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نویسنده: حمید رضا کشانی 

سينما؛ 
سينماست.

نمـــی دانـــم ایـــن چیـــزی خوبـــی اســـت یـــا نـــه ولـــی ســـینما رســـانه 
ای اســـت مبتنـــی بـــر تکنولـــوژي . ابـــزار مـــی خواهـــد ، ابـــزار زیـــاد 
و گـــران ولـــی در عیـــن حـــال وظیفـــه رویاســـازی را هـــم بـــه عهـــده 
ـــی  ـــر وقت ـــرادران لومی ـــد ؟ ب ـــی آی ـــا م ـــدرت از کج ـــن ق ـــت . ای ـــه اس گرفت
ســـینما را اختـــراع کردنـــد بـــه مخیلـــه شـــان هـــم نمـــی رســـید کـــه 
رســـانه ای کـــه از آن بـــرای ثبـــت ورود قطـــار بـــه ایســـتگاه  اســـتفاده 
کردنـــد ، تبدیـــل بـــه ابـــزاری مـــی شـــود کـــه وحشـــی تریـــن رویاهـــا 
ــت ، در  ــج اسـ ــینما درد و رنـ ــی سـ ــی آورد . ولـ ــر در مـ ــه تصویـ را بـ
ــن  ــد از اتمام آخریـ ــی بعـ ــون ، میازاکـ ــا و جنـ ــروی رویـ ــتند قلمـ مسـ
کارش بـــا تمـــام انـــرژی و روحیـــه مثبتـــی کـــه دارد رو بـــه دوربیـــن 
ـــرا  ـــم چ ـــت ، نمیدان ـــج اس ـــه اش رن ـــینما هم ـــد س ـــی گوی ـــد و م ـــی کن م
هنـــوز فیلـــم مـــی ســـازم ، فقـــط ایـــن را مـــی دانـــم کـــه ســـینما درد 
و رنـــج بـــی پایـــان اســـت . ســـینما کار ســـختی اســـت ، ایـــن را هیـــچ 
ـــه  ـــد ک ـــوش کنی ـــد فرام ـــت نبای ـــچ وق ـــد ، هی ـــوش کنی ـــد فرام ـــت نبای وق
کاپـــوال بـــرای ســـاخت شـــاهکارش اینـــک آخرالزمـــان تمـــام زندگـــی 
اش را فروخـــت و تـــا مـــرز دیوانگـــی رفـــت ، نبایـــد فرامـــوش کنیـــد 
ـــر  ـــال صب ـــت س ـــش هش ـــر فیلم ـــرای ه ـــود ب ـــور ب ـــی مجب ـــه ژاک تات ک
کنـــد چـــون بایـــد قســـط هـــای وام بانکـــی اش را مـــی داد و در آخـــر 
ــل  ــی بدیـ ــاهکار بـ ــه شـ ــد کـ ــوش کنیـ ــد فرامـ ــرد . نبایـ ــر مـ در فقـ
اشـــتروهایم حـــرص در جلـــوی چشـــمانش از هشـــت ســـاعت بـــه زیـــر 
ـــد  ـــرد ، نبای ـــی ک ـــه م ـــه گری ـــت چگون ـــل یاف ـــم تقلی ـــاعت و نی ـــک س ی
فرامـــوش کنیـــد کـــه ســـر صحنـــه دکتـــر ژیواگـــو یـــک هنـــروز زیـــر 
ریلهـــای قطـــار مـــرد و دیویـــد لیـــن فیلـــم بـــرداری اش را ادامـــه داد ، 
ســـینما هنـــر گرانـــی اســـت ، فیلـــم ســـازان نمـــی تواننـــد همـــه ایـــده 
ـــد  ـــول بای ـــت آوردن پ ـــه دس ـــرای ب ـــد ، ب ـــم در بیاورن ـــه فیل ـــان را ب هایش
دســـت بـــه هـــرکاری بزننـــد ، بایـــد تهیـــه کننـــده را راضـــی کننـــد ، 
ـــه  ـــتن کلم ـــی نوش ـــر حت ـــه از هن ـــد ک ـــی برون ـــرمایه گذارن ـــراغ س ـــد س بای
آن را نیـــز نمـــی فهمنـــد ، بایـــد بـــه جـــک هـــای بـــی مـــزه شـــان 

بخندنـــد ، بایـــد بـــه نظـــرات ابلهانـــه شـــان گـــوش بدهنـــد تـــا پـــول 
فیلـــم شـــان را مهیـــا کننـــد . ولـــی وقتـــی ایـــن پـــول مهیـــا شـــد ، 
وقتـــی همـــه چیـــز آمـــاده شـــد ، نتیجـــه اش راننـــده تاکســـی اســـت،                                                                                                                    
نتیجـــه اش مخمـــل آبـــی اســـت ، نتیجـــه اش مرثیـــه ای بـــرای یـــک 
ـــرای  ـــت  ، ب ـــی اس ـــه جادوی ـــت ک ـــن چیزهاس ـــرای ای ـــینما ب ـــت . س رویاس
ـــد  ـــاز بای ـــم س ـــود ، فیل ـــاخته ش ـــی س ـــت فیلم ـــرار اس ـــی ق ـــه وقت ـــن ک ای
ـــچ  ـــده  اش هی ـــه برن ـــر ک ـــا براب ـــی ن ـــد ، جنگ ـــروع کن ـــگ را ش ـــک جن ی
ــل  ــل را تبدیـ ــینما تخیـ ــینما . سـ ــاگران سـ ــز تماشـ ــت ، جـ کـــس نیسـ
بـــه مکانیـــک مـــی کنـــد و از دل آن نهایتـــن رویـــا  را بـــرای مـــا بـــه 
ارمغـــان مـــی آورد . ســـینما بـــی شـــک مـــدرن تریـــن اختـــراع بشـــری 
اســـت ، هـــر بخشـــی از روح و جســـم انســـان را بـــه تصویـــر در آورده ، 
ـــر  ـــال تاثی ـــد س ـــش از ص ـــی بی ـــد از کم ـــه بع ـــته ک ـــدرت را داش ـــن ق ای
ــخ  ــاب تاریـ ــه کتـ ــل بـ ــینما تبدیـ ــود ،  سـ ــخ شـ ــر تاریـ گذارتریـــن هنـ
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــود ای ـــی ش ـــورد آن م ـــه در م ـــزی ک ـــن چی ـــده و بدتری ش
ـــر  ـــی بش ـــا وقت ـــت ، ت ـــه اس ـــن احمقان ـــت ، ای ـــرده اس ـــینما م ـــم س بگویی
روی زمیـــن اســـت ، داســـتان وجـــود دارد و تـــا وقتـــی قصـــه گویـــی و 
ـــت  ـــن اس ـــا ای ـــن ه ـــه ای ـــه هم ـــود دارد . نتیج ـــینما وج ـــت ، س ـــتان اس داس
کـــه مـــا آرام روی صندلـــی ســـینما مـــی نشـــینیم چـــراغ هـــا خامـــوش 
ـــان  ـــویم ، خودم ـــی ش ـــرق م ـــدني غ ـــام نش ـــی تم ـــود و در رویای ـــی ش م
ــی  ــارغ مـ ــق و فـ ــته و عاشـ ــی گذاشـ ــخصیت اصلـ ــای شـ ــه جـ را بـ
شـــویم ، در تمـــام مـــدت فیلـــم  تمـــام مشـــکالتمان یادمـــان مـــی رود 
ـــی  ـــت دنیای ـــه دس ـــان را ب ـــم و خودم ـــی کنی ـــوش م ـــان را فرام ، دردهایم
ــپاریم ، ایـــن قـــدرت سینماســـت ، برایتـــان دنیایـــی را  فیلـــم مـــی سـ
خلـــق مـــی کنـــد کـــه در آن مـــی توانیـــد بـــدون متهـــم شـــدن بـــه 
ـــدرن  ـــر م ـــت عص ـــینما حقیق ـــید . س ـــته باش ـــی داش ـــد زندگ ـــی چن دیوانگ
اســـت در دروغگـــو تریـــن شـــکل ممکـــن . بـــه قـــول ســـهراب شـــهید 

ثالـــث ســـینما دروغ اســـت ، زیباتریـــن دروغ ممکـــن .
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نسـبت ابعاد و کیفیت صفحه ی نمایش در سـینما اساسـاً مفهوم سـاده ای اسـت با یک تاریخچه ی 
عمیـق و درعین حـال مهـم. تصاویـر عموماً بـرای ما خیلـی مهم هسـتند. شـاید بزرگ ترین دلیلش 
ایـن باشـد کـه تصاویـر بیشـتر از هـر چیز دیگـری مثـل دیالـوگ، موسـیقی و داسـتان در خاطرمان 
می ماننـد. البتـه تصاویـر بـه معنـی جزئیـات تصاویر نیسـت، مـا از هر چیـزی یک کپـی نامطمئن را 
در اختیـار می گیریـم، بعضـاً حتـی ایـن تصاویـر را به دلخـواه دسـت کاری می کنیـم و در خاطراتمان 
به عنـوان تصاویـر اصلـی جایگزیـن شـان می کنیم. اما سـینما فـرای همـه ی این موضوعـات، لذت 
تصویر اسـت، لذت سـرک کشـیدن در جلد دیگران، بـودن به جای دیگری، تجربـه ی تمام چیزهایی 
کـه شـاید اصـاًل ممکن هم نباشـند و همـه ی این هـا اول از همه با زبان تصویر اسـت کـه خودنمایی 
می کننـد. سـینما روزبـه روز در ذات تکنیکـی خـود در حال پیش رفت اسـت، از وسـایل و دوربین های 
مختلـف گرفتـه تا ابزار پخش پیشـرفته، اما چه چیزی باعث این پیشـرفت اسـت؟ بـه قطع نمی توان 
گفـت، طبعـاً دلیـل علمی پشـت این قضیه هسـت، امـا بگذاریـد فعـاًل آن را این طـور بنامیم: عطش 
سـیری ناپذیر انسـان بـرای فرورفتـن در تصویـری دیگر.هرچـه تصویـر بزرگ تـر باشـد، عمـق این 
سـقوط هـم بیشـتر خواهـد بود.غرق شـدن در چیـزی که فـرای واقعیت است.سـینما لذت سـتودن 
تصاویـر بـدون واسـطه بـه هرچیز دیگری اسـت.  اگر بخواهیم سـاده بیـان کنیم، نسـبت تصویر، به 
نسـبت »طـول تصویـر بـه ارتفاع« آن گفته می شـود. این نسـبت می تواند توسـط دو عدد ماننـد ۴ در 
۳ یـا ۱6 در ۹ یـا به صـورت اعشـار بیان شـود، مثل ۱/8۵ و ۲/۳۵، بااین حال نسـبت تصویـر را می توان 
به شـکل  ۲/۳۵: ۱ نیز نوشـت. اما سـؤالی که برای ما مهم اسـت، این اسـت که همه ی این ها چطور 
آغـاز شـد؟ و چـرا نسـبت ابعاد تصاویـر برای صنعت سـینما تبدیل به یـک دغدغه ی پرطرفدار شـد و 

به صـورت دغدغـه هم باقـی ماند.
بیایید از نسبت ابعاد اولین فیلم های ساخته شده شروع کنیم.

سال های اولیه

 ما نسبت ابعاد را به یک مرد مدیونی هستیم: ویلیام کندی دیکسون. دیکسون در آزمایشگاه ادیسون 
به عنوان دستیاِر عکاس کار می کرد. بعدازاینکه ایستمن کوداک شروع به تولید انبوه فیلم های منعطف 
در اوایل ۱8۹۰ کرد، توماس ادیسون در تالش بود که این فیلم جدید را در دستگاهی به نام کینه 
توسکوپ قرار دهد، دستگاهی برای بزرگ کردن فیلم. اما بعد از گذشت چند سالی از آغاز این کار و 

توقف آزمایشات مختلف، باالخره آن دو توانستند به یک نمونه ی اولیه ی قابل استفاده برسند.  

دیکسون با استفاده از فیلم ۳۵ میلی متری توانست به ارتفاع ۴ )فیلم های ۴ سوراِخ( دست پیدا کنه که در 
پی آن توانست به تصویری با نسبت ۰/۹۵ در ۰/۷۳۵ و یا ابعاد ۴:۳ یا ۱/۳۳ دست پیدا کند.

حقیقتاً مشخص نیست که چرا دیکسون در وهله ی اول نسبت ۴ به ۳ را انتخاب کرد، اما هر چه که بود 
این نسبت جواب داد. در سال ۱۹۰۹ کمپانی فیلم سازی پتنت کمپانی )که اعتبار خیلی از کمپانی های 
اصلی آمریکایی تحت کنترل ادیسون بود( اعالم کرد که فیلم ۳۵ میلی متری با ارتفاع ۴ )۴ سوراِخ( و 
نسبت ۴ به ۳ با تصویری با ارتفاع ۴ یک استاندارد برای تمام فیلم هایی که در آمریکا ساخته و نمایش 
داده می شود در نظر گرفته شده است و این قضیه تقریباً برای کل نسل، و همه ی افراد یکسان ماند. 
هنگامی که در سال ۱۹۲۹ صنعت همگام سازی صدا با تصویر وارد صحنه شد و به صورت نوری در 

داخل نوار فیلم گنجانده شد، تغییری اجتناب ناپذیر در نسبت تصاویر به وجود آمد.
در سال ۱۹۳۲،آکادمی هنرهای تصویری و علوم اعالم کردند که برای اضافه شدن موسیقی متن به 
تصویر بر روی نوار فیلم ها، باید نسبت تصویر از باال و از پایین به نسبت ۱/۳۷ کاهش پیدا کند. )این 
ابعاد آن قدر نزدیک به ابعاد ۱/۳۳ بود که گاها به جای یکدیگر استفاده می شدند.( این ابعاد تصویر، ابعاد 
رسمی آکادمی خوانده می شدند )بدین معنی که ابعاد استاندارد برای فیلم سازی ازنظر آکادمی هنرهای 

تصویری ۱/۳۳ یا ۱/۳۷ باقی ماند( و برای یک نسل دیگر برای فیلم بین ها در هالیوود باقی ماند. 

ورود تصاویر عریض
سال ۱۹۵۰ سالی پرسروصدا برای فیلم ها بود، صنعت مجبور به بازسازی کردن خودش بود و دهه ای را 
از سر گذرانده بود که برادر کوچک تر سینما در حال رشد بود، یعنی تلویزیون. ازآنجایی که هرکسی که 
در آن زمان زنده بود برای فیلم دیدن به سینما می رفت و در ابعاد ۴ در ۳ فیلم تماشا می کرد طبیعی بود که 
تلویزیون ها نیز دقیقاً همان ابعاد از تصاویر را پوشش بدهند. مانند هر هم نژادی در خانواده ی سرگرمی، 
تلویزیون تمام توجهات را به سمت خود جلب می کرد و تأثیرات زیادی بر صنعت سینما می گذاشت. 
ناخودآگاه خیلی از مردم از سینما رفتن دست کشیدند و همین باعث شد که صاحبان سالن های سینما 
احساس خطر کنند. اما فیلم ها چطور توانستند بازهم به عرصه  بازگردند؟ طبیعتاً با ارائه ی چیزی که 
نمی شد در خانه به آن دست پیدا کرد. برای اولین بار، در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۵۲،فیلمی به نمایش 
درآمد که جرقه ای شد برای جنگی طوالنی مابین فرمت عریض فیلم ها و نتیجه اش باعث به وجود 

آمدن سینمای جدید و زیباتری شد.
مغز کودکانه ی فرد والر، کسی که سیستم چند دوربینی و چند پروژکتور را برای شبیه سازی تمرین های 
برای بمب افکن های جنگ جهانی دوم ساخت، سینه راما را به وجود آورد که از سه دوربین ۳۵ 

بوم های نقاشی
تاریخچه ی مختصری از ابعاد،

 کیفیت نمایش در صنعت سینما
armin.riazii@yahoo.com

نویسنده: ریچارد میسک
مترجم: آرمین ریاضی



ویــژه نــامه سینمـا تــک قلهک ۷۰

میلی متری تشکیل شده بود که با لنزهای ۲۷ میلی متری فیلم برداری می کرد و ارتفاع فیلم های ۳۵ 
میلی متری را از ۴ سوراخ به ارتفاع 6 )6 سوراِخ( افزایش می داد. این فرآیند نیازمند یک زاویه دید ۱۴۹ 

درجه ای بود که می توانست تصویری با ابعاد ۲/۵۹ را به نمایش بگذارد.
در سینه راما تصویر بر روی یک صفحه ی به شدت خمیده با استفاده از ۳ پروژکتور و یک سیستم صوتی 
۷ بانِد که کل محوطه ی پخش را محاصره کرده بود، به نمایش درمی آمد. این سینه راما بود، یک اتفاق 

بزرگ، اتفاقی که به مدت دو سال در نیویورک، در سالن نمایش وارنر در حال اجرا بود.
همان طور که ممکن است تصور کنی، مشکالت زیادی برای فیلم برداری با ۳ دوربین و بزرگ کردن 
آن با ۳ پروژکتور برای سینما داران بود. فقط یکی از دوربین ها بود که باید در مرکز کانونی قرار می گرفت 
و صفحه ی عریضی را هم پوشش می داد. بنابراین هرچه تصویر عریض تر می شد، نحوه ی قرار گرفتن 

مخاطبان برای اینکه زاویه دیدن آن ها خراب نباشد تبدیل به مسئله ی مهمی می شد.
در این میان، پدیده ی سینه راما به عنوان یک اتفاق بزرگ  در صنعت سینما نمود پیدا کرد، و استفاده از 
آن مقادیر زیادی پول را به این صنعت تزریق کرد. از سال۱۹6۲، ۱۰ سال زمان برد تا وقتی که سینه راما 
در یک دراماتیک استفاده شود، اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم،۲ فیلم...دنیای عجیب برادران گریم و 

فیلم حماسی،غرب چطور پیروز شد.
مشکل سینه راما این بود که عالوه بر گران بودن برای ساخت فیلم ها، پخش آن ها هم پرهزینه بود. اما 
صفحه ی عریض پرطرفدارتر از این ها بود که به کل نادیده گرفته شود. هشت ماه بعد از بعد از این که 
سینه راما در آوریل ۱۹۵۳ شروع به کار کرد، پارامونت اولین فیلم استودیویی عریِض »تخت«)بدون 
صفحه ی قوس مانند( را به نمایشدرآورد. این فیلم شین نام داشت که اصالتاً با ابعاد آکادمی فیلم برداری 
شده بود اما پارامونت باال و پایین تصویر را بریده بود تا بتواند به نسبت ابعاد ۱/66 دست بیابد. یعنی ۰/۳۳ 
بیشتر از نسبتی که موردنظر استاندارد آکادمی بود. نتیجه اما آن قدر متفاوت نبود، شاید تنها حرکت مفید 
این بود که این فیلم بر روی پرده ای خیلی بزرگ تر و جدیدتر با ارتفاع ۵۰ فوت در سالن موسیقی رادیو 
سیتی به نمایش درمی آید، که جایگزین صفحه نمایش قدیمی ۳۰ فوتی شده بود. موسیقی متن و دیگر 
صداهای این فیلم دارای صدای ۳ کانالی بود. اما فرآینِد صرف نظر کردن از فریم پخش برای رسیدن به 
صفحه ی عریض تر فرآیند ایده آلی نبود و پارامونت هم این را می دانست. این تکنیک در صفحه های 
بزرگ تر و عریض تر باعث می شد تا بافت فیلم بزرگ تر شود و کیفیت پخش پایین تر بیاید. دیگر زمان 

آن بود که پروسه ای جدید پا به عرصه ی سینما بگذارد.

بعد از دیدن تأثیرات سینه راما، مدیران کمپانی فاکس قرن بیستم، به سمت فرانسه رفتند تا با پروفسور 
هنری چرتین، مخترع تکنیکی به اسم آناموروسکوپ که در سال ۱۹۲۰ آن را اختراع کرده بود، مالقات 
کنند. آناموروسکوپ از لنزهای اختصاصی استفاده می کرد که باعث می شد همه ی تصاویر در ۱ عکس 

خالصه و تعریف شوند...به بیانی دیگر تصاویر درهم تنیده شوند.
استفاده ی ۲ به یک از لنزهای آنامورفیک، باعث شد که این فرآیند که فاکس آن را سینماساکوپ 
می نامید بتواند به نسبت ابعاد ۲/۳۵ برسد و البته درعین حال با فناوری فیلم های ۴ سوراخی ی ۳۵ 
میلی متری به این پدیده دست پیدا کند. سینمااسکوپ اولین بار در سال ۱۹۵۲ در فیلمی به نام ردا 

استفاده شد که بعدتر نیز تبدیل به یکی از آثار پرفروش همان سال نیز شد.
سینمااسکوپ یک برنده بود. لنزهای آنامورفیک، که بعضاً مشکالت تکنیکی هم داشتند، در 
فیلم برداری  بسیار ساده تر از تکنولوژی سینه راما برای فیلم برداری بودند و عالوه بر آن نیز نیازی به 
سرمایه گذاری هنگفت هم بر روی سالن های نمایش برای پخش آن ها نبود. تمام استودیوهای اصلی 
به سمت استفاده از سینمااسکوپ رفتند... همه به غیر از یکی، استودیویی که خودش رقابت برای 

رسیدن به صفحه ی عریض را به وجود آورده بود، یعنی پارامونت.
بااین حال اما سینمااسکوپ مشکل بزرگنمایی تصویر و پایین آمدن تصاویر بعد از عریض شدن  را 
به طورکلی حل نکرد، نه حداقل آن طور که پارامونت دوست داشت فیلم هایش دیده شوند. بنابراین 

پارامونت تصمیم گرفت تا خودش سیستمی را پایه گذاری کند...سیستمی به نام ویستا ویژن.
ویستا ویژن مشابه فیلم های ۳۵ میلی متری بود با این تفاوت که در ویستا ویژن گوی فیلم را ۹۰ درجه 
چرخانده باشیم. در این صورت تصویری که گرفته می شد با عرض 8 سوراخ بود )عرض 8( و نسبت ابعاد به 
۱/8۵ می رسید. نسخه ی نهایی در همان ابعاد عادی چاپ شد البته با لبه های مرئی که کوچک تر از حالت 
عادی نیز بودند.  اولین فیلمی که با ویستا ویژن ساخته شد، فیلمی به نام کریسمس سفید بود که در سال ۱۹۵۴ 
به نمایش درآمد، بعدازاین فیلم خیلی از فیلم ها از این تکنولوژی استفاده کردند ازجمله فیلم ۱۰ فرمان. 
اما شاید اولین استفاده ی قابل توجه از ویستا ویژن توسط آلفرد هیچکاک بود که بسیاری از فیلم هایش 
 ازجمله برای گرفتن یک دزد، سرگیجه و شمال تا شمال غربی را با این تکنولوژی فیلم برداری کرد.

دیگر فرمت های صفحه ی عریض در دهه ی ۵۰ به وجود آمدند: برای مثاًل سوپراسکوپ، تکنیراما، 
سینه میراکل، ویستاراما...اما توانایی فیلم های ۳۵ میلی متری هم حدی داشتند. مهندسین سینما باید 

به چیزهای بزرگ تری دست می یافتند.
تکنولوژی تاد آو، که توسط یکی از دست اندرکاران سینه راما و یک تهیه کننده ی تئاتر برادوی، مایک 
تاد، توسعه یافت. این فرآیند توسط کمپانی اپتیکال آمریکایی با فرمت ۷۰ میلی متری فیلم ها شکل 
گرفت که تقریباً همان فرآیندی که سینه راما انجام می داد را خلق می کرد با این تفاوت که اینجا فقط با 

یک دوربین و یک پروژکتور تصاویر به نمایش درمی آمدند.
با استفاده از نسبت ابعاد ۲/۲،تاد آو از اولین تکنولوژی هایی بود که از نسبت ابعاد ۲/۲ استفاده می کرد. 
فیلم چون دور دنیا در 8۰ روز، نوای موسیقی و اقیانوس جنوبی با استفاده از این تکنیک شکل گرفتند.

در سال ۱۹۵۴،در میان این هجوم پرده های عریض به سینما، یک کمپانی کوچک به اسم پانا ویژن 
شروع به ساخت لنزهای آنامورفیک برای دوربین ها و پروژکتورها شدند که باعث شد تا کمبود لنزها 
در سرتاسر آمریکا به طرز شگرفی جبران شود. اصالتاً این لنزها فقط با سینما اسکوپ کار می کردند، 
که خیلی سریع تبدیل به راه حل بسیاری از مشکالت تکنیکی سینمااسکوپ شدند. مشکالتی که از 
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ابتدای به وجود آمدن سینمااسکوپ دست وپا گیر آن بودند. اما در اواخر دهه ی ۵۰،پاناویژن دیگر در 
حال گرفتن قدرت از سینما اسکوپ بود. با استفاده از موفقیت آنها، پاناویژن توسعه و تنظیم دوربین ها 
و فرمت های جدید دیگری را آغاز کرد. این تغییرات شامل ام جی ام 6۵ بود که با استفاده از فیلم های 
۷۰ میلی متری توانستند مسابقه ی ارابه رانی در بن هور را با ابعاد فوق عریض ۲/۷6 بگیرند. ام جی ام 
6۵ تبدیل به پاناویژن سوپر ۷۰ شد، که البته مشابه با ام جام 6۵ بود با این تفاوت که از لنزهای کروی 
ساده استفاده می کرد )نه لنزهای آنامورفیک(. و این لنزها باعث می شد تا بتوانند به ابعاد ۲/۲ دست پیدا 
کنند. این سیستم برای لرنس عربستان استفاده شد که در سال ۱۹6۲ هم اسکار بهترین فیلم برداری 
سال به فردریک یانگ رسید. اما فیلم های ۷۰ میلی متری گران بودند. فرایند شیمیایی دست و پاگیر 
که در فیلم های ۳۴ میلی متری هم مشکل ساز بود در ۷۰ میلی متری هم پدیدار شدند. اما فیلم های ۷۰ 
میلی میتری مشکالت بزرگنمایی و تار شدن را رفع کرده بودند و اینجا بود پسرخاله ی فیلم های ۷۰ 

میلی متری یعنی آی مکس وارد شدند.

16 به 9 از کجا آمد؟

خب این تغییر ابعاد از ابتدای کار از دوران صامت با ۱/۳۳ یا ۴ به ۳ شروع شد، به ۱/۳۷ رسید، با سینه راما 
به ۲/۵۹ دست پیدا کرد. سینه اسکوپ به ۲/۳۵، ویستا ویژن ۱/8۵،تاد آو به ۲/۲ و بعضاً در فیلم های 

مثل بن هور و با ام جی ام 6۵ به ۲۷6 هم رسیدند.
اما ۱/۷۷ یا ۱6 به ۹ کجا قضیه است.

برای پاسخ به این قضیه باید به برادر کوچک تر سینما یعنی تلویزیون بازگردیم. در اواخر ۱۹8۰،وقتی که 
سیاست ها بر این بود که کیفیت استاندارد تلویزیون ها بر روی اچ دی باشد،کرنز اچ پاورز، یک 
مهندس تصویر یک ابعاد جدید را پیشنهاد داد که ازنظر هندسی چیزی بود مابین ۴ به ۳ و ۲/۳6 که 
از متداول ترین ابعاد در این صنعت به حساب می آمدند... بدین معنی که یک عکس از نسبت ابعاد هم 
به نسبت هر صفحه ی نمایش باید به درستی در ۱6 به ۹ جا بگیرد. بدین معنی که فارغ از ابعاد پرده ی 
نمایش، تصویر قادر باشد در هر حالتی عریض در نظر گرفته شد.  بنا براین، بدون هیچ درگیری و حتی 
تصویب و توافقی، ابعاد ۱6 به ۹ پدید آمد و تبدیل به صفحه ی عریض استاندارد برای تمام فرمت های 
ویدئویی شد.  بعدها با ورود به سال ۲۰۰۰ دی وی دی ها و دیسک های فشرده با کیفیت های باال 
روانه ی بازار شدند که آن ها هم از فرمت ۴:۳ به ۱6:۹ تفییر یافتند. دی وی دی ها ساخته شدند تا 
۳۴۵6۰۰ پیکسل در هر تصویر را در ابعاد ۷۲۰ در ۴8۰ در خود جای دهند.در همین دوره نیز فیلم های 
زیادی که با فرمت استاندارد ۴:۳ ساخته شده بودند دوباره توسط کمپانی کرایتریون کالکشن ، در فرمت 

۱6:۹ عرضه شدند.
همانطور که می توانید در عکس های زیر  مشاهده کنید , این تفاوت در کیفیت در تغییر ابعاد                                                 

می تواند مشهود باشد.

اما آخرین دست آورد برای سینما چیزی نیست آی-مکس. شرکت آی-مکس از سال ۱۹۷۰ آغاز به 
کار کرد. کلمه ی آی-مکس مخخف شده ی«تصویر بزرگ«)۱()پانویس( است و یک فرمت برای 

فیلمسازی است که توسط کمپانی کانادایی آی-مکس ساخته شده است.از سال ۲۰۰۲ تا کنون 
بسیاری از فیلم ها برای پخش در سالن های آی-مکس به فرمت آی مکس تبدیل و یا ارتقا یافته اند.
آی-مکس در ابتدا با نام مولتی اسکرین کار می کرد. به دلیل اینکه برای این سیستم باید از پروژکتور 
های چندگانه استفاده می شد.سیستم تک دوربینه و تک پخش کننده اما به زودی جای آن را گرفت 
و توسط شاو بر اساس رمان »چرخه ی گردان« ساخته شد و در نهایت م توسط پیتر رونالد رایت جونز 
خریداری شد. رونالد رایت یک کارمند یک فرشوگاه ماشین در استرالیا بود.بعد از بوجود آمدن این 
سیستم , بیش از پیش مشخص شد که یک تصویر بسیار بزرگ تاثیر بسیار بیشتری از چند تصویر با 

ابعاد کوچکتری دارد . و این دلیل تغییر نام این شرکت از مولتی اسکرین به آی-مکس بود.
اما فرمت عمومی آی-مکس ۷۰/۱۵ خوانده می شود , عدد ۱۵ به تعداد سوراخ ها و یا زنجیره ها در 
هر فریم اشاره دارد.اما آی-مکس برخالف مابقی رقیبانش برای این که به تصویری بزرگتر دست 
پیدا کند از اینکه موسیقی و صدای فیلم را در فریم فیلم جای دهد سر باز زد. کاری که برای افزودن 
صدا به تصویر کرد این بود که , صدا 6 کانالی را بر روی فیلم ۳۵ میلی متری ضبط کردند و جدا برای 

تماشاچیان پخش کردند.
از ویلیام دیکنسول که در آزمایشگاه ادیسون به تصویر ۴ در ۳ دست یافت تا تحول صفحه ی عریض 
در ۱۹۵۰ و شروع سینه راما و رسیدن به ابعاد ۱6 به ۹ سفری هیجان انگیز است. این که نسبت ابعاد 
چطور و چگونه تغییر گرده اند و خاطراتمان به همراه این فیلم ها چطور با آن عجین شده است. این 
فقط یک تصویر و یک شکل است. تصویر و کیفیت ها در سینما در حکم یک بوم نقاشی برای کشیدن 
داستان های ما هستند. اما هرچقدر که کیفیت این بوم های نقاشی مهم باشد، نحوه ی استفاده از آن 

مهم تر است. پس بهتر است از این بوم برای خلق چیزی فوق العاده استفاده کرد.

منابع : 
widescreenmuseum.com

in70mm.com
تاریخچه ی صفحه ی عریض و فرآیند عریض شدن فیلم ها ، نوشته ی لس پاول روبلی

IMAX = Image Maximum.۱



ویــژه نــامه سینمـا تــک قلهک۷۲

نوشــته ی زیــر بــه قلــم "ســوزان ســانتاگ" بریــدهای از یــک مقالــه ی بلنــد اســت کــه در ســال ۱۹۹۵ بــرای "فرانکفــورت رانچــو" نوشــته شــده اســت و نســخه هایــی از آن نیــز در 
نیویــورک تایمــز نیــز چــاپ شد."ســانتاگ" یــک نویســنده، فیلــم ســاز، معلــم و فعــال سیاســی بــود کــه در ســال ۱۹6۴ اولیــن مقالــه اش را منتشــر کــرد.او نوشــته هــا و ســخنرانی 
هــای زیــادی در خــالل جنــگ ویتنــام انجــام داد و همچنیــن مقالــه هــای بســیاری راجــع بــه عکاســی، فرهنــگ و هنــر، ایــدز و بیمــاری، حقــوق بشــر، کمونســیم و اندیشــه هــای 
راســت گــرا نوشــت.در نیویــورک او را "تأثیرگذارتریــن منتقــد نســل" مــی داننــد و لقــب "بانــوی ســیاه نامــه هــای آمریکایــی" را بــه او داده انــد.از او شــش رمــان بــه چــاپ رســید که 
رمــان "در آمریــکا" جایــزه ی بهتریــن کتــاب ملــی را در ســال ۲۰۰۰ برد."ســانتاگ" در ۱۹۳۳ در نیویــورک متولــد شــد و در زادگاهــش در ســال ۲۰۰8 بــر اثــر بیمــاری ســندرم میلــو 

ــتیک در گذشت. دیسپالس

همـه چیـز در سـینما با آن لحظه شـروع شـد، 
100 سـال پیـش، وقتی کـه قطار به ایسـتگاه 
رسـید. مـردم فیلـم را درون خودشـان حـس 

ند. کرد

یک قرن سینما
بنظــر مــی رســد کــه صدمیــن ســال ســینما یــک چرخــه ی زندگــی ماننــد در خــودش 
دارد: یــک تولــد اجتنــاب ناپذیــر، هجــوم متــداوم افتخــارات و شــروِع یک افــول غیر قابل 
بازگشــت در آخریــن دهــه  ی تحقیــر آمیــز. ایــن نیســت کــه دیگــر نتوانیــد امیــدی بــه 
فیلــم هــای قابــل تحســین در آینــده داشــته باشــید.اما چنیــن فیلــم هایــی باید جزئــی از 
اســتثنائات قــرار بگیرنــد – ایــن دســت آوردی بــزرگ در هــر هنــری اســت. فیلــم هــای 
آینــده بایــد نقیــض حقیقــی نـُـرم هــا و شــیوه هایــی باشــند کــه در حــال، در همــه جــا، 
فیلــم ســازی حکومتــی بــا نظــام ســرمایه داری بنــا نهــاده اســت کــه وقتــی مــی گوییم 
همــه جــا تبدیــل می شــود بــه جهــان ســرمایه داری.و فیلــم هــای معمولی، فیلــم هایی 
کــه صادقانــه بــرای ســرگرمی )تجــاری( ســاخته مــی شــوند بــه طــرز حیــرت آوری بــی 
معنــی هســتند؛ اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آن هــا در بــرآورده کــردن انتظــارات مخاطــب 
مــد نظرشــان شکســت مــی خورنــد. ســینمای تجــاری سیاســتی را در پیش گرفته اســت 
کــه مشــتق فیلــم ســازی اســت، یــک ترکیــب یــا بازترکیــب بــی پروایانــه ی هنــر، بــه 
امیــد بازتولیــد موفقیــت هــای گذشــته آن هــم در زمانــی کــه هــدف فیلمهــای عالــی 
در حــال حاضــر، بیشــتر از هــر زمــان دیگــری، دســتیابی بــه یگانــه بــودن است.ســینما، 
زمانــی بشــارت قــرن بیســتم خوانــده شــد، امــا حــاال بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان قــرن، 

بهنظــر شــبیه یــک هنــِر رو بــه انحطــاط اســت.

 شــاید ایــن ســینما نیســت کــه در حــال مــرگ اســت بلکــه "ســینه فیلــی" اســت کــه 
دارد از بیــن مــی رود – اســِم نــوع بســیار خاصــی از عشــق کــه ســینما الهــام بخــش آن 
بــوده اســت. هــر هنــری متعصــبان خــودش را مــی پرورانــد. هرچند عشــقی که ســینما 
الهــام بخــش آن شــد، خــاص اســت و از ایــن عقیــده پدیــد آمــد کــه ســینما هنری ســت 
غیــر از هنرهــای دیگــر: اساســاً مــدرن؛ بــه طــرز بــارزی در دســترس؛ شــاعرانه و راز آلــود 
و اروتیــک و معنــوی –دارا بــودِن همــه ی آن هــا در آِن واحد.ســینما پیامبــران خــودش را 
داشــت. )شــبیه یــک مذهــب( ســینما یــک نهضــت بــود. بــرای ســینه فیــل هــا، همــه 
چیــز در فیلــم هــا خالصــه مــی شد.ســینما هــم کتــاب هنــر بــود و هــم کتــاب زندگــی.

همــان طــور کــه خیلــی از مــردم متوجــه شــدند، شــروع فیلمســازی در ۱۰۰ ســال پیش، 
بــه راحتــی، یــک شــروع مجــدد بــود. در ســال ۱8۹۵ تقریبــاً دو مــدل فیلــم ســاخته مــی 
شــد، ۲ مدلــی کــه بــه نظــر مــی رســد ســینما بــا آن هــا پدیــد آمــد: ســینما بــه عنــوان 
رونویســی از زندگــی حقیقــی )بــرادران لومیــر( و ســینما بــه عنوان اختــراع، تصنــع، خیال، 
فانتــزی )جــورج ملِیــس(. امــا ایــن مقابلــه ی درســتی نیســت. تمــام حــرف ایــن اســت 
ــرای اولیــن مخاطبــان آنهــا -- فیلــم  ــا افتــاده ی حقیقــت، ب کــه رونویــس پیــش پ
رســیدن قطــار بــه ایســتگاه ال کیوتات–تجربــه ی فــوق العــاده ای بــوده است.ســینما بــا 
شــگفتی آغــاز شــد، شــگفتی از ایــن کــه واقعیات مــی تواننــد بدون واســطه تغییــر کنند.
تمــام آنچــه کــه ســینما اســت، تالشــی ســت بــرای تــداوم و بازســازی حس شــگفتی.

همــه چیــز در ســینما بــا آن لحظــه شــروع شــد، ۱۰۰ ســال پیــش، وقتــی کــه قطــار بــه 
ایســتگاه رســید. مــردم فیلــم را درون خودشــان حــس کردنــد، همانطــور کــه قطــار بــه 
نظــر بــه ســمت آن هــا در حرکــت بــود جمعیتــی کــه در حقیقــت میخکــوب شــده بودند 
از هیجــان فریــاد مــی کشــیدند. تــا زمانــی کــه ظهــور تلویزیــون ســالن هــای تئاتــر را 
خالــی نکــرده بــود، ایــن مالقــات هفتگــی بــا ســینما بــود کــه بــه شــما یــاد مــی داد )یــا 
تــالش مــی کــرد تــا یــاد بدهــد( چطــور راه برویــد، ســیگار بکشــید، ببوســید، بجنگیــد، 
عــزاداری کنیــد. فیلــم هــا بــه شــما نکتــه هایــی راجــع بــه این کــه چطــور جذاب باشــید 
مــی دادند.بــرای مثــال: بارانــی پوشــیدن هنگامــی کــه حتــی بــاران هــم نمــی بــارد، 

مرثيه ای برای 
تصــویر

نویسنده : سوزان سانتاگ
مترجم : آرمین ریاضی
armin.riazii@yahoo.com
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ــا خــود بــه خانــه مــی بردیــد تنهــا بخشــی  خــوب اســت.اما هــر چیــزی کــه شــما ب
از یــک تجربــه ی بزرگتــر از فــرو رفتــن در زندگــی هایــی بــود کــه متعلــق بــه شــما 
ــود.آرزوی گــم کــردن خــود در زندگــی دیگران...صــورت هــای دیگران.ایــن تصــور  نب
در تجربــه ی ســینمایی شــامل فــرم بــزرگ تــری از میالســت.بیش از آن کــه تجربــه را 
بــه خــود اختصــاص دهیــد، چیــزی کــه بــر روی تصویــر اســت را انتقــال میدهیــد. شــما 
میخواهیــد کــه توســط فیلــم هــا دزدیــده شــوید -- و دزدیــده شــدن یعنــی غرق شــدن 
توســط حــس فیزیکــی تصویر.تجربــه ی "بــه فیلــم رفتن" بخشــی از همین اســت.دیدن 
یــک فیلــم بــزرگ فقــط بــر روی تلویزیــون بــه معنــی حقیقــِی دیــدِن آن نیست.مســئله 
فقــط ابعــاد مختلــف تصویــر نیســت : اختــالف بیــن تصویــری کــه در ســینما مــی بینید 
و تصویــری کــه در جعبــه ی کوچکــی در خانــه تــان مــی بینید.شــرایط خانگــی بــرای 
توجــه کــردن بــه فیلــم در حــد زیــادی توهیــن بــه فیلــم اســت.حاال امــا فیلــم ها انــدازه 
هــای اســتانداردی ندارنــد، تلویزیــون هــای خانگــی مــی تواننــد بــه بزرگــی ســالنهای 
پذیرایــی یــا دیــوار اتــاق خــواب باشــند.اما بــا اینحــال نیز شــما در یــک ســالن پذیرایی و 
یــا یــک اتــاق خــواب هســتید.برای ربــوده شــدن، بایــد در یــک صندلی در ســالن ســینما 

در میــان غریبــه هــای ناشــناس نشســته باشــید.
هیــچ حــدی از غــر زدن و عــذاداری کــردن مراســم هــای ناپدیــد شــده ی ســالن تاریک 
شــده ی ســینما را بــاز نمــی گرداند.نــزول ســینما بــه تصاویــر مبتــذل، و دســتکاری بــی 
نظــم تصاویــر )کات هــای ســریع تــر و ســریع تــر( بــرای جــذاب ســاختن شــان باعــث 
تولیــد ســینمایی بــی مغــز و ســبک وزن شــده اســت کــه توجــه کامــل هیــچ کســی را 
طلــب نمیکند.تصاویــر حــاال دیگــر در هــر ســایز و هــر انــدازه ای بــر روی هر ســطحی 
ظاهــر مــی شــوند: در ســینما بــر روی پــرده، بــر رو دیوارهــای دیســکو و روی مانیتورهای 
غــول آســای بــاالی ســالن هــای ورزشــی.حضور گســترده و مــداوم تصاویــر متحــرک به 
تدریــج توقعــات مــردم را، چــه آن هایــی کــه بــه ســینما بــه چشــم هنر نــگاه مــی کردند 

و چــه آن هایــی کــه بــه چشــم ســرگرمی، پاییــن آورده اســت.
مســلماً، میــان ایــن دو فــرم در ســال هــای اولیــه تفاوتــی نبــود. و تمــام فیلمهــای عصــر 
صامــت -- از شــاهکار هــای “فیولِــــید”،”دی.دابلیو گریفیث”،”ژیگا ورتوف”، “پبســت”، 
“مورنائــو” و “ویــدور” تــا فرمــول زده تریــن ملــودرام هــا و کمــدی هــا -- در مقایســه 
بــا بســیاری از آنچــه کــه در آینــده منتشــر شــد، همگــی در ســطح بــاالی هنــری بودنــد.

بــا ظهــور صــدا، تصویرســازی بســیاری از شــاعرانگی و درخشــندگیش را از دســت دادو 
اســتاندارد هــای تجــاری راه را ســخت تــر کرد.ایــن روش از فیلــم ســازی -- سیســتم 
ــاً از  ــرای ۲۵ ســال تحــت ســلطه ی خــود در آورد )تقریب ــم ســازی را ب هالیوودی–فیل
۱۹۳۰ تــا ۱۹۵۵(. اصیــل تریــن کارگردانــان، مثــل “اریــک وون اســتروهایم” و “اورســون 
ولز” توســط سیســتم شســکت خورنــد و در نهایــت بــه انــزوای هنــری در اروپــا رانــده 
شــدند --جایــی کــه کمابیــش بــا همیــن قــدرت ســینمایش در حــال شکســت سیســتم 
بــا بودجــه ای کمتــر اســت، فقــط فرانســه اســت کــه در ایــن بــازهی زمانــی فیلمهــای 

فــوق العــاده و زیــادی تولیــد شــدند.
در همیــن لحظــه ی خــاص در ایــن تاریــخ صــد ســاله ی ســینما بــود کــه ســینما رفتــن 
هــا، تفکــر در فیلــم هــا، گــپ زدن راجــع بــه فیلــم هــا تبدیــل بــه یــک حــس در میــان 
دانشــجویان و دیگــر جوانــان کــم ســن و ســال تــر شد.شــما نــه فقــط عاشــق بازیگرهــا 
مــی شــوید بلکــه عاشــق خــود ســینما مــی شود.ســینه فیلــی اولیــن بــار در ۱۹۵۰ در 
فرانســه پدیــدار شــد: انجمنــی کــه تبدیــل بــه مجلــه ی افســانه ای “کایــه دو ســینما” 
شــد)در پــی آن نیــز مجلــه هــای پرشــوری در آلمــان، ایتالیــا و بریتانیــای کبیــر شــکل 
گرفت(معابــدی کــه در اروپــا و آمریــکا بــه عنــوان ســینماتک هــا و محافــل تخصصــی 
فیلــم و مــرور فیلــم هــای کارگــردان هــای گذشــته بازگشــایی شــدند. ۱۹6۰ و اوایــل 
۱۹۷۰ دورهی پرشــور فیلــم رفتــن بــود، بــا ســینه فیــل هایــی که همیشــه انتظار داشــتند 
کــه صندلــی ایــد الــی ترجیحــاً در وســط هــای ردیــف ســوم نزدیــک بــه پــرده پیــدا 

. کنند
بــرای ۱۵ ســال در آن دوره هــر مــاه یــک شــاهکار جدیــد ســاخته مــی شــد.آن دوره در 
حــال حاضــر چقــدر دور مــی نماید.بــرای اطمینــان، همیشــه تناقضــی بیــن ســینما بــه 
عنــوان صنعــت و ســینما بــه عنــوان هنــر بــوده اســت، ســینما به شــکل یــک روزمــره و 
ســینما بــه عنــوان یــک تجربه.امــا ضدیــت در ایــن نبــود کــه ســاخت فیلمهــای اعجاب 
انگیــز غیــر ممکــن باشــد، گاهــی اوقــات ضدیــت درون و گاهــی اوقــات خــارج از جریان 
اصلــی ســینما بود.حــاال امــا وزنــه بــه طــرف ســینما بــه شــکل یــک صنعــت ســنگینی 

میکنــد. ســینمای بــزرگ دهــه ی 6۰ و ۷۰ بــه واقــع انــکار شــده اســت. دهــه ی ۱۹۷۰ 
هالیــوود دســت چیــن و ارائــه پیــش پا افتــادهای بــود کــه باعــث نــوآوری در روش روایت 
و در تدویــن فیلــم هــای موفــق اروپایــی جدیــد و جدیــد مســتقل آمریکایی شــد.بعد از آن 
مصیبتــی بــه ســینما وارد شــد کــه شــامل باالرفتــن هزینــه هــای تولیــد در دهــه ی 8۰ 
شــد کــه در نهایــت باعــث تحمیــل جهانــی اســتاندارد هــای ســاخت و توزیــع فیلــم هــا 
بصــورت اجبــاری شــد و ایــن بــار در مقیــاس جهانی.افزایــش هزینــه هــای تولیــد بدیــن 
معنــی بــود کــه فیلــم هــا در صورتــی ســود ده بودنــد کــه در کوتــاه مــدت هزینــه هــای 
مصرفــی را بــاز مــی گرداندنــد – رونــدی کــه باعــث شــد تــا بــالک باســترها نســبت به 
فیلــم هایــی بــا بودجــه ی کــم بیشــتر مــورد توجه قــرار بگیــرد، هرچنــد که اکثــر بالک 
باســترها شکســت مــی خوردنــد و همیشــه تعــداد معــدودی از فیلــم هــا بودنــد کــه همه 
ی مــردم را برخــالف انتظــارات شــان شــگفت زده مــی کردنــد. بــازه ی زمانــی پخــش 
فیلــم هــا مــدام کوتــاه تــر و کوتــاه تــر شــد )مثــل عمــر کتــاب هــا بــر روی قفســه 
هــای کتاب(؛بســیاری از فیلــم ها هم مســتقیماً بــرای مصارف خانگی ســاخته میشــدند.
همــان طــور کــه فیلــم هــا، ب صــورت کلــی، تبدیــل به یــک عــادت و ســرگمی خانگی 
مــی شــدند ســالن هــای ســینما نیــز در حــال بســته شــدن بودنــد – خیلــی از شــهرها 

حتــی یــک ســالن هــم نداشــتند.
در ایــن کشــور)آمریکا( کاهــش ســطح انتظــارات بــرای کیفیــت و تــورم انتظــارات بــرای 
بدســت آوردن ســود بیشــتر ایــن کار را بــرای کارگردانــان جــاه طلــب هنــری آمریــکا 
غیــر ممکــن کــرده اســت، کســانی چــون "فرانســیس فــورد کاپــوال" و "پــاول شــریدر” 
قــادر بــه کار در ســطح بــاالی خــود نیســتند.در خــارج از کشــور هم نتایــج در ســودازدگی 
برخــی کارگردانــان بزرگ در دهــه ی اخیــر قابــل مشــاهده اســت. دیگــر چــه جایــی 
بــرای پیشــتازی مثــل “هانــس یورگــن ســودربرگ” کــه فیلــم ســازی را بــه کل کنــار 
گذاشــته اســت یــا بــرای “گــدار” کبیــر کــه حــاال فیلــم هایــی راجــع بــه تاریــخ فیلمهــا 
مــی ســازند، مانده اســت؟ حســاب مابقــی بــا خودتان.”الکســاندر ســاکورو” تحت شــرایط 
بــی رحمانــه ی کاپیتالیســم روســیه چطــور مــی توانــد پولــی بدســت آورد و فیلــم هــای 

رفیــع خــودش را بســازد؟ 
همــان طــور کــه پیــش بینــی شــد، عشــق بــه ســینما رو بــه زوال اســت.مردم همچنــان 
دوســت دارنــد کــه بــه تماشــای فیلــم برونــد و بعضــی هــم هنــوز اهمیــت مــی دهنــد 
و انتظــار چیــزی خــاص، ویــژه و ضــروری از فیلــم دارنــد. و فیلــم هــای شــگفت انگیــز 
همچنــان ســاخته مــی شــوند. امــا حــاال دیگــر به ســختی مــی تــوان در میــان افــراد کم 
ســن و ســال تــر، یــک ســینه فیــل متمایــز و عشــق ســینما پیــدا کــرد کــه بــه ســادگی 
فقــط عاشــق ژانــر محــدودی از فیلــم هــا طبــق ســالیق خــودش نباشــد )عطــش بــی 
پایانــی بــرای دیــدن و دیــدن آنچــه کــه ممکن اســت از گذشــته ی باشــکو ســینما مانده 
باشــد. ســینه فیلــی در حــال تخریــب اســت بــه عنوانــی چیــزی عجیــب، از مــد افتــاده 
و پرافاده.بــرای یــک عشــق ســینما ایــن چیــز هــا و ایــن فیلــم هــا یعنــی یــک تجربــه 
ی یگانــه، غیــر قابــل تکــرار و جادویی.ســینه فیلــی بــه مــا مــی گویــد کــه بازســازی 
هالیــوودی نســخه ی نفســگیر “گــودار” نمــی توانــد بــه خوبــی اصلــش باشــد. ســینه 
فیلــی در عصــر فیلــم هــا صنعتــی جایــی نــدارد. یــک ســینه فیــل نمــی توانــد از میــان 
یــک طیــف گســترده چیــزی را گلچیــن کنــد، از ایــده ی فیلــم گرفتــه تــا یــک اُبــژه ی 
شــاعرانه، او نمیتوانــد توســط کســی خــارج از صنعــت فیلــم برانگیختــه شــود، مثل یک 
نقــاش و یــا یــک نویســنده و دوســت دارد کــه خــودش فیلــم هــم بسازد.ســینهفیلی در 

حقیقــت بدیــن مفهمــوم در حــال شکســت اســت.
اگــر ســینه فیلــی مــرده باشــد، پــس فیلــم هــا هــم مــرده انــد. مهــم نیســت کــه چقــدر 
فیلــم ســاخته مــی شــود، حتــی چقــدر فیلــم خــوب قــرار اســت ســاخته شــود.اگر ســینما 
بخواهــد احیــا شــود فقــط بوســیله ی نــوع جدیــدی از عشــق بــه ســینما احیــا خواهــد 

شــد.

بـرای ربـوده شـدن، بایـد در یـک صندلـی در 
سـالن سـینما در میـان غریبههـای ناشـناس 

نشسـته باشـید.
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گفتـه می شـود تماشـاگرانی کـه نزدیکتربـه 
کـودکان  یـا  می نشـینند  نمایـش  صفحـه 

فیلـم یاعالقمنـدان  هسـتند 

خوانش مخاطب از یک اثر هنری  به عوامل زیادی بستگی دارد پیشینه ی هر مخاطب 
در مواجهه با اثر منحصر به خود اوست اما این تنها عامل درک مفهوم اثر نیست. نوع اثر، 
مولف آن و محیطی که اثر در آن عرضه میشود تاثیر بسزایی در مخاطب می گذارد، پس                                                                                                                                    
نمی توان تنها به مولف یک اثر اکتفا کرد و نقش مخاطب و محیطی را که در آن با اثر مواجه 
می شود را نادیده گرفت. فیلم دیدن در سالن سینما تنها یک تجربه ی بصری صرف نیست، 
مواجه شدن با متن فیلم با مواجهه و خوانش دیگر آثار هنری تفاوت دارد، وقتی یک اثر برای 
یک جمع نمایش داده میشود تاثیر ناآگاه جمعی بر هر فرد غیر قابل کتمان است اما این تجربه 
در سینما کمی متفاوت است برای مثال مخاطبانی که برای دیدن یک فیلم به سالن سینما 
می روند در مقایسه با افرادی که برای دیدن یک اثر هنری وارد یک گالری می شوند تنها در 
مکانی مشترک حضور دارند، مخاطبان آثار هنری را می بینند اما نه در یک لحظه ی مشترک 
و هر یک می توانند بر هر اثر نسبت به نیازشان تأمل کنند یا از آن عبور کنند اما در سالن سینما 
مخاطبان در مسیر پیش رونده ی نمایش اثر با هم همگام می شوند پس نمی توان از تأثیر 
ناآگاه جمعی در محیط و آِن همزمانی لمس لحظات مشترک در سالن سینما چشم پوشی 
کرد. شاید با خود بگویید این تجربه در سالن تئاتر هم تکرار میشود اما چنین نیست زیرا 
جایگاه هر مخاطب در سالن نمایش تئاتر نقطه ی دیدی متفاوت را برای او رقم می زند ولی 
تصویر دوبعدی فیلم چنین تفاوتی را نمی سازد همچنین فیلم توهم حرکت تصاویر است 
نه خود آن، حال آنکه در تئاتر خود حرکت را می بینیم پس تفاوت در عینی بودن و ذهنی 

بودن حرکت است.
تجربه ی دیدن فیلم در سالن سینما را نمی توان بدون تاثیر محیط بر مخاطب بررسی کرد، 
معماری سالن نمایش ، ورودی، چیدمان و فاصله ی بین صندلی ها و در مجموع اتمسفر کلی 
محیط تجربه ای منحصر به فرد را برای شما می سازد که دیگر قابل تکرار نیست، صدای 
پچ پچ جمعیتی که هر یک در جایگاه خود قرار می گیرند، بعد سالن در خاموشی مطلق فرو 
می رود و سکوت همه جا را فرامی گیرد حاال لحظه ی نمایش است. این همان تأثیری ناآگاه 
جمعی و محیط بر شماست است، تاثیری که از مواجهه با همان متن به صورت فردی در شما 
شکل نخواهد گرفت، در سینما تصویر بر پرده پروژکت می شود ولی در تلویزیون تصویر 
به شکل مستقیم نمایش داده می شود پس این دو تصویر کامال از نظر جنس، نور و رنگ با 

هم متفاوت اند.
 از سوی دیگر بیننده در هنگام تماشای فیلم در سالن سینما به ازای هر صد دقیقه، حدود 
چهل دقیقه در تاریکی کامل است اما نقص دستگاه بینایی مانع درک این فواصل شده و 
شما حرکت را به صورت پیوسته می بینید و فواصل کوتاه تاریک را درک نمی کنید. در 
پایان بخشی از تصاویر و صحنه ها که تاثیر بیشتری در شما می گذارد و به شکلی شفاف 
تر در ذهنتان نقش می بندد را برای خود یادآوری می کنید و در هنگام خروج از سالن در                       
حرف های دیگر مخاطبان تجربه ی لحظه های مشترک را در میابید که شاید همان تاثیر 
مواجهه ی جمعی باشد، شما در دنیای واقعی به صورت مشترک با دیگران، یک زندگی 
مجازی را تجربه کرده اید. در واقع فیلم شما را مجذوب خود کرده و به صورتی مسخ شده 

زمانی را در دو فضای متباین زیسته اید. فضایی که به شکل فیزیکی در آن قرار داشته اید 
و تجربه ی دنیای مجازی فیلم، گویی در آِن واحد در دو زندگی موازی زندگی کرده اید.

روالن بارت نویسنده، فیلسوف و نشانه  شناس معروف فرانسوی است وی در سال ۱۹۷۵ 
مقاله ای به نام “در حال خروج از سینما” منتشر کرد و در آن و به شکل شاعرانه ای، سلوک 
از فیلم دیدن را به تصویر کشید وی که خود را بیش از فیلم محسور سالن سینما می داند به 

شرح حالی از چگونگی “جدا شدن از پرده ی نقره ای” پرداخت.
باید اعتراف کنم، که نگارنده خروج از سالن سینما را دوست دارد. بازگشت به پیاده رویی 
کمابیش روشن و خلوت و مردد برای رفتن به کافه ای خاص  یا جایی دیگر، قدم زدن در 
سکوت درحالی که تمایلی به بحث درباره ی فیلمی که دیده است را ندارد، در خودش فرورفته 
و اندکی گیج و مبهوت است، سرما را در تنش احساس می کند و به خستگی و خواب آلودگی 
اش فکر می کند، بدنش کرخت، بی حال شده، تلوتلو می خورد و کمی احساس جدایی و 
ازهم گسیختگی و حتی بی خیالی می کند. درواقع،  واضح است که در حال خروج از حالت 
هیپنوتیزم است و هیپنوتیزم برای او تنها یک معنا دارد، التیام واالترین نیروها. او به موسیقی 
می اندیشد، آیا چیزی به عنوان موسیقی هیپنوتیزم کننده وجود ندارد؟ کاستراتو فارینلی 
در زمان خود باورنکردنی بود، او به مدت چهارده سال، هر شب با خواندن یک آواز واحد، 

مالیخولیای فیلیپ پنجم را درمان کرد.
این اغلب همان حالتی است که او از سالن سینما خارج می شود. چگونه به چنین حالتی 
می رسد؟ حالتی که در مورد یک جستجوی خاص فرهنگی، یک فیلم منتخب یا مورد عالقه 
اش فراوان تکرار می شود که هشداری مقدماتی به ما می دهد، او از سر بطالت و پر کردن 
اوقات فراغت به سینما می رود به نظر می رسد حتی پیش از آنکه به سالن سینما برود شرایط 
کالسیک هیپنوتیزم مهیا شده است، خأل و جای خالی و تمایل به پر کردن آن. این حالت 
خلسه که در او پدید می آید، صرفًا از قرار گرفتن در برابر فیلم و به خاطر فیلم نیست. این 
حالت، بی خبر از آن و حتی پیش از آنکه تماشاگر آن فیلم باشد وجود دارد، موقعیتی سینمایی 
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که پیشاهیپنوتیزم محسوب می شود. کنایه ای درست مطابق با نظر بروئر و فروید، تاریکی 
سالن سینما از قبل با خیالی نیمه روشن نشان داده می شود و او را خیابان به خیابان، پوستر به 
پوستر به سوی خود کشانده و درنهایت در مکعبی بی احساس، ناشناخته و تاریک ازنظر پنهان 

می کند،جایی که در آن آیین نمایشی ارائه می شود، که فیلم نام دارد.
تاریکی سینما چه مفهومی دارد؟ هر بار که کلمه سینما را می شنوم، بیش از فیلم ، سالن 
سینما در ذهنم می آید. نه تنها به این دلیل که ذات و ماهیت خیال در تاریکی است، بلکه به 
خاطر رنگ و بوی اروتیسمی که در فضا پراکنده است. به واسطه تجمع انسان ها، به دلیل 
نبوِد مادیت و دنیا دوستی یا به خاطر وضعیت راحت و لمیده ای که دارد، سالن نمایش مکان 
و موقعیت دسترسی هاست، حتی بیش از کشتی های تفریحی کروز، فقدان حضوِر بدن ها 
که بهترین تعریف برای اروتیزم مدرن است، نه آن چنانکه تبلیغات ارائه می کند، بلکه آنچه 
مربوط به یک کالن شهر است. در این تاریکی شهری است که آزادی جسم فراهم می شود 
و اثر غیرقابل مشاهده ی تمایالت، از پیله ای سینمایی تجلی می یابد به همین دلیل است که 

من با تمامی تمایالت و احساساتم درگیر آن می شوم.
در این تاریکی سینما، شیفتگی شدیدی نسبت به فیلم نهفته است. تجربه ای مخالف آن را 
در نظر بگیرید، تلویزیون که فیلم ها را بدون هیچ جذبه و افسونی نمایش می دهد. دراینجا 
تاریکی محوشده، گمنامی و ناشناسی ازمیان رفته است، فضا آشنا و مأنوس و همراه با 
متعلقات آن مکان، مهارشده و رام است، اروتیک بودن فضا از ما سلب می شود، تلویزیون 
به عنوان ابزار خانوادگی ما را محکوم به همراهی با خانواده می کند در کنار گرمای جمعی، چه 

کانون پر حرارتی می تواند باشد.
در آن مکعب مبهم و تاریک، تنها یک نور وجود دارد، صفحه نمایش؟ اما همان قدر قابل 
رؤیت است که غیرقابل مشاهده. آن مخروط رقصان که تاریکی را همچو پرتو لیزری 
می شکافد و سوراخ می کند.این پرتو با چرخش ذراتش، تصاویر را تغییر می دهد، ما صورتمان 
را به سوی ارتعاشی درخشان برمی گردانیم که حرکت سریع آمرانه اش ، سرها مان را نوازش 
می کند و مو و صورت کسی  را برای لحظه ای نمایان می کند. همانند آزمایش های قدیمی 
هیپنوتیزم ،ما بی آنکه آن را از روبرو ببینیم مجذوب و مسحور این فضای درخشان می شویم. 
دقیقًا مانند دسته ای بلند از نور که از سوراخ کلیدی نمایان باشد و سپس همه از طریق 
آن سوراخ به دقت نظاره گر و مبهوت خواهیم شد و آیا هیچ بخشی از این خلسه ناشی از 
صدا،موسیقی و کلمات نیست؟ معمواًل آواهای صوتی برای تأکید بر شباهت قصه ها به 
زندگی واقعی استفاده میشوند و صرفًا ابزاری تکمیلی برای تصویراند و خود را متواضعانه با 
موضوع نمایش تطبیق دهد، و به هیچ وجه مجزا از موضوع نیستند، با این حال ممکن است 
موسیقی متن، اندکی از فیلم جدا شود. ممکن است صدا را جایگزین یا بزرگنمایی شود، بذر 
صدا پرده گوش ما صیقل داده می شود و شیفتگی از نو آغاز می شود به همین دلیل بهترین 
شکل آن  از راه تصنع میسر می شود از طریق محصول مصنوعی مانند پرتوهای لرزان 
پروژکتور که از باالی سر یا طرفین می آید، بی آنکه مفهوم تصویر را تحریف کند، تصویر 

نمایش داده شده بر پرده سینما را محو می کند. این همان محدوده باریکی است که افسون 
فیلم و خلسه سینمایی در آن اثر می کند. من همچنان که باید در داستان باشم باید جای 
دیگری هم باشم، مجموعه تصاویر رهاشده، آن چیزی است که می بایست داشته باشم، 
مانند بیماری وسواسی، دقیق، سازمان یافته و در یک کالم سختگیر، این تمام انتظار و 

توقعی است که من از یک فیلم و مکانی که وارد آن می شوم دارم. 
ماهیت فیلم چیست؟ یک فریب. من محدود به تصاویر شده ام، گویی  اسیِر برقرار کردن 
رابطه دوگانه ای با مجموعه ی تصاویر هستم. تصویر آنجا روبروی من قرار دارد، با دال و 
مدلولی به هم آمیخته، نسبی و کلی این یک فریب تمام و کمال است. من خود را به میان 
آن، به شکلی غریزی به سوی تکه پاره ها و ضایعات زندگی، پرتاب می کنم و این مسئله 
ممکن است موجب برداشت غلط من از مجموعه تصاویر شود. با این حال در سالن سینما 
می نشینم و بینی ام را به آینه صفحه نمایش می چسبانم، به مجموعه ای از تصاویر که به طور 
خودپرستانه ای خود را در آن می یابم. گفته می شود تماشاگرانی که نزدیکتربه صفحه نمایش 
می نشینند یا کودکان هستند یاعالقمندان فیلم. تصویر مرا مجذوب و تسخیر خود می کند، 
من به صفحه ی نمایش چسبیده ام و این خاصیت چسبندگی تضمین طبیعی بودن صحنه ی 
فیلم برداری  شده است، چسبی که از تمام شگردها و تکنیک های فنی تهیه شده است. رئال، 
تنها از بُعد و مسافت آگاه است، و سمبلیک از ماسک و نقاب. تنها تصویر است که حقیقی 
است و قادر به انعکاس واقعیت. درواقع، تصویر شامل تمام ویژگی های ایدئولوژیکی نیست، 
تماشاگر سینمایی که در مورد موضوع تاریخی نیز به گفتمان ایدئولوژیکی می چسبد، به 
هم آمیختگی، شباهت، طبیعی بودن و حقیقی بودنش را نیز تجربه می کند. آیا این یک فریب 
برای آن هایی که از آن گریزان اند است؟ ایدئولوژی ممکن است مجموعه تصاویری از یک 
دوره تاریخی یک جامعه باشد، مانند فیلمی که تماشاچیان خود را اغوا می کند و ویژگی های 
بصری خاص خود را دارد. آیا تصاویر تکراری و اقتباسی که زبان ما به آن چسبیده اند، کلیشه 
نیستند؟ و آیا در مکانهای عمومی رابطه ای دوگانه با خود و خود جسمانی نداریم؟ چگونه از 
بند این آیینه رها شویم؟ من پاسخی ساده به آن می دهم، با دور بودن از آن. مسلمًا می توان 
هنری را تصور کرد که با توسل به دید انتقادی بیننده، این چرخه دوگانه ی، جذبه فیلم و 
رهایی از خلسه ی زندگی مانند، را کمی تضعیف کند. آیا این همان شیوه فاصله گذاری 
برشت نیست؟ موارد بسیاری می تواند به ما کمک کند که از این خلسه خیالی یا ایدئولوژیکی 
بیرون آییم. روش های متعدد هنر حماسی، فرهنگ تماشاگر و یا هوشیاری ایدئولوژیک 
اوبرخالف تشنج کالسیِک، به محض آنکه کسی مجموعه تصاویر را باور کند، ناپدید 
می شود.اما در کنار مسلح شدن به گفتمان ضد ایدئولوژی روش دیگری هم برای فیلم دیدن 
وجود دارد، با اجازه دادن به خود برای شیفتگی دو برابر، توسط تصویر و محیط اطراف، گویی 
در آن واحد دو جسم داریم. یک جسم خودشیفته که به صفحه آیینه ای خیره و در آن غرق 
می شود و یک جسم منحرف که آمادگی بت سازی از آنچه فراتر و گسترده تر از تصویر است 
را دارد. بافت صدا، سالن، تاریکی، توده مبهم بدن های دیگر، پرتوهای نور، ورود به سالن و 
خروج از آن، خالصه آنکه، من به منظور فاصله گرفتن، این رابطه را با افزودن یک موقعیت 
پیچیده تر می کنم. آنچه از آن برای فاصله گرفتن از تصویر استفاده می کنم در حقیقت همان 
چیزی است که مرا شیفته و مجذوب آن می کند. من به واسطه فاصله هیپنوتیزم می شوم، و 
این فاصله نکوهشی عقالنی نیست و می توان گفت که فاصله ای عاشقانه است. آیا در خوِد 
سینما و نمایش درحالی که کلمه را با مفهوم ریشه شناختی آن در نظر بگیریم، سعادت و لذت 

اختیار وجود دارد؟

 
در آن مکعـب مبهـم و تاریـک، تنهـا یـک نور 
وجـود دارد، صفحـه نمایـش؟ امـا همـان قدر 

قابل رؤیـت اسـت کـه غیرقابل مشـاهده

منابع:
Barthes Roland,Theater Movie the Leaving

جذابیت سالن های تاریک سینما، کتایون یوسفی، سینما چشم
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روند و سير پيشرفت سينما
 )در سالهای اولیه تولد سینما(

“حرفـه ی فیلمسـازی بایـد چنان حرفـه ی باال 
و با ارزشـی باشـد که تمام کسـانی که مشـتاق 
آننـد نتوانند نسـبت بـه هر دانشـی کـه آنها را 
تبدیل به فیلمسـاز و یا انسـان بهتـری می کند 

بی تفاوت باشـند. “
سرگی آیزنشتاین

سینما با یک انفجار بزرگ به وجود نیامد.
 ســینما بــه تدریــج، بــه آرامــی و بــا گــذر زمــان زیــادی رشــد کــرد و بــه آنچــه 

مــا امــروز مــی بینیــم و مــی شناســیم تبدیــل شــد.
هرگــز نمــی توانیــم واقعــه ای خــاص را بــه عنــوان شــروع ســینما و یــا حتــی 
ــط  ــکوپ توس ــراع کینتوس ــه اخت ــم. ن ــذاری کنی ــام گ ــینما ن ــول س ــروع تح ش
ادیســون در ســال ۱8۹۱ و نــه حتــی اولیــن نمایــش فیلــم بــه مخاطبــان توســط 
بــرادران لومیــر در ســال ۱8۹۵ ، خالقیــت متفــاوت جــرج ملیــس، هیــچ کــدام را 
نمــی تــوان اتفاقــی انقالبــی در رونــد پیشــرفت ســینما بدانیــم. در واقــع تمــام 
رویــداد هــای اوایــل تاریــخ ســینما بــا کمــک هــم موجــب  تولــد ســینما شــدند. 
در اوایــل ۱۹۰۰ تغیــر و رشــد فیلــم هــا بــه صورتــی بــود کــه فیلــم هــا از چنــد 
ــا ۱۰ دقیقــه  ــم هایــی ۵ دقیقــه ت ــه فیل ــا ۱۹۰۵ ب ــم پشــت ســرهم ت تــک فری
ــن و  ــت دوربی ــم، موقیع ــای ت ــن داســتان و الق ــرای گفت ــه ب ــل شــد ک ای تبدی
نمــا هــا را عــوض مــی کردنــد. کــم کــم فیلمســازی بــه یــک تجــارت تبدیــل 
شــد، چیــزی کــه مــی تــوان از طریــق آن هــم پــول ســاخت هــم ســرگرمی. 

ــدی  ــای بع ــر از گام ه ــدی بلندت ــده ی جدی ــر ای ــه ه ــای اولی ــه گام ه همیش
ــا هیجــان ســازندگانش  ــق مــی شــود، ب ــی خل ــده وقت ــرا یــک ای آن اســت. زی
بــرای بــه نمایــش گذاشــتن و هیجــان مخاطبیــن بــرای دیــدن و کشــف کــردن 
مواجــه مــی شــود. ایــن هیجــان ســیر پیشــرفت را شــدیدا افزایــش مــی دهــد. 
ــی  ــخن نم ــر دری س ــر از ه ــت، دیگ ــادی داش ــرات زی ــینمای ۱۹۱۰، تغیی س
ــده دار،  ــای خن ــش ه ــا نمای ــینما را مســاوی ب ــی توانســتد س ــر نم ــت. دیگ گف
ــرده  ــر روی پ ــه جــای ســالن هــای تئات ــا ب ــازی و ســیرک کــه صرف شــعبده ب
ی نقــره ای دیــده مــی شــوند بداننــد.  ســینما بــا ســرعت زیــادی رشــد کــرده 
بــود و بــرای خــود شــخصیت پیــدا کــرده بــود. فیلــم هــا بــرای خــود موضــوع 
ــه  ــری منحصــر ب ــه هن ــم داشــتند. ســینما، ب داشــتند و در راســتای موضــوع ت

ــود. فــرد تبدیــل شــده ب

تولد هالیوود
ــا  ــود. ب ــم ب ــوود فراه ــدن هالی ــود آم ــه وج ــرای ب ــز ب ــه چی ــد، هم ــه بع از ۱۹۱۰ ب
کمــک جــرج ملیــس ســینما آموخــت چگونــه بــا رنــگ زدن هــر فریــم بــا بــراش 
مــی تــوان فیلــم را رنگــی کــرد و ایــن رنــگ چــه جلــوه ای بــه تصویــر روی پــرده 
مــی دهــد.  موســیقی و افکــت هــای صوتــی تصویــر را مهیــج تــر کــرد. میزانســن 
و حتــی تدویــن وارد ســینما شــد. ســینما کارگردانانــی خــالق چــون گریفیــث را بــه 
خــود دیــد. کارگردانــی کــه محتــوا و داســتان گویــی را بــا اســتفاده درســت از فــرم 
ســینمایی در فیلــم هایــش جــای داد. بازیگــری کــم کــم بــه عنــوان یــک شــغل 
کــه اســتعداد خــاص الزم دارد شــناخته شــد و بازیگــران کــم کــم بــه ســتاره هــا 

تبدیــل مــی شــدند. همــه چیــز بــرای بــه وجــود آمــدن هالیــوود فراهــم بــود.
اســتدیو هــا کــم کــم بــه ارگان هایــی بــرای تهیــه فیلــم تبدیــل شــدند. ســرمایه 
ــه یــک تجــارت تبدیــل شــده  ــدا شــد و ســینما تمامــا ب ــم هــا پی ــرای فیل گــذار ب
بــود. تجارتــی کــه اســتقبال مخاطبیــن از فیلــم هایــش معیــاری بــرای ارزش یابــی 
آن بــود. تجارتــی کــه معیــار مردمــی اش مــی گفــت آیــا کار درســت پیــش مــی 
رود یــا نــه. تجــارت ســینما بــا مــردم و ســلیقه ی مــردم در یــک راســتا بــود. مــردم 
تصمیــم مــی گرفتنــد کــه آیــا یــک فیلــم قابــل دیــدن اســت یــا نــه. تجارتــی کــه 

تــا کنــون ادامــه دارد. 
فیلــم هــا کــم کــم بــه شــاخه هــای مختلــف تبدیــل شــدند. ژانــر از ابتــدای پیدایش 
ــود. فیلــم هــای وســترن بیــن ســال هــای۱۹۰۳  ســینما در حــال شــکل گیــری ب
تــا ۱۹۰۷ خــود را بــه صــورت ژانــری متفــاوت و مشــخص نشــان داد. ژانــر کمــدی 
از همــان ابتــدا مخاطــب زیــادی داشــت، فیلــم هــا ابتــدا لحنــی هماننــد کمدیــا دل 
ــف  ــد و کمــدی هــای مختل ــج شــکل گرفتن ــه تدری ــا ب ــه خــود داشــتند ام ــه ب آرت
بــا حضــور شــخصیت هایــی ماننــد کمدیــن آنــدره دیــد در فیلــم هــا، و بعــد از آن 

بازیگــران خالقــی چــون باســتر کیتــون و چارلــی چاپلیــن بــه وجــود آمــد.
 کــم کــم تمــام ژانرهایــی کــه بــه امــروز مــی شناســیم  متولــد شــدند و بــه ســرعت 

ــد کردند.  رش
ژانــر در حــال شــکل گیــری بــود. بــرای خــود جلــوه ی دیگــری پیــدا کــرد. بــرای 
خــود معنــا داشــت و فیلــم هــا را از هــم متمایــز مــی کــرد. انــگار هــر فیلــم بــرای 
ــز یکــی از شناســه  ــر نی ــت و شناســنامه داشــت و ژان خــود دیگــر شــخصیت، هوی

هــای اصلــی فیلــم هــای ابتدایــی تاریــخ بــود.
ــون  ــه تاکن ــی ک ــد کودک ــت. مانن ــادی داش ــد زی ــینما رش ــد س ــالهای بع ــی س ط
ــی  ــد، حت ــه باش ــن را آموخت ــون راه رفت ــت و اکن ــی رف ــا راه م ــت و پ ــار دس چه
دیزنــی از ســال  ۱۹۲8 توانســت بــه موفقیــت دســت پیــدا کنــد و آنطــور کــه امــروز 
ــن از  ــاخت انیمیش ــت س ــر اس ــه ذک ــه الزم ب ــود.) اگرچ ــناخته ش ــیمش ش میشناس
قبــل از ۱۹۳۰ رواج داشــت. همچنیــن بــه عنــوان فنــون خــاص ســینمایی در فیلــم 
هــای ابتدایــی بــکار مــی رفــت.( تدویــن آیزنشــتاینی نیــز گامــی بــزرگ در تدویــن 
ــی  ــه کارگردان ــازی، از جمل ــادی از فیلمس ــای زی ــه ه ــود. و روی جنب ــینما ب در س

ــادی گذاشــت. ــر زی ــرداری تاثی میزانســن و فیلمب
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صدا: تحولی بزرگ
ــه  ــا ب ــه آنچــه م ــل آن ب ــی کــه در تحــول ســینما و تبدی یکــی دیگــر از عوامل
عنــوان ســینما مــی شناســیم تاثیــر بســزایی داشــت، وارد شــدن صــدا بــه ســینما 

بــود. 
تــا اواســط ۱۹۲۰ ســینما بــه اوج شــکوه خــود رســید. بزرگیــی کــه بــه جرئــت 
ــا آن زمــان صــدای همــگام شــده و  ــوان گفــت تکــرار نشــدنی اســت. ت مــی ت
ــرای  ــی ب ــرده نمــی شــد. )مگــر در مراحــل تجرب ــه کار ب ــوز ب ــر هن ــا تکنیکال ی
ــی  ــی م ــه معرف ــن ده ــر ای ــده در آخ ــگام ش ــدای هم ــان( ص ــی کارگردان برخ
ــن دو  ــز ای ــه ج ــد. و ب ــی ش ــی معرف ــه ی س ــط ده ــر در اواس ــد و تکنیکال ش
ــه  ــه نشــد ک ــره ای اضاف ــرده ی نق ــه پ ــان ب ــک دیگــری در آن زم ــچ تکنی هی
ــی  ــان داده م ــب نش ــه مخاط ــز ب ــد نی ــه بع ــاه ب ــه ی پنج ــت از ده ــوان گف بت
ــده  ــترده مانن ــینمایی گس ــرات س ــت تغیی ــر اس ــه ذک ــل ب ــن قاب ــود. همچنی ش
اضافــه شــدن صــدا و تکنیکالــر بدلیــل ایــن کــه بــه شــرایط پخــش مناســب بــا 
تجهیــزات جدیــد احتیــاج داشــت در برخــی نقــاط جهــان و مناطــق روســتایی تــا 

ــد. ــق خــود مان ــه شــکل ثاب مــدت هــا ب
ــا  ــر ۱۹۲۷( ب ــق 6 اکتب ــورت دقی ــه ص ــر ۱۹۲۰ )ب ــوگ در اواخ ــتفاده از دیال اس
ــن  ــون در ای ــد. ال جانس ــروع ش ــرز ش ــرادران وارن ــاز از ب ــده ی ج ــم خوانن فیل
ــد.   ــوز هیچــی نشــنیدی” را مــی گوی ــو هن ــوگ فرامــوش نشــدنی “ت ــم دیال فیل
ــینما را  ــف س ــای مختل ــه ه ــام جنب ــت تم ــوان گف ــی ت ــزرگ، م ــول ب ــن تح ای
لمــس کــرد. ســینما اکنــون ماننــد کودکــی بــود کــه حــرف زدن را شــروع کــرده 
باشــد و اولیــن کلمــات خــود را بــر زبــان مــی آورد. همــه دوســت دارنــد حــرف 
زدن کــودک را ببیننــد و بعضــی نیــز دوســت دارنــد بــه او کلماتــی یــاد دهنــد. 

ــد و دســته ی دوم، ســینماگران. دســته ی اول مــردم ان
ــه  ــدا، و فیلمنام ــوژی ص ــه تکنول ــه ب ــا هم ــتادیو ه ــد اس ــه بع ــخ ب از آن تاری

ــدند.  ــز ش ــوگ مجه ــتن دیال ــه نوش ــان ب نویس
ــش  ــل از پیدای ــان قب ــد. در آن زم ــت نبودن ــدا مثب ــرات در ابت ــه ی تاثی ــا هم ام
صــدا مخاطبیــن تمــام دنیــا روی پــرده ســینما چیــزی را مــی دیدنــد کــه فقــط 
بیســت ســال قبلــش غیــر قابــل تصــور بــود. کارگردانــان آموختــه بودنــد چگونــه 
موســیقی را بــا فیلــم هــای خــود همــگام کننــد و چگونــه از افکــت هــای صــدا 
ــت  ــوژی افک ــای تکنول ــرفت ه ــا پیش ــن ب ــد. همچنی ــتفاده کنن ــتی اس ــه درس ب
ــی  ــای صدای ــت ه ــواره افک ــد و هم ــی ش ــته م ــی برداش ــی قدیم ــای صدای ه
بهتــری جایشــان را مــی گرفــت. همچنیــن فیلــم هــا را بــا امولســیون حســاس 
بــه رنــگ روی ســطحی از نیتــرات مــی ســاختند کــه موجــب مــی شــد شــفافیت 
ــی  ــای صوت ــت ه ــد. افک ــی ش ــرده م ــری روی پ ــح ت ــات واض ــر و جزئی تصوی
جدیــد فیلــم هــا را جــذاب تــر کــرده بــود. و بازیگــران بــرای مخاطــب شــناخته 

شــده و تبدیــل بــه ســتاره شــده بودنــد. 
ــی از ایــن کیفیــت هــا برداشــته  ــر خیل ــا ورود صــدا و پــس از آن تکنیکال ــا ب ام
ــوع  ــی ممن ــای صوت ــت ه ــتر افک ــد. بیش ــذف ش ــده ح ــیقی زن ــد. موس ــی ش م
گشــت زیــرا بــا خوانــدن سنســور هــای رنــگ تالقــی داشــت. ســرمایه گــذاری 
ــه ضبــط کــردن صــدا و خریــد  تمرکــزش را از جلــوه هــای تصویــری بیشــتر ب
دســتگاه هــای پخــش کــردن آن منتقــل کــرد. همچنیــن تمــام تمرکــز بــر روی 
صحنــه هایــی مــی رفــت کــه دیالــوگ داشــته باشــند و ایــن تمرکــز کارگردانــان 
ــت در  ــوان گف ــی ت ــرد. م ــی ک ــم م ــن ک ــا و تدوی ــه نم ــاژ و زاوی را روی دکوپ
ــود  ــرای خ ــازی ب ــم س ــی در فیل ــبک خاص ــد س ــه بع ــال ۱۹۱۲ ب ــکا از س آمری
ــه آن ســبک کالســیک گفتــه مــی شــود. ایــن ســبک در  شــکل گرفــت کــه ب
دوران بــی صــدای ســینما ســبک روایــی مشــخصی داشــت کــه مــی تــوان گفــت 
بســیار ســاده بــود، گــره مقابــل تماشــاچی بــاز مــی شــد و داســتان بــه صــورت 
ــا و  ــان زیب ــود، قهرمان ــردازی هــا ســاده ب ــو مــی رفــت. شــخصیت پ خطــی جل
افــراد شــرور زشــت بودنــد و همیشــه مشــخص بــود کــه قهرمانــان پیــروز مــی 
شــوند .در عــوض، بــه دلیــل عــدم حضــور دیالــوگ تمرکــز زیــادی روی جلــوه 
هــای تصویــری و زیبایــی شــناختی فیلــم بــرداری گذاشــته مــی شــد. نماهــای 

ــیا  ــای بســته صــورت و اش ــی، نماه ــگ و مهمان ــت و جن ــر طبیع ــس گی دور نف
ــا جزئیــات دقیــق.  ب

ــرداری  ــم ب ــز از روی فیل ــینما، تمرک ــدا در س ــوگ و ص ــدای دوران دیال در ابت
ــوگ.  ــود. دیال ــز مهــم ب ــرای فیلمســازان فقــط یــک چی برداشــته شــد. دیگــر ب
ایــن کــه چگونــه داســتان را بــا دیالــوگ جلــو ببرنــد. ایــن رونــد شــاید در ابتــدا 
ــج،  ــه تدری ــا ب ــد ام ــه چشــم نیای ــر ب ــن دیگ ــرداری و تدوی ــم ب باعــث شــد فیل
همانطــور کــه هــر چیــز جدیــدی قدیمــی مــی شــود. صــدا نیــز بــا وجــود اینکــه 
یکــی از بزرگتریــن تحــوالت ســینمایی بــود عــادی شــد و ســینماگران کــم کــم 
رونــد طبیعــی فیلمســازی خــود را از ســر گرفتنــد. کــه ایــن بــار فیلمنامــه هایــی 
جــذاب تــر، شــخصیت پــردازی هایــی درســت تــر و داســتان هایــی پیچیــده تــر 
را همــراه بــا تصاویــر درســت و فیلمبــرداری هــای خالقانانــه تــر از قبــل ارائــه 
ــی و درخشــش روی  ــط در زیبای ــن اســتعداد بازیگــری دیگــر فق ــد. همچنی دادن
پــرده خالصــه نمــی شــد.)البته نــه در همــه ی مــوارد، بایــد اشــاره داشــت کــه 
ــه خــود دیــده کــه مــی  ــا اســتعداد زیــادی را ب ســینمای بــی صــدا بازیگــران ب
ــن  ــد و ای ــود کنن ــازی خ ــو ب ــب را مح ــوگ مخاط ــن دیال ــدون گفت ــتند ب توانس
ــده  ــن پیچی ــوگ و همچنی ــور دیال ــا حض ــود(.  ب ــی ش ــوب م ــر محس ــود هن خ
ــای  ــره ه ــرد. چه ــر ک ــز تغیی ــران نی ــاب بازیگ ــد انتخ ــا رون ــه ه ــدن فیلمنام ش
جدیــد وارد ســینما شــدند و ســلیقه ی مخاطبیــن نیــز نســبت بــه تنــوع تکامــل 

پیــدا کــرد.
و همانطــور کــه انتظــار مــی رفــت،  فیلــم هــای بــی صــدای قدیمــی خیلــی زود 
قدیمــی و ســاکت شــدند. صــدا جــای ســکوت را خیلــی زود پــر کرد.امــا صنعــت 
ــندگان ارزش  ــان و نویس ــنامه نویس ــد.  نمایش ــر ش ــم بزرگت ــل ه ــینما از قب س
ــر  ــی تغیی ــتان گوی ــبک داس ــد. س ــدا کردن ــازی پی ــم س ــت فیل ــی در صنع خاص
کــرد. بعضــی بازیگــران حــذف و بعضــی اضافــه شــدند. ژانــر هــای جدیــد خلــق 

شــد. ژانــر هایــی ماننــد موزیــکال .
موســیقی و آواز در فیلــم، همــراه بــا طراحــی لبــاس و پرفرومنــس هــم راســتای 
ــود  ــاب خ ــه انتخ ــا ب ــردان ه ــد. کارگ ــدا ش ــری ج ــه هن ــل ب ــود تبدی آن، خ
موزیســین هــا را بــرای ســاخت فیلــم انتخــاب مــی کردنــد و تلفیــق موســیقی، 

ــود.  ــذاب ب ــرای مخاطــب بســیار ج ــر ب آواز و تصوی
نمونــه ی موفقــش موســیقی کار شــده از ســرگی پروکوفیــو بــرای فیلــم 
الکســندر نوســکی )۱۹۳8( ســاخته ی ســرگی آیزنشــتاین  کــه مــی تــوان گفــت 
حتــی تضــاد جالبــی را بــا ســینمای هــم دوره ی خــودش نشــان داد، فیلــم هایــی 

ــکا )۱۹۴۳(.  ــود )۱۹۳8( و کازابالن ــن ه ــای رابی ــد ماجراه مانن
ــه از  ــینما، آنچ ــه س ــوگ ب ــدا و دیال ــس از ورود ص ــت پ ــوان گف ــی ت ــاید م ش
فیلــم هــای دهــه ی ســی و چهــل مــی بینیــم بســیار شــبیه ســینمای خودمــان 
ــم و  ــی کنی ــش م ــه حس ــینمایی ک ــیمش. س ــی شناس ــه م ــینمایی ک ــت. س اس
ــای  ــتاندارد ه ــق اس ــزش مطاب ــه چی ــه هم ــینمایی ک ــت. س ــنا اس ــان آش برایم

ذهــن ماســت.
ــده اســت.  ــا همیشــه زن ــرای م ــه ب ــکا، ک ــی چــون کازابالن ــم های ســینمای فیل
همیشــه جــوان اســت. ایــن همــان تحــول واقعــی اســت. فیلمــی کــه در اوایــل 
دهــه ی چهــل، در دوران ســخت جنــگ جهانــی دوم ســاخته شــود و تــا کنــون 
ــد.  ــی باش ــار از زیبای ــل حــس و سرش ــل درک و قاب ــروز قاب ــرای مخاطــب ام ب

فیلمــی کــه بــرای مــا بــه مفهــوم سینماســت. 

قـاب  درون  کـه  آنچـه  یعنـی  “سـینما 
 اسـت و آن چـه کـه خـارج از قـاب اسـت”
مارتین اسکورسیزی



ویــژه نــامه سینمـا تــک قلهک۷8

erfansin@gmail.com

مترجم: عرفان س گلپایگانی

کوچ ســينماها
 از ســــلولوئيد
 به دیجيتـــال

ــم در حــال حاضــر نمایانگــر مــرگ  ــال در ســاخت و نمایــش فیل انقــالب دیجیت
ــرن  ــر ق ــرداری در اواخ ــه ی فیلم ب ــای اولی ــت. از روزه ــلولوئید اس ــی س تدریج
۱۹ام، تصاویــر متحــرک توســط شــکلی از چــاپ ســلولوئید، ثبــت و ســپس پخــش 
ــده  ــم« از فرآیندهــای ســلولوئید آم ــام »فیل ــی ن ــی منشــاء اصل شــده اســت. حت
اســت و روش اصلــی ثبــت و نمایــش تصاویــر متحــرک بــرای تقریبــًا یــک قــرن 
ــال در دهــه ی گذشــته، روزهــای  ــوژی دیجیت ــا ظهــور تکنول ــا ب ــوده اســت. ام ب
ــن مســئله  ــود. ای ــک می ش ــود نزدی ــان خ ــه پای ــه ای ب ــد و پخــش فیلم-پای تولی
ــم زد  ــدا خواهی ــه ص ــا را چ ــی آورد: فیلم ه ــود م ــه وج ــب ب ــض جال ــک تناق ی
ــم پخــش نشــوند؟ شــاید  ــا از فیل ــط و ی ــم ضب ــرروی فیل ــا دیگــر ب ــی آن ه وقت
بهتــر باشــد بــه جــای اندیشــیدن بــه ایــن ســؤال بــه ایــن کاوش بپردازیــم کــه 
ــم  ــای قدی ــن فرآینده ــای بی ــاده اســت و فرق ه ــاق افت ــا اتف ــه ی این ه ــرا هم چ

ــد در چیســت؟ و جدی

نمایش
از روزهــای اولیــه ســینما تــا همیــن اخیراًهــا، نــور از درون یــک قطعــه ســلولوئید 
ــه  ــینما ب ــرده س ــرروی پ ــه ب ــرک حاصل ــر متح ــپس تصوی ــد و س ــده می ش تابان
ــه  ــه رفت ــا رفت ــر دنی ــینماهای سراس ــر س ــال اخی ــد س ــد. در چن ــش درمی آم نمای
ــه اساســًا  ــد، ک ــال عــوض کردن ــه وســیله پروژکتورهــای دیجیت ــوق را ب روش ف
قوطی هــای فیلــم را بــا یــک هــارد درایــو بــزرگ اطالعــات )کــه ایــن اطالعــات 
ــا  ــرد. ام ــن ک ــد( جایگزی ــش درمی آی ــه نمای ــری ب ــک سیســتم کامپیوت توســط ی
ــی  ــد وقت ــه یادآوری ــال ۱۹۹8 را ب ــاه اول س ــار م ــاد؟ چه ــاق افت ــن اتف ــرا ای چ
ــینماهای  ــه س ــت. ب ــرار داش ــی ق ــس جهان ــس آفی ــدر باک ــک درص ــه تایتانی ک
ــانده  ــی رس ــل قوط ــم در در داخ ــری فیل ــای ۳۵ میلی مت ــان حلقه ه ــر جه سراس
ــد  ــد. هرچن ــه نمایــش درآمدن ــور از پروژکتورهــا ب ــا عب ــم ب شــد و حلقه هــای فیل
ایــن فیلــم یــک پدیــده ی باکس آفیــس بــود کــه بــرای یــک مــدت طوالنــی و 
غیرمعمــول بــه نمایــش درآمــد، جیمــز کامــرون از آن زمــان تناقــض تکنیکالــی 
جالبــی دربــاره ی موفقــی فیلــم نشــان داد. در کنفرانــس ســینما، در مــاه آپریــل او 
ادعــا کــرد کــه تنهــا دلیــل اینکــه فیلــم تایتانیــک مــدت زمــان بیشــتری نمایــش 
ــه  ــد از ۱6 هفت ــم از نظــر فیزیکــی بع ــود کــه حلقه هــای فیل ــن ب ــدا نکــرد ای پی
مســتحلک شــده بودنــد. جیمــز کامــرون در آن کنفرانــس گفــت: "تایتانیــک آنقدر 
طوالنــی نمایــش پیــدا کــرد کــه نوارهــا از هــم جــدا می شــدند. مــا در حقیقــت 
ــد ســالن های  ــل نمایــش شــده بودن ــه خاطــر این کــه نوارهایمــان غیرقاب تنهــا ب
ــم  ــای فیل ــش حلقه ه ــرحد نمای ــن س ــه باالتری ــا ب ــم. م ــرک کردی ــش را ت نمای
ــه آن  ــم ک ــما بگوی ــه ش ــم ب ــم؛  و می توان ــیده بودی ــش رس ــالن های نمای در س

میــزان ۱6 هفتــه اســت. ایــن موضــوع بــه نوبــه خــود مشــکل خوبــی بــود امــا 
ــا  ــید و فریم ه ــر می رس ــه نظ ــاف ب ــاًل ناص ــر کام ــش تصوی ــه دوم نمای در نیم
تمامــًا خراشــیده شــده بودنــد. تمــام ایــن مســائل بــه برکــت ظهــور دیجیتــال بــه 
 گذشــته تعلــق دارنــد و مــا در حــال حاضــر در یــک دنیــای عالــی جدید هســتیم."

درســت  شــد،  آغــاز   ۱۹۹۹ ســال  از  ســینما  دیجیتــال  نمایــش  ظهــور 
بدســت آوردن  حــال  در  دیجیتالــی  نــوری  دیســک های  کــه  زمانــی 
بودنــد. دی  وی  دی  قالــب  بــا  خانگــی  بــازار  در   مقبولیــت 

ــگ  ــد جن ــش درآم ــه نمای ــال ب ــورت دیجیت ــه ص ــه ب ــی ک ــم بزرگ ــن فیل اولی
ــداد  ــا در تع ــم تنه ــن فیل ــه ای ــود، اگرچ ــبح ب ــد ش ــمت اول تهدی ــتارگان: قس س
ــول  ــد. در ط ــش داده ش ــس نمای ــورک و لس آنجل ــای نیوی ــدودی از پرده ه مح
ــدل شــد: در ســال  ــه حقیقــت مب ــج ب ــه تدری ــال ب ــش دیجیت ــدی، نمای دهــه بع
۲۰۰۲ دیــده شــد کــه اســتودیوهای بــزرگ جلســات مشــترکی برگــزار کردنــد تــا 
برســر اســتانداردهای فنــی بــه توافــق برســند و در ســال ۲۰۰۷ بســیاری پرده های 
ــتم های  ــه سیس ــاء ب ــه ارتق ــروع ب ــا ش ــر در بریتانی ــای هن ــرده و خانه ه چندکارب
ــه یــک  ــاز ب ــد نی ــرای مقبولیــت گســترده، سیســتم جدی ــد. امــا ب دیجیتــال کردن
کمــک بــرای اتقــاء ســریعتر داشــت، و بــه همــان شــکلی کــه جنــگ ســتارگان 
ــرد،  ــد ک ــی متقاع ــتم های صوت ــای سیس ــه ارتق ــینماها را ب ــال ۱۹۷۷ س در س
ــود آورد. ــه وج ــی ب ــری تحول ــتم های تصوی ــش سیس ــت در بخ ــار می توانس  آوات

ــی حماســی اش را می ســاخت،  ــم علمــی - تخیل ــرون فیل ــز کام ــه جیم ــی ک وقت
او احســاس کــرد کــه فیلم هــای ســه بعــدی برپشــت ســینمای دیجیتــال 
ــت  ــم در حقیق ــاوب فیل ــاری متن ــت تج ــه موفقی ــد ک ــه ش ــده و متوج ــوار ش س
ــرا  ــت، چ ــیده اس ــرعت بخش ــده س ــینماهای باقیمان ــال س ــل دیجیت ــه تبدی ب
کــه فیلم هــای ســه بعدی فقــط می توانســتند بــرروی پرده هــای دیجیتــال 
بــه نمایــش درآینــد. بنابرایــن در روزهــای پرهیاهــوی اوایــل ســال ۲۰۱۰ 
ــام  ــروش تم ــای پرف ــدر فیلم ه ــک را در ص ــای تایتانی ــار ج ــه آوات ــی ک زمان
ــه  ــدند ک ــد ش ــوود متقاع ــران در هالی ــیاری مدی ــت، بس ــس گرف دوران باکس آفی
سیســتم ســه بعدی فرمولــی جادویــی بــوده، بــه خصــوص وقتــی کــه بــه دنبــال 
ــون(  ــم برت ــار، ورژن ســه بعــدی آلیــس در ســرزمین عجایــب )ســاخته ی تی آوات
 و داســتان اســباب بازی۳ بــه موفقیت هــای بــزرگ تجــاری دســت یافتنــد.
ــن فیلم هــا درهــر صــورت  ــن بحــث را پیــش بکشــید کــه ای ــد ای شــما می توانی
ــینماداران  ــتودیوها و س ــا اس ــدند، ام ــروش می ش ــم پرف ــدی ه ــه  بع ــدون س ب
ــرای  ــال ب ــرده دیجیت ــا پ ــر آن ه ــد اگ ــاس کردن ــد و احس ــگاه کردن ــار ن ــه آم ب
نمایــش فیلم هــای ســه بعدی نداشــته باشــند، فرصــت خوبــی را از دســت 
ــن  ــکل ممک ــریعترین ش ــترده و س ــزان گس ــه می ــل را ب ــن تبدی ــد، و ای می دهن
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حتــی بــه قیمــت پاییــن آمــدن کیفیــت نهایــی انجــام دادنــد. )بــه ماننــد مــوردی 
ــاد.( ــاق افت ــاک همــان ســال اتف ــد پ ــا در عی ــم برخــورد تایتان ه ــرای فیل ــه ب  ک

در طــی ســال ۲۰۰۹، 6۵۰ پــرده دیجیتــال در بریتانیــا وجــود داشــت، امــا 
ــه  ــید، ک ــرده رس ــی ۱۴۰۰ پ ــر یعن ــش از دوبراب ــه بی ــال ب ــک س ــد از ی ــا بع تنه
ــد. ایــن بدیــن معنــی بــود کــه 8۰  ــا قابلیــت ســه بعدی بودن ۱۰8۰تــای آن هــا ب
درصــد اکران هــای ســینماهای بریتانیــا بــه صــورت دیجیتــال انجــام می گرفتنــد، 
درحالــی کــه درهمــان زمــان ایــن رقــم در فرانســه تنهــا ۲۰ درصــد بــوده اســت.

شــیب تــب و تــاب ســه بعدی بعــد از فیلــم آواتــار تقریبــًا رو بــه نــزول 
اســت و ایــن پرســش را بــه همــراه مــی آورد کــه بــه چــه میــزان روی 
ــه بعدی  ــه س ــش ب ــه گرای ــا چ ــذارد؟ ام ــر می گ ــر تأثی ــروش اخی ــای پرف فیلم ه
اســت. شــده  مانــدگار  دیجیتــال  نمایــش  نکنــد،  یــا  بکنــد  پیــدا   ادامــه 

در کنفرانــس فیلــم اســترالیا اوایــل ســال ۲۰۱۱ یکــی از شــرکت کنندگان مســئول 
ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــام داده ان ــی انج ــزرگ معامالت ــتودیوهای ب ــه اس ــرد ک ــان ک بی
مؤثــری بــه توزیــع گســترده ی فیلــم ســلولوئید تــا ســال ۲۰۱۳ پایــان می بخشــد. 
همچنیــن در کنفرانــس ســینمایی اوایــل همــان ســال در الس وگاس، جــان 
ــًا ۱6۰۰۰  ــراز داشــت کــه تقریب فیدیــان رئیــس ســینماداران آمریــکای شــمالی اب
ــه  ــرد ک ــد ک ــده و تأیی ــل ش ــال تبدی ــه دیجیت ــرده ب ــوع ۳۹۰۰۰ پ ــرده از مجم پ
ســال ۲۰۱۳ زمــان اتمــام ایــن تبدیــالت خواهــد بــود. فیدیــان بــه طــور اساســی 
ــد اخطــار داد کــه  ــل را انجــام نداده ان ــن تبدی ــوز ای ــی کــه هن ــه اعضای نســبت ب
بــه جمــع ســینماهای دیجیتــال بپیوندنــد یــا بــا ایــن تجــارت خداحافظــی کننــد.

ضبط و برداشت
ــت،  ــک اس ــیار نزدی ــر، بس ــش تصوی ــوم پخ ــوان مدی ــه عن ــلولوئید ب ــرگ س م
برداشــت  و  ضبــط  وســیله  عنــوان  بــه  طوالنی تــری  عمــر  مســلمًا  امــا 
تصویــر متحرکــی کــه مــا در نهایــت بــر پــرده ســینما می بینیــم، خواهــد 
شــد. متصــور  نمی شــود  آن  بــرای  مدتــی  بلنــد  آینــده ی  امــا   داشــت. 

ــرداری همچــون  ــدگان برجســته ی دوربین هــای فیلم ب ــد کنن ــر ۲۰۱۱ تولی در اکتب
ــنتی  ــای س ــد دوربین ه ــا تولی ــه آن ه ــد ک ــد کردن ــون تأیی ــژن و آت آری، پاناوی
را متوقــف می کننــد و در حــال حاضــر تمــام تمرکزشــان را بــر مدل هــای 
ــم  ــلولوئید ه ــاپ س ــع و چ ــزرگ توزی ــتودیوهای ب ــد. اس ــرار می دهن ــال ق دیجیت
ــتند  ــای روز هس ــرفت و تقاض ــا پیش ــود ب ــردن خ ــق ک ــال منطب ــم درح کم ک
و هــرروزه از فعالیــت خــود در زمینــه فیلم هــای ســلولوئید می کاهنــد و بــر 
ــا وجــود تمــام  ــد. ب ــال ســرمایه گذاری می کنن ــروری فــن آوری دیجیت تحقیقــات ب
ایــن صحبت هــا، ضبــط ســنتی فیلــم تــا چنــد ســال دیگــر باقی خواهــد مانــد تــا 
کارگردانــان ســطح باالیــی چــون اســتیون اســپیلبرگ و کریســتوفر نــوالن را کــه 
ــد.  ــه دهن ــه کارشــان ادام ــد، ب ــادار مانده ان ــه پروســه ی فتوشــیمیایی ســنتی وف ب
امــا شــکی وجــود نــدارد در طــول دهــه ی گذشــته دیجیتــال رفتــه رفتــه توجــه 
فیلم ســازانی چــون مایــکل مــان، دیویــد فینچــر و دیویــد کامــرون را جلــب کــرده 
اســت. اگــر لیســتی از کارگردانــان مشــهور تهیــه کنیــم و آن هــا را بــه دوبخــش 
طرفــدار ســلولوئید و طرفــدار دیجیتــال تقســیم بندی کنیــم، طــرف حامــی 
ــوز از نظــر بصــری  ــال هن ــد کــه دیجیت ــم ســلولوئید یــک صــدا ادعــا خواهن فیل
ــد: درســت  ــال می گوی ــی کــه جبهــه ی دیجیت نامرغــوب و ضعیــف اســت، در حال
ــان  ــه مــرور زم ــی ب ــد ول ــال حاضــر مشــکل دارن اســت کــه دوربین هــای دیجیت
ــی  ــی خوب ــان صرفه جوی ــه و زم ــال در هزین ــان کار دیجیت ــوند و جری ــر می ش بهت
ــال ۲۰۱۰ در  ــل س ــی در اوی ــه خوب ــان ب ــن کارگردان ــی بی ــن جدای ــد. ای می کن

هیئتــی از فســتیوال فیلــم ســانتا باربــارا دیــده شــد. زمانــی کــه کوئنتیــن تارانتینــو 
اعــالم داشــت کــه ترجیــح می دهــد ســینمای رپرتــوار لس آنجلــس خــود را آتــش 
ــه  ــذارد. درحالی ک ــش نگ ــه نمای ــال در آن ب ــم دیجیت ــک فیل ــی ی ــی حت ــد ول بزن
ــری  ــم ۳۵ میلی مت ــش از فیل ــرای حمایت ــن را ب ــد و کوئنتی ــت می خندیدن جمعی
ــد، هــم هیئتــی تارانتینــو یعنــی جیمــز کامــرون را می توانســتید  تشــویق می کردن
ــا طــرز فکــر  ــاًل ب ــن منظــور کــه کام ــکان می دهــد بدی ــد کــه ســرش را ت ببینی
ــف اســت و در همــان فســتیوال حمایتــش  ــال مخال ــو و تنفــرش از دیجیت تارانتین
 را نســبت بــه ضبــط و پخــش دیجیتــال بــه عنــوان آینــده ی ســینما ابــراز داشــت.

وجــود  دیجیتــال  برســر  مضاعفــی  مانــع  کامــرون  نظــر  نقطــه  از 
ســلولوئید  از  اســتفاده  بــه  مشــروط  فیلم ســازان  ترغیــب   آن  و  دارد 
اســت. ســه بعدی  و  دیجیتــال  دوربین هــای  پذیرفتــن   بــه 

ِرد شــرکت پیشــرویی در حــوزه دیجیتــال اســت کــه دوربین هایــش توســط 
خوبــی  اســتقبال  بــا  فینچــر  دیویــد  و  لیمــان  داگ  ســودربرگ،  اســتیون 
روبــرو شــده اســت. همچنیــن بــه نظــر می رســد همــرا بــا فیلم بــرداری 
جکســون  پیتــر  ِرد،  دیجیتــال  دوربین هــای  بــر  تکیــه  بــا  جدیــد  هابیــت 
اســت.  پیوســته  دیجیتالــی  کارگردانــان  جرگــه ی  بــه  کامــل  طــور   بــه 
ــزد  ــیاه برمی خی ــوالیه س ــی ش ــال یعن ــران س ــن اک ــی  بزرگتری ــکل جالب ــه ش ب
ــس  ــی از آی مک ــا ترکیب ــه ب ــرا ک ــه ای زد چ ــه ی جانان ــال طعن ــد دیجیت ــه رون ب
مراتــب  بــه  کیفیتــی  کــه  شــد،  فیلم بــرداری  میلی متــری   ۳۵ فیلــم  و 
ــتوفر  ــی کریس ــا حت ــه داد. ام ــان ارائ ــال آن زم ــن دیجیت ــر دوربی ــر از ه باالت
نــوالن اعتــراف کــرده کــه حجــم تحقیقــات و رشــد تکنولــوژی دوربیــن 
بنابرایــن  اســت.  رفتــه  دیجیتــال  بــه ســمت  گذشــته  دهــه ی  در طــول 
 فیلم هــای نــوالن نمایانگــر یــک اســتثناء اســت، نــه یــک قاعــده کلــی.
ــی  ــه دلیل ــتر ب ــی فیس ــرداری او وال ــت فیلم ب ــوالن و سرپرس ــال، ن ــر ح ــه ه ب
خــاص مدافعــان تنومنــدی بــرای دوربین هــای فیلم-پایــه ای هســتند و آن 
ــد  ــن دوربین هــا می توان ــر برداشــت شــده توســط ای ــن اســت کــه تصوی دلیــل ای
 فوق العــاده بــه نظــر برســد، البتــه بــه شــرط آن کــه درســت و کامــل انجــام شــود.

ممکــن اســت ایــن ســؤال برایتــان پیــش بیایــد کــه پیشــرفت بــه ســوی ضبــط و 
 نمایــش دیجیتــال چــه معنایــی بــرای صنعــت و متوســط تماشــاچیان ســینما دارد؟

تفاوت هــا  متوجــه  بالفاصلــه  تماشــاچیان  بعضــی  کــه  آن جایــی  از 
تصویــر  بیشــتر  ثبــات  معنــای  بــه  دیجیتــال  پخــش  شــد،  نخواهنــد 
تــا  بــود،  خواهــد  بودجــه  کــم  فیلم هــای  بــرای  فرصتــی  احتمــااًل  و 
بیایــد. آن هــا  کمــک  بــه  مــدت  بلنــد  در  توزیــع  هزینــه  کاهــش   بــا 
بــرای بســیاری فیلــم ســازان، ایــن تغییــر و تحــول نشــان دهنده ی طلــوع 
عصــر جدیــدی اســت کــه در آن پروســه ها و نتایــج در قالــب سنســورها، 
ــی  ــت؛ زمان ــد یاف ــود خواه ــه بهب ــی درصحن ــای اطالعات ــتم ه ــا و سیس لنزه
ــر و رو  ــوژی جدیدت ــط تکنول ــده توس ــم ش ــات فراه ــه امکان ــازان ب ــه فیلم س ک
ــد. ــد آم ــه وجــود خواه ــری بیشــتری ب ــد، انعطاف پذی ــدا کنن ــق پی ــود وف ــه بهب  ب

ســلولوئید بــه عنــوان پروســه ی فتوشــیمیایی کــه ســینما را بــرای بیــش از یــک 
قــرن پایــدار نگــه داشــت رو بــه پایــان اســت و بــه آرامــی بــه واقعیــت آینــده ی 

ــود. ــد می ش ــال فی دیجیت
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ویــژه نــامه سینمـا تــک قلهک8۰

نامه هایي از سينما

بعضــا پیــش آمــده کــه بســیاري از مــا ، از جملــه خــود مــن ، بــي آن کــه بــه مســائل پیرامــون و حاشــیه ي یــک فیلــم بپردازیــم ، بــه تماشــاي آن نشســته ایــم . اگــر از فیلــم لــذت 
ببریــم ، بعــد از تماشــا حواشــي آن را  در نظــر نمیگیریــم چــون کــه خودمــان لذتــش را بــرده ایــم ، اگــر هــم خوشــمان نیامــده و لــذت نبــرده ایــم ، پیــش خــود میگوییــم کــه : فیلــم 

کــه مالــي نبــود ، حاشــیه هایــش را هــم بیخیــال پــس . 
درســت یــا اشــتباه بســیاري از مــا ایــن کار را کــرده ایــم ، یــا حداقــل مــن کــرده ام . ایــن در حالــي اســت کــه گاهــي اوقــات حواشــي میتواننــد جــذاب تــر از یــک فیلــم کامل باشــند. 
کلمــه ي حواشــي در صنعــت ســینما  ممکــن اســت  در برگیرنــده ي معنــاي خیلــي چیــز هــا باشــد . از مســائل مهمــي کــه در پیــش تولیــد اتفــاق مــي افتنــد ، تــا اتفاقاتــي کــه در 
هنــگام تولیــد رخ میدهنــد و گاهــا اتفاقاتــي بعــد از اکــران اثــر .  در ایــن میــان ، در میــان تمامــي ایــن شــلوغي هــا و حاشــیه هــا ، هــزاران نامــه نوشــته میشــود ، از کارگــردان بــه 

اســتودیو ، از کارگــردان بــه کارگــردان ، از کارگــردان بــه بازیگــر و ...
نامــه نــگاري ســینمایي خــودش یکــي از آن حاشــیه هــاي جذابــي ســت کــه ممکــن اســت هیــچ یــک از شــما بــه آن فکــر هم نکــرده باشــید . بــه نظرتــان جذاب نیســت کــه بدانیم 
تاریــخ ســازان ســینما در نامــه هایشــان بــه یکدیگــر یــا بــه اســتودیو هــاي فیلمســازي چــه مــي گفتــه انــد؟ ممکــن اســت کمــي عجیــب بــه نظــر برســد ، ولــي هــر کــس ممکــن 

اســت کنجــکاو باشــد کــه پیرامــون ســاخت فیلــم مــورد عالقــه اش چــه میگذشــته و در نامــه هــاي رد و بــدل شــده چــه حــرف هایــي گفتــه میشــده . 
عنــوان ایــن متــن نامــه هایــي از سینماســت . چــرا؟؟ زیــرا از دیــدگاه مــن ، ســینمایي کــه امــروزه آن را ســینما مینامیــم ، مدیــون بســیاري از کارگــردان هــاي بــزرگ جهــان اســت 
. زیــرا تعریفــي کــه ســینما دارد ، شــکل گرفتــه از هســته ي تفکــر آنــان بــوده . پــس بــه گمــان مــن ، اگــر تعریفــي کامــل و مناســب از کلمــه ي ســینما بخواهیــم ، میتوانیــم بــه 
آثارشــان مراجعــه کنیــم و پیرامــون آن هــا مطالعــه کنیــم . بــراي همیــن ایــن متــن را نامــه هایــي از ســینما نامیــدم ، چون بــه ظن مــن نامــه هایــي اســت از درون مایــه و روح واقعي 

. سینما
 در ایــن متــن ، بــه مــرور کــردن نامــه هــاي فیلمســازان و یــا بخشــي از متــن نوشــته هایشــان میپردازیــم . جالــب اســت کــه بدانیــم کــه یــک کارگــردان ، بــه هنــگام تولید یکــي از 
آثــارش ، چــه در ســرش میگذشــته ، جالبتــر از آن ایــن اســت کــه بدانیــم یــک فیلمســاز بــا چــه کســاني در ارتبــاط بــوده ، بــا کدامیــک از چهــره هــاي مشــهور و در کجــاي جهــان 
ارتبــاط داشــته اســت ، تمامــي ایــن مســائل ، همــان چیــز هــاي کوچکــي هســتند کــه هیــچ کــدام از مــا بــه آن هــا توجهــي نمیکنیــم ، البتــه توجــه کــردن بــه آن هــا ممکن اســت 

خیلــي مهــم نباشــد ولــي همچنــان ، جذابیتــش را از دســت نــداده اســت و همچنــان موضوعــي ســت کــه جلــب توجــه میکند .

بــراي شــروع ، بــه فیلمســاز صاحــب ســبک و همــه فــن حریــف میپردازیــم . اســتنلي 
کوبریــک . کوبریــک تنهــا یــک اســم نیســت ، بــه ظــن مــن کوبریــک یــک ســبک 
اســت . یــک قــاب بــه خصــوص بــراي ژانــر هــاي مختلــف ســینما . کویریــک تنهــا 
یــک فیلمســاز نبــود ، بــه ظــن مــن کوبریــک یــک فیلســوف بــود کــه از طریــق روزنــه 
ي ســینما حــرف هایــش را میــزد . ســینما بــراي کوبریــک یــک زبــان ســخن بــود و 
تمامــي حــرف هایــي کــه نمیتــوان بــه هــر طریقــي زد را از طریــق دریچــه ي ســینما 

بیــان میکــرد .
 کوبریــک در تمامــي ژانــر هــاي ســینما فیلــم ســاخته ، از رمانتیــک تــا وحشــت . او را بــا 
درخشــش و غــالف تمــام فلــزي و اســپارتاکوس میشناســیم . همــه ي مــا فیلــم۲۰۰۱ : 
يــك اديســه ي فضايــي را دیــده ایــم ، اگــر هــم ندیــده ام ، میشناســیم .   در ذیل ، بخشــي از 
نامــه ي کوبریــک را بــه اســتودیو ي ام جــي ام میخوانیــم کــه در تاریــخ بیســت و هفتــم 
آگوســت ســال هــزار و نهصــد و هفتــاد نوشــته شــده . از ایــن نامــه پیداســت که دو ســال 
پــس از ســاخت یــک ادیســه ي فضایــي ، ام جــي ام تصمیــم به ســاخت قســمت دوم آن 

را داشــته کــه خشــم کوبریــک را بــر مــي افکنــد . متــن نامــه :

“جیمز عزیز ،
از قرار معلوم شما و استودیوتان در صدد ساختن قسمت دومي براي فیلم یک ادیسه ي فضایي 
هستید ، بنا به شکایات من ، وکیل من معتقد است که بازنده ي پرونده من خواهم بود و راهي 

براي متوقف کردن شما ندارم. 
در هر حال ، میخواستم خدمتتان عارض شوم که اگر شما موفق به ساخت قسمت دوم فیلم 
من شدید ، آن استخوان تاپیر ) نوعي پستاندار شبیه به خوک ( را که در فیلم استفاده شده و 
توسط آن کپي به طرف آسمان پرتاب میشود را ، در حلقتان فرو میکنم . پس حتي االمکان 

سر به سر من نگذارید . 
با آرزوي موفقیت ، استنلي”

نامـه ي تنـدي کـه کوبریـک به اسـتودیو ام جي ام نوشـت ، تاثیر به سـزایي نداشـت ، چرا که 
قسـمت هاي بعدي این فیلم ، طي سـال هاي آینده توسـط کارگردانان مختلف سـاخته شـد 
. بـا ایـن حـال ، طـي همان سـالها کوبریک در حال شـکل دادن قـاب و نگاه خودش بـود ، که 
بـه ظـن مـن ، قابـي که کوبریک براي خودش شـکل داد ، تمامـي آثارش را نیـز در بر گرفت و 

ادیسـه ي ۲۰۰۱ را یـک سـر و گـردن از قسـمت هاي بعدي اش بـاال تر برد . 

نویسنده و مترجم: امیرحسام واثقي
amirhesamvaseghi@yahoo.com
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  سازنده ي پرندگان ، رواني ، سرگیجه و ... 
کســي کــه لقــب اربــاب وحشــت را از آن خــود کــرد و ســینمایش ، عطــر و بــوي خودش 
ــي مــان میخکــوب میکنــد و  ــه صندل ــارش همــه ي مــارا ب ــا آث را دارد . مــردي کــه ب
گاهــي اوقــات نفســمان را هــم میگیــرد ، آلفــرد هیچــکاک . مــردي کــه میگوینــد هیــچ 
موقــع فیلمهــاي خــودش را ندیــد . از اواســط ، تــا اواخــر دهــه ي پنجــاه هیچــکاک بــي 
ماننــد شــد . در اوج قــدرت ، فیلمســازي بــزرگ بــود . آثــاري بــي همتــا  خلــق کــرد ، که 
تاچنــد نســل بعــد تماشــاگران را همچنــان بــه صندلــي میخکــوب کنــد . در ذیــل نامــه 
ي هیچــکاک بــه فرانســوا تروفــو ، فیلمســاز و منتقــد فرانســوي  را میخوانیــد ، کــه بــه 
هنــگام نــگارش کتــاب ســینما بــه روایــت هیچکاک در ســال ۱۹66 نوشــته شــده اســت 

. متــن ایــن نامــه :

“فرانسوا ي عزیز ،
فکر میکنم که کتاب بسیار خارق العاده ست و میخواهم به تو تبریک بگویم . فقط 
هنگامي که نگاهي به صفحات ان مي انداختم ، با یک متن اشتباه مواجه شدم! در 
صفحه ي بیست و پنج ویرجینیا والي باید به کارملیتا گراتي تغییر یابد . ممکن است 
براي تغییر نسخه ي فرانسه ي آن دیر شده باشد ، ولي از تو میخواهم که فورا در نسخه 

ي انگلیسي ، این اشکال را تصحیح کني . 
در ضمن ، شنیده ام که فارنهایت ) فیلم فرانسوا تروفو که در همان سال اکران شده 

بود( در نیویورک ، پاریس و لندن فروش خوبي داشته است .

با آرزوي موفقیت ، هیچکاک
پ.ن : راستي ، شنیده ام که فارنهایت در اولین شب اکرانش در لس انجلس حسابي 

غوغا به پا کرده است .” 

فیلــم هــاي هیچــکاک همیشــه مخاطــب داشــتند ،  زیــرا موضــوع آنهــا مختلــف بــود 
ــا کمــدي ســیاه و  ــه اي ، ت ــي و حادث ــم هــاي پرفــروش معمای ، در کارنامــه اش از فیل
روانشــناختي داشــت . بــه همیــن خاطــر بــود کــه هیچــکاک در زمانــي کــه در اوج بــود ، 
نظــر بســیاري از منتقدیــن را نســبت بــه خــودش جلــب کــرد . آنــدره بــازن معتقــد بــود 
کــه هیچــکاک تنهــا یــک متخصــص اســت کــه فــوت و فــن کار را میدانــد . در حالــي 
کــه اریــک رومــر و کلــود شــابرول دیدگاهــي کامــال متفــاوت داشــتند و بــه یــاري هــم 
، کتابــي نوشــتند کــه هیچــکاک را نقــد میکــرد . بــه ظــن آنهــا ، هیچــکاک فیلمســازي 

بــود کــه چیــزي بــراي گفتــن دربــاره ي موقعیــت بشــر داشــت . 

در میــان تمامــي کمدیــن هایــي کــه میشناســیم ، نامــي وجــود دارد کــه حتــي بــا بــه یــاد 
ــاد آوردن  ــه ی ــا ب ــاد آوردن اسمشــان همــراه ب ــه ی ــاد . ب ــده افت ــه خن ــوان ب آوردن آن میت
دیالــوگ هایشــان ، حرکاتشــان ، اتمســفر صمیمانــه و مرموزانــه اي کــه میانشــان شــکل 
میگیــرد ، در ذهنمــان تصویــري میســازد از ســه نفــر ، یکــي بــا ســبیلي پر پشــت و عینک 
و ســیگار برگــي کــه هیــچ گاه از دســتش نمــي افتــد ، یکــي بــا قامتــي کوتــاه و لهجــه اي 
ایتالیایــي ، و یکــي بــا موهایــي طالیــي و فــر کــه هــم کــر اســت و هــم الل و کالهــي 

بســیار کهنــه بــر ســر کــه انــگار زیــر پــاي چندیــن اســب لگــد مــال شــده . 
بلــه ، بــرادران مارکــس ، گراوچــو ، چیکــو و هارپــو . ســه بــرادر کــه بــا کمــدي کالم و 
ــم . در ادامــه ، نامــه اي از  ــه ای ــده ریســه رفت کمــدي موقعیتشــان ، همگــي مــان از خن
گراوچــو مارکــس بــه اســتودیو ي بــرادران وارنــر میخوانیــم . ایــن نامــه در ارتباط بــا ادعاي 
اســتودیو ي بــرادران وارنــر در مــورد حــق مالکیــت نــام کازابالنکاســت ، درســت پــس از 
ایــن کــه بــرادران مارکــس فیلمشــان را شــبي در کازابالنــکا نامیدنــد . در متــن ایــن نامــه 
، گراوچــو همچنــان گراوچــو ي آشــنایي اســت کــه بــر پــرده ي نقــره اي میدیدیــم ، زیــرا 
حــس طنــز و لحــن کنایــه آمیــزش بــه خوبــي حــس میشــود . خالصــه اي از ایــن نامــه 

ي تنــد و خنــده آور : 

“برادران وانر عزیز ،
مسلما راه هاي بسیار زیادي بود که یک شهر را به نام خود بکنید و آن را تصاحب کنید . راه هایي 
بسیار بهتر از این که درست پس از با خبر شدن از این که ما از نام کازابالنکا استفاده کرده ایم ، 

طي یک نامه از آن به عنوان  مال  خود نام ببرید . 
گویا حکایت از این قرار است که جد شما ، فردیناند بالبوآ وارنر ، در سال ۱۴۷۱ ، به هنگامي که 
به دنبال یک میان بر براي رسیدن به بربنک میگشته ، به طور ناگهاني ، تکه زمیني دیده و از 

آن خوشش آمده و آن را کازابالنکا نامیده که مالخودش باشد . 
شما ادعا میکنید که شما صاحب کازابالنکا هستید و هر کسي بخواهد از نام آن استفاده کند ، 

باید از شما اجازه بگیرد . به هیچ عنوان درکتان نمیکنم . 
در مورد  برادران وارنر چطور ؟ آن هم مال شماست؟ شما قطعا اجازه ي استفاده و تصاحب نام 

وارنر را دارید ، اما برادران را چطور؟
الزم شد ذکر کنم که اگر شما برادر هستید ، ما ها خیلي وقت است که برادریم ، حتي پیش از 

این که شما برادر باشید . 
 و در آخر این که همه ي ما به شکل زیر پوستي برادر هستیم ، یا حداقل دوست هستیم ، در 

صورتي که شبي در کازابالنکا ، همان شبي در کازابالنکا بماند . 

با آرزوي موفقیت ، گراوچو مارکس”
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پـس از ایـن نامـه ، گویا اسـتودیو بـرادران وارنـر ، حرفي براي گفتن نداشـته انـد و حرف هاي 
مارکـس را پذیرفتـه انـد . چـون کـه فیلم با نـام شـبي در کازابالنکا به نمایـش در آمد . 

در حیـن خوانـدن نامـه ي مارکـس ، متوجـه شـدم که شـخصیت واقعـي او ، چنـان تفاوتي با 
شـخصیت هایـي کـه بـه تصویر کشـیده ندارد . شـاید هـم این نقطه ي قوت کارشـان باشـد 
، چـون کـه بـه ظن خیلـي هـا ، از جمله خود مـن ، آن ها بیشـتر از کارگـردان آثارشـان مولف 

هسـتند و تاثیـري بـه سـزا در باورپذیر کـردن موقعیت هـا دارند . 

گاهـاً ، مـا مخاطبیـن ، از دریچه ي دید خودمان ، یـک کارگردان را فقط یک کارگردان میبینیم 
، چون ممکن اسـت مسـائل شـخصي زندگي یک فیلمسـازي که صاحب سبک است و بسیار 
هـم پـر مخاطب و دوسـت داشـتني سـت ، اصال جالب نباشـد . ولـي در میان همـه ، خیلي ها 
پیدا میشـوند که کنجکاو نامه نگاري هاي  فیلمسـازان باشـند ، نامه نگاري سـینما گران حتما 

نبایسـتي مرتبط با فیلم باشـد ، میتواند بحثي مجزا از سـینما باشد .
در سـال ۲۰۱۳ ، مارتیـن اسکورسـیزي بـزرگ ، نامـه اي براي دخترش ، فرانچسـکا نوشـت . 
محتـواي ایـن نامـه کـه براي اولین بـار در یک مجله ي ایتالیایي به چاپ رسـید ، آینده اسـت . 
آینده ي روشـن صنعت سـینما . و در اخر اسکورسـیزي میگوید : این ابزار و امکانات نیسـتد که 

یـک فیلـم را خلـق میکننـد ، بلکه این تو  هسـتي که ایـن کار را میکني . 
بخش هایي از متن این نامه :

عزیز ترینم ، فرانچسکا ،
این نامه را درباره آینده برایت می نویسم . من از طریق لنزهای دنیایم به آن نگاه می کنم ، از 
درون لنزهای سینما ، که مرکز آن دنیا بوده است . در چند سال گذشته فهمیده ام ایده سینمایی 
که با آن بزرگ شدم ، در حال نزدیک شدن به خط پایان است ، همانی که در فیلم هایی است که 
از دوران کودکی به تو نشان میدادم .  همان که پررونق و پر پر طرفدار بود  وقتی که فیلمسازی 
ام را شروع کردم . اشاره به فیلم هایی نمی کنم که پیش تر ساخته شده اند ، بلکه به آنهایی اشاره 
دارم که قرار است ساخته شوند . منظورم نومیدی نیست . این کلمات را در ناراحتي و شکست 

نمی نویسم . برعکس فکر می کنم آینده درخشان است .
ما همیشه می دانستیم که سینما تجارت است ،  و هنر سینما به تحقق پیوست چون با شرایط 
تجاری برابر و یکسان شد . هیچ کدام از ما که در سال های ۱۹6۰ و ۱۹۷۰ سینما را شروع کردیم 
، تصوري از آنچه که قرار بود اتفاق بیافتد نداشتیم .  می دانستیم که باید سخت تالش کنیم تا از 

آنچه به آن عشق مي ورزیدیم ، پشتیباني کنیم . 
اما با همه توجهی که به ماشین فیلمسازی و پیشرفت تکنولوژی شده ، که به این انقالب در 
فیلمسازی رسیده ، یک نکته مهم برای یادآوری وجود دارد ، تجهیزات فیلم را نمی سازند، بلکه 
شما فیلم را می سازید . به دست گرفتن دوربین و آغاز فیلمبرداری و سپس کنار هم قرار دادنش 
با نرم افزار تدوین Final Cut Pro  مجانی است . ساختن یک فیلم ، همانی که در نظر 

داري بسازي بحثش جداست 
اگر دوست  و استادم  جان کاساوتیس امروز زنده بود ، قطعا از تمام ابزاری که امروزه وجود دارد 
استفاده می کرد اما او همین حرف ها را میزد و همین نظر را داشت . کاساوتیس همیشه می 
گفت :  باید  کامال به کار متعهد باشي ، باید همه چیز خودت را ببخشی و باید در شروع ، از جرقه 
پیوندی حفاظت کنی که به شما انگیزه می دهد تا یک فیلم بسازی . باید با تمام زندگی ات از 
آن حمایت کنی . در گذشته چون فیلمسازی خیلی گران بود ، باید مقابل مصالحه و درماندگی 
از خود محافظت می کردیم . در آینده باید خودت را مقابل چیز دیگری آبدیده و با تجربه کنی ، تا 

شورشی که سوار بر یک موج است و اجازه می دهد فیلم از مسیر خود خارج شود ،  معلق بماند .

اسکورسیزي ، در مصاحبه اي که در سال ۲۰۱۲ انجام داده بود ، به مسئله ي تاثیر کودکان روي 
بزرگساالن اشاره داشت . به نظر اسکورسیزي براي هر بزرگسال ، وارد شدن به دنیاي خالقانه و 
زیباي فکر یک کودک میتواند بسیار الهام بخش باشد . اسکورسیزي از دختر ۱۴ ساله اش ، فرانچسکا 

، الهام میگرفته و نتیجه ي این الهام بخشي فیلم هوگو بود که در سال ۲۰۱۲ ساخته شد . 
نامه اي که اسکورسیزي به دخترش نوشت ، پس از ساختن گرگ وال استریت بود . و در صحبت 
هایش عنوان کرده که دختر کوچکم را خیلي جدي تر میگیرم از زماني که بهانه اي است براي الهام 

گرفتن و فیلم ساختن . 

و بــراي آخریــن کنجــکاوي لــذت بخــش در نامــه نــگاري هــاي فیلمســازان  ، بــه ســراغ 
نامــه ي معــروف اســتنلي کوبریــک بــه اینگمــار برگمــن میرویــم . نامــه اي کــه در آن ، 

کوبریــک برگمــان را مــورد ســتایش قــرار میدهــد . نامــه در تاریــخ نهــم فوریــه ي ســال 
ــاي  ــاري همچــون اســپارتاکوس ، راه ه ــک آث ــان کوبری ۱۹6۰ نوشــته شــده ، در آن زم

افتخــار و کشــتن را در کارنامــه ي هنــري اش داشــته . 
متن این نامه :

“آقاي برگمان عزیز ،
شما آنقدر افتخار و موفقیت تصاحب کرده اید ، که فکر میکنم چنان نیازي به این متن  نباشد. اما 
وظیفه ي خودم دانستم تا به عنوان یک کارگردان و به نوبه ي خودم ، شما و دنیاي کهکشاني 

اي که به فیلم هایتان بخشیده اید را ستایش و تحسین بکنم .
چشم انداز و دیدگاه شما نسبت به زندگي من را عمیقا تکانده ، بیشتر از هر چیزي ... من باور دارم 
که شما بزرگترین فیلم ساز این دوران هستید . و فراتر از ان ع از شما اجازه میخواهم که بگویم ، 
شما بسیار در امر فضا سازي و شکل داد ن اتمسفر ، بسیار متبحر هستید . همین طور در ظرافت 
اجرا ، اجتناب از آشکار بودن و همین طور واقعي و باور پذیر بودن و کامل بودن شخصیت ها . 
و در اینجا باید بگویم ، که شما واقعا از برکت بازیگراني خارق العاده بهره مند هستید .  مکس 
وان سیدو و اینگمار تولین را همیشه در خاطر دارم . و همین طور بسیاري دیگر که نامشان از 
خاطرم میرود . من براي شما آرزوي بهترین ها را دارم ، و مشتاقانه کارهایتان را دنبال میکنم . 

با آرزوي موفقیت ، استنلي”

کوبریک این نامه را در سال ۱۹6۰ نوشت ، و همیشه مدعي بود که برگمان تاثیر بسیار زیادي بر 
رویش داشته .  فیلمهاي برگمان همیشه در صدر جدول فیلم هاي محبوب کوبریک قرار داشته 

است ، به خصوص توت فرنگي هاي وحشي . 
نوشته ي اصلي نامه اي که خواندید ، هم اکنون در موزه ي فیلم در برلین نگه داري میشود . 

نامه هایي از سینما خواندیم ، نامه هایي از روح واقعي و فکرهاي پشت تمامي فرمول ها و مسائل . 
هر یک با دنیایي متفاوت و نگاهي متفاوت . تمامي این فکرها و نگاه ها معرف نام سینما براي خیلي 
از ما میشوند . زیرا وقتي به دنبال شاهکار هاي سینما میرویم ، با درخشش ، راننده تاکسي ، شهروند 
کین ، پدرخوانده و... رو به رو میشویم . تمامي این نام ها و عناوین آشنا ، ثمره ي تفکر و نگاه هاي یک 

فیلمساز بوده اند . سینما یک فیلم و یک سالن و چند تماشاچي نیست . سینما یک دنیاست . 
ولي پس از تمامي حرف ها و حاشیه ها ، سینما هم ساکت میشود ، پس از تمام شدن یک فیلم ، 
هنگامي که چراغ هاي سالن خاموش میشوند ، همه سالن را ترک کرده اند. ولي یک فیلم همیشه پر 
سر و صدا خواهد بود ، همیشه شلوغ و زنده خواهد بود ، یک فیلم همیشه کلي حرف براي گفتن دارد 

. این نامه ها تنها زمزمه هاي دنیاي سینما بود که ما فیلمهایش را میبینیم...
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نوآر ؛ ژانر بودن یا ژانر نبودن ؟
          نویسنده: احمدرضا شعبان زاده
ahmad2a22@gmail.com

آنچنـان کـه از تعاریـف و تعابیـر مربـوط بـه ژانـر بـر مـی آیـد ؛ ایـن کلمـه ریشـه ای 
فرانسـوی بـه معنـای گونه و نـوع دارد. ژانر فقط محدود به سـینما نیسـت و قلمروهای 

گسـترده ای در ادبیـات و دیگر هنرهـا دارد. 
در اوایـل قـرن بیسـتم تحلیـل خاصـی از مفهوم ژانـر در ادبیـات مطرح می شـود؛ ژانر 
ابـزاری اسـت کـه نظـام سـرمایه داری غـرب از آن بهـره مـی جویـد تـا از مخاطـب 
خـود هویـت زدایـی کنـد. تئـودور آدورنـو)۱( و مکـس ورتهایمـر)۲( کـه هـر دو عقاید 
نئومارکسیسـتی هـم داشـتند ژانـر را ظرفی برای اسـتحاله ی فکری مصـرف کننده ی 
محصـول هنری می دانسـتند. در مقابل سیسـتم فیلم سـازی ایاالت متحـده از دهه ی 
۳۰ بـه بعد با گسـترش اسـتودیوهای فیلم سـازی خـود و تحت انحصـار در آمدن برخی 
ژانرهـا در برخـی اسـتودیوها دسـت به گسـترش تمایل "ژانر پسـندی" بـرای مخاطب 

سـینما روی خود زد. 
بعدهـا در مقابـل ایـن جریان تئـوری مولف جان گرفـت ، نظریات بنیادینـی که با توجه 
بـه عالقمنـدی نظریـه پردازانش به سـینمای ژانر محـور آمریکا ، نظـر و جایگاه مولف 
در اثـر را فراتـر از ژانـر مـی دانسـت، در دیـدگاه مولـف، ژانـر خـوب و بـد وجـود ندارد 
فیلـم خـوب و بـد وجـود دارد. هرچند با وجـود همه این نظـرات موافـق و مخالف برای 
ژانـر، مـی تـوان بـه فوایدی هـم؛ از جمله فراهـم کردن امکان مقایسـه بیـن فیلم ها و 
همچنیـن کمـک کـردن به وجه صنعتی سـینما اشـاره کرد. امـا ژانرهای اصلی سـینما 
را  در ۵ بخـش تقسـیم بنـدی کـرده انـد: ملـودرام، کمدی، وسـترن، جنایی، ترسـناک. 
ژانرهایـی کـه از سـالهای ابتدایی سـینما با سـینما متولد شـده انـد و ژانرهـای دیگر از 

دل اینهـا بـه وجود آمـده اند. 
کلـود لـوی اشـتراس)۳( جامعـه شـناس ژانرهـا را فرزنـد تضادها، اسـطوره هـا و تقابل 

الگوهـای کهـن مـی دانـد. عناصـری ماننـد آگاهـی و ناآگاهی، خیـر وشـر، زن و مرد، 
واقعیـت و دروغ. از طـرف دیگـر دو گرایـش حداقلـی و حداکثـری بـر دیـدگاه هـای 
مختلـف ژانـر تاثیـر دارد دیـدگاه مینیمـال )حداقلـی( معتقـد اسـت هرچیزی مـی تواند 
ژانـر باشـد کـه موجـب اشـتباه های اساسـی در خوانـدن فیلم هـای اجتماعـی، کودک 
و جـاده ای بـه عنـوان ژانر شـد و دیـد ماکسـیمال)حداکثری( که طرفدارانـش معتقدند 
همـه ی اصـول بایـد درسـت باشـد تا ژانر داشـته باشـیم هرچند اگـر ژانـر را حداکثری 
فـرض کنیـم اصـال ژانـری نداریـم و مجـال بـرای قـرار دادن  همه ِالـه مان هـا در اثر 
وجـود نـدارد و آثـار بـا ایـن نظـر رو به تکـرار محض مـی روند. امـا در تاریـخ نقد فیلم 
کمتـر پدیـده ای بـه انـدازه "فیلـم نوآر" محـل اختالف نظر منتقـدان و نظریـه پردازان 

سـینمایی بوده اسـت. 
فیلم نوآر از نگاه »ریمون بورد« و »اتیین شـومتون «، منتقدان فرانسـوی که نخسـتین 
کتـاب را در ایـن باره منتشـر کردند،در مقاله "چشـم انـداز فیلم نوآر آمریکایـی" با بیان 
اینکـه سـینماروهای فرانسـوی از سـال ۱۹۴6به بعد بـا فیلم های عجیبی مواجه شـدند 
کـه در سـال هـای قبـل نمونه هـای این چنینـی ندیده بودند آثـاری که به قـول آن ها 
در لحنـی عجیـب و خشـن مشـترک بودنـد؛ در کیفیت های کابـوس گونـه، اروتیک و 
جنسـی بـودن، پرابهـام، مسـئولین فاسـد و قهرمانانی که قربانی هم هسـتند؛ مشـترک 
بودنـد و بـه ایـن فیلـم ها یک "سـری" یـا "مجموعه" فیلـم لقـب دادند، از دیـد چارلز 
هایـم و جوئـل گرینبـرگ کـه بـرای نخسـتین بـار در سـال ۱۹68 در کتابی بـا عنوان 
هالیـوود در دهـه چهـل، یـک ژانـر و بـه تعبیـر پـل شـریدر)۴( در مقالـه جریـان سـاز 
"نکاتـی دربـاره فیلـم نوآر" نوعـی جریان، دوره، لحـن، حال و هوا خوانـد هرچند قبل از 
وی ریمونـد دورگنـات)۵( در مقالـه "رنـگ سـیاه به آن بزن، شـجره فیلم نـوآر" ماهیت 
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ژانـری نـوآر را زیـر سـوال بـرد و به روایـت دیویـد وردول، جنت اسـتایگر و کریسـتین 
تامپسـون "مجموعـه ای از الگوهـای ناهمسـاز" و بـه برداشـت فرانـک کروتنیـک در 

کتـاب در خیابانـی خلـوت ۲ یک "پدیدار" اسـت)6(.
ولـی ایـن مناقشـاتی کـه منجـر بـه جهـت دهـی متفـاوت منتقـدان و دیـدگاه هـای 
متغییرشـان بـه فیلـم نـوآر بـود، بعضـا بـا اسـتدالل هـا و تحلیـل هایـی همراه اسـت. 
آن چنـان کـه بـری لنگفـورد در کتـاب "ژانـر فیلـم : هالیـوود و مـاورای آن" در بخش 
ژانرهـای پساکالسـیک مـی نویسـد:" در بحـث مطالعـات رسـانه ای دبیرسـتان هـای 
بریتانیـا، دانـش آمـوزان اغلـب موضـوع ژانـر فیلـم را بـر می گزیننـد. یکـی از تکالیف 
متـداول بـرای ارزیابی پایان ترم سـاخت یک کار تبلیغاتی اسـت که بسـته بـه امکانات، 
منابـع و بودجـه مدرسـه مـی تواند از رسـانه هـای چاپی )پوسـتر ، جلـد دی وی دی( تا 
حداکثـر تریلـر فیلـم را در بر گیـرد. البته برای فیلمی کـه وجود خارجی نـدارد در ژانری 

مشـخص؛ محبـوب تریـن ژانرهـا وحشـت و فیلم نوآر هسـتند. 
در اینجـا دالیل بسـیار روشـن و مشـخصی وجـود دارد که چـرا در یک چنیـن تمرینی 
آن دسـته از ژانرهـا کـه بیشـتر متکـی بر فضاسـازی و اتمسـفر هسـتند تا منابـع مادی 
و بـه زمـان و مـکان خاصـی مربوط نمـی شـوند )و در نتیجه مـی تواننـد در خانه های 
دانـش آمـوزان، پارک هـای محلـی، گاراژها فیلم برداری شـوند( از محبوبیت بیشـتری 
برخوردارنـد. روشـن اسـت که بـه دلیل وجـود چنین عواملـی فیلم هـای جنگی، علمی 
تخیلی یا وسـترن شـانس بسـیار کمتری خواهند داشـت. با توجه به وجود این شـرایط 
خـاص و محدودیـت هـا، کارهـای دانـش آمـوزان همـان گونـه کـه مـی شـود انتظار 
داشـت، بیشـتر معطوف به قواعد و سـنت های شـمایلی و سـبکی خواهد بود تا روایت، 
چـه برسـد بـه دغدغـه هـای مضمونـی و سـاختاری. در نتیجه بخـش بزرگـی از وقت 
و تمرکـز ایـن دانـش آمـوزان وقـف خلـق، طراحـی نورپـردازی و عناصر کلیـدی چون 
اسـلحه، سـیگار، خیابـان هـای بـاران خـورده، پنکـه هـای سـقفی و زنـان اغواگـر  و 
تهدیدآمیـز خواهنـد بـود.)۷( اما همین نکتـه ی ظریف فاصله گرفتـن از روایت و تمرکز 
بیشـتر روی شـمایل نگاری)موقعیـت هـای آشـنا، جهره های آشـنا و عناصر آشـنا( که 
عـالوه بـر پالت و سـبک اودیو ویژوال از ویژگی ژانرهای سـینمایی اسـت باعث شـده 
نـوآر بـه عنـوان یک "فضـا"، "سبک"،"اسـتایل" شـناخته شـود. همانطور کـه برخی از 
نظریـه پـردازان سـینمایی مثـل تومـاس شـاتز فیلـم نـوآر را یـک ژانر مشـخص نمی 
داننـد بلکـه معتقدنـد فیلم نوآر یک سـبک تصویری-سـینمایی اسـت که مـی تواند در 
ژانرهـای مختلفـی از فیلـم های گنگسـتری تا درام هـای اجتماعـی و خانوادگی و فیلم 
هـای ژانـر جنایـی و همیـن طـور فیلم هـای فانتـزی و علمـی تخیلی ظاهر شـود. آلن 
سـیلور "منتقـد آمریکایـی و متخصص مطالعـات مربوط به فیلـم نوآر"، از ایـن فیلم ها 
بـه عنـوان یـک پدیده نام مـی بـرد و آن را مجموعـه ای از کدهای بصـری و تماتیک 

مـی داند.)8( 
بـا توجـه به دسـته بندی های ژانـر و اینکه "پیشـرفت" در ژانر اهمیت دارد و براسـاس 
مطالعـات جیـم کیدسـیز روی ژانر وسـترن و این موضوع کـه ژانر "روال" نیسـت بلکه 
"رونـد" اسـت، پویایـی خصیصـه ی مهمـی اسـت که ژانـر بایـد دارا باشـد . فیلم های 
گنگسـتری دهـه ۳۰ کـه آن هـا هـم بـه ماننـد نـوآر در زیرمجموعـه ی ژانـر جنایـی 
)crime( قـرار مـی گیرنـد، داسـتان سـندیکاهای سـازماندهی شـده ای بودنـد که به 
محافـل خصوصـی جنایتـکاران مـی پرداختند اما بعـد از اتفاقات دهـه ۴۰ و پیش زمینه 
هایـش در دهـه ۳۰ فیلـم نـوآر جنایت را به سـطح خانه هـا و خیابان هـا آورد و جنایت 
عمومـی شـد. پـس به طور مثـال عنصر"وقوع جنایـت" مختص فیلم نوآر نیسـت. فیلم 
هـای گنگسـتری عـالوه بر حالـت احتـرام و تکریم گنگسـتر بـه دنبال روایتـی پر تب 
و تـاب بودنـد کـه خشـونت ها و تنش هـای فیزیکی در آن حـرف اول را مـی زد، ریتم 
سـریع فیلـم و مـدت نماهـای فیلـم اکثرا کوتـاه بـوده، قهرمان هـای جاه طلـب اغلب  
توانایـی هـای خـود را بـه رخ تماشـاگران می کشـاندند )با لبـاس هایی گـران قیمت و 
اتوکشـیده و ماشـین هـای مجلـل و ...(. امـا عنصر"جنایـت" در فیلم هایـی با مضمون 
معمایـی هـم وجـود دارد کـه در آن هـا برخی المـان های نـوآر هم یافت می شـوند از 
جملـه "کارآگاه" و "زن اغواگـر" امـا تفـاوت فیلم های معمایی )برگرفته شـده از ادبیات 
گوتیـک انگلیـس( و فیلـم نوآرها )برگرفته شـده از رمان هـای هاردبویلد( در چیسـت؟ 
اول مـی تـوان بـه عنصـر معمـا در فیلم هـای معمایی اشـاره کـرد که جای خـود را به 
تعلیـق در فیلـم نوآرهـا داده اسـت. در فیلـم هـای معمایـی کارآگاه خصوصـی یا پلیس 

بـا اسـتدالل و اسـتنتاج منطقـی به جـواب می رسـد اما در فیلـم نوآرها کنـش قهرمان 
در ارجحیـت اسـت )قهرمانـی کـه از قضا قربانی داسـتان هم هسـت( تفـاوت بعدی در 
روایـت دو گونـه اسـت. در فیلم های معمایـی روایت از طریق دانای کل بیان می شـود 
ولـی در نوآرهـا اغلب روایت اول شـخص همراه با نریشـن و همچنین نمـای نقطه دید 
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد. بعـد از اوج گرفتن فیلم هـای گنگسـتری و معمایی نوآر 
بـه عنـوان یـک جنبـش سـردرآورد، همچـون دیگر جنبـش هایـی کـه از دل جریانات 

ناپایـدار سیاسـی و اجتماعی بیـرون می آیند. 
خاصیـت پارانویایـی نـوآر که هویت ملـی بعد از جنگ را بـه هویت مردانه گـره زده بود 
مـورد توجـه سـوزان هیـوارد نیـز در تعریف خـود از فیلم نوآر قـرار مـی گیرد."فیلم نوآر 
کـه عمدتـا فیلـم هـای درجـه ب اسـت اغلب بـه عنوان زیـر ژانـری از جنایـی )و فیلم 
گنگسـتری( بـه شـمار مـی آیـد. هرچنـد فیلم نـوآر به عنوان یک سـبک ممکن اسـت 
در ژانرهـای دیگـر )مثـال ملـودرام و وسـترن( نیـز حضور داشـته باشـد به همیـن دلیل 
منتقـدان فیلـم نـوآر را بیشـتر یـک جنبش مـی دانند تـا یک ژانـر")۱۰( اما بـا توجه به 
تقسـیم بنـدی هایـی که بـه زیرمجموعه هـای ژانـر معروف اسـت می توان خوانشـی 
ارائـه داد از اینکـه نـوآر بخشـی از ژانر جنایی اسـت. زیـر مجموعه های ژانـر عبارتنداز 
: زیرژانر)زیـر گونـه(، چرخـه ژانـر، سـبک، هیبریـد هـا و البته سـنت های بومـی. ریک 
آلتمـن )۱۱( از "نظـام هـای نشـانگان مشـابه" نـام مـی بـرد و مـی گویـد: فیلـم های 
گنگسـتری و نـوآر چـون از نظـام های نشـانگان مشـابهی در روایت و سـبک بهره می 
برنـد نمـی تواننـد خـود یک ژانـر مسـتقل از هم خطاب شـوند و بـه عنـوان زیرژانر در 

ژانـر جنایـی قرار مـی گیرند. 
از طرفـی بـه دلیـل محدوده ی زمانی ای که برای نوآر برشـمرده شـده )-۱۹۳۹ ۱۹۵۷( 
برخـی ایـن فیلـم هـا را جزیـی از چرخـه ی آثار جنایـی می داننـد )هرچند محـدود( به 
گفتـه ی بـری لنگفورد آثـار نوآر حتی ۵ درصـد تولیدات آن زمان هالیوود هم نیسـت و 
بـه صـورت خوش بینانـه تا سـال ۱۹۵۰ ،8 تا ۱۵درصد تولیـدات هالیـوود را رقم زندند. 
)تفـاوت عـدد بـه دلیـل خوانش کمینه گرا و بیشـنیه گـرا از مفهوم ژانر اسـت. در حالت 
بیشـینه حـدود ۲۲ فیلـم نوآر و در حالت کمینه ۳۰۰ فیلم نوآر تخمین زده شـده اسـت.( 
فیلـم هایـی کـه اکثـرا در کمپانـی پارامونت)نوآرهـای رده الـف( و آر کـی او)نوآرهـای 
درجـه ب( سـاخته مـی شـدند. بیلـی وایلـدر جملـه ای بـا این مضمـون دربـاره غرامت 
مضاعـف دارد کـه نمی دانسـتیم فیلـم نوآر می سـازیم فک می کردیـم فیلمی اروتیک 
بـا محوریـت فم فتـال می سـازیم. عالوه بـر اینکه در ایـن جمله بـه ناخودآگاهی فیلم 
نـوآر اشـاره شـده به نوعی  هیبرید شـدن فیلـم های جنایی و اروتیک هم اشـاره شـده 
هرچنـد در آثـاری مثـل گیلـدا و قاتلین و از درون گذشـته بیشـتر )از غرامـت مضاعف( 
بـه ایـن بخش توجه شـده اسـت. در مورد سـنت هـای بومی می تـوان گفت آثـار نوآر 
آمریکایـی تریـن فیلم هایی اسـت که سـاخته شـده اسـت . همـه ی عناصـر آمریکایی 
اسـت از شـغل هـا، آدم هـا و حتـی پوشـش ها تا مـکان فیلم ها کـه اکثـرا نیویورک و 
لـس آنجلس و سـان فرانسـیکو اسـت )هرچند این فیلم هـا را برای اولین فرانسـوی در 
اواسـط دهـه ۴۰ شـناختند(. بـا همه ایـن توضیحات هرچند نـوآر را نمی توان در دسـته 
بنـدی ژانرهـای سـینمایی جـای داد امـا نـوآر و فیلـم نـوآر مجالی بـرای طبقـه بندی 
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یک : معرفی ها 

فیلـــم بـــا صحنـــه ای آشـــفته آغـــاز مـــی شـــود کـــه در آن ماشـــینی بـــا 
ـــس  ـــس آنجل ـــای ل ـــان ه ـــرگذراندن خیاب ـــت س ـــال پش ـــب در ح ـــرعت در ش س
ـــمت دوربیـــن مـــی آیـــد در حالـــی کـــه کارگـــری مشـــغول  اســـت و بـــه س
تعمیـــر خـــط آهـــن داخلـــی شـــهر اســـت. بـــه ســـرعت ماشـــین در مســـیر 
ـــد  ـــی کن ـــور م ـــم عب ـــوی ایســـت ه ـــی از تابل ـــل حت ـــود و اتومبی ـــی ش ـــه م اضاف
ـــگ  ـــای الن ـــرد نم ـــی گی ـــرار م ـــه ق ـــی در ادام ـــا کامیون ـــورد ب ـــت برخ و در موقعی
ـــم وجـــود داره  ـــه در صـــدای فیل ـــن تنشـــی ک شـــات، ســـرعت، آشـــوب و همچنی
ـــت.  ـــال رخ دادن اس ـــا در ح ـــزی رخ داده ی ـــه چی ـــد ک ـــی کن ـــا م ـــده الق ـــه بینن ب
در نمـــای بعـــدی اتومبیـــل کنـــار ســـاختمانی متوقـــف مـــی شـــود ولـــی برخـــالف 
ـــی  ـــا پالتوی ـــردی ب ـــم م ـــل دیدی ـــای قب ـــه در نماه ـــرعتی ک ـــه و س ـــام عجل تم
ـــل  ـــات قب ـــگ ش ـــود. الن ـــی ش ـــاده م ـــین پی ـــر آرام از ماش ـــر س ـــد و کاله ب بلن
ـــت وارد  ـــن اس ـــه دوربی ـــتش ب ـــه پش ـــردی ک ـــده و م ـــوم ش ـــه مدی ـــل ب تبدی
ـــان  ـــه همچن ـــرد )ک ـــاختمان و م ـــان س ـــه ی نگهب ـــود مکالم ـــی ش ـــاختمانی م س
پشـــت بـــه دوربیـــن ایســـتاده( نـــام وی )آقـــای نـــف( و شـــغل وی )مامـــور بیمـــه( 
ـــت  ـــه حرک ـــدون اینک ـــدر ب ـــی وایل ـــد )بیل ـــی کن ـــخص م ـــده مش ـــرای بینن را ب
ـــرد  ـــت.( م ـــش اس ـــه مخاطب ـــات ب ـــغول دادن اطالع ـــد مش ـــام ده ـــه ای انج اضاف
وارد اتـــاق کار خـــود مـــی شـــود ســـیگارش را روشـــن مـــی کنـــد و شـــروع 
مـــی کند:"یادداشـــت اداری از والتـــر نـــف، بـــه بارتـــن کیـــز، مدیـــر بخـــش 
تحقیقـــات خســـارت ، لـــس آنجلـــس ، ۱6 جـــوالی ۱۹۳8" )دو شـــخصیت 
ـــی  ـــخص م ـــه مش ـــن جمل ـــم در همی ـــان فیل ـــم و زم ـــکان فیل ـــم ، م ـــی فیل اصل
ـــد  ـــی گوی ـــن م ـــده ی دیتریکس ـــه پرون ـــع ب ـــی راج ـــه مطالب ـــود( و در ادام ش
ـــت  ـــبیه اس ـــراف ش ـــه اعت ـــد ب ـــی گوی ـــم م ـــود ه ـــه خ ـــور ک ـــان ط ـــه هم ک
"مـــن دیتریکســـن رو کشـــتم. مـــن، والتـــر نـــف، کارمنـــد شـــرکت بیمـــه، 
ـــد  ـــن چن ـــا همی ـــه ت ـــی؛ البت ـــچ زخم ـــدون هی ـــرد، ب ـــاله، مج ـــج س ـــی و پن س
ســـاعت پیـــش، آره! مـــن کشـــتمش، بـــه خاطـــر پـــول و یـــه زن کشـــتم و 
ـــدر  ـــی وایل ـــذر منطق ـــته( گ ـــای بس ـــه زن رو" )نم ـــت آوردم ن ـــول رو بدس ـــه پ ن
ـــا  ـــه اینج ـــم ب ـــر نداری ـــی خب ـــی از هیچ ـــم وقت ـــی فیل ـــات ابتدای ـــگ ش از الن
ـــودش(  ـــان خ ـــف از زب ـــر ن ـــی والت ـــل معرف ـــراوان )فص ـــات ف ـــا توضیح ـــه ب ک
ـــکات  ـــته، از ن ـــای بس ـــه نم ـــیم ب ـــی شناس ـــام داده م ـــه انج ـــی را ک وی و عمل
اصلـــی ایـــن ســـکانس اســـت. سکانســـی کـــه هـــم فصـــل ابتدایـــی فیلـــم 
ـــرا  ـــز ماج ـــرای کی ـــه ب ـــی ک ـــر هنگام ـــر. والت ـــی والت ـــل معرف ـــم فص ـــت و ه اس
ـــه  ـــرای بیم ـــی ب ـــد. وقت ـــی کن ـــی م ـــم معرف ـــس را ه ـــد فیلی ـــی کن ـــف م را تعری
ـــار  ـــن ب ـــرای اولی ـــی رود  ب ـــه اش م ـــه خان ـــن ب ـــای دیتریکس ـــل آق ی اتومبی
ـــه  ـــه ی عناصـــر صحن ـــس هم ـــی فیلی ـــکانس معرف ـــد. در س ـــی بین ـــس را م فیلی
ـــده  ـــه بینن ـــز توج ـــا در مرک ـــتند ت ـــس هس ـــت شـــخصیت فیلی ـــن در خدم و دوربی
ـــس در  ـــور فیلی ـــه حض ـــه دادن ب ـــرای توج ـــه ب ـــری ک ـــن عنص ـــرد. اولی ـــرار گی ق
ـــکار  ـــر و خدمت ـــت. والت ـــدای اوس ـــرد ص ـــی گی ـــرار م ـــتفاده ق ـــورد اس ـــتان م داس
ـــی  ـــکار مبتن ـــوال از خدمت ـــا س ـــس ب ـــه فیلی ـــتند ک ـــت هس ـــغول صحب ـــه مش خان
ـــه  ـــا ب ـــن ج ـــود. از ای ـــی ش ـــتان م ـــاده وارد داس ـــی افت ـــه اتفاق ـــه چ ـــر اینک ب

ـــاگر  ـــن و تماش ـــه دوربی ـــت توج ـــام مرکزی ـــا تم ـــکانس در ۹ نم ـــن س ـــد در ای بع
ـــه  ـــر ک ـــکار و والت ـــت خدمت ـــی از پش ـــود. ۱- نمای ـــی ش ـــع م ـــس واق روی فیلی
ـــرای  ـــدر ب ـــد وایل ـــه تاکی ـــد ب ـــه کنی ـــد )توج ـــی کنن ـــگاه م ـــاال ن ـــه ی ب ـــه طبق ب
ـــس  ـــه فیلی ـــر ب ـــم والت ـــکار و ه ـــم خدمت ـــن ه ـــم دوربی ـــد ه ـــان ده ـــه نش اینک
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ـــود  ـــر خ ـــا والت ـــن نم ـــه از ای ـــس ک ـــوبژکتیو فیلی ـــای س ـــد( ۲- نم ـــه دارن توج
ـــت  ـــن موقعی ـــس در ای ـــع فیلی ـــودن موض ـــر ب ـــوی ت ـــد )ق ـــی کن ـــی م را معرف
ـــگل" از  ـــو ان ـــن "ل ـــه دوربی ـــی ک ـــن نگاه ـــتن او و همچنی ـــرار داش ـــاال ق در ب
ـــی  ـــو انگل ـــتریم ل ـــای اکس ـــت( ۳- نم ـــخص اس ـــال مش ـــر دارد کام ـــد والت دی
کـــه هـــم موجـــب توجـــه بیشـــتر والتـــر بـــه فیلیـــس ) و البتـــه تماشـــاگر ( 
ـــود  ـــی ش ـــس م ـــه فیلی ـــات وی ب ـــت احساس ـــث تقوی ـــم باع ـــود و ه ـــی ش م
ـــای  ـــک نم ـــت( ۴- ی ـــه اس ـــه صحن ـــلط ب ـــال مس ـــس کام ـــا فیلی ـــن نم )در ای
ـــان  ـــه نش ـــر ک ـــب والت ـــار از جان ـــن ب ـــی ای ـــگل" ول ـــای ان ـــانه ی "ه روی ش

ـــاال و  ـــت ب ـــو است.)دس ـــی روی پیان ـــای خانوادگ ـــس ه ـــاب عک ـــده ی ق دهن
موضـــع مســـلط تـــر والتـــر بـــه اعضـــای خانـــواده ی فیلیـــس( عـــالوه بـــر 
اینکـــه ایـــن نماهـــا خاصیـــت معرفـــی لـــوال و آقـــای دیتریکســـون را هـــم 
دارد. حتـــی در ایـــن نماهـــا هـــم کـــه تصویـــری از فیلیـــس وجـــود نـــدارد 
ـــه  ـــه ب ـــرد ک ـــی گی ـــرار م ـــه ق ـــز توج ـــر در مرک ـــای والت ـــا صحبته ـــس ب فیلی
ـــه  ـــا ن ـــه ه ـــه نام ـــروش بیم ـــه ف ـــز، ن ـــی قرم ـــگ ماه ـــه تن ـــد" ن ـــی گوی ـــز م کی
ـــه  ـــن لحظ ـــود" ۵- در ای ـــم ب ـــرام مه ـــا ب ـــه ه ـــاالی پل ـــط زن ب ـــا فق عکـــس ه
ـــه  ـــد توج ـــی آی ـــن م ـــا پایی ـــه ه ـــی از پل ـــس وقت ـــای فیلی ـــته پاه ـــای بس نم
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ـــه  ـــدر ب ـــاب وایل ـــدی ق ـــب بن ـــد. 6- ترکی ـــی کن ـــب م ـــود  جل ـــه خ ـــر را ب والت
ـــه  ـــم توج ـــا بازه ـــودن نم ـــلوغ ب ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــه حت ـــت ک ـــه ای اس گون
ـــس  ـــش فیلی ـــه آرای ـــه ب ـــا توج ـــد. )ب ـــی کن ـــب م ـــس جل ـــه فیلی ـــده را ب بینن
در آینـــه و نـــگاه والتـــر نـــه بـــه خـــود فیلیـــس بلکـــه بـــه تصویـــرش در 
ـــر  ـــگاه والت ـــود( ۷- ن ـــی ش ـــاز م ـــم آغ ـــر ه ـــای والت ـــی ه ـــم چران ـــه چش آین
ـــود  ـــه اوج خ ـــی را ب ـــم چران ـــدر چش ـــد )وایل ـــی کن ـــدا م ـــه پی ـــد ادام ـــه پابن ب
ـــد و وی در  ـــی کن ـــف م ـــس تعری ـــد فیلی ـــی پابن ـــر از زیبای ـــت( والت ـــانده اس رس
ـــد  ـــته باش ـــر نداش ـــرای والت ـــی ب ـــر جذابیت ـــه دیگ ـــرد ک ـــی گی ـــرار م ـــی ق حالت
8- نمـــای نســـبتا بلنـــد ویـــک دقیقـــه ای کـــه در آن ابتـــدا فیلیـــس روی 
ـــن  ـــد دوربی ـــود و دی ـــی ش ـــد م ـــی بلن ـــپس از روی صندل ـــته و س ـــی نشس صندل
ـــورد  ـــر در م ـــد والت ـــی کن ـــب م ـــود و او را تعقی ـــی ش ـــس م ـــه فیلی ـــم متوج ه
ـــدارد و  ـــی ن ـــس توجه ـــا فیلی ـــی گوی ـــد ول ـــی گوی ـــی م ـــل مطالب ـــه اتومبی بیم
فکـــرش درگیـــر مســـئله ای دیگـــر اســـت ۹- فیلیـــس دوبـــاره مـــی نشـــیند و ایـــن 
ـــاره قـــرار گرفتـــن در وضعیـــت جـــذاب  ـــار اول از والتـــر ســـوال مـــی کنـــد و دوب ب
ـــیدن  ـــر(، پرس ـــته والت ـــای بس ـــس )نم ـــد فیلی ـــه پابن ـــر ب ـــه والت ـــی و توج قبل
ـــمم"  ـــد :"اس ـــی گوی ـــس م ـــده ؟" و فیلی ـــک ش ـــد ح ـــی روی پابن ـــه "چ اینک
ـــر  ـــش والت ـــه در ابتدای ـــر ک ـــی والت ـــالف معرف ـــس(. برخ ـــته فیلی ـــای بس )نم
ـــس  ـــی فیلی ـــرای معرف ـــکانس ب ـــن س ـــدر در ای ـــود وایل ـــده ب ـــی ش ـــال معرف کام
ـــد  ـــی ده ـــاص م ـــکانس را اختص ـــک س ـــل ی ـــان کام ـــم( زم ـــد اس ـــی در ح )حت

ـــت دارد.  ـــرا حکای ـــخصیت زن ماج ـــی ش ـــال از پیچیدگ ـــه کام ک
ـــی  ـــدا در نمای ـــر، ابت ـــی والت ـــه معرف ـــد صحن ـــه مانن ـــز ب ـــی کی ـــکانس معرف در س
ـــی  ـــای اصل ـــی شـــخصیت ه ـــه ی معرف ـــن مای ـــود )ای ـــی ش ـــی م از پشـــت معرف
مـــرد فیلـــم، خوانـــش روانکاوانـــه دارد کـــه بـــه دلیـــل نبـــودن مجـــال در 
ـــه در  ـــم ک ـــی بینی ـــز را م ـــه کی ـــی ک ـــود(. در حال ـــی ش ـــث نم ـــا بح ـــن ج ای
ـــناخت  ـــه ش ـــده را ب ـــدر بینن ـــت وایل ـــون داری اس ـــا کامی ـــث ب ـــر و بح ـــال ج ح
از کیـــز وا مـــی دارد نماهایـــی بســـته بـــه صـــورت کیـــز، تنـــد و منطقـــی 
ـــم  ـــز را ه ـــش کی ـــن بخ ـــم تری ـــاید مه ـــن ش ـــردن وی و همچنی ـــت ک صحب
ـــد "  ـــی کن ـــی م ـــود معرف ـــاز ش ـــر دردسرس ـــرای والت ـــا ب ـــت بعده ـــرار اس ـــه ق ک
ـــی  ـــون دار در حال ـــز و کامی ـــره از کی ـــای دو نف ـــش". نماه ـــوی درون آدم کوچول
کـــه والتـــر اصـــال در ایـــن نماهـــا دیـــده نمـــی شـــود و حالـــت تحقیـــق و 
بازرســـی کیـــز در ایـــن نماهـــا کامـــال در راســـتای معرفـــی کیـــز و نقشـــی 

ـــد. ـــته باش ـــتان داش ـــت در داس ـــرار اس ـــه ق ـــت ک اس
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ـــدای  ـــه ص ـــود ک ـــی ش ـــف م ـــک تعری ـــش ب ـــف در فل ـــت مضاع ـــتان غرام داس
ـــز  ـــتان نی ـــه شـــخصیت اول داس ـــم روی آن نشســـته اســـت. راوی ای ک راوی ه
ـــود را از  ـــتان خ ـــد داس ـــه بتوان ـــد ک ـــی ده ـــازه م ـــدر اج ـــه وایل ـــن ب ـــت و ای هس

ـــد.  ـــف کن ـــود تعری ـــرد خ ـــخصیت اول م ـــن ش ـــه ی ذه دریچ
ـــی  ـــه حت ـــرده ک ـــاد ک ـــم ایج ـــی در فیل ـــت موثق ـــدم قطعی ـــت ع ـــوع روای ـــن ن ای
اجـــازه ی قضـــاوت بیننـــده در مـــورد شـــخصیت هـــا را نمـــی دهـــد زیـــرا 
ـــورد دوم  ـــت. برخ ـــده اس ـــگاه ش ـــرا ن ـــه ماج ـــر ب ـــن والت ـــه ی ذه ـــط از دریچ فق
ـــرش  ـــر وارد دفت ـــی والت ـــی اســـت؛ وقت ـــزی ذهن ـــش از هرچی ـــس بی ـــر و فیلی والت
ـــداز  ـــاعت ۳ بع ـــه س ـــر اینک ـــی ب ـــرده مبن ـــت ک ـــس را دریاف ـــام فیلی ـــده و پیغ ش
ظهـــر منتظـــر اوســـت دوربیـــن بـــه آرامـــی روی والتـــر زوم مـــی کنـــد و 
ـــون  ـــس دیتریکس ـــه فیلی ـــع ب ـــش راج ـــه هم ـــاره اینک ـــر درب ـــای والت ـــت ه صحب
ـــه  ـــر ب ـــه تصوی ـــن لحظ ـــود در ای ـــی ش ـــنیده م ـــد ش ـــی کن ـــک م ـــدش ف و پابن
ـــد  ـــی کن ـــور م ـــده تص ـــک( بینن ـــای نزدی ـــورد )نم ـــی خ ـــس کات م ـــای فیلی پاه
ـــا را  ـــدر م ـــف، وایل ـــن موتی ـــق ای ـــا از طری ـــت ام ـــر اس ـــدار اول والت ـــادآوری دی ی
ـــائل کاری  ـــرای مس ـــار اول ب ـــر ب ـــه اگ ـــداری ک ـــد. دی ـــی کن ـــدار دوم م وارد دی
ـــم  ـــا ف ـــر ی ـــزه اســـت. زن اغواگ ـــال از روی غری ـــال کام ـــن ورود و انتق ـــا ای ـــود ب ب

ـــت.  ـــوآر اس ـــای ن ـــم ه ـــج فیل ـــر رای ـــی از عناص ـــال یک فت
ـــون(  ـــس دیتریکس ـــش فیلی ـــر نق ـــتانویک )بازیگ ـــارا اس ـــگاه اول بارب ـــاید در ن ش
ـــز  ـــش از هرچی ـــه بی ـــا آنچ ـــد ام ـــرو نباش ـــری روب ـــمایل اغواگ ـــا ش ـــان ب آن چن
در نـــوآر مطـــرح مـــی شـــود میـــل هـــای مهارناپذیـــر اســـت کـــه یکـــی از 
ـــد از  ـــرد. بع ـــتجو ک ـــوان جس ـــی ت ـــر م ـــر زن اغواگ ـــای آن را در عنص ـــش ه بخ
ـــرایط  ـــر ش ـــس، والت ـــر فیلی ـــل همس ـــار و قت ـــا قط ـــفر ب ـــکان س ـــدن ام ـــا ش مهی
ـــن کار  ـــرای ای ـــه ب ـــی ک ـــدای راوی دقت ـــد ص ـــی کن ـــا م ـــود مهی ـــرای کار خ را ب
ـــده  ـــا مان ـــر ج ـــرای دفت ـــازی ب ـــه س ـــد . صحن ـــی ده ـــح م ـــده را توضی ـــرج ش خ
ـــگ  ـــرکار، زن ـــط تعمی ـــدن توس ـــاهده ش ـــه و مش ـــن در گاراژ خان ـــز، رفت روی می
زدن بـــه یکـــی دیگـــر ار فروشـــندگان بیمـــه و خواســـتار شـــدن بعضـــی از 
ـــان دادن  ـــرای نش ـــتی ب ـــه درس ـــته ای )ب ـــای بس ـــن نماه ـــات  و همچنی توضیح
توجـــه و اختیـــار( از قـــرار دادن کارت هایـــی زیـــر جعبـــه ی تلفـــن و زنـــگ 
ـــت.  ـــوده اس ـــه نب ـــه  در خان ـــی ک ـــت هنگام ـــدن وضعی ـــر دار ش ـــرای خب در ب
وقتـــی قتـــل انجـــام شـــد و والتـــر همـــه ی ایـــن مســـیرهای اطمینـــان را 
ـــی رود  ـــه م ـــمت داروخان ـــه س ـــه ب ـــی ک ـــاز هنگام ـــی ب ـــرد در نمای ـــک ک چ
ـــده  ـــه نش ـــده گرفت ـــی نادی ـــود، هیچ ـــکلی نب ـــچ مش ـــی گوید:"هی ـــود م ـــا خ ب
ـــی  ـــود زمان ـــن وج ـــا ای ـــی ب ـــده ول ـــون ب ـــه لوم ـــود ک ـــزی نب ـــچ چی ـــود. هی ب
ـــودم  ـــا خ ـــان ب ـــه ناگه ـــود ک ـــه ب ـــم ســـمت داروخان ـــی رفت ـــاده م ـــتم پی ـــه داش ک
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ـــودم رو  ـــای خ ـــدای پ ـــد... ص ـــد ش ـــال خواه ـــر م ـــز ب ـــه چی ـــردم هم ـــر ک فک
ـــا  ـــه ت ـــی ک ـــت."و دوربین ـــی رف ـــرده راه م ـــه آدم م ـــگار ی ـــنیدم. ان ـــی ش ـــم نم ه
ـــمت  ـــه س ـــر ب ـــتد و والت ـــی ایس ـــود م ـــت ب ـــال حرک ـــر در ح ـــا والت ـــراه ب االن هم

ـــد. ـــی کن ـــت م ـــم حرک ـــی ای مبه تاریک
ـــام  ـــه تم ـــی ک ـــوآر اســـت . جای ـــم ن ـــای فیل ـــان ه ـــه م ـــن ال ـــر از مهـــم تری  تقدی
ـــع  ـــل جم ـــر" قاب ـــا " تقدی ـــده ب ـــا و بینن ـــم و ســـواالت شـــخصیت ه ـــات فیل اتفاق
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــی آدم های ـــتیصال و درماندگ ـــتان اس ـــوآر داس ـــم ن ـــت. فیل اس
ـــه  ـــراغ خان ـــر س ـــر والت ـــدا اگ ـــان ابت ـــت. از هم ـــه سرنوش ـــد؛ تل ـــه افتادن ـــه تل ب
ـــر  ـــر والت ـــود، اگ ـــه ب ـــس خان ـــر فیلی ـــر همس ـــت، اگ ـــی رف ـــا نم ـــن ه دیتریکس
ـــه  ـــک هفت ـــودش ی ـــول خ ـــه ق ـــر ب ـــد، اگ ـــی ش ـــن نم ـــن چنی ـــی ای ـــه زن دلباخت
ـــی  ـــرون م ـــش بی ـــود فکـــرش را از ذهن ـــس دور شـــده ب ـــه از ماجـــرا و فیلی ای ک
ـــود  ـــز" وج ـــوی کی ـــر " آدم کوچول ـــر اگ ـــب ت ـــا عجی ـــه ی اگره ـــا از هم ـــرد ی ک
ـــرا  ـــت چ ـــی گرف ـــرار نم ـــر ق ـــس و والت ـــر فیلی ـــت در براب ـــن سرنوش ـــت ای نداش
ـــر  ـــه والت ـــی ک ـــود. هنگام ـــرده ب ـــک نک ـــا ش ـــه آن ه ـــم ب ـــس ه ـــی پلی ـــه حت ک
ـــن  ـــچ امی ـــوی پی ـــود ب ـــه ب ـــا رفت ـــن ه ـــه دیتریکس ـــه خان ـــار ب ـــن ب ـــرای اولی ب
ـــاره  ـــم دوب ـــل ه ـــرای قت ـــدن ب ـــاده ش ـــه آم ـــرد و در صحن ـــس ک ـــه را ح دول

ـــرد.  ـــس ک ـــو را ح ـــن ب ای
ـــه  ـــت اســـت. صحن ـــدادن جنای ـــوآر روی ـــم ن ـــای فیل ـــر از مشـــخصه ه یکـــی دیگ
ی قتـــل فیلـــم بیـــش از آنکـــه کارکـــرد پلیســـی داشـــته باشـــد خاصیتـــی 
روانکاوانـــه دارد. خواســـت مـــرگ توســـط فیلیـــس بـــود امـــا آلـــت دســـت 
ـــا  ـــل ب ـــه قت ـــتی لحظ ـــه درس ـــدر ب ـــی وایل ـــت، ول ـــتان اس ـــرد داس ـــم م ـــاز ه ب
ـــایی  ـــده گش ـــس عق ـــره فیلی ـــر خی ـــاب و تصوی ـــارج از ق ـــدای خ ـــتفاده از ص اس

ـــم  ـــر فیل ـــای دیگ ـــه هرج ـــده ای ک ـــد ، عق ـــی کش ـــده م ـــه رخ بینن ـــس را ب فیلی
ـــن  ـــه همی ـــرد ب ـــی ک ـــت م ـــرش صحب ـــی و همس ـــورد زندگ ـــم کـــه در م ه
ـــوال  ـــه ل ـــی ک ـــا جای ـــر ، ی ـــا والت ـــات درد و دل ب ـــی کرد.)لحظ ـــروز م ـــکل ب ش
ـــه  ـــادرش چگون ـــرگ م ـــگام م ـــس در هن ـــمان فیلی ـــد چش ـــی گوی ـــر م ـــه والت ب

ـــود( ب
ـــین  ـــدن ماش ـــن نش ـــود؛ روش ـــی ش ـــم م ـــم وارد فیل ـــق ه ـــل، تعلی ـــوع  قت ـــا وق ب
ـــه  ـــرکت بیم ـــس ش ـــات ریی ـــار ، مالق ـــل قط ـــار ری ـــتارت زدن کن ـــگام اس هن
ـــه  ـــی ک ـــون کس ـــای جکس ـــور آق ـــز ، حض ـــر و کی ـــور والت ـــس در حض ـــا فیلی ب
آخریـــن بـــار آقـــای دیتریکســـون را در انتهـــای قطـــار مشـــاهده کـــرده و 
ـــس و  ـــیدن فیلی ـــر رس ـــپس س ـــز و س ـــط کی ـــر توس ـــری والت ـــه ی غافلگی صحن
ـــری از  ـــار نف ـــری و چه ـــه نف ـــای س ـــن ه ـــت در. میزانس ـــدن ش پش ـــی ش مخف
ـــم  ـــای فیل ـــخصیت ه ـــه ش ـــت ک ـــدر اس ـــی وایل ـــای بیل ـــم ه ـــات فیل خصوصی
ـــا  ـــتان ایف ـــه در داس ـــی ک ـــد و نقش ـــم دارن ـــه در فیل ـــی ک ـــاس جایگاه ـــر اس را ب
ـــار  ـــای چه ـــن میزانســـن ه ـــد. یکـــی از ای ـــی ده ـــرار م ـــه ق ـــد در صحن ـــی کنن م
ـــر  ـــور والت ـــس در حض ـــا فیلی ـــه ب ـــرکت بیم ـــس ش ـــدار ریی ـــکانس دی ـــری ؛ س نف
ـــی  ـــاز م ـــس آغ ـــاق ریی ـــل ات ـــه داخ ـــی ب ـــا ورود منش ـــه ب ـــت . صحن ـــز اس و کی
ـــا  ـــن نم ـــده ، اولی ـــون وارد ش ـــم دیتریکس ـــه خان ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــود و اش ش
ـــکار  ـــالن آش ـــن پ ـــا ای ـــر ب ـــترس والت ـــری و اس ـــت )غافلگی ـــر اس ـــوزآپ والت کل
ـــاق حضـــور  ـــر در ات ـــار نف ـــر هـــر چه ـــه دفت ـــس ب ـــاب ورود فیلی ـــی شـــود( در ق م
ـــن شـــخصیت  ـــر و دورتری ـــاگر والت ـــن / تماش ـــه دوربی ـــرد ب ـــن ف ـــد نزدیکتری دارن
ـــد  ـــی افت ـــاق م ـــا اتف ـــا اینج ـــاب ه ـــراد در ق ـــدن اف ـــیم ش ـــت. تقس ـــس اس فیلی
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ـــم  ـــول فیل ـــر در ط ـــاره ی والت ـــا )اش ـــک نم ـــز در ی ـــر و کی ـــد والت ـــه بع ـــن ب از ای
ـــس  ـــا فیلی ـــس ب ـــراه شـــده( و ریی ـــا او هم ـــم ب ـــز ه ـــاورش کی ـــر خـــالف ب ـــه ب ک
ـــد  ـــی گوی ـــه م ـــرکت بیم ـــس ش ـــی ریی ـــر. وقت ـــری دیگ ـــاب دو نف ـــک ق در ی
گـــزارش مـــرگ برایـــش قانـــع کننـــده نیســـت دوربیـــن کلـــوزآپ نگرانـــی 
ـــرش  ـــه نظ ـــد ب ـــی گوی ـــه م ـــی ک ـــد و هنگام ـــی ده ـــان م ـــر نش ـــاره از والت دوب
ـــه  ـــی یافت ـــگاه رهای ـــادی نیســـت بلکـــه خودکشـــی اســـت )ن ـــده ی ع ـــک پرون ی
ـــن  ـــود( در کل ای ـــی ش ـــش داده م ـــس نمای ـــر و فیلی ـــخصیت والت ـــر دو ش ی ه
ـــی  ـــی لحظات ـــی جزی ـــق های ـــا تعلی ـــوردار اســـت ام ـــی برخ ـــق باالی ـــه، تعلی صحن
ـــری  ـــار نف ـــن چه ـــس میزانس ـــن فیلی ـــا رفت ـــوند. ب ـــی ش ـــی م ـــپس خنث وارد و س

ـــش  ـــی پی ـــل لحظات ـــار مث ـــن ب ـــه ای ـــود ک ـــی ش ـــل م ـــری تبدی ـــه نف ـــه س ب
ـــر  ـــدن از دفت ـــارج ش ـــد از خ ـــد و بع ـــی کن ـــاع م ـــر دف ـــز از والت ـــم کی ـــاز ه ب
ـــر  ـــن دو نف ـــی ای ـــن تنهای ـــود و آیی ـــی ش ـــل م ـــری تبدی ـــه دو نف ـــن ب میزانس
ـــود.   ـــی ش ـــرار م ـــر( تک ـــت والت ـــه دس ـــز ب ـــیگار کی ـــردن س ـــن ک ـــی روش )یعن

ـــگ  ـــا زن ـــر ب ـــه والت ـــس در خان ـــز و فیلی ـــان کی ـــق حضـــور همزم ـــر تعلی ـــای پ نم
ـــز  ـــاس کی ـــد از تم ـــه بع ـــی بالفاصل ـــی شـــود ول ـــاز م ـــر آغ ـــه والت ـــس ب زدن فیلی
ـــود را  ـــات خ ـــه ی تحقیق ـــز نتیج ـــه کی ـــدت ک ـــام م ـــود، تم ـــی ش ـــه م وارد خان
بیـــان مـــی کنـــد تمرکـــز دوربیـــن روی اســـترس والتـــر اســـت و هنگامـــی 
ـــد  ـــی کن ـــرح م ـــل را مط ـــئله قت ـــر مس ـــا والت ـــدس ه ـــه ی ح ـــد از هم ـــه بع ک
ـــه  ـــز متوج ـــر کی ـــود. اگ ـــی ش ـــی م ـــت در مخف ـــد و پش ـــی رس ـــر م ـــس س فیلی
ـــت در  ـــس پش ـــی رود فیلی ـــو م ـــل ل ـــه قت ـــتان نقش ـــود داس ـــس ش ـــور فیلی حض
مخفـــی مـــی شـــود تعلیـــق صحنـــه بـــه دلیـــل جایگیـــری دوربیـــن در اوج 

ـــت.  ـــه اس ـــرار گرفت ق
ـــگ  ـــه جن ـــد ک ـــه بع ـــکا، مخصوصـــا ســـالهای ۱۹۴۴ ب فضـــای دهـــه چهـــل آمری
ـــود  ـــن ب ـــر ای ـــی ب ـــارات عموم ـــود و انتظ ـــیده ب ـــان رس ـــه پای ـــز ب ـــی دوم نی جهان
کـــه نهادهـــا و محیـــط هـــای اداری و اجتماعـــی امنیـــت پیشـــین خـــود را 
ـــوند.  ـــی ش ـــرو م ـــت روب ـــود امنی ـــدم وج ـــش ع ـــا چال ـــد ب ـــت بیاوردن ـــه دس ب
عنصـــری کـــه مایـــه اصلـــی فیلـــم نـــوآر از اینجـــا مـــی آیـــد. در غرامـــت 
ــه  ــه کـ ــرکت بیمـ ــور شـ ــه یـــک مامـ ــدا از پارادوکـــس اینکـ مضاعـــف جـ
مشـــتری خـــود را بیمـــه عمـــر کـــرده موجـــب از میـــان رفتـــن زندگـــی 
ـــم  ـــگاه ه ـــر در فروش ـــس و والت ـــه ی فیلی ـــای مجرمان ـــود قراره ـــی ش اش م
ـــتعاره  ـــه اس ـــد. دو نمون ـــی زن ـــن م ـــی دام ـــی اجتماع ـــاس ناامن ـــن احس ـــه ای ب
ـــه  ـــته ب ـــگاه آغش ـــول ن ـــردو محص ـــه ه ـــد ک ـــوان دی ـــی ت ـــم م ـــم در فیل ه
ـــر  ـــی تصوی ـــت. یک ـــم اس ـــای فیل ـــخصیت ه ـــام ش ـــد فرج ـــت ب ـــاه و عاقب گن
ـــش  ـــر نق ـــه والت ـــن صحن ـــش )در ای ـــار و مرگ ـــر از قط ـــقوط والت ـــمبولیک س س
ـــد  ـــی کن ـــقوط م ـــود س ـــه خ ـــا اینک ـــد ام ـــی کن ـــازی م ـــن را ب ـــای دیتریکس آق
ــن  ــی اش( و همچینـ ــگاه حقیقـ ــقوط وی در جایـ ــه سـ ــت بـ ــاره ای اسـ اشـ
احســـاس گنـــاه فیلیـــس کـــه بارهـــا خـــود و والتـــر را بـــه مســـافران یـــک 
قطـــار تشـــبیه مـــی کنـــد و مـــی گویـــد: " بـــرای هـــر دو مـــا ایـــن خـــط 
ـــوی  ـــه س ـــتقیمی ب ـــط مس ـــت؟" خ ـــادت هس ـــره ی ـــر می ـــه آخ ـــتقیم رو ب مس
ـــی  ـــوآر یعن ـــتباه، ن ـــی اش ـــوآر یعن ـــته، ن ـــرت گذش ـــی حس ـــوآر یعن ـــودی! ن ناب

ـــف. ـــت مضاع ـــی... غرام ـــوآر یعن ـــاوان، ن ـــس دادن ت ـــی پ ـــوآر یعن ـــر، ن تقدی
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"ســـاعتمو گرفتـــم تـــو دســـتم. عقربـــه رســـید رو دوازده و ســـی. هنـــوز 
نیومـــده بـــود. ســـاعتمو دوبـــاره گذشـــتم تـــو جیبـــم. ســـه شـــاخه ای 
شکســـت الی بوتـــه هـــا. از جـــا پریـــدم. بعـــد پنجـــره ی دســـِت راســـِت 
ماشـــینو دادم پاییـــن و نشســـتم اون ور، الی بوتـــه هـــا رو نـــگاه کـــردم 
ببینـــم صـــدای چـــی بـــوده. حتمـــا دســـت کـــم یـــه دقیقـــه ای خیـــر ه ی 
ـــر.  ـــه نزدیک ت ـــن دفع ـــت، ای ـــه شکس ـــاخه ی دیگ ـــه ش ـــوده ام. ی ـــرون ب بی
بعـــد نـــوِر یـــه جرقـــه ای اومـــد و یـــه چیـــزی خـــورد وســـط ســـینه ام، 
ـــاِم  ـــا تم ـــب و ب ـــه عق ـــو داده باش ـــور هیکلش ـــپِی بوکس ـــک دمس ـــگاری ج ان
ـــم  ـــع ه ـــون موق ـــود. هم ـــه ب ـــینه ام. گلول ـــو س ـــه ت ـــده باش ـــش خوابون توان
ـــردم  ـــر می ک ـــه فک ـــودم ک ـــی نب ـــا آدم ـــن تنه ـــده. م ـــی ش ـــتم چ می دونس
ــا  ــن، دنیـ ــم می دونـ ــاره ی هـ ــی دربـ ــن چیزهایـ ــر همچیـ ــی دو نفـ وقتـ
همزمـــان واســـه جفت شـــون جـــا نـــداره. مـــن اومـــده بـــودم اون جـــا 

اونـــو بکشـــم، ولـــی اون پیـــش دســـتی کـــرده بـــود."

ـــاف  ـــر ه ـــس اوِر )Voice Over( والت ـــت از ووی ـــی اس ـــد برش ـــه خواندی آنچ
 James M.( ــن ــته ی"جیمز ام.کیـ ــف" نوشـ ــت مضاعـ ــاب "غرامـ در کتـ
Cain(" )جیمـــز ام. کیـــن در انتقـــاد از ســـبک های کارآگاهـــی کالســـیک 
می گویـــد: " قتـــل و آدم کشـــی همیشـــه و همـــواره از زاویـــه ای روایـــت 
می شـــود کـــه بـــه دلیـــل تکـــرار، غیرجذاب تریـــن زاویـــه اســـت، یعنـــی 
ـــا  ـــه آی ـــود ک ـــرح ش ـــش مط ـــن پرس ـــده ای ـــرای خوانن ـــه ب ـــه ای ک از زاوی

ــال  ــر؟"( در سـ ــا خیـ ــاورد یـ ــه چنـــگ بیـ ــد قاتـــل را بـ پلیـــس می توانـ
ـــتان(  ـــان داس ـــر )قهرم ـــوردن والت ـــر خ ـــان تی ـــی آن، جری ـــه در ط ۱۹۳۵؛ ک
توســـط فیلیـــس را بـــه تصویـــر می کشـــد. تصویـــر مذکـــور بـــه لحـــاظ 
ـــف  ـــر ن ـــوردن والت ـــر خ ـــه تی ـــا صحن ـــی ب ـــی اساس ـــون تفاوت ـــکل و مضم ش
ـــاه  ـــال کوت ـــن مج ـــه در ای ـــم دارد. ک ـــاب( در فیل ـــاف کت ـــر ه ـــان والت )هم
ـــر در دو  ـــن اث ـــی ای ـــی- محتوای ـــاوت فرم ـــه تف ـــت ب ـــن اس ـــر ای ـــعی ب س

ـــود. ـــه ش ـــاب پرداخت ـــم و کت ـــب فیل قال
بیلـــی وایلـــدر در ســـال ۱۹۴۴ فیلـــم غرامـــت مضاعـــف را کارگردانـــی 
کـــرد. وی بـــه همـــراه ریمونـــد چندلـــر، بـــا اقتبـــاس از کتـــاب غرامـــت 
ـــر  ـــد ه ـــتند. همانن ـــام نوش ـــان ن ـــت هم ـــم را تح ـــه ی فیل ـــف فیلمنام مضاع
ـــن  ـــا مت ـــی ب ـــینما تفاوت های ـــرم س ـــم در ف ـــم ه ـــن فیل ـــی ای ـــم اقتباس فیل
ــر اقتباســـی کارگـــردان ســـعی  ــتان دارد. البتـــه کـــه در هـ اصلـــی داسـ
بـــر آن دارد کـــه روح حاکـــم بـــر داســـتان را حفـــظ، و خروجـــی تلفیـــق 
ـــی )در  ـــت اصل ـــای روای ـــه فض ـــکان ب ـــد ام ـــا ح ـــینما را ت ـــر س ـــا هن آن ب
اینجـــا کتـــاب( نزدیـــک و یکرنـــگ کنـــد. در مســـیر ایـــن فیلـــم هـــم 
عـــالوه بـــر وجـــود تفاوت هایـــی در عناصـــر داســـتان و روایـــت فیلـــم، 
مشـــابهت هایی عینـــی هـــم بـــه وضـــوح قابـــل رویـــت اســـت کـــه در 

ادامـــه بـــه آن پرداختـــه شـــده اســـت. 
ــف،  ــت مضاعـ ــوآر غرامـ ــم نـ ــی در فیلـ ــدر حتـ ــی وایلـ ــردان بیلـ کارگـ
طنـــازی همیشـــه ی خـــود را پیـــاده کـــرده اســـت. از آنجایـــی کـــه ایـــن 

جهان سینما ۹۰
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ـــا  ـــت و ب ـــوآر اس ـــک ن ـــبک تاری ـــدر در س ـــاخته ی وایل ـــتین س ـــم نخس فیل
ـــوح  ـــه وض ـــدی، ب ـــه ی کم ـــازی  او در زمین ـــم س ـــابقه ی فیل ـــه س ـــه ب توج
ـــده  ـــم دی ـــک فیل ـــای تاری ـــدی، در فض ـــی از کم ـــگ و رقیق ـــای کمرن الیه ه
می شـــود. فیلـــم نـــوآر بعـــد از جنـــگ جهانـــی دوم و بـــه وجـــود آمـــدِن 
مـــوج نویـــی از مشـــکالت در بســـتر اجتمـــاع شـــکل گرفـــت و بســـیاری 
معتقدنـــد بـــا پایـــان دهـــه ی شـــصت میـــالدی، پرونـــده ی ایـــن ســـبک 
ــیاه - ســـفید و  از فیلم ســـازی بســـته شـــده اســـت. جـــدای فضـــای سـ
ـــگ،  ـــی، تفن ـــان باران ـــیگار، خیاب ـــه: س ـــور خالص ـــوآر، بط ـــبک ن ـــک س تاری
ـــی  ـــته و اهداف ـــا گذش ـــر ب ـــی اغواگ ـــه زوال، زن ـــورده ی رو ب ـــب خ ـــرد فری م
ـــر  ـــای دیگ ـــان ه ـــیاری الم ـــوگارت و بس ـــری ب ـــای هامف ـــخص آق ـــوم، ش ش

ـــت.  ـــازی اس ـــم س ـــبک از فیل ـــن س ـــای ای ـــانه ه از نش
همانطـــور کـــه پیش تـــر اشـــاره شـــد، ایـــن فیلـــم از روی داســـتانی بـــه 
همیـــن نـــام نوشـــته جیمـــز ام. کیـــن اقتبـــاس شـــده اســـت. داســـتان از 
ــی  ــی- کارآگاهـ ــای جنایـ ــبکی از روایت هـ ــه سـ ــق بـ ــی متعلـ جنبه هایـ
ـــت.  ـــن اس ـــی خش ـــبک کارآگاه ـــان س ـــا هم ـــه Hard-Boiled ی ـــوم ب موس
ــی  ــتان های کارآگاهـ ــی داسـ ــدل آمریکایـ ــت مـ ــبک در حقیقـ ــن سـ ایـ
اســـت کـــه در ســـال های ۱۹۲۰ تـــا ۱۹۴۰رواج و رونـــق فراوانـــی پیـــدا 
داســـتانی  پس زمینـــه  در  عمومـــا،  کارآگاهـــی  داســـتان های  کـــرد. 
ـــوند.  ـــناخته می ش ـــی ش ـــی و جان ـــور کارآگاه، قربان ـــه فاکت ـــه س ـــق، ب پرتعلی
 )Hard-Boiled Fiction( خشـــن  کارآگاهـــی  داســـتان های  در  امـــا 
ـــز  ـــری نی ـــواص دیگ ـــر، خ ـــن عناص ـــه ای ـــبت ب ـــاداری نس ـــر وف ـــالوه ب ع
منحصـــر بـــه خـــود دارنـــد از جملـــه، کارکـــرد بیشـــتر خشـــونت، روابـــط 
زن و مـــردی در داســـتان، فضـــای تاریـــک و ســـیاه شـــهری، ســـرعت 
ـــبک  ـــن س ـــندگان ای ـــه. از نویس ـــان عامیان ـــن زب ـــت و همچنی ـــاال در روای ب
 Dashiell( ــت ــیل همـ ــوان از دشـ ــن، می تـ ــز ام. کیـ ــر جیمـ ــالوه بـ عـ
 )Raymond Chandler( چندلـــر  ریمونـــد  همچنیـــن  و   )Hammett
ـــبک  ـــا س ـــن ب ـــی خش ـــبک کارآگاه ـــاوت س ـــن تف ـــرد. مهمتری ـــام ب ـــم ن ه
داســـتان های کارآگاهـــی کالســـیک بـــه گفتـــه چندلـــر ایـــن اســـت کـــه 
ــخصیت  ــر شـ ــتان بـ ــرح داسـ ــیک، طـ ــی کالسـ ــتانهای کارآگاهـ در داسـ
hard-( ــن ــی خشـ ــتان های کارآگاهـ ــه در داسـ ــت در حالیکـ ــدم اسـ مقـ

boiled( شـــخصیت های داســـتانی و اعمالشـــان مقـــدم بـــر طـــرح و 
ــتند. ــت هسـ ــی روایـ ــده اصلـ پیش برنـ

ــه  ــال ها عالقـ ــبک در آن سـ ــن سـ ــای ایـ ــد و بقـ ــل رشـ ــی از دالیـ یکـ
ــود.  ــتان  بـ ــبک داسـ ــن سـ ــا ایـ ــی بـ ــاختن فیلم هایـ ــه سـ ــوود بـ هالیـ
تقریبـــا حـــدود بیســـت درصـــد تریلرهـــای فیلم هـــای نـــوآر کـــه بیـــن 
ســـال های ۱۹۴۱ تـــا ۱۹۴8 تولیـــد شـــدند اقتباس هایـــی از ادبیـــات 
کارآگاهـــی خشـــن بودنـــد. ریمونـــد چندلـــر ســـال ۱۹۴۳ وارد هالیـــوود 
ــه  ــرد از جملـ ــکاری کـ ــا همـ ــی فیلم هـ ــد برخـ ــال در تولیـ ــد و ۵ سـ شـ
همیـــن غرامـــت مضاعـــف کـــه توســـط بیلـــی وایلـــدر در ســـبک نـــوآر 
-ســـبکی کـــه تداعی گـــر جـــو تاریـــک و مبهـــم ادبیـــات کارآگاهـــی و 
خشـــن و همچنیـــن میـــراث گوتیـــک ادبیـــات جنایـــی اســـت- ســـاخته 
شـــده اســـت. همانطـــور کـــه اشـــاره شـــد محوریـــت روایـــی جنایـــت از 
مشـــخصه های فیلـــم  نـــوآر محســـوب می شـــود و ابـــزار ســـاختاری 
ــز ام  ــار تریلر-جنایـــی جیمـ مهمـــی در ادبیـــات کارآگاهـــی خشـــن و آثـ
کیـــن بـــه شـــمار می آیـــد. از مشـــخصه های بـــارز دیگـــر ایـــن ســـبک 
می تـــوان بـــه تکنیـــک صـــدای بیـــرون از تصویـــر )Voice Over( کـــه 
ـــت،  ـــی اس ـــون کارآگاه ـــب مت ـــخص اغل ـــی اول ش ـــدای روای ـــه ن ـــوط ب مرب

اشـــاره کـــرد. 
همچنیـــن محیـــط شـــهری مـــدرن و فاقـــد عمـــق کـــه جمعیـــت اش را 
کالهبـــرداران و شـــارالتان ها تشـــکیل داده انـــد. البتـــه داســـتان غرامـــت 

 )hard-boiled( ـــر ـــنای چندل ـــبک آش ـــر از س ـــی دیگ ـــف از دیدگاه مضاع
کمـــی فاصلـــه دارد و بـــه ســـمت یـــک تریلـــر جنایـــی پیـــش مـــی رود.  
بـــه طـــوری کـــه  ســـبک شناســـان ســـینمای آمریـــکا، فیلـــم غرامـــت 
ــا  ــه تریلرهـ ــروه مجموعـ ــاب،  زیرگـ ــبک کتـ ــر از سـ ــف را، متاثـ مضاعـ
ــترهای  ــا و پوسـ ــا در تیزرهـ ــد و بارهـ ــدی کرده انـ ــته بنـ ــی و دسـ معرفـ
ـــان  ـــر زم ـــن تریل ـــک تری ـــوان  " تاری ـــت عن ـــم، تح ـــن فیل ـــی، از ای تبلیغات
خـــود" )One of the darkest thrillers of its time…( نـــام برده انـــد.  
تریلرهـــای جنایـــی خصوصیاتـــی منحصـــر بـــه خـــود دارنـــد کـــه 
البتـــه بـــا برخـــی از وجـــوه ســـبک کارآگاهـــی خشـــن قرابـــت دارد. از 
مشـــخصه های تریلرهـــای جنایـــی بـــه طـــور عـــام می تـــوان بـــه 
روانشناســـی شـــخصیت ها )عمومـــا بـــا نـــگاه فرویـــدی(، عـــدم وجـــود 
کارآگاه یـــا داشـــتن نقـــش ثانویـــه در داســـتان )ماننـــد نقـــش کیـــز در 
 ،)hard-boiled ـــد ـــط )همانن ـــر محی ـــد ب ـــف(، تاکی ـــت مضاع ـــتان غرام داس
تمـــام  در  گســـترده  )قانون شـــکنی  داســـتان  رادیکالـــی  چشـــم انداز 
ـــد  ـــتان )همانن ـــان داس ـــخصی قهرم ـــی ش ـــر زندگ ـــد ب ـــز تاکی ـــوه( و نی وج
ــاره  ــی اش(، اشـ ــط عاطفـ ــر و روابـ ــی والتـ ــی خصوصـ ــر زندگـ ــد بـ تاکیـ
ـــا  ـــه کارآگاه، ب ـــی وج ـــه کمرنگ ـــخصه ها از جمل ـــی مش ـــه در برخ ـــت. ک داش
ــن  ــت. در ایـ ــاوت اسـ ــی متفـ ــبک های کارآگاهـ ــتان های سـ ــده داسـ عمـ
داســـتان، جیمـــز ام. کیـــن نویســـنده، بـــا انتقاداتـــی کـــه بـــه ادبیـــات 
کارآگاهـــی بـــه عنـــوان یـــک ژانـــر، وارد کـــرده اســـت ، نوشـــتن را از 
زاویـــه ای انتخـــاب می کنـــد کـــه تاثـــر )و بعضـــا پشـــیمانی(  جنایتـــکار - 
ـــم  ـــف ه ـــت مضاع ـــتان غرام ـــد.  در داس ـــش ده ـــل- را نمای ـــژه قات ـــه وی ب
ـــد  ـــده باش ـــه ش ـــر پرداخت ـــی والت ـــز پلیس ـــب و گری ـــه تعقی ـــه ب ـــش از آنک بی
ـــرات  ـــن تاث ـــی و همچنی ـــی و روان ـــرات روح ـــه تغیی ـــر ب ـــد والت ـــه دی از زاوی
او بـــه ارتـــکاب جنایـــت توجـــه شـــده اســـت، یعنـــی زاویـــه ای کـــه بـــا 
ســـبک های آشـــنای کارآگاهـــی تـــا حـــدودی متفـــاوت اســـت. چنانچـــه 
ـــدر  ـــن آنق ـــه زمی ـــد ک ـــد فهمی ـــان خواهن ـــت:" آن ـــده اس ـــاب آم ـــن کت در ای
بـــزرگ نیســـت کـــه دو نفـــر در چنیـــن راز وحشـــتناکی بـــا هـــم ســـهیم 

شـــوند، پـــس باالخـــره روبـــروی هـــم خواهنـــد ایســـتاد."
در همیـــن رابطـــه، ریچـــارد بردبـــری )Richard Bradbury(، نویســـنده 
و منتقـــد ادبـــی، مفهـــوم محکومیـــت اجتنـــاب ناپذیـــر و از میـــان 
ــت  ــک جنایـ ــکاب یـ ــگام ارتـ ــت هنـ ــه عقالنیـ ــا و البتـ ــن ارتباط هـ رفتـ
را  آن  و  می دانـــد  کیـــن  آثـــار  اصلـــی  مشـــخصه  را  خشـــونت آمیز 
ــونت  ــی و خشـ ــالت جنسـ ــا تمایـ ــذار بـ ــویه و تاثیرگـ ــه ای دوسـ مواجهـ
ــر  ــاس نظـ ــر اسـ ــد. بـ ــی می کنـ ــی معرفـ ــال غیراخالقـ ــای کامـ در دنیـ
بردبـــری، ترکیـــب رابطـــه جنســـی و خشـــونت بـــا تاکیـــد بـــر دنیـــای 
ــوآر  ــر نـ ــت در تریلـ ــرفت روایـ ــرای پیشـ ــر الزم بـ ــی، عنصـ غیراخالقـ
کیـــن اســـت ، دنیایـــی کـــه همانطـــور کـــه در داســـتان هـــم خوانـــده 
می شـــود بیـــش از آنکـــه شـــرکت بیمـــه، مســـاله جنایـــت رخ داده 
را مهـــم بدانـــد، بـــه دنبـــال راهـــی بـــرای فـــرار از پرداخـــت غرامـــت 
ـــی  ـــی و غیراخالق ـــی غیرقانون ـــه روش ـــل ب ـــا توس ـــم ب ـــر ه ـــت. و در آخ اس
ـــاید   ـــتان ش ـــن داس ـــر در ای ـــی دیگ ـــد. از دیدگاه ـــه می ده ـــاله را فیصل مس
بیـــش از هرکســـی، خـــوِد قاتـــل ) والتـــر ( اخالقیـــات برایـــش اهمیـــت 
پیـــدا می کنـــد خصوصـــا در جایـــی کـــه خـــود را در برابـــر لـــوال )دختـــر 

مقتـــول( مســـوول می دانـــد.
ـــی  ـــن چگونگ ـــوآر و همچنی ـــبک ن ـــه ای از س ـــات خالص ـــال توضیح ـــه دنب ب
دســـته بندی آثـــار کارآگاهی-جنایـــی در بـــاال، می تـــوان بـــه بحـــث 
ـــه ی  ـــتن و مقایس ـــار گذاش ـــه کن ـــت. البت ـــه پرداخ ـــن مقال ـــر در ای ـــورد نظ م
فیلـــم و داســـتان، لزومـــا بـــه معنـــای مقایســـه ی وایلـــدر کارگـــردان و 
ـــاهکاری  ـــود ش ـــوع خ ـــر در ن ـــر دو اث ـــه ه ـــرا ک ـــت. چ ـــنده نیس ـــن نویس کی



جهان سینما ۹۲

ـــر  ـــان ه ـــه ی یکس ـــه درون مای ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــتند. البت ـــث هس ـــل بح قاب
ـــت. ـــاوت اس ـــواردی متف ـــا در م ـــای آن ه ـــتان(، پرداخت ه ـــم و داس دو )فیل

روایـــت غرامـــت مضاعـــف، هـــم در فیلـــم و هـــم در داســـتان بصـــورت 
ـــدر در  ـــردان وایل ـــه  کارگ ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ـــی رود. ب ـــو م ـــک جل ـــش ب فل
ـــکافد و  ـــتان را می ش ـــی داس ـــت خط ـــته ی روای ـــی پوس ـــر از گاه ـــم، ه فیل
آن را در نمـــای اعتـــراف والتـــر نـــف )یـــا همـــان والتـــر هـــاِف کتـــاب(، 
شـــخصیت اصلـــی فیلـــم، بـــه تصویـــر می کشـــد. درحالیکـــه در داســـتان، 
ـــل  ـــان قات ـــی، از زب ـــی نمایش ـــخص و تک گوی ـــق اول ش ـــورت تلفی ـــه ص ب
)والتـــر هـــاف( بیـــان می شـــود و در فصـــل چهـــارده یـــا همـــان فصـــل 
آخـــر کتـــاب ایـــن مســـاله روشـــن می شـــود کـــه تمـــام ایـــن صـــد و 
پنجـــاه صفحـــه داســـتانی کـــه تـــا بـــه حـــال خوانـــده شـــده در واقـــع 
ـــکارش،  ـــته ی هم ـــه خواس ـــه ب ـــوده ک ـــاف ب ـــر ه ـــراف والت ـــه ی اعت اظهاری

ـــت. ـــده اس ـــته ش ـــس نوش ـــه پلی ـــه ب ـــرای ارائ ـــز، ب کی
 ،)Barbara Stanwyck( بیلـــی وایـــدر بـــا انتخـــاب باربـــارا اســـتانویک
ـــتان و  ـــن داس ـــه مت ـــت ب ـــات، درس ـــد م ـــای بلون ـــا موه ـــد ب ـــاه ق ـــی کوت زن
ـــتان  ـــه در داس ـــس، ک ـــخصیت فیلی ـــنده از ش ـــن نویس ـــز ام. کی ـــر جیم تصوی
ایـــن دو خصلـــت را بـــا تاکیـــد بیـــان مـــی کنـــد، وفـــادار بـــوده اســـت. 
ایـــن وفـــاداری همچنیـــن در ظاهـــر و قـــد بلنـــد والتـــر بـــا بـــازی فـــرد 
ــر  ــوال )دختـ ــوم لـ ــره ی معصـ ــوری )Fred MacMurray( و چهـ مک  مـ
نردلینگـــر( نیـــز دیـــده می شـــود. البتـــه در فیلـــم ، برخـــالف داســـتان، 
بـــه گذشـــته ی تاریـــک فیلیـــس بـــه طـــور مفصـــل نمی پـــردازد و تنهـــا 
از زبـــان لـــوال، بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاراتی می شـــود. همیـــن گونـــه در 
ـــر  ـــوال و والت ـــن ل ـــده بی ـــود آم ـــه وج ـــاِس ب ـــده احس ـــه بینن ـــا اینک ـــم، ب فیل
را متوجـــه می شـــود، ولـــی در مقایســـه بـــا کتـــاب و خـــرده روایت هـــای 
مـــوازی اش، مـــی تـــوان گفـــت: بیلـــی وایلـــدر بـــا همـــکاری ریمونـــد 
ــاره  ــا بـــه ایـــن قضیـــه اشـ چندلـــر در جایـــگاه فیلمنامـــه نویـــس، تنهـ

ـــت.  ـــرده اس ک
ـــه  ـــتان هایی ک ـــرده داس ـــر از خ ـــه غی ـــه، ب ـــا نیم ـــردو ت ـــتان ه ـــم و داس فیل
طبعـــا در داســـتان مفصل تـــر بیـــان شـــده انـــد و در فیلـــم بـــه صـــورت 
موجـــز تصویـــر، بصـــورت مـــوازی جلـــو می رونـــد، یعنـــی درســـت تـــا 
زمـــان کشـــته شـــدن نردلینگـــر شـــوهر فیلیـــس، کـــه بـــا حضـــور خـــود 

فیلیـــس و توســـط والتـــر نـــف، مســـئول بیمـــه، صـــورت می گیـــرد.
ـــا  ـــده ی تفاوت ه ـــه چکی ـــه ب ـــده، در ادام ـــان ش ـــب بی ـــه مطال ـــه ب ـــا توج ب
و شـــباهت های کتـــاب و فیلـــم، بـــه صـــورت تیتـــروار پرداختـــه شـــده 

ـــت. اس

تفاوت ها: 

1( پایان: 
در کتـــاب بـــا اینکـــه هـــر دو شـــخصیت اصلـــی و گناهـــکار )فیلیـــس و 
والتـــر( نقشـــه ی قتـــل یکدیگـــر را می کشـــند ولـــی در طـــی اتفاقاتـــی 
زنـــده مـــی ماننـــد و موجبـــات فرارشـــان توســـط کیـــز همـــکار والتـــر 
ــد. در  ــرار می کننـ ــتی فـ ــیله ی کشـ ــرانجام بوسـ ــود و سـ ــم می شـ فراهـ
ـــد و  ـــلیک می کن ـــر ش ـــه والت ـــس ب ـــم، فیلی ـــی فیل ـــق پایان ـــه در دقای حالیک
ـــی  ـــس م ـــت فیلی ـــگ را از دس ـــر تفن ـــد. والت ـــورد می کن ـــش برخ ـــه بازوی ب
ـــر  ـــیمانی والت ـــم پش ـــان فیل ـــد. در پای ـــلیک او را می کش ـــا دو ش ـــرد و ب گی

از جنایـــت رخ داده بیـــش از آنچـــه در داســـتان آمـــده نمایـــان اســـت.

پردازی: 2( شخصیت 
ــم(  ــی در فیلـ ــان زاکتـ ــا همـ ــاچتی ) یـ ــود شـــخصیت سـ ــاب وجـ در کتـ
ــت.  ــم، اسـ ــم می بینیـ ــه در فیلـ ــر از آنچـ ــه متفاوت تـ ــر و البتـ پررنگ تـ
ــول و  ــه حـ ــتان هایی اســـت کـ ــرده داسـ ــبب خـ ــه سـ ــی بـ ــن پررنگـ ایـ
ـــوال  ـــادر ل ـــدن م ـــته ش ـــه کش ـــود دارد. از جمل ـــس وج ـــش فیلی ـــوش نق ح
ـــودک از  ـــه ک ـــل س ـــن قت ـــوهرش( و همچنی ـــر، ش ـــابق نردلینگ ـــر س )همس
ـــم  ـــر ه ـــن ام ـــبب همی ـــه س ـــره، ب ـــط او و غی ـــاچتی توس ـــدر س ـــاران پ بیم
ســـاچتی، در کتـــاب بـــه نوعـــی بـــه تعقیـــب پرســـتار و همـــکار ســـابق 
ــتان رخ  ــه در داسـ ــق آنچـ ــر طبـ ــد و در آخـ ــس( برمی آیـ ــدرش )فیلیـ پـ
می دهـــد، معلـــوم می شـــود کـــه ســـاچتی همـــواره عاشـــق لـــوال بـــوده 
و نزدیـــک شـــدن اش بـــه فیلیـــس تنهـــا بـــرای پـــی بـــردن بـــه قضیـــه 
قتل هـــای قبلـــی و همیـــن جنایـــت آخـــری، پـــدر لـــوال، بـــوده اســـت؛ 
در حالیکـــه در فیلـــم، رابطـــه ی عاطفـــی شـــکل گرفتـــه بیـــن ســـاچتی و 
فیلیـــس در همـــان ســـطح اول رابطـــه باقـــی می مانـــد و ابعـــاد جدیـــدی 
بـــرای بیننـــده روشـــن نمی شـــود )البتـــه فیلـــم بی نیـــاز از ایـــن 
روشنگری ســـت( و چرایـــی ایـــن رابطـــه در فیلـــم مشـــخص نمی شـــود. 
همیـــن عامـــل نقـــش ســـاچتی را در فیلـــم کمرنـــگ و  خاکســـتری تر از 

ــد. ــاب اســـت نمایـــش می دهـ ــه در کتـ آنچـ

3( خرده روایت ها )خرده داستان ها(:
ـــی  ـــرده روایت های ـــا خ ـــد، ب ـــی بلن ـــتان نویس ـــنت داس ـــر س ـــا ب ـــاب بن در کت
در کنـــار بدنـــه ی روایـــت اصلـــی رو بـــه رو هســـتیم از جملـــه: رابطـــه ی 
فیلیـــس و ســـاچتی و نقشـــه ی والتـــر بـــرای کشـــتن فیلیـــس در پـــارک، 
ـــاچتی  ـــین س ـــر روی ماش ـــه والت ـــی ک ـــا وام ـــاچتی. و ی ـــین س ـــیله ی ماش بوس
ــردان  ــم، کارگـ ــه در فیلـ ــره.... در حالیکـ ــد و غیـ ــه او پرداخـــت می کنـ بـ
وایلـــدر بـــا کمرنـــگ کـــردن خـــرده روایت هـــا، نفـــس روایـــت اصلـــی 
را نگرفتـــه اســـت و بـــا پرداخـــت بیشـــتر بـــه بدنـــه ی روایـــت )فیلیـــس 
ــن  ــز( و همچنیـ ــکافی های کیـ ــان، و موشـ ــت مشترک شـ ــر، جنایـ و والتـ
ــه  ــر چـ ــر هـ ــعی بـ ــودش سـ ــاص خـ ــای خـ ــتفاده از طنازی هـ ــا اسـ بـ

ــت. ــرده اسـ ــم کـ ــرای فیلـ ــردن ماجـ ــش تر کـ ــر و پرکشـ پرتعلیق تـ

انگیزه روایت:  )4
ــه  ــس کـ ــتن فیلیـ ــه کشـ ــر نـ ــراف والتـ ــل اعتـ ــا عامـ ــاب، اساسـ در کتـ
ــرارش را  ــات فـ ــیله مقدمـ ــن وسـ ــا بدیـ ــت تـ ــز از اوسـ ــت کیـ درخواسـ
ـــر،  ـــراف والت ـــه اعت ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــرکت بیم ـــه ش ـــم اینک ـــازد، ه ـــا س مهی
از پرداخـــت غرامـــت )مضاعـــف( معـــاف شـــود. ولـــی در فیلـــم، والتـــر 
باتوجـــه بـــه کشـــتن فیلیـــس قصـــد فـــرار دارد و بـــرای همیـــن قبـــل از 
ـــراف  ـــدا اعت ـــط ص ـــتگاه ضب ـــز، در دس ـــکارش کی ـــرای هم ـــرا را ب ـــرار ماج ف
می کنـــد و البتـــه والتـــر طـــی ایـــن اقـــدام، موفـــق بـــه فـــرار نمی شـــود 
ـــا  ـــر را ب ـــردد و والت ـــاز می گ ـــل کارش ب ـــه مح ـــب ب ـــای ش ـــز، نیمه ه و کی
بـــازوی تیـــر خـــورده اش، در حـــال اعتـــراف می بینـــد کـــه توانـــی هـــم 

ـــدارد. ـــرار ن ـــرای ف ب
ــی  ــردان بیلـ ــط کارگـ ــم توسـ ــی در فیلـ ــر تغییراتـ ــمت دیگـ ــه از سـ البتـ
ـــه  ـــت ک ـــه اس ـــورت گرفت ـــم ص ـــتان فیل ـــتر داس ـــق بیش ـــرای تعلی ـــدر، ب وایل
ـــراب  ـــراه اضط ـــه هم ـــر ب ـــن تصاوی ـــای ای ـــت ج ـــوان گف ـــرات می ت ـــه ج ب
ـــن  ـــه روش ـــت. از جمل ـــی اس ـــاب خال ـــی در کت ـــه نوع ـــان، ب ـــز نهفته ش و طن
ـــان از  ـــس( و فرارش ـــوهر فیلی ـــر )ش ـــل نردلینگ ـــس از قت ـــین پ ـــدن ماش نش
کنـــار ریـــل آهـــن، کـــه اضطرابـــی غریـــب را در دل بیننـــده مـــی کارد. 
و یـــا حضـــور فیلیـــس در دفتـــر نورتـــون بـــه دعـــوت نورتـــون )رئیـــس 
بیمـــه( کـــه ببننـــده مشـــتاق دیـــدن عکس العمـــل فیلیـــس و نگاه هایـــش 
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بـــه دســـتیار قتـــل )والتـــر( در جایـــگاه کارمنـــد بیمـــه اســـت، همینطـــور 
اضطرابـــی کـــه کارگـــردان وایلـــدر در صحنـــه ی حضـــور همزمـــان کیـــز 
ـــی آورد  ـــود م ـــه وج ـــل ب ـــرای قت ـــس از ماج ـــر پ ـــه ی والت ـــس در خان و فیلی
ــز  و پنهـــان شـــدن فیلـــس پشـــت در ورودی خانـــه هنگامـــی کـــه کیـ
از خانـــه ی والتـــر بیـــرون می آیـــد. همچنیـــن امضـــای همیشـــه طنـــاز 
ــیگار  ــردن سـ ــن کـ ــرای روشـ ــز بـ ــه کیـ ــکانس هایی کـ ــدر در سـ وایلـ
دنبـــال کبریتـــش می گـــردد و همـــواره نـــاکام مـــی مانـــد، کـــه در طـــی 
فیلـــم می بینیـــم ایـــن کار توســـط والتـــر انجـــام می شـــود و بـــا مهارتـــی 
ــر  ــکانس آخـ ــرانجام در سـ ــد. و سـ ــن می کنـ ــت را روشـ ــاص کبریـ خـ
فیلـــم، بیلـــی وایلـــدر بـــا ذکاوت همیشـــه اش داســـتان را می گردانـــد  و 
ـــه  ـــیگارش ب ـــدن س ـــن نش ـــی روش ـــر را در پ ـــودن والت ـــول ب ـــی و مل ناتوان
ـــن  ـــش روش ـــز، آن را برای ـــت، کی ـــار نخس ـــرای ب ـــه ب ـــد، ک ـــر می کش تصوی

می کنـــد و مـــواردی از ایـــن دســـت.

شباهت ها:

ـــاس  ـــه اقتب ـــت ک ـــی اس ـــتان کتاب ـــبیه داس ـــی ش ـــم اقتباس ـــر فیل ـــلما ه مس
از آن صـــورت پذیرفتـــه اســـت. در واقـــع منظـــور از شـــباهت ها، همـــان 
ســـکانس هایی اســـت کـــه بـــا خـــود داســـتان کتـــاب هم خوانـــی عینـــی 
ـــه  ـــدیدا ب ـــر، ش ـــردازی والت ـــخصیت پ ـــدر در ش ـــردان وایل ـــال کارگ دارد. مث
ـــور  ـــراد، همینط ـــر اف ـــورد ظاه ـــن در م ـــت. همچنی ـــوده اس ـــادار ب ـــاب وف کت
کـــه در بـــاال اشـــاره شـــد، فیلیـــس، لـــوال و کیـــز، ایـــن موضـــوع بـــه 

خوبـــی مشـــخص اســـت. نکتـــه ی دیگـــر بـــا توجـــه بـــه اینکـــه هـــردو 
ـــالت  ـــود جم ـــتند،  وج ـــراف هس ـــور اعت ـــک ج ـــتان ( ی ـــم و داس ـــر ) فیل اث
ـــان  ـــفی یکس ـــای فلس ـــام ه ـــالت و پی ـــوص جم ـــا بخص ـــترک در آن ه مش
زیـــاد دیـــده می شـــود. مثـــال آن جایـــی کـــه والتـــر در جایـــگاه قاتـــل 
می گویـــد: "مـــن اون را بـــرای پـــول و زن کشـــتم. کـــه نـــه بـــه پـــول 

ـــه زن! " ـــه ب ـــیدم ن رس
ـــق  ـــث عم ـــوان مبح ـــم، می ت ـــاب و فیل ـــه ی کت ـــام مقایس ـــت در مق در نهای
ـــش  ـــن نق ـــرار داد همچنی ـــی ق ـــورد بررس ـــق آن را  م ـــل تعلی ـــرا در مقاب ماج
ــتان،  ــردن داسـ ــق کـ ــدر در پرتعلیـ ــردان وایلـ ــکار کارگـ ــل انـ ــر قابـ غیـ
توســـط ســـکانس هایی کـــه در بـــاال اشـــاره شـــد، هـــم خالـــی از ذکـــر 

نیســـت. 

منابع:

۱. غرامت مضاعف، نوشته ی جیمز ام. کین، ترجمه ی بهرنگ رجبی، نشر چشمه، سال ۱۳۹۰
۲. کلید واژه های ادبیات: ادبیات جنایی، نوشته ی جان اسکاگز، نشر نشانه، سال ۱۳۹۰



بدمن های بی گناه

                      نویسنده: فرناز ربیعی
farnaz.013@gmail.com

ـــر  ـــچ ژان ـــه در هی ـــش ک ـــه لطـــف ویژگی های ـــوآر ب ـــم ن ـــاز دهـــه چهـــل فیل در آغ
دیگـــری نمی گنجـــد بســـتری بی ماننـــد بـــرای درخشـــش و شـــکوفا شـــدن 
بی-مووی هـــا پدیـــد آورد.  فیلم هایـــی کـــه بـــا بودجـــه کـــم و بازیگـــران 
ــا ســـه ســـاخته می شـــدند. گاهـــی حتـــی زمـــان تولیدشـــان  درجـــه دو یـ
بـــه ۲ هفتـــه نمی رســـید و مـــدت فیلـــم بـــه زحمـــت ۷۰ دقیقـــه می شـــد. 
ایـــن محدودیت هـــا شـــامل لوکیشـــن، ابـــزار و دیگـــر امکانـــات فنـــی نیـــز 
می شـــد.  امـــا گاه دیـــده می شـــد کـــه وقتـــی ایـــن پروژه هـــای کم خـــرج 
بـــه دســـت توانمنـــد کارگردانـــی بااســـتعداد و خـــالق ســـپرده شـــود، حتـــی 
ــم و  ــای عظیـ ــه پروژه هـ ــبت بـ ــگرف تری نسـ ــتاوردهای شـ ــد دسـ می توانـ

ـــد. ـــته باش ـــک داش ـــه ی ـــی درج ـــا عوامل ـــرج و ب پرخ
بـــه لطـــف بودجـــه و هزینه هـــای محـــدود و امکانـــات مختصـــر، فیلمســـاز 
ــش  ــروز خالقیت هایـ ــردن و بـ ــه کـ ــت تجربـ ــیاری جهـ ــل بسـ آزادی عمـ
ـــد  ـــی ده ـــی نم ـــت چندان ـــی اهمی ـــی کس ـــد. وقت ـــی دی ـــود م ـــش روی خ پی
ـــه از  ـــی ک ـــد، مادام ـــد آم ـــزی از آب درخواه ـــه چی ـــی چ ـــول نهای ـــه محص ک
ـــر  ـــه ه ـــت ب ـــتی دس ـــی، آزاد هس ـــی ات آگاه باش ـــی و مال ـــای زمان محدودیت ه

تجربـــه کـــه می خواهـــی بزنـــی.
ــی  ــه از موانعـ ــود کـ ــتی بـ ــان چیره دسـ ــت کارگردانـ ــار از آن دسـ ادگار اولمـ
ــازی اش بـــود، ســـکوی پرتابـــی بـــرای خـــود و  ــر راه فیلمسـ ــه بـــر سـ کـ

می کـــرد. خلـــق  هم دوره ای هایـــش 
ـــزرگان  ـــار ب ـــینما را درکن ـــه س ـــود ک ـــار ب ـــی-آمریکایی تب ـــینماگری اتریش او س
ســـینمای کالســـیک آلمـــان از جملـــه مورنائـــو فراگرفـــت. در فیلم هـــای او 
بـــه خوبـــی می تـــوان رنـــگ و بـــو و تأثیـــرات ســـینمای اکسپرسیونیســـتی 
اغراق شـــده اش  نورپردازی هـــای  به خصـــوص  فیلـــم و  را در جای جـــای 

ـــرد.  ـــس ک ح
ــن  ــه در پایین تریـ ــود کـ ــی بـ ــار از آن دســـت کارگردانانـ ــه ادگار اولمـ اگرچـ

ـــتعداد  ـــا اس ـــاخت؛ ام ـــم می س ـــت فیل ـــه زحم ـــوود ب ـــت هالی ـــطح های صنع س
ــی از  ــط  یکـ ــه فقـ ــه نـ ــم بیراهـ ــود. فیلـ ــدنی بـ ــرش انکارنشـ بی نظیـ
ـــوآر  ـــینمای ن ـــت س ـــار کال ـــن آث ـــه از ماندگارتری ـــه او، بلک ـــاهکارهای کارنام ش
ـــه در  ـــود ک ـــی ب ـــته فیلم های ـــبد آن دس ـــاید گل سرس ـــم او ش ـــن فیل ـــت. ای اس
ـــت  ـــار توانس ـــد. اولم ـــروف بودن ـــر" مع ـــط فق ـــر خ ـــای "زی ـــه فیلم ه ـــان ب آن زم
ـــزار دالری،  ـــی ه ـــه س ـــا بودج ـــوان ب ـــه می ت ـــد چگون ـــان ده ـــه نش ـــا بیراه ب
کمتـــر از پنـــج لوکیشـــن و تنهـــا در 6 روز فیلمـــی مانـــدگار و هنجارشـــکن 
ســـاخت. فیلمـــی کـــه حتـــی تـــا بـــه امـــروز هـــم تک تـــک پالن هایـــش، 

درسی ســـت بـــرای شـــناخت هرچـــه عمیق تـــر ســـینمای نـــوآر.
ـــا فونـــت درشـــتی کـــه حروفـــش  ـــام فیلـــم ب در همـــان ابتـــدای تیتـــراژ آغازیـــن ن
گویـــی در حـــال ســـقوط هســـتند، روی تصویـــر پس زمینـــه از یـــک جـــاده 
متـــروک و گویـــی بی انتهـــا جلـــب نظـــر می کنـــد: بیراهـــه. دوربیـــن بـــا 
ـــوار  ـــی س ـــه گوی ـــد ک ـــی ده ـــان م ـــخصی را نش ـــی او وی ش ـــی،  پ ـــرکات دال ح
ـــای  ـــرد. نماه ـــده می نگ ـــه آم ـــی ک ـــر  و راه ـــه پشـــت س ـــت و ب ـــین اس ـــر ماش ب
تراولینـــگ دوربیـــن حســـی از ناپایـــداری و بی ثباتـــی ایجـــاد می کنـــد. 
ـــداوم،  ـــت م ـــانه ای از حرک ـــب، نش ـــه عق ـــن ب ـــی دوربی ـــگ طوالن ـــای تراولین نم
ـــه  ـــز ب ـــت نی ـــیقی آمبیان ـــت. موس ـــرار دائمی س ـــگی و ف ـــز همیش ـــب و گری تعقی
ـــویش  ـــق و تش ـــای تعلی ـــه فض ـــتر ب ـــه بیش ـــا هرچ ـــده ت ـــن آم ـــک میزانس کم
ـــکانس  ـــیاهی، س ـــراژ در س ـــان تیت ـــدن پای ـــد ش ـــو و ِفی ـــا مح ـــد. ب ـــم بیفزای فیل
آغازیـــن فیلـــم نیـــز از ســـیاهی برمی آیـــد. کم کـــم شـــمایل مـــردی از درون 
تاریکی هـــا نمایـــان می شـــود کـــه گویـــی نـــا امیدانـــه و بی هـــدف در حـــال 
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــرح م ـــش هایی مط ـــب پرس ـــن مخاط ـــت. در ذه ـــن اس راه رفت

ـــت؟ ـــال چیس ـــه دنب ـــده و ب ـــرش آم ـــر س ـــه ب ـــت؟ چ ـــرد کیس ـــن م ای
ــر و  ــب پرنورتـ ــه مراتـ ــود بـ ــرد وارد آن می شـ ــه مـ ــاری کـ ــای کافه بـ فضـ
ــا  ــه اش بـ ــس از مکالمـ ــخصیت او پـ ــت. شـ ــن قبلی سـ ــن تر از میزانسـ روشـ
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ـــه  ـــردی کم حوصل ـــود. م ـــانده می ش ـــب شناس ـــه مخاط ـــتر ب ـــار بیش ـــردی در ب م
کـــه دِل خوشـــی از معاشـــرت بـــا غریبه هـــا نـــدارد. وقتـــی کـــه موزیکـــی 
ـــره  ـــته ای از چه ـــای بس ـــت، نم ـــده اس ـــرای او آزاردهن ـــه ب ـــود ک ـــش می ش پخ
ـــر  ـــه تصوی ـــت روحـــی او را ب ـــاب بســـته و تنگـــی حال ـــش در ق ـــذب و مضطرب مع
مـــی کشـــد. قاب بنـــدی  فشـــرده شـــخصیت اصلـــی فیلـــم، او را در جهانـــی 
ـــش  ـــی چین ـــت.  حت ـــن نیس ـــی از آن ممک ـــه خالص ـــد ک ـــی کنن ـــور م محص
افـــراد در میزانســـن نیـــز نشـــان دهنـــده گرفتـــار شـــدن اوســـت. کافه چـــی 
ـــرش  ـــت س ـــد، در پش ـــی کن ـــوش م ـــک گ ـــه موزی ـــه ب ـــردی ک ـــو، و م در جل
به گونه ای ســـت کـــه بـــه نظـــر می رســـد بیـــن ایـــن دو در اســـارت اســـت 
و بایـــد بـــه ایـــن شـــرایط تـــن در دهـــد. یکـــی از بارزتریـــن ویژگی هـــای 
ســـینمای نـــوآر کالســـیک در همیـــن پـــالن اســـت کـــه دوربیـــن بـــا پَـــن 
ـــراف او  ـــور اط ـــد و ن ـــان می ده ـــره اش را نش ـــی از چه ـــورت او کلوزآپ روی ص
ـــت  ـــتند. کنتراس ـــدن هس ـــل دی ـــانی او قاب ـــم ها و پیش ـــا چش ـــده و تنه ـــم ش ک
باالیـــی کـــه نـــور در میزانســـن ایـــن صحنـــه پدیـــد آورده شـــیوه روایـــت 
فیلـــم را نیـــز دگرگـــون می کنـــد و او بـــا عباراتـــی مبهـــم و زبانـــی تلـــخ 
ــیله ای  ــه وسـ ــل بـ ــیقی تبدیـ ــد. موسـ ــش می گویـ ــات و تفکراتـ از احساسـ

می شـــود کـــه همـــراه او بـــه گذشـــته اش ســـفر کنیـــم.
ســـکانس دیگـــری در فیلـــم کـــه نمـــود تلفیـــق فـــرم ســـینمای اکسپرسیونیســـتی 
ـــدار اَل از قصـــد ســـفرش  ـــه دل ـــان در خـــود دارد سکانسی ســـت ک ـــوآر را توأم و ن
ــود و  ــه و راز آلـ ــر مـ ــد. زن و مـــردی در خیابانـــی پـ ــوود می گویـ ــه هالیـ بـ
تاریـــک و دوربیـــن کـــه بـــا پَـــن رو چهـــره ی آن دو مدیـــوم شـــاتی را بـــه 
ـــور  ـــش ن ـــش و واکن ـــرک اَل را دارد. کن ـــد ت ـــز قص ـــد و زن نی ـــر می کش تصوی
ـــم آورده  ـــره ای فراه ـــوری تی ـــای ن ـــت،  فض ـــر پرکنتراس ـــا تصاوی ـــی ب و تاریک
ـــنایی  ـــای روش ـــازد.  چراغ ه ـــفید می س ـــیاه وس ـــگ و س ـــک رن ـــی ت ـــه دنیای ک
ـــاد  ـــا ایج ـــنده پیاده روه ـــنگفرش درخش ـــطح س ـــر س ـــور ب ـــری از ن ـــر، دوای معاب
ــند.  ــنایی می بخشـ ــره روشـ ــمان تیـ ــه آسـ ــون  بـ ــای نئـ ــد،  تابلوهـ می کننـ
ـــه.  ـــفته و فروریخت ـــت آش ـــان از جهانی س ـــراز، نش ـــارج از ت ـــورب و خ ـــای م نماه

ـــت. ـــه اس ـــرو رفت ـــه ف ـــه ای از م ـــه در الی ـــان همیش ـــن جه ای
جمالتـــی کـــه اَل در روایـــت بیـــان مـــی کنـــد کلیدهـــای روایـــت فیلـــم هســـتند. 
ـــاتش در  ـــاده از احساس ـــفر او در ج ـــه و س ـــت نقش ـــه روی افک ـــی ک ـــال زمان مث
ـــا در  ـــد. و ی ـــول می کن ـــورد پ ـــدش در م ـــن عقای ـــختی راه و همچنی ـــورد س م
ــین  ــه اون ماشـ ــدن بـ ــوار شـ ــا سـ ــتم بـ ــد "کاش می دونسـ جایـــی می گویـ
خـــودم رو بـــه چـــه دردســـری می نـــدازم"، بیننـــده متوجـــه می شـــود کـــه 

ایـــن ســـرآغازی بـــرای اتفاقـــات ناگـــوار بعدی ســـت.
ـــر او از پشـــت ماشـــین در  ـــاب تصوی ـــه او ســـوار ماشـــین اســـت، بازت ـــی ک هنگام
ـــای  ـــز از حربه ه ـــک نی ـــن تکنی ـــه ای ـــود ک ـــده می ش ـــور دی ـــه وف ـــو ب ـــه جل آین
فیلم هـــای نـــوآر بـــرای نشـــان دادن تنـــش در احساســـات و درونیـــات 
کاراکترهاســـت. وقتـــی شـــب فرامی رســـد نورپـــردازی تیـــره و تاریـــک بـــار 
دیگـــر بـــا ایجـــاد کنتراســـت بـــاال، حســـی از تلخـــی و شـــومی را پدیـــد 
ـــدی  ـــوی امی ـــی کورس ـــرایط کنون ـــت اَل از ش ـــه در دل روای ـــا آن ک ـــی آورد. و ب م
دیـــده می شـــود امـــا هـــوای طوفانـــی و بارانـــی همـــان را بـــه بدیمن تریـــن 
ـــیقی  ـــا موس ـــه ب ـــاران ک ـــدای ب ـــت ص ـــد. افک ـــدل می کن ـــی وی ب ـــاق زندگ اتف
ـــایند  ـــی ناخوش ـــوع اتفاق ـــراب وق ـــره اضط ـــس دله ـــه ح ـــزی درآمیخت وهم انگی

ـــد. ـــی کن ـــدان م ـــد چن را دوص
صحنـــه ورود کاراکتـــر فم فتـــال بـــه فیلـــم نیـــز مثـــال زدنی ســـت. او تنهـــا 
ـــه  ـــرد ب ـــه م ـــتاده و توج ـــروک ایس ـــاده ای مت ـــار ج ـــی در کن ـــور غریب ـــه ط و ب
ـــی  ـــر او زوم اوت م ـــی از تصوی ـــه آرام ـــن ب ـــپس دوربی ـــود. و س ـــب می ش او جل
ـــی  ـــکل م ـــخصیت ش ـــن ش ـــا ای ـــا ب ـــورد م ـــن برخ ـــب اولی ـــن ترتی ـــد. و بدی کن
ـــن  ـــه او در ذه ـــر اولی ـــری آرام دارد. تصوی ـــوم و ظاه ـــره ای معص ـــرد. او چه گی

مـــا بـــا توصیفـــات اَل از زیبایـــی او کامل تـــر می گـــردد.

ــا را شـــوکه  ــره واقعـــی او اَل و مـ ــان کـــردن چهـ ــا نمایـ ــاز بـ ــا فیلمسـ امـ
می کنـــد. او نقطـــه مقابـــل شـــخصیت زن دیگری ســـت کـــه پیـــش از ایـــن 
ــاگر و راوی  ــی از تماشـ ــات او حتـ ــده ایم. اطالعـ ــنا شـ ــا او آشـ ــم بـ در فیلـ
داســـتان نیـــز بیشـــتر اســـت. او همـــواره ســـعی دارد بـــا اغواگری هایـــش از 

اَل سواســـتفاده کنـــد.
ـــان  ـــر نش ـــرض خط ـــرب و در مع ـــوزآپ ورا او را مضط ـــولدر از کل ـــای اورش نماه
ـــی کشـــته می شـــود.  ـــرا تصادف ـــت اَل از ماج ـــال و روای ـــز در خی ـــد. او نی ـــی ده م
شـــات مدیـــوم از دســـتان اَل کـــه ســـیم تلفـــن را بـــه محکمـــی می فشـــارد 

ـــد. ـــا می کن ـــده الق ـــه بینن ـــی را ب ـــرس مضاعف ـــس ت ح
ـــل  ـــکانس قت ـــار در س ـــن ب ـــه و ای ـــه در آین ـــاب صحن ـــی از بازت ـــر نمای ـــار دیگ ب
ـــت  ـــه حال ـــه ب ـــان ورا ک ـــد بی ج ـــن جس ـــار دوربی ـــن ب ـــود. ای ـــده می ش ورا دی

رقت آمیـــزی روی تخـــت افتـــاده را از آینـــه بـــه نمایـــش می گـــذارد.  
ـــای  ـــا را در اوج کمبوده ـــت ه ـــن ظراف ـــام ای ـــار تم ـــه اولم ـــم ک ـــوش نکنی فرام
ـــر  ـــن اث ـــب ای ـــن ترتی ـــرده و بدی ـــه کار ب ـــش ب ـــای فیلم ـــرای هزینه ه ـــی ب مال
ـــه  ـــا بودج ـــم ب ـــاخت فیل ـــه س ـــور ب ـــه مجب ـــی ک ـــرای کارگردانان ـــه مانیفســـتی ب ب

ـــت. ـــته اس ـــدل گش ـــد، ب ـــم بودن ک
ـــه  ـــرد، ب ـــره بب ـــژه به ـــای وی ـــود از جلوه ه ـــادر نب ـــار ق ـــال اولم ـــور مث ـــه ط ب
همیـــن خاطـــر بـــرای نشـــان دادن ذهـــن پریشـــان اَل پـــس از  بـــه قتـــل 
ــد و  ــن می کنـ ــاق پـ ــمان اَل دور اتـ ــه چشـ ــن از دریچـ ــاندن ِورا دوربیـ رسـ
ـــرس  ـــت ت ـــا حال ـــود ت ـــح می ش ـــاره واض ـــات و دوب ـــر م ـــًا تصوی ـــپس متناوب س
و وحشـــتی کـــه بـــر روحیـــه اَل حاکـــم اســـت بـــه زبـــان دوربیـــن تصویـــر 
ـــت  ـــود درحقیق ـــده می ش ـــی او وی اَل دی ـــه از پ ـــن ک ـــن پ ـــود. ای ـــیده ش کش
ــانی  ــرد نشـ ــرف می نگـ ــر طـ ــه هـ ــه او بـ ــت کـ ــن اسـ ــان دهنده ایـ نشـ
از مـــدرک جـــرم او در سرتاســـر اتـــاق و در حقیقـــت دنیـــای اطرافـــش بـــه 
ـــرق در  ـــان غ ـــه همچن ـــم ک ـــی فیل ـــای پایان ـــه ه ـــورد. صحن ـــی خ ـــم م چش
ـــور  ـــاالی ن ـــت ب ـــت و کنتراس ـــکار اَل اس ـــود گناه ـــی از وج ـــت بازتاب تاریکی س
و تصویـــر نشـــان از آن دارد کـــه او هیـــچ گاه قـــادر بـــه فـــرار از گذشـــته و 

گناهانـــش نیســـت.
بیراهـــه نـــه تنهـــا تکنیک هایـــش، بلکـــه جملـــه ای دارد کـــه مانیفســـتی 
ــرف  ــر طـ ــه هـ ــود: "بـ ــوب می شـ ــوآر محسـ ــای نـ ــام فیلم هـ ــرای تمـ بـ
کـــه می خـــوای فـــرار کنـــی، باالخـــره سرنوشـــت یـــه ســـنگی جلـــو پـــات 
ـــک زن،  ـــرد، ی ـــک م ـــاد:  ی ـــام ابع ـــص در تم ـــوآر خال ـــم ن ـــک فیل ـــدازه". ی می ن
ـــت  ـــن اس ـــک بدَم ـــا ی ـــاید او تنه ـــرگ. ش ـــی و م ـــب و تاریک ـــول، ش ـــداری پ مق
ـــزی  ـــا چی ـــا از تنه ـــت. ام ـــش بدشانسی س ـــا گناه ـــاد دارد تنه ـــودش اعتق ـــه خ ک

ـــت. ـــم نیس ـــز مه ـــچ چی ـــر هی ـــه دیگ ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــن اس ـــه مطمئ ک
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ــاره ی کشــف  ــی درب ــم های ــی دوم در ســال ۱۹۴۵، دوره ای از فیل ــگ جهان ــان جن پای
ــه همــراه داشــت. ــه و بازســازی را ب ــه خان ــواده، بازگشــت ب ــاره ی خان دوب

ــام  ــا )ویلی ــر م ــای عم ــال ه ــن س ــم بهتری ــوود فیل ــا هالی ــال ه  در آن س
ــه،  ــه خان ــن داســتان بازگشــت ســربازان ب ــه نمایــش گذاشــت و ای ــر/۱۹۴6( را ب وایل
برنــده جایــزه ی اســکار بهتریــن فیلــم ســال شــد. بــا ایــن حــال در همــان دوره، فیلمــی 
روی پــرده رفــت کــه چهــره ای متفــاوت از آمریــکا و جامعــه آمریکایــی را بــه تصویــر 
مــی کشــید. بیراهــه )ادگار اولمــر/۱۹۴۵( داســتان مــردی را روایــت مــی کــرد کــه از 
زندگــی کوچــک و حقیرانــه خــود، راهــی زندگــی ســیاهی مــی شــد کــه از قبــل محکوم 
بــه نابــودی بــود. ایــن فیلــم و دیگــر فیلــم هایــی کــه بــه دنبــال آن آمدنــد، بــا داســتان 
هــای تاریکشــان، ظاهــر مخصــوص بــه خــود را داشــته و فیلــم هــای ســفید و ســیاهی 
بودنــد کــه در دنیــای خشــن و تیــره اشــان، تنهــا قانــون، قوانیــن سرنوشــت و تنهــا راه 
ــم هــا، کــه بعدهــا توســط  ــن فیل ــود. ای ــه، مــرگ ب ــران ارزش هــای از دســت رفت جب
منتقــدان فرانســوی، فیلــم نــوآر یــا بــه عبارتــی فیلم ســیاه خوانــده شــدند، با ســایه ها 
بلنــد، خیابــان هــای تاریــک و بــاران خــورده و اتاق های پــر دود، پاســخ اجتنــاب ناپذیری 
بودنــد بــه عجــز و درماندگــی ســربازانی کــه بــا رویــای آرمان شــهری کــه ســاخته بودند 
بــه خانــه برمــی گشــتند و بــا ایــن واقعیت تلــخ روبــه رو می شــدند کــه دنیا هنــوز همان 
دنیــای قبلــی اســت. از ایــن رو، فیلــم هــای نــوآر را مــی تــوان از معــدود فیلمهــای تاریخ 
هالیــوود دانســت کــه بــا جســارت فروریختــن رویــای آمریکایــی و معصومیــت از دســت 

رفتــه ی آن را بــه تلخــی بــاز مــی نمایاننــد.
بــه عــالوه، ایــن فیلــم هــا بــا لحــن رئالیســتی کوبنــده و بــا اســتفاده خیــره کننــده از 
ــود، موفــق  ــور کــه برپایــه ی ســبک ســینمای اکسپرسیونیســتی آلمــان بنــا شــده ب ن
شــدند رئالیســم را بــا اکسپرسیونیســم پیونــده زده و بــه ایــن وســیله تصویــری مخــوف از 

تاریکتریــن زوایــای طبیعــت بشــرارائه دهنــد. 
از طرفــی، فیلــم نــوآر، فــارغ از اینکــه ژانــر هســت یــا نــه، موفــق شــد دســتور زبانــی 
مختــص بــه خــود را بــه وجــود آورده و بــا خلــق کاراکترهــای نــوآری و دنیــای عجیــب 
و دلهــره آورش، قوانیــن خــود را اجــرا کنــد. در ایــن میــان، بیراهــه در اولیــن مــوج های 
فیلــم نــوآر ســاخته شــده و ســنگ بنــای روایــت نــوآری را پایه گــذاری کــرد. فیلــم درباره 
ی پیانیســت فقیــری بــه نــام ال رابرتــز )تــام نیــل( اســت کــه تصمیــم مــی گیــرد 
در لــس انجلــس بــه نامــزدش ملحــق شــود و از آنجایــی کــه پــول نــدارد، کنــار جــاده  
مــی ایســتد تــا کســی او را بــه مقصــد برســاند. بدشانســی او از جایــی آغــاز مــی شــود 
کــه مــردی کــه او را ســوار کــرده خوابــش مــی بــرد. ال کــه ناراحتــی و فالکــت را از 
صورتــش مــی تــوان خوانــد، پــول و ماشــین مــرد مــرده را برداشــته و راهــی غــرب مــی 
شــود ولــی بــا ســوار کــردن زنــی کــه کنــار جــاده ایســتاده، زندگــی اش در سراشــیبی 

ســقوط قــرار مــی گیــرد.
در دهــه ۳۰ و زمــان رکــود اقتصــادی آمریــکا، ســرگرمی محبــوب مــردم ســینما رفتــن 
و تماشــای فیلــم بــود. بــه طــوری کــه تــا پایــان دهــه تعــداد ســینماهای کشــور بــه ۱۵ 
هــزار ســالن ســینما رســید کــه از تعــداد بانــک ها هــم بیشــتر بــود. از ایــن رو، و بــا توجه 
بــه پیشــرفت هــای تکنیکــی ماننــد ظهــور رنــگ در فیلــم بــرداری، هالیــوود شــروع بــه 
ســاخت فیلــم هــای بــزرگ و پرخرجــی ماننــد بربادرفتــه و جادوگر شــهر اُز )هردو 

فیلــم بــه کارگردانــی ویکتــور فلیمینــگ در ســال ۱۹۳۹( کرد. 
ایـن فیلـم هـا عـالوه بر خـرج هـای سرسـام آورشـان، زمـان تولیـد طوالنـی ای هم 
داشـتند. در اینجـا بود که اسـتودیوهایی مانند متروگلدن مایـر، پارامونت، فاکس 
قـرن بیسـتم، بـرادران وارنر و آر کـی او، کـه در واقع بـر هالیوود حکـم رانی   

مـی کردنـد، بـار دیگر دسـت به دامن روشـی شـدند کـه در دوره فیلم های صامـت از آن 

سـتفاده کـرده بودنـد. آن ها سـینماداران را وا می داشـتند که برای خریـد حق پخش فیلم 
هـای بـزرگ، نـه فقـط خود فیلـم، بلکه بسـته ای از فیلم هـا را خریداری کنند که شـامل 

یـک فیلـم پرخـرج ) اِی مـووی( و چندیـن فیلم کم بودجـه )بی مووی( می شـد. 
ایــن فیلــم هــای کــم خــرج، بــا هزینــه هــای بســیار پاییــن و بــر اســاس داســتانهای 
عامــه پســند ســاخته شــده و در نتیجــه ســود باالیــی بــرای کمپانــی هــا بــه ارمغــان می 
آورنــد. بیراهــه هــم در صــف همیــن فیلــم هــای کــم بودجــه هالیــوود و بــا ســرمایه 
۲۰ هــزار دالر ســاخته و در شــش روز فیلــم بــرداری شــد. و نتیجــه اینکــه ،طبــق انتظــار، 
زمــان و بودجــه کــم دســت بــه دســت هــم داده و باعــث شــدند که فیلــم پر از اشــکاالت 
تکنیکــی و روایــت هــای ناشــیانه باشــد کــه البتــه خــود کارگــردان هــم بــه آنهــا واقــف 
بــود. بــرای مثــال، در صحنــه هــای آغازیــن فیلــم، اولمــر از مــه غلیــظ بــرای ایجــاد 
توهــم خیابــان هــای نیویــورک اســتفاده مــی کنــد یــا بــرای نشــان دادن فــالش بــک، 
فقــط روی صــورت نیــل زوم کــرده، چــراغ هــای بــک گرانــد را خامــوش مــی کنــد 
و نــوری در چشــمان نیــل مــی تابانــد. )همیــن نورپــردازی، بــه تنهایــی، بــه یکــی از 
شــاخص تریــن نورپــردازی هــای فیلــم نــوآر تبدیــل شــد.( عــالوه بــر ایــن مثال-هــا، 
مــی تــوان بــه راحتــی تقــالی اولمــر بــرای کار بــا ایــن بودجــه ی ناچیــز را در صحنه ای 
دیــد کــه نیــل بــه نامــزدش، ســو، تلفــن مــی کنــد. اولمــر زمانــی را بــا نشــان دادن 
تلفــن خانــه و کارکنــان آن پــر مــی کنــد ولــی مــا هرگــز تصویــری از ســو در حــال 
مکالمــه نمــی بینیــم، بلکــه فقــط وقتــی دیالــوگ هــای نیــل تمــام شــد، او را مــی بینیم 

کــه تلفــن را نگــه داشــته اســت. 
امــا شــاید جالــب تــر از همــه ی ایــن نقصــان هــای عمــدی، قســمتی باشــد کــه نیــل 
ســوار ماشــین ناشناســی مــی شــود تــا بــه لــس آنجلــس بــرود )اولمر بــه خاطــر صرفه 
جویــی در هزینــه هــا، از ماشــین خــودش اســتفاده کــرده اســت(. قبــل از ســوار شــدن 
نیــل، بــه نظــر می رســد در ماشــین هــای دیگــر ،بــه ســبک انگلیــس، راننده در ســمت 
راســت نشسته-اســت. بــا ایــن حــال، در ماشــینی کــه نیــل را ســوار مــی کنــد، راننــده در 
ســمت چــپ قــرار دارد و بنابرایــن قاعدتــا بایــد در ســمت مخالــف رانندگــی کنــد. حدس 
راجــر ایبــرت در مــورد ایــن اشــکال ایــن اســت کــه اولمــر، ماشــین هــا را در حــال 
رانندگــی از چــپ بــه راســت فیلــم بــرداری کــرده و ســپس بــرای القــای احســاس ســفر 

از شــرق بــه غــرب، فیلــم را برعکــس کــرده اســت. 
همیــن مثــال هــا کافــی  اســت تــا تصــور کنیــم بیراهــه در همــان ســالی کــه نمایــش 
داده شــد، بایــد از یادهــا مــی رفــت. فیلــم آنقــدر اشــکال و کــم وکاســتی دارد کــه حتــی 

        نویسنده: یاسمین کاشف بهرامی 
ykbahrami@gmail.com
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در یــک مدرســه فیلــم ســازی هــم نمــره قبولــی نمــی گیــرد، ولــی واقعیــت ایــن اســت 
کــه ایــن اشــکاالت بــه طــرز شــگفت آوری، نــه فقــط بــه فیلــم ضربــه نمــی زنــد بلکــه 
بخشــی از خــود فیلــم را تشــکیل داده و اولمــر را بــه الگویــی برای فیلم ســازان مســتقل 
بــدل مــی کننــد. از طرفــی، جــدا از تأثیــرات فیلــم بــر فیلمســازان مســتقل، بیراهــه 
بــا کــم بودجــه بــودن خــود، یکــی از مشــخصات اصلــی فیلــم نــوآر را رقــم مــی زنــد، 
مشــخصه ای کــه بــه ســازندگان فیلــم نــوآر اجــازه مــی داد، کــه تــا وقتــی پولــی خــرج 
نمــی کردنــد، راههــا و تکنیــک هــای مختلفــی را بیازماینــد. بنابرایــن، بســیاری از فیلــم 
نوآرهــا "بــی مووی"هایــی بودنــد کــه تنهــا بــه واســطه ابتــکار و پشــتکار کارگردانــان و 
فیلــم بردارانشــان ســاخته مــی شــدند ماننــد فیلــم هــای اولیــه مایــکل مــان یعنــی 
تــی- مــن )مأمــوران خزانــه داری( )۱۹۴۷( و قــرارداد ناجوانمردانــه )۱۹۴8( 
و فیلــم دیوانــه ی اســلحه )جــوزف لوئیــس( کــه در ســال ۱۹۵۰، بــا نــام زن 
ــووی و در  ــی م ــودن ســاخت ب ــی ب ــن روزهــای قانون ــت و در آخری ــنده اس کش

ابتــدای دوران مکارتیســم اکــران شــد.
ــا بازیگــران ارزان درجــه دو ســاخته شــد ولــی  ــا بودجــه کــم و ب ــا اینکــه ب بیراهــه ب
ــه  ــر )۱۹۰۰ - ۱۹۷۲( از جمل ــی. اولم ــت. ادگار ج ــک داش ــه ی ــی درج کارگردان
کارگردانــان اروپایــی بــود کــه بــا شــروع جنــگ جهانــی دوم راهــی آمریکا شــده و شــروع 

بــه فیلمســازی در هالیــوود کــرد. 
ــوع  ــده )۱۹۲۴( و طل ــن خن ــون آخری ــی چ ــای مهم ــم ه ــاًل در فیل ــه قب او ک
ــای اتصــال  ــه ه ــه یکــی از حلق ــود، ب ــر ب ــاو کبی ــش مورن )۱۹۲8( دســتیار فردری
اکسپرسیونیســم آلمــان، بــا نورپــردازی اغــراق آمیــز و زوایــای عجیــب دوربیــن و طراحی 
صحنــه غریبــش، بــه نــوآر آمریکایــی، با موســیقی جــاز و احســاس گناه همیشــگی اش، 
بــدل شــد. نوپــردازی پــر ســایه اکسپرسیونیســتی، بــا ســادگی و کارآمــدی تکنیکــی اش 
بــه اولمــر اجــازه مــی داد کــه بیشــتر وقتــش را بــا بازیگران ســپری کــرده و کمتــر روی 
تکنیســین هــا تمرکــز کنــد. همچنیــن، ایــن امــکان را بــه فیلم-بــردار و نورپرداز مــی داد 
کــه تنهــا بــا انداختــن ســایه ای روی قســمتی از صحنــه، عناصــر نامطلــوب را بــه راحتی 

حــذف کننــد. 
عــالوه بــر اینهــا، اولمــر بــا اســتفاده از کنتراســت هــای بــاال و ســایه هــای کــش آمده، 
کــه در فیلــم هــای اکسپرسیونیســتی نیــز بــه وضــوح دیــده مــی شــود، موفــق شــد در 
بیراهــه نــه تنهــا فیلــم ســیاه و ســفیدش را از یکنواختــی ای بــی روح نجــات دهد بلکه 
توانســت حــس عــدم تعــادل روانــی، تــرس و دنیایــی ترســناک و ســرکوب گــر را بــه 
مخاطبــش القــا کنــد. از طــرف دیگــر، او بــا نورپــردازی خفیــف صحنــه، معــادل بیرونــی 
بــی نظیــری بــرای احساســات کاراکتــر گیرافتــاده ی فیلــم ایجــاد کــرد؛ صحنــه هایــی 
کــه در آن هیــچ نــوری نیســت و در نتیجــه موقعیــت هایــی کــه هیــچ راه فــراری از آن 

هــا نمــی تــوان متصــور بــود.
البتــه اولمــر تنهــا پناهجــوی اروپایــی در هالیــوود نبــود؛ تاریکــی ای کــه نــازی هــا 
ــرای  ــد، باعــث شــد هنرمنــدان بســیاری آمریــکا را ب ــا گســترانده بودن در سرتاســر اروپ
ادامــه زندگــی برگزیــده و بــه ایــن ترتیــب خیــل عظیمــی از بازیگــران، تکنیســین هــا، 
کارگردانــان و فیلــم بــرداران بــا اســتعداد و خــوش ذوق وارد نظــام اســتودیویی شــده و 
یکــی از خــالق تریــن دوران ســینمای آمریــکا را رقــم زدنــد. افــرادی ماننــد فیتز النگ، 
بیلــی وایلــدر، جــان آلتــون )فیلــم بــردار افســانه ای اتریشــی( و بســیاری دیگــر که 
بــه دنبــال اولمــر، از توانایــی هــا و آموختــه هایشــان در زمینه اکسپرسیونیســم اســتفاده 
کــرده و بــا ترکیــب آنهــا بــا ســینمای آمریکایــی ویژگــی اساســی دیگــری را وارد نــوآر 
کردنــد: فیلــم بــرداری ســیاه و ســفید پرکنتراســت، منابــع نــور محــدود، زوایــای دوربیــن 
تهدیــد آمیــز و پرســپکتیوهای پرعمــق. در واقــع ایــن خصوصیــات تصویــری ای کــه 
ــی  ــه او م ــیاهی را ب ــای س ــرده و دنی ــاد ک ــده ایج ــی را در بینن ــش و ناامن احســاس تن

نمایاندنــد کــه بعدهــا بــه امضــای همیشــگی فیلــم نــوآر بــدل شــد.
یکــی از بــه یادماندنــی تریــن قســمت هــای بیراهه، کــه حتــی تماشــاگران امــروزی را 
هــم غافلگیــر مــی کنــد، نــوع روایــت داســتان از طریــق صــدای خــارج از تصویــر اســت 
کــه بــه وســیله ی آن، قهرمــان فیلــم، ال، داســتانش را، بــا مخاطــب قــرار دادن بیننده به 
طــور مســتقیم، تعریــف کــرده و بــا لحنــی غمگیــن از خــودش دفــاع مــی کنــد. اولمــر 
از ایــن طریــق، هــم داســتانش را روایــت کــرده و هــم بــا وادار کــردن شــخصیت اولــش 
بــه صحبــت بــا مــا هدفــی دیگــر را دنبــال مــی کنــد؛ مــا دیگر تنهــا شــنودگان داســتان 
نیســتیم بلکــه کارگــردان بــا ایــن کار از مــا مــی خواهــد کــه ایــن داســتان را بــاور کــرده 
و ماجــرا را از دیــد ال دنبــال کنیــم. فیلمــی کــه مــی بینیــم، آن چیــزی نیســت کــه واقعا 
اتفــاق افتــاده بلکــه آن چیــزی اســت کــه ال دوســت دارد مــا فکــر کنیــم اتفــاق افتــاده 
اســت. اولمــر همچنیــن، از ایــن صــدای خــارج از تصویــر بــرای نمایــش دادن مســائل 
ذهنــی، مثــل رویــا و خیــال و حافظــه اســتفاده مــی کنــد، ماننــد صحنــه ای کــه ال پس 
از برداشــتن پــول، ماشــین و لبــاس هــای مــرد مــرده، بــه یــک متــل رفتــه، مــی خوابد و 
در رویــا اتفاقاتــی کــه افتــاده را بــار دیگــر مــرور کــرده و بــا خواهــش از مــرد مــی خواهــد 
کــه نمیــرد. ایــن صــدا روی تصویــر، امــکان ایــن را فراهــم مــی کــرد کــه مــردان واقعی 
و خشــن کــه از جنــگ برگشــته و بــا واقعیــت زندگــی روبــه رو مــی شــدند، جنبــه ای نرم 
تــر و آســیب پذیرتــر از شــخصیت خــود را نمایــان کــرده و از طــرف دیگــر، بــه تماشــاگر 
کمــک مــی کــرد تــا وارد زندگــی دیوانــه وار ایــن کاراکترهــا شــده و جهــان را از دریچــه 
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دیــد آنهــا ببیننــد و در نتیجــه، نــه تنهــا یکــی از خصوصیــات ویــژه فیلــم نــوآر اســت 
بلکــه بــه فیلــم هایــی از ژانرهــا و زمــان هــای مختلــف راه پیــدا کــرده و هنــوز هــم بــه 

کار مــی رود.
نکتــه جالــب در بیراهــه ایــن اســت کــه بــا اینکــه ال راوی و شــخصیت اصلی داســتان 
اســت، ولــی در جلــو رفتــن داســتان نقــش چندانی نداشــته و بیشــتر تحــت تأثیــر اتفاقات 
پیــش آمــده اســت تــا تأثیرگذار بــر حــوادث. از طرف دیگــر، شــخصیت زن فیلــم ورا )آن 
ســوج(، یعنــی دختــر شــلخته ای کــه ال او را ســوار مــی کنــد، حوادثــی را پیــش آورده 
و آنقــدر جســور اســت کــه ال را زیــر ســلطه خــود درمــی آورد. ورا زنــی اســت غیرقابــل 
پیــش بینــی، بــا زبانــی تنــد و گزنــده و آن طــور کــه راوی داســتان مــی گوید، زیبــا "ولی 
نــه آن طــور کــه ســتاره هــای ســینما زیبــا هســتند، بلکــه زیبایــی طبیعــی". او در همــان 
اولیــن لحظــه هــای حضــورش در ماشــین، تظاهــر مــی کنــد کــه خوابیــده ولــی بعــد به 
ســرعت چشــم هایــش را بــاز کــرده و بــی مقدمــه از ال مــی پرســد کــه بــا صاحــب 
اصلــی ماشــین چــه کارکــرده اســت. او ال را گناهــکار مــی دانــد ولــی حاضر می شــود او 
را بــه پلیــس معرفــی نکنــد، تنهــا بــه ایــن شــرط که با رســیدن بــه نیویــورک، ماشــین را 
فروختــه و پولــی بــه او بدهــد. امــا بعــد، بــرای اجــرای نقشــه ای جدیــد، ال را زندانــی می 
کنــد. البتــه ال هــم بــا وجــود ظاهــر ناراضــی اش، تــالش چندانــی بــرای فــرار نکــرده 
و چندیــن روز در اتــاق خفقــن آور هتلــی کوچــک بــا او مــی مانــد، تــا اینکــه در نهایــت 

خــودش را بــا جســد او تنهــا مــی یابــد.
ورا و دیگــر زنــان اغواگــری کــه در اکثــر فیلمهــای نــوآر ســروکله اشــان پیــدا شــد را 
مــی تــوان، تصویــر تــرس و بهــت مردانــی دانســت کــه از جنــگ برگشــته و زنــان را 
بــا موقعیــت جدیداشــان در خانــواده و جامعــه و اســتقالل روزافزونشــان، تهدیــدی بــرای 
خــود مــی یافتنــد چــرا کــه ایــن زنــان دیگــر زنهــای خانــه دار و مــادران دلســوز قبــل از 
جنــگ نبودنــد. بلکــه زنهایــی مســتقل و قــوی بودنــد کــه مــی دانســتند چه مــی خواهند 
و نظراتشــان را بــه روشــنی بیــان مــی کردنــد و بنابرایــن همــان قــدر کــه بــرای مــردان 
ناشــناخته و جــذاب بودنــد، توجــه زنــان را هــم بــه خــود جلــب مــی کردنــد. زنهایــی 

کــه شــاید بــه زیبایــی و معصومیــت زنــان قبــل از جنــگ نبودنــد، امــا زیبایــی تأثیرگــذار 
داشــتند کــه باعــث مــی شــد مــردان نــوآری هــر کاری بــرای رســیدن بــه آن هــا انجــام 
دهنــد، کارهایــی کــه آن هــا را در مخصمــه ای پیچیــده انداختــه و بــه نابودیشــان مــی 
انجامیــد. در نهایــت، ایــن "زنــان کشــنده" یــا بــه عبارتــی "فــم فتــال" هــا بــه عنصــری 
ثابــت در فیلــم نوآرهــا تبدیــل شــدند کــه بــرای رســیدن بــه خواســته هایشــان حاضــر 
بــه قربانــی کــردن همــه کــس و همــه چیــز بــوده و از هیــچ تــالش و حقــه ای فروگــذار 
نمــی کردنــد. زنانــی مثــل فیلیــس )باربــارا اســتانویک( درغرامــت مضاعــف 
)بیلــی وایلــدر/۱۹۴۵(، ویویــان روتلــدج )لــورن بــاکال( در خــواب بــزرگ 
)هــاروارد هاکــس/۱۹۴6( و کتــی موفــات )جین گریــر( در از درون گذشــته 

)ژاک ترنــر/۱۹۴۷(
نمـی تـوان  بیراهـه را دیـد و فکـر نکرد کـه چه می شـد اگر ال سـوار ماشـین دیگری 
شـده بـود، یـا چـه می شـد اگـر دختری که سـر جـاده ایسـتاده بـود را سـوار نمـی کرد و 
بسـیاری از "چـه می شـد" های دیگر که حتی خـود ال هم از خودش می پرسـد. حوادثی 
کـه بـرای این پیانیسـت بیچـاره اتفاق می افتند، اگرچه دلیلی خاصی نداشـته اما سرمنشـأ 
مشـخصی دارنـد: سرنوشـت. همان قـدرت واالیی کـه ال آن را در هر راهی کـه می رود، 
منتظـر فرصتـی مـی بینـد تا زندگـی اش را نابود کنـد: "از هـر راهی که بروی، سرنوشـت 
برایـت زیرپایـی مـی گیـرد تـا تـو را به زمیـن بزند". ایـن از بخت بد ال اسـت کـه از بین 
تمـام ماشـین ها، باید سـوار ماشـین مردی شـود کـه چند سـاعت بعد به طرز مشـکوکی 
مـی میـرد، ایـن از بدشانسـی اوسـت کـه از بین تمـام آدم های دنیـا، دختری را سـوار می 
کنـد کـه صاحب اصلی ماشـین را می شـناخته و برای اینکـه دختـر، او را به پلیس معرفی 
نکنـد، مجبـور مـی شـود وارد بـازی کثیفـش شـده و به نوعـی به زندانـی او تبدیل شـود. 
بـا وجـود اینکـه ایـن بدبیـاری ها، کـه بدون هیچ منطقی بر سـر شـخصیت هـای نوآری 
نـازل مـی شـوند، ناراحـت کننده بـوده و بیننده را شـوکه می کنند، ولی حقیقت این اسـت 
کـه، بـدون آن هـا تصور شـکل گیری داسـتان نوآر بسـیار مشـکل اسـت. برای مثـال در 
بیراهـه، اگـر ال سـوار ماشـین دیگری می شـد و بدون مشـکل به نیویورک می رسـید، 
یـا مثـال درغرامـت مضاعف، اگر شـخصیت اصلـی، والتر نف )فرد مـک مورای(، 
فروشـنده بیمـه نبـود و یا وقتـی به خانه ی دیترسـون ها می رفت، آقای دیترسـون 
در خانـه بـود و در نتیجـه او هیچ وقت با همسـر دیترسـون، فیلیس، آشـنا نمی شـد، 
اصـال دیگـر ماجرایـی بـرای دنبال کـردن نداشـتیم. پس بیراه نیسـت که بگوییم، سـتاره 
اصلـی بیراهـه و باقـی نوآرها، نـه فم فتال و نه حتی شـخصیت اصلی فیلـم، بلکه خود 
سرنوشـت اسـت. سرنوشتی که همچون سـایه ی مرگ بر سـر آدم های داستان ایستاده و 
از همـان ابتـدا، بـا یادآوری فرجام شـوم آن هـا، هرگونه توهم و امیدی بـرای پایان خوب و 
دنیایـی بهتـر را نقـش برآب می کند. سرنوشـتی که اگر عاقبت خوشـی داشـت، یا حداقل 
راه فـراری از آن بـود، کـه نیسـت، فیلم نوآر، هرگز ایـن قدر تاریک و تأثیرگذار نمی شـد.
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