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 ساختاری نکتۀ ترینمهم یا «اصلی مسیر» توانمی که است این هم یکی بزرگ، های فیلم مشترک خواص از

 در که آن برای «رزمری بچۀ». داد تشخیص متفاوت، جهت هاده با و ممکن شکل هاده به را آنها مضمونی ای

می محتوایی، ابعاد در و غالب طور به. است آرمانی اینمونه واقع به گیرد، قرار خصیصه این بارز مثال جایگاه

 هک حاکمیتیدانست.  اثر معاصر جهان بر شرارت گسترشِ حال در حاکمیتِ از هولناک تصویری را فیلم توان

 تاوتکاس رومن تأکید با و آغاز است، عادی انسانی که مادری بطن از شیطان فرزند تولد با و زیرین یهاالیه از

 دیگر نگاهی با. دشومی قلمداد جهان شیطانی و جدید تقویم در «یک سال» تولدش سال ،(بالکمر سیدنی)

می نظر به محتمل و منطقی کامالً اش،روایت التهابپر سیر در فیلم هایچیده و هاداده به نظر با هم آن که

 عینی و ذهنی حیات در( یقین و تردید یا) واقعیت و وهم بین شدۀمخدوش مرز دربارۀ را فیلم توانمی رسد،

 قضاوت به و بنگرد خود ذهنیات زاویۀ از را جهان عینیات دهدمی ترجیح چگونه که این و دانست متمدن بشر

دربارۀ  نیامعززی حسین همکارم مطلب در تفصیلبه توانیدمی  را فوق نگرش دو هر یلدال و عناصر. )بنشیند

 که دیگری کلی برداشت سه دو کنار در اما (.۸۱ اسفند و بهمن تصویر، دنیای مجلۀ :بیابید «بچۀ رزمری»

می را پوالنسکی شاهکار که این: معتقدم بسیار یکی به شخصاً داد، ارائه فیلم منشورمانند دنیای از وانتمی

. کرد تلقی زنان بارداری دوران توهمات و هاحساسیت ها،چندش ها،ناهنجاری ها،رنج از مبسوطی شرح توان

 در هم را شدهگفته پیشتر هاینگرش عوامل همه رسوب بنگریم، فیلم به زاویه این از اگر که اینجاست نکته

درونمایۀ  آن حتی. دهدمی پوشش را فیلم تمامیت و است کامل یلیوتأ نیز این که رسدمی نظر به و یابیممی آن

 زندگی توهم یعنی ماجرا سببیت از بخش این به توجه بدون برشمردیم، که «واقعیت و وهم میان ناچیز فاصلۀ»

. است فارو میا دوش بر یکسره کار، این بار. . شد خواهد منطقبی تقریباً اش، بارداری دردآور دوره در رزمری

 میا تصویر آورند، یادبه هافیلم در را آبستن زن از ماندگاری و شاخص تصویر بخواهید سینما جدی اهالی از اگر

 اهگ و معصوم نگاه محجوب، لبخندهای و کودکانه رفتار ولی ماه به پا و برآمده شکم با «بچۀ رزمری» در فارو

 ت،اس رفته فرو کامالً لب، گوشۀ دو ناحیۀ در که الغر بسیار صورت و کوتاه حد از بیش موهای آن با هراسان،

 در دورمند مک فرانسیس گرفته اسکار بازی و نقش البته. بود خواهد آنان مشترک خاطره نخستین شکبی

 در فیلم دو اغماض غیرقابل و فاحش تفاوت ولی ست؛ا خوبی نمونۀ هم( ۱۹۹۶ کوئن، اتان و جوئل) «فارگو»

یم نشان پرطاقت و پرتالش پلیس یک قالب در را «حوادث کوران در باردار زن» فقط «وفارگ» که است این

 فیلم که حالی در. نیست متمرکز مضمون، یک عنوان به «بارداری» خود بر اصالً ش،هدف و داستان و دهد

 دن،ش مادر مشتاق جوان زن یک روی بر اش بیرونی و درونی ثیراتتا همه با را مقطع همین اساساً پوالنسکی،

 و دارند فرزند که آنان ویژه به -هاخانم که ام دریافته و دیده تجربه به. است داده قرار خود توجه کانون در

 و شناخت تصور در و ندارند خوشی دل «بچۀ رزمری“ از -اند گذرانده سر از بار یک کم دست را بارداری
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 آن با خوبی شخصی و حسی پیوند ندرت به آورند، حساب به ایاستادانه فیلم را آن اگر هم سینمایی ادراک

 هامرارت از را فیلم دو، آن همکاری .است فارو و پوالنسکی سر زیر مشترک، طور به اش دلیل. کنندمی برقرار

هاجرن آن اند کوشیده شدن، مادر عطش بر تکیه با که انیزن انبوه و است آکنده بارداری دوران هایخیالبافی و

 و ذهنی دردهای درک به هم را مذکر مخاطبان حتی که فارو ملموس عمیقاً آفرینینقش با کنند، فراموش را

. آورندمی یاد به قوت، و شدت همان به را حاملگی دورۀ موهوم هایهراس و هول همۀ دارد،میوا خود عینی

 مادری، لذت از سرمستی با و اندگریخته آن از همواره که کرد زنده مونث مخاطبان این برای را ریتصوی فارو

 . اندساخته مدفون را آن های رنج

 نشده، ساخته «بچۀ رزمری» از بعد میمه)متعلق به ژانر وحشت(  horror فیلم هیچ بگویم اگر نیست اغراق 

. باشد هبود فیلم این تاثیر تحت خود یروای یا مضمونی تکنیکی، ساختاری، رویکردهای از ایپاره در که آن مگر

 رکوردداران مثل) هراساندمی که کس آن یعنی ژانر این شوندۀ تکرار عموماً جایگاهو  نقش ود بررسی در اما

( پرایس وینسنت...  و لوگوسی بال الندو، مارتین ینی،چِ الن کارلوف، بوریس لی، کریستوفر یعنیهانقش ایفای

 در هم آن است، استثنایی کامالً ای نمونه فارو دومی، این برایهراسد، باید گفت می که کس آن مقابل، در و

 حتی .ندارد مشخص و مجزا طور به را( آوروحشت و آشامخون وار،دراکوال شخصیت یعنی) اولی کهمیفیل

 هیچ به اند،زمین روی بر شیطان نمایندگان ظاهراً که( تیس)جان کاساوه گای و مریرز همسایگان جماعت

 ،جاری است فیلم در واقعیت و توهم بین که نوسانی اساس بر آن، از فراتر و ندارند هراسناکی هیبت وجه

 تخابیان در فارو ترتیب، این به! نه؟ یا بترسد آناز  باید که وجود دارد چیزی اصالً آیا که داندمین انتها تا رزمری

 از عینی ترس جایگزین را هاناشناخته از مبهم هراسی گهگاه و سوءظن تردید، موتیف هوشمندانه، و تاریخی

 نوعی و کنجکاوی پرسشگری، بیشتر او، حاالت و نگاه در که است خاطر همین به. کندمی مشخص ایپدیده

 بعد که بینیدمی کنید، دنبال که را روایت روند .هراسیدن و ضجه و ترس تا آوریممی یاد به را میدائ تشکیک

 ( دونگور روت) دربارۀ آقای کاستاوت و همسرش رزمری که عجیبی و منفی احتماالت بر سر اصلی افکنیگره از

گره و افتدمی اتفاق متوالی طور به و یکسره «شک شدن برطرف و کردن شک» ۀشوند تکرار وضعیت دهد،می

 تشکیک هر هنگام ما: آورندمی پدید مخاطب در انگیزیشگفت جابجایی و شوندمی باز یک به یک فرعی، های

 سوبژکتیو کیفیت. شویممی همراه او با اش،کنندهمتقاعد استدالل البته و معصومیت جهت به رزمری، جدی

 به و بنگریم رزمری نگاه دریچۀ از را چیز همه که است ایگونه به هم فارو برانگیز همدلی بسیار بازی و فیلم

 کندمی عوض را چیز همه است توام کمال و تمام مسیر تغییر نوعی با که تازه اتفاقی ناگهان اما. بدهیم حق او

پنداشته گرتوطئه  را او همدل و همراه شوهر یا مهربان هایهمسایه که این از رزمری اشتباه به بردن پی با ما و

 زا او زودرس دردهای کامل توقف با( بالمی رالف) ساپرستین دکتر دربارۀ رزمری شک. شویممی زدهشرم ایم،
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 و رسدمی بست بن به آنها مکرر های محبت با بارها ت،کاستاو خانم و آقا به نسبت اشبدگمانی رود؛می بین

 پیشنهاد با ناگهان ه،افتاد خودش به نسبت او اعتناییبی فکر به وقتی درست هم گای همسرش مورد در حتی

 در .گیردمی اشزنانه عالیق و خود به گای توجه اوج نشانۀ به را این و شودمی مواجه او سوی از شدن داربچه

 ت؛اس همراه چشم حتی و سر انداختن پایین سکوت، با فارو بازی ،«شک رفع و شک» قطعات از یک هر انتهای

 به تردیدش، مورد های آدم همان قبال در و است زده التخج عمیقاً داشته، که سوءظنی از رزمری گویی

 آدم رزمری که شودمی کاستوکمبی چنان گاه اطمینان، این. کند تکیه آنها به گذاردمی که رسیده اطمینانی

 دوباره او مرگ خبر شنیدن با تا بردمی یاد از کلی به را هاچ )موریس ایونس( یعنی خود اطمینان مورد اصلی

 مضمونی های نوسان همه که است فارو رفتار و صورت در یقین و شک همین میان ساننو. بیفتد یادش به

دسیسه و دوستانه هایمحبت ینب نوسان خیال، و واقع نوسان کند؛می منتقل تماشاگر به درستیبه را فیلم

 شوق و زن یک زندگی و دوران بیماری ترین وخیم منزله به بارداری از بردن رنج میان نوسان و شیطانی چینی

 .او باروری و شکوفایی ۀجلو ترینبزرگ عنوان به شدن مادر ناپذیر وصف

 مثالی تصویر فیلم هایهمیان در کوتاه، بسیار ای فاصله با متضاد، حس دو این برای فارو میا .بکنید را فکرش

می را اشحاملگی تست مثبت نتیجه خبر خودش، اول دکتر با تلفنی ۀمکالم در که آنجا نخست،: آفریندمی

 شکلی به را خود شوق، از و فشردمی آغوش در نوزادی مثل را گوشی و کندمی رها را لمهمکا ناگهان و شنود

 عنان درد فرط از شان، دوستانه میهمانی اواسط در که آنجا بعدتر، اندکی و دهدمی تکان پایین و باال به خفیف

 بارداری دوم هفتۀ از - قهساب بی شکلی به - درد که این از و افتدمی تهوع و سرگیجه با ،دهد می کف از اختیار

 اطمینان ها، دوگانگی و تردیدها این همۀ پایان نقطۀ. کندمی آغاز بارمحنتای گریه دوستانش نزد شده، آغاز

 ایآق به و داندمی رزمری که است جهت این از «خودآگاه» گویممی که این. است فیلم نهایی فصلخودآگاهانۀ 

 پرسدمی او از کاستاوت و بشود؛ شیطان فرزند مادرتا  کنند مجبور را او خواهندمی آنها که گویدمی کاستاوت

 واقعیت که این جز بیندمین ای چاره آگاهی، آن وجود با وودهاوس رزمری! نیست؟ بچه این مادر او واقعاً آیا که

می رائها صحنه این طی که ریفیظ بازی در فارو طوالنی مکث. است شیطان و او مشترک فرزند این: بپذیرد را

 نت در بشر تردیدهای همۀ بلندای به است تاملی ببرد، نوزاد سوی به را اش مادری مهر دست باالخره تا دهد

 سوی از مادری آرامش و اشتیاق یکسو، از ناگزیری و اندوه. شاطراف دنیای در شر هایجلوه به ندادن ای دادن
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 تن از لیتمثی به و آیدمیبر فیلم انتهایی لحظات در فارو آفرینینقش از که است ایدوگانه حس این :دیگر

 فقید، دایمِکُ کریستف جاودان موسیقی. شودمی بدل ،کردمی ایستادگی برابرش در همه آن آنچه به بشر دادن

 مرموز هم: رودمی راه دادن در تن و مقاومت و آن میان مرز روی او، همچون و کندمی همراهی را فارو میا بازی

 نهایی بازی وصف در که برگزید آن توصیف برای را عبارتی توانمی. نوازگوش و مالیم هم ؛است شیطانی و

 .شیطان فرزند برای الالیی: آیدمی کار به هم فارو

 

 


