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نگارش: فرهاد معمار صادقی و افسانه شریف 

این نوشته حاوی اطالعاتی است که بخش هایی از فیلم را فاش می کند. 

در صورتی که این فیلم را ندیده اید، خواندن این متن توصیه نمی شود.

ــروف  ــاز مع ــز بندب ــی هیجان انگی ــمتی از زندگ ــی از قس ــتانی واقع ــاده ای، داس ــه س ــورت ب ــه ص ــک کالم و ب ــم  The Walk  در ی ــتان فیل داس

ــا بــدون کمربنــد محافــظ جــان بیــن دو بــرج دوقلــوی تجــارت جهانــی بند بــازی کنــد  فرانســوی فیلیــپ پتــی اســت کــه تصمیــم می گیــرد ت

ــرده  ــه نک ــال تجرب ــه ح ــا ب ــته ای را ت ــن رش ــه چنی ــی ک ــر کس ــتان از منظ ــن داس ــاید ای ــد. ش ــام می ده ــت 1974 انج گوس ــخ 7 آ ــن کار را در تاری و ای

اســت و یــا هیــچ عالقــه ای بــه آن نــدارد و یــا حتــی مفهــوم آن را درک نمی کنــد کــه چــرا آخــر یــک انســان بایــد بــر روی یــک بنــد راه بــرود، بســیار 

حوصله ســر بــر و طوالنــی و بــدون هیــچ کشــش خاصــی باشــد، کــه بــه درســتی در ابتــدای ایــن فیلــم می بینیــم کــه خــود فیلیــپ پتــی هــم در 

قامــت راوی داســتان همیــن ســئوال ها را مطــرح می کنــد و در انتهــا بــه نوعــی پاســخ می دهــد کــه خــودش هــم ایــن جــواب را نمی دانــد و 

بــه ســادگی بــه زندگــی بــه صــورت بندبــازی نــگاه می کنــد. ولــی در ادامــه آنچــه در ایــن فیلــم بــه تصویــر کشــیده می شــود مطلبــی بــس فراتــر 

از بندبــازی و انجــام کاری شــاید بیهــوده باشــد، کــه در ایــن نوشــتار بــه آن اشــاره خواهیــم کــرد.

همــه انســانها، حداقــل در برهــه ای از زندگی شــان دوســت دارنــد کاری کننــد کــه دیگــران نتواننــد و یــا چیــزی خلــق کننــد کــه صرفــا منحصــر 

بــه خودشــان باشــد و بــه قولــی شــاهکاری بیافریننــد کــه دیگــران انگشــت تحیــر بــه دنــدان ببرنــد. خلــق کــردن چیــزی منحصــر بــه فــرد باعــث 

تحقــق بخشــیدن بــه دیرینه تریــن آرزوی بشــری کــه همانــا جاودانگــی اســت، خواهــد بــود و شــاید بی دلیــل نباشــد کــه تــا ایــن حــد بشــر بــه 

ــر روی آنهــا لقــب شــاهکار قــرار می دهــد. The Walk فیلمــی اســت در  دنبــال انجــام کارهایــی اســت کــه دیگــران نتواننــد انجــام دهنــد و ب

مــورد چگونگــی خلــق یــک شــاهکار و شــاید مهم تریــن چیــزی کــه بتــوان بــرای ایــن فیلــم در نظــر گرفــت ایــن اســت کــه نــه تنهــا بــه یکــی از 

مهم تریــن و اساســی ترین مفاهیــم زندگــی بشــری یعنــی خلــق یــک شــاهکار می پــردازد و آن را در بســتری روایــی بــه زیبایــی بیــان می کنــد، 

بلکــه از مفهوم پــردازی صــرف فراتــر مــی رود و فرمولــی بــرای چگو نگــی ایجــاد آن هــم ارائــه می کنــد کــه در فیلــم ایــن فرمــول را نــه بــه صــورت 

تئــوری ای انتزاعــی کــه در الیه هــای نهفتــه آن می تــوان نــگاه کــرد و لحظــه بــه لحظــه بــه همــراه فیلیــپ پتــی از خلــق یــک شــاهکار لــذت بــرد. 

داســتان فیلــم The Walk و شــیوه روایتگــری اش ماننــد داســتان مادربزرگــی اســت کــه عمــری حلوا هــای خوشــمزه بــه عنــوان شــاهکاری 

در آشــپزی اش می پختــه اســت و همیشــه فرزنــدان و نوه هایــش از او می پرســیده اند کــه آخــر چطــور می تــوان چنیــن حلــوای خوشــمزه ای 

ــا راز  ــا در ایــن حلــوا چــه می ریــزی کــه انقــدر خوشــمزه اســت؟ و مادربــزرگ در روزی از روزهــای زندگــی اش تصمیــم می گیــرد ت درســت کــرد؟ ی

نهفتــه در ایــن شــاهکار را بــرای آن هــا فــاش کنــد و بــه آنهــا بگویــد کــه چطــور می تــوان بــه چنیــن شــاهکاری دســت پیــدا کــرد و بــرای دســتیابی 

بــه آن بایــد چــه چیزهایــی را داشــته باشــید و آنهــا را چطــور مخلــوط کنیــد. زمکیــس هــم بــرای مخاطبــش حلوایــی از جنــس چگونگــی خلــق 

شــاهکار تــدارک دیــده کــه مــواد آن و چگونگــی ترکیــب آنهــا و دســتورالعملش را در زندگــی فیلیــپ پتــی می توانیــم بــه نظــاره بنشــینیم.

اولیــن مــاده ای کــه بــرای خلــق یــک شــاهکار در زندگــی بــه آن نیــاز داریــم داشــتن یــک رویاســت. داشــتن یــک رویــا بــه انســان امیــدی بــرای 

ــوان  ــتی بت ــه درس ــاید ب ــرد. ش ــالم ک ــید س ــه خورش ــح ب ــر روز صب ــوان ه ــبب آن می ت ــه س ــه ب ــت ک ــزی اس ــان چی ــد هم ــد و امی ــی می ده زندگ

زندگــی بــدون امیــد را همــان روزمرگــی ای بــدون لذتــی دانســت کــه شــاید تمــام کــردن آن زیباتــر از ادامــه دادن آن باشــد. در فیلــم نیــز مســیر 
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ــر  ــود در نظ ــرای خ ــی ب ــکی رویای ــب دندان پزش ــه او در مطل ــود ک ــت می ش ــاهکار هدای ــک ش ــق ی ــمت خل ــه س ــی ب ــی از زمان ــپ پت ــی فیلی زندگ

ــق  ــش خل ــه نهایت ــد ک ــدی می ده ــیر جدی ــی اش مس ــه زندگ ــد و ب ــود می ده ــز بهب ــدان  دردش را نی ــی دن ــه حت ــت ک ــن رویاس ــرد و همی می گی

یــک شــاهکار اســت. 

ــس از  ــود. پ ــرو می ش ــار روب ــن ب ــرای اولی ــی ب ــا آن ــی ب ــپ پت ــه فیلی ــم ک ــی می بینی ــم در جای ــاهکار را در فیل ــک ش ــق ی ــرای خل ــاده ب ــن م دومی

ــا او مــی رود، پــس از رد و  ــرای صحبــت ب ــازی فیلیــپ از دســت می دهــد، زمانــی کــه ب ــر ب ــه دلیــل ژانگول اینکــه آنــی تمــام مشــتری هایش را ب

بــدل شــدن جمالتــی بــا یکدیگــر، آنــی بــه صفتــی در فیلیــپ اشــاره می کنــد، کــه همــان صفــت دومیــن مــاده مربــوط بــه خلــق یــک شــاهکار 

ــی  ــن خیل ــه، م ــد: » ن ــواب می گوی ــپ در ج ــته« و فیلی ــی؟ درس ــلیم نمی ش ــو تس ــد: » ت ــه او می گوی ــپ ب ــای فیلی ــس از اصراره ــی پ ــت. آن اس

آدم ســمجی هســتم.« آری، دقیقــا همیــن ســمج بــودن و پشــتکار داشــتن، مــاده دومــی اســت کــه بــرای خلــق یــک شــاهکار نیــاز داریــم و 

در تمامــی صحنه هــای فیلــم پشــتکار و ســمج بــودن فیلیــپ را می توانــی ســکانس بــه ســکانس ببینیــم، کــه شــاید عیان تریــن آنهــا زمانــی 

گوســت هســتند، ولــی او بــا پشــتکار و ســماجتی مثــال زدنــی عزمــش را جــزم می کنــد  اســت کــه همــه مخالــف انجــام بندبــازی در تاریــخ 7 آ

و کارش را ادامــه می دهــد.

ــه  ــتیابی ب ــس از دس ــپ پ ــی فیلی ــه کودک ــردان ب ــه کارگ ــد ک ــی دی ــا در جای ــوان دقیق ــوا را می ت ــن حل ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــاده الزم ب ــومین م س

رویایــش در دنــدان پزشــکی فلــش بــک می زنــد و نشــان می دهــد کــه او چطــور بــرای رســیدن بــه ایــن رویــا از کودکــی در حــال کســب مهــارت 

ــو زدن  ــرای زان ــتیم، ماج ــاهدش هس ــم ش ــاره می کنی ــه آن اش ــه ب ــه در ادام ــر ک ــاده آخ ــه م ــیدن ب ــا رس ــد ت ــه بع ــا ب ــه از اینج ــت. آنچ ــوده اس ب

فیلیــپ در برابــر پاپــا رودی بــه عنــوان اســتاد بندبــازی بــرای یــاد گرفتــن و کســب مهــارت اســت. مهــارت آمــوزی ماننــد ابــزاری اســت کــه بــدون 

آن خلــق شــاهکار بیشــتر بــه ســرابی دســت نیافتنــی می مانــد و شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد کــه بیشــترین مــدت زمــان ایــن فیلــم کــه 

شــاید بتــوان نــام آن را »چگونگــی خلــق یــک شــاهکار« نامیــد، بــه همیــن مــاده و چگونگــی کســب آن اختصــاص داده شــده اســت.

ــب  ــه در ش ــت ک ــزی اس ــود چی ــاره می ش ــه آن اش ــم ب ــن فیل ــاهکار در ای ــک ش ــق ی ــرای خل ــروری ب ــاده ض ــن م ــوان آخری ــه عن ــه ب ــت آنچ در نهای

قبــل از اجــرای برنامــه فیلیــپ بــا آن روبــرو می شــود. زمانــی کــه فیلیــپ بــرای محکــم کــردن میخ هایــی کــه طنــاب بندبــازی را در آن گذاشــته از 

خــواب بیــدار می شــود و از فــرط هجــوم افــکار خــواب بــه چشــمانش نمی آیــد، ســروکله مــاده چهــارم نیــز پیــدا می شــود، »دریافــت حمایــت 

و تشــویق«. در ایــن ســکانس بــه زیبایــی می بینیــم کــه چطــور فیلیــپ علی رغــم پیش بینــی تمــام مــوارد، علی رغــم داشــتن رویــا، و مهــارت 

بــی بدیــل در انجــام کاری کــه پیــش رو دارد، بــه یــک عنصــر بســیار ضــروری بــرای خلــق شــاهکار اشــاره می کنــد، کــه همانــا دریافــت حمایــت 

و تشــویق از طــرف کســانی اســت کــه دوستشــان داریــم، کــه بــرای او آنــی اســت. او بــه آنــی می گویــد: » در ذهنــم، کلــی شــک و تردیــد مــوج 

ــو  ــه ت ــت ب ــه قلب ــد: ک ــه او می گوی ــی ب ــه.« آن ــا ن ــردارم ی ــدم را ب ــن ق ــا اولی ــوم آی ــرو می ش ــی روب ــای خال ــا فض ــی ب ــه وقت ــم ک ــد و نمیدان می زن

خواهــد گفــت، امــا فیلیــپ نیازمنــد چیــز دیگــری اســت کــه خــودش آنــرا بــر زبــان مــی آورد و می گویــد: » تــو بــه مــن قــدرت انجــام چنیــن کاری را 

می دهــی و مــن بــدون تــو نمی توانــم ایــن کار را انجــام دهــم.« در ادامــه نیــز بــرای تاکیــد بــر همیــن مــاده آخــر می بینیــم کــه آنــی شــب هنــگام 

نیــز وقتــی فیلیــپ بــه بــاالی بــرج مــی رود، همچنــان در پاییــن بــرج می مانــد و شــب نمی خوابــد تــا بــه نوعــی همچنــان از او حمایــت کنــد تــا 

فیلیــپ بتوانــد شــاهکارش را خلــق کنــد.

امــا بــرای مخلــوط کــردن تمــام ایــن مــواد بــا هــم بــه چیــزی نیــاز داریــم کــه بتوانــد بــه تمامــی آنهــا یکپارچگــی و بافتــی یکســان بدهــد تــا ایــن 

مــواد در کنــار هــم خودنمایــی کننــد. عامــل یکپارچــه کننــده ای کــه در ایــن فیلــم زمکیــس بــه عنــوان یکپارچــه کننــده تمــام ایــن مــواد قــرار 
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می دهــد، » شکســت« اســت. آری تــا زمانــی کــه شکســت نباشــد، درســی نخواهــد بــود کــه بیاموزیــم و قطعــا چگونگــی کار بــا ابــزار مهــارت را 

یــاد نخواهیــم گرفــت. در فیلــم بــه زیبایــی بــه تصویــر کشــیده می شــود کــه چطــور شکســت خــوردن در بنــد بــازی در بــاالی مــرداب فیلیــپ را 

بــه ســمت بنــد بــازی بــر روی نوتــردام، و تجربــه نوتــردام مقدمــه خلــق شــاهکار بزرگــش یعنــی بندبــازی بــر روی برج هــا دوقلــو شــد. شکســت 

خــوردن در راه رســیدن بــه یــک رویــا و در راه خلــق یــک شــاهکار، مطلبــی اســت کــه تمــام مــواد الزم را بــه خــورد هــم می دهــد و در کنــار هــم 

نــگاه مــی دارد تــا در انتهــا بــدون آنکــه متوجــه حضــور آن باشــیم، از زیبایــی خلــق یــک شــاهکار متحیــر بمانیــم و خالــق آن را تحســین کنیــم.

بفرمایید حلوای خلق یک شاهکار آماده است، حال این شما و این میدان 

                                    

 تحلیل فیلم از منظر تئوری انتخاب

فیلیپ پتی

شــخصیت اصلــی داســتان فیلیــپ پتــی یــا در لفــظ فرانســه بــه معنــای فیلیــپ کوچولوســت! گویــی بــه چالــش کشــیدن دنیــای واقعــی را از 

همــان ابتــدا بــا نامــش  آغــاز مــی کنــد: فیلیــپ »کوچولویــی« کــه رویایــی چنــان بــزرگ در ســر پرورانــده کــه در ادراک تمامــی انســانها، از جملــه 

دوســتان صمیمــی و حتــی خــودش، کاری نشــدنی و جنــون آمیــز اســت. چالــش دیگــری کــه او بــا دنیــای واقعــی و ادراک ســایرین دارد بــر ســر 

ماهیــت کاری اســت کــه انجــام مــی دهــد؛ در حالــی کــه در ادراک مــردم راه رفتــن روی بنــد، »کاری بســیار پرخطــر و دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا 

مــرگ« اســت، فیلیــپ آن را »خــود زندگــی« مــی دانــد!

ــخ  ــا در تاری ــا دارد، ام ــن روی ــی ای ــکان دهندگ ــزی و ت ــول آمی ــدت تح ــان از ش ــد نش ــه هرچن ــرده ک ــاب ک ــش انتخ ــرای رویای ــالب« را ب ــام »انق او ن

ــه  ــه در عرص ــده و چ ــر پروران ــی در س ــکار انقالب ــد، اف ــوده ان ــز ب ــان و گالوی ــه گریب ــت ب ــت دس ــدرت و حاکمی ــر ق ــا مظاه ــه ب ــرادی ک ــری، اف بش

سیاســت یــا در عرصــه هــای اجتماعــی بــه شــکل نافرمانــی اجتماعــی یــا هــرج و مــرج طلبــی  تــالش کــرده انــد ایــن افــکار را بــه منصــه ظهــور 

برســانند. فیلیــپ نیــز دقیقــا همیــن گونــه اســت؛ مگــر نــه اینکــه از همــان ابتــدای داســتان او را در حــال فــرار از چنــگال پلیــس مــی بینیــم 

چــون همــان طــور کــه خــودش بــه روشــنی مــی گویــد اعتقــادی بــه گرفتــن مجــوز از پلیــس بــرای اجراهایــش نــدارد؛ و مگــر ایــن رفتــار نامــش 

بــه چالــش کشــیدن قــدرت، کــه بــرای فیلیــپ در جامــه پلیــس جلویــش قــد علــم کــرده، نیســت؟!

شــاید بتــوان دلیــل ایــن عصیــان گــری و طغیــان را در خانــه کودکــی فیلیــپ یافــت، جایــی کــه پــدرش کــه از قضــا پلیــس اســت، احتمــاال بــا 

ــا بــه چالــش کشــیدن  ــه آزادی مهــار کنــد. فیلیــپ هــم احتمــاال ب قوانیــن ســخت گیرانــه اش، تــالش مــی کــرده نیــاز افســار گســیخته او را ب

ــپ  ــرای فیلی ــس ب ــه پلی ــرده. اینگون ــی ک ــا م ــود را ارض ــه آزادی خ ــاز ب ــم نی ــانده و ه ــی کش ــه رخ او م ــود را ب ــری خ ــدرت و برت ــم ق ــدر ه ــدرت پ ق

ــا نیــروی پلیــس  همــواره نمــادی از پــدرش مــی شــود و در تمــام طــول داســتان او را در حــال دور زدن پلیــس و ســر بــه ســر گذاشــتن ب

مــی بینیــم: »ایــن افســرهای پلیــس منــو یــاد روزهایــی مــی انداختــن کــه مجبــور بــودم از دستشــون فــرار کنــم؛ ولــی خــب اینجــا دیگــه 

نمــی تونــن دنبالــم کنــن!« 

چالــش هایــی کــه او بــا تمامــی مظاهــر قــدرت دارد، از پــدرش گرفتــه تــا پلیــس هــا و حتــی تنهــا اســتاد و منتــورش بخشــی هــای از ارضــا  نیــاز 

بــه قــدرت را پوشــش مــی دهــد. پرورانــدن چنیــن رویایــی در ســر کــه حتــی از نظــر خــودش نیــز غیــر ممکــن بــه نظــر مــی رســید، بزرگــی ظــرف 

قــدرت و شــدت نیــاز بــه ارضــا آن را نشــانمان مــی دهــد. ناگفتــه نمانــد کــه پــس از پایــان بندبــازی بیــن بــرج هــای دوقلــو، مشــاهده تحســین 
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و نــگاه ســتایش گــر مــردم بــه روشــنی بــرای فیلیــپ نشــئه ای حاصــل از ارضــا بــی ماننــد نیــاز بــه قــدرت را بــه ارمغــان آورد، ارمغانــی کــه برایــش 

چنــدان هــم دور از پیــش بینــی نبــود!

 امــا راه رفتــن روی بنــد همــان انــدازه کــه نیــاز بــه قــدرت فیلیــپ را ارضــا مــی کنــد، برایــش تجلــی غایــت آزادی اســت و درحالــی کــه بــه جــز یــک 

بنــد  تمــام چیــزی کــه زیــر پایــش قــرار دارد، خــالء هســت و دیگــر هیــچ، خــود را رهــا از هــر بنــدی مــی بینــد: »تنهــا چیــزی کــه دیــدم صلــح و 

آرامــش و روشــنی بــود..« چــه ادراک شــاعرانه و زیبایــی!

اگــر بــه شــکل گیــری رویــای بندبــازی فیلیــپ در کودکــی اش نیــز توجــه کنیــم، بــاز هــم مــی توانیــم ببینیــم کــه بــرای او راه رفتــن روی بنــد، اوج 

)ارضــا نیــاز بــه( آزادی اســت، جایــی کــه دیگــر هیــچ کــس نمــی توانــد تعقیبــش کنــد!

بــا حرفــه ای کــه فیلیــپ بــرای خــود انتخــاب کــرده، مشــخص اســت کــه نیــاز بــه تفریــح بســیار باالیــی نیــز دارد و ایــن حرفــه بخــش بزرگــی از نیــاز 

بــه تفریــح او را بــرآورده مــی کنــد، او میخنــدد و مــی خندانــد. از ســوی دیگــر بــه خاطــر کارهــای شــجاعانه ای کــه مــی کنــد و بــه خاطــر ســرگرم 

کــردن دیگــران، مــورد محبــت مــردم قــرار مــی گیــرد و بخشــی از نیــاز بــه عشــق و تعلــق خــود را ایــن گونــه ارضــا مــی کنــد. البتــه فیلیــپ در 

کنــار بندبــازی و تردســتی، مهــارت هــای اجتماعــی بســیار خوبــی نیــز کســب کــرده و قــادر اســت روابــط خوبــی بــا دیگــران برقــرار کنــد و ایــن 

گونــه  مــی توانــد دوســتان بســیار خوبــی نیــز دور خــود جمــع کنــد. امــا روشــن اســت کــه نیــاز بــه عشــق و تعلــق او بســیار کمتــر از نیــاز بــه 

قــدرت و آزادی اوســت زیــرا حتــی اگــر موضــوع تــرک خانــه و مــادرش را نیــز بخواهیــم نادیــده بگیریــم امــا در پایــان داســتان مانــدن در امریــکا و 

نیویــورک، کــه نمــاد آزادی و قــدرت اســت، را بــه بازگشــت بــه همــراه دوســت دختــرش آنــی بــه وطــن  کــه نمــاد عشــق و تعلــق و وفاداریســت 

ترجیــح مــی دهــد.

امــا نیــازی کــه در پاییــن تریــن ســطح قــرار دارد بــی تردیــد نیــاز بــه بقــای فیلیــپ اســت. هرچنــد او کار خــود را بــه مثابــه زندگــی مــی بینــد، امــا 

کیســت کــه ندانــد بــرای تحقــق چنیــن رویایــی بــه راســتی بایــد دســت از زندگــی شســت!  ترســی کــه هنــگام اولیــن روبــه رویــی او بــا بــرج هــای 

دوقلــو از داخــل هواپیمــا در چهــره اش ظاهــر مــی شــود، یــا خشــم و اســتیصالش وقتــی بــه پــای بــرج هــا مــی رســد و یــا اضطرابــی کــه شــب 

ــرای از دســت دادن جانــش  ــا بــه قــول خــودش، انقــالب  اش نشــان مــی دهــد، بیــش از آنکــه نشــان از نگرانــی او ب پیــش از اجــرای نقشــه ی

و تــرس از مــرگ را دربــر داشــته باشــد، بیانگــر تــرس او از شکســت و مــرگ رویایــش اســت؛ هرچــه نباشــد نــام رویایــش انقــالب اســت و هــر 

انقالبــی ممکــن اســت بــا شکســت مواجــه شــود و چــون آواری بــر ســر انقالبیــون  فــرو ریــزد. 
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