 

ای کابیری ایکه آ کندیم دیترد یالحظه یو تماشاگر برا د،یآیدر م یاز پا یدیو ناام أسیبا اندوه،  یکلبه او

زند سه میپرآهستگی در همان حوالی کابیریا به نه. ای دهدیخاتمه م اشیاز پرتگاه به زندگ دنیبا پر کشیدهرنج

اش و پول آن را فروختهکه دیگر ندارد )او  ایرسد، خانهمی اشکه به خانهزند ای قدم میجادهشکسته، در دل و

کند، با در این حین که کابیریا با ظاهری ژولیده و کثیف این مسیر پُر پیچ و خم را طی می را به اُسکار داده بود(.

ده ها مسحورکننشور و سرزندگی آن رقصند.کند که دور و بر او با سرخوشی میها برخورد میای از نوجواندسته

را بالا  زند، سرشی لبخند میاو به آرام گیرد.ها قرار میاشتیاق جواناست، و کابیریا کم کم تحت تأثیر شور و 

  (.1)تصویر  شکنددیوار چهارم را هم میشود، و با نگاه خیره به دوربین، اش جاری میآورد، اشک بر چشمانمی
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 خنددمی ر)جولیتا ماسینا( با چشم تَ کشیدهروسپی رنج :22«های کابیریاشب». نمایی نزدیک از 1تصویر 

انِ گذر رسد تنها حضور دارند، تماشاگرِ صرفِ های فلینی که به نظر میهای مرد در فیلمبر عکس شخصیت

ای ندارند یا نیازمند چیزی هستند، شوند که چارهاند، و تنها زمانی با دیگران وارد تعامل میشانزندگی

العمل نشان های فلینی مردان تنها از خود عکسدر فیلم دهند.های زن کارهایی بیش از این انجام میشخصیت

وی دیگر، از س گیرند که در آن مداخله کنند یا نه.کنند تا اتفاقی بیفتد و بعد تصمیم میها صبر میآن؛ دهندمی

ی اتسل اند، وکشند، لبریز از زیستنها زندگی را در آغوش میآن اند.گشاییدنبال گرهفعالانه به های زن،شخصیت

ه نمایی که از کابیریا در لحظات پایانی فیلم گرفت آورند.دست میای غالباً تلخ بهخاطر خود را با آموختن از تجربه

تصویری از زنی جسور و با شکوه، سرکش و پر فروغ، که در کند؛ شاگر حسی از امید را القا میشده است، به تما

 کند.مقابل بدبختی و فلاکت کُرنش نمی

ایی در حال گذار از ماجر هاآنرسد توأم با بی خیالی است؛ نظر میهای فلینی به های مرد در فیلمشخصیتحضور 

 د.هستناند ناتوان ای رسیدهی بحرانیبه ماجرایی دیگر، از اندیشیدن در این باب که چگونه به چنین لحظه

ت خودشان در سرنوشوانستند نقشی تبسا میشوند که چههای فلینی خیلی دیر متوجه میهای مرد فیلمشخصیت

ها همان خطاها را تکرار ناخوشایند باشد؛ بر عکس، آن که چگونه عاقبت کارشاننظر از اینایفا کنند، صرف

آموزند های گذشته میها از بدبیاریآن گیرند.می دستبهرا  شانهای زن عنان زندگیکنند. در مقابل، شخصیتمی

                                                           
22 Ibid. 
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که ها بهتر است عواقب شکست را بر دوش کشیم تا ایننظر آنکند. از نقطهرشد می شانهایسان شخصیتو بدین

 ها برایهای خود را دارند اما آنهای فلینی امیال و خواستهعملی به سر بریم. مردان نیز در فیلمدر هراس از بی

جز شخصیت جا کموضوع هیجرسد این به نظر میکنند. کاری میشان باشند کمکه سزاوار به دست آوردنآن

 مصداق بهتری نداشته باشد. 23(La Dolce Vita)زندگی شیرین مارچلو )مارچلو ماسترویانی( در فیلم 

ایه پنویسی شایعات بیی جذاب است که زندگی خود را از طریق ستونابارهنگاری معروف و زنروزنامه مارچلو

مارچلو که از زندگی اش سرخورده و ملول شده، در  اند.گذری افراد ثروتمند و مشهور میو اساس درباره

اش، لیی فعآنوک آمه(، معشوقهمادالنا ) پاافتاده است.مندی رمانتیک در روابط زودگذر و پیشجستجوی رضایت

مزاج و دخترِ دمدمیاش است. اِما )یونه فرنوکس( دوستاندازه سرخورده و ملول از زندگی هماندار و به پول

یک  بامارچلو در پی ماجرایی تازه، های او شود. یگبارهدنبال آن است تا مانع زنه بهحسودِ مارچلو، بیهود

 لجُمانهای آسآدمها همراه با آن .کندمصاحبه می اِکبرگ( تای)آن ایلویسبه نام انگیز ی آمریکایی شهوتهنرپیشه

کالا های کاراهای حمامرا با نوشیدن و رقصیدن در ویرانهی عیاشِ سیلویا، شبی ، شامل دوست هنرپیشهدیگری

(the Baths of Caracallaدر رُم ) (.9کنند )تصویر سپری می                  

 

 تمام شب را به رقصیدن مشغول است 24«شیرینزندگی ». سیلویا )آنیتا اِکبرگ( در فیلم 9تصویر 

                                                           
23 Fellini, La Dolce Vita. 
24 Ibid.  
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رسد کند، خمودگی و رخوتی که به نظر میتری را پنهان میخمودگی و رخوت عمیق حوصلگی مارچلوملال و بی

تر کنندهاش را با تقلاهای مأیوسطلسم بداقبالی و بدبیاری دنبال آن است کهاو بیهوده بهاش کند. تواند مخفینمی

شوند بشکند. در مورد زنانی که در میان تارهایی که او تنیده گرفتار آمیزتر میاش نیز جنونهایبازیکه زنهمچنان

ند ها متوجه نیستکدام از آنهیچ که به خشنودی و سعادت رسیده باشد. شودپیدا نمیحتی یک نفر هم  اند،شده

دن به اندکی در رسیتنها شخصیتی که  شان به خودشیفتگی مارچلو گره خورده است.که چگونه زوال و نابودی

 راستیهب اش،توان استدلال کرد که در خودپسندی محضهرچند می شود سیلویا است،مختصری آزادی کامیاب می

همیده فبعید است  سیلویا نیز که به همان اندازه ازخودراضی و مغرور بود رو شده است.با رقیب خود روبه مارچلو

 حد و حصر او نیست. خودخواهی بی ازای بارز نمونهکه او چیزی جز  باشد

شود، رتاب میپ نجاتی طنابِپائولا )والریا سینگوتینی( ی وسیلهبهمارچلو گویی برای ی مشهور پایانی، در صحنه

ازآمیز به نحوی ردخترک به ای ساحلی آشنا شده بود.کافه تصادفاً در صبح اول وقتاو با ن که گودختری فرشته

خواهد تا رفقای فاسداش را ترک شود، از مارچلو میی پس از شادخواری و میگساری در ساحل وارد میصحنه

اری حدِ فاصل رستگاز و برای دقایق کوتاهی، مارچلو  آیدبه چشم می. پیشنهاد او کند و )احیاناً( به او ملحق شود

 .گردداش باز میی عیاشسوی دار و دستهگزیند و بههای آتش را بر میو زبانهدر انتها مارچل گذرد.و دوزخ می

شکند و پائولا نیز دیوار چهارم را می 25(،Le Notti di Cabiria) های کابیریابشهمچون نمای نزدیک فیلم 

عاطفه اما از روی شفقت است، انگار که فلینی امیدوار سیمای او سرد و بی شود.خیره می انواسطه به تماشاگربی

 (. 6شان را بزنند )تصویر حرفی پائولا است که تماشاگران با خوانشِ نگاه خیره

 

 26«ینزندگی شیر»از مارچلو و ما در نمایی بسته از فیلم  گون. پائولایِ )والریا سینگوتینی( فرشته6تصویر 

 کندخداحافظی می

                                                           
25 Fellini, Nights of Cabiria. 
26 Fellini, La Dolce Vita.  
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( با خود به همراه آورد فلینی La Dolce Vita) زندگی شیرینکه فیلم  ایها و تأییدهای انتقادیتمجیدتعریف و 

که خود را او پیش از این .تکرار نشودمبادا این موفقیت که از این بیمناکرا از ساخت فیلمی دیگر بیمناک کرد، 

وقتی  ت.داش اِباشدت از تولید هر فیلم جدیدی ای بهرههو در بُ ای دیگر کند مدتی دست نگه داشت،درگیر پروژه

ی زندگتری نسب به فیلم با سروصدای بیش مراتببهاکران شد،  0261در سال  27(8½) نیموهشتنهایتاً فیلم 

به ساز بست رسیدن فیلمی به بنهایی دربارههمه حرف و حدیثبا این ( مواجه شد.La Dolce Vita)شیرین 

 گوئیدو آنسلمی )مارچلو ماسترویانی(، شخصیت کارگردان فیلم، دقیقاً بازتابی از خود فلینی است. .رسیدمی گوش

ای تمام آینه دیگر، هایگوئیدو از تمامی جنبه تردید چنین بود.باره نبود و گوئیدو بیزن که فلینیغیر از اینالبته به

ها، بودنهمان بیمناک ( یکدیگر بودند::Doppelgängers) ها همزادِتوان گفت آنجا که میقد از فلینی بود تا آن

ی لهوسیای که به( معیارهای متعالیی کامیابی )یا ناکامیِهمان عدمِ اعتماد به نفسِ آزاردهنده، و تشویش درباره

هایِ زدنی کفرا تا لحظه (La Dolce Vita) زندگی شیرینابد موفقیت فیلم فلینی ل .بودشده  برقرارخودشان 

 ( نفرین کرده است.8½) ونیمهشتپُرشور پس از تیتراژ پایانی فیلم 

اش موثر است سفر هایکه در بهبود روند درمان اضطرابی آب معدنی تر به یک چشمهگوئیدو با سفارش دک

 عد ازباش، که آل زنانهشود، ایدهمی مواجهفرد جا با کلودیایِ )کلودیا کاردیناله( زیبا و منحصربهاو در آن کند.می

 (.1دهد )تصویر ر و بال میاش پَبه رویاهای این

 

 کندبه گوئیدو پیشکش می 28«8½»کننده )کلودیا کاردیناله( اکسیر حیات را در فیلم زیباییِ خیره .1تصویر 

                                                           
27 Fellini, 8½. 
28 Ibid. 
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ها جملگی احاطه شده است )آن اشزنان زندگی خیلِ های همیشگیِ خواسته کند که در میاناحساس می گوئیدو

غیب رو شدن با یکدیگر ترها را به رو در اند(، با وجود این، او آناش دور هم جمع شدهدر رویای حرمسرای

 اش در هتلی، کارلا )ساندرا میلو(در خلال اقامت کند.را از خود دور  حوصلگیملال و بی وسیلهکند تا بدینمی

، اشدنبی ملاقات کافی این وعدهانگار که گوئیدو کند. اش او را به ملاقاتی دعوت میی بسیار حساسمعشوقه

خیالی احتمال رو در رو شدن دو طرف با یکدیگر کند و با بیرا نیز دعوت می اشلوئیزا )آنوک آمه( همسر سلیطه

با  یهای پوچ مکررو بش خوشکارلا و لوئیزا  گوئیدو در این باره کهکه شود و هنگامیچنین می برد.میرا بالا 

 )نهایتاً در رویای گوئیدو کننده استنهایت مفرح و سرگرماش بیکند، برایمی یاپردازیروبه دارند شروع هم 

بند و ی بیزن هرزه اش،هاینگاهگوئیدو در یکی از پس آیند(.خوبی با یکدیگر کنار میاش بههمسر و معشوقه

ی پرنده و آرایشی که با موهایی شبیه به لانه(، La Saraghinaساراگینا ) ،آوردبه خاطر می باری را در ساحل

حین در  او بعداً رقصد، به سبک ساراگینا.( میthe rumbaآمیخته از رقص رومبا )شکلی درهمغلیظ، که به

فرستد یم «بالاخانه» را به یاگذاشته سن به ی پاه گوئیدو دوشیزهجا ک، آنشودمی حرمسرای خیالی دیده یصحنه

 که گوئیدو عناصر جدیدی راهمچنان بیرون از قلمرو خیال. شده، و، فراموشمستور اش نباشد.تا مجبور به دیدن

 د.روناو می سویتری بهبا اشتیاق بیشسرسپرده  زنانِ درنگ جمعی ازبیناگهان  افزاید،اش میی رویاگونبه منظره

  شود.اش کامروا نمیبا زنان حرمسرای نیز گوئیدو حتی در خیال

طه ابرن وارد با هریک از این زنا کهگوئیدو همین اند.برای گوئیدو/فلینی زنان حرمسرا محکوم به ناخشنودی

رسد اند و به نظر میفریب خوردهها آنروست؛ هروب ها با مشکلات مشخصیآن شدن بهشود، در نزدیکمی

رده اش کور کرا در برابر زنان زندگینگاه عشق همان چیزی است که گوئیدو  توانند بدون او زندگی کنند.نمی

 د،ی او قرار بگیرنخیرهبار در معرض نگاهیک چه تنهاچنان این زنان اش.تر، نگاه صرفاست، یا به عبارت ساده

ل مبد وارسایه هاییهستندهکنند، به خود را به دنیای گوئیدو وارد می زنانی که شود.شان تباه میی ارادهآزاد

ای ای در بندِ خودشیفتهبازیشبهای خیمههایی صاحب سرنوشت خود، بلکه عروسکها نه معشوقهآنشوند؛ می

 گوئیدو. هنرِ یالههتنها فراریِ این معرکه کلودیایِ شهوانی است،  قهاراند.

 Giulietta) جولیتای ارواحدر فیلم های زن برای فلینی شخصیتسوی تعیین سرنوشت و رهایی سپاری بهره

degli Spiriti)29 اش دیگر به جولیتا ماسینا در انتخابکارگردان بار  کهجا آند، گیرتری به خود میمعنای ژرف

                                                           
29 Fellini, Giulietta Degli Spiriti. 
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اردی که در آن او و پیرو گر ،نخستین فیلم رنگی فلینی بود ارواحجولیتای  عنوان نقش اصلی آزادی عمل داد.به

های فلینی کاملاً به استعداد نحوی شورانگیز از پالت بصری جدید استفاده کردند.قاطعانه و به کارگردان هنری

ای که عاشق شوهرش دارِ متمول و دلزدهبازیگری همسراش برای بازی در نقش جولیتا ایمان داشت، زن خانه

ی احضار ارواح، جولیتا و در حین جلسه اش سوءظن دارد.است اما بر مبنای شواهدی به او در مورد خیانت

روز به دیدار جولیتا گروهی از ارواح که حال شبانه-کننداش هر طوری شده گروهی از ارواح را احضار میدوستان

ر خود اختیانوردد، جولیتا بیانگیز را در میاندازه وهمهم و واقعیتی به همان در حالی که فیلم مرز میان و روند.می

 وبند و بار مجاوراش در رفت بی یهمسایهرا بین این دو قلمرو، به دام افتاده در دنیای سوزی )ساندرا میلو(، 

 ددهقرار می سبک زندگی پُرزرق و برق سوزی، ازدواج ناکام جولیتا را در معرضِ توجه (.8بیند )تصویر آمد می

   کند.تر تأکید میاش بیشجویانهبر زندگی تسلی و

 

به سوزی )ساندرا  Giulietta degli Spiriti»30» جولیتا )جولیتا ماسینا( در فیلم جولیتای ارواح. 8تصویر 

 زندبرای صرف چای سر می میلو(

د اش و کنارآمدن با آن آزابه ارث برده از تربیت کاتولیکی گناهِ با حس تا روح خود را در مواجههدر نهایت، جولی

با نگاه  که اینکی بیرونی را کنندهی داوریاش نهفته است، نگاه خیرهچه درونبردن به آنجولیتا با پی  کند.می

که از زنجیر وسواس او به محض این آخر به خودآیینی نائل شود.تا دستگذارد، کنار میعشق عوض شده است 

                                                           
30 Ibid.  
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رود و به سطحی از طمأنینه، آزادی، از تشویش و نگرانی خود فراتر می کارش رها شد،شوهر خیانت عاطفیِ

اش تر موجب رنج و اندوه او بودند، اینک به دوستانارواحی که پیش رسد.امش ابدی میآسودگی خاطر و آر

  اند.مبدل گشته

 Ginger and) جینجر و فردرا همراه با فلینی در مقام کارگردان در فیلم  اشکمدی جولیتا ماسینا آخرین بازی

Fred)31 ازیبی پیپو/فرد )مارچلو ماسترویانی( را شریک رقصنده لیا/جینجر، فیلمی که او در آن نقش آمکرد ایفا 

تایش سشان بودنستارهخاطر تر بهکند که پیشرا روایت میای سالخورده یندهداستان زوج رقصفیلم  .کندمی

رهیز از با پ ای کهرسانهگیرد؛ را به سخره می رمعاص تجاریِ  بودنِ تلویزیونِمایهشدند، این فیلم همچنین بیمی

بر (، Ginger and Fred) جینجر و فردفلینی با کارگردانی  فروشد.برانگیزی میی جدی یا تأملهرگونه مسئله

آوری تطرز شگفو به اش ارائه دهد،هایی سرگرمی مُدرن و ابتذالدرباره انگیزبحثآن بود تا تفسیری هجوآمیز و 

 موفق شد. 

ر سینما ی مشهوی یکدیگر بودند و از راجرز و آستر زوج رقصندهپیش از این شریک رقصندهها ساللیا و پیپو آم

 دهند.اند، ارتباطشان با یکدیگر را از دست میسی سال بعد، دو شریک که بالیده و از هم جدا شده کردند.تقلید می

 های نمایش تلویزیونی پُرزرق و برق ظاهر شوند.گیرند تا بر صفحهها بار دیگر در کنار هم قرار میاکنون آن

ژیای نوستال گذشته از این؛ رینی استی غم و اندوه تلخ و شیها دربردارندهی شخصیتهای بسیار بامزهلحظه

ود، شکننده احساس میهای نمایشی سرگرمهای رقص پُرسر و صدا و تجربهرفتنِ سالنعمیقی برای از دست

 کردند که استعدادشان درخور تحسین است. بار فکر می ز جوانانِ جویای نام برای نخستینجایی که بسیاری ا

را هم به  تماشاگرکند؛ و اگر انداز متفاوت را خلق می(، سه چشمGinger and Fred) جینجر و فردفلینی در 

توجه  کانون، پس از آن عمدتاً خود پیپو در استی فلینی خیرهنخست، البته نگاه .اندازآوریم چهار چشمحساب 

دنیای ی حاضر و ناخواندههمیشههای چشم اندازسومین چشم شود.است هرچند گاهی معطوف به آملیا می

این  کنند.ی نمایش و یکدیگر را تماشا میهای صفحهکه شخصیتو نهایتاً، تماشاگرانی هستند  تلویزیون است.

 دنبال فهم و رویارویی با در کانون توجه بودن است.تر بهخیره و بیش هایی رهاکردن این نگاهفیلم کمتر درباره

زد انگیچه مردم را به تماشا برمیا او ماهیت ناپایدار آنکند امشدت بر دوش آملیا سنگینی میردای شهرت به

که تماشاگری که ایناز سوی دیگر، پیپو، اساساً غافل از این است که شهرت امری زودگذر است و پذیرد. می

                                                           
31 Ginger and Fred, Federico Fellini (1986; London: Infinity Arthouse, 2006), DVD. 
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امروز مایل به تماشای چیزی است ممکن است فردا در هوس تماشای چیز دیگری باشد. آخرین فیلم جولیتا 

پیپو، برای  .ایگویانهی قدرت زنانگی اوست تا سخن تلخِ گزافهتر تحققِ متواظعانهبا فلینی بیش ماسینا همراه

یا آمل زند.او هنوز هم بیهوده در انتظار بازگشت آن نفس نفس می ی مخاطب از دست رفته است، اماخیرهنگاه

کلی به این امر واقف است که و به ها ندارددرخواستن به دادداند اما تمایلی به اقبال نشانشدن را میبهای دیده

 تر از آن است که مایل به پرداخت آن باشد.ی شهرت بسیار بیشهزینه

ی خیرهنیز تماشاگرانی که طبیعتاً نگاه ها، چه مرد و چه زن، وی تمام هنرپیشهوسیلهتاحدی بهها زنان در این فیلم

ائوستو، زمان برقراری ارتباط با ف شوند.های مورد بررسی به تصویر کشیده میکنند، همچون سوژهفلینی را دنبال می

به سرسپردگی و در  محکومها هستند تا ابد های مرد، ظاهراً زنانی که همراه آنمارچلو، گوئیدو و دیگر شخصیت

شان را یرهای وابستگشوند زنجیهای فلینی موفق میانقیادشان هستند. با این حال، بسیاری از این زنان در فیلم

نای آن شود که بر مبمی تبدیلها به نیرویی درونی شان پا فراتر بگذارند؛ زنانگی آنهایاز محدودیت باز کنند و

تباه در ها و اشکاستیبه ها شود. همچنین، آنپذیری و قدرت شخصیت میسر میمیانجی انعطافشان بهرستگاری

ابیریا کرسند. می استقلالکنند و به رشد می آدمی همچونآموزند، کردن میدهند، زیرا تنها با اشتباهال میداوری مج

اند فراتر اش ظلم کردهجای یأس از کسانی که در حقکند، اما با انتخاب امید بهی جامعه زندگی میدر حاشیه

واندا اش نیست. داند امیدی به نجاتمیشود که گیرد و عاشق مردی میجلسومینا از همدلی درس می رود.می

 راه کلودیا از طریق گردد.ی پشیمانی و صداقت به خانه بازمیواسطهشود اما بهانگیزی تباه میرقت نحوبه

ا رهایی رهای سرنوشت خودشان هستند و رود. تمام این زنان معشوقهخودآگاهی و زیرکی آرام و متین پیش می

 آورند. دست میت و خودشکوفایی بهی صداقت، حقیقواسطهبه
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