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ــت  ــه واقعی ــی ب ــچ ربط ــه هی ــن مقال ــم ای اس

ــدان  ــه چن ــه، ن ــکار گرفت ــدی اس ــدارد، کم ن

زیــاد و نــه انــدازه باقــی ژانرهــا ، ولــی اســکار 

ــا  ــی از آن ج ــده اصل ــی ای ــت. ول ــه اس گرفت

ــته  ــد از نوش ــه بع ــه ای ک ــه در جلس ــد ک آم

ــه  ــنده در مجل ــتان نویس ــاالت دوس ــدن مق ش

ــای ســعید  ــت ه ــزار شــد، صحب ــر برگ در دفت

بــه عنــوان سرپرســت تحریریــه در مــورد ایــن 

کــه، بعضــی از مقــاالت بــه شــدت دم دســتی  

ــد تغییــر کننــد، باعــث  و ســاده هســتند و بای

بــه وجــود آمــدن بحثــی شــد کــه نتیجــه آن 

ــه اســت. ــن مقال حاصــل ای

ایــن مقالــه را خیلــی راحــت از ســر عصبانیــت 

ــی  ــه بعض ــن ک ــت از ای ــم، عصبانی ــی نویس م

ــینما  ــه س ــد ب ــه من ــای عالق ــا آدم ه ــت ه وق

ــه شــدن  ــرای جــدی گرفت ــد ب ــی کنن ــر م فک

ــر از  ــد. اگ ــا برون ــن ه ــد ســراغ جــدی تری بای

آن هــا کارگــردان هــا و فیلــم هــای محبــوب 

شــان را بپرســید، کمــدی در اکثــر مواقــع 

ســهمی در آن نــدارد. شــاید ســراغ وودی آلــن 

ــن  ــار وودی آل ــد کــه آث ــد و دلیــل بیاورن برون

بیشــتر از آن کــه کمــدی باشــد، روشــنفکرانه 

ــروزی  ــدرن بشــر ام ــای م ــه ه اســت و دغدغ

ــون  ــدی طاع ــگار کم ــد، ان ــی ده ــان م را نش

ــنده  ــن و نویس ــن کمدی ــتیو مارتی ــت. اس اس

مشــهور آمریکایــی جایــی گفتــه بــود کــه یــه 

ــد همیشــه  ــک کار کن ــن اگــر هــزار و ی کمدی

ــن  ــود. ای ــی ش ــاوت م ــن کارش قض ــا آخری ب

کار ســختی اســت کــه بــرای دوســتان ســینما 

دوســت جــا بینــدازی کــه امثــال لوبیــچ، 

اســترجس و بــرادران مارکــس تاثیراتشــان در 

ســینما کــم از هــم نســالن خــود کــه در بعضــی 

مــوارد بیشــتر از آن هاســت. کمــدی بحــث هایــی 

ــه  ــته ک ــی را داش ــوآوری های ــرده و ن ــاز ک را ب

در ســینمای آن موقــع در ژانرهــا )جــز فیلــم 

ترســناک( قــدرت بیــان آن نبــوده اســت. صحبــت 

مــن ایــن جملــه کلیشــه ای نیســت کــه کمــدی 

ــه، کمــدی را مــدل خــودش  ــد ن را جــدی بگیری

ــا آن ســرگرم شــوید  ــگاه کنیــد، بخندیــد و ب ن

ــر.  ــق ت ــد درســت و عمی ــا دی ــی ب ول

فیلـــم هایـــی کـــه بـــرای هفتـــه ســـینمای 

ــن  ــزو بهتریـ ــم جـ ــاب کردیـ ــدی انتخـ کمـ

و تاثیرگذارتریـــن ایـــن نـــوع سینماســـت. 

پرســـتون  کریـــگ  مـــورگان  در  معجـــزه 

جنـــگ،  ی  بحبوبـــه  اوج  در  اســـترجس 

داســـتانی بـــه شـــدت رســـوایی برانگیـــز 

ــم  ــد )فیلـ ــی کنـ ــت مـ ــه را روایـ و منتقدانـ

امـــروز ســـاده بـــه نظـــر مـــی رســـد ولـــی 

ــی  ــدت جنجالـ ــه شـ ــودش بـ ــان خـ در زمـ

بـــود( کمـــدی اســـترجس نـــوع کمـــدی 

ـــرد،  ـــف ک ـــق را تعری ـــینمای ناط ـــی س آمریکای

ــار  ــر آثـ ــر عکـــس دیگـ ــه بـ ــتانهایی کـ داسـ

کارگردانـــان اروپایـــی کـــه پیامـــش را در 

الیـــه هـــای مختلفـــی مـــی گذاشـــت، ایـــن 

ـــدف  ـــه دل ه ـــتقیم ب ـــت و مس ـــر راس ـــار س ب

ــروف  ــه معـ ــن جملـ ــف ایـ ــی زد و تعریـ مـ

ــرای  ــا بـ ــی هـ ــه آمریکایـ ــر کـ ــن میلـ نورمـ

خندانـــدن مـــردم همـــه کاری مـــی کننـــد. 

بـود  فیلمـی  لوبیـچ  ارنسـت  نبـودن،  و  بـودن 

کـه بـا جنـگ و فجایـع آن شـوخی مـی کرد و 

کمـدی بـود بـر روی ویرانـه هـا. داسـتانی کـه 

در آن قهرمـان هـا نـه سـرباز بلکـه بازیگـران 

نمایشـی هسـتند کـه دروغ مـی گوینـد، کلـک 

یکدیگـر خیانـت مـی کننـد.  بـه  و  زننـد  مـی 

فیلمهایـی از باسـتر کیتـون و چارلـی چاپلیـن 

کـه هـر دو قطـب های بـزرگ سـینمای صامت 

را  خـود  کمـدی  مـدل  کـدام  هـر  و  هسـتند 

طرفـداران  کـدام  هـر  دهنـد،  مـی  نمایـش 

خـاص خـود را دارنـد و دیـدن فیلـم هایشـان 

روی پـرده سـینما به شـما نشـان مـی دهد که 

در دوره ای کـه بـا کمتریـن وسـیله و امکانات 

فیلـم هـای را بـه غایـت سـاده مـی سـاختند، 

و  پیچیـده  انـدازه  ایـن  بـه  دو  ایـن  چگونـه 

هسـتند.  تاثیرگـذار 

بـرادران مارکـس کـه زمانـی سـالوادور دالـی 

بـه  تیـغ  از  چنگـی  برایشـان  سـورئال  نقـاش 

وارتریـن  دیوانـه  بـود،  سـاخته  افتخارشـان 

شـکل سـینما را برای مخاطبانشـان بـه ارمغان 

آوردنـد. سـینمایی کـه در آن هیچ چیز مقدسـی 

وجـود نـدارد، بـا همـه چیـز مـی شـود شـوخی 

کـرد و همـه چیـز چنان در هـم و برهم می شـود 

کـه بیـن واقعیـت و دیوانگـی دیگـر مـرزی وجود 

نـدارد، بـرادران مارکـس در هـر حالتـی بهتریـن 

شـکل کمـدی و دیوانـه وارتریـن آن را بـرای 

آوردنـد،  مـی  ارمغـان  بـه  خـود  تماشـاگران 

شـکلی از فیلـم سـازی کـه چنـان آنارشـی بـر 

آن حاکـم اسـت کـه حتی امـروزه نیز سـاختن 

از ذهـن اسـت.  آن دور 

بــرای دوســتداران  را  آلــن  وودی  آخــر  در 

فیلــم ســازی مــدرن نمایــش مــی دهیــم 

تاکیــد  بــه آن  بــه عنــوان کمــدی و  بــاز 

داریــم، آنــی هــال اول از هــر چیــزی فیلمــی 

کمــدی اســت در مــورد روابــط آدم هــا، بقیــه 

ــه  ــن هفت ــد. ای ــی آی ــد از آن م ــا بع تعبیره

ــدی را روی  ــینمای کم ــه س ــت ک ــی اس دعوت

پــرده بــزرگ ببینیــد و بــا دقــت بیشــتر آن را 

ــده  ــرای دی ــه ای اســت ب ــد، هفت بررســی کنی

شــدن فضایــی کــه در آن مهــم تریــن اتفاقــات 

ــی و آشــنا  ــارش معرف ــاده و در کن ســینما افت

ــا کمــدی ســازهای  کــردن مخاطــب ســینما ب

ــل  ــده ای مث ــناخته ش ــر ش ــک کمت ــه ی درج

ــز.  ــچ عزی ــت لوبی ــترجس و ارنس ــتون اس پرس

االن بــه جــرات مــی گویــم ایــن پرونــده یکــی 

از دقیــق تریــن ویــژه نامــه ای اســت کــه 

ــر آن را  ــدی و ژان ــد، کم ــی رس ــاپ م ــه چ ب

از زوایــای مختلــف بررســی کردیــم  تــا شــما 

ــورد  ــل برگمــان، ف ــی مث ــار بزرگان ــم در کن ه

ــترجس و  ــچ و اس ــه لوبی ــد ک ــل بدانی و بونوئ

ــرادارن مارکــس هــم مــی تواننــد چیزهایــی  ب

بزرگــی از ســینما را بــه شــما نشــان دهــد. بــه 

قــول لوئیــس بونوئــل کــه در دهــه هفتــاد در 

ــر  ــیاهی دیگ ــی و س ــت، تلخ ــه ای گف مصاحب

ــروز  ــد، ام ــت داده ان ــود را از دس ــدرت خ ق

دیگــر عصــر طنــز اســت و هیــج ســالحی 

ــت. ــز نیس ــر از طن ــد ت قدرتمن

چرا کمدی اسکار نمی گیرد؟
نویسنده: حمیدرضا کشانی

keshani@pardis-gholhak.com
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ــت  ــای مثب ــراغ ویژگی ه ــه س ــوان بی مقدم می ت
فیلم هــای بــرادران مارکــس رفــت و خصوصیــات 
ــف  ــم ردی ــار ه ــز و درشــت سبک شــان را کن ری
آن هــا  انکارناپذیــر  تاثیــر  از  می تــوان  کــرد. 
در بازتعریــف قواعــد ژانــر کمــدی نوشــت و 
تک تــک  شــگفت  خالقیت هــای  و  ابداعــات 
ــت  ــاره محبوبی ــوان درب ــمرد. می ت ــان را برش ش
آن هــا در میــان ســینما دوســتان قلــم زد و 
مــرور  را  دیرهنگام شــان  محبوبیــت  دالیــل 
ــه  ــی ب ــم نگاه ــدا نی ــدارد ابت ــرر ن ــا ض ــرد. ام ک
پــس زمینــه ظهــور ایــن بــرادران شــگفت انگیــز 
بیندازیــم و ببینیــم چــه کاره بــوده انــد، چگونــه 
ســال های  طــول  در  و  شــده اند  ســینما  وارد 
ســر  از  را  ماجراهایــی  چــه  شــان  فعالیــت 
ــان  ــا گذشــت زم ــه ب ــی ک ــد؛ برادر های گذرانده ان
ــول وودی  ــه ق ــده اند و ب ــل ش ــر از قب محبوب ت
ــد  ــدی مانن ــینمای کم ــان در س ــن جایگاه ش آل
ــم  ــوز ه ــا هن ــت. آن ه ــی اس ــو در نقاش پیکاس
می تواننــد بــا ایده هــای بدیــع و شــوخی های 
منحصــر بــه فــرد خــود حداقــل بخشــی از 
ــد.  ــر کنن ــده روده ب ــروزه را از خن ــاگران ام تماش
بــا نگاهــی بــه گروه هــای کمــدی در طــول 
ــه  ــد ک ــم دی ــش خواهی ــخ ســرگرمی و نمای تاری

ــوخی های  ــا و ش ــر رفتاره ــی از نظ ــچ گروه هی
بــا  اســت  نتوانســته  غریــب  و  دیوانــه وار 
خویشــاوندان محبــوب ســینما، بــرادران مارکس، 
رقابــت کنــد. زیــرا از نظــر آن هــا هیــچ موضوعــی 
ممنــوع و غیــر مجــاز و هیــچ شــخصیتی مقــدس 
بــه شــمار نمی آمــد و آن هــا همــه چیــز و 
ماننــد  تاریخــی  شــخصیت های  از  همه کــس 
ناپلئــون گرفتــه تــا خوانندگان اپــرا، ورزشــکاران، 
ــاع را  ــف اجتم ــات مختل ــی و طبق ــام آموزش نظ
ــد،  ــه بودن ــا دیوان ــد. آن ه ــخره می گرفتن ــه س ب
ــه  ــز را نگ ــچ چی ــرام هی ــس احت ــرادران مارک ب
ــد  ــراب می کردن ــمًا خ ــا رس ــتند، آن ه نمی داش
ــم  ــتاورد نظ ــچ دس ــا هی ــد و ب ــن می بردن و از بی
و تمــدن بشــری ســر ســازش نداشــتند. بــرادران 
ــن  ــران والدی ــورک و پس ــد نیوی ــس، متول مارک
مهاجــر از نقــاط مختلــف آلمــان هســتند. مــادر 
ــایمون  ــان س ــونبرگ و پدرش ــی ش ــا مین آن ه
ــس  ــه مارک ــا ب ــه بعده ــس )ک ــی ماریک فرنچ
تبدیــل شــد( نــام داشــتند. ایــن خانــواده پــس از 
مهاجــرت بــه آمریــکا در نیویــورک و در منطقــه 
مهاجرینــی کــه از ایرلنــد، ایتالیــا و آلمــان آمــده 
بودنــد ســاکن شــدند. بــرادران مارکــس بــا 

ــد: ــن قرارن ــود از ای ــب خ ــری جال ــای هن نامه

ــارس  ــد ۲۲ م ــارد( متول ــس )لئون ــو مارک چیک
ــر ۱۹۶۱  ــرگ در ۱۱ اکتب ــورک. م ۱۸۸۷ در نیوی

ــوود. در هالی
ــود،  ــس ب ــواده مارک ــد خان ــن فرزن ــو دومی چیک
امــا وقتــی بــرادر بزرگتــرش مانفــرد در کودکــی 
ــر  ــر را ب ــرادر بزرگت ــش ب ــو نق ــت چیک درگذش
ــود و  ــاردو ب ــی اش لئون ــام واقع ــت. ن ــده گرف عه
نــام مســتعار چیکــو را بــه ایــن علــت روی خــود 
گذاشــت کــه بــه تعقیــب و شــکار جوجــه عالقــه 
داشــت. چیکــو فرزنــد مــورد عالقه مــادرش بود و 
بــه همیــن خاطــر مــادرش او را همــه جا بــا خود 
می بــرد و بســیار بــه شــرط بنــدی عالقــه داشــت 
ــود.  ــاد ب ــه قمــار معت و در تمــام طــول عمــرش ب
همچنیــن مشــهور بــود بــه اینکه بــا رابطه جنســی 
مخالــف اســت. همیشــه لبخنــد بــه لــب داشــت و 
ــه  ــود ک ــروه ب ــن اعضــای گ ــی باک تری یکــی از ب
اغلــب ایــن مســئله برایــش دردســر ســاز می شــد. 
چیکــو تصمیــم گرفــت بقیــه را دور هــم جمــع 
کنــد تــا یــک گــروه تشــکیل دهنــد و مدیریــت 
آن را بــه مینــی، مادرشــان واگــذار کــرد. چیکــو 
ــان در  ــای بزرگش ــن موفقیت ه ــروه را در اولی گ
ــرد و  ــری ک ــکال رهب ــای موزی ــرای نمایش ه اج
پــس از اینکــه مــادرش بازنشســته شــد خــودش، 

خالصه داستان
داسـتان ایـن فیلـم در کشـوری به نـام فریدونیا می گـذرد. بیوه پولـداری که خرج کشـور 
را می دهـد، شـرط اسـتقراض را رئیس جمهور شـدن جنـاب گروچو مارکس می گـذارد و 
فاجعه از همین جا شـکل می گیرد. از طرفی دو برادر دیگرش هم جاسـوس سـفیر کشـور 
همسـایه اند که وظیفه سرنگونی حکومت و اشغال کشـور را دارند.دیری نمی گذرد که خل 
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مدیریــت گــروه را نیــز بــر عهــده گرفــت. چیکــو  
ــا  ــروه ب ــک گ ــا و انرژی ــازوی توان ــوان ب ــه عن ب
ــق  ــرا موف ــوه اج ــیوه کاری و نح ــر ش ــز ب تمرک
ــرادوی  ــه ب ــدا ب ــروه را ابت ــای گ ــد نمایش ه ش
ــه دلیــل  ــد و ب ــه ســینما منتقــل کن و ســپس ب
قدرتــی کــه در جــذب مــردم داشــت موفــق شــد 
گــروه را از ســایر ســرمایه گــذاران جــدا کنــد تــا 
ــه  ــان ادام ــه فعالیت هایش ــتقل ب ــکل مس ــه ش ب
ــای  ــا و نمایش ه ــه فیلم ه ــو در کلی ــد. چیک دهن
ــش  ــک نمای ــن ی ــرد و همچنی ــازی ک ــروه ب گ
ــی  ــرد و مدت ــرا ک ــز اج ــو نی ــا گروچ ــی ب رادیوی
را نیــز بــه عنــوان موســیقی دان مشــغول بــه کار 
ــه  ــه لهج ــخصه های او ت ــن مش ــود. از اصلی تری ب
ــت. او  ــت در فیلم هاس ــگام صحب ــی او هن ایتالیای
در تمــام طــول عمــرش یــک نمایــش دهنــده و 
ــت  ــی در دوران کهول ــد. او حت ــی مان ــر باق بازیگ
نیــز بــه ماننــد جوانــی فعــال و پــر کار بــود کــه 
یکــی از علت هایــش کســب درآمــد و پول بیشــتر 
ــال های  ــی س ــار ط ــه قم ــادش ب ــت اعتی ــه عل ب
ــه در  ــار از او پرســیدند ک ــک ب ــود. ی متمــادی ب
ــول از دســت داده  ــدر پ ــن ســال ها چق طــول ای
اســت و او جــواب داد: از هارپــو بپرســید چقــدر 

ــت داده ام.  ــدر از دس ــن همان ق ــول درآورده، م پ
چیکــو در ۱۹۶۱ پــس از یــک دوره طوالنــی 

ــا مــرض قلبــی درگذشــت. مبــارزه ب
هارپــو مارکــس )آدولف/آرتــور( متولــد ۲۳ 
در ۲۸  مــرگ  نیویــورک.  در  نوامبــر ۱۸۸۸ 

لس آنجلــس. در   ۱۹۶۴ ســپتامبر 
ــت  ــی اس ــود و او همان ــرادر ب ــن ب ــو دومی هارپ
ــد. ظاهــراً شــروع ایــن اتفــاق  کــه حــرف نمی زن
ــد  ــرار ش ــه ق ــی ک ــه زمان ــود ب ــوط می ش مرب
ــود. او  ــاخته ش ــه س ــه خان ــت ب ــم بازگش فیل
ــوگ داشــت امــا  در ایــن اجــرا شــش خــط دیال
دیالوگ هــای او را از تــرس ایــن کــه نتوانــد 
ــد.  ــذف می کنن ــد ح ــرا کن ــت اج ــا را درس آن ه
ــه  ــن ک ــود از ای ــت می ش ــی ناراح ــو خیل هارپ
ــن  ــه همی ــش را ب ــروه نمای ــا گ ــرار می شــود ت ق
شــکل در چنــد شــهر مختلــف به اجــرا بگــذارد و 
بنابرایــن تصمیــم می گیــرد تــا در تمــام اجراهــا 
تــا حــد امــکان همیــن وضعیــت را حفــظ کنــد. 
ــی در  ــای محل ــی از روزنامه ه ــه یک ــن ک ــا ای ت
نقــدی می نویســد کــه آدولــف مارکــس نمایــش 
ــا  ــد ام ــرا می کن ــی را اج ــیار زیبای ــم بس پانتومی
ــراب  ــش خ ــردن نمایش ــت ک ــض صحب ــه مح ب

می شــود. بنابرایــن هارپــو بــه ایــن نتیجــه 
ــرف  ــای ح ــه ج ــت ب ــر اس ــه بهت ــد ک می رس
زدن نــگاه کنــد و تصمیــم می گیــرد حتــی ســر 
صحنــه نیــز جــز در مواقــع مــورد نیــاز صحبــت 
نکنــد. هارپــو نامــش را در خــالل جنــگ جهانــی 
اول از آدولــف بــه آرتــور تغییــر داد چــون معتقــد 
ــی اســت. او در  ــد آلمان ــش از ح ــش بی ــود نام ب
۱۹۶۴ بعــد از یــک عمــل قلــب بــاز درگذشــت.
ــد ۲  گروچــو مارکــس )جولیــوس هنــری( متول
اکتبــر ۱۸۹۰ در نیویــورک. مرگ در ۱۹ آگوســت 

۱۹۷۷ در لس آنجلــس.
ــکل  ــه ش ــه ب ــود ک ــرادری ب ــن ب ــو اولی گروچ
ــه فعالیــت  ــزده ســالگی شــروع ب ــه ای از پان حرف
نمایش هــای  امــا  کــرد  نمایــش  صحنــه  در 
ــه  ــش ب ــی برای ــت بزرگ ــچ موفقی ــه اش هی اولی
ارمغــان نیاوردنــد. دو بــار در طــول آن دوره 
ــول  ــدون پ ــی او را ب ــای نمایش ــای گروه  ه اعض
ــا  ــای او ب ــد. موفقیت ه ــا کردن ــه ره و دور از خان
ــای  ــش در یکــی از نمایش ه ــار برادران کار در کن
از  یکــی  در  شــد.  شــروع  شــان  موزیــکال 
اجراهــای همیــن نمایــش بــود کــه گروچــو 
ــش را اســتفاده  ــار ســبیل معروف ــن ب ــرای اولی ب

7۱ ویژه نامه سینما تک قلهک



کــرد کــه بعدهــا تبدیــل بــه یکــی از اصلی تریــن 
ــرادران  ــود ب ــد. خ ــری او ش ــخصه های ظاه مش
ــروش  ــه پرف ــش دو ادام ــن نمای ــر ای ــس ب مارک
ــا  ــا از روی آن ه ــه بعده ــاختند ک ــرادوی س در ب
ــای  ــن فیلم ه ــه از اولی ــم ســاخته شــد ک دو فیل
ــی  ــد. نقش ــمار می رون ــه ش ــس ب ــرادران مارک ب
ــت  ــده داش ــر عه ــم ب ــن فیل ــو در ای ــه گروچ ک
یعنــی کاپیتــان اســپالدینگ بعدهــا توســط خــود 
ــه  ــل و ب ــارک تجــاری تبدی ــک م ــه ی گروچــو ب
ــو  ــد گروچ ــال های بع ــد. در س ــت ش ــام او ثب ن
نمایش هــای زیــادی را نیــز عــالوه بــر برادرانــش 
ــوان عضــو میهمــان  ــه عن ــا گروه هــای دیگــر ب ب
اجــرا کــرد. موفق تریــن اجــرای او شــوی کمــدی 
روی زندگیــت شــرط ببنــد بــود کــه اجــرای آن 
ــا ۱۹۶۱  ــون ت ــد و در تلویزی ــاز ش از ۱۹۴7 آغ
ادامــه داشــت. گروچــو هم چنیــن در چنــد 
فیلــم نیــز بــه تنهایــی و بــدون حضــور برادرانــش 
ظاهــر شــده اســت. گروچــو بــه لحــاظ سیاســی 
همــواره یــک لیبــرال بــود. او گاه نظــرات تنــدی 
ــرد و نیــز در  ــت ابــراز می ک راجــع بــه سیاس
ــم  ــاه و دوران مک کارتیس ــه پنج ــال های ده س
ــتی  ــات کمونیس ــه گرایش ــت ک ــتانی داش دوس
داشــتند و همیــن مســائل باعــث شــده بــود کــه 
او چنــد بــار توســط اف  بــی  آی بازجویــی شــود. 
او در ۱۹7۴ اســکار افتخــاری یــک عمــر فعالیــت 
ــه  ــد ب ــال بع ــه س ــرد و س ــت ک ــری را دریاف هن

ــت. ــاری درگذش ــت بیم عل
ــه  ــد ۲۵ فوری ــرت( متول ــس )هرب ــو مارک زپ
ــر ۱۹۷۹  ــرگ در ۳۰ نوامب ــورک. م ۱۹۰۱ در نیوی

ــا. درکالیفرنی
او کوچک تریــن عضــو خانــواده و شــرورترین 
و  شــرارت  در  کــه  حــدی  بــه  بــود  آن هــا 
ــرای خــود شــهرتی دســت  ــی ب نزاع هــای خیابان

ــن  ــی از اصلی تری ــع یک ــود. در واق ــرده ب ــا ک و پ
دالیــل وارد کــردن او بــه گــروه بــرادران مارکــس 
توســط مــادرش دور کــردن او از دردســر بیشــتر 
ــا  ــک فیلم ه ــرد رمانتی ــش م ــتر نق ــود. او بیش ب
را بــه عهــده داشــت و بــازی و نقش هایــش 
ــو  ــو و چیک ــور گروچ ــایه حض ــر س ــتر زی بیش
قــرار می گرفــت. او از ایــن کــه بــه عنــوان 
ــناخته نشــود  ــا ش ــی نمایش ه ــر اصل ــک بازیگ ی
متنفــر بــود، امــا برادرانــش اذعــان داشــتند کــه 
او تکمیــل کننــده بســیار خوبــی بــرای آن هاســت 
ــت  ــار گذاش ــازی را کن ــو ب ــه زیپ ــی ک و هنگام
او را  هیچ کــس نتوانســت بــه خوبــی جــای 
ــروف  ــای مع ــای فیلم ه ــا تماش ــا ب ــد. ام ــر کن پ
بــه  ســوپ اردک   بــرادران مارکــس مثــل 
ســادگی می تــوان حاشــیه ای بــودن حضــور او را 
ــه  ــه ب ــارج از صحن ــن خ ــرد . او هم چنی درک ک
ــادی داشــت.  ــک شــهرت زی ــک مکانی ــوان ی عن
را در زندگــی  زیــادی  او مشــاغل  بطــور کل 
ــک  ــی دوم مکانی ــگ جهان ــرد. در جن ــه ک تجرب
بــود، مدتــی گریــپ فــروت پــرورش مــی داد، بعد 
یــک کمپانــی نمایشــی بــه راه انداخــت و مدتــی 
نیــز بــه شــکل حرفــه ای و تجــاری ماهــی گیــری 
می کــرد. او در ســال های آخــر عمــرش بــه 
علــت ایــن کــه تنهــا بازمانــده بــرادران مارکــس 
ــود مدتــی درگیــر پرونده هــای حقوقــی امــوال  ب
ــر  ــو در ۱۹7۹ ب ــود. زیپ ــای گروچــو ب و دارایی ه

ــه درگذشــت. ــرطان ری ــر س اث

برادران مارکس از برادوی تا پارامونت و 
مترو گلدوین میر

ــه  ــس ک ــرادران مارک ــی ب ــت نمایش ــاز فعالی آغ
در خانــواده ای اهــل موســیقی متولــد شــده 

ــه ســوی موســیقی  ــد، از ســنین کودکــی ب بودن
گرایــش داشــت. بــه خصــوص هارپــو کــه تقریبــًا 
ــارپ  ــوص ه ــه خص ــازی، ب ــر س ــن ه در نواخت
ــر  ــز ب ــتعارش نی ــام مس ــود و ن ــا ب ــگ( توان )چن
ــش  ــم های ــا در فیل ــه باره ــت او ک ــن قابلی همی
دیده ایــم اشــاره می کنــد، چیکــو پیانیســتی 
عالــی و گروچــو نوازنــده گیتــار بــود. بــه تدریــج 
ــدی  ــا چاشــنی کم ــا از موســیقی ب ــه آن ه برنام
بــه کمــدی بــا چاشــنی موســیقی تغییــر یافــت. 
در ایــن بیــن، بــرادران کــه بــه نــام چهــار بــرادر 
مارکــس شــهرت یافتــه بودنــد، ســبک خــاص و 
بی بدیــل کمــدی خــود را در نمایش هــای خــود 
ــود  ــت خ ــخصیت ثاب ــک ش ــر ی ــرده و ه وارد ک
را بــه وجــود آوردنــد. گروچــو عــالوه بــر ســبیل 
ــده  روغــن زده مشــهورش، روش راه رفتــن خمی
خــود را ابــداع کــرد، هارپــو یک کاله گیــس قرمز 
وزوزی بــرای خــود انتخــاب کــرد و همیشــه یــک 
بــوق مخصــوص راننــده تاکســی های آن زمــان در 
جیــب داشــت. چیکــو لهجــه تصنعــی ایتالیایی را 
برگزیــد و همیشــه از برخوردهــای خــود بــا بــر و 
بچــه هــای قلــدر محــل تعریــف می کــرد. زیپــو 
ــد  ــز نقــش جــوان اول ســاده لوحــی را برگزی نی
ــی آزار خــود،  ــراً ب ــا ســخنان ظاه ــواًل ب ــه معم ک
ــو،  ــرد. زیپ ــاده می ک ــک شــوخی را آم ــه ی مقدم
در زندگــی واقعــی بانمــک تریــن بــرادر به شــمار 
می رفــت و بــا توجــه بــه اینکــه جوان تریــن آنــان 
نیــز بــود، در طــی ســال هــا بــا تماشــای بــرادران 
خــود، بــه قــدری خــوب بــا نقش هــا و رفتارهــای 
ــگام  ــت در هن ــه می توانس ــود ک ــنا ب ــان آش آن
ضــرورت، نقــش هــر یــک از آن هــا را بــازی 
ــه  ــی ده ــاد. در ط ــا افت ــه باره ــی ک ــد؛ اتفاق کن
20 میــالدی، بــرادران مارکــس بــا شــوخ طبعــی 
ــتان های  ــب و داس ــب و غری ــمندانه و عجی هوش
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ــد.  ــراد شــرور داســتان معطــوف کردن ســمت اف
ــن  ــاب تری ــا در ن ــوغ آن ه ــب، نب ــن ترتی ــه ای ب
شــکل خــود، تنهــا در فیلم هــای پارامونــت 
دیــده می شــود. فیلم هــای دوران متــرو، بــه 
تهیــه کنندگــی تالبــرگ شــامل شــبی در اپــرا، 
یــک روز در مســابقات اســب دوانــی، در 
ــزرگ  ــرو  و فروشــگاه ب ــه غــرب ب ســیرک، ب
ــیار  ــت بس ــل موفقی ــی از دالی ــاید یک ــد. ش بودن
آن هــا خصوصــا در فاصلــه ۱۹20 تــا  ۱۹۴0 
ــکا  ــی امری ــادی و فرهنگ ــاص اقتص ــرایط خ ش
باشــد. ســقوط ارزش ســهام و متعاقــب آن بحران 
ــر و  ــه فق ــه ۱۹۳0 ک ــدید در ده ــادی ش اقتص
ــه  ــکاری و تبهــکاری را در ســرزمین رویاهــا ب بی
دنبــال داشــت تاثیــرات گســترده ای را بــر هنــر و 

ــه گذاشــت.  ــن ده ــات ای ادبی
شــکل گیــری ســینمای گنگســتری یکــی از 
ــر و از آن  ــرف دیگ ــود و از ط ــای آن  ب ــوه ه جل
جایــی کــه هــر ســویه تراژیکــی در بطــن خــود 
ــه همــراه دارد، پــس  ــز ب ســویه ای کمیــک را نی
ــر  ــوه ای دیگ ــز جل ــدی نی ــکه، کم ــوی س آن س
ــمار  ــه ش ــال ها ب ــن س ــری در ای ــش هن از واکن
مــی رفــت. شــکل گیــری کمدی اســکروبال کــه در 
آن خلــق شــخصیت های فقیــر و شــاد در تقابــل 
نهایــت  در  و  غمگیــن  مرفــه  شــخصیت های 
ترجیــح عشــق در دوگانــه؛ عشــق / ثــروت مولفــه 
اصلــی بــود )مثــل فیلم هــای ایــن دهــه فرانــک 
کاپــرا ، بــه عنــوان نمونــه : در یــک شــب اتفــاق 
افتــاد / ۱۹۳۴( از ایــن رو کامــاًل تامیــن کننــده 
مصــرف فرهنگــی طبقــه ای اســت کــه ســینما را 
ــرای دردهــای روزمــره زندگــی واقعــی  مفــری ب
بــرادران  کمــدی  میــان  ایــن  در  می داننــد. 
ــگ  ــر رن ــا پ ــه ای ب ــکل زیرکان ــه ش ــس ب مارک
ســینمای  آنارشیســتی  ســویه های  کــردن 
گنگســتری )شکســتن قانــون، عــدم رعایــت 
مرزبنــدی اخالقــی مثــل بــد دهنــی و….( و ارائــه 
ایــن ســویه ها در بطــن فضــای کامــاًل کمیــک بــه 
شــکلی بــه هــر دو میــل شکســتن قانــون )ســویه 
گنگســتری( و تســکین )کمــدی اســکروبال( 
آن  بــا  گروچــو  می دهــد.  پاســخ  همزمــان 
ــگاه  ســبیل و ابروهــای نقاشــی شــده عمــاًل جای
ــر  ــون را پ ــتن قان ــر شکس ــون / عنص ــر قان عنص
ــش  ــا او را در نق ــیاری از فیلم ه ــد. در بس می کن
ــوپ  ــور )س ــس جمه ــل رئی ــخصیت هایی مث ش
اردک( ، مدیــر هتــل ، پرفســور و… می بینیــم 
و  دیالوگ هــای ســریع  بــا  آن  علیرغــم  کــه 
برابــر شــخصیت هایی  در  بی ادبانــه اش  بعضــًا 
ــا ایــن جایــگاه نمادیــن تعریــف می شــوند  کــه ب
و همــواره نقابــی از ادب و شــخصیت کاذب را 

محبوب تریــن  خــود  شــده  پــردازی  بداهــه 
اجــرا می کردنــد. آن هــا  را  نمایشــی  برنامــه 
کارگردانــی  و  چیکــو  برنامه ریــزی  تحــت 
ــه  ــرای برنام ــه اج ــتند ب ــو توانس ــه گروچ خالقان
ــرادران مارکــس درســت  ــد. ب ــرادوی بپردازن در ب
ــه دســت  ــراوان صحن ــت ف ــه موفقی ــی ب در زمان
یافتنــد کــه هالیــوود گرایــش بیشــتری بــه 
ســمت فیلم هــای ناطــق پیــدا کــرده بــود. 
ــا  ــت امض ــرکت پارامون ــا ش ــراردادی ب ــا ق آن ه
کــرده و کار خــود را در فیلم هــای ســینمایی 
ــا  ــا نارگیل ه ــم اول آن ه ــد. دو فیل ــاز کردن آغ
نوشــته  وحــش  بــاغ  بیســکوییت های  و 
جــورج کافمــن و مــوری ریســکایند، نویســندگان 
آمریکایــی کــه بــه خاطــر نمایــش نامه هــا و آثــار 
ــد، اقتباســی  کمــدی خــود بســیار شــهرت دارن
ــون  ــم میم ــود و فیل ــا ب ــرادوی آن ه ــار ب از آث
بــازی محصــول ســال ۱۹۳۱، اولیــن فیلــم 
ــم  ــر اقتباســی آن هــا محســوب می شــود. فیل غی
ــه  ــرادران در آن ب ــه ب ــاخدار ک ــای ش دروغ ه
ــا  ــی کالج ه ــن آمریکای تمســخر سیســتم و قوانی
پرداخته انــد، هنــوز هــم محبوب تریــن فیلــم 
آن دوره، آن هاســت و در آن زمــان موجــب شــد 
تــا تصویرشــان بــر روی جلــد مجلــه تایــم قــرار 
ــال  ــی را دنب ــم شــوخی محبوب ــن فیل ــرد. ای بگی
ــن را  ــر شــی ممک ــو ه ــه در آن هارپ ــرد ک می ک
ــک  ــه ی ــرد، از جمل ــارج می ک ــش خ از درون کت
پتــک چوبــی، یــک ماهــی، یــک حلقــه طنــاب، 
ــوه  ــان قه ــک فنج ــک زن، ی ــتر ی ــراوات، پوس ک
ــمت  ــر دو س ــه از ه ــمعی ک ــیر و ش داغ، شمش
روشــن بــود! آخریــن فیلــم آن هــا بــا پارامونــت، 
ــی ،کار  ــه معن ــی ب ــورت کنای ــوپ اردک )بص س
راحــت( نــام داشــت کــه توســط لئــو مــک کری 
ــده  ــه کنن ــس و تهی ــه نوی ــردان، فیلمنام )کارگ
برجســته هالیــوود( کارگردانــی شــده بــود، مــک 
کــری قابــل توجه تریــن کارگردانــی بــود کــه تــا 
ــود  ــرده ب ــس کار ک ــرادران مارک ــا ب ــان ب آن زم
ــیاری،  ــاد بس ــه اعتق ــا ب ــم بن ــن فیل ــون ای و اکن

ــود.  ــوب می ش ــا محس ــم آن ه ــن فیل بهتری
پــس از اینکــه زیپــو گــروه را بــه قصــد کارگــزار 
شــدن تــرک کــرد )او تــا آخریــن روزهــای 
فعالیــت برادرانــش، کارگــزار آن هــا باقــی مانــد(، 
بــرادران بــه کمپانــی متــرو گلدویــن مایــر 
پیوســتند و بنــا بــه توصیــه تهیــه کننــده بســیار 
موفــق آن زمــان، اروینــگ تالبرگ، فرمــول کلی 
ــای  ــد و داســتان فیلم ه ــر دادن کار خــود را تغیی
ــه  ــد قطع ــقانه و چن ــی عاش ــا ماجرای ــود را ب خ
موزیــکال غیــر کمــدی همــراه کردنــد و در اکثــر 
ــه  ــان را ب ــوذی گری هایش ــوخی ها و م ــوارد ش م

ــر  ــرد. آن دیگ ــرار می گی ــد ، ق ــراه دارن ــه هم ب
هارپــو کــه الل اســت یــک کــودک  آنارشیســت 
ــد  ــه می بین ــی را ک ــر زن ــت. ه ــام معناس ــه تم ب
ــع ضــروری و  ــد و در مواق ــش راه می افت ــه دنبال ب
غیــر ضــروری هــر چیــزی را کــه می بینــد قیچــی 
ــو تجســم فیزیکــی میــل گروچــو  می کنــد! هارپ
بــرای تخریــب اســت. او عمــاًل از جایــگاه نمادیــن 
حــذف شــده اســت )نامــی نــدارد، شــغلی نــدارد، 
مهم تــر  همــه  از  و  نــدارد  آشــنایی  و  خانــه 
ــوز در  ــت هن ــن عل ــه همی ــد( و ب ــرف نمی زن ح
ــیفتگی  ــود ش ــگری / خ ــی پرخاش ــاحت خیال س
باقــی مانــده اســت و ســومی چیکــو بــا آن لهجــه 
ــی، تبحــر در موســیقی، عاشــق پیشــگی  ایتالیای
و… چیــزی نزدیــک بــه یــک آدم معمولــی اســت.

ــه یــک  ــوان ب ــرادران مارکــس را نمی ت کمــدی ب
ــع  ــط دانســت. در واق ــوع خــاص کمــدی مرتب ن
ــه آنارشیســم  آن هــا آنارشیســم در مضمــون را ب
ــد.  ــری دادن ــز تس ــان نی ــرم آثارش ــکل و ف در ش
ــم ترکیبــی از  کمــدی آن هــا در طــول یــک فیل
ــود:  ــامل می ش ــدی را ش ــبک های کم ــواع س ان
کمــدی اســکروبال )صحنه هــای عاشــق پیشــگی 
کــه معمــواًل بیــن یــک زن و مــرد جــوان - 
ــًا  ــرادر - و عموم ــار ب ــر از چه ــی غی کاراکترهای
فقیــر در بســتر تشــریفات خانه هــای مجلــل، در 
ــد ( ، کمــدی اســلپ اســتیک  ــم رخ می دهن فیل
هارپــو  خصــوص  بــه  کــه  صحنه هایــی  )در 
ــدی  ــزد(، کم ــم می ری ــه ه ــان را ب ــن و زم زمی
ــی  ــای دراماتیک ــام موقعیت ه ــل تم ــارس مث ف
ــر  ــه نظ ــده ب ــراق ش ــری و اغ ــدیداً تئات ــه ش ک
ــم  ــل فیل ــیاه مث ــدی س ــی کم ــد و حت می رس
ــوپ  ــکانس های س ــی از س ــوپ اردک. در یک س
اردک، گروچــو کــه رئیــس جمهــور اســت قــرار 
ــو  ــود و هارپ ــازم ش ــی ع ــرای ماموریت ــت ب اس
ــه آن موتورســیکلتی  ــده اســت. وســیله نقلی رانن
اســت کــه یــک کابیــن همــراه کنــار خــود دارد.

بــار اول پــس از ایــن کــه گروچــو دســتور حرکت 
ــه تنهایــی راه می افتــد  ــو ب ــور هارپ می دهــد موت
ــر  ــار دیگ ــد. ب ــا می مانن ــن ج ــو و کابی و گروچ
ــت او را  ــه دس ــد ک ــو می گوی ــه هارپ ــو ب گروچ
ــور  ــار خــودش روی موت ــن ب ــده اســت و ای خوان
ــن  ــوی راننــده روی کابیــن. ای می نشــیند و هارپ
ــد و  ــن راه می افت ــی کابی ــرز مضحک ــه ط ــار ب ب
ــه  ــن ب ــن بی ــد. در ای ــا می مان ــو ج ــاز گروچ ب
دوربیــن نــگاه کــرده و می گویــد: »مــن از صبــح 
همــش ماموریــت رفتــم امــا هنــوز از جــام تکــون 
هــم نخــوردم!« و ایــن کمــدی بــرادران مارکــس 

اســت. 

7۳ ویژه نامه سینما تک قلهک



در دنیای دیوانه ها چه کســـی از همه 
دیوانه تر است ؟

ــر  ــه خاط ــو را ب ــر، گروچ ــرادران وارن ــی ب کمپان
اســتفاده از فیلــم محبــوب اســتودیو، کازابالنــکا، 
غرامــت  دریافــت  و  شــکایت  بــه  تهدیــد 
می کننــد. امــا ایــن دلیلــی می شــود تــا یکــی از 
ــد.  ــخ رخ ده ــای تاری ــه  نگاری  ه ــن نام کمیك  تری
ــد  ــی را تهدی ــا، کمپان ــواب آن ه ــو در ج گروچ
می کنــد کــه بــه خاطــر اســتفاده از عنــوان 
ــام شــرکت شــان می خواهــد ادعــای  ــرادر در ن ب
غرامــت کنــد. گروچــو در ایــن نامــه می نویســد:

ــک  ــب ی ــرای تصاح ــادی ب ــای زی ــگار راه ه »ان
ــد روز  ــن چن ــا همی ــن ت ــاًل م ــت. مث ــهر هس ش
ــم را بســازیم  ــن فیل ــه می خواســتیم ای پیــش ک
اصــاًل نمی دانســتم شــهر کازابالنــکا انحصــاراً 
ــن متوجــه  ــر اســت. م ــرادران وارن ــه ب ــق ب متعل
مــن  نمی شــوم.  شــما  رفتــار  ایــن  دلیــل 
ــینما  ــده متوســط س ــک بینن ــی ی ــم حت مطمئن
هــم می توانــد تفــاوت اینگریــد برگمــن و هارپــو را 
ــم  ــم می توان ــن ه ــم م ــد. نمی دان ــخیص ده تش
ــان  ــار امتح ــک ب ــد ی ــدم نمی آی ــا ب ــه؛ ام ــا ن ی

ــم.  کن
ــکا هســتید  ــک کازابالن ــد مال ــا می کنی شــما ادع
ــد از  ــما نمی توان ــازه ش ــدون اج ــس ب ــچ ک و هی
ایــن اســم اســتفاده کنــد. بــرادران وارنــر چطــور؟ 
آیــا مالــک آن هــم هســتید؟ شــما احتمــااًل 
ــر اســتفاده کنیــد، امــا  حــق داریــد از اســم وارن
بــرادران چــی؟ مــا مدتهــا پیــش از شــما رســما 
بــرادر بــوده ایــم، حتــی پیــش از آنکــه بــرادران 
دیگــری باشــند؛ بــرادران اســمیت، بــرادران 

ــازوف. کارام

تــو جــک، فکــر می کنــی اســمت هــم انحصــاری 
ــا  ــن االن دو ت ــت. همی ــه نیس ــه ک ــت؟ البت اس
جــک یــادم هســت کــه قبــل از تــو بودنــد جــک 
و لوبیــای ســحرآمیز و جــک قاتــل ســریالی 
ــرای خــودش کســی  لنــدن، کــه در آن روزگار ب

ــود.« ب
ایــن نامــه، عمــل دیوانــه واری اســت کــه باعــث 
می شــود شــرکت بــرادران وارنــر هــم بفهمنــد بــا 
آدم هــای ســاده و اتوکشــیده ای روبــه رو نیســتند. 
ــد  ــرادران مارکــس می خواهن ــه از ب ــا ناامیدان آنه
الاقــل طــرح اولیــه فیلــم را بــرای شــان تشــریح 
ــاًل  ــه ای کام ــواب فیلمنام ــو در ج ــد و گروچ کنن
وارنــر  بــرادران  تــا  می فرســتد  تمســخرآمیز 

خشــمگین و بکلــی ناامیــد شــوند. 
ســتایش دیوانــه وار آن هــا از بی نظمــی، نشــانه ای 
از انتقــاد بــه رفتــار و کــردار مــردم نبــود. آن هــا 
هیــچ گاه منتقــد روابــط و این گونــه ُپزهــای 
روشــنفکری نبودنــد. شــوخی بــرای آن هــا تنهــا 
ــد  ــح می دادن ــا ترجی ــود و آن ه ــده ب ــرای خن ب
ـر کننــد تــا  تماشاگرشــان را از خنــده روده بـُ
ــد. ــب بزنن ــای عجی ــی و حرف ه ــای اخالق پنده

می کــرد  گمــان  دالــی  ســالوادور  می گوینــد 
آن هــا بهتریــن کاراکترهــا بــرای حملــه بــه 
ــرای  ــتند. ب ــد هس ــورژوازی و قاعده من ــای ب دنی
همیــن سراغشــان رفــت تــا در فیلمــی بــا آن هــا 
ــرکات  ــو و ح ــای گروچ ــد. حرف ه ــکاری کن هم
هارپــو آن  قــدر عجیــب بــود کــه ســالوادور دالــی 
ــازی  ــه دیوانه ب ــا هم ــرد و ب ــرار ک از دستشــان ف
ــا  ــد. آن ه ــلیم ش ــا تس ــر آن  ه ــودش در براب خ
ــتند  ــه می خواس ــد ک ــه ای بودن ــای دیوان نابغه ه
در دنیایــی پــر از هــرج  و  مــرج زندگــی کننــد و 
بــه هــر رابطــه و رفتــاری بخندنــد. بــرای بــرادران 

مارکــس دنیــای واقعــی جــای خنــده  داری بــود.

بررسی مولفه های آثار برادران مارکس از 
ورای چند اثرشان

ــرادران مارکــس در دوره هــای  ــار ب مولفه هــای آث
متفــاوت کارهــای شــان چنــدان تغییــری نکــرد؛ 
ــد  ــظ نمی کنن ــرادری را حف ــت ب ــه حرم ــن ک ای
و مــدام ســر هم دیگــر کاله می گذارنــد. ورود 
گروچــو بــه عنــوان شــخصیت اصلــی ایــن 
فیلم هــا بــه داســتان همــواره در خدمــت هدفــی 
ســود جویانــه اســت. کــه در طــول ماجــرا البتــه 
ــوم  ــق مظل ــع زوج عاش ــه نف ــرب و زور ب ــه ض ب
همیشــگی فیلم هــا تغییــر جهــت می دهــد و 
ــای  ــه نهاده ــرادران کلی ــه ب ــیر هم ــن مس در ای
دســت  را  بشــر  محتــرم  و  شــده  پذیرفتــه 
می اندازنــد. از آسایشــگاه بیمــاران و مســابقه 
اســب دوانــی و قوانینــش در یک روز در مســابقه 
ــا فضــای یــک ارکســتر  ــی گرفتــه ت اســب دوان
یــک ســیرک در  مجلســی و حتــی فضــای 
ــا  ــه آن ه ــد ک ــرش را بکنی ــیرک.) فک ــم س فیل
ــیرک  ــک س ــو در ی ــر هیاه ــای پ ــد فض می توانن
هــم تاثیــر بگذارنــد و غریب تــر و نامتعــادل 
تــرش کننــد. بخصــوص وقتــی مــارگارت دو 

ــد(. ــلیک می کنن ــوپ ش ــه ت ــت را از لول مون
آن هــا در ســوپ اردک نــه تنهــا قــدرت و 
ــاتی  ــی احساس ــه حت ــدرن ک ــت م ــن دول قوانی
ــن  ــه توســعه و پیشــرفت و میه ــل ب چــون تمای
ــا  ــرای آن ه ــد. ب ــوال می برن ــر س ــتی را زی پرس
نکتــه اصلــی احمقانــه جلــوه دادن هــر موقعیــت 

ــت.  ــم اس ــراً مه ظاه
همــه چیــز وقتــی هولناک تــر می شــود کــه 
حتــی نمی تــوان معنــای چپــی و ضــد فرهنگــی 
و هــرج و مــرج طلبانــه بــرای اعمــال و اهدافشــان 
قائــل شــد. در مــواردی آن هــا عمــال تیشــه 
بــه ریشــه خودشــان نیــز می زننــد. ایــن را 
رفتارهــای  بعضــی  در  می تــوان  بخصــوص 
ــه جــان همــه  ــا قیچــی اش ب ــد کــه ب ــو دی هارپ
ــط آدم  ــه فق ــه و ن ــی؛ هم ــه یعن ــد. هم می افت
ــکا مثــاًل او  ــبی در کازابالن ــم. در ش بدهــای فیل
مــدام بــر ســر خلبانــی می کوبــد کــه قــرار اســت 
آن هــا را از مهلکــه نجــات دهــد. او و چیکــو 
چشــم شــان بــه هــر چیــز مرتبــی کــه می افتــد، 
نمی تواننــد جلــوی خودشــان را بگیرنــد. در شــکل 
ایــن  ایــن خرابکاری هــا می تــوان  هــدف دار 
ــا  ــد ت ــالش می کنن ــه ت ــرد؛ ک ــیر ک ــه تفس گون
آدم هــای حســاب گر و منطقــی را دیوانــه کننــد. 
بــه خصــوص آن آدم هایــی کــه قــرار اســت ایــن 

ویژه نامه سینما تک قلهک7۴



ــه هــم ریختــن  ــه ایــن ترتیــب ســکانس های ب ب
مرکــزی  بخش هــای  بــه  آوردن  در  جــا  از  و 
ــود.  ــل می ش ــس تبدی ــرادران مارک ــای ب فیلم ه
آن چــه از آن هــا بیشــتر از هــر چیــز در خاطرمان 
باقــی می مانــد. از جملــه ســکانس بهــم ریختــن 
ــاف  ــه و لح ــواب و پنک ــرص خ ــر و ق ــا پ ــاق ب ات
در ســیرک یــا صحنــه دیگــری از همیــن فیلــم 
ــوی هیــکل  ــه و مــرد ق ــه اتاق هــای کوتول کــه ب
می رونــد و آن جــا را بــه هــم می ریزنــد. یــا 
ســکانس شــرط بنــدی و کتــاب فروختــن چیکــو 
بــه گروچــو و سکانســی کــه گروچــو دارد هارپــو 
را معاینــه می کنــد هــر دو در یک روز در مســابقه 
اســب دوانــی و همچنیــن صحنــه معرفــی گروچو 
ــالف در  ــوی ع ــک کار آگاه دروغ گ ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــی ک ــکانس های ــام س ــزرگ و تم ــگاه ب فروش
چیکــو و هارپــو حــال ادگار کنــدی را در ســوپ 
ــن  ــه ای ــم ک ــوش نکنی ــد و فرام اردک می گیرن
هــا همــه جــدا از ســکانس های اســلپ اســتیک 
ــه  ــرادران ب ــی اســت کــه تمــام فیلم هــای ب نهای
ــه پایــان می رســد. ســکانس های  کمــک آن هــا ب
ــابقه در  ــت مس ــیرک، در پیس ــه واری در س دیوان

ــال. ــرا و در اســتادیوم فوتب اپ
بــرادران  فیلم هــای  ســاختاری  شــباهت های 
مارکــس، تنهــا بــه ســکانس های پــر هــرج 
اغلــب  نمی شــود.  محــدود  پایانــی  مــرج  و 
ــابهی  ــدی مش ــب تولی ــان از قال ــوالت ش محص
ــا  ــواًل ب ــان معم ــم هایش ــد. فیل ــتفاده می کنن اس
ــاق  ــق اتف ــک زوج عاش ــرای ی ــه ب ــاری ک گرفت
ــاز  ــد، آغ ــی کن ــان م ــم جدایش ــد و از ه می افت
ــرا  ــه ماج ــا ب ــای مارکس ه ــم پ ــود. کم ک می ش
ــمی و  ــتم رس ــا سیس ــو ب ــود. گروچ ــاز می ش ب
پذیرفتــه شــده موجــود در هــر کــدام از فیلم هــا 
نزدیک تــر اســت و هارپــو و چیکــو به زوج عاشــق. 
آن هــا از نفــوذ گروچــو در سیســتم اســتفاده 
ــد و گروچــو هــم در نیمــه دوم داســتان  می کنن
ــه  ــخصی اش ب ــع ش ــه وار مناف ــری دیوان از پی گی
ــد ماجــرا  ــی دارد. آدم ب ــر م ــه دســت ب ــع بقی نف
زوج  بدبختی هــای  کــه  هســت  کســی  هــم 
ــط  ــه خ ــن البت ــت و ای ــر اوس ــر س ــق زی عاش
داســتانی تکــراری و شــل و ِولــی اســت تــا 
ــد  ــت کردن ــت فرص ــر وق ــس ه ــرادران مارک ب
بــه ســکانس های کمــدی شخصی شــان کــه 
ــر از  ــت دوربیــن و متاث ــا کم تریــن دخال اغلــب ب
ــود  ــزار می ش ــا برگ ــه ای مارکس ه ــور صحن حض
ــن  ــردازد. در ای ــتان بپ ــکال داس ــش موزی و بخ
ــاده ترین  ــه س ــم ب ــتانی ه ــای داس ــان گره ه می
شــکل ممکنــه رفــع و رجــوع می شــود تــا نوبــت 

ــد.  ــی برس ــروه اصل ــور گ ــه حض ب

ــل  ــه تحمی ــه جامع ــاب را ب ــاب کت ــم و حس نظ
ــا  ــس ب ــس پلی ــردن ریی ــه ک ــاًل دیوان ــد. مث کنن
ــبی در  ــه در ش ــاث خان ــردن جــای اث ــوض ک ع
ــبی در  ــال را در ش ــن ب ــن همی ــه عی ــرا؛ ک اپ
کازابالنــکا ســر قاتــل فاشیســت می آورنــد. بــرای 
بــرادران جایــگاه اجتماعــی هــدف بدبخــت فــرق 
ــه  ــازی جامع ــد ب ــت قواع ــی اس ــد کاف نمی کن
ــان  ــا ج ــت مارکس ه ــد؛ از دس ــه باش را پذیرفت
ــان دزد و  ــدام می ــا م ــرد. آن ه ــدر نمی ب ــالم ب س
پلیــس در رفــت و آمدنــد و بیــن دو طــرف قضیــه 
ــه  ــی ک ــوند. پلیس ــل نمی ش ــی قائ ــرق چندان ف
بــرای هارپــو جریمــه می نویســد و هارپــو هــم در 
ــر ایــن اتفــاق چیــزی می نویســد و می دهــد  براب
دســت پلیــس؛ پلیــس دســت نوشــته های هارپــو 
ــه  ــرگ جریم ــم ب ــو ه ــد و هارپ ــاره می کن را پ

ــس را.  ــور پلی مام
ــی  ــی حت ــب دوان ــابقه اس ــک روز در مس در ی
دکتر هــای آسایشــگاه هــم جــز آدم بدهــای 
قصــه هســتند و مارکس هــا بــه خودشــان اجــازه 
ــرادران  ــد. ب ــد حــال آن هــا را هــم بگیرن می دهن
نــه تنهــا نهاد هــای قانونــی بلکــه ســیرک و 
مســابقه اســب دوانــی و مســابقه فوتبــال را هــم 
ــش  ــی و پی ــد. بی قانون ــم بریزن ــه ه ــد ب می توانن
بینــی ناپذیــری آن هــا هــر ســیرک و مســابقه ای 
ــه  ــرار دهــد. شــاید ب ــد تحــت تاثیــر ق را می توان
همیــن خاطــر اســت کــه در فصل هــای انتهایــی 
ــن  ــگ بی ــروع جن ــه ش ــوپ اردک و از لحظ س
ــوی  ــی از س ــکلی ناگهان ــه ش ــه ب ــور ک دو کش
گروچــو اعــالم می شــود تنهــا دلیلــی کــه بــرای 
ــه اجــاره  ــن اســت ک ــی آورد ای ــگ م شــروع جن
یــک مــاه میــدان نبــرد را پرداختــه اســت. 
ــان  ــان شهرش ــس را در آرم ــرادران مارک ــگار ب ان
می بینیــم. قانــون میــدان نبــرد کــه بــر تخریــب 
ــی  ــا قانون ــت. تنه ــده اس ــتوار ش ــز اس ــه چی هم
اســت کــه بــا اســتانداردهای مخــرب مارکس هــا 
ــه  ــت ک ــه ایــن جاس ــش البت می خوانــد . فرق
ــودی و  ــه خ ــا جبه ــن ج ــا ای ــرای مارکس ه ب
ــی در  ــد؛ وقت ــی نمی کن ــم تفاوت ــر خــودی ه غی
ــازد  ــب می ت ــو روی اس ــم هارپ ــه ای از فیل صحن
ــادی  ــعف و ش ــا ش ــگ را ب ــالم جن ــیپور اع و ش
می نــوازد. انــگار باالخــره نطقــش بــاز شــده 
ــو  ــم« گروچ ــن مخالف ــی دار »م ــت. آواز معن اس
ــه  ــای اولی ــی از فیلم ه ــدای یک ــس در ابت مارک
شــان، چرنــد و پرنــد، کــه از طریــق آن گروچــو 
ــر چــه  ــه ه ــد بقی ــالم می کن مارکــس رســمًا اع
او  بــه هــر حــال  بگوینــد فرقــی نمی کنــد 
مخالفــت خواهــد کــرد بــه انــدازه کافی روشــنگر 

مرامشــان می باشــد.

گرایش هـای  و  مضامیـن  بـه  مارکـس  بـرادران 
سیاسـی و اجتماعی و حتی اقتصادی در آثارشـان 
بـال و پـر می دهند. این درسـت کـه گروچو مدام 
دنبـال پـول مـی دود  امـا آدم هـای بـد فیلم هـای 
بـرادران مارکـس انسـان های زورمنـد و پـول دار 
هسـتند. در دنیـای مارکس هـا پول کثیف اسـت. 
سـکانس نهایـی فیلـم سـیرک گوریل بـد هیبتی 
را می بینیـم کـه در حـال پول شـمردن اسـت . در 
یـک روز در مسـابقه اسـب دوانـی اسـب فیلـم 
از شـنیدن صـدای شـخصیت پولـدار قصـه هـم 
رم می کنـد. در مجموعـه آثارشـان کار بـرادران 
مارکـس این اسـت که پـول این آدم هـا را بگیرند 
و بـه نفـع زوج عاشـق خـرج کننـد. توهین هـای 
گروچـو در فیلم هـا نسـبت به این آدم ها مسـتقیم 
و واضح اسـت و آزار و اذیت هایی که گروه برادران 
نسـبت بـه این طبقـه انجـام می دهنـد گاهی هم 
هیـچ دلیلـی ندارد. مثـل صحنه ای کـه گروچو به 
عنـوان مدیـر هتـل در شـبی در کازابالنـکا زن و 
مـرد مسـن و پـول داری را بی دلیـل آزار می دهد. 
مارکس هـا بـا بچه هـا زن هـا و رنگیـن پوسـتان و 
حیوانـات خـوب و خوش انـد. یعنی بـا هر چیزی 
بـه جـز مرد سـفید کـه فرهنـگ غالب چنـد قرن 
پیـش را شـکل داده اسـت و بـه نفـع خـود پیش 
بـرده اسـت. در میمون بـازی هارپو برای فـرار از 
دسـت پلیـس هم که شـده بـرای بچه هـا نمایش 
خیمـه شـب بـازی ارائـه می کنـد. در بـه غـرب 
بـرو بـا سـرخ پوسـت ها هم نشـین می شـوند و در 
سـیرک در کنـار و بـرای بچه های سـیاه پوسـت 

آواز می خوانـد. 
ــرای  ــر نخبه گ ــا هن ــه را ب ــن معامل ــرادران همی ب
رســمی هــم انجــام می دهنــد. هنــری کــه 
مــورد ســتایش طبقــه بورژواســت و عامــه مــردم 
بهــره ای از آن ندارنــد. البتــه کــه اصــل ایــن ایــده 
ــرا اســت امــا مثــاًل در فیلــم  بــرای شــبی در اپ
ــه  ــرادران را دیــد کــه ب ســیرک هــم می شــود ب
نفــع بازدیــد ملــت از ســیرک یــک گروه ارکســتر 
و  می کننــد  دریــا ســرگردان  در  را  مجلســی 
بــرای صندلی هــای  تــا  وادارشــان می کننــد 
ــن  ــر از همی ــه ای دیگ ــد. در صحن ــی بنوازن خال
ــرای  ــرای اج ــتر ب ــری ارکس ــو رهب ــم چیک فیل
ــا  ــد ام ــاز می کن ــروف را آغ ــه راپســودی مع قطع
ــا  ــدازد ت ــاری می ان ــه کن ــوب را ب ــی زود چ خیل
یکــی از قطعــات موســیقی نمایشــی خــودش را 
ــبی  ــذت عامــه مــردم اجــرا کنــد در ش ــرای ل ب
در کازابالنــکا هــم چیکــو یــک مجلــس اشــرافی 
ــه روش  ــی ب ــه پیانوی ــه قطع ــو را ب ــص تانگ رق

ــد.  ــم می کن ــودش  خت خ
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سوپ اردک

ــت  ــع مملک ــد وض ــر می کنی ــه فک »اگ
ــن  ــت م ــا حکوم ــین ت ــتناکه، وایس وحش
ــو  ــای گروچ ــوگ ه ــه« / از دیال ــوم ش تم

ــم ــس در فیل مارک

ســوپ اردک بــرادران مارکــس، بــه عنــوان 
بهتریــن کار کارنامــه ی سینمایی شــان و بــه 
زعــم بســیاری از منتقــدان و صاحــب نظــران از 
بهترین هــای کمدی هــای تاریــخ سینماســت.  
ــا  ــه تنه ــری، ک ــک ک ــو م ــم لئ ــردان فیل کارگ
کارگــردان صاحــب ســبکی بــود کــه بــا بــرادران 
مارکــس کار کــرد؛ بــه فیلــم سروشــکل خاصــی 
ــرد،  ــدود نک ــرادران را مح ــه ی آزادی ب داد. دامن
بلکــه برعکــس فیلــم بــا اعطــای عرصــه ی 
ســرزمینی خیالــی بــه اســم فریدونیــا بــه آنــان، 
دســت شــان را بــرای ایجــاد هــرج و مــرج 
بــاز گذاشــت و گروچــو درمقــام دیکتاتــور، 
ــا  ــن دنی ــرکاری در ای ــه انجــام ه ــا مجــاز ب طبع
پوچی هــای  دربــاره ی  عالــی  بــود.  هجــوی 
جنــگ و سیاســت بازی و دیکتاتــوری. برخــی 
از شــوخی ها از شــدت جســارت بــه  هجــو 
ــه آنجــا  ســور رئالیســتی منتهــی شــدند و کار ب
کشــید کــه موســولینی دیکتاتــور ایتالیــا جلــوی 
ــری  ــت. خب ــورش گرف ــم را در کش ــش فیل نمای
ــا  ــه برادره ــد ب ــن نمی ش ــر از ای ــذت  بخش ت ل
ــهرکی در  ــه ش ــر اینک ــزه دیگ ــت بام داد!  حکای
ایالــت نیویــورک بــه نــام فریدونیــا شــکایت 

ســینما  کالســیک های  از  بســیاری  همچــون 
گیشــه  شــلوغی نداشــت و در واقــع آن قــدر 
ــرارداد  ــه ق ــت بالفاصل ــه پارامون ــم فروخــت ک ک
برادرهــا را فســخ کــرد تــا آن هــا بــه متروگلدویــن 
ــه  ــه 70 دقیق ــا آنک ــم ب ــد فیل ــوچ کنن ــر ک مای
بیشــتر طــول نمی کشــد ولــی زنجیــره ای از 
ــان و  ــدی درخش ــای کم ــوخی ها و موقعیت ه ش
ــه صحنــه   خیــره  کننــده    متنــوع اســت؛ از جمل
بــا  مارکــس  آن گروچــو  در  کــه  بی کالمــی 
ــر  ــو و بعدت ــه چیک ــه اش، ک ــرا آین ــر ظاه تصوی

هارپــو می شــود، کلنجــار مــی رود. 
ــوپ اردک  ــگاه اول، س ــه در ن ــن ک ــه ای در ادام
ــد کــه  ــه نظــر مــی آی مجموعــه ای از لطایفــی ب
ــان می شــوند.  ــدون پیوســتگی بی ــی ب ــی ول پیاپ
همــان طــور کــه گروچــو دربــاره چیکــو می گوید 
گمراهتــان  ندهیــد  اجــازه  فیلــم،  دادگاه  در 
ــدون  پیوســتگی  ــًا ب ــم واقع ــن فیل ــا ای ــد، آی کن
و مجموعــه ای از لطایــف اســت؟ امــا زمانــی کــه 
آن را نمایشــی از جنــگ بدانیــم، آن هــرج و 
ــر فضــا حکــم پیوســتگی ماجــرا  ــم ب ــرج حاک م
ــون  ــت تشــریح  پوچــی مضم ــه خدم اســت و ب
ــد. در  ــش می آی ــه کیفیت ــاداری ب ــی و وف انتخاب

ــم  ــان آن ه ــم شهرکش ــتفاده از اس ــه اس ــرد ک ب
ــد  ــه می ش ــه آن ک ــک e ب ــردن ی ــه ک ــا اضاف ب
freedonia بــه اعتبــارو آبــروی شــهر لطمــه زده 
اســت.  پاســخ برادرهــا ایــن بــود: اســم شــهرتان 
ــا  ــم م ــار فیل ــهرت و اعتب ــد، ش ــوض کنی را ع
را ضایــع نکنیــد!  بیــن پنــج فیلمــی کــه 
ــت  ــی پارامون ــتودیوهای نیویورک ــرادران در اس ب
ــت.   ــن کار آن هاس ــوپ اردک آخری ــاختند، س س

ــت  ــگ هاس ــرده جن ــه ای از خ ــت مجموع حقیق
ــه  ــه لحظ ــی ک ــرده جنگ های ــوپ اردک؛ خ س
ــه  ــد و ن ــکیل می دهن ــا را تش ــی  م ــه زندگ لحظ
ــانند  ــا را می ترس ــه م ــم و ن محکومشــان می کنی
ــتیم و  ــان هس ــا کننده ش ــر پ ــان ب ــون خودم چ
ــش! در  ــش پی ــم پی ــه را پرداخته ای ــه جبه کرای
ــار  ــم را انتظ ــگ در فیل ــا رخ دادن جن ــع م واق
ــا  ــه ت ــم ن ــش کنی ــا محکوم ــه ت ــیم، ن می کش
جبهه هــای  از  انتقــاد  بــه  چگونــه  ببینیــم 
ــرادران دوســت  ــن ب ــد پرداخــت ای ــرد خواهن نب
ــا  ــز. م ــراس انگی ــال ه ــن ح ــتنی و در عی داش
جنــگ را انتظــار می کشــیم چــون از شــدت 
ــر  ــون ب ــم چ ــذت می بری ــا ل ــِن درگیری ه گرفت
خــالف ادعاهایمــان وقتــی که ســنگی پوســتمان 
را خــراش بدهــد لــذت می بریــم از تماشــای 
ــم. ــا می بری ــد ی ــه کار می برن ــه ب ــونتی ک خش

ــن را  ــت و ای ــی اس ــگاه امن ــا جای ــگاه تماش جای
ســوپ اردک بــه یادمــان مــی آورد وقتــی کــه در 
جنگــش، بــر خــالف آنچــه انتظــار داریــم، تصویر 
دشــمن را حــذف می کنــد. همیــن طــور وقتــی 
کــه دشــمن را وارد منطقــه امنــی می کنــد کــه 
تــا لحظــه ای پیــش بــا بــرادران مارکــس شــریک 
ــی ســربازهای ســیلوانیا  ــا، وقت ــن ج ــم. ای بوده ای
یکــی یکــی از پــا در می آینــد و گروچــو امتیازهــا 
ــه پیــروز شــدن فریدونیــا در  را می شــمرد، مــا ب
جنــگ فکــر مــی کنیــم، مثــل خانــم تیــزدل کــه 
ــا  ــاز می کند.ام ــا را آغ ــرود فریدونی ــدن س خوان
ــا  ــد. آن ه ــان می کنن ــرادران مارکــس غافلگیرم ب
میوه هایــی را کــه تــا لحظــه ای پیــش بــه ســوی 
ــه  ــد، ب ــاب می کردن ــوب پرت ــور مغل ــفیر کش س
ســوی خانــم تیــزدل، نشــانه می رونــد و منطقــه 
ــروز،  ــد: پی ــا می گیرن ــان از او و م ــن را همزم ام

ــا.  ــوب، م ــد و مغل ــن برادرانن ای
ایــن فیلــم دارای دیالــوگ هــای پینــگ پنگــی و 
بــی ســر و تــه گروچــو و چیکــو مارکــس اســت. 
ــز  ــی و طن ــه اعمــاق زیبای ــرای اینکــه بشــود ب ب
ــم را  ــن فیل ــد ای ــم دســت یافــت، بای پنهــان فیل

بــه زبــان اصلــی دیــد.
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در ســـال1961، گروچـــو مارکـــس و وودی 
آلـــن بـــرای اولیـــن بـــار مالقـــات کردنـــد و 
ـــه  ـــت ک ـــکل گرف ـــا ش ـــن آن ه ـــتی ای بی دوس
16 ســـال ادامـــه داشـــت. گروچـــو )کـــه 45 
ــود( وودی  ــر بـ ــن بزرگ تـ ــال از وودی آلـ سـ
ــواده  ــودی در خانـ ــی یهـ ــک دایـ ــاد یـ را یـ
می انداخـــت، یـــک دایـــی یهـــودی بذله گـــو 
بـــا حـــس شـــوخ طبعی، و بنـــا بـــر گفتـــه ی 
ـــتعداد  ـــن اس ـــو در 1976، وودی »مهم تری گروچ

ــود.« کمـــدی آن دوران بـ
ـــا  ـــی ازتنه ـــد )یک ـــه می آی ـــه در ادام ـــه ای ک نام
دو نامـــه ای کـــه تـــا کنـــون از ایـــن دو نفـــر 
ــال 1967  ــو در سـ ــده( را گروچـ ــر شـ منتشـ
بـــه دنبـــال وقفـــه ای طوالنـــی در رابطه شـــان 
ـــوده. ـــده ب ـــر وودی آزاردهن ـــه از نظ ـــته ک نوش

22 مارس 1967
وی وی عزیز:

ـــی کار  ـــتاِن ب ـــی از دوس ـــه یک ـــس، ب ـــودی اِی گ
ـــه  ـــه ای ک ـــر نام ـــه خاط ـــو ب ـــه ت ـــه ک ـــن گفت م
ـــخ  ـــتی و پاس ـــم نوش ـــش برای ـــال پی ـــد س چن
نـــدادم، ناامیـــد یـــا آزرده یـــا شـــاد یـــا سرمســـت 
ـــی  ـــچ پول ـــی، هی ـــه می دان ـــودت ک ـــدی. خ ش
ـــر آن  ـــت، مگ ـــا نیس ـــه نامه ه ـــخ دادن ب در پاس

ـــد از  ـــه روز بع ـــم داد. س ـــره به ـــاعت نق ـــک س ی
ایـــن کـــه ایـــن هدیه هـــا را گرفتـــم، ســـاعت 
ناپدیـــد شـــد. دلیـــل ناپدیـــد شـــدنش ایـــن 
ـــه  ـــدر ک ـــاًل آن ق ـــو اص ـــرادرم چیک ـــه ب ـــود ک ب
ـــازی  ـــول ب ـــوب پ ـــرد خ ـــال می ک ـــودش خی خ
نمی کـــرد. آن را بـــه یـــک مغـــازه ی اجنـــاس 
رهنـــی در خیابـــان 89، کوچـــه ی ســـوم داد. 
ــه  ــدف پرسـ ــتم بی هـ ــی داشـ ــک روز وقتـ یـ
ــه ی  ــت شیشـ ــه پشـ ــش کـ ــی زدم، دیدمـ مـ
ـــر  ـــت. اگ ـــزان اس ـــی آوی ـــاس رهن ـــازه ی اجن مغ
بـــه خاطـــر حـــروف اول اســـمم نبـــود کـــه 
ــناختمش  ــده اند،  نمی شـ ــک شـ ــتش حـ پشـ
زیـــرا نـــور آفتـــاب کامـــل ســـیاهش کـــرده 
بـــود. جوراب هـــا کـــه یـــک هفتـــه ی کامـــل 
ـــودم،  ـــیده ب ـــان پوش ـــه بشورمش ـــن ک ـــدون ای ب
ـــده  ـــه دار ش ـــبز لک ـــک س ـــه ی ـــل ب ـــاال تبدی ح
ـــرای 1۳  ـــن ب ـــزه ی م ـــام جای ـــن تم ـــد. ای بودن

ـــود. ـــالگی ب س
ـــد  ـــل چن ـــن دلی ـــه همی ـــه ب ـــور خالص ـــه ط ب
ـــوز  ـــن هن ـــته ام. م ـــت ننوش ـــت برای ـــی اس وقت
آن هـــا  می پوشـــم،  را  جوراب هـــا  همـــان 
ــه بخشـــی از  ــتند، بلکـ ــوراب نیسـ ــر جـ دیگـ

پاهایـــم شـــده اند.
ـــی و  ـــا می آی ـــن ج ـــه ای ـــه ب ـــه فوری ـــتی ک نوش
ـــدم،  ـــا ذوق و شـــوق کلـــی خوراکـــی خری مـــن ب
ــای  ــای خوراکی هـ ــه جـ ــول را بـ ــر آن پـ اگـ
ســـرد همان طـــوری نقـــد نـــگاه می داشـــتم، 
ـــال  ـــوِد ح ـــازمان بهب ـــه س ـــد ب ـــه بای ـــی ک پول
ــال 67 و  ــرای سـ ــی بـ ــای آمریکایـ یهودی هـ

68 بپـــردازم جـــور می شـــد.
ــس در  ــنت رجیـ ــل سـ ــم در هتـ ــر کنـ فکـ
ــر  ــدا دیگـ ــه خـ ــو را بـ ــم. تـ ــورک باشـ نیویـ
ــه  ــو، دارم دیوانـ ــق نشـ ــن موفـ ــتر از ایـ بیشـ
ــو . ــرای تـ ــم بـ ــن آرزوهایـ ــم. بهتریـ می شـ

گروچو

منبع:
1.گاردین

ـــند.  ـــده باش ـــا آم ـــا مافی ـــوییس ی ـــا از س نامه ه
مـــن بـــه نـــدرت برایـــت می نویســـم، زیـــرا 
می دانـــم تـــو همزمـــان داری شـــش تـــا کار 
انجـــام می دهـــی. هیـــچ نمی دانـــم کـــی 

ـــی. ـــخ بده ـــه پاس ـــی ک ـــت کن وق
ــا دوم  ــه ی اول یـ ــی هفتـ ــم وقتـ ــان کنـ گمـ
ـــوز  ـــت هن ـــم، فیلم ـــورک برس ـــه نیوی ـــل ب آوری
ـــا  ـــرای منتقده ـــم ب ـــر کن ـــد. فک ـــرده باش روی پ
ــی  ــد، منتقدهایـ ــده باشـ ــوری آزاردهنـ بدجـ
کـــه اگـــر درســـت یـــادم باشـــد می گفتنـــد 
فیلـــم موفـــق نمی شـــود چـــون خیلـــی 
ـــان روی  ـــه همچن ـــا ک ـــت. از آن ج ـــده دار اس خن
ـــی  ـــم عصبان ـــتر ه ـــااًل بیش ـــت، احتم ـــرده اس پ
شـــده اند. ایـــن اتفـــاق بـــرای فیلـــم پســـرم 
ــرده  ــکاری کـ ــر همـ ــا باب فیشـ ــه در آن بـ کـ
بـــود هـــم افتـــاد. اخالقیـــات ایـــن جـــوری 
ـــده  ـــه بینن ـــس ک ـــدی ای ننوی ـــه: کم ـــت ک اس

را بخندانـــد.
دربـــاره ی ایـــن مشـــکل منتقدهـــا از حـــدود 
صـــد ســـال پیـــش، حـــرف زده انـــد. ایـــن را 
هرگـــز بـــه کســـی نگفتـــه ام، ولـــی وقتـــی از 
کودکـــی پـــا بـــه مرحلـــه ای گذاشـــتم کـــه 
ــوده  ــی بـ ــم مردانگـ ــال می کنـ ــروزه خیـ امـ
ـــه  ـــی ک ـــک عموی ـــم. ی ـــه گرفت ـــد،  دو هدی باش
ــک  ــن یـ ــه مـ ــود بـ ــدار بـ ــا پولـ آن وقت هـ
ـــه ای  ـــکی داد و خال ـــد مش ـــوراب بلن ـــت ج جف
ـــد،  ـــم کن ـــرد تربیت ـــالش می ک ـــت ت ـــه داش ک
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طــی دهــه ی 30 میــادی بــرادران مارکــس 
ســتوده  بســیار  سورئالیســت ها  توســط 
می شــدند. نویســنده سورئالیســت و متفکــر، 
ــاره فیلــم بیســکوییت های  آنتونــن آرتــو درب
بــاغ وحــش بــرادران مارکــس چنیــن گفتــه 

اســت:
می نامیــم  سورئالیســم  کــه  چیــزی  اگــر 
یــک مرتبــه  یــا  یــک خصیصــه آشــکار 
ــد،  ــته باش ــخص داش ــاعرانه مش ــی ش ذهن
ــه  ــًا از هم ــاغ وحــش قطع بیســکوییت های ب
ــت. ــوردار اس ــه برخ ــن مرتب ــای ای ویژگی ه

فیلیــپ ســوپو کــه سورئالیســت بــودن خــود 
را بــا انجــام کارهایــی ماننــد رفتــن بــه 
کافه هــا و فریــادزدن »همــه نوشــیدنی ها 
را عــوض کنیــد« یــا جلــوی غریبــه ای را در 
ــپ  ــیدن آدرس فیلی ــن و پرس ــان گرفت خیاب
دیــدن  از  بعــد  می کــرد  ثابــت  ســوپو، 
 )Horse Feathers( شــاخدار  دروغ هــای 

ــت: ــن نوش چنی
کمــدی بــرادران مارکــس بــه وســیله اغــراق 
دادن  نشــان  بــد  و  عجیــب  ویژگی هــای 
واقعیــت  دنیــای  از  را  مــا  عادت هایمــان، 
ــرادران  ــی ب ــی واقع ــد. ویژگ ــارج می کن خ
ــد  ــی و از ح ــدی افراط ــن کم ــس و ای مارک
انســانی  کــه  این اســت  آنهــا  گذراننــده 
ــردم  ــد م ــًا مانن ــا دقیق ــد. آن ه ــی می مان باق
ــد  ــل می کنن ــوری عم ــتند و ط ــادی هس ع
ــی  ــد اجتماع ــر قواع ــز اگ ــا نی ــگار م ــه ان ک

اجـــازه مـــی داد می بایســـت این چنیـــن 
می کردیـــم. مـــن معتقـــدم اگرچـــه اکثـــر 
ــودن  ــه روز بـ ــرعت از بـ ــه سـ ــا بـ فیلم هـ
خـــارج می شـــوند، ایـــن نـــوع کمـــدی تـــا 

ســـالیان ســـال مـــا را خواهـــد خندانـــد. 
ــه  ــودن جمل ــت ب ــی در درس ــه کس ــا اینک ب
آخــر ایــن متــن شــک نــدارد، ایــن نــوع متن 
ــایند  ــم خوش ــان برای ــوپو آنچن ــی س تحلیل
ــر در  ــم اگ ــه مطمئن ــور ک ــت؛ همان ط نیس
ســوپو  کــه  پاریســی  کافه هــای  از  یکــی 
ســرزده بــه آن هــا ســر مــی زد و بــرای 
عــوض کــردن نوشــیدنی ســر آن هــا داد 
ــدم.  ــنود نمی ش ــودم خش ــته ب ــی زد، نشس م
ــه ای آن  ــه گون ــر تحلیــل شــوخی، ب ســعی ب
البتــه مقالــه رابــرت  را از بیــن می بــرد. 
آیــا  یــا  می خندیــم  مــا  »چــرا  بنچلــی 
ــتثناء  ــورد اس ــن م ــم؟« درای ــًا می خندی اص
اســت. بنچلــی در ایــن متــن بــه پنــج نکتــه 

ــد: ــاره می کن ــز اش ــک طن ــی ی حیات

ــه  ــود ک ــان ش ــی بی ــه زبان ــد ب ــز بای 1. طن
ــد. ــم باش ــل فه ــه قاب ــرای هم ب

ــنیده  ــرای ش ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــد ب 2. بای
ــته  ــر نوش ــا اگ ــود ی ــان ش ــد بی ــدن بلن ش
ــود  ــده ش ــی دی ــه خوب ــه ب ــوری ک اســت ط

ــد. ــده باش ــاپ ش چ
شــما  باشــد.  چیــزی  مــورد  در  بایــد   .3
یــک  »االن  بگوییــد  فقــط  نمی توانیــد 
لطیفــه خــوب تعریــف می کنــم« و بعــد 
ممکــن  )البتــه  نگوییــد.  چیــزی  دیگــر 
ولــی  دهیــد،  انجــام  را  کار  ایــن  اســت 

نباشــید.( دیگــران  خنــده  منتظــر 
کامیابــی،  یــا  یــأس  بــا  بایــد  طنــز   .4
ــاوه،  ــا ی ــق ی ــری، منط ــا برت ــودن ی دون ب
ــه هــر  ــا ب ــا ناخوشــایندی و ی خوشــایندی ی
ــوان آن  ــه بت ــی احساســات ک ــا نوع شــکل ب
را تحلیــل کــرد ســر و کار داشــته باشــد 
بایــد  کــی  کــه  بفمیــم  چگونــه  وگرنــه 

بخندیــم؟
5. باید با حرفW شــروع شود.

ســـوی  از  مارکـــس  بـــرادران  تملـــق 
 1930 دهـــه  اواخـــر  در  سورئالیســـت ها 
ــود  ــه اوج خـ ــی بـ ــالوادر دالـ ــط سـ توسـ

ــه  ــورد عاقـ ــو مـ ــًا هارپـ ــید. خصوصـ رسـ
ــی  ــد »دالـ ــو می گویـ ــود. گروچـ ــی بـ دالـ
عاشـــق بـــرادرم بـــود، البتـــه از نـــوع 
ـــو را  ـــال 1937 هارپ ـــی در س ـــش«. دال خوب
ـــدًا در  ـــی بع ـــرد. دال ـــات ک ـــوود ماق در هالی
ـــاغ  ـــه ب ـــی او ب ـــه وقت ـــت ک ـــاره نوش ـــن ب ای

ــد:  ــو وارد شـ هارپـ
ـــی از  ـــت، تاج ـــن نداش ـــر ت ـــی ب ـــو لباس هارپ
ـــط  ـــود و در وس ـــته ب ـــر گذاش ـــر س گل رز ب
ـــدد(  ـــاید 500 ع ـــگ )ش ـــادی چن ـــداد زی تع
قـــرار داشـــت. او ماننـــد یـــک لیـــدای 
جدیـــد )اســـطوره یونانـــی( قـــوی ســـفید 
ــرد و  ــوازش می کـ ــده ای را نـ ــره کننـ خیـ
ـــده از  ـــاخته ش ـــوس س ـــمه ون ـــک مجس از ی
پنیـــر کـــه آن را بـــا نزدیک تریـــن چنـــگ 

می ســـایید بـــه حیـــوان غـــذا مـــی داد.
آیــا واقعــا همچیــن چیــزی رخ داده اســت؟ 

ــد؟ ــه می دان ــی چ کس
بـــه نظـــر نمی رســـد کـــه هارپـــو هـــم بـــه 
ـــوده  ـــد ب ـــه من ـــی عاق ـــه دال ـــدازه ب ـــان ان هم
ــی  ــدل نقاشـ ــال مـ ــن حـ ــا ایـ ــد، بـ باشـ
ــخن  ــو سـ ــاب هارپـ ــد. در کتـ ــی شـ او مـ
طـــرح  او(،  )آتوبیوگرافـــی  می گویـــد 
ـــیب  ـــه در آن س ـــت ک ـــه ای را آورده اس اولی
مـــورد  پوســـت  )ســـخت  خرچنگـــی  و 
عاقـــه دالـــی( بـــر ســـر دارد و در حـــال 
ـــاالی  ـــز ب ـــی نی ـــت. زبان ـــگ اس ـــن چن نواخت

ــرار دارد.  ــگ قـ چنـ
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ـــت  ـــته اس ـــن نوش ـــس چنی ـــر عک ـــو در زی هارپ
ـــی از قطعه هـــای  ـــه یک ـــرح اولی ـــن ط ـــه ای ک
ـــی در  ـــت ول ـــری اوس ـــه هن ـــمند مجموع ارزش
کتـــاب خـــود اشـــاره ای بـــه دالـــی نکـــرده اســـت.

بـــرای  )احتمـــااًل  هارپـــو  بـــه  دالـــی 
بـــا ســـیم  1936( چنگـــی  کریســـمس 
خـــاردار و حلقـــه گلـــی از چنـــگال داد 
کـــه احتمـــااًل ارجاعـــی اســـت بـــه قطعـــه 
ــق  ــه او قاشـ ــو کـ ــص هارپـ ــزی مختـ طنـ
و چنـــگال هـــای نقـــره و یـــک قـــوری 
قهـــوه را دزدیـــده اســـت و وقتـــی بـــا 
پلیـــس دســـت می دهـــد همـــه  یـــک 
این هـــا از آســـتینش بیـــرون می ریزنـــد. 
ــای  ــکوئیت هـ ــه در بیسـ ــی کـ ــره جاتـ نقـ
ــرون  ــو بیـ ــتین هارپـ ــش از آسـ ــاغ وحـ بـ
ــدند  ــو می شـ ــامل 400 چاقـ ــد شـ می ریزنـ
ولـــی قاشـــق و چنگالـــی در میـــان آن هـــا 
ــات  ــه ایـــن جزئیـ ــاید دالـــی بـ ــود. شـ نبـ
ـــًا  ـــق ها اص ـــا قاش ـــت و ی ـــرده اس ـــت نک دق
ــتند. ــم نداشـ ــه فیلـ ــه آن صحنـ ــی بـ ربطـ

هارپـــو در جـــواب دالـــی عکســـی از خـــود 
پیچـــی شـــده  بانـــد  انگشـــت های  بـــا 
فرســـتاد. در ســـال 1937 دالـــی بـــرای 
ــورئال  ــه ای سـ ــس فیلمنامـ ــرادران مارکـ بـ
ــاالد  ــر روی سـ ــا بـ ــه هـ ــام » زرافـ ــه نـ بـ
هـــای اســـبی« نوشـــت. فیلـــم هیچوقـــت 
تهیـــه نشـــد. فیلم نامـــه شـــامل یـــک 

تخـــت 60 فوتـــی، کوتولـــه هـــا، گاو نـــری 
ــه  ــوارانی کـ ــه سـ ــده، دوچرخـ ــرق شـ غـ
ـــت،  ـــرار داش ـــان ق ـــاالی سرش ـــنگ هایی ب س
زرافه هـــای در حـــال ســـوختن، چیکـــو 
ــاس  ــو لبـ ــن پیانـ ــن نواختـ ــه در  حیـ کـ
ـــود.  ـــر ب ـــی آخ ـــت و ال ـــن داش ـــه ت ـــنا ب ش
ـــو،  ـــو، هارپ ـــاب گروچ ـــون در کت ـــو آدامس ج
چیکـــو و بعضـــی وقتهـــا زیپـــو می نویســـد 
ــش  ــی خوشـ ــی از دالـ ــو »خیلـ ــه هارپـ کـ
می آمـــد« و » دوســـتی بیـــن ایـــن دو 
ـــی  ـــت دال ـــا بازگش ـــه ت ـــد ک ـــود آم ـــه وج ب
داشـــت«. گروچـــو  ادامـــه  بـــه خانـــه 
دربـــاره زمینـــه ای کـــه می توانســـت در 
ــت  ــد گفـ ــو باشـ ــی و هارپـ ــکاری دالـ همـ
شـــود.  خوبـــی  ترکیـــب  »می توانســـت 
انگلیســـی  نمی توانســـت  زیـــاد  دالـــی 
ـــو  ـــورد هارپ ـــن در م ـــه ای ـــد ک ـــت کن صحب
ـــو همچنیـــن  ـــرد«. گروچ ـــدق می ک ـــز ص نی
ـــو  ـــر گروچ ـــیون تمب ـــود  کلکس ـــاب خ در کت
بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره می کنـــد کـــه 
فیلم نامـــه دالـــی هـــم ماننـــد چنـــگ 
ســـیم خـــاردارش، کار نمی کـــرد. و حـــال 
ــاردار  ــیم خـ ــگ سـ ــت از چنـ ــه صحبـ کـ
ــد  ــش می نویسـ ــون در کتابـ ــد، آدامسـ شـ
ـــگ  ـــدر از آن چن ـــرش آن ق ـــو و همس » هارپ
افتاده تریـــن  دور  کـــه  بودنـــد  راضـــی 
در  و  دادنـــد  قـــرارش  خانـــه  گوشـــه 
انداختنـــد«. دور  را  آن  نیـــز  نهایـــت 

که  تصاویری هستند  از  تعدادی  ها  این 
کشیده  فیلم نامه اش  با  ارتباط  در  دالی 

است.
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 6 تولـــد: 29 آگوســـت 1898، وفـــات : 
1959 آگوســـت 

بـــرای  فقـــط  اســـترجس  فیلم هـــای 
ــبک  ــن و سـ ــا لحـ ــر بـ ــود اوســـت. اگـ خـ
ــی  ــه راحتـ ــید بـ ــته باشـ ــنایی داشـ او آشـ
ــن  ــه ایـ ــد کـ ــخیص بدهیـ ــد تشـ می توانیـ
فیلـــم از اســـترجس اســـت یـــا خیـــر 
خیلـــی از کارگردان هـــای شـــاخص زمـــان 
ــف  ــبک مولـ ــن سـ ــم چنیـ ــترجس هـ اسـ

ــی  ــود بیلـ ــاًل خـ ــتند. مثـ ــه ای نداشـ گونـ
وایلـــدر گفتـــه اســـت کـــه خیلی هـــا بـــه 
اشـــتباه فکـــر می کردنـــد کـــه غرامـــت 
مضاعـــف را هیچـــکاک ســـاخته اســـت. یـــا 
مثـــاًل فضـــای تعطیـــالت رمـــی بـــه آثـــار 
جـــرج کیوکـــر بیشـــتر شـــبیه اســـت تـــا 
ویلیـــام وایلـــر. ولـــی ماجـــرای اســـترجس 
ــودش را  ــاص خـ ــای خـ ــود و دنیـ ــدا بـ جـ
ســـاخت . فیلم هـــای او دنیـــای غریـــب 

و غیرواقعـــی داشـــت امـــا بیـــش از همـــه 
المان هـــای  بـــه  خـــود  زمـــان  آثـــار 
دارد.  شـــباهت  مـــا  واقعـــی  زندگـــی 
و  عیـــب  شـــخصیت هایش همـــه جـــور 
ـــه  ـــر جامع ـــه قش ـــتند و از هم ـــرادی داش ای
ـــه  ـــد اســـترجس ب ـــد. ســـبک کمـــدی تن بودن
ـــا  ـــت ب ـــن اس ـــه ممک ـــت ک ـــاد اس ـــدری زی ق
یـــک بـــار دیـــدن خیلـــی از شـــوخی ها را 
ـــترجس  ـــار اس ـــدن آث ـــم. دی ـــت بدهی از دس
دقـــت می خواهـــد و اگـــر ایـــن دقـــت 
الزم را داشـــته باشـــیم بـــا دنیایـــی از 
عجیـــب  شـــخصیت های  و  شـــوخی ها 
و  کننـــده  ســـرگرم  و  بخـــش  لـــذت  و 

می شـــویم.  مواجـــه  آموزنـــده 

بـــه  تبدیـــل  اینکـــه  از  قبـــل 
پرســـتون اســـترجس شـــود شـــغل های 
مختلفـــی داشـــت. مدیـــر تبلیغاتـــی تئاتـــر 
ــرکت  ــت. در شـ ــیقی می نوشـ ــود. موسـ بـ
این کـــه  تـــا  می کـــرد.  کار  هواپیمایـــی 
از 30 ســـالگی شـــروع بـــه نوشـــتن کـــرد. 
فیلم نامـــه نوشـــت و بـــرای خـــودش در 
ــاختار  ــرد. سـ هالیـــوود درآمـــد تولیـــد کـ
ــته اســـت،  ــه نوشـ یکـــی از فیلم هایـــی کـ
ـــن  ـــط اورس ـــا توس ـــار، بعده ـــدرت و افتخ ق
ولـــز تبدیـــل شـــد بـــه همشـــهری کیـــن.

بـــه اســـتودیو پارامونـــت نقـــل 
مـــکان کـــرد و دوران 4 ســـاله طالیـــی 
ــروع و در  ــا شـ ــن جـ ــی اش از همیـ زندگـ
ـــرای  ـــم ب ـــد. 7 فیل ـــام ش ـــم تم ـــا ه همان ج
ـــه  ـــد. )البت ـــطوره ش ـــاخت و اس ـــتودیو س اس
در اصـــل 8 فیلـــم ســـاخت کـــه یکـــی از 
آن هـــا موفـــق نبـــود( می گوینـــد ایـــن 
ــا  ــت را بـ ــترین واقعیـ ــم بیشـ ــت فیلـ هفـ
ســـبک زندگـــی آمریکایـــی دارنـــد و ایـــن 
بـــه دوران خودشـــان  فیلم هـــا نســـبت 

ــتند .  ــر هسـ ــی جلوتـ خیلـ

جـــان فـــورد آمریـــکا را حماســـی 
ــرده   ــی اش کـ ــرا رویایـ ــود و کاپـ ــرده بـ کـ

.1

.2

.3

پرستون استرجس
نویسنده: مجید میرجمالی

majidleave@yahoo.com
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را  تماشـــاگران  دل  این هـــا  و  بـــود 
می ربودنـــد ، امـــا کمدی هـــای اســـترجس 
ـــه  ـــتر ب ـــت و بیش ـــف داش ـــوج مخال ـــم م حک
ـــم  ـــدت ه ـــه ش ـــت! ب ـــبیه اس ـــی ش ـــو دهان ت
درون مـــرزی اســـت و شـــاید بـــه خاطـــر 
ــرای  ــی بـ ــدار خارجـ ــاد طرفـ ــن زیـ همیـ
آثـــارش پیـــدا نشـــده اســـت. کمدی هـــای 
ــور  ــوان تصـ ــکا نمی تـ ــارج از آمریـ او را خـ

کـــرد.

فیلم هـــای  فرعـــی  نقش هـــای 
ـــن  ـــد و همی ـــی بودن ـــر آمریکای ـــه غی او هم
مســـئله فیلم هـــای او را بـــه کارناوالـــی 
مختلـــف  فرهنگ هـــای  و  لهجـــه  از 
شـــبیه کـــرده اســـت. انـــگار کـــه داریـــم 
ملـــل  ســـازمان  از  کمـــدی  جلســـه ای 

می کنیـــم. تماشـــا 

ســـر صحنـــه ســـخت گیـــر بـــود 
و دیوانـــه. خـــودش اســـتعداد زیـــادی 
مختلـــف  نقش هـــای  در  بـــازی  در 
داشـــت. مثـــاًل موقعـــی کـــه فیلم نامـــه 
را  متن هـــا  او  منشـــی  و  می گفـــت  را 
همزمـــان  اســـترجس  می کـــرد،  تایـــپ 
همـــه شـــخصیت ها را بـــازی می کـــرد. 
ـــی  ـــال گرای ـــه کم ـــن روحی ـــر همی ـــه خاط ب
ـــا  ـــه شـــدت ب ـــری( ب ـــرای بازیگ ـــًا ب )مخصوص
ـــتعدادتر  ـــم اس ـــودش ک ـــه از خ ـــی ک آن های
ــر الزم  ــرد. اگـ ــخت گیری می کـ ــد سـ بودنـ
ــی آورد  ــش را در مـ ــک بازیگرانـ ــود اشـ بـ
تـــا بـــه چیـــزی کـــه می خواهـــد برســـد. 
بـــا تهیه کننده هـــا هـــم اصـــاًل رابطـــه 

ــی نداشـــت. خوبـ

همیشـــه  و  بـــود  ســـتیز  زن 
ــر  ــکل بـ ــه مشـ ــا بـ ــا آن هـ ــه بـ در رابطـ
می خـــورد. 3 بـــار ازدواجـــش بـــه طـــالق 
ــن زن  ــت ایـ ــد علـ ــد. می گوینـ ــم شـ ختـ
می گـــردد  بـــر  زمانـــی  بـــه  ســـتیزی 
ــادرش  ــود و مـ ــتون کوچـــک بـ ــه پرسـ کـ
رابطه هـــای مختلفـــی داشـــت و همیـــن 

ـــاد  ـــک ایج ـــتون کوچ ـــی در پرس ـــر منف تاثی
کـــرده بـــود.

از عـــرش بـــه فـــرش آمـــد. در 
ــانی  ــزو کسـ ــت جـ ــاله پارامونـ دوره 4 سـ
بـــود کـــه باالتریـــن دســـتمزد را نـــه 
فقـــط در هالیـــوود ، بلکـــه در کل جهـــان 
ــر  ــش سـ ــره وقتـ ــا باالخـ ــد. امـ می گرفتنـ
ـــش  ـــم پی ـــتگی ه ـــرز ورشکس ـــا م ـــد و ت آم
ـــای او  ـــا فیلم ه ـــه ب ـــون ک ـــی هات ـــت. بت رف
ـــم  ـــد در فیل ـــر نش ـــود حاض ـــده ب ـــروف ش مع
ـــی  ـــط در صورت ـــد و فق ـــازی کن ـــد او ب جدی
اینـــکار را می کـــرد کـــه شـــوهرش آن 

ــد. فیلـــم را کارگردانـــی کنـ

او تســـلیم نشـــد و مبـــارزه کـــرد. 
در نمایش هـــای مختلـــف کار می کـــرد و 
ـــن  ـــت و در ای ـــکاری داش ـــون هم ـــا تلویزی ب
مـــدت فیلم نامـــه هـــم می نوشـــت. بـــرای 
بـــار چهـــارم یـــک ازدواج موفـــق داشـــت 
و همـــه چیـــز داشـــت خـــوب پیـــش 
فیلم هایـــش  هماننـــد  امـــا  می رفـــت. 
ــز  ــه چیـ ــه همـ ــاد کـ ــی افتـ ــاق غریبـ اتفـ
ــی  ــترجس خیلـ ــت. اسـ ــم ریخـ ــه هـ را بـ

اتفاقـــی در 60 ســـالگی در اتـــاق هتلـــش 
ســـکته قلبـــی کـــرد.

اتفـــاق ســـینمایی تر مـــرگ او ایـــن 
بـــود کـــه داشـــت روی کتـــاب خاطـــرات 
ــت  ــرد و آن را می نوشـ ــودش کار می کـ خـ
ــوع  ــم در نـ ــش هـ ــاب خاطراتـ ــام کتـ و نـ
ــه  ــی کـ ــت: اتفاقاتـ ــب اسـ ــودش جالـ خـ

منجـــر بـــه مرگـــم شـــد.

ـــدی  ـــرای کم ـــی ب ـــون طالی ده قان
قوانیـــن  از  بعضـــی  داشـــت.  نوشـــتن 
اســـترجس بـــه درد فرهنـــگ مملکـــت مـــا 
نمی خـــورد. مـــا فقـــط بـــه چنـــد مـــورد 

می کنیـــم!  اشـــاره 
ـــت(  ـــرگ اس ـــر از م ـــد بهت ـــان دادن تول )نش
- )نشـــان دادن تعقیـــب و گریـــز بهتـــر از 
ـــگ  ـــان دادن س ـــت( - )نش ـــو اس ـــت و گ گف
ــان  ــت( - )نشـ ــا اسـ ــر زیبـ ــر از مناظـ بهتـ
 - اســـت(  از ســـگ  بهتـــر  گربـــه  دادن 
ـــت(  ـــه اس ـــر از گرب ـــه بهت ـــان دادن بچ )نش

... و 

.4

.5

.6

.7

.8

.9

10

81 ویژه نامه سینما تک قلهک



اولیــن   ،)1959 ـ  اســترجس)1898  پرســتون 
فیلمنامــه نویــس هالیوودی بــود که بــه کارگردانی 
ــرای  ــی را ب گرایــش پیــدا کــرد و مســیر کارگردان
فیلمســازانی نظیــر جــان هیوســتن،  جــوزف لئــو 
منکیه ویــچ و بیلــی وایلــدر همــوار کــرد و از ایــن رو 
یکــی از برجســته ترین چهره هــای تاریــخ هالیــوود 

اســت.
مــادر اســترجس صاحــب ســالن آرایــش پاریســی 
ــان دوچرخــه  ــدرش تاجــر شــیکاگویی و قهرم و پ
ســواری بــود. او بــه عنــوان مختــرع، ترانــه ســرا و 
کارگــردان بــرادوی کار کــرده بــود. موفقیت هایــی 
کــه برخــی از قطعــات نوشــته و اجــرا شــده ی او بــه 
ــه  دســت آورد، ســبب شــد کــه در ســال 1933 ب

عنــوان فیلمنامــه نویــس بــه هالیــوود بیایــد.
ــا 1948(  او در اوج دوران فیلمســازی اش )1940 ت
مجموعــه ای از بهتریــن کمدی هــای ســینمای 
آمریــکا را کارگردانــی کــرد. یــازده فیلــم کــه 
نخســتین آنهــا در ســال 1940ســاخته شــد و مک 
گینتــی بــزرگ نــام داشــت، ایــن فیلــم هجویــه ای 
دربــاره ی رشــوه خــواری در سیاســت آمریــکا 
اســت و در عیــن حــال کنایــه ای اســت بــه فیلــم 
کمــدی آقــای اســمیت بــه واشــنگتن مــی رود  
اثــر  فرانــک کاپــرا کــه یــک ســال جلوتــر ســاخته 

ــه آن شــباهت داشــت.  ــود و موضوعــش ب شــده ب
ــرادران  ــترجس، ب ــر اس ــن اث ــده تری ــناخته ش ش
ســالیوان 1941 اســت، ماجــرای یــک کارگــردان 
هالیــوودی کــه بــه جمــع کســانی می پیونــدد کــه 
ــد،  ــرا می پردازن ــی فق ــط زندگ ــی محی ــه بررس ب
ــد  ــه پلیــس می افت ــه اشــتباه ســر و کارش ب ــا ب ام
ــد و  ــت کن ــت خــود را ثاب ــق نمی شــود هوی و موف

ــود. ــاری می ش ــه کار اجب ــوم ب محک
فیلــم چهارشــنبه دیوانــه 1947 دربــاره ی هارولد، 
شــاگرد فــوق العــاده فعــال کالــج و قهرمــان 
بیســبال اســت، قهرمانــی کــه بیســت ســال اســت 
کــه از او هیــچ خبــری نیســت، آدمــی ســرخورده 
کــه هنــوز هــم بــرای رســیدن بــه اســتانداردهای 
ــترجس   ــد. اس ــذاب می ده ــود را ع ــی، خ اجتماع
ژوئیــه  در  کریســمس  همچــون  فیلم هایــی 
1940، ماجــرای پالــم بیــچ 1942 و نــا ارادتمند 
ــز  ــی از کمــدی ســیاه نی ــا رگه های ــما 1948 ب ش
در کارنامــه ی خــود دارد. اســترجس نیــز هماننــد 
فیلم هایــی  فیلمســازان دوره ی جنــگ،  دیگــر 
ــی در شــهرهای کوچــک ســاخت  ــاره ی زندگ درب
ــی  ــه گوی ــد ک ــز ان ــدری متمای ــه ق ــار او ب ــا آث ام
ــوود در آن  ــابه هالی ــدات مش ــر تولی ــاف اکث برخ
ســالها نظیــر تورتیــا فلــت )ویکتــور فلمینــگ( 

1942، کمــدی انســانی )کارنــس بــراون( 1943، 
ــن( 1944 و  ــد بیک ــو )لوی ــالیوان های جنگج س
ــی )اروینــگ پیچــل( 1945 در  ــرای بن ــانی ب نش
زمــان و مکانــی کامــا متفــاوت ســاخته شــده اند. 
یکــی از مهم تریــن تفاوت هــای او نســبت بــه 
ــودن  ــی ب ــر اقتباس ــم دوره اش، غی ــازان ه فیلم س
ــو  ــو ای ــز بان ــت، بج ــای او اس ــر فیلم نامه ه اکث
ــوی ها،  ــزرگ 1944 و فرانس ــه ی ب 1941، لحظ
نــژادی خنــده دار 1955 کــه  آخریــن اثــر اوســت.

درســت همان طــور کــه اورســن ولــز و هیچــکاک 
ــرده از واقعیت هــای تاریــک  ــا پ تمایــل داشــتند ت
ــهرهای  ــی در ش ــده ی زندگ ــه ش ــده گرفت و نادی
ــزه ی  ــز در معج ــترجس نی ــد، اس ــک بردارن کوچ
ــار گذاشــتن قاعده هــای  ــا کن ــک ب ــورگان کری م
ــوود  ــینمای هالی ــه ای س ــر کلیش ــراری و تصوی تک
از ایــن ســبک زندگــی، فیلمــی منحصــر بــه فــرد 
در ایــن زمینــه ســاخته اســت. شــخصیت های 
نامتعــارف اســترجس نیــز بــرای به تصویر کشــیدن 
ــق  ــهر خل ــاکنان ش ــدار س ــر و ناپای ــت متغی ماهی
شــده اند. افــرادی کــه همگــی در ظاهرســاده لــوح و 
زودبــاور بــه نظــر می رســند امــا در لحظه هایــی از 
فیلــم واکنش هــای باورنکردنــی و غیــر قابــل پیــش 
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بینــی نشــان می دهنــد. اســترجس هماننــد دیگــر 
فیلم ســاز هــم عصــرش بیلــی وایلــدر، در تمامــی 
ــی گاه  ــکافانه و حت ــی موش ــا نگاه ــش ب فیلم های
بدبینانــه، تــاش می کنــد تــا روی تاریــک زندگــی 
مــردم آمریــکا در زمــان جنــگ را به تصویر بکشــد.

در عیــن حــال معجــزه ی مــورگان کریــک 
ــای  ــن فیلم ه ــی از خنده دارتری ــک یک ــدون ش ب
ســاخته شــده در فضــای جنــگ اســت. همچنیــن 
ــاخص ترین  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــم ب ــن فیل از ای
ــود.  ــاد می ش ــان ی ــینمای ضدجری ــای س فیلم ه
ــگارد  ــان حــول فیلم ســازی آوان ســینمای ضدجری
و تجربــی شــکل گرفــت. از نظــر فیلم ســازان ایــن 
ــث  ــا باع ــی تنه ــینمای صنعت ــد س ــان، قواع جری
ــود،  ــب می ش ــر و مخاط ــان اث ــه می ــاد فاصل ایج
بــرای کاهــش ایــن فاصلــه و درگیر کردن مســتقیم 
ــازان  ــن فیلم س ــون، ای ــط پیرام ــا محی ــب ب مخاط
ــوژی  ــارن تکنول ــرفت نامتق ــی، پیش تخصص گرای
ــار  ــینما را کن ــی س ــان اصل ــک کام جری و در ی
ــر  ــه ه ــی ک ــینمای صنعت ــن س ــتند. بنابرای گذاش
فــرم ســینماتوگرافیکی غیــر از آنچــه خــود دیکتــه 
ــام  ــن ن ــدارد، ای ــود می پن ــمن خ ــد را دش می کن
ــا  ــرد. ب ــل ک ــینمایی تحمی ــان س ــن جری ــر ای را ب
در نظــر گرفتــن ایــن امــر کــه ایــن تعاریــف کلــی 
بــرای ســینمای ضدجریــان چنــدان دقیق نیســتند 
ــد، در  ــانی دارن ــر هم پوش ــا یکدیگ ــی گاه ب و حت
نتیجــه تنهــا راه بــرای آشــنایی بــا ســینمای ضــد 
ــای  ــورد جریان ه ــه م ــورد ب ــی م ــان بررس جری
ــترجس  ــم اس ــت. فیل ــینما اس ــن س ــف ای مختل
ــان  ــس زم ــای رومن ــان فیلم ه ــا جری ــل ب در تقاب
ــوود در دهــه ی  جنــگ، کلیشــه های مرســوم هالی
چهــل ســینمای آمریــکا، باورهــای ســطحی و 
ــر  ــکا و مهم ت ــردان آمری ــردم و دولت م شــکننده م
از همــه در تقابــل بــا محدودیت هــا و سانســورهای 
شــدید دفاتــر نظــارت و بازبینــی ســینمای آمریــکا 
Hays Off” ســاخته  ice & Breen Off ice ”

شــده اســت.
ــس  ــای رومن ــی از فیلم ه ــل جریان ــه ی چه در ده
ــر  ــه متأث ــت ک ــکل گرف ــکا ش ــینمای آمری در س
از فضــای جنــگ جهانــی بــود. در بســیاری از 
فیلم هــای ایــن دوره، محوریــت داســتان، رابطــه ی 
میــان ســربازان عــازم جبهه هــا و دختــران ســاکن 
در شــهرها بــود. فیلم هــای مطــرح ایــن دوره 
ــج(  ــک برزی ــه )فران ــی ورودی صحن ــک چوب اتاق
ــول(  ــان کرام ــی )ج ــه رفت ــی ک 1943، از وقت
1944، ســاعت )وینســنت مینلــی( 1945 تلویحــًا 
ایــن مفهــوم را تبلیــغ مــی کردنــد کــه دخترانــی 
کــه در زمــان جنــگ در شــهرها ســاکن هســتند و 
توانایــی جنگیــدن ندارنــد مي تواننــد بــا همراهــی 

ــه  ــی ب ــه نوع ــربازان، ب ــه س ــردن ب ــت ک و محب
ــد.  کشورشــان کمــک کنن

ــا  ــذاری و ی ــزان اثرگ ــی می مســلمًا مســئله ی اصل
پیام هــای آشــکار ایــن فیلم هــا نیســت بلکــه 
برداشــت های فــرا متنــی و بــه عبــارت بهتــر 
حرف هــای پنهــان شــده در میــان ســطرهای 
فیلمنامه هــای رومنــس زمــان جنــگ اســت، 
بطــور مثــال ایــن برداشــت کــه مــردی کــه جانش 
ــدازد  ــره می ان ــه مخاط ــن ب ــاع از میه ــرای دف را ب
ــا  ــی ب ــه ی جنس ــه رابط ــتن هرگون ــزاوار داش س
دخترانــی اســت کــه در شــهرها ســاکن هســتند و 
توانایــی جنگیــدن ندارنــد، از طــرف دیگــر اینکــه 
وظیفــه ی هــر زن میهــن پرســت آمریکایــی نیــز 
ــه خواســته های  تمکیــن از ســربازان و تــن دادن ب
آنهاســت. ایــن مفهــوم بــه طــور مشــخص در فیلــم 
ــروس هامبرســتون  ــلند )1942( ســاخته ی ب ایس

مطــرح می شــود.

ـــا رســـیدن  ـــاز ت ـــک از آغ ـــورگان کری ـــزه ی م معج
ـــانه های  ـــق افس ـــا منط ـــی ب ـــای میان ـــه بخش ه ب
ــش  ــگ پیـ ــان جنـ ــای زمـ ــن رومنس هـ دروغیـ
مـــی رود امـــا در ادامـــه بـــا بـــروز مشـــکات و 
پیچیـــده تـــر شـــدن شـــرایط، بیننـــده را بـــه 
ـــه  ـــع بینان ـــا واق ـــخ ام ـــری تل ـــه گی ـــمت نتیج س

ــد. ــوق می دهـ سـ
تــرودی کاکن الکــر دختری جــوان و روستانشــین 
اســت کــه علــی رغــم مخالفــت پــدرش یــک شــب 

ــی رود و  ــل اردوگاه م ــبانه داخ ــن های ش ــه  جش ب
فــردای آن شــب در حالــی کــه مســت اســت، تنهــا 
بــه خاطــر مــی آورد کــه شــب گذشــته بــا یکــی از 
ســربازان کــه حــاال ناپدیــد شــده و تــرودی حتــی 
ــا  ــاد نمــی آورد و تنه ــه ی ــه درســتی ب نامــش را ب
ــش  ــی از او در ذهن ــی واتزک ــبیه راتزک ــمی ش اس
مانــده، ازدواج کــرده و کمــی بعــد متوجه می شــود 

کــه از او بــاردار اســت.
از همیــن جــای داســتان می تــوان  درســت 
ردپــای باورهــای متناقــض و ریاکارانــه را در میان 
ــئوالن و  ــتا و مس ــاکن روس ــردم س ــای م رفتاره
فرمانــدار مشــاهده کــرد. در جایــی کــه فرهنــگ 
عمومــی تمامــی دختــران را بــه ســمت حمایــت 
ــه ســربازان ســوق می دهــد،   و محبــت نســبت ب
امــا در عیــن حــال آماده انــد تــا همیــن دخترهــا 
را بــه واســطه ی نتایــج غیــر قابــل اجتنــاب 
ــد. در  ــذه کنن ــرزنش و مواخ ــات س ــن اقدام همی
ــر  ــه خاط ــرودی او را ب ــدر ت ــم پ ــه ای از فیل صحن

ــد  ــرزنش می کن ــده س ــب ش ــه مرتک ــی ک خطای
ــر روز در  ــد ه ــن بع ــه از ای ــد ک ــه او می گوی و ب
ــبانی  ــهر پاس ــای ش ــارراه ه ــر چه ــه س ــی ک حال
می دهــد، مجبــور اســت نیــش و کنایه هــای 
ــدون  ــنود و ب ــرش را بش ــاره ی دخت ــردم درب م
اینکــه پاســخی داشــته باشــد. در صحنــه ای 
ــرش  ــرودی و خواه ــه ت ــی ک ــز هنگام ــر نی دیگ
مهم تریــن  می رونــد،  دکتــر  بــه  )امــی( 
نگرانی شــان تنهــا از بابــت ایــن اســت کــه مبــادا 
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دکتــر موضــوع حاملگــی تــرودی را بــا کســی در 
میــان بگــذارد. عــاوه برایــن، نوشــته بــر عکــس 
ــه ای  ــب کنای ــی روی درب مط ــه ی خصوص کلم
ــه  ــاق ب ــن ات از آن اســت کــه هــر مطلبــی در ای
صــورت خصوصــی مطــرح شــود هرگــز خصوصی 
نخواهــد مانــد یــا در سکانســی دیگــر کــه رئیــس 
ــد و  ــور می کن ــرودی عب ــدر ت ــار پ ــک از کن بان
ــرش را مطــرح  ــایعه ی ازدواج دخت ــه ش ــه طعن ب
می کنــد و بــدون اینکــه از او خواســته شــده 
باشــد آقــای کاکــن الکــر را  نصیحــت می کنــد.

ــروال  ــی ن ــا همراه ــرودی ب ــم ت ــه ی فیل در ادام
ــده  ــه ای پیچی ــا نقش ــا ب ــد ت ــم می گیرن تصمی
مســئله را حــل کننــد. نــروال لبــاس فــرم نظامی 
ــا  ــام جعلــی راتزکــی واتزکــی ب ــا ن می پوشــد و ب
تــرودی ازدواج می کنــد، بــه ایــن امیــد کــه 
ــت  ــا هوی ــرد و ب ــاق بگی ــد از وی ط ــی بع کم
اصلــی خــودش بــا تــرودی ازدواج کنــد، امــا بــه 
دلیــل اشــتباه نــروال نقشــه لــو مــی رود و نــروال 
بــا اتهام هــای ســنگین و متعــدد بــه زنــدان 
ــرودی کــه پاســبان  ــدر ت می افتــد. پــس از آن پ
ــروال  ــه دختــرش، ن ــرای کمــک ب شــهر اســت ب
ــد  ــی بع ــا مدت ــد ام ــراری می ده ــدان ف را از زن
ــتگیر  ــردد، دس ــاز می گ ــهر ب ــه ش ــروال ب ــه ن ک
ــن  ــای کاک ــد، آق ــدان می افت ــه زن ــود و ب می ش
الکــر و دختــرش هــم بــرای فــرار از ایــن ننــگ 
ــر  ــی دیگ ــه مکان ــردم ب ــای م ــش و کنایه ه و نی

مهاجــرت می کننــد. 
ــای  ــه باوره ــش ب ــش از پی ــه بی ــم در ادام فیل
حملــه  شــهر  فرمانــدار  و  مــردم  ریاکارانــه 
ــرودی  ــان ت ــگام زایم ــه هن ــی ک ــد، جای می کن
ــی آورد.  ــا م ــه دنی ــو ب ــرار می رســد و شــش قل ف
ــی  ــردم تمام ــاده م ــاق س ــن اتف ــا ای ــی ب گوی
و  می کننــد  فرامــوش  را  تــرودی  خطاهــای 
محکومیت هــای  تمــام  نیــز  شــهر  فرمانــدار 

نــروال را می بخشــد و حتــی بــه او نشــان نظامــی 
ــان  ــن پای ــا ای ــترجس ب ــع اس ــد. در واق می ده
ــانه های  ــودن افس ــی ارزش ب ــر روی ب ــدی ب بن
رومنــس زمــان جنــگ از یــک ســو و تعصبــات و 
باورهــای ریاکارانــه مــردم شــهر از ســوی دیگــر، 

تأکیــد می کنــد.
ســندی استرجس)همســر پرســتون اســترجس(: 
ــی  ــر تمام ــا در ظاه ــرد ت ــاش ک ــتون ت »پرس
مقــررات بخشــنامه ی دفتــر نظــارت و بازبینــی را 
رعایــت کنــد و در عیــن حــال بــه محتــوای هیــچ 
یــک از بندهــا و محدودیت هــای آن پایبنــد 

نباشــد«
بــدون شــک ایــن موقعیــت کــه فیلم ســازی بتواند 
ــورهای  ــت و سانس ــی محدودی ــود تمام ــا وج ب
دهــه ی چهــل ســینمای آمریــکا، آن هــم در 
فیلمــی  آمریــکا،  ســینمای  اصلــی  جریــان 
دربــاره ی بــارداری پیــش از ازدواج بســازد بــرای 
اســترجس موقعیــت بســیار مناســبی بــه حســاب 
ــت  ــس از اینکــه اســتودیو پارامون ــا پ ــد ام می آم
)تهیــه کننــده فیلــم( فیلم نامــه اســترجس را بــه 
ــت  ــه ای هف ــا اصاحی ــتاد، ب ــارت فرس ــر نظ دفت
ــدی  ــه ح ــات ب ــد، اصاح ــه ش ــه ای مواج صفح
ســنگین بــود کــه تنهــا ده صفحــه از فیلم نامــه ی 
اســترجس بــدون تغییــر مانــده بــود، بــا ایــن وجود 
او بــا تاشــی مســتمر توانســت ســاخت فیلــم را 
ــس از آن،  ــان برســاند. پ ــه پای در ســال 1942 ب
ــدات  ــدن پشــت صــف تولی ــل مان ــه دلی ــم ب فیل
انجــام برخــی  انبــوه پارامونــت و همچنیــن 
اصاحــات مجــدد دو ســال منتظــر اکــران مانــد 
و ســرانجام در ســال 1944 بــه نمایــش در آمــد.

ــه،  ــورت گرفت ــات ص ــی اصاح ــود تمام ــا وج ب
کمــاکان جســارت و ذکاوت اســترجس در عبــور 
از خــط قرمزهــا در بســیاری از صحنه هــای فیلــم 
ــه  ــی ک ــد، زمان های ــه چشــم می آی ــه وضــوح ب ب

ــا  ــر پ ــی را زی ــچ قانون ــر هی ــه ظاه ــتون ب پرس
نگذاشــته امــا تلویحــًا و در الیه هــای زیریــن 
فیلــم از حیاتی تریــن خــط قرمزهــای دفتــر 

ــرده اســت.  ــور ک نظــارت عب
ــیار  ــای بسـ ــم انتقادهـ ــش فیلـ ــس از نمایـ پـ
ـــینمای  ـــارت س ـــر نظ ـــه دفت ـــبت ب ـــدیدی نس ش
ــن  ــه چنیـ ــوز بـ ــدور مجـ ــرای صـ ــکا بـ آمریـ
فیلمـــی صـــورت گرفـــت امـــا از ســـوی دیگـــر 
ـــدان  ـــزد منتق ـــادی ن ـــیار زی ـــت بس ـــم مقبولی فیل
و ســـینما دوســـتان پیـــدا کـــرد. جیمـــز اگـــی، 
ـــن  ـــاره ای ـــز درب ـــن نی ـــی ش ـــته ن ـــد برجس منتق
ــر،  ــان انگیزتـ ــور نوشـــت: »هیجـ ــم این طـ فیلـ
پربارتـــر، هوشـــمندانه تر و جســـورانه تر از هـــر 
ــوود  ــال ها در هالیـ ــن سـ ــه در ایـ ــی کـ فیلمـ
ـــد  ـــر منتق ـــی کراوث ـــت.« بازل ـــده اس ـــاخته ش س
نیویـــورک تایمـــز از ایـــن فیلـــم بـــه عنـــوان 
فیلمـــی بـــی پـــروا یـــاد کـــرد و از این کـــه 
ـــرار  ـــا ف ـــه ب ـــته زیرکان ـــترجس توانس ـــور اس چط
حرف هـــای  محدودیت هـــا  و  سانســـورها  از 

اصلـــی اش را بزنـــد ابـــراز شـــگفتی کـــرد. 
بــرای عبــور از خــط قرمزهــای دفتــر نظــارت و به 
ســخره گرفتــن کلیشــه های هالیــوود مثال هــای 
متعــددی در فیلــم وجــود دارد. مســلمًا موضــوع 
ــد عیســی مســیح یکــی از جدی تریــن خــط  تول
قرمزهــای دفتــر نظــارت در آن دوره بــوده اســت 
ــرای عبــور از ایــن خــط قرمــز  ــا اســترجس ب ام
ــتفاده  ــمبل ها اس ــمندانه ای از س ــرز هوش ــه ط ب
ــت  ــرودی درس ــد ت ــش فرزن ــت، ش ــرده اس ک
نزدیــک ایــام کریســمس بــه دنیــا می آینــد 
ــه  ــی ک ــز کس ــم هرگ ــای فیل ــا انته ــرودی ت و ت
ــی آورد و  ــاد نم ــه ی ــت را ب ــش اس ــدر فرزندان پ
ایــن نمادهــا بــه وضــوح ماجــرای تولــد عیســی 
ــد.  ــادر می کن ــده متب ــن بینن ــه ذه ــیح را ب مس
اســترجس در اکثــر فیلم هایــش، گاه بصــورت 
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آشــکار و گاه بصــورت ضمنــی، صنعــت فیلم ســازی 
ــت.  ــرار داده اس ــخر ق ــورد تمس ــوود را م و هالی
بــرای مثــال فیلــم ســفرهای ســالیوان 1941 بــا 
تقلیــدی تمســخرآمیز از نقــاط عطــف فیلم هــای 
ــه  ــود و در ادام ــروع می ش ــوودی ش ــن هالی خش
بــه نمــای مضحــک دســت و پنجــه نــرم کــردن 
ــخصیت  ــود. ش ــم می ش ــرگ خت ــا م ــرد ب دو م
ــه  ــی ک ــت، کارگردان ــالیوان اس ــم س ــی فیل اصل
کارنامــه اش مملــو از فیلم هــای ســطحی تجــاری 
ــه ســمت تولیــد فیلم هــای  اســت امــا ناگهــان ب
می کنــد.  پیــدا  گرایــش  اجتماعــی  جــدی 
نام هــای  بیشــتر،  هجــو  بــرای  اســترجس 
متناقضــی را بــرای فیلم هــای قبــل و بعــد از 
تغییــر رویــه ســالیوان انتخــاب کــرده اســت. 
نــام ســه فیلــم اول ســالیوان هــای و هــوی در انبــار 
ــو و  ــای ت ــان علوفه ه ــا در می ــه، مورچه ه علوف
دامــن بلنــد گشــاد اســت، درحالی کــه فیلــم هــای 
بعــدی او، کــه مربــوط بــه دوران پــس از تحــول 
ســالیوان هســتند، نام هــای بســیار غــم انگیــزی 
دارنــد: آنســوی اشــک ها، دره ی ســایه ها و 

ــن! ــخور برلی الش
Swingo نیــز معــادل کنایــه آمیــزی اســت 
از   Screeno اســترجس بجــای کلمــه ی کــه 
آن اســتفاده کــرده اســت. )در دهــه ی ســی، 
ســینماداران بــرای اینکــه مــردم را بــه هــر 
قیمتــی بــه ســینماها بکشــانند، عــاوه بــر 
ــز  ــری را نی ــرگرمی های دیگ ــم، س ــش فیل نمای
ــن  ــی از ای ــد، یک ــب می دادن ــا ترتی ــرای آن ه ب

بــود(.  Screeno بــازی  ســرگرمی ها 
ــا صنعــت  شــوخی های تمســخرآمیز اســترجس، ب
فیلم ســازی و هالیــوود، در فیلــم برادران ســالیوان 
بســیار مســتقیم و آشــکار اســت، درحالی کــه 
ــک  ــورگان کری ــزه ی م ــا در معج ــن کنایه ه ای
ــده اند.   ــده ش ــم گنجان ــن فیل ــای زیری در الیه ه

ــی  ــتر فیلم های ــه پوس ــوان ب ــال می ت ــرای مث ب
کــه روی دیــوار و ســردر ســینما قــرار گرفته انــد 
 Chaos over Taos ــم اول ــام فیل ــرد. ن اشــاره ک
)هــرج و مــرج در میــان ســاکنان نیومکزیکــو( 
ــوح در  ــه وض ــز ب ــت نی ــوی پارامون ــت و لوگ اس
واقــع  در  دیــده می شــود.  پوســتر  گوشــه ی 
ــر  ــام مضحــک ب ــن ن ــا گذاشــتن ای اســترجس ب
ــدات آن دوره ی  ــت، تولی ــی از پارامون روی فیلم

ــه اســت.  ــه ســخره گرفت ــن اســتودیو را ب ای
نــام فیلــم بعــدی، کــه روی پوســتر پشــت ســر نــروال 
 The Private and The Public می شــود،  دیــده 
)حریــم شــخصی و فضای عمومــی( اســت. ایــن نام 
 The Major and نیــز کنایــه ای اســت بــه فیلــم
The Minor )بــزرگ تــر و کوچــک تــر 1942( که 
ــاخت  ــغول س ــام مش ــان ای ــدر در هم ــی وایل بیل
آن بــود. نکتــه جالــب توجــه دیگــر، نامــی اســت 
ــم در نظــر  ــن فیل ــرای بازیگرای کــه اســترجس ب
گرفتــه اســت: فــرد مــک مانــی، او بــا ایــن 
پارامونــت  نام گــذاری، ســتاره ی آن روزهــای 
ــرار داده  ــورد تمســخر ق ــورای را م ــک م ــرد م ف

اســت. 
هالیــوودی،  فیلم هــای  هجــو  بعــدی  مثــال 
اســت،  روزنامــه  مضحــک  تصاویــر  مونتــاژ 
ســنتی کــه در ســینمای هالیــوود آن زمــان 
ــترجس آن  ــود و اس ــول ب ــوم و مقب ــیار مرس بس
ــد از  ــه بع ــی ک ــرد، جای ــخر می گی ــه تمس را ب
ــری  ــر، خب ــای پس ــش قلوه ــدن ش ــا آم ــه دنی ب
ــد  ــکا متول ــربازان در آمری ــه ی س ــر جوخ ــا تیت ب
ــر  ــان منتش ــر جه ــای سراس ــدند در روزنامه ه ش
ــم  ــر را می بینی ــد هیتل ــه بع ــود. در صحن می ش
ــود  ــی می ش ــر عصبان ــن خب ــنیدن ای ــه از ش ک
و ســپس تیتــر مضحــک روزنامــه »هیتلــر 
درخواســت بازشــماری کــرده اســت« و همیــن 
ماجــرا دربــاره ی موســولینی تکــرار می شــود 

ــد«.  ــتعفا می ده ــولینی اس »موس
ــه علــت  ــرودی کــه ب ــم، ت ــی فیل شــخصیت اصل
نامعقــول  خواســته های  و  نامطلــوب  شــرایط 
ــان  ــد می ــکا در آن دوران، نمی توان ــه آمری جامع
وظایــف وطــن دوســتانه اش نســبت بــه ســربازان 
و برقــراری رابطــه جنســی بــا آنهــا تمایــز قائــل 

شــود.
عــاوه بــر ایــن شــخصیت امــی نیــز قابــل توجــه 
ــش  ــه از ادبیات ــاله ک ــارده س ــری چه ــت، دخت اس
می تــوان دریافــت کــه بســیار بیشــتر از آن چــه کــه 
ــط جنســی  ــط عاطفــی و رواب ــد، در مــورد رواب بای

می دانــد.
مثــال دیگــری از هوشــمندی اســترجس، بــه 
ــکا اســت.  ــی آمری ــن سیســتم نظام ســخره گرفت
نــروال بــه علــت ابتــا به فشــار خــون نتوانســته در 
ــی وارد ارتــش شــود و در طــول فیلــم  دوران جوان
ــت فشــار  ــه عل ــیاه ب ــای س ــدن لکه ه ــا از دی باره
خــون شــکوه می کنــد. اســترجس در پایــان فیلــم 
بــا ابتــکاری هوشــمندانه نمایــی را نشــان می دهــد 
کــه در آن نــروال کــه بعــد از فعــل و انفعاالتــی بــه 
طــرزی شــگفت انگیــز بــه درجــه کلنلــی رســیده 
ــده  ــر دی ــن دارد در تصوی ــر ت ــی ب ــاس نظام و لب
می شــود و ایــن بــار لکه هــای ســیاه روی کل 
ــیاهی  ــه را در س ــد و صفح ــرار می گیرن ــر ق تصوی
ــه ی  ــتفاده از جمل ــن اس ــد. همچنی ــرق می کنن غ
ــزرگ زاده  ــده ای ب ــم »ع ــان فیل ــپیر در پای شکس
می شــوند، عــده ای بزرگــی را بــه دســت می آورنــد 
ــا  ــد ب ــه بخواهن ــدون آن ک ــی را ب ــده ای بزرگ و ع

ــد« بســیار هوشــمندانه اســت. خــود دارن
زمانــی کــه اغلــب فیلم هــا قواعــد کلــی در خصــوص 
میهــن پرســتی، باورهــای مســیحیت، پــای بنــدی 
بــه اخاقیــات و عدالــت اجتماعــی را پذیرفتــه بودند، 
معجــزه ی مــورگان کریــک تمامــی ایــن مفاهیــم را 
بــه چالــش می کشــد و تأکیــد می کنــد کــه کلیــه 
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ایــن مفاهیــم در نــزد اجتمــاع آمریــکا محبوب انــد 
ــا منفعتــی در میــان باشــد  ــا تنهــا کافیســت ت ام
کــه از مــردم عــادی گرفتــه تــا مســئوالن بلندپایــه 
آنهــا را بــه راحتــی زیــر پــا بگذارنــد. او معجــزه ی 
مــورگان کریــک را فــارغ از الگوهــای ظاهــراً ابدی 
ــش  ــتن نق ــت داش ــوود )مرکزی ــای هالی کمدی ه
ــًا  ــده و مث ــو ش ــای غل ــن، حرکت ه ــک کمدی ی
ــاده لوح  ــی س ــارض قهرمان ــران، تع ــده دار بازیگ خن
ــد و ...(  ــه در آن ســازگاری نمی یاب ــا محیطــی ک ب

ســاخت.
اســترجس توانســته در بســتر ســینمای کمــدی و 
فضــای شــاد و جــذاب فیلــم، انتقاداتــش نســبت بــه 
جامعــه ی آمریکا و ســینمای هالیــوود و نظارت های 
ــه  ــم ب ــن فیل ــای زیری ــدید روی آن را در الیه ه ش

ــد. تصویر بکش
در معجـزه ی مـورگان کریـک اسـترجس سـبک 
کمـدی منحصـر به فـردش، که با ترکیـب گونه های 
مختلف کمدی شـکل می گیرد را بسـیار منسجم تر 
و کامل تر از فیلم های پیشـین عرضه کرده اسـت. او 
بـا کنار هم قـرار دادن نروال )جوانی عاشـق پیشـه، 
سـر بـه هـوا و دسـت و پـا چلفتـی( آقـای کاکـن 
الکر)پـدری بـی نزاکت، جـدی و عبـوس( و ترودی 
)دختری سـاده لوح، نگـران و زودباور( موقعیت های 

طنـز بـی نظیـری خلق کرده اسـت.
برخــی از ایــن موقعیت هــا )ســکانس های درگیــری  
پــدر تــرودی و نــروال و زمیــن خوردن هــای خنــده 
ــروال را از  ــرودی ن ــدر ت دار آن هــا، سکانســی کــه پ
ــد  ــا می خواه ــد و  از دختره ــراری می ده ــدان ف زن
کــه او را بــا طنــاب ببندنــد، زد و خوردهــای 
پدرتــرودی و قاضی در سکانســی که تــرودی تصمیم 
می گیــرد ماجــرا را بــرای قاضــی توضیــح بدهــد( ما 
ــلپ  ــدی اس ــدگار کم ــای مان ــاد نمونه ه ــه ی را ب
ــن(  ــی چاپلی ــان آرام)چارل ــر خیاب ــتیک نظی اس
1917، ســه کلــه پــوک )تــد هلــی1925-1970( 
ــلپ  ــدازد. اس ــاردی می ان ــورل و ه ــار ل ــب آث و اغل
اســتیک گونــه ای از کمــدی اســت کــه خاســتگاه 
ــرن  ــه در ق ــده دار دل آرت ــای خن ــه نمایش ه آن ب
ــرای  ــا ب ــه دلقک ه ــی ک ــردد، جای ــاز می گ 16 ب
ــش  ــل نمای ــمت مح ــه س ــاگران را ب ــه تماش اینک
بکشــانند، چوب هایــی مکعبــی شــکل، کــه اســلپ 
اســتیک نــام داشــت را بــه هــم می کوبیدنــد. اولین 
فیلم هــای کمــدی در دوران ســینمای صامــت نیــز 
ــه  ــرور ب ــه م ــا، ب ــوع نمایش ه ــن ن ــام از ای ــا اله ب
قواعــد مشــخصی رســیدند کــه بعدهــا پایــه گــذار 
کمــدی اســلپ اســتیک شــد. مهم تریــن مشــخصه 
ــوع کمــدی درگیری هــای شــدید فیزیکــی  ایــن ن
ــن  ــدی و تدوی ــان بن ــا زم ــواًل ب ــه معم ــت ک اس
مناســب همــراه می شــود. در ایــن نــوع کمدی هــا 
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بازیگــران بــا کتــک کاری، پرتــاب اجســام بــه هــوا 
و ایجــاد ســرو صــدا، صحنــه را بــه شــکل مضحکی 
ایــن  شــخصیت های  می کشــند.  آشــوب  بــه 
ــی  ــخصیت های کارتون ــد ش ــز همانن ــا نی فیلم ه
همیشــه در نهایــت از زد و خوردهــا و درگیری هــای 
شــدید جــان ســالم بــه در می بردنــد. در ســینمای 
ــزن و  ــدی ب ــام کم ــا ن ــتیک ب ــلپ اس ــران اس ای

ــود. ــناخته می ش ــوب ش بک
در معجــزه ی مــورگان کریــک نشــانه هایی از 
انــواع دیگــر کمــدی نیــز دیــده می شــود، بســیاری 
ــه ی  ــن و مکالم ــکانس آغازی ــا نظیر)س از صحنه ه
ــگار  ــه ن ــی روزنام ــریع و پی درپ ــز و س ــه آمی کنای
بــا فرمانــدار شــهر، دیالوگ هــای مضحــک و 
بسیارســریع نــروال کــه بــا لکنــت زبــان او همــراه 
ــرده ی  ــح و بی پ ــش دار و صری ــات نی ــده، جم ش
خواهــر تــرودی، مشــاجره های لفظــی کاکــن لکــر 
بــا تــرودی و امــی( همگــی نمونه هایــی هســتند از 
ــای  ــترجس از قابلیت ه ــه ی اس ــری خاقان بهره گی
کمــدی اســکروبال. اســکروبال نوعــی کمدی اســت 
کــه در دهــه ی ســی ســینمای آمریــکا رواج یافت و 
محصــول اوضــاع نابســامان مــردم در زمــان جنــگ 
ــک  ــم در ی ــینما از فیل ــان س ــود. مورخ ــی ب جهان
شــب اتفاق افتــاد )فرانــک کاپــرا( 1934 بــه عنوان 
نقطــه ی آغازیــن کمــدی اســکروبال نــام می برنــد. 
ایــن فیلم هــا بــا اســتفاده از شــخصیت های شــاد و 
بی خیــال و نمایــش دنیایــی پــر از ثــروت و شــکوه، 
ــگ  ــته ازجن ــردم خس ــرای م ــاد را ب ــی ش لحظات
می آفریدنــد. در بســیاری از ایــن فیلم هــا انتقــادات 
ــده ای علیــه طبقــه ی ثروتمنــد و ســردمداران  گزن
جامعــه ی آمریــکا مطــرح می شــود. رابطــه ی 
عاشــقانه میــان افــرادی از طبقــات متفــاوت، 
دیالوگ هــای دوپهلــو نظیــر پالــم بیــچ )پرســتون 
ــل  ــریع و مهم ــای س ــترجس( 1942وگفتگوه اس
گویــی هایــی کــه در عیــن بــی منطقــی، منطقــی 
ــن  ــخصات ای ــر مش ــز از دیگ ــد نی ــوه می کنن جل
نــوع کمــدی می باشــد. در آن دوران آییــن نامــه ی 
ــوع  ــوگ اروتیــک را ممن ــه دیال سانســور، هــر گون
ــو  ــای دوپهل ــوگ ه ــی دانســت و اســتفاده از دیال م
ترفنــدی بــود تــا فیلمنامــه نویســان منظورشــان را 

بــه تماشــاگران منتقــل کننــد.
عــاوه بــر ایــن، شــوخی های اســترجس بــا مســائل 
بزرگنمایــی  و  موقعیت هــا  جابجایــی  جــدی، 
موضوعــات در طــول فیلــم )سکانســی کــه خبــر به 
دنیــا آمدن شــش قلوهــا در سراســر جهان منتشــر 
می شــود و پــس از آن واکنش هــای مضحــک 
هیتلــر و موســولینی بــا اســتفاده از تیترهــای 
ــا  اغــراق آمیــز روزنامــه هــا( نشــانگر آشــنایی او ب
ــت. ــارس اس ــیاه و ف ــای س ــای کمدی ه ویژگی ه

کمــدی ســیاه نوعــی کمــدی اســت که حســی تلخ 
ــدی  ــائل ج ــا مس ــب ب ــز دارد و اغل ــیاه از طن و س
نظیــر جنــگ، مــرگ یــا بیمــاری شــوخی می کنــد 
ــبت  ــراد نس ــی اف ــر مخف ــه ظاه ــای ب و واکنش ه
بــه ایــن نــوع وقایــع نامطلــوب را آشــکار می کنــد. 
دکتراســترنج الو 1964 ســاخته ی استنلی کوبریک 
ــوع کمــدی  ــن ن ــه هــای ای ــن نمون یکــی از بهتری
اســت. در ایــن فیلــم ســردمداران یــک کشــور در 
ــای  ــگ ه ــه جن ــه طــرزی احمقان ــگ، ب ــاق جن ات
خانمــان ســوز بــه راه می اندازنــد، درحالــی کــه جان 

ــدارد. ــی ن ــچ ارزش ــان ها برایشــان هی انس
ــی اطــاق می شــود کــه در  ــه کمدی های ــارس ب ف
ــای  ــده در موقعیت ه ــراق ش ــخصیت های اغ آن ش
ــد،  ــده می آفرینن ــد و خن ــرار می گیرن ــارف ق نامتع
بــرای مثــال مردانــی کــه لبــاس زنانــه می پوشــند 
ــکیل  ــه تش ــًا زنان ــیقی کام ــروه موس ــک گ و ی
ــی  ــت دارن )بیل ــو دوس ــد، بعضیهاداغش می دهن
وایلــدر( 1959، یــا نخســت وزیــری کــه ورود خــود 
را بــا پاییــن کشــیدن یــک شــیلنگ آتــش نشــانی 
ــرادران مارکــس(  اعــام می کنــد، ســوپ اردک )ب
1933 و یــا رئیــس دانشــگاهی کــه درمراســم 
ــرکت  ــجویان ش ــی دانش ــش تراش ــده دار ری خن
می کنــد چرنــد و پرنــد )بــرادران مارکــس( 
1932. داســتان ایــن نــوع کمــدی گاهــی براســاس 
ــرای  ــاش شــخصیت ها ب ــود و ت ــاه آل ــر گن ــک ام ی
بهــره بــرداری یــا مخفــی نگــه داشــتن آن گســترش 

می یابــد.
بــرادران مارکــس نیــز در آثارشــان بطــور جداگانــه 
ــلپ  ــدی )اس ــای کم ــواع گونه ه ــای ان از قابلیت ه
اســتیک، اســکروبال، فــارس و...( اســتفاده می کردند 
کــه  اســت  ایــن  در  اســترجس  تفــاوت  امــا 
ــور  ــدی، بط ــف کم ــبک های مختل ــانه های س نش

ــود.  ــده می ش ــار او دی ــان در آث همزم
ــادل  ــترجس، تع ــای اس ــر از ویژگی ه ــی دیگ یک
در کمدی هــای  رومنــس  و  بــار طنــز  میــان 
معجــزه ی  بــدون شــک  اوســت.  عاشــقانه ی 
مــورگان کریــک یکــی از موفق تریــن نمونه هــای 
کمــدی در دوران جنــگ اســت امــا در عیــن حــال 
اســترجس در جریــان همیــن فیلــم داســتانی 
ــرای  ــه جذاب تریــن شــکل ممکــن ب عاشــقانه را ب
ــن  ــی از اثرگذارتری ــد. یک ــت می کن ــده روای بینن
ــروال  ــه ن ــت  ک ــی اس ــم جای ــکانس های فیل س
ماجــرای عاقــه ای کــه از دوران کودکــی نســبت 
بــه تــرودی داشــته را بــرای او شــرح می دهــد، در 
ــن  ــه زیباتری ــن ســکانس اســترجس توانســته ب ای
شــکل ممکــن از مهارتــش در ترکیــب صحنه هــای 
ــده دار  ــدی و خن ــای کم ــا موقعیت ه ــی ب احساس

ــد. اســتفاده کن

همچــون گذشــته می تــوان شــاخصه های کمــدی 
اســترجس را در معجــزه ی مــورگان کریــک 
نیــز مشــاهده کــرد، دیالوگ هــای نیــش دار و 
هوشــمندانه، زد و خوردهــای مضحــک و نماهــای 
واکنشــی. امــا ایــن بــار برخــاف بانــو ایــو خبــری 
از شــخصیت های پیچیــده و چندالیــه نیســت. بــه 
نحــوی کــه در معجــزه ی مــورگان کریــک حتــی 
دیالوگ هــای مهــم و اثرگــذار نیــز زمانــی از ســوی 
شــخصیت ها ادا می شــوند کــه آن هــا مطلقــًا 
ــی  ــد آگاه ــان می آورن ــه زب ــه ب ــه آنچ ــبت ب نس

ــد. ندارن
ــه  ــر این ک ــاوه ب ــک ع ــورگان کری ــزه ی م معج
توانســت بعــد از اولیــن نمایــش نظر اکثــر منتقدان 
ــی از  ــتقبال خوب ــا اس ــد، ب ــب کن ــود جل ــه خ را ب
ســوی مــردم مواجــه شــد. فیلــم توانســت عنــوان 
پرفــروش تریــن فیلــم پارامونــت در ســال 1944 را از 
ــن  ــال 1944 از ســوی انجم ــد و در س ــود کن آن خ
ــزه ی  ــت جای ــزد دریاف ــکا نام ــدان آمری ــی منتق مل
ــن  ــی هات ــر آن بت ــم شــد و عــاوه ب ــن فیل بهتری
نیــز جایــزه ی بهتریــن بازیگــر زن را بــرای  بــازی در 
معجــزه ی مورگان کریــک از ایــن انجمــن دریافت 
کــرد. فیلمنامــه ی اســترجس در ســال 1945 نامزد 
دریافــت جایــزه ی اســکار شــد.  مجلــه ی نیویــورک 
تایمــز نیــز فیلــم را بــه عنــوان یکــی از ده فیلــم برتــر 
ــای  ــد. موفقیت ه ــا 1944 برگزی ــال های 1942 ت س
فیلــم تــا قــرن 21 ادامــه پیــدا کــرد و در ســال 2001 
کتابخانــه ی کنگــره فیلــم را بــرای ثبــت در فهرســت 
گنجینــه ی ملــی فیلــم آمریــکا انتخــاب کــرد. ایــن 
ــه  ــه ب ــتار بچ ــام پرس ــا  ن فیلــم در ســال 1958 ب

کارگردانــی فرانــک تاشــلین بازســازی شــد.
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مشـــهورترین دوره در زمینـــه ی فیلم هـــای 
ـــه کمـــدی آنارشیســـت معـــروف  کمـــدی، کـــه ب
اســـت مربـــوط بـــه اواخـــر دهـــه ی ۱۹۲۰ و 
ـــبک  ـــن س ـــد. ای ـــه ی ۱۹۳۰ می باش ـــل ده اوای
ـــرده  ـــز و افس ـــم انگی ـــات غ ـــدی در جریان از کم
ـــید.  ـــهرت رس ـــه ش ـــگ ب ـــد از جن ـــده ی بع کنن
بســـیاری از کمدین هـــا و طنـــز پـــردازان  آن 
ــل  ــدی مثـ ــای کمـ ــه چهره هـ دوره, از جملـ
ـــر،  ـــزی و ادی کنت ـــر و ول ـــرادران مارکـــس، ویل ب
ـــاش  ـــد، ت ـــده بودن ـــکوفا ش ـــی ش ـــه تازگ ـــه ب ک
ـــد. ـــال دهن ـــر و ب ـــن ســـبک پ ـــه ای ـــا ب ـــد ت کردن

در این مقالـــه قصد داریم تـــا نقاط عطف 
آنارشیســـت و رابطه ی  و ســـقوط کمدی 
همچنین  و  اجتماعـــی  فاکتورهای  بـــا  آن 
ژانرهای  در  آن،  از  مانـــده  بـــه جـــا  آثار 
در  کنیم.  بررســـی  را  کمدین هـــا  دیگـــر 
ایـــن مقالـــه در کنـــار تحلیـــل فیلم ها، 
و  کمدی  بازیگـــران  فیلم هـــا،  ســـکانس 
مســـائل اجتماعـــی مختص بـــه آن دوره، 
و  رشـــد  باعث  که  عواملی  تا  تاش شـــده 
ســـقوط کمدی آنارشیســـت شـــده اند نیز 

مورد بررســـی قـــرار گیرد.
به ســـقوط  این که  از  پیـــش  اســـت  بهتر 
راجع  بپردازیم،کمی  آنارشیســـت  کمـــدی 
به  ســـبک ایـــن نـــوع کمـــدی و اینکه 
بود  و هدفش چـــه  از کجا شـــروع شـــد 

کنیم.  صحبـــت 
ـــه  ـــدی ب ـــز و کم ـــه ی ۱۹۰۰ طن ـــل ده در اوای
ـــناخته  ـــه ش ـــر روی صحن ـــده ب ـــدی زن ـــاِم کم ن
می شـــد کـــه ایـــن ســـبک از کمـــدی تأثیـــر 
فراوانـــی بـــر روی کمـــدی آنارشیســـتی و 
چیـــزی کـــه بعدهـــا در ۱۹۲۰ دیدیـــم گذاشـــت. 
ــج  ــه تدریـ ــه بـ ــدی کـ ــبک از کمـ ــن سـ ایـ
بـــا بـــه روی کار آمـــدِن فیلم هـــا بـــه انـــزوا 
ـــه اعمـــال حـــرکات فیزیکـــی  ـــد، وابســـته ب رفتن
ــد  ــب بودنـ ــب غریـ ــک و عجیـ ــز مضحـ و نیـ
ـــتند  ـــان داش ـــدی جری ـــور کم ـــول مح ـــه ح ک
ـــره  ـــی به ـــی شناس ـــای زیبای ـــه ه و از درون مای
می بردنـــد. بســـیاری از کمدین هـــا در مســـیر 
ـــد در  قوانیـــن اجرایـــی ســـینمایی حرکـــت کردن
صورتـــی کـــه ســـایر کمدین هـــا راه خـــود را 
ــای  ــا موفقیت هـ ــی بـ ــوی فیلم هایـ ــه سـ بـ
ـــد از روی کار  ـــد. بع ـــه دادن ـــر ادام محدودت

آمـــدن صـــدا در اواخـــر دهـــه ی ۱۹۲۰ و 
اوایـــل ۱۹۳۰، نیـــاز مبرمـــی بـــه آمـــوزش 
ـــه  ـــد ک ـــود آم ـــه وج ـــه ب ـــر صحن ـــدای س ص
ـــکار  ـــه ش ـــا  ب ـــت ت ـــر آن داش ـــوود را ب هالی
هنرمنـــدان  یافتـــن  بـــرای  اســـتعدادها 
مســـتعد بـــرادِوی و امضـــای قـــرار داد بـــا 
ــور  ــن بخـــش ظهـ ــردازد. در ایـ ــا بپـ آن هـ
ــه ای  ــای حرفـ ــوِن کمدین هـ ــوی گوناگـ قـ
را مشـــاهده می کنیـــم کـــه چطـــور راه 
خـــود را بـــه ســـمت صنعـــت فیلم ســـازی 
بـــاز می کننـــد. ســـتارگان ســـابق بـــرادِوی 
بودنـــد  گوناگونـــی  اســـتعداد های  دارای 
ــوی  ــه سـ ــا را بـ ــت راه آن هـ ــه توانسـ کـ
فیلم نامـــه نویســـی و پرده هـــای ســـینما 

بســـیار همـــوار کنـــد.
یکـی از فاکتورهـای کمـدی آنارشیسـت، که 
دارای روایتی از هم گسـیخته و غیر منسـجم 
اسـت، کمدِی محوری اسـت. در این سـبک، 
روایـت  دادن  نشـان  رنـگ  کـم  بـا  کمدیـن 
دارد  موضـوع  ایـن  ابـراز  بـر  سـعی  اصلـی 
کـه روایـت بـرای مـن فقـط بیـان کننـده ی 
کنفرانـس  سـکانس  اسـت.  مـزاح  و  شـوخی 
صلـح در فیلـم دیپُلمینیـاک )۱۹۳۳( مثـال 
بـارزی بـرای ایـن موضـوع اسـت کـه چطور 
می تـوان  حاشـیه  در  پـات  دادن  قـرار  بـا 
تمرکـزی دو چنـدان بـر روی اجـرای دقیـق 
کمـدی گذاشـت. بـرت ویلر و رابـرت وولزی  
بـه سـادگی خودشـان را بـه آهنگ سـپردند 
و سـعی کردنـد بـا حرکاتـی آکروباتیـک در 
توافقنامـه ی  نماینـدگان،  از  مملـو  اتاقـی 
صلـح را بـه امضـاء برسـانند. هرچنـد، ممکن 
اسـت عـده ای اشـعار موسـیقی پخـش شـده 
بـا  را  بـرت  و  رابـرت  طنازانـه ی  حـرکات  و 
از  حقیقـت  در  امـا  بداننـد،  مرتبـط  روایـت 
ایـن سـکانس چنیـن تعبیـه شـده بـود کـه 

ناقلـی بـرای اجـرای دو نفـره باشـد.
از کمدین هایـــی کـــه در خـــال شـــکار 
ــف  ــوود در ۱۹۲۰ کشـ ــتعدادهای هالیـ اسـ
شـــدند، ویلـــر و وولـــزی بودنـــد. وولـــزی 
ــن  ــه کمدیـ ــا بـ ــه بعدهـ ــی کـ ــه گویـ بذلـ
تبدیـــل شـــد، شـــغل خـــود را بـــا نوشـــتن 
بـــا  تورهایـــی  برگـــزاری  و  نقش هـــا 
ــاز  ــا آغـ ــکا و بریتانیـ ــی در آمریـ گروه هایـ
ـــی  ـــای گوناگون ـــم، در اجراه ـــر ه ـــرد. ویل ک

ــب  ــر حسـ ــه بـ ــرد، کـ ــدا کـ ــور پیـ حضـ
اتفـــاق بـــا اولیـــن همســـرش نیـــز آشـــنا 
ـــای  ـــم ریت ـــار در فیل ـــن ب ـــن دو اولی ـــد. ای ش
ـــدند. ـــازی ش ـــم همب ـــد )۱۹۲۷( باه زیگفیل

ســـبک و مدل اجـــرای آنارشیســـتِی ویلر 
و وولـــزی تعـــدادی از مشـــخصه های آن 
دو را کـــه با اســـتفاده از تجربه هایشـــان 
در اجراهـــای گوناگـــون به دســـت آورده 
به  آنارشیســـتی  کمدی  ســـبک  در  بودند 
جای گذاشـــت. بـــرای مثال، اگـــر باز هم 
دیپُلمینیاک   ســـکانس های  از  یکـــی  بـــه 
رجـــوع کنیم، بســـیاری از مشـــخصه های 
را  وولزی  و  ویلر  آنارشیســـتی  شـــخصیتی 

می کنیم. مشـــاهده 
جنکیـــز در جایـــی می گویـــد: »در هـــر  
ســـکانس حجـــم اطاعات ارائه شـــده از 
حرکات  و  دیالوگ ها  از  کمتر  بســـیار  پات 
طنازانـــه اســـت« این نکتـــه بخصوص در 
این  اســـت.  مشـــهود  تفرجگاه  ســـکانس 
صحنـــه در نهایـــِت صداقت بـــرای این به 
وجود آمـــده تا یک موقعیـــت خنده دار و 
نمایش  به  را  دو شـــخصیت  میان  کشـــش 
بگـــذارد، و در ضمن نمایش این ســـکانس 
از ســـوی ویلر بیشـــتر برای به رخ کشیدن 
آواز خواندن است،  را در  او  توانایی مســـلم 
نه  تفرجگاه  صحنـــه ی  امر  نهایـــِت  در  اما 
چیزی بـــه روایـــت فیلـــم می افزاید و نه 

چیـــزی از آن کـــم می کند.
ـــی  ـــان دادن کمرنگ ـــرای نش ـــر ب ـــی دیگ مثال
کاپیتـــان  ســـکانس  می توانـــد  پـــات، 
ــه  ــتی بـ ــه از روی مسـ ــد، کـ ــت باشـ مسـ
مـــدت ۹۰ روز کشـــتی را حـــول یـــک 
دایـــره می چرخانـــد. صحنـــه بـــا تصویـــری 
از یـــک کشـــتی در حـــال چرخـــش و 
ــتی  ــی کشـ ــر: یکـ ــا تیتـ ــی بـ روزنامه هایـ
در دریـــا ناپدیـــد شـــده اســـت، بـــر پـــرده 
نمایـــش داده می شـــود. ایـــن اتفاقـــات 
در حالـــی پایـــان می یابنـــد کـــه هیـــچ 
ربطـــی بـــه مابقـــی فیلـــم ندارنـــد. حـــال 
ســـؤال اینجاســـت کـــه اهمیتـــی کشـــتی 
ـــوده،  ـــرگردان ب ـــوس س ـــه ۹۰ روز در اقیان ک
و در فیلـــم هیـــچ اشـــاره ای هـــم بـــه آن 

ــت. ــده درکجاسـ نشـ
تیـــم دیگـــری از کمدین هـــای آن دوره، 

اوج و فروِد کمدی آنارشیستی
نویسنده: پروفسور راب کینگ

مترجم: آرمین ریاضی
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بـــرادران مارکس هســـتند، کـــه آن ها نیز 
وفـــادار و طرفدار ســـبک مشـــهور کمدی 
آنارشیســـت بودنـــد. تیم کمدیـــن گِرچو، 
هارپو، چیکـــو، زیپو، و گامـــو در کنار هم 
از ســـال ۱۹۲۱ تـــا ۱۹۴۹ در فیلم هـــای 
زیـــادی حضـــور یافتنـــد و بـــه صورتی 
جداگانه تا ســـال ۱۹۶8 بـــه فعالیت خود 
اولین  مارکـــس،  بـــرادران  دادند.  ادامـــه 
کار هالیـــوودی خـــود را بـــا همـــکاری 
اســـتودیوی پارامونت در ســـال ۱۹۲۹ و با 
فیلـــم نارگیل ها آغـــاز کردند. ایـــن فیلم 
بـــا اینکه به هیـــچ عنوان تعریفـــی از کار 
آن هـــا و یـــا معرفـــی المان هـــای آن ها 
بـــه عرصه ی ســـینمای کمدی نبـــود، اما 
به جلو  رو  بـــرادران مارکس قدمـــی  برای 
افزایش  ایـــن راه محســـوب می شـــد.  در 
باعث  آنارشیست  کمدی  ســـبک  شـــهرت 
فیلم هـــای  فزونـــی ســـالیانه ی  و  رشـــد 
بـــه آخرین  تا  بـــرادران مارکـــس شـــد 
مارکس،  بـــرادران  و  پارامونت  همـــکاری 
ســـوپ اردک )۱۹۳۳( منجر شـــد. یعنی 

برادران  شـــخصیتی  مشخصه های  از  برخی 
مارکس در ســـبک کمدی آنارشیســـتی را 
کرد.  مشـــاهده  اردک  ســـوپ  در  می توان 
جامع  و  اجمالـــی  به صـــورت  فیلـــم  این 
به هنـــر آن هـــا می پرداخـــت و همچنین 
این فیلـــم تنها فیلمی از مجموعـــه آثار آن ها 
است که  در لیســـِت »۱۰۰ سال  ۱۰۰ فیلم« 
اســـت.  گرفته  قـــرار  آمریکا  موسســـه ی 
ســـوپ اردک ترکیبی خنده دار از رهبران 
و دولت های خود  نژادپرســـتی  دیکتاتـــور، 
کامه اســـت. فیلم توســـط هرمن منکویچز 
تهیه شـــده بـــود و برخی از شـــوخی ها و 
رادیویی  اجـــرای  از  فیلـــم  این  حـــرکات 
ی  پرنده  چـــرخ  و  شیســـتر  پرنده،  چرخ 
َگِرچو و چیکو در ســـال ۱۹۳۰ برداشـــت 
شـــده بودند. بـــار دیگر اهالـــی جامعه ی 
فیلم  ایـــن  به  تا  تـــاش کردنـــد  کمدین 
را  آنارشیست  کمدی  نشـــان  و  برچســـب 
اوراُنف  وادیـــم  که  همان طور  بچســـبانند. 
نوشـــت:  »همیشـــه این بازیگر اســـت که 
در مرکز توجهات اســـت ... چـــرا که روی 
می کنند.«  بـــاز  حســـاب  خیلی  بازیگـــر 
ایـــن مســـئله خصوصـــًا در واریتـــه ی و 

بـــرادوی بســـیار حقیقت داشـــت، اما این 
بـــرادران مارکـــس بودند که ایـــن اِِلمان 
را بـــا خـــود به پـــرده ی بزرگ ســـینما 

. ند ند کشا
ِگَرچـــو معمواًل از روایت بـــه عنوان ابزاری 
اســـتفاده می کند کـــه با اســـتفاده از آن 
تماشـــاگر را بـــه فضایـــی ببرد کـــه قرار 
اســـت طنزش در آنجا اتفـــاق بیفتد. برای 
مثـــال به گفـــت و گو میـــان روفوس تی 
تیزِدل  خانم  و  مارکـــس(  )ِگَرچو  فایرفای 

)مـــارکارت دومونت( دقـــت کنید:

خانـــم تیـــزِدل: آه اعلی حضـــرت، انتظار 
شـــما را می کشـــیدیم. مـــن بـــه عنوان 
رئیس هیئـــت پذیرایـــی، آرزوهای همه ی 
مـــردان، زنان، فرزنـــدان فریدونیا را تحقق 

. می بخشم
فایرفای: بیخیـــال این چیزا شـــو، یه کارت 

. ر بردا
خانم تیزدیـــل: کارت؟! که بـــا این کارت چه 

کارکنم!؟
من  داری.  نگهـــش  میتونـــی  فایرفـــای: 
۵۱ کارِت دیگـــر برای خـــودم دارم. خب، 

می گفتی؟! چـــی  داشـــتی 
خانـــم تیزدیـــل: مـــن در مقـــام رئیس 
هیئـــت پذیرایی، بـــا آغوش باز به شـــما 

خـــوش آمـــد میگویم.
بازید!؟ تا کی  فایرفای: جدی؟! 

از ماقات شـــما  خانـــم تیزدیـــل: مـــن 
پشـــتیبانی کـــردم چون احســـاس کردم 
در  سیاســـتمدار  تواناتریـــن  شـــما  کـــه 

هســـتید. فریدونیا  سرتاســـر 
رو  زیـــادی  زمین های  خـــب  فایرفـــای : 
که  شـــما  ببینم!  بگـــو  میشـــه،  شـــامل 
دادین،  پوشـــش  رو  زمین  کلـــی  خودتون 
بهتـــره بزنـــد به چـــاک، شـــنیدم قراره 
ســـاختمون شـــما رو بکوبن و همین جایی 
بسازن.  اداری  ســـاختمون  یه  وایسادین  که 
می تونیـــد با یه تاکســـی بزنیـــد به چاک. 
ولـــی اگـــه نمی تونید یه تاکســـی جفت و 
جـــور کنیـــد، می تونید باهام قهـــر کنید، 
یـــه دقیقه در  زوده، می تونید  اگه خیلـــی 
حالت قهـــر بمونید بعدش بریـــد! میدونی، 
مـــن از وقتی که پـــاُم گداشـــتم اینجا یه 

لحظه دســـت از صحبت کردن نکشـــیدین. 
حتمًا بـــا گرامافون نافـــت رو بریدن!

ــا حــواس  ــم تیزدیــل در تــاش اســت ت خان
روفــوس تــی فایرفــای را درگیــر گفــت 
ــی  ــد، ول ــی کن ــد گوی ــوش آم ــوی خ و گ
و  مضحــک  اشــاره های  بــا  دائمــًا  وی 
بحــث  از  را  او  تیــزش  و  تنــد  کنایه هــای 
خانــم  بــه  می تــوان  می کنــد.  منحــرف 
ــه دو  ــای ب ــی فایرف ــوس ت ــل و روف تیزدی
ُبعــد مختلــف و حاضــر در فیلــم نــگاه کــرد: 
روایــت و لطیفــه. خانــم تیزدیــل را می تــوان 
ــر  ــده در نظ ــت کنن ــر روای ــوان عنص ــه عن ب
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه اطاع ــون ک ــت چ گرف
پــات از طــرف او گفتــه میشــود، در حالــی 
ــه  ــد ب ــای می توان ــی فایرف ــوس ت ــه روف ک
ــود،  ــه ش ــز در نظــر گرفت ــل طن ــوان عام عن
چــرا کــه او از شــوخی های خــود بیشــتر 
ــتفاده  ــات اس ــاختار پ ــردن س ــاز ک ــرای ب ب
می بینیــم  دلیــل،  همیــن  بــه  می کنــد. 
المانهــای  فایرفــای  تــی  روفــوس  کــه 
ــی  ــه منظــور ایجــاد فضای روایــت گــری را ب
خــود  کنایه هــای  تکیــه  بــرای  آل  ایــده 
کنــار می گــذارد. ایــن الگــو در بســیاری 
مشــاهده  نیــز  فیلــم  دیگــر  صحنه هــای 
می شــود. از منظــر دیگــر می تــوان دیــد کــه 
ــد  ــل می توانن ــم تیزدی ــای خان ــوگ ه مونول
ــه  ــذار و مســتقیم گفت ــر گ ــی تأثی ــه صورت ب
ــخ های  ــه پاس ــازی ب ــه نی ــدون آن ک ــود ب ش
ــه  ــرا ک ــد. چ ــای باش ــی فایرف ــوس ت روف
ــدارد  ــه ن ــرای ارائ ــزی ب ــن شــخصیت چی ای
ــد،  ــرح ده ــه را ش ــن صحن ــت ای ــا موقعی ت
ــت و  ــی اس ــی اضاف ــای بخش ــش فایرف بخ
ــدی را  ــه کم ــی ب ــار کمک ــش ی ــع نق در واق

می کنــد. ایفــا 
همان طـور که قبًا در متن اشـاره شـد، کوچ 
اوایـل دهـه ی  در  بـه سـمت صـدا  هالیـوود 
۱۹۳۰ نیـاز سـینما را بـه افـراد متخصـص و 
آمـوزش دیـده در صحنـه را بیـش از پیـش 
برانگیخـت چـرا کـه بسـیاری از از بازیگـران 
فیلم هـای صامـت آمادگـی ایفـای نقش هـای 
مصـوت را نداشـتند. نتیجـه ی ایـن حرکـت 
سـابِق  هنرمنـدان  کـه  شـد  منجـر  ایـن  بـه 
را  خـود  بازی هـای  گوناگـون،  نمایش هـای 

8۹ ویژه نامه سینما تک قلهک



عرصـه  ایـن  بـه  سـیاق  و  سـبک  همـان  بـا 
جدیـد وارد کردنـد. کمدین هایـی چـون ویلر 
ایـن  بـه  نیـز  مارکـس  بـرادران  و  ووزی  و 
حرکـت پیوسـتند و بـه چهرهای سرشناسـی 
نیـز بـدل گشـتند. ورود کمدین هـای ریشـه 
و  مارکـس  همچـون  واریتـه  هنـِر  در  دار 
ارتقـای  بـه  منجـر  همگـی  غیـره  و  وولـزی 
سـبک کمـدی آنارشیسـت در اوایـل دهه ی 

۱۹۳۰ شـد.

انحطاِط کمدی آنارشیست

»هر چیزی  گفـــت:  زمانی  نیوتن  اســـحاق 
که باال مـــی رود، پایین هـــم خواهد آمد.« 
او برداشـــتی زیرکانه درباره ی اشـــیاء روی 
برای  می تواند  نظریـــه  این  داشـــت.  زمین 
ســـبک کمدی آنارشیســـت نیـــز در نظر 
گرفته شـــود. بعد از یک دوره شـــکوفایی و 
کمدی  ســـبک،  این  رســـیدن  موفقیت  به 
کرد.  ســـقوط  بـــه  شـــروع  آنارشیســـت 
اجتماعی  ســـایق  تغییر  همچـــون  دالیلی 
ســـبک  آن  کمدین های  حضـــور  فقدان  و 
در آن زمـــان، را می تـــوان باعـــث تنزل و 

انحطاط این ســـبک دانســـت.
از دیگـــر بازیگران حرفه ای ســـبِک کمدی 
آنارشیســـت در دهـــه ی ۱۹۳۰، ادی َکنِتر 
معمواًل  َکنتـــر  فیلم هـــای  اولیـــن  بـــود. 
حول بازی های کلیشـــه ای بومی و ســـنتی 
می گشـــت. فیلم مشـــهور وی، یعنی ووپی 
کـــه در ســـال ۱۹۳۰ به نمایـــش در آمد 
و ســـبکی برجســـته از کنتـــر را با پاتی 
از ازدواجـــی مردود شـــده نمایش می داد.  
اســـت  قرار  هانت(  )النور  مورگان  ســـالی 
بـــا کانتر باب ولز )جـــک روترفور( ازدواج 
کنـــد امـــا در عیـــن حال عاشـــق مردی 
دیگری به نام وِنســـیس )پـــاول گرگوری( 
با  ونسیس  ازدواج  ســـالی  پدر  اما  اســـت. 
که  چرا  اســـت  کرده  ممنوع  را  دختـــرش 
سالی،  اســـت.  هندی  جهاتی  از  ونســـیس 
از هنـــری ویلیامز )ادی کنتر( درخواســـت 
طرح  کـــه  همان طور  و  می کنـــد  کمـــک 
تدریج  به  ســـالی  می رود,  پیش  داســـتانی 
اجازه ی ازدواج با ونســـیس را به دســـت 
این  مـــی آورد، چرا کـــه معلوم می شـــود 

نتیجه  در  و  اســـت  پوســـت  ســـفید  مرد 
اجتماعی  بـــه محدودیت هـــای  می توانـــد 

بیاید. فائـــق  بودن   مانعـــش  که 
ـــته ترین  ـــی از شایس ـــی یک ـــر در ووپ ادی کنت
موضـــوع  در  را  خـــودش  کمدی هـــای 
می گـــذارد.  نمایـــش  بـــه  قومیـــت 
ــه  ــن کار بـ ــز از ایـ ــه جنکیـ ــوری کـ به طـ
ــاد  ــی یـ ــدگاِر بومـ ــک کار مانـ ــوان یـ عنـ
در  امـــروز،  همیـــن  هماننـــد  می کنـــد. 
کشـــور  از  بخش هایـــی  هـــم  دوره  آن 
ـــژادی  ـــت و ن ـــت قومی ـــه جه ـــه ب ـــد ک بودن
خـــاص، بیشـــتر مـــورد توجـــه بودنـــد. 
ــژاد  ــروه و نـ ــه گـ ــی، بـ ــای ووپـ کمدی هـ
خاصـــی مرتبـــط می شـــود. ووپـــی در 
مـــورد آمریکایی هـــای یهـــودی ســـاکن 
کـــه  همان طـــور  بـــود،  نیویـــورک  در 
مـــوِزر می گویـــد: »مخاطبیـــن و تماشـــاگران 
تمایـــات  می تواننـــد  اینکـــه  عیـــن  در 
ووپـــی  در  را  یکســـانی  خواســـت های  و 
می تواننـــد  دیگـــر  طـــرف  از  ببیننـــد، 
ــاکن  ــودِی سـ ــای یهـ ــگ آمریکایی هـ فرهنـ
در نیویـــورک را نیـــز مشـــاهده کننـــد، 
مشـــاهده کننـــد کـــه چطـــور خشـــم 
را دســـت مایـــه ای بـــرای بـــه تصویـــر 
و  نـــژادی  محدودیت هـــای  کشـــیدن 
اســـت.«  داده  قـــرار  آمیـــز  تبعیـــض 
فیلم هـــای کنتـــر کـــه بـــه دنبـــال فیلـــم 
در  را  ســـیری  خـــط  آمدنـــد،  ووپـــی 
جهـــت حساســـیت زدایـــی آغـــاز نمودنـــد. 
ــژاد  ــودش در نـ ــرار دادن خـ ــا قـ ــر بـ کنتـ
را  نگاه هـــا  مختلـــف،  قومیت هـــای  و 
ــه  ــودش بـ ــی خـ ــت اصلـ ــژاد و قومیـ از نـ
می ســـاخت.  منحـــرف  دیگـــر  ســـمتی 
بـــرای مثـــال در پســـر بچـــه ی میلیونـــر 
ـــد،  ـــش در آم ـــه نمای ـــال ۱۹۳۴ ب ـــه در س ک
شـــخصیت ادوارد )کنتـــر( جزئـــی از یـــک 
خانـــواده ی ایرلنـــدی تبـــار اســـت. چنـــد 
ــزن  ــد، بـ ــز ماننـ ــر نیـ ــر کنتـ ــم اخیـ فیلـ
ــخصیت  ــر شـ ــی او را در برابـ ــو صورتـ منـ
ــد  ــرار می دهـ ــی قـ ــر قومیتـ ــاص از نظـ خـ
ـــی  ـــژادی و قومیت ـــری ن ـــا براب ـــد ن ـــا بتوان ت

ــد. ــش بکشـ ــه نمایـ را بـ
کنتـــر توانســـت جذابیـــت خـــودش را با 
خودش  نـــژاد  از  نگاه هـــا  کـــردن  منحرف 

میـــان افـــراد غیـــر آمریکایی یهـــودی در 
نیویـــورک نیز افزایـــش دهد. ایـــن فزونی، 
نقدهـــا و نظرات مثبتـــی را از مناطقی که تا 
به حال بـــه فیلم های وی توجهی نداشـــتند 

داشـــت. همراه 
ــن  ــف او چنیـ ــس در وصـ ــه ی پراویدنـ مجلـ

ــت: نوشـ
»ســـتاره ای جدیـــد بـــا فیلـــم روزهـــای 
ـــت.  ـــده اس ـــینما آم ـــرده ی س ـــه پ ـــی ب کامیاب
او را همـــواره روی  درســـت اســـت کـــه 
پوســـترهای می دیدیـــم امـــا ایـــن بـــار، 
اولیـــن بـــار اســـت کـــه خنـــده دار ظاهـــر 
ــت در  ــوی موفقیـ ــن الگـ ــت.« ایـ ــده اسـ شـ
مناطقـــی کـــه فیلم هـــای قبلـــی َکنتـــر 
ــرار  ــز تکـ ــود نیـ ــرده بـ ــل نکـ ــوب عمـ خـ
شـــد. در شـــهرهای بـــزرگ نیـــز توجهـــات 
ـــور  ـــد. همانط ـــی ش ـــم ووپ ـــه فیل ـــری ب مختص
ـــی در ســـال  ـــد وریت ـــه اســـناد موجـــود در نق ک
ــان  ــی نشـ ــای کامیابـ ۱۹۳۱ از فیلـــم روزهـ
ــان  ــرای مخاطبـ ــم بـ ــن فیلـ ــد: » ایـ می دهـ
ــده  ــر خنـ ــری سراسـ ــینما اثـ ــه ای سـ حرفـ
ــوخی ها و  ــتر شـ ــا بیشـ ــود, امـ ــادی نبـ و شـ
خنده هـــا الیـــق آن هایـــی شـــد کـــه پـــول 

ــا فقـــط ســـرگرم شـــوند.« داده بودنـــد تـ
فیلم هـــای بعدی کنتر با الگویی مشـــابه و با 
روســـتاهای  به  ویژه  قومیت های  بـــر  تمرکز 
آمریـــکا و شـــهرهای بـــزرگ آن راه یافتند. 
این حساســـیت زدایی از نـــژاد و قومیت در 
فیلم های بعـــدی او همچنان ادامه داشـــت، 
برای جذب بیشـــتر مخاطب،  او  اما تمایـــل 
فیلم هایـــش را با مشـــکات ســـاختاری از 

کرد: مواجـــه  پات  جهت 
به  ناهماهنگ  اشـــارات  بـــرای  او  تمایل   ...«
تماشـــاگری ناهماهنـــگ منجر به این شـــد 
کـــه فیلم هایـــش از نظر روایی به شـــدت از 
هم گســـیخته شـــود و یکپارچگی خودش را 

از دســـت بدهد«
ـــتر  ـــاگر بیش ـــب تماش ـــرای جل ـــر ب ـــاش کنت ت
و متنـــوع تـــر در نهایـــت منجـــر بـــه آن 
ــودش را از  ــتر خـ ــتر و بیشـ ــه بیشـ ــد کـ شـ
تماشـــاگرانش دور کنـــد. کیفیـــت فیلمهـــای 
کنتـــر در اواخـــر دهـــه ی ۱۹۳۰ بـــه دلیـــل 
ــوع  ــیختگی نـ ــم گسـ ــی و از هـ ــد پارگـ چنـ

روایـــت، رو بـــه ســـقوط گذاشـــت.

ویژه نامه سینما تک قلهک۹۰



ـــه کار خـــود  ـــا ک ـــر دچـــار شـــدند. آنه ادی کنت
ــد،  ــرده بودنـ ــروع کـ ــال ۱۹۳۴ شـ را در سـ
تحـــت تأثیـــر تغییراتـــی قـــرار گرفتنـــد 
کـــه بـــر صنعـــت ســـینما اعمـــال شـــد. در 
ســـال ۱۹۳۴، بعـــد از ســـال ها فشـــار از 
ســـمت  گروه هایـــی همچـــون وزارت ارشـــاد 
ـــازی  ـــی در فیلمس ـــه کنندگ ـــی در تهی تغییرات
ـــت را  ـــن صنع ـــد در ای ـــا تولی ـــد ت ـــر ش منتش
ـــزی  ـــر و وول نظـــم بخشـــد. در ســـال ۱۹۳۵ ویل
ـــد از  ـــی بع ـــم در جایگاه ـــت ُارفی ـــو کی در رادی
ـــد.  ـــرار گرفتن ـــرز ق ـــر راج ـــِتر و جینج ـــرد َاس ف
ــو  ــر رادیـ ــر از نظـ ــزی و ویلـ ــای وولـ فیلم هـ
کیـــت کـــم اهمیـــت شـــدند و در درجـــه ی دوم 
قـــرار می گرفتنـــد. دیگـــر بـــه فیلم هایشـــان 
آن توجـــه ابتدایـــی نمی شـــد. ویلیـــام ُدورو، 
پنـــج فیلـــم آخـــر از ایـــن گـــروه را ضعیـــف 

خوانـــد:
ـــبت  ـــا نس ـــر آن ه ـــای اخی ـــیاری از کاره » بس
بـــه کارهـــای قبلیشـــان بســـیار خســـته 
در  هســـتند  خاقیـــت  فاقـــد  و  کننـــده 
ــادی  ــی زیـ ــای دیدنـ ــه صحنه هـ ــی کـ حالـ
ــاردی و  ــورل و هـ ــل لـ ــت مثـ ــد. درسـ دارنـ
ـــخصیت  ـــس، ش ـــرادران مارک ـــر ب ـــای اخی کاره
ــر دارای  ــزی دیگـ ــر و وولـ ــای وولـ پردازی هـ
ـــداری  ـــم ذات پن ـــس ه ـــت و ح ـــفافیت نیس ش

ــد.« ــی انگیزانـ ــش را برنمـ در مخاطبـ
بعـــاوه ی تمـــام محدودیت هایـــی کـــه بـــه 
فیلم هـــای آن هـــا اعمـــال می شـــد، وولـــزی 
ـــار  ـــان دچ ـــن فیلمش ـــاخت آخری ـــال س در خ
کلیـــه درد نیـــز شـــده بـــود. او ســـرانجام در 
ـــا  ـــاری از دنی ـــن بیم ـــر ای ـــر اث ـــال ۱۹۳8 ب س

ـــت. رف

سخن آخر

ـــی از  ـــد حیات ـــه ی ۱۹۳8 تجدی ـــاز ده در آغ
ـــد  ـــن تجدی ـــه ای ـــت، ک ـــکل گرف ـــه ش واریت
ـــینما  ـــت س ـــه صنع ـــدا ب ـــا ورود ص ـــات ب حی
مصـــادف بـــود. بـــرادران مارکـــس، ویلـــر 
و ووزی و ادی کنتـــر از کمدیـــن هـــای 
ـــده  ـــود آم ـــازه بوج ـــبک ت ـــن س ـــم در ای مه
ـــی کـــه بســـیاری از بازیگـــران  ـــد. در زمان بودن
ـــش  ـــای نق ـــه ایف ـــادر ب ـــت ق ـــای صام فیلم ه
ــدای  ــد، »صـ ــوت نبودنـ ــای مصـ در فیلم هـ

ـــد  ـــن را بای ـــیه ای ای ـــه ای حاش ـــوان نکت ـــه عن ب
گوشـــزد کـــرد کـــه، رونـــد نزولـــی حرفـــه ی 
ادی کنتـــر درســـت قبـــل از آن کـــه آمریـــکا 
وارد جنـــگ جهانـــی دوم بشـــود، شـــروع 
ـــی  ـــه ی ۱۹۳۰، یعن ـــاالن ده ـــی از فع ـــد. یک ش
ـــت  ـــبب قومی ـــه س ـــر را ب ـــون، ادی کنت برگش
ـــد  ـــخنرانی ض ـــا س ـــرد ت ـــاب ک ـــش انتخ یهودی
هیتلـــر و نژادپرســـتی ارائـــه دهـــد. امـــا بـــه 
ـــر  ـــد هیتل ـــخنرانی ض ـــن س ـــه ای ـــر اینک خاط
از جانـــب کنتـــر پیـــش از ورود آمریـــکا بـــه 
ــیاری از  ــر بسـ ــود، کنتـ ــی بـ ــگ جهانـ جنـ
ــرا  ــت داد، چـ ــش را از دسـ ــرمایه گذارانـ سـ
کـــه بســـیاری از آن هـــا ترجیـــح می دادنـــد 
کـــه وجهـــه ی سیاســـی بی طرفـــی داشـــته 
باشـــند. بـــا در نظـــر گرفتـــن ایـــن نکتـــه، 
ـــط  ـــه در اواس ـــود ک ـــی نب ـــا کمدین ـــر تنه کنت
ــت  ــزول و در نهایـ ــار نـ ــه ی ۱۹۳۰ دچـ دهـ
ـــرادران  ـــت ب ـــدی آنارشیس ـــد. کم ـــقوط ش س
ــه ی ۱۹۳۰  ــط دهـ ــز در اواسـ ــس نیـ مارکـ
اُفـــت کـــرد. بعـــد از انتشـــار ســـوپ اردک، 
ــِش  ــای نقـ ــه از ایفـ ــرد کـ ــام کـ ــو اعـ زیپـ
ـــی  ـــر اصل ـــوان بازیگ ـــه عن عشـــقی یکنواخـــت ب
ـــا  ـــی ب ـــر در فیلم ـــت و دیگ ـــده اس ـــته ش خس
بـــرادران مارکـــس فعالیتـــی نخواهـــد کـــرد. 
ـــت را  ـــتدیوی پارامون ـــز اس ـــرادران نی ـــی ب مابق
ـــرگ  ـــن تالِب ـــر ایروی ـــر نظ ـــد و زی ـــرک کردن ت
بـــه ام.جـــی.ام رفتنـــد. اولیـــن فیلـــم آن هـــا 
ــتانی  ــرا داسـ ــبی در اپـ ــی.ام، شـ ــا ام.جـ بـ
ــی  ــار قبلـ ــا آثـ ــاوت بـ ــد متفـ ــد در صـ صـ
آن هـــا داشـــت. دخالت هـــای ام.جـــی.ام، 
ــا  ــای آن هـ ــی را در اجراهـ ــای اساسـ المان هـ
تغییـــر داد: زوج هـــای عاشـــق. منتقدیـــن 
معتقـــد بودنـــد کـــه ترکیـــب اصالـــت و 
ــینمای  ــیوه ی سـ ــه شـ ــه بـ ــدی واریتـ کمـ
ـــی.ام  ـــه ام.ج ـــس ب ـــرادران مارک ـــوِی ب ـــه گ قص
ـــا اعمـــال  ـــن مســـئله ب منتقـــل شـــده اســـت. ای
فشـــار از ســـمت ایرویـــن تالبـــرگ بـــا خاقیـــت 
در تهیـــه کنندگـــی و اســـتعداد بـــرادران 
ـــت،  ـــم آمیخ ـــازی در ه ـــم س ـــس در فیل مارک
ــدود  ــه محـ ــر بـ ــز منجـ ــه در نهایـــت نیـ کـ
ــا  ــد، و آن هـ ــا گردیـ ــت آن هـ ــدن خاقیـ شـ
ــدی  ــبک کمـ ــزول در سـ ــمت نـ ــه سـ را بـ
ـــز  ـــزی نی ـــر و وول ـــوق داد. ویل ـــت س آنارشیس
بـــه سرنوشـــتی مشـــابه بـــرادران مارکـــس و 

ـــی  ـــه«، مســـبب آمادگ ـــرای صحن آموزشـــی ب
آن هـــا بـــرای نقش هـــای همـــراه بـــا 
ـــدای  ـــا ص ـــم ب ـــن فیل ـــت. اولی ـــوگ گش دیال
ـــزرگ در ســـال  ـــور ب چارلـــی چاپلیـــن، دیکتات
۱۹۴۰ بـــود. شـــهرت کمـــدی آنارشیســـت 
ـــت،  ـــه داش ـــه ی ۱۹۳۰ ادام ـــط ده ـــا اواس ت
ـــش  ـــاهد کاه ـــه ش ـــی ک ـــان زمان درســـت هم
ـــن  ـــدی در ای ـــای کلی ـــن ه ـــت کمدی محبوبی
ـــه  ـــا تهی ـــط ب ـــن مرتب ـــم. قوانی ـــبک بودی س
ـــرده  ـــع ک ـــاد وض ـــه وزارت ارش ـــی ک کنندگ
بـــود همچنـــان بـــر دوش ویلـــر و وولـــزی  
ــر  ــه بـ ــور کـ ــرد, همان طـ ــنگینی می کـ سـ
ـــرد.  ـــنگینی می ک ـــس س ـــرادران مارک دوش ب
ـــاگر در  ـــتن تماش ـــز داش ـــال نی ـــن ح در عی
ـــر  ـــه کنت ـــود ک ـــزی ب ـــهرهای کوچـــک چی ش
ـــت طنزهـــای قومیتـــی  ـــه کاهـــش محوری را ب
ــرد.  ــور کـ ــش مجبـ ــی در فیلم هایـ و ملیتـ
ــد:  ــام ُدورو می گویـ ــه ویلیـ ــور کـ همان طـ
ـــه ی  ـــه ی ده ـــات انجـــام شـــده در میان »توافق
۳۰ تأثیراتـــی امیـــدوار کننـــده و مطمئـــن 
کننـــده در حـــال و هـــوای ملـــی داشـــت. 
هالیـــوود شـــروع بـــه ســـاخت فیلم هایـــی 
کـــرد کـــه مخصـــوص خانـــواده هـــای 

آمریکایـــی بـــود.«
ــت  ــای آنارشیسـ ــن هـ ــیاری از کمدیـ بسـ
ــا ســـبک  در آن زمـــان تـــاش کردنـــد تـ
خودشـــان را بـــا حالـــت و شـــکل جدیـــد 
تغییـــر بدهنـــد، امـــا تعـــداد کمـــی از 
ـــدند.  ـــن کار ش ـــام ای ـــه انج ـــق ب ـــا موف آن ه
ــی و از رده  ــلیقه های اجتماعـ ــرات سـ تغییـ
ــدی  ــای کلیـ ــن هـ ــردن کمدیـ ــارج کـ خـ
توســـط دولـــت و جامعـــه همگـــی منجـــر 
بـــه ســـقوط کمـــدی آنارشیســـت شـــدند. 
ـــت  ـــن اس ـــه همی ـــم ب ـــی فیل ـــد، زیبای هرچن
ــد  ــی خواهـ ــا باقـ ــه در یادهـ ــه همیشـ کـ
مانـــد، و اثباتـــی از تأثیـــرات چشـــم گیـــر 
آن هـــا  در جامعـــه اســـت و می توانـــد 
در ســـال های آتـــی موضوعاتـــی بـــرای 
ــو  ــم و ویدیـ ــجویان فیلـ ــات دانشـ تحقیقـ

باشـــد.
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)) 88 ســـال عمـــر کـــرد و تقریبـــًا 77 
ســـالش در نمایـــش و ســـینما فعـــال بـــود 

و مـــردم را ســـرگرم مـــی کـــرد.((
ــن  ــن ایـ ــاره چاپلیـ ــه دربـ ــن نکتـ مهم تریـ
بشناســـید  را  او  این کـــه  بـــرای  اســـت: 
را  فیلم هایـــش  اســـت  کافـــی  فقـــط 
ببینیـــد. آن هـــم نـــه فقـــط دوران ناطـــق 
صامت هایـــش.  شـــاهکار  دوران  بلکـــه  و 
ـــید  ـــتتان رس ـــه دس ـــن ب ـــه از چاپلی ـــر چ ه
ببینیـــد. چـــه کوتـــاه و چـــه بلنـــد. چـــه 
صامـــت چـــه ناطـــق. چـــه بـــا شـــخصیت 
ــار  ــدود آثـ ــه معـ ــرد و چـ ــش ولگـ معروفـ
ـــه در  ـــه و هم ـــرد. هم ـــخصیت ولگ ـــدون ش ب
نهایـــت چاپلیـــن اســـت. از ایـــن نظرهـــای 
ــالن  ــه فـ ــنوید کـ ــاد می شـ ــه ای زیـ کلیشـ
ــالن  ــر فـ ــینما. اگـ ــود سـ ــی خـ ــر یعنـ نفـ

ــود و ...  ــینما نبـ ــود سـ شـــخص نبـ
ــداق  ــن مصـ ــن ایـ ــورد چاپلیـ ــب در مـ خـ
کامـــاًل صحـــت دارد و هیـــچ هـــم کلیشـــه 

نیســـت! 
کافـــی  می گویـــم  کـــه  ایـــن  ولـــی 
ببینیـــد  را  فیلم هایـــش  فقـــط  اســـت 
هـــزاران دلیـــل دارد. حـــاال هـــزاران را 
بدانیـــد  کل  در  ولـــی  کردیـــم!  اغـــراق 
کـــه بـــا خوانـــدن دربـــاره چاپلیـــن، او را 
ــوری  ــًا حضـ ــه صرفـ ــید. و اینکـ نمی شناسـ
ــتر و  ــون  و پوسـ ــخصیتش را در تلویزیـ شـ
ـــت  ـــرار نیس ـــم ق ـــید ه ـــده باش ـــت دی اینترن
ـــان  ـــه پنه ـــما چ ـــون از ش ـــید. چ او را بشناس
کـــه هـــر بنـــی بشـــر روی کـــره زمیـــن، 
از کوچـــک تـــا بـــزرگ، اســـم چاپلیـــن را 
شـــنیده و پرســـوناژ او را در ذهـــن دارد. 
ــن  ــره زمیـ ــود روی کـ ــر می شـ ــر مگـ آخـ
ــی ؟!  ــن را نشناسـ ــی و چاپلیـ ــی کنـ زندگـ
 88 دانســـتید کـــه  فـــرض  بـــر  حـــاال 
ســـال عمـــر کـــرده. اینکـــه جنـــازه اش را 
ــواع و  ــا انـ ــار، یـ ــه کنـ ــم بـ ــد هـ دزدیدنـ
ــه  ــی کـ ــه زنکـ ــیه های خالـ ــام حاشـ اقسـ
خـــودش  از  جوان تـــر  خانم هـــای  بـــه 
عالقـــه داشـــته و در 4 بـــار ازدواجـــش 
ایـــن امـــر واضـــح بـــود خـــب! کـــه چـــه؟ 
بـــاز هـــم از شـــما چـــه پنهـــان کـــه 95 

درصـــد مردهـــای ایـــن کـــره خاکـــی بـــه 
ــه  ــان عالقـ ــر از خودشـ ــای جوان تـ خانم هـ
چاپلیـــن  مطمئنـــًا  و  می دهنـــد  نشـــان 

ــت. ــتثنا نیسـ ــه مسـ ــن قضیـ ــم از ایـ هـ
ایـــن حواشـــی اطـــراف عکـــس جنـــاب را 
بـــرای ایـــن گذاشـــتیم کـــه هـــم صفحـــه 
پـــر شـــود و هـــم یـــک ســـری نـــکات 
جـــذاب از زندگـــی اش را رو کنیـــم. ولـــی 
خـــب بـــاز تاکیـــد کنـــم کـــه اگـــر زیـــاد 

ــی  ــن حواشـ ــدن ایـ ــد. خوانـ ــت نداریـ وقـ
ــد  ــن االن برویـ ــد و همیـ ــار بگذاریـ را کنـ
ــی  ــای چارلـ ــی از دی وی دی هـ ــراغ یکـ سـ

ــن. چاپلیـ

زندگـــی او هماننـــد داســـتان های 
ــدی(  ــا هنـ ــوودی )یـ ــی هالیـ ــذت بخشـ لـ
ـــی  ـــی و ب ـــت و بدبخت ـــر و فالک ـــت. از فق اس

.1

چارلی چاپلین
نویسنده: مجید میرجمالی

majidleave@yahoo.com
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ـــگاه و  ـــدن در پرورش ـــزرگ ش ـــی و ب خانمان
کـــودک کار بـــودن رســـید بـــه میلیون هـــا 
ـــلطان های  ـــی از س ـــد. یک ـــول نق ـــون پ میلی

ـــش.  ـــوش جان ـــد. ن ـــوود ش هالی

ــه رفـــت .  ــالگی روی صحنـ از 10 سـ
ـــد  ـــه می رقصیدن ـــود ک ـــی ب ـــروه جوانان ـــزو گ ج
ــود؟  ــه بـ ــروه چـ ــام گـ ــد. نـ و آواز می خواندنـ

ـــایر  ـــوان از لنکش ـــت ج هش

ــای  ــه آقـ ــد گفـــت کـ ــمًا بایـ رسـ
مـــک ســـنت چاپلیـــن را بـــه ســـینما 
ــت  ــنت سرپرسـ ــک سـ ــرد. مـ ــی کـ معرفـ
ــود.  ــتون بـ ــی اسـ ــای کـ ــروه کمدین هـ گـ
او چاپلیـــن  را بـــرای بـــازی در فیلـــم )در 
ـــد  ـــر چن ـــرد ه ـــاب ک ـــاش( انتخ ـــالش مع ت
ـــورت  ـــن ص ـــه چاپلی ـــود ک ـــران ب ـــیار نگ بس
ــی  ــان بیبـ ــه ای دارد )همـ ــی کودکانـ خیلـ
ــالش  ــت در تـ ــان(. در نهایـ ــس خودمـ فیـ
معـــاش شـــد اولیـــن حضـــور رســـمی 
ــد  ــر چنـ ــن. هـ ــی چاپلیـ ــینمایی چارلـ سـ
ــالش  ــم )در تـ ــن فیلـ ــن از ایـ ــه چاپلیـ کـ
ـــم  ـــد و تصمی ـــش نیام ـــاًل خوش ـــاش( اص مع
ــودش یـــک شـــخصیت  ــرای خـ ــت بـ گرفـ
جدیـــد خلـــق کنـــد. از اینجـــا بـــود کـــه 
ـــد.  ـــود آم ـــه وج ـــینما ب ـــروف س ـــرد مع ولگ
)فکـــر کنـــم ولگـــرد بـــدون اغـــراق تنهـــا 
ــم باشـــد،  ــر هفتـ پرســـوناژ معـــروف هنـ
در حـــال حاضـــر بیـــن چاپلیـــن و جکـــی 
چـــان و مایـــکل جکســـون دو بـــه شـــک 

ــتم(  هسـ

چاپلیـــن از همـــان دوره جـــزو 
ــده  ــتون شـ ــای ثابـــت کـــی اسـ کمدین هـ
بـــود )بـــه همـــراه میبـــل نورمانـــد و بـــن 
ـــدر  ـــس الن ـــای مک ـــن(. او از کمدی ه تورپی
ـــواره  ـــود و هم ـــه ب ـــر گرفت ـــت تاثی ـــی نهای ب
ــت .  ــود می دانسـ ــتادان خـ ــزو اسـ او را جـ
ـــک  ـــه ی ـــر هفت ـــال 1914 ه ـــن در س چاپلی
ـــتون  ـــی اس ـــی ک ـــرای کمپان ـــاه ب ـــم کوت فیل

می ســـاخت. 

شـــخصیت ولگـــرد او طـــی زمـــان 
ایـــن  تغییـــرات زیـــادی کـــرد. مثـــاًل 
شـــخصیت در اوایـــل حضـــورش خیلـــی 
بـــود.  بی شـــعور  و  زخمـــت  و  بـــی ادب 
چاپلیـــن  و  شـــد  زیـــادی  انتقادهایـــی 
او  تصمیـــم گرفـــت کم کـــم شـــخصیت 
را مودب تـــر و آقامنش تـــر کنـــد. فیلـــم 
ــخصیت  ــی در شـ ــه عطفـ ــرد( نقطـ )ولگـ
پـــردازی او بـــود. شـــخصیت ولگـــرد او در 
ــد.  ــر شـ ــد ظاهـ ــاه و بلنـ ــم کوتـ 70 فیلـ

در 26 ســالگی یکــی از پردآمدترین 
ــه  ــوری ک ــه ط ــود. ب ــده ب ــان ش ــراد جه اف
ــرد  ــوکه ک ــردم را ش ــد م ــدار درآم ــن مق ای
ــد.  ــی راه انداختن ــای و هوی ــات ه و مطبوع
جــان آر فردلــر، رئیــس اســتودیو، در دفــاع 
از چاپلیــن گفــت: » مــا تــوان پرداخــت 
ــم  ــن داری ــای چاپلی ــه آق ــغ را ب ــن مبل ای
برایــش  و  می خواهنــد  را  او  مــردم  زیــرا 

پــول می دهنــد « 

ــرکت  ــی اول شـ ــگ جهانـ در جنـ
نکـــرد. رســـانه های انگلیســـی حســـابی 
برایـــش زدنـــد ولـــی خبـــر نداشـــتند کـــه 
چاپلیـــن مـــورد عالقـــه ارتشی هاســـت.  او 
هم چنیـــن اولیـــن بازیگـــری بـــود کـــه در 
ســـال 1926 چهـــره اش روی مجلـــه تایـــم 
ــه اش  ــورد عالقـ ــم مـ ــت . فیلـ ــرار گرفـ قـ
ـــتاین(  ـــرگئی آیزنش ـــن )س ـــاو پوتمکی رزمن
شـــفیق  رفیق هـــای  از  یکـــی  و  بـــود 
وینســـتون چرچیـــل سیاســـت مدار بـــود و 
ـــود.  ـــاق ب ـــم ات ـــی ه ـــورل مدت ـــتن ل ـــا اس ب

ــاز شـــرکت  ــده جـ فیلـــم خواننـ
ـــق و  ـــکانس ناط ـــک س ـــا ی ـــر ب ـــرادران وارن ب
ـــینما  ـــدا را وارد س ـــکال ص ـــکانس موزی 6 س
کـــرد. امـــا چاپلیـــن اصـــال جـــزو دوســـت 
داران صـــدا نبـــود و می ترســـید شـــخصیت 
ولگـــرد اصالـــت و ویژگـــی اش را از دســـت 

بدهـــد. روشـــنایی های شـــهر و دوران 
ـــا  ـــد ام ـــاخته ش ـــق س ـــدرن در دوره ناط م
ـــوگ نداشـــت. چاپلیـــن باالخـــره تســـلیم  دیال
ــینماگرانی  ــه سـ ــل همـ ــد )مثـ ــدا شـ صـ
کـــه باالخـــره تســـلیم تکنولـــوژی جدیـــد 
ــور  ــال 1940 دیکتاتـ ــوند( و در سـ می شـ
بـــزرگ را روانـــه پـــرده ســـینماها کـــرد. 
ســـخنرانی پـــر از شـــعار آخـــر فیلـــم هـــم 
ـــدا  ـــود ص ـــی از وج ـــان ناش ـــگار هیج ـــه ان ک

در فیلمـــش بـــود. 

ــرش  ــم آخـ ــد فیلـ ــز چنـ ــه جـ بـ
ــر  ــل سـ ــه کامـ ــا فیلم نامـ ــت بـ ــچ وقـ هیـ
ـــش  ـــتان را در ذهن ـــت. داس ـــه نمی رف صحن
ـــز را شـــکل  ـــه همـــه چی داشـــت و ســـر صحن
مـــی داد. البتـــه بـــه هیـــچ عنـــوان بداهـــه 
کار نمی کـــرد و بســـیار هـــم ســـخت گیـــر 
فیلم بـــرداری  بـــرای  ســـاعت ها  بـــود. 
ــرد.  ــرف می کـ ــت صـ ــکانس وقـ ــک سـ یـ
جـــزو وسواســـی های دیوانـــه ســـینما بـــود. 

ــم  ــی هـ ــیار خوبـ ــین بسـ موزیسـ
ــاخت آخریـــن فیلمـــش  ــد از سـ ــود. بعـ بـ
)کنتســـی از هنـــگ کنـــگ(، بـــرای 
خـــود  صامـــت  فیلم هـــای  از  خیلـــی 
دوبـــاره موســـیقی نوشـــت )کـــه ای کاش 
ایـــن کار را نمی کـــرد ، مثـــاًل مقایســـه 
ـــدگان  ـــاهکار جوین ـــی ش ـــخه اصل ـــد نس کنی
ـــودش  ـــا خ ـــه بعده ـــخه ای ک ـــا نس ـــا را ب ط

ــرد.(  ــذاری کـ ــن و صداگـ ــاره تدویـ دوبـ
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چارلی چاپلین و ولگرد درونش

حقیقتـــًا چـــه کســـی را بهتـــر از چارلـــی 
چاپلیـــن می شناســـید کـــه شـــما را بـــه 
ـــه  ـــده انداخت ـــه خن ـــن ب ـــزان ممک ـــترین می بیش
ـــی احساســـات  ـــن حـــال در لحظات باشـــد و در عی
برانگیـــز، اشـــک دلســـوزی را بـــه چشـــمانتان 
هدیـــه دهـــد؟ او بـــدون شـــک ســـلطان 
بالمنـــازع کمـــدی صامـــت اســـت؛ کمـــدی ای 
کـــه تنهـــا ابـــزارش پانتومیم هـــای خالقانـــه و 
ـــل راه  ـــن در اوای ـــتند. چاپلی ـــت هس ـــز موقعی طن
ــل  ــادی را متحمـ ــختی های زیـ ــی اش سـ زندگـ
ــالگی  ــش در سه سـ ــی والدینـ ــده، از جدایـ شـ
ـــه  ـــی ک ـــدرش وقت ـــوت پ ـــا ف ـــه ت ـــی گرفت چارل
ــچ  ــا او هیـ ــت. امـ ــال داشـ ــا دوازده سـ او تنهـ
موقـــت از پـــا ننشســـت و حتـــی در دوران 
ـــش در  ـــرادر بزرگ ـــراه ب ـــه هم ـــادر ب ـــالت م کس
ـــرای  ـــان اج ـــادر و پدرش ـــه م ـــالنی ک ـــان س هم
ــد.  ــه کار شـ ــغول بـ ــد مشـ ــش می کردنـ نمایـ
چاپلیـــن همیشـــه موفیقتـــش را در پانتومیـــم 
مدیـــون مـــادرش می دانســـته و در ایـــن بـــاره 
ـــک دارم  ـــود ش ـــادرم نب ـــر م ـــت: »اگ ـــه اس گفت
کـــه می توانســـتم در پانتومیـــم موفقیتـــی 
ـــدان  ـــن هنرمن ـــی از بزرگتری ـــم. او یک ـــب کن کس
ــده ام.«  ــون دیـ ــا کنـ ــه تـ ــود کـ ــم بـ پانتومیـ

ـــرای  ـــا ب ـــت ام ـــی داش ـــی انگلیس ـــن اصلیت چاپلی
ــب تر  ــغلی مناسـ ــت شـ ــردن موقعیـ ــدا کـ پیـ
عـــازم آمریـــکا شـــد. او در اوایـــل مهاجرتـــش 
بـــه آمریـــکا هـــم اتاقـــی آرتـــور اســـتنلی 
ــد از  ــه بعـ ــد کـ ــورن( شـ ــتن لـ جفرسون)اسـ
ـــت،  ـــس بازگش ـــه انگلی ـــورن ب ـــتن ل ـــی اس مدت
ـــال 1913  ـــد. در س ـــکا مان ـــی در آمری ـــا چارل ام
ـــرار  ـــه ق ـــورد توج ـــن م ـــازی چاپلی ـــه ب ـــود ک ب
ـــورش را  ـــن حض ـــال 1914 اولی ـــت و در س گرف
ـــک  ـــاختن ی ـــام س ـــه ن ـــدی، ب ـــی کم در فیلم
زندگـــی تجربـــه کـــرد؛ فیلمـــی کـــه بســـیار 
ـــرار  ـــدگان ق ـــه کنن ـــوم و تهی ـــه عم ـــورد توج م

گرفـــت. 
طولـــی نکشـــید کـــه او شـــخصیت ولگـــرد را 
ــای  ــا لباس هـ ــر بـ گســـترش داد؛ مـــردی فقیـ
و  بـــزرگ  کفش هایـــی  تنـــگ،  منـــدرس 
ـــه ای  ـــی ترک ـــراه عصای ـــه هم ـــک ب ـــی کوچ کاله
ـــه ی خـــود  ـــه گفت ـــی! ب ـــاد ماندن ـــه ی و ســـیبیلی ب
ــش  ــرد را لباس هایـ ــخصیت ولگـ ــن، شـ چاپلیـ
ـــش  ـــم اول ـــای فیل ـــد. او از لباس ه ـــف کردن تعری
ــت  ــودش دسـ ــس خـ ــد پـ ــش نمی آمـ خوشـ
بـــه کار شـــد و لبـــاس ولگـــرد را ایجـــاد کـــرد 
ـــی کـــه ایـــن لباس هـــا را پوشـــید و بـــه  و زمان

خالصه داستان
ولگـردی فقیـر بـه صـورت اتفاقـی بـا دختـری نابینـا روبـرو شـده و بـه او دل 
می بنـدد. دختـر نابینـا خیـال می کند کـه ولگرد مـردی متمول اسـت و متوجه 
ماهیـت واقعـی او نمی شـود.در ادامـه ولگـرد مـردی پولـدار را از خطـر مـرگ 

نجـات می دهـد کـه ایـن عمـل او باعـث سلسـه اتفاقـات دیگـری می شـود.
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روی صحنـــه رفـــت، دیگـــر شـــخصیت ولگـــرد 
ـــی  ـــرد چارل ـــخصیت ولگ ـــود. ش ـــده ب ـــد ش متول
ـــتفاده  ـــورد اس ـــم او م ـــن فیل ـــن در چندی چاپلی
قـــرار گرفـــت. چارلـــی چاپلیـــن شـــاکله ی 
اولیـــه شـــخصیت ولگـــرد و ســـیر تکاملـــی او 
را این گونـــه بازگـــو می کنـــد: »در روزهـــای 
ــه  ــر بـ ــود و کمتـ ــر بـ ــرد آزادتـ بنیادیـــن ولگـ
ــزش  ــع مغـ ــد. آن موقـ ــدود می شـ ــرح محـ طـ
بـــه نـــدرت درُکنـــش بود)فقـــط غرایـــزش 
ـــون:  ـــه ای چ ـــای اولی ـــران نیازه ـــه نگ ـــد، ک بودن
غـــذا، گرمـــا و جان پنـــاه بـــود.( امـــا بـــا هـــر 
ولگـــرد  کمـــدی، شـــخصیت  در  موفقیـــت 
پیچیده تـــر  شـــد. احساســـات شـــروع بـــه 
ـــن  ـــد. ای ـــرده بودن ـــخصیت ک ـــن ش ـــوذ در ای نف
ـــه  ـــون او ب ـــد، چ ـــکل ش ـــک مش ـــه ی ـــل ب تبدی
وســـیله ی مرزهـــای اســـلپ اســـتیک محـــدود 
ــه  ــی بـ ــن اســـت نمایشـ ــد. ایـــن ممکـ می شـ
ـــی  ـــتیک روان شناس ـــلپ اس ـــا اس ـــد، ام ـــر برس نظ
کامل تـــری را مطالبـــه می کـــرد. راه حـــل 
ـــوان   ـــه عن ـــرد ب ـــه ولگ ـــن ب ـــه م ـــد ک ـــی آم وقت
ـــن  ـــده م ـــن ای ـــا ای ـــردم. ب ـــر ک ـــک فک ـــی دلق نوع
ـــا  ـــراه ب ـــدی هم ـــتن کم ـــردن و آراس ـــان ک در بی
ـــًا  ـــا منطق ـــودم. ام ـــر ب ـــات آزادت ـــنی احساس چاش
ـــک  ـــه ی ـــا ب ـــر زیب ـــک دخت ـــه ی ـــود ک ـــخت ب س
ـــه  ـــوع همیش ـــن موض ـــود. ای ـــد ش ـــرد عالقمن ولگ
ــود. در  ــکل بـ ــک مشـ ــن یـ ــای مـ در فیلم هـ
ــه  ــر بـ ــدی دختـ ــال، عالقمنـ ــدگان طـ جوینـ
ــه او را  ــود کـ ــروع می شـ ــی شـ ــرد موقعـ ولگـ
ـــل  ـــداً تبدی ـــه بع ـــزی ک ـــد، چی ـــخره می کن مس
بـــه حـــس دلســـوزی می شـــود و ولگـــرد 

ــر  ــرد. دختـ ــتباه می گیـ ــق اشـ ــا عشـ آن را بـ
فیلـــم روشـــنایی های شـــهر کـــور اســـت. در 
ایـــن ارتبـــاط ولگـــرد بـــرای دختـــر ُرمانتیـــک 
ــه  ــی کـ ــا زمانـ ــت تـ ــتنی اسـ ــت داشـ و دوسـ

ــردد.«  ــر بازمی گـ ــی دختـ بینایـ

ـــر  ـــی مختص ـــه توضیح ـــا دارد ک ـــا، ج ـــن  ج در ای
ـــود؛  ـــه ش ـــتیک گفت ـــلپ اس ـــورد واژه ی اس در م
ـــه  ـــوط ب ـــز مرب ـــبک طن ـــک س ـــتیک ی ـــلپ اس اس
فعالیـــت هـــای اغـــراق آمیـــز فیزیکـــی اســـت 
ـــد.  ـــور می کن ـــلیم عب ـــل س ـــای عق ـــه از مرزه ک
ـــوب  ـــه چ ـــک تک ـــتیک ی ـــلپ اس ـــت اس در حقیق
ــه  ــت کـ ــی اسـ ــی از تکه چوب هایـ ــا ترکیبـ یـ
توســـط دلقک هـــا یـــا دیگـــر کمدین هـــا 
ـــد چـــک زدن اســـتفاده  ـــرای ایجـــاد صـــدای بلن ب

ــت. ــده اسـ می شـ
ـــل  ـــش دلی ـــه ی صحبت ـــن در ادام ـــی چاپلی چارل
ـــش را  ـــت در آزادی کمدی ـــاد محدودی ـــت ایج عل
ــدار  ــه ای از یـــک طرفـ ــد و جملـ ــر می کنـ ذکـ
ناراضـــی را بیـــان مـــی دارد: »همان طـــور کـــه 
مهـــارت مـــن در ســـاختار داســـتان رشـــد 
محـــدود  مـــن  کمـــدی  آزادی  می کـــرد، 
می شـــد. در آن موقـــع یـــک طرفـــدار کـــه 
ـــای  ـــه کاره ـــه ام را ب ـــن اولی ـــای بنیادی کمدی ه
ـــاًل  ـــت: "قب ـــم نوش ـــی داد برای ـــح م ـــرم ترجی اخی
ـــاال  ـــا ح ـــد، ام ـــو بودن ـــرده ی ت ـــردم ب ـــوم م عم

تـــو بـــرده ی عمـــوم مـــردم هســـتی."«

در برهــه ی زمانــی خاصــی ســاخته شــد. 
وارد ســینما  تازگــی صــدا  بــه  زمانــی کــه 
ــدن  ــه شــدت مشــتاق دی ــردم ب ــود و م ــده ب ش
ــی چاپلیــن  ــا چارل ــد. ام فیلم هــای صــدادار بودن
ــود  ــه فیلم هــا ب ــف ورود صــدا ب ــه شــدت مخال ب
و بارهــا مخالفتــش را بــا ایــن فنــاوری ابــراز کرد. 
ــن  ــود چاپلی ــته های خ ــیله ی دست نوش ــه وس ب
پــی  مخالفت هایــش  دالیــل  بــه  می  شــود 
ــرل  ــاره ی کنت ــزی درب ــا چی ــاز آن ه ــرد:»در آغ ب
صــدا نمی دانســتند: زره یــک شــوالیه مثــل 
ــگ  ــه ی اســتیل جرن ســر و صــدای یــک کارخان
جرنــگ می کــرد، یــک شــام ســاده ی خانوادگــی 
ــتوران ارزان  ــک رس ــلوغی در ی ــاعت ش ــل س مث
ــن آب  ــک ریخت ــید و ی ــر می رس ــه نظ ــت ب قیم
ــی ایجــاد می کــرد  ــن عجیــب غریب ــوان، ُت در لی
ــاال بــود. مــن  کــه مثــل اجــرای نــت ســِی)C( ب
بــا ایــن بــاور از ســینما )بــا اکــران فیلمــی 
ــینمای  ــای س ــه روزه ــدم ک ــارج ش ــدادار( خ ص
ــاه  ــک م ــا ی ــت. ام ــمار اس ــت ش ــق انگش ناط
ــاًل  ــم کام ــر فیل ــدن مای ــرو گل ــی مت ــد کمپان بع
موزیکالــی بــه نــام ملــودی بــرادوی تولیــد کــرد 
ــا  ــود ام ــده ی بی ارزشــی ب و چــه کار کســل کنن

روشنایی های شهر؛ آخرین و درخشان ترین 
فیلم صامت چاپلین

فیلــم صامــت تحســین برانگیز روشــنایی های شــهر 
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ــت.  ــه داش ــگفت آور در گیش ــت ش ــک موفقی ی
آن آغازگــرش بــود؛ بعــد از آن شــب هــر ســالن 
نمایشــی شــروع بــه سیم کشــی بــرای صــدا کــرد. 
آن غــروب فیلم هــای صامــت بــود. ایــن تأســفی 
بــود بــر آن هایــی کــه شــروع بــه پیشــرفت کــرده 
بودنــد. مورنائــو کارگــردان آلمانــی از ایــن مدیوم 
صامــت بــه صــورت مؤثــری اســتفاده می کــرد و 
بعضــی از کارگردانــان آمریکایــی مــا هــم شــروع 
ــد. یــک  ــه انجــام چنیــن کارهایــی کــرده بودن ب
ــی داشــت،  ــه ی جهان ــت خــوب جذب ــم صام فیل
بــود.  عامه پســند  هــم  و  روشــن فکرانه  هــم 
ــا  ــود. ام ــه ب ــت رفت ــا از دس ــام آن ه ــاال تم ح
ــای  ــه ســاختن فیلم ه ــه ب ــودم ک ــن مصمــم ب م
ــاور  ــه ب ــر این ک ــه خاط ــم، ب ــه بده ــت ادام صام
ــواع نمایــش وجــود  ــرای تمــام ان داشــتم فضــا ب
ــودم  ــم کار ب ــک پانتومی ــن ی ــالوه م ــه ع دارد. ب
ــدون  ــرد و ب ــه ف ــر ب ــوم، منحص ــن مدی و در ای
شکسته نفســی بی جــا، یــک اســتاد. بنابرایــن 
مــن کارم را بــا تولیــد یــک فیلــم صامــت دیگــر 

ــه دادم.« ــهر ادام ــنایی های ش ــام روش ــه ن ب
شــهر،  روشــنایی های  شــدن  ســاخته  بــا 
ــود را  ــاهکارهای خ ــر از ش ــی دیگ ــن یک چاپلی
ــم از  ــای فیل ــام کاره ــًا تم ــرد. او تقریب ــق ک خل
ــی  ــندگی، تهیه کنندگ ــی، نویس ــه کارگردان جمل
و حتــی آهنگ ســازی را خــودش انجــام داده 
در  را  نماهــا  چگونــه  می دانســته  او  اســت. 
ــد.  ــت کن ــش، هدای ــه هدف ــیدن ب ــتای رس راس
ــای او همیشــه وجــود  ــت در کاره ــت و ظراف دق
داشــت، او هیــچ موقــت بــه کــم و متوســط 
ــار  ــد ب ــای ص ــه به ــی ب ــد و حت ــی نمی ش راض
ــان  ــی در آن زم ــه ای هنگفت ــت)که هزین برداش
ــرش را  ــورد نظ ــص م ــه ی بی نق ــت( صحن داش
بــه دســت مــی آورد. روشــنایی های شــهر 
ــه ای  ــن مســئولیت حرف ســخت ترین و طوالنی تری
ــت  ــال و هش ــان دو س ــود. در آن زم ــن ب چاپلی

مــاه طــول کشــید تــا کار کامــل شــود. بــا تقریبــًا 
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ــنایی های  ــازی روش ــد، آهنگ س ــه ش ــه گفت ک
شــهر را خــود چاپلیــن برعهــده گرفــت. او 
ــن بخــش  همچنیــن ســلیقه ی خاصــش را در ای
ــن ســلیقه منحصــر  ــی چاپلی ــرد. چارل اعمــال ک
بــه فــردش و معضــالت پیــش روی ایــن ســلیقه 
را این گونــه تفســیر می کنــد: »یــک مطلــب 
ــه  ــود ک ــدا، آن ب ــورد ص ــده درم ــحال کنن خوش
مــن می توانســتم موســیقی را کنتــرل کنــم، 
ــاختم.  ــودم را س ــای خ ــن آهنگ ه ــن م بنابرای
ُرمانتیــک  آهنگ هــای  داشــتم  ســعی  مــن 
تضــاد  در  کمدی هایــم  بــرای  کالســیکی  و 
ــیقی  ــون موس ــازم، چ ــرد بس ــخصیت ولگ ــا ش ب
کالســیک بــه کمــدی مــن یــک ُبعــد احساســی 
را  ایــن  نــدرت  بــه  آهنگ ســازان  مــی داد. 
موســیقی  آن هــا می خواســتند  می فهمیدنــد. 
خنــده دار باشــد. امــا مــن توضیــح مــی دادم کــه 
ــی  ــن موزیک ــم، م ــازی نمی خواه ــن همانند س م
و  فریبندگــی  بــا  تضــاد  در  کــه  می خواهــم 
مشــعوف کــردن باشــد، بــرای بیــان احساســات، 
ــدون این کــه یــک کار هنــری ناقــص داشــته  »ب
باشــیم« همان طــوری کــه ِهزلیــت بیــان داشــته 

ــت.« اس
امــا معضــالت چاپلیــن تنهــا بــه موســیقی 
محــدود نمی شــد، او همچنیــن از نظــر انتخــاب 
ــار  ــش دچ ــری بازیگران ــوه ی بازیگ ــر و نح بازیگ
مشــکالتی بــود کــه او ایــن مشــکالت را در 
ــا  ــی دارد: »ب ــان م ــه بی ــه اش این گون زندگی نام
ــم  ــک فیل ــهر ی ــنایی های ش ــود روش ــن وج ای
ایــده آل صامــت بــود و هیچ چیــزی نمی توانســت 
ــا  ــن ب ــا م ــد. ام ــرا از ســاخت آن منصــرف کن م
چندیــن مشــکل روبــرو بــودم. از زمــان روی کار 
ــدت  ــه م ــه حــاال ب ــای صــدادار ک ــدن فیلم ه آم
ــا  ــت، بازیگره ــق آن می گذش ــال از خل ــه س س

ــم  ــد چطــور پانتومی ــرده بودن ــوش ک ــراً فرام اکث
ــر  ــان براث ــام زمان بندی هایش ــد. تم ــازی کنن ب
ــود.  ــه ب ــن رفت ــم از بی ــرک ک ــرف زدن و تح ح
ــه  ــود ک ــری ب ــردن دخت ــدا ک ــر پی مشــکل دیگ
ــه نظــر برســد بــدون آن کــه  می توانســت کــور ب

ــود.«  ــته ش ــی اش کاس از زیبای
چاپلیــن همــواره در انتخــاب بازیگــر مناســب)به 
ــه ای  خاطــر وســواس خاصــش در گرفتــن صحن
او  می شــد.  مشــکل  دچــار  بی نقــص( 
را  چریــل  ویرجینیــا  نــام  بــه  جــوان  زنــی 
بــرای بازیگــری نقــش دختــر نابینــای فیلــم 
در  چاپلیــن  برگزیــد.  روشــنایی های شــهر 
ابتــدا مســحور توانایــی بــازی خــوب چریــل شــد 
امــا در طــول فیلــم بــه علــت ارتبــاط نامناســب 
حتــی می خواســت بازیگــر دیگــری بــه جــای او 
ــت و  ــن کار انجــام نگرف ــت ای ــا عاقب ــذارد، ام بگ
چریــل شــخصیتش را تــا بــه انتهــا بازی کــرد. در 
آن زمــان کــه همــه بازیگــران ســعی می کردنــد 
بــا ســفید کــردن چشمانشــان خــود را بــه 
ــه  ــل ب ــا چری ــد، ویرجینی ــک کنن ــان نزدی نابینای
ــام  ــت تم ــراق توانس ــدون اغ ــی و ب ــورت ذات ص
ــش  ــازد و نق ــرآورده س ــن را ب ــای چاپلی معیاره

ــذارد. ــش بگ ــه نمای ــی ب ــی نقص ب

گذر از صامت، گذری سخت برای چاپلین 
بود.

بعــد از گــذر از مشــکالت فــراوان درونــی و 
ــن  ــه ی چاپلی ــای بی وقف ــم، تالش ه ــی فیل بیرون
ــنایی های  ــیند و روش ــار می نش ــه ب ــره ب باالخ
ــا  ــی  آورد. ب ــراه م ــه هم ــی ب ــروش خوب ــهر ف ش
کار  بــرای  چاپلیــن  موفقیــت  ایــن  وجــود 
ــن  ــود، او ای ــردرگمی می ش ــار س ــدی اش دچ بع
ــن  ــد: »م ــه تفســیر می کن ســردرگمی را این گون
بــی هــدف و باطــل بــودم. از زمــان ابداع صــدا در 
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ــده ام  ــای آین ــتم ایده ه ــن نمی توانس ــا، م فیلم ه
را مشــخص کنــم. گرچــه روشــنایی های شــهر 
یــک موفقیــت بــزرگ بــود و از هــر فیلم صــدادار 
ــن  ــا ای ــد، ب ــازتر ش ــان پول س ــری در آن زم دیگ
وجــود مــن حــس می کــردم کــه ســاختن یــک 
فیلــم صامــت دیگــر مــرا در وضعیــت بــدی 
ــی  ــردگی ناش ــن از افس ــد، همچنی ــرار می ده ق
ــیدم.  ــدن می ترس ــداد ش ــت قلم ــه پرس از کهن
گرچــه یــک فیلــم خــوب صامــت هنری تــر 
ــه  ــودم ک ــراف ب ــه اعت ــور ب ــن مجب ــا م ــود، ام ب
ــرد.  ــروزی می ک صــدا، شــخصیت ها را بیشــتر ام
ــک  ــاخت ی ــکان س ــر ام ــه فک ــن ب ــداری م گه گ
ــرا  ــر م ــن فک ــا ای ــادم، ام ــدادار می افت ــم ص فیل
مــن  می دانســتم  چــون  می کــرد  مریــض 
ــم  ــای صامت ــه شــکوه فیلم ه ــم ب ــز نمی توان هرگ
ــد  ــه بای ــود ک ــی ب ــدان معن ــن ب ــت یابم. ای دس
بگــذارم.  کنــار  کامــاًل  را  ولگــرد  شــخصیت 
بعضــی از مــردم پیشــنهاد می دادنــد کــه ولگــرد 
ــا  ــود ب ــل تصــور ب صــدادار بشــود. ایــن غیــر قاب
ــه  ــی آورد او ب ــان م ــه زب ــه ب ــه ای ک ــن کلم اولی
ــی  ــالوه فضای ــد. بع ــل می ش ــری تبدی ــرد دیگ ف
کــه او در آن متولــد شــده بــود بــه همــان 
می پوشــید  کــه  مندرســی  لبــاس  انــدازه ی 
صامــت بود.«بــا وجــود ایــن صحبت هــا چاپلیــن 
ــه پذیــرش صــدادار کــردن شــخصیت  مجبــور ب

ولگــرد می شــود.

در فیلم عصر جدید، ولگرد در سراسر فیلم حرفی 
به زبان نمی آورد اما در یکی از صحنه های پایانی با 
بداهه پردازی، شعری مضحک و جالب می خواند؛ 
از این صحنه بارها به عنوان یکی از مشهورترین 
از  گذر  است.  شده  یاد  سینما  تاریخ  صحنه های 
سینمای صامت گذری بسیار سخت برای چارلی 
این وضعیت  از  افسوس  ناراحتی و  و  بود  چاپلین 

»در  کرد:  حس  او  دیگر  جمالت  در  می توان  را 
در  کننده ای  تهییج  عالقه ی  من  کار  گذشته، 
در  کارها  آن  حاال  اما  داشت.  تهیه کنندگان  بین 
موفقیت فیلم های صدادار کاماًل گم شده بودند و 
هرچه زمان جلو می رفت من حس می کردم که از 
غافله عقب مانده ام؛ من گمان می کردم تباه شده 

هستم.«
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بع: منا
1. کتــاب »زندگی نامــه مــن« - نوشــته ی چارلــی 

پلین چا
2. مقاله ی دیوید رابینسون در سایت:

 www.charliechaplin.com با عنوان 
»فیلم برداری روشنایی های شهر«

چگونه صحنه ی فوق العاده ی آخر فیلم 
روشنایی های شهر شکل گرفت؟

اصلــی  محــور  نابینایــی  کار،  اول  همــان  از 
ماجراهــای فیلــم قــرار گرفــت امــا داســتان اولیــه 
ــرد. در  ــدا ک ــی پی ــی تفاوت های ــتان نهای ــا داس ب
ابتــدا قــرار بــود کــه نقــش نابینــا را خــود چاپلین 
ــه  ــد ک ــی باش ــد؛ او می خواســت دلقک ــازی کن ب
بینایــی اش را از دســت داده امــا تــالش می کنــد 
کــه نقــص بــه وجــود آمــده را از دختــر کوچکش 
پنهــان کنــد، امــا داســتان بــه کلــی تغییــر کــرد 
و  تصمیــم بــر ایــن شــد کــه بــه جای شــخصیت 
دلقــک، دختــری نابینــا قــرار بگیــرد و بــار دیگــر 
ــوی  ــه جل ــرد ب ــتنی ولگ ــخصیت دوست داش ش
دوربیــن بــرود. وقتــی کــه ایــن تصمیــم گرفتــه 
ــک  ــی( ی ــر معمول ــور غی ــه ط ــن )ب ــد، چاپلی ش
ــت:  ــم داش ــان فیل ــی پای ــح از چگونگ ــده واض ای
لحظــه ای کــه دختــر کــور بینایــی اش را دوبــاره 
ــده ی  ــت کنن ــت ناراح ــی آورد، واقعی ــت م بدس
ــل از  ــی قب ــن حت ــد. چاپلی ــی اش را می بین حام
فیلم بــرداری ایــن حــس را داشــت کــه اگــر ایــن 
ــن  ــی از بهتری ــاورد، یک ــوب در بی ــه را خ صحن

صحنه هایــش خواهــد بــود. حــق بــا او بــود. 
جیمــز َاجــی منتقــد درمــورد ایــن صحنــه گفتــه: 
»آن قســمت ماهرتریــن بازیگــری و باالتریــن 

ــت.«  ــام فیلم هاس ــه در تم لحظ
چاپلیــن در لحضــات پایانــی زندگــی اش هنــوز در 
حیــرت جــادوی ایــن صحنــه بــود و گفتــه: »مــن 
ــار داشــتم. در  ــا دوب ــک ی ــن حــس را فقــط ی ای
روشــنایی های شــهر فقــط در صحنــه ی آخــر... 
اندوهنــاک  تقریبــًا  نمی کــردم...  بــازی  مــن 
ــاره  ــودم و نظ ــده ب ــارج ش ــودم خ ــب خ از قال
می کــردم... صحنــه ی زیبایــی بــود، زیبــا، چــون 

ــود.« افراطــی در بازیگــری نب
چارلــی چاپلیــن بعــد از روشــنایی های شــهر 
ــون  ــر، همچ ــاده ی دیگ ــم فوق الع ــن فیل چندی
ــد  ــزرگ را تولی ــور ب ــد و دیکتات ــر جدی عص
کــرد، امــا اگــر بخواهیــم واقع بینانــه نــگاه 
ــر  ــش، دیگ ــای ناطق ــن در فیلم ه ــم، چاپلی کنی
آن چاپلیــن بی نقــص گذشــته نیســت و آثــارش 
ــردد.  ــی می گ ــد جزئ ــی هرچن ــار ضعف های دچ
نارضایتــی  ضعف هــا  ایــن  علــت  شــاید 
درونــی اش نســبت بــه صــدادار شــدن فیلم هــا و 
ــن  ــا ای ــد ام ــت باش ــن باب ــی او از ای به هم ریختگ

مطالــب اهمیتــی نــدارد چــرا کــه او گنجینــه ای 
یــادگار  بــه  مــا  بــرای  آثــاری درخشــان  از 
گذاشــته اســت کــه بــا دیــدن هرکــدام از آن هــا، 
در هــر زمانــی و هرکجــا و در هــر وضعیتــی کــه 
ــه  ــا را ب ــا و گریه ه ــن خنده ه ــید عمیق تری باش
شــما هدیــه می دهــد؛ مهــم نیســت کجــای 
دنیــا باشــید، چــه فرهنگــی داریــد و حتــی 
ــای  ــد، فیلم ه ــت می کنی ــی صحب ــه زبان ــه چ ب
ــر  ــا ه ــی ب ــتند و هرکس ــی هس ــت او جهان صام
ــه بهتریــن شــکل  ــا آن ب ــی، ب ملیتــی و هــر زبان
ممکــن ارتبــاط برقــرار می کنــد. بــه خاطــر 
تمــام لحظــات زیبایــی کــه برایمــان رقــم زدی از 
ــزرگ، ای ســلطان  ــو متشــکریم، ای چاپلیــن ب ت

ــت.  ــدی صام ــی کم حقیقت
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