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69 ویژه نامه سینما تک قلهک

4 آوریل 1957  متولد: 

ــن  ــه ای ــخ ک ــن تاری ــا ای ــماکی ت ــی کوریس آک

ــر  ــت. اگ ــاله اس ــود 57 س ــته می ش ــب نوش مطل

ــزار روز  ــًا 21 ه ــر بشــویم تقریب ــم دقیق ت بخواهی

زندگــی کــرده اســت. دیگــر خیلــی بخواهیــم روی 

ــزار و  ــود 50 ه ــم می ش ــوس کنی ــوع فوک موض

خــرده ای ســاعت! خالصــه این هــا را گفتیــم کــه 

پــس فــردا انــگ کپــی کــردن ســال تولــد خشــک 

ــد اســت.  ــد فنالن ــد! متول ــا نزنن ــه م ــی را ب و خال

می گوینــد خشــک هســتند و بــی روح. فیلم هــای 

آقــای کارگــردان هــم بیــن ســبک واقع گرایــی و 

میزانســن های دقیــق ســینمایی قــرار دارد. لحــن 

ــدی  ــک کم ــه ی ــرف ب ــک ط ــای او از ی فیلم ه

خشــک و بــی روح شــبیه اســت و از طرفــی گرمــا 

ــود  ــخصیت هایش وج ــی از ش ــات خاص و احساس

ــم  ــران فیل ــده بازیگ ــث ش ــن باع ــه همی دارد ک

ــی  ــه تنهای ــد. ب ــد بنامن ــی لن ــبکش را آک او س

ســینمای فنالنــد را در دهــه 80 بــه جهــان 

شناســاند. البتــه منظورمــان از جهــان همــان 

ــینمایی  ــنواره های س ــاص جش ــای خ مخاطب ه

اســت. بــا این کــه کمدی هــای زیــادی هــم 

ســاخته، امــا در کل بیننــدگان زیــادی )بــه 

ــم  ــب ه ــه عجی ــته اســت. ک ــام( نداش ــای ع معن

ــان زیــادی از جملــه جیــم  ــر کارگردان اســت. او ب

ــون  ــو و وس اندرس ــن تارانتین ــوش، کوانتی جارم

ــه ســزایی گذاشــته اســت. کوریســماکی  ــر ب تاثی

ــه اصطــالح هنــری  ــه زیرکــی تمــام ســینمای ب ب

ــیک  ــات کالس ــا ادبی ــرد. ب ــخره می گی ــه س را ب

هــم شــوخی می کنــد و اقتباس هــای زیرکانــه 

او از جنایــات و مکافــات و هملــت حســابی در 

ــی  ــن خــوش درخشــید. در زندگ جشــنواره برلی

ــش  ــت . در فیلم های ــی اس ــدت بدبین ــه ش آدم ب

ــه  ــی ک ــر فیلم های ــر اکث ــا در آخ ــور، ام همین ط

ــه  ــی ب ــا خوش ــتان را ب ــرانجام داس ــاخته،  س س

ــی در  ــرار اصل ــره راه ف ــاند. باالخ ــان می رس پای

ــینما.  ــت: س ــترس او اس دس

  

بـــا بـــرادر بزرگ تـــر خـــودش در 

ســـینما همـــکاری داشـــت. همـــکار فیلم نامـــه 

هـــم  بـــازی  برایـــش  و  بـــود  او  نویـــس 

می کـــرد. نـــام بـــرادر او میـــکا اســـت. ایـــن 

همـــکاری ادامـــه داشـــت تـــا اینکـــه آکـــی 

پـــروژه مســـتقل خـــود را شـــروع کـــرد. 

یـــک فیلـــم کمـــدی و اقتباســـی مـــدرن 

از جنایـــات و مکافـــات داستایفســـکی. 

ایـــن  انتخـــاب  علـــت  گفتـــه  خـــودش 

کتـــاب ایـــن بـــود کـــه در مصاحبـــه ای 
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آکی کوریسماکی
نویسنده: مجید میرجمالی

majidleave@yahoo.com



از هیچــکاک خوانــده بــود کــه او گفتــه بــود 
ــرد!  ــاس ک ــوان اقتب ــاب را نمی ت ــن کت ای

تاثیر هـــای زیـــادی از ژان پیـــر 
.2

ــت.  ــه اسـ ــون گرفتـ ــر برسـ ــل و روبـ ملویـ
طنـــز خفتـــه فیلم هـــای جارمـــوش را بـــه 
کارهـــای او شـــبیه می داننـــد و اتفاقـــًا 
معروف تریـــن  از  یکـــی  در  جارمـــوش 
فیلم هـــای او در نقشـــی کوتـــاه ظاهـــر 
ـــگارد  ـــای لنین ـــم کابوی ه ـــت. فیل ـــده اس ش
ـــیار  ـــروش بس ـــد ف ـــی رون ـــکا م ـــه آمری ب
زیـــادی داشـــت و باعـــث شـــناخته شـــدن 

کوریســـماکی در سطح جهانی شد. 

خـــودش البتـــه فیلمـــش را دوســـت 
اعتـــراف کـــرده اســـت " کـــه  نـــدارد و 
کابوی هـــا... بدتریـــن فیلـــم تاریـــخ ســـینما 
اســـت، البتـــه اگـــر فیلم هـــای سیلوســـتر 

اســـتالونه را حســـاب نکنیـــم! "

بـــه  فیلم ســـازی دیجیتـــال  بـــا 
شـــدت مخالفـــت می کـــرد. گفتـــه بـــود 
عنـــوان  هیـــچ  بـــه  زندگـــی  ایـــن  در 
ــا  ــت. امـ ــد رفـ ــال نخواهـ ــراغ دیجیتـ سـ
نوســـتالوژی  دشـــمن  بدتریـــن  زمـــان 
اســـت و در ســـال 2014 کوریســـماکی 
اعـــالم کـــرد کـــه بـــه خاطـــر دســـتیابی 
بـــه مخاطب هـــای بیشـــتر بـــه ســـمت 

ســـینمای دیجیتـــال رفتـــه اســـت. 

الکلـــی  مشـــروبات  فنالنـــد  در 
زیـــاد رواج دارد. مـــردم عـــادی کوچـــه 
ــب  ــه شـ ــن گونـ ــان را ایـ ــازار روزشـ و بـ
ایـــن  از  هـــم  کوریســـماکی  می کننـــد. 
ــه  ــه کـ ــت و گفتـ ــتثنی نیسـ ــده مسـ قاعـ
فیلم هایـــی کـــه ســـاخته را نصـــف بـــا 
حالـــت عـــادی ســـاخته و نصـــف هـــم بـــا 

حالـــت غیرعـــادی! 

ــورک  ــم نیویـ ــنواره فیلـ ــه جشـ بـ
نرفـــت. اســـکار را هـــم تحریـــم کـــرد. 
ولـــی ماجـــرای جشـــنواره نیویـــورک از 
ـــه  ـــت ک ـــذاب اس ـــا ج ـــرای م ـــت ب ـــن باب ای
ـــرای  ـــی و مرام گ ـــه لوط ـــماکی روحی کوریس
ـــا آورد!  ـــه ج ـــی ب ـــک ایران ـــرای ی ـــی ب ایران
ــه  وقتـــی در فـــرودگاه بـــود و فهمیـــد کـ
ـــاک  ـــه خ ـــازه ورود ب ـــتمی اج ـــای کیارس آق
گفـــت  و  برگشـــت  نـــدارد،  را  آمریـــکا 
اگـــر آنهـــا یـــک کارگـــردان ایرانـــی را 
نمی خواهنـــد حتمـــًا بـــا یـــک کارگـــردان 

ــد.  ــم کاری ندارنـ ــدی هـ فنالنـ

ـــه  ـــه همیش ـــت ک ـــی اس ـــزو آنهای ج
ــت .  ــرده اسـ ــینما مـ ــه سـ ــد کـ ــر زده انـ غـ
ـــد  ـــه بع ـــال 1970 ب ـــه از س ـــاد دارد ک اعتق
ـــن  ـــده. مارتی ـــاخته نش ـــاهکاری س ـــچ ش هی
اسکورســـیزی بعـــد از گاو خشـــمگین را 
را  مالیـــک  ترنـــس  آماتـــور می نامـــد و 
یـــک مذهبـــی ســـاز مضحـــک! البتـــه 
خـــودش را هـــم هیـــچ وقـــت تافتـــه 
جـــدا بافتـــه نمی دانـــد. بـــه شـــدت از 
فیلم هایـــی کـــه ســـاخته متنفـــر اســـت و 
ــاخته  ــه سـ ــن فیلمـــی کـ ــد آخریـ می گویـ
ــر  ــه از آن متنفـ ــت دارد و نـ ــه دوسـ را نـ
اســـت! در کل نمی دانیـــم. شـــاید ایـــن ادا 

و اصول هـــای خـــاص کمیـــک او اســـت. 
ـــد  ـــف بدانن ـــردان مول ـــو را کارگ ـــره ت باالخ
و جشـــنواره های مختلـــف زیـــر بـــال و 
ـــوناژ  ـــک پرس ـــد ی ـــد؛ بای ـــم بگیرن ـــرت را ه پ
خـــاص از خـــودت درســـت کنـــی دیگـــر.

ـــغل های  ـــراغ ش ـــتر س ـــم او بیش  فیل
معمولـــی مـــی رود. شـــخصیت هایش هـــم 
قهرمان هـــای  هســـتند.  همین طـــور 
ـــی  ـــتند و حت ـــر هس ـــه کارگ ـــای او طبق فیلم ه
بازیگرانـــی هـــم کـــه انتخـــاب می کنـــد 
ـــه  ـــتند ک ـــری هس ـــد و کارگ ـــران کارمن نابازیگ

ســـر راه فیلم ســـازی قـــرار می گیرنـــد.
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ـــی  ـــورد زندگ ـــی، برخ ـــت و رهای ـــی هوی رویاروی
ـــه  ـــوکت، حمل ـــتی و ش ـــزی زش ـــم آمی و زوال، ه
ــی از  ــی زیبایـ ــکان و بازآفرینـ ــه امـ ــان بـ ایقـ
ــی  ــه بزرگـ ــی بـ ــر در درون جهانـ ــان فقـ دامـ
روزمرگـــِی یـــخ زده در دل زمهریـــر زاغـــه 
نشـــیناِن هلســـینکی فنالنـــد. در حاشـــیه 
ـــک انســـان هایی زیســـت  هلســـینکی، جفـــت و ت
ــه دیگـــری  ــرای کمـــک بـ ــه بـ ــد کـ می کننـ
نیـــاز ندارنـــد از هـــر نیکـــی، در ذهـــن خـــود 
ـــد.  ـــب کنن ـــد و آن را طل ـــاپ کنن ـــی چ اسکناس
ـــه  ـــد ک ـــی می کنن ـــی زندگ ـــه در کانتینرهای هم
ـــاوم نیســـت و  ـــم مق ـــان ه ـــرما آن چن ـــر س دربراب
هـــر زمســـتان قربانـــی می گیـــرد و بـــه گـــور 
ــزم  ــود. روی هیـ ــدل می شـ ــا بـ ــی آن هـ آهنـ
ــا  ــوخت بخاری هـ ــد و سـ ــرم می کننـ آب را گـ
را می بایســـت از فاصلـــه ای دور تـــا خانـــه 
ـــد  ـــس فاس ـــک پلی ـــد. ی ـــان بیاورن ـــگ زده ش زن
ــود  ــان فراغـــت خـ ــه در زمـ هـــم هســـت کـ
ـــت  ـــی دس ـــران ته ـــتثمار رنجب ـــه اس ـــت ب دس
ـــد! ـــت کن ـــت در دزدی رقاب ـــا دول ـــا ب ـــد ت می زن

ــینت را  ــب ماش ــنبه ش ــرای ش ــم ب  -  می تون
ــرم؟ ــرض بگی ق

-  من در تمام طول عمرم به کسی چیزی قرض 

نداده ام. برای هر ساعت 20 تا، به اضافه پول 
بنزین. 

-  حرص گناه کبیره است.
-  من کاسبم. دولت از کسب و کار حمایت 

می کند. دولت گناه نمی کند. 
زندگـــی در ایـــن منطقـــه را چـــه کســـی 
ممکـــن اســـت انتخـــاب کنـــد؟ هیـــچ کـــس، 
مگـــر کســـانی کـــه بـــه آنجـــا عقـــب رانـــده 
شـــده اند، بـــه حاشـــیه، و در آســـتانۀ بیـــرون 
ـــم مـــردی  ـــًا تمـــدن. فیل افتـــادن از شـــهر و احیان
ـــدون گذشـــته در نشـــان دادن تصاویـــر جامعـــه  ب
صنعتـــی بســـیار خســـیس اســـت، بـــه جـــز 
ـــور  ـــیه ای از کش ـــذرا و حاش ـــر گ ـــه تصوی دو س
ــم؛  ــزی نمی بینیـ ــد چیـ ــی فنالنـ ــان اولـ جهـ
برج هـــای ســـر بـــه آســـمان رســـیدۀ آن 
ــس  ــروز لوکـ ــتی کـ ــه و کشـ ــرف رودخانـ طـ
ـــی  ـــیه زندگ ـــران در حاش ـــکل! کارگ ـــم الهی عظی
می کننـــد، گـــروه موســـیقی ســـاده و صـــادق 
در حاشـــیه اســـت، کارفرمـــای شـــریف هـــم 
ـــران  ـــاده کارگ ـــب افت ـــتمزد عق ـــران دس ـــه نگ ک
ـــیه  ـــرافت در حاش ـــت، ش ـــیه اس ـــت در حاش اس
ـــوب  ـــای خ ـــز ه ـــه چی ـــور هم ـــت و همین ط اس
ـــه  ـــه ب ـــدر ک ـــم در حاشـــیه هســـتند، آن ق در فیل

ـــه  ـــیه رفت ـــه حاش ـــر ب ـــرف دیگ ـــد ط ـــر می آی نظ
ـــیه  ـــی در حاش ـــم حت ـــیح ه ـــا مس ـــت. اینج اس
ــان،  ــده مردمـ ــن عمـ ــد دیـ ــت. در فنالنـ اسـ
مســـیحی لوتـــری اســـت ولـــی 20 درصـــدی 
ـــا  ـــی ب ـــم جای ـــد. در فیل ـــی ندارن ـــچ دین ـــم هی ه
ــد و او را در  ــیح شـــوخی لطیفـــی می کنـ مسـ
ـــده در  ـــوار ش ـــو ن ـــاِم ن ـــی ن ـــرد ب ـــا م ـــه ب قرین

ــذارد. ــرو می گـ ــاق پـ اتـ
در قطـــار، بلیـــط مـــرد را چـــک می کننـــد و 
آن را بـــا پانـــچ ســـوراخ کـــرده و مجـــوز ورود 
ـــادر  ـــش ص ـــدی در حیات ـــه ای جدی ـــه مرحل او ب
می شـــود. هـــر لحظـــه کـــه بـــه آِن جدایـــی 
خـــود از گذشـــته اش نزدیک تـــر می شـــود، 
مـــرد بی نـــام زندگـــی قـــورت داده را کمتـــر از 
ـــد.  ـــاز می شناس ـــزه اش را ب ـــد و م ـــش می چش پی
ـــادات  ـــنا، از ع ـــت و آش ـــراری اس ـــز تک ـــه چی هم
نشســـتن بـــر روی صندلـــی، تـــا ترکیـــب 
ـــی، صـــورت و چهـــره ای کـــه هـــر  کلمـــات انتخاب
ـــور  ـــن ط ـــد، و همی ـــالل می بین ـــه م روز در آین

پیشـــه و منـــش و روش گـــذران زندگـــی.
ــارک  ــک پـ ــده و وارد یـ ــاده شـ ــار پیـ از قطـ
ــیند  ــارک می نشـ ــی پـ ــود، روی صندلـ می شـ
ــواب  ــه خـ ــه بـ ــرد کـ ــاعتش می نگـ ــه سـ و بـ
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ــه  ــاکن بـ ــه سـ ــی عقربـ ــت، گویـ ــه اسـ رفتـ
ـــه  ـــی حافظـــه و خاطـــرات رفت ـــخ زدگ پیشـــواز ی
ــکار  ــر جوشـ ــک کارگـ ــااًل یـ ــت. او احتمـ اسـ
ـــک  ـــک ماس ـــش ی ـــه در چمدان ـــرا ک ـــت چ اس
جوشـــکاری اســـت و وقتـــی کـــه بـــه دســـت 
ــروب  ــال مضـ ــس بـ ــوب بیـ ــا چـ ــاش بـ اوبـ
شـــده و نقـــش زمیـــن می شـــود از چمدانـــش 
ــه  ــی بازیچـ ــرای دقایقـ ــد، بـ ــرون می افتـ بیـ
دســـت دزدهـــا می شـــود و بعـــد از برداشـــتن 
پول هـــا و چپانـــدن کیـــف پولـــش در ســـطل 
آشـــغال همـــان حوالـــی - کـــه اوراق هویـــت 
اش در آن اســـت - چنیـــن تابلـــوی نقاشـــی را 
از خـــود بـــه جـــای می گذارنـــد. گویـــی یـــک 
ـــر  ـــر ب ـــی دیگ ـــه از جهان ـــت ک ـــی اس آدم فضای
ـــات در  ـــر نج ـــدون چت ـــده و ب ـــاب ش ـــن پرت زمی
ـــش  ـــرده اســـت، الی چمدان ـــقوط ک ـــه ای س نقط
ـــت  ـــی گشـــوده اســـت و او عالم ـــون کتاب ـــه چ ک

نشـــانگر مابیـــن صفحـــات آن!
ـــو  ـــو تل ـــوبژکتیو تل ـــن س ـــد دوربی ـــه بع در صحن
ـــی رود.  ـــه ســـمتی م ـــد و ب ـــه راه می افت خـــوران ب
ــه و  ــه تلواسـ ــد بـ ــه می بیننـ ــه از آن چـ همـ
ــوند  ــد و از او دور می شـ ــتپاچگی می افتنـ دسـ
ــویی  ــه دستشـ ــد بـ ــط می خواهـ ــی او فقـ ولـ
ـــد.  ـــر کن ـــت گی ـــار الی درب توال ـــن ب ـــرود و ای ب
در صحنـــه بعـــد روی تخـــت بیمارســـتان، 
ــای  ــا باندهـ ــی بـ ــک مومیایـ ــون یـ او هم چـ
ـــه  بهداشـــتی کادوپیـــچ شـــده، و دم و بازدمـــش ب
ـــد  ـــع امی ـــر از او قط ـــت. دکت ـــاده اس ـــماره افت ش
ـــتار  ـــی رود، پرس ـــان م ـــش زایم ـــه بخ ـــرده و ب ک
روی او را بـــا پارچـــه بیمارســـتان می پوشـــاند، 

روی صـــورت را نیـــز.
لحظــه ای بعــد، نشــانگر قلــب او یــک خــط ممتد 
شــده و پرســتار هــم رفتــه اســت کــه بــه نــاگاه 
و بــی هیــچ دلیــل واقــع گرایانــه ای از جــای بــر 
می خیــزد. ایــن بــار از هیــچ و در هیــچ بــه 
ــه صــورت خــود  ــروی آینــه ب ــد. روب دنیــا می آی
ــم  ــی ه ــد پیچ ــر  بان ــی اگ ــه حت ــرد ک می نگ
نبــود آن چــه کــه زیــر آن می دیــد را بــرای بــار 
اول دیــده بــود. بینــی شکســته خــود را بــا یــک 
دســت جــا انداختــه و اتصــال خــود را از دســتگاه 
بــا پــاره کــردن ســیم هــا قطــع کــرده و خــارج 
می شــود. در صحنــه بعــد در کنــار آب، بیهــوش 
ــا  ــال جابج ــودک در ح ــه دو ک ــت ک ــاده اس افت
ــه  ــرده و ب ــدا ک ــوخت او را پی ــن س ــردن گال ک
ــادر آن دو و  ــان م ــد و در دام ــان می برن خانه ش
محظــوظ از دوســتی پــدر آنهــا از محبــت ســاده 
انســانی بهــره منــد می شــود. بــه او جــای گــرم 
و ســوپ داغ می دهنــد و خواســته و دانســته در 
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ــرای هــر هزینــه پیــش  ــی کــه خودشــان ب حال
بینــی نشــده نگــران و مضطــرب می شــوند او را 

ــد. ــل از خــود نمی رانن ــودی کام ــا بهب ت
در جهـــان برســـاخته ایـــن فیلـــم همـــه 
ـــا  ـــا آن ج ـــور، ت ـــورد تص ـــای م ـــا منته ـــا ت آدم ه
ـــن  ـــندگی معی ـــار و بخش ـــان ایث ـــرز می ـــه م ک
ــتند و تهـــی  ــریف هسـ ــز و شـ ــود عزیـ می شـ
از رذایـــل اخالقـــِی گـــره خـــورده بـــا زندگـــی 
شـــهری و مـــدرن. آدم بدهـــای داســـتان بـــه 
ــا  ــده یـ ــذف شـ ــک حـ ــاز دراماتیـ ــه نیـ قرینـ
ـــوس  ـــت و عب ـــی زش ـــت کاریکاتورهای ـــه هیب ب
ـــقاوت  ـــلتاق و ش ـــی ش ـــا نوع ـــده اند ب ـــر ش تصوی
ســـترون. فضـــای کارگـــری، زندگی هـــای 
ســـخت و جـــان گـــزا، ســـرمای بی امـــان، 
آوارگـــی و خانـــه بـــه دوشـــی و بـــی پناهـــِی 
اســـتوار، زندگانـــی در زندان هایـــی اغلـــب 
ــر  ــه تصویـ ــاور. بـ ــدم و یـ ــرادی و بی همـ انفـ
کشـــیدن ایـــن حـــال و روز بـــه طـــوری کـــه 
تلخـــی منتشـــر در پـــس زمینـــه بیـــش از آنچـــه 
ــی  ــه نمایشـ ــه گونـ ــد از چـ ــت آزار ندهـ هسـ
بـــر می آیـــد؟ بی شـــک کمـــدی  ولـــی یـــک 
ـــم اوج  ـــوگ، ک ـــم دیال ـــرک، ک ـــم تح ـــدی ک کم
ـــره  ـــی قط ـــه صورت ـــه ب ـــزی ک ـــا طن ـــرود ب و ف
ـــد  ـــود. تأکی ـــه می ش ـــده عرض ـــه بینن ـــی  ب چکان
ـــیوه ای  ـــه ش ـــیحی( ب ـــی )مس ـــن دین ـــر مضامی ب
انســـانی کـــه هرچـــه ســـاده تر بیـــان شـــوند 
ـــد و  ـــود می گیرن ـــه خ ـــانی ب ـــه انس ـــتر وجه بیش
ـــن  ـــتن و ای ـــی هس ـــی خال ـــب و بغض ـــر ح از ه
ـــه  ـــم ب ـــت. فیل ـــماکی اس ـــرد کوریس ـــوت رویک ق
رغـــم فضاهـــای ســـرد و ظاهـــراً بـــی روحـــی 
ــق  ــت موفـ ــه اسـ ــخصه آن منطقـ ــه مشـ کـ
می شـــود حـــس ســـرزنده و شـــاداب زندگـــی 
ــی دور از  ــان را در جایـ ــان آدمیـ ــط میـ و روابـ
مشـــکالت و فرهنـــگ خـــاص شهرنشـــینی از 
ـــه  ـــرکات اضاف ـــه ح ـــی ک ـــاورد. بازیگران کار در بی
ـــه  ـــده و ب ـــه ش ـــا گرفت ـــر از آنه ـــا و س دســـت و پ
ــه از  ــد کـ ــی در آمده انـ ــکل آدم کوکی هایـ شـ
ـــی  ـــه و کلمات ـــر رفت ـــه نقطـــۀ دیگ ـــک نقطـــه ب ی
ــوند.  ــوش می شـ ــد و خامـ ــان می آورنـ ــه زبـ بـ
ــن و در یـــک کالم،  ــت دوربیـ ــن حرکـ کم تریـ

یـــک برســـونِی دیگـــر. 

    آکی کوریسماکی

ـــده و  ـــه کنن ـــس، تهی ـــه نوی ـــردان، فیلمنام کارگ
ـــد( ـــال - فنالن ـــر )1957، اوریماتی ـــن گ تدوی

کارش را بــه عنــوان فیلمنامه نویــس و کارگــردان 
بــرای فیلم هــای بــرادر بزرگتــرش، میــکا 

کوریســماکی آغــاز کــرد. در ســال 1981 
ــایما  ــت س ــاره و حرک ــکا، اش ــاق می ــه اتف ب
ــتین  ــد نخس ــال بع ــرد و دو س ــی ک را کارگردان
فیلــم داســتانی بلنــد خــود را بــا نــام جنایــت 
و مکافــات ســاخت. در ســال 1986 بــه اتفــاق 
ــا را  ــه آلف ــان، ویل ــم خودش ــی فیل ــکا کمپان می
تأســیس کــرد، ســینه کلوپ هایی در هلســینکی 
ــید  ــم خورش ــنواره فیل ــت و جش ــه راه انداخ ب
ــی  ــینمای آک ــت. س ــی ریخ ــب را پ ــه ش نیم
ــراه  ــت هم ــزورد اس ــینمای اب ــماکی، س کوریس
ــک  ــخ زده و مضح ــرد و ی ــاص س ــبک خ ــا س ب
ــه  ــل ب ــکا تبدی ــرادرش، می ــوده وارش! او و ب و ل
دو تــن از بی پرواتریــن و پرکارتریــن فیلم ســازان 
ــا  ــه ب ــا ک ــدای راه، از آن ج ــا شــده اند. در ابت دنی
هجویه هــا و فــارس هــای خــود قواعــد جامعــه ی 

خــود را دســت می انداختنــد، کامــاًل در حواشــی 
ــان را  ــدی فیلم هایش ــمی فنالن ــکیالت رس تش
ــروف  ــه مع ــض آن ک ــه مح ــا ب ــاختند. ام می س
شــدند و در عرصــه ی بیــن المللــی ســینما ارج 
ــا  ــن و ب ــوان مهم تری ــه عن ــد، ب ــی یافتن و قرب
ــک  ــت کوچ ــازان صنع ــتعدادترین فیلم س اس
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــان ب ــینمایی کشورش س
شــدند. بی شــک، موفقیــت برادران کوریســماکی 
به ســینما دوســتان ودســت انــدرکاران ســینمای 
دنیــا نشــان داد که ســینمای اســکاندیناوی فقط 
بــه ســینمای ســوئد و نــروژ خالصــه نمی شــود.

ـــان را در  ـــکا کوریســـماکی، همکاریش ـــی و می آک
ـــی آکـــی  ـــد ول ـــاز کردن ـــل دهـــه ی 1980 آغ اوای
ـــود را در  ـــت خ ـــت موقعی ـــکا توانس ـــش از می بی
ـــه  ـــد. آنچ ـــت کن ـــی تثبی ـــن الملل ـــه ی بی عرص
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ـــد،  ـــی زن ـــد م ـــم پیون ـــه ه ـــای وی را ب ـــم ه فیل
بـــی غـــل و غـــش بـــودن و نگـــرش جـــدی 
ـــال مســـخره  ـــه حـــس و ح کمیکشـــان اســـت ک
ـــت.  ـــده اس ـــده ش ـــا دمی ـــز در آنه ـــه نی و ابلهان
شـــخصیت هایـــش کامـــاًل از جریـــان اصلـــی 
ـــه  ـــه دور افتـــاده و در برخـــی مـــوارد، ب اجتمـــاع ب
ـــه  ـــه گاه ب ـــد؛ گ ـــاده ان ـــک افت ـــا و ت ـــدت تنه ش
جـــاده می زننـــد و هم چـــون غریبه هایـــی 
ـــد.  ـــه می زنن ـــی پرس ـــر پیرامون ـــدی، در مناظ اب
ــه نـــدرت احســـاس غـــم و ناامیـــدی  ــا بـ امـ
ــه  ــل بـ ــان تبدیـ ــی شـ ــود بیگانگـ ــا از خـ یـ
ــود.  ــتان می شـ ــده ی داسـ ــو برنـ ــور جلـ موتـ
در عـــوض، ایـــن خـــود کوریســـماکی اســـت 
کـــه موقـــع پیگیـــری زندگـــی شـــخصیت ها و 
ـــه  ـــوخی- ب ـــز و ش ـــر طن ـــش ب ـــه خاص ـــا تکی ب
ـــوچ و  ـــدت پ ـــه ش ـــرایط ب ـــادی از ش ـــوان نم عن
ـــدوه  ـــم و ان ـــن غ ـــب ای ـــا- موج ـــه ی آن ه احمقان
ـــماکی،  ـــان کوریس ـــدادی از قهرمان ـــود. تع می ش
ـــه  ـــه ب ـــتند ک ـــی هس ـــک رو و تنهای ـــران ت کارگ
ـــرکوب گر  ـــه س ـــک جامع واســـطه ی فشـــارهای ی
ــه و  ــاری نومیدانـ ــال و رفتـ ــام اعمـ ــه انجـ بـ
ایـــن  می شـــوند.  کشـــانده  وحشـــتناک 
نکتـــه در مـــورد اریـــل )1988( یـــک فیلـــم 
ـــاره ی  جـــاده ای اگزیستانسیالیســـتی کمیـــک درب
یـــک کارگـــر معـــدن کـــه کارش را از دســـت 
ــد و در  ــاده می زنـ ــه جـ ــپس بـ ــد، سـ می دهـ
ـــد را  ـــر فنالن ـــیب سراس ـــراز و نش ـــر ف ـــفری پ س
ـــن  ـــرای اولی ـــه ب ـــی ک ـــا زن ـــذارد. ب ـــا می گ ـــر پ زی
ـــدد  ـــتی می بن ـــان دوس ـــرده پیم ـــات ک ـــار مالق ب
ـــه ی  ـــل، نمون ـــد. اری ـــا او باش ـــر ب ـــا آخ ـــه ت ک
ـــماکی  ـــک کوریس ـــف و کمی ـــبک لطی ـــارز س ب
در توصیـــف زندگـــی شـــخصیتی اســـت کـــه 
اصـــواًل وجـــود و هســـتی اش اندوه بـــار و غـــم 
ـــت  ـــه ی کبری ـــر کارخان ـــت. دخت ـــز اس انگی
ـــت.  ـــه اس ـــن مای ـــز در همی ـــازی )1990( نی س
ـــار  ـــاب روزگار اندوهب ـــیاه در ب ـــدی س ـــک کم ی
ـــالت  ـــا کاری کس ـــوان، ب ـــی ج ـــزای زن ـــم اف و غ
بـــار و زندگـــی بـــی هـــدف؛ ولـــی بعـــد بـــا مـــردی 
ـــت او را  ـــه در نهای ـــد ک ـــرار می کن ـــه ای برق رابط
ـــه زن،  ـــار دارد ک ـــرد انتظ ـــرد. م ـــد ک ـــا خواه ره
ـــود  ـــه الک خ ـــت، ب ـــا متان ـــفندوار، آرام و ب گوس
برگـــردد، ولـــی واکنـــش زن- و انتقامـــش- 
ـــار  ـــخصیت انتظ ـــن ش ـــه از ای ـــت ک ـــزی اس چی
نمـــی رود. ایـــن دو فیلـــم بـــه همـــراه فیلـــم 
ـــه  ـــه گان ـــت )1968( س ـــا در بهش ـــایه ه س

پرولتاریـــای وی را مـــی ســـازد.
ــت و  ــه مثـــل در جنایـ ــه بـ ــام و مقابلـ انتقـ
مکافـــات )نخســـتین فیلمـــی کـــه کوریســـماکی 

ــز درون  ــرد( نیـ ــی کـ ــی کارگردانـ ــه تنهایـ بـ
ـــرای  ـــد؛ ماج ـــکیل می ده ـــی را تش ـــه ی اصل مای
ـــری  ـــی بازنگ ـــه نوع ـــات- ک ـــت و مکاف جنای
رمـــان داستایوفســـکی ســـت- در هیلســـینکی 
دهـــه ی 1980 می گـــذرد؛ قهرمـــان آن تاجـــر 
یـــک  را می کشـــد کـــه در  قدرت منـــدی 
ــرار کـــرده  ــته و فـ ــزد او را کشـ ــادف، نامـ تصـ
ــات تیره تریـــن و  ــت و مکافـ اســـت. جنایـ
غـــم انگیزتریـــن فیلـــم کوریســـماکی تـــا بـــه 
امـــروز اســـت. بـــه لحـــاظ احساســـی مـــن 
ــتخدام  ــه ای را اسـ ــل حرفـ ــک قاتـ یـ
کـــرده ام )1990(، فیلمـــی اســـت متفـــاوت، 
ــود  ــان از خـ ــماکی قهرمـ ــه کوریسـ ــرا کـ چـ
ـــب و  ـــدت قری ـــه ش ـــت ب ـــه اش را در وضعی بیگان
ـــردی  ـــتان م ـــا او داس ـــدازد. اینج ـــی می ان کمیک
)ژان پیـــر لئـــو( را تعریـــف می کنـــد کـــه 
ـــت و از  ـــد نیس ـــز بن ـــچ چی ـــه هی ـــی اش ب زندگ
ـــد  ـــم نمی توان ـــودش را ه ـــی خ ـــد، حت ـــت ب بخ

ـــد. بکش
ـــا  ـــد ت ـــر می کن ـــره اجی ـــک آدم خب ـــن ی بنابرای
ـــی  ـــی وقت ـــد؛ ول ـــام ده ـــش انج ـــن کار را برای ای
ــده  ــر عقیـ ــود، تغییـ ــق می شـ ــل، عاشـ ناغافـ
می دهـــد وبنابرایـــن بایـــد هرچـــه زودتـــر 

قـــرارداد خـــود را بـــا قاتـــل فســـخ کنـــد. 
یکـــی دیگـــر از دغدغه هـــای کوریســـماکی 
ـــی  ـــت. او در زندگ ـــه اس ـــی خالقان روش زندگ
کولـــی وار )1992( بـــه ایـــن موضـــوع 
ـــب،  ـــه و دلچس ـــدی رئوفان ـــک کم ـــردازد: ی می پ
ـــا  ـــی - گذشـــته از پیامده ـــه وقت ـــاره ک ـــن ب در ای
ــی اش را  ــی زندگـ ــتگی ها - کسـ و از خودگذشـ
لجوجانـــه وقـــف هنـــر می کنـــد، چـــه پیـــش 
می آیـــد. فیلـــم، بـــه توصیـــف بخش هایـــی از 
ـــک نویســـنده،  ـــردازد: ی ـــرد می پ ـــه م ـــی س زندگ

ـــر  ـــده. ه ـــراینده - نوازن ـــک س ـــاش و ی ـــک نق ی
ــر  ــوند، از نظـ ــر می شـ ــد پیـ ــان دارنـ ــه آنـ سـ
مالـــی یـــا پولـــی در بســـاط ندارنـــد یـــا اگـــر 
ــدام  ــرد و هیچ کـ ــان را نمی گیـ ــد دستشـ دارنـ
هـــم تـــا بـــه امـــروز نـــه موفقیتـــی تجـــاری 
ـــمیت  ـــه رس ـــدان ب ـــوی منتق ـــه از س ـــته و ن داش
ـــوی،  ـــچ همینگ ـــع هی ـــده اند.در واق ـــناخته ش ش
پیکاســـو یـــا موتـــزارت کشـــف نشـــده ای در 
ـــن  ـــدارد؛ بنابرای ـــود ن ـــر وج ـــه نف ـــن س ـــن ای بی
ـــان را  ـــه آن ـــر س ـــر ه ـــود اگ ـــد ب ـــه نخواه ناعادالن
ـــم.  ـــی کنی ـــی و متوســـط تلق ـــی معمول هنرمندان
ـــه  ـــان قاطعان ـــه آن ـــر س ـــال ه ـــن ح ـــا در عی ام
ــان  ــده آلشـ ــف کار و ایـ ــود را وقـ ــی خـ زندگـ
ــی  ــد. زن در زندگـ ــه می دهنـ ــد و ادامـ کرده انـ
ــده دارد و  ــه عهـ ــیه ای بـ ــی حاشـ ــان نقشـ آنـ
ـــرای  ـــه و وســـایل نقاشـــی ب ـــو، کتابخان ارزش پیان
ـــرار  ـــری ق ـــز دیگ ـــر از هرچی ـــر و باالت ـــان، برت آن
ـــازش  ـــزرگ و س ـــدان ب ـــن هنرمن ـــرد. ای می گی
ـــه  ـــی ک ـــخت و در حال ـــرایطی س ـــر در ش ناپذی
ـــک  ـــد ـ ی ـــدف واح ـــک ه ـــال ی ـــه دنب ـــی ب همگ
ـــنا  ـــر آش ـــا یکدیگ ـــتند، ب ـــی ـ هس ـــج فرانک پن

ـــوند. ـــی ش م
ـــردان  ـــر دو کارگ آکـــی کوریســـماکی تحـــت تأثی
فرانســـوی ژان پیـــر ملویـــل و روبـــر برســـون 
اســـت، برخـــی از منتقـــدان رگه هایـــی از 
ســـینمای راینـــر ورنـــر فســـبیندر را نیـــز در 
ولـــی  فیلم هایـــش خاطرنشـــان کرده انـــد 
ــی  ــچ فیلمـ ــال هیـ ــه حـ ــا بـ ــد تـ او می گویـ
از وی ندیـــده اســـت. آن بخـــش فکاهـــی و 
ــه  ــک بـ ــماکی نزدیـ ــای کوریسـ ــز کارهـ طنـ
ــوش در  ــم جارمـ ــه جیـ ــت کـ ــیوه ای اسـ شـ
فیلم هایـــش دارد )در فیلـــم شـــب بـــر روی 
ـــران  ـــوش از بازیگ ـــم جارم ـــن)1991(، جی زمی
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ــمتی  ــرای آن قسـ ــماکی بـ ــای کوریسـ فیلم هـ
ـــرده  ـــتفاده ک ـــذرد اس ـــینکی می گ ـــه در هلس ک
اســـت. او در فیلـــم کابوی هـــای لنینگـــراد 
ـــازی  ـــی ب ـــش کوتاه ـــین نق ـــش دالل ماش در نق

کـــرده اســـت(.
ـــماکی،  ـــای کوریس ـــن فیلم ه ـــی از مضحک تری یک
ـــی  ـــکا م ـــه آمری ـــراد ب ـــای لنینگ کابوی ه
ــه شـــخصیت هایش  ــد )1989( اســـت کـ رونـ
را  خـــود  شـــده  تحریـــف  اســـتعداد های 
و  بی خـــودی  از  این جـــا  در  امـــا  دارنـــد. 
افتضـــاح بـــودن خـــود حـــظ می کننـــد و بـــا 
افتخـــار، پرچـــم بدتریـــن گـــروه راک انـــدرول 
کابوی هـــای  می برنـــد.  بـــاال  را  دنیـــا 
ـــه  ـــت ک ـــه واری اس ـــارس دیوان ـــراد...، ف لنینگ
ــت ترین  ــور زشـ ــه چطـ ــد کـ ــان می دهـ نشـ
و بدقواره تریـــن جنبه هـــای فرهنـــگ پـــاپ 
ـــد  ـــاط فنالن ـــن نق ـــر دورتری ـــی ب ـــی، حت آمریکای
ـــن  ـــه هجـــو و دســـت انداخت ـــته و ب ـــر گذاش تأثی
همیـــن جنبه هـــا می پـــردازد. کابـــوی هایـــش، 
و  لـــوس  وحشـــتناک  نوازنـــده  تعـــدادی 
زده  یـــخ  دشـــت های  از  کـــه  بی مزه انـــد 
ـــال  ـــه خی ـــا ب ـــد ت ـــکا آمده ان ـــه آمری ـــد ب فنالن
خـــود در مدیســـن اســـکوئر گاردن کنســـرت 
دهنـــد ولـــی در عـــوض، ســـر و کارشـــان بـــه 
ـــک و  ـــی خش ـــه بیابان ـــک در میان ـــهری کوچ ش
لـــم یـــزرع می افتـــد. کوریســـماکی تـــازه بـــا 
ایـــن فیلـــم بـــه منابـــع و امکانـــات کمیـــک 
کابوی هـــای لنینگـــرادی نقـــب زده بـــود؛ 
ـــاخت و  ـــاه س ـــم کوت ـــس از آن دو فیل ـــه پ چراک
از همیـــن کابوی هـــا در دو اجـــرای ترانه هـــای 
ـــی  ـــه روزگار خوش ـــرد: چ ـــتفاده ک ـــاپ اس پ
ـــه کوچـــک شـــش  ـــک مجموع ـــود )1991(، ی ب
دقیقـــه ای از پرســـه زدن های یـــک کابـــوی 
ـــت؛  ـــورک اس ـــهر نیوی ـــش در ش ـــا االغ ـــا ب تنه
ـــج  ـــه پن ـــک تاریخچ ـــا ی ـــه ه ـــن چکم و ای
دقیقـــه ای از کشـــور فنالنـــد بیـــن ســـال های 

1950 و 1969 از دیـــدگاه کابوی هـــا.
ـــراد  ـــای لنینگ ـــد کابوی ه ـــم بلن ـــپس فیل س
ـــد )1994(  ـــات می کنن ـــی مالق ـــا موس ب
ـــر  ـــاال دیگ ـــه ح ـــی ک ـــم زمان ـــاخت؛ آن ه را س
کابوی هـــا  ترانه هـــای  از  یکـــی  واقعـــًا 
شـــده  روز  ترانه هـــای  پرفروش تریـــن  از 
ــاز  ــک  آغـ ــان را از مکزیـ ــان سفرشـ ــود. آنـ بـ
ـــد  ـــد می زنن ـــی  آیلن ـــه کن ـــری ب ـــد، س می کنن
ـــان،  ـــد. در پای ـــر می گردن ـــا ب ـــه اروپ ـــپس ب و س
ـــکای  ـــوی باالالی ـــتند ش ـــماکی در مس کوریس
ــراد را در  ــای لنینگـ ــار، کابوی هـ ــام عیـ تمـ
ــر از  ــزار نفـ ــاه هـ ــور پنجـ ــرتی در حضـ کنسـ

طرفدارانشـــان در میـــدان ســـنای هلســـینکی 
نشـــان می دهـــد - آن هـــم بـــا همراهـــی 
ــش  ــاندروف ارتـ ــر الکسـ ــص و ُکـ ــروه رقـ گـ
ســـرخ شـــوروی کـــه ایـــن یکـــی را منتقـــد 
ورایتـــی بـــه عنـــوان »ناهماهنگ تریـــن - و 
ـــان  ـــردن می ـــت ک ـــمندانه ترین - جوروجف هوش
ـــا   ـــف ب ـــف نوری ـــص ردول ـــان رق ـــی، از زم فرهنگ
ـــو«،  ـــن س ـــه ای ـــون( ب ـــی )کارت ـــس پیگ می

توصیـــف کـــرده اســـت!
ــا  ــت بـ ــد مخالفـ ــدای بلنـ ــماکی صـ کوریسـ
را ســـر می دهـــد و  ســـینمای دیجیتـــال 
ایـــن  از  ادامـــه می دهـــد کـــه هیـــچ گاه 
اختـــراع شـــیطان اســـتفاده نخواهـــد کـــرد و 
ــن  ــاخت. » مـ ــد سـ ــال نخواهـ ــم دیجیتـ فیلـ
یـــک فیلمســـاز هســـتم و نـــه یـــک پیکســـل 
ـــاد  ـــارس 2014، اعتم ـــه در م ـــد ک ـــاز.« هرچن س
کوریســـماکی بـــه کیفیـــت و جنبه هـــای 
ـــالم داشـــت:  ـــب شـــد و اع ـــال جل ـــت دیجیت مثب
ــازی  ــه فیلمسـ ــداری از کارنامـ ــرای نگهـ » بـ
محجـــور و حقیـــرم، و دردســـترس قـــرار دادن 
آن بـــرای تماشـــاگران بالقـــوه، فیلم هـــا را بـــه 
نســـخه های دیجیتـــال تبدیـــل می کنـــم؛ 
ـــر دارد و  ـــال حاض ـــه در ح ـــی ک ـــر کیفیت ـــا ه ب
ـــناخته  ـــوز ناش ـــه هن ـــه ای از آن ک ـــر جنب ـــا ه ی
ـــد.« ـــد ش ـــه خواه ـــا یافت ـــت و بعده ـــده اس مان

ـــد  ـــت عالقه من ـــینمای صام ـــه س ـــماکی ب کوریس
ــا )1999(  ــم یوهـ ــت. او فیلـ ــد اسـ و معتقـ
را ایـــن چنیـــن ســـاخت کـــه آخریـــن فیلـــم 
صامـــت قـــرن بیســـتم لقـــب گرفـــت؛ در آن 
ـــا  ـــران ب ـــدارد و بازیگ ـــود ن ـــی وج ـــچ دیالوگ هی
ایمـــا و اشـــاره منظـــور خـــود را بـــه یکدیگـــر 
منتقـــل می کننـــد. کوریســـماکی ســـودای 
ســـاخت فیلمـــی را در ســـر دارد کـــه بـــدون 
ـــا چیـــن از  ـــا ت ـــه زیرنویـــس بشـــود از اروپ ـــاز ب نی
ـــا آن همـــراه شـــد.  مضمـــون آن ســـر در آورد و ب
ـــای او  ـــیقی در فیلم ه ـــتفاده از موس ـــد اس تمهی
ـــت،  ـــوگ اس ـــری دیال ـــاب از بکارگی ـــرای اجتن ب
ــا  ــتر از گفتگوهـ ــک بیشـ ــه موزیـ ــرا کـ » چـ
حـــرِف گفتنـــی دارد و باالنـــس و تعادلـــی در 
ــیقی  ــا موسـ ــی آورد. بـ ــود مـ ــه وجـ ــه بـ قصـ
ــراژدی  ــدی را در دل تـ ــد کمـ ــما می توانیـ شـ
قـــرار دهیـــد و یـــا بـــر عکـــس.« او اغلـــب در 
فیلم هایـــش اجـــرای صحنـــه ای یـــک گـــروه 

موســـیقی را می گنجانـــد.
ــاز  ــک فیلمسـ ــوان یـ ــه عنـ ــماکی بـ کوریسـ
متعهـــد و آگاه بـــه موضوعـــات زمـــان خـــود 
ـــاس  ـــد از عب ـــاع تمـــام ق ـــه دف ـــار هـــم ب ـــک ب ی
کیارســـتمی بـــر خواســـت؛ آن زمانـــی کـــه 

ـــزا صـــادر  ـــرای کیارســـتمی وی ـــاالت متحـــده ب ای
ـــده  ـــر ش ـــکا حاض ـــد در آمری ـــا او نتوان ـــرد ت نک
ــورک  ــم نیویـ ــنواره فیلـ ــن جشـ و در چهلمیـ
ـــانه  ـــه نش ـــماکی ب ـــد. کوریس ـــور یاب 2002 حض
اتحـــاد بـــا او جشـــنواره را تحریـــم کـــرد و در 
ـــن  ـــا ای ـــز ب ـــورک تایم ـــت. نیوی ـــور نیاف آن حض
تیتـــر ایـــن خبـــر را منتشـــر کـــرد: » مشـــکل یـــک 
ویـــزا بـــرای جشـــنواره ای، بـــه قیمـــت دو فیلمســـاز 
ـــال 2003 از  ـــم در س ـــار ه ـــد.« یک ب ـــام ش تم
حضـــور در مراســـم اســـکار ســـر بـــاز زد؛ بـــا 
ـــدون گذشـــته نامـــزد  ـــردی ب اینکـــه فیلـــم م
دریافـــت جایـــزه اســـکار بهتریـــن فیلـــم خارجـــی 
بـــود. او گفـــت: »مـــن احســـاس نمی کنـــم بـــه 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــده ام ب ـــوت ش ـــی دع ـــک مهمان ی
ـــروزی  ـــنگ اف ـــت ج ـــور در حال ـــن کش ـــه ای اینک
اســـت.« او بـــرای فیلـــم روشـــنایی هـــای 
غـــروب )2006( نامـــزد دریافـــت جایـــزه بهتریـــن 
ـــود  ـــده ب ـــد ش ـــنواره فنالن ـــی جش ـــم خارج فیل
ـــرکت  ـــم ش ـــن مراس ـــم در ای ـــار ه ـــن ب ـــه ای ک
ـــرد  ـــود را رد ک ـــم خ ـــوری فیل ـــرد و کاندیدات نک
ــت های  ــه سیاسـ ــراض بـ ــار در اعتـ ــن بـ و ایـ
ـــود را  ـــدای خ ـــوش ص ـــت ب ـــه دول ـــگ طلبان جن
بلنـــد کـــرد، بلکـــه کســـی در آن حوالـــی بشـــنود. 
ـــان  ـــا و از حامی ـــه اروپ ـــای اتحادی ـــد از اعض فنالن
ـــود،  ـــتان ب ـــراق و افغانس ـــه ع ـــی ب ـــه نظام حمل
ـــو  ـــای عض ـــور ه ـــچ گاه از کش ـــه هی ـــد ک هرچن

ـــت.. ـــوده اس ـــو نب نات
ــورش  ــه کشـ ــماکی بـ ــگاه کوریسـ ــواًل نـ اصـ
ــک  ــر رمانتیـ ــًا غیـ ــادی و مطلقـ ــًا انتقـ عمیقـ
اســـت. در فیلـــم اریـــل، شـــخصیت اصلـــی 
بـــه زنـــدان می افتـــد و در آنجـــا بـــا کســـی 
ـــه  ـــق ب ـــه ناح ـــه او ب ـــود ک ـــلول می ش ـــم س ه
زنـــدان افتـــاده، بـــه کمـــک همســـرش و بـــه 
همـــراه هـــم ســـلولی اش از آن جـــا می گریـــزد 
ـــه  ـــد، و در ادام ـــرار می کن ـــون ف ـــگال قان و از چن
ـــراه زن  ـــه هم ـــرده و ب ـــرقت ک ـــک را س ـــک بان ی
ـــور  ـــی از کش ـــورت قاچاق ـــه ص ـــری اش ب و ناپس
ـــد!  ـــو می رون ـــه مکزیک ـــد و ب ـــرت می کنن مهاج
شـــخصیت های کوریســـماکی عمدتـــًا دربـــاره 
ـــینکی  ـــرار از هلس ـــرای ف ـــی ب ـــردن راه ـــدا ک پی
ـــو  ـــم گفتگ ـــا ه ـــد و ب ـــکار می دهن ـــم راه ـــه ه ب
در  ســـایه ها  فیلم هـــای  در  می کننـــد. 
ــاری  ــه کاالمـ ــت )1986(، اتحادیـ بهشـ
ـــا  ـــاش تاتیان ـــالت ب ـــب ش )1985( و مراق
)1994(، ســـرزمین موعـــود اســـتونی معرفـــی 

ـــود. ـــی ش م
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مردی بدون گذشته

ایـــن فیلـــم دومیـــن بخـــش از ســـه گانـــه 
ــر  ــماکی ) بخـــش اول : ابـ ــِد کوریسـ فنالنـ
هـــای روان  - 1996 و بخـــش ســـوم : 
روشـــنایی هـــای غـــروب - 2006( 
ــتقبال  ــورد اسـ ــه مـ ــمار می آیـــد کـ بـــه شـ
در  جملـــه  از  گرفـــت؛  قـــرار  بســـیاری 
جشـــنواره کـــن برنـــده جایـــزه بـــزرگ 
ـــش اول  ـــر نق ـــن بازیگ ـــت داوران و بهتری هیئ
ــنواره  ــد و در جشـ ــن( شـ ــی اوتینـ زن )کاتـ
ــه.  ــن فیلمنامـ ــزه بهتریـ ــده جایـ ــر برنـ فجـ
ـــی  ـــزه فراموش ـــا م ـــوخ و ب ـــتان ش ـــم داس فیل
و هویـــت تـــازه مـــرد میانســـالی در اطـــراف 
ــاده و  ــرد و سـ ــدر سـ ــینکی را همان قـ هلسـ
ــه از یـــک  ــد کـ ــاف تعریـــف می کنـ بی انعطـ
ــار مـــی رود. در  فیلـــم اســـکاندیناویایی انتظـ
ـــای  ـــه اعض ـــی ک ـــرما، آدمیان ـــن س ـــای ای ژرف
ــند  ــر می رسـ ــه داد یکدیگـ یـــک پیکرنـــد بـ
و انســـانیت و همزیســـتی ســـاده، صادقانـــه و 
ـــاری  ـــازند، بافت ـــر می س ـــو ب ـــف را از ن ـــی تکل ب
ـــدارا  ـــه م ـــوف ب ـــعوِر معط ـــرافت و ش ـــو از ش ن
ـــر  ـــک قب ـــود را ی ـــه خ ـــرد ک ـــن م و رواداری. ای
بی نـــام می دانـــد، بـــدون هویـــت بـــه هیـــچ 
ــد کاری  ــه می توانـ ــدارد. نـ ــی نـ ــا راهـ کجـ
ـــی  ـــد - وقت ـــه می توان ـــد و ن ـــا کن ـــت و پ دس
بی گنـــاه بـــه دســـت پلیـــس می افتـــد - 
از چنـــگال آنـــان رهایـــی یابـــد. در جریـــان 

بازپرســـی، بـــه نـــاگاه وکیلـــی از در وارد 
ـــون دارد  ـــه قان ـــه ب ـــرافی ک ـــا اش ـــود و ب می ش
ـــه  ـــود ب ـــا خ ـــرده و ب ـــالص ک ـــدان خ او را از زن
ـــام از او  ـــی ن ـــرد ب ـــی م ـــرد. وقت ـــرون می ب بی
ـــت  ـــتاده اس ـــی او را فرس ـــه کس ـــد چ می پرس
وکیـــل )بـــه شـــوخی( در جـــواب می گویـــد: 

» ارتـــش رهایـــی بخـــش.«
ــد  ــی رخ می دهـ ــی زمانـ ــی اصلـ ــا رهایـ  امـ
کـــه هویـــت قبلـــی در قیـــاس بـــا آن چـــه 
ـــاخته،  ـــچ س ـــاه از هی ـــدت کوت ـــن م ـــه در ای ک
ــا  ــواج بـ ــر روی امـ ــف بـ ــبت کـ ــون نسـ چـ
خـــود دریـــا می شـــود. در گذشـــته، او یـــک 
ــه  ــت، در همـ ــوده اسـ ــه ای بـ ــاز حرفـ قماربـ
انـــواع بازی هـــا؛ بـــه طـــوری کـــه اعتیـــاد او 
ـــرده  ـــل ک ـــرش را زای ـــاد همس ـــار اعتم ـــه قم ب
و کارشـــان بـــه طـــالق کشـــیده اســـت.هیچ 
کـــس ناپدیـــد شـــدنش را گـــزارش نکـــرده 
اســـت امـــا امـــروز در کنـــار کانتینـــرش 
ســـیب زمینـــی کاشـــته و در بهـــار بـــه 
ــروه  ــک گـ ــرای یـ ــت، بـ ــیده اسـ ــر رسـ ثمـ
موســـیقی ایده هـــای نمایشـــی پیشـــنهاد 
می دهـــد و بـــرای آن هـــا کنســـرت هایی 
ــته و  ــی دل بسـ ــه زنـ ــد، بـ ــب می دهـ ترتیـ
ــت و  ــیده اسـ ــاره چشـ ــی را دوبـ ــا او، نیکـ بـ
ـــه  ـــه ک ـــه آن چ ـــت. هم ـــده اس ـــق ش ـــاز عاش ب
ـــه  ـــره اش در آین ـــت، از چه ـــازه اس ـــد ت می بین
ـــم  ـــیگار، قل ـــن س ـــت گرفت ـــه دس ـــیوه ب ـــا ش ت

یـــا قاشـــق.

ــتانی  ــه دوسـ ــته کـ ــن را داشـ ــانس ایـ او شـ
دلســـوز و همســـاز یافتـــه ولـــی شـــانس 
بزرگتـــرش بـــه نظـــر، همیـــن محـــو شـــدن 
ـــدا بســـیار  ـــه در ابت ـــوده اســـت ک گذشـــته اش ب
ـــرار  ـــن اص ـــود. ای ـــره آور می نم ـــاک و دله هولن
و ابـــرام گذشـــته بـــرای ُســـر دادن انســـان ها 
ــر  ــش تقدیـ ــخص و از پیـ ــیر مشـ ــه مسـ بـ
ـــد  ـــکافی  س ـــت و ش ـــه و گسس ـــا وقف ـــده، ب ش
ـــازی  ـــام( را در بازس ـــی ن ـــرد ب ـــده و »اِم« )م ش
ـــه  ـــی جامع ـــود یعن ـــع موج ـــا منب ـــود از تنه خ
پیرامونـــش آزاد گذاشـــته اســـت. او توانســـته 
ـــا  ـــا و زیب ـــز، زای ـــچ عزی ـــک هی ـــر ی ـــه ب ـــا تکی ب
ـــش  ـــر دیدگان ـــی را در براب ـــکان رهای شـــود و ام

فراچنـــگ آورد.
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 30  : 1892، وفـــات  ژانویـــه   29 تولـــد: 
1947 نوامبـــر 

ـــالش  ـــرد. 25 س ـــر ک ـــال عم ـــط 55 س ))فق
را بـــه ســـینما خدمـــت کـــرد، هـــر چنـــد 
ــر  ــام مهم تـ ــدد و ارقـ ــرش از عـ ــه تاثیـ کـ

اســـت.((
ـــه  ـــدر ک ـــی وایل ـــا بیل ـــه ب ـــاب مصاحب در کت
ـــینما،  ـــردان س ـــرو، کارگ ـــرون ک ـــط کام توس
ـــر  ـــط نش ـــاب توس ـــت )کت ـــده اس ـــام ش انج

ــر  ــره و ترجمـــه گلـــی امامـــی منتشـ پنجـ
شـــده اســـت.( می خوانیـــم کـــه در دفتـــر 
بیلـــی وایلـــدر تابلویـــی بـــاال ســـر میـــزش 
کار  چـــه  لوبیـــچ  نوشـــته  کـــه  اســـت 
می کـــرد؟! فکـــر می کنـــم اگـــر بیلـــی 
در  را  تاثیـــرش  و  بشناســـید  را  وایلـــدر 
ـــت  ـــه عظم ـــد، متوج ـــر بگیری ـــینما در نظ س
ـــه  ـــوید. البت ـــم بش ـــچ ه ـــد لوبی ـــش از ح بی
کورکورانـــه رابطـــه اســـتاد و شـــاگردی را 

ـــی  ـــت خیل ـــن اس ـــد. ممک ـــول نکنی ـــم قب ه
ـــرد  ـــی بگی ـــتادش پیش ـــاگرد از اس ـــع ش مواق
و در ایـــن مســـئله شـــکی نیســـت. ولـــی 
مســـئله بیلـــی وایلـــدر و لوبیـــچ اســـتادی 
و شـــاگردی نیســـت، مســـئله یـــک تاثیـــر 
ــازی  ــوه فیلم سـ ــی در نحـ ــق و درونـ عمیـ
و مخصوصـــًا فیلم نامـــه نویســـی اســـت. 
فیلـــم  بهتریـــن  آنجلوپولـــوس  مثـــاًل 
غـــرب  در  روزگاری  روزی  زندگـــی اش 
ـــط  ـــد رب ـــاال بیابی ـــوده ح ـــه ب ـــرجیو لئون س

ــوس را؟ ــا آنجلوپولـ ــه بـ ــینمای لئونـ سـ
ــود  ــی بـ ــردان آلمانـ ــن کارگـ ــچ اولیـ لوبیـ
کـــه در هالیـــوود اســـتخدام شـــد و از 
ــود را  ــخص خـ ــن مشـ ــان لحـ ــان زمـ همـ
ـــت.  ـــی گذاش ـــای فراوان ـــرد. تاثیره ـــدا ک پی
ــن  ــا بیـ ــچ مدت هـ ــس لوبیـ ــالح حـ اصطـ
ســـینماگران رواج داشـــت. اینکـــه ایـــن 
فیلم هایشـــان  در  چگونـــه  را  حـــس 
پـــرورش بدهنـــد هـــم بـــرای ســـینماگران 
ــدان  ــم منتقـ ــود و هـ ــخت بـ ــم و سـ مبهـ
ــا  ــا و تحلیل هـ ــام نقدهـ ــواع و اقسـ ــا انـ بـ
و تفســـیر می خواســـتند ایـــن حـــس را 
ـــود؟  ـــه ب ـــس چ ـــن ح ـــاال ای ـــد. ح ـــدا کنن پی
هنـــوز معلـــوم نیســـت یکـــی از مورخـــان 
ــز در  ــکات مارکـ ــام اسـ ــه نـ ــینمایی بـ سـ
ــه اصطـــالح  ــه اســـت کـ ــاره گفتـ ــن بـ ایـ
اســـتودیوها  را مدیـــران  لوبیـــچ  حـــس 
کارگردانشـــان  از  تـــا  کردنـــد  اختـــراع 
ــد. ایـــن  ــر خلـــق کننـ یکـــی برنـــد معتبـ
دروازه هـــای  از  بیـــرون  بـــه  اصطـــالح 
اســـتودیو رســـوخ کـــرد و تـــا بـــه امـــروز 

ــت. ــده اسـ ــم مانـ مبهـ

عالـــم  در  را  خـــودش  کم کـــم 
نمایـــش و ســـینما بـــاال کشـــید. پلـــه بـــه 
پلـــه. اول از همـــه وارد گـــروه تئاتـــر معـــروف 
مکـــس راینهـــارت شـــد. از نقش هـــای 
بـــه شـــخصیت های  رســـید  حاشـــیه ای 
ــکوپ  ــتودیو بایوسـ ــی در اسـ ــی. مدتـ اصلـ
برلیـــن کار کـــرد. در ســـری فیلم هـــای 
ـــه  ـــخصیتی ب ـــش ش ـــی در نق ـــدی کوتاه کم
ـــم  ـــن فیل ـــرد. اولی ـــازی ک ـــر  ب ـــی ی ـــام م ن
ـــاخت  ـــال 1914 س ـــودش را در س ـــاه خ کوت
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)نـــام فیلـــم کوتـــاه او خانـــم سوپســـادز 
ــاخت  ــه سـ ــید بـ ــت رسـ ــود( و در نهایـ بـ
اولیـــن فیلـــم بلنـــد خـــود در آلمـــان، 

همانطـــور کـــه ُمـــرده بـــودم. 

البتـــه بـــا کارگردانـــی چشـــمان 
مومیایـــی بـــود کـــه خـــودش را بـــه 
ـــم  ـــه عال ـــدی ب ـــردان ج ـــک کارگ ـــوان ی عن
ــال  ــان سـ ــرد. در همـ ــی کـ ــینما معرفـ سـ
ــت  ــه موفقیـ ــاخت کـ ــن را سـ ــم کارمـ هـ
گیشـــه  در  فـــروش  بابـــت  از  عظیمـــی 

ــت.  داشـ

اولیـــن  کـــه  کردیـــم  اشـــاره 
در  کـــه  بـــود  آلمانـــی  کارگـــردان 
اصـــل  در  شـــد.  اســـتخدام  هالیـــوود 
ــذاران  ــی از بنیان گـ ــورد )یکـ ــری پیکفـ مـ
یونایتـــد آرتیســـتز( او را بـــه هالیـــوود 
آورد. قـــرار بـــود فیلـــم هـــادون هـــال را 
ـــروژه  ـــن پ ـــه ای ـــازد ک ـــورد بس ـــرای پیکف ب
ــا  را  ــوض  رزیتـ ــرد. در عـ ــول نکـ را قبـ
فیلـــم خوشـــش  از  ســـاخت. پیکفـــورد 
ــدان  ــرف منتقـ ــا از طـ ــی رزیتـ ــد ولـ نیامـ
حســـابی تحویـــل گرفتـــه. لوبیـــچ دوبـــاره 
ـــره ازدواج  ـــاخت. دای ـــم س ـــکا فیل در آمری
ـــرد.  ـــی ک ـــچ را جهان ـــس لوبی ـــالح ح او اصط
هـــم فـــروش فیلم هایـــش بـــاال بـــود و 

هـــم رســـانه ها دوســـتش داشـــتند. 

ــت  ــع و دوسـ ــوخ طبـ ــیار شـ بسـ
داشـــتنی بـــود. ســـر صحنـــه فیلم هایـــش 
می کـــرد  شـــوخی  عوامـــل  همـــه  بـــا 
و اصـــال بدخلـــق نبـــود . طنـــز خـــاص 
چیزهـــا  همیـــن  از  هـــم  فیلم هایـــش 
ــده  ــودش عقیـ ــت. خـ ــمه می گرفـ سرچشـ
ــدی  ــد کمـ ــر می خواهیـ ــه اگـ ــت کـ داشـ
مثـــل  ذهنتـــان  درون  بایـــد  بســـازید 

ــد! ــیرک باشـ سـ

 لوبیــچ در مســیر درســتی قــدم 

ــل  ــر از قب ــش بهت ــر فیلم ــت و در ه برداش
دســت  فیلم ســازی  از  زمانــی  می شــد. 
کشــید کــه دیگــر ســالمتی اش رو بــه افــول 

بــود و نمی توانســت فیلــم بســازد.

ـــاری  ـــکار افتخ ـــال 1947 اس در س
ــا  ــال از دنیـ ــان سـ ــد. در همـ ــه او دادنـ بـ
رفـــت. بیلـــی وایلـــدر در مراســـم ختـــم او 
گفـــت : دیگـــر لوبیـــچ نداریـــم و ویلیـــام 
وایلـــر در ادامـــه اش گفـــت: بدتـــر اینکـــه 

ــم. ــچ نداریـ ــی از لوبیـ ــر فیلمـ دیگـ

از  بعـــد  صامـــت  فیلـــم  یـــک 
ـــم  ـــام فیل ـــد. ن ـــدا ش ـــش از او پی ـــالها مرگ س
ـــی  ـــر حماس ـــک اث ـــود. ی ـــون ب ـــق فرع عش
کـــه لوبیـــچ در آلمـــان ســـاخته شـــد. در 
ســـال 2011 نســـخه ترمیـــم شـــده آن در 

آمریـــکا بـــه نمایـــش در آمـــد . 

ـــش  ـــا از فیلم های ـــار دنی ـــه کن از گوش
ــاًل  ــده. مثـ ــه شـ ــام گرفتـ ــمش الهـ و اسـ
ــس و  ــام هنکـ ــروف تـ ــدی معـ ــم کمـ فیلـ
مـــگ رایـــان ، شـــما نامـــه داریـــد بـــر 
اســـاس یکـــی از کالســـیک های لوبیـــچ 
بـــه نـــام مغـــازه ای در گوشـــه خیابـــان 
ــود  ــا وجـ ــینما در ایتالیـ ــک سـ ــت. یـ اسـ
ــت.  ــچ اسـ ــینما لوبیـ ــه نامـــش سـ دارد کـ
ســـتاره هالیـــوودش هـــم در ســـال 2011 
بـــر روی زمیـــن حـــک شـــد. هـــر ســـال 
در جشـــنواره برلیـــن جایـــزه ای بـــه نـــام 
ـــدگان داده  ـــه برن ـــچ ب ـــت لوبی ـــس ارنس تندی
می شـــود کـــه توســـط منتقـــدان برتـــر 
ــه  ــک کافـ ــوند. یـ ــاب می شـ ــان انتخـ آلمـ
ــام  ــه نـ ــکا بـ ــا آمریـ ــروف در کالیفرنیـ معـ
ــم  ــر بخواهیـ ــه اگـ ــچ اســـت و خالصـ لوبیـ
ـــه  ـــد ب ـــه بای ـــر مجل ـــا آخ ـــم ت ـــه بدهی ادام
بازســـازی های  الهام هـــا،  دین هـــا،  ادای 
ـــم!  ـــاره کنی ـــچ اش ـــمی و ... از لوبی ـــر رس غی

ـــه  ـــاه از او ب ـــول کوت ـــل ق ـــک نق ی
ـــح  ـــاًل توضی ـــش را کام ـــرم دنیای نظ

می دهـــد. انـــگار کـــه خـــودش را در ایـــن 
ـــنوم  ـــت: » می ش ـــرده اس ـــه ک ـــه خالص جمل
بـــه  و  می بینـــم  می کنـــم،  فرامـــوش  و 
یـــاد مـــی آورم ، می نویســـم و درکـــش 

می کنـــم« 

ــد. وودی  ــاد گفته انـ ــاره اش زیـ دربـ
آلـــن او را بهتریـــن کارگـــردان کمیـــک 
ـــاد دارد  ـــیزی اعتق ـــت. اسکورس ـــته اس دانس
ــم  ــته هـ ــا از در بسـ ــک نمـ ــا یـ ــچ بـ لوبیـ
ــد.  ــی کنـ ــت کارگردانـ ــت درسـ می توانسـ
ـــه  ـــی ک ـــه زمان ـــرد ک ـــالم ک ـــورد اع ـــان ف ج
ـــرگرمی  ـــرای س ـــط ب ـــتیم فق ـــا داش ـــه م هم
فیلـــم می ســـاختیم، لوبیـــچ می دانســـت 
می کنـــد.  کار  هنـــر  بـــرای  دارد  کـــه 
هیچـــکاک او را مـــرد خالـــص ســـینما 
ــه  ــاره اش گفتـ ــو دربـ ــت. ترفـ ــده اسـ نامیـ
کـــه او پرنـــس سینماســـت. ولـــز اعتـــراف 
ــول  ــک غـ ــچ یـ ــه لوبیـ ــت کـ ــرده اسـ کـ
بـــود و اســـتعداد و خالقیـــت منحصـــر 
می کـــرد  متحیـــر  را  آدم  فـــردش  بـــه 
ــچ  ــه لوبیـ ــم کـ ــدر بگوییـ ــر چقـ و... دیگـ
ــی  ــند و مدرکـ ــر سـ ــت. هـ ــاهکار اسـ شـ
در تـــوان و حجـــم صفحه مـــان بـــود در 

ــم. ــتاد گفتیـ ــتایش اسـ سـ
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ـــن  ـــر ای ـــت ب ـــت. آه، لعن ـــامانی اس روزگار نابس
سرنوشـــت کینـــه تـــوز کـــه مـــن بـــرای 

ــدم.  ــادر زاده شـ ــاح روزگار از مـ اصـ

هملت،پایان پرده ی اول

فریــاد  رســاترین  و  بزرگتریــن  کــه  هملــت 
شکســپیر علیــه یــک حکومــت نامشــروع اســت 
ــش  ــای ناب ــا و ویژگی ه ــه ی پیچیدگی ه ــا هم ب
ــق درام هــای  ــرای خل همــواره بســتر مناســبی ب
ــی  ــی ب ــی پویای ــه میانج ــوده و ب ــماری ب بی ش
بدیلــش راه را بــرای زایــش هنــر از دل پــر رمــز و 
رازش گشــوده اســت، درامــی کــه درام می زایــد. 
ــروع  ــه ی ش ــه نقط ــی ک ــت لوبیچ ــرای ارنس ب
ــوده و حــاال -  یعنــی  ــر ب ــش تئات فعالیــت هنری
ــان  ــی هم چن ــگ دوم جهان ــه جن ــال 1942ک س
ادامــه دارد -  ایــن نمایشــنامه ی تمــام عیــاِر 
ــرار  ــم او ق ــاخت فیل ــتمایه ی س ــپیر دس شکس

ــودن... ــا نب ــودن ی ــرد؛ ب می گی

مجلـــس  کنتـــرل  کـــه   1933 ســـال  در 
قانون گـــذاری آلمـــان بـــه دســـت حـــزب 
ناســـیونال سوسیالیســـت کارگـــران آلمـــان 
ــاد و آدولـــف  مشـــهور بـــه حـــزب نـــازی افتـ
ــزب  ــد؛ حـ ــان شـ ــم آلمـ ــدر اعظـ ــر صـ هیتلـ
ـــد  ـــام ش ـــور اع ـــی کش ـــزب قانون ـــا ح ـــازی تنه ن

و هیتلـــر ...
ایدئولـــوژی نـــازی بـــر ناسیونالیســـم افراطـــی 
ـــه  ـــان ب ـــه آلم ـــاد ک ـــن اعتق ـــر ای ـــود: ب ـــتوار ب اس
ـــن  ـــت. ای ـــر اس ـــا برت ـــی دنی ـــی از باق ـــور طبیع ط
ـــی  ـــی ناش ـــود از دیدگاه ـــه ی خ ـــه نوب ـــدگاه ب دی
ــه  ــا بـ ــود آلمانی هـ ــد بـ ــه معتقـ ــد کـ می شـ
ـــر  ـــد و دیگ ـــق دارن ـــی تعل ـــاب آریای ـــژاد ن ـــک ن ی
گروه هـــای قومـــی، بـــه خصـــوص یهودی هـــا، 
پســـت تر و خطرناک ترنـــد. زن هـــا ذاتـــًا تابـــع 
مرداننـــد و شـــهروندان موظفنـــد بـــی چـــون 
و چـــرا از رهبـــران سیاســـی کشـــور اطاعـــت 

ـــد. کنن
حکومـــت نـــازی تأثیـــر عمیقـــی بـــر صنعـــت 
ـــی  ـــطه ی اتفاقات ـــه واس ـــت. ب ـــازی گذاش فیلمس
ـــدد  ـــازی درص ـــزب ن ـــود،  ح ـــان ب ـــه در جری ک
ـــان  ـــود یهودی ـــینما از وج ـــت س ـــازی صنع پاکس
کشـــور  از  یهودیـــان  از  بســـیاری  برآمـــد. 

گریختنـــد؛ از جملـــه ماکـــس افولـــس، بیلـــی 
وایلـــدر و رابـــرت ســـیودماک. حتـــی ســـمت 
ـــنهاد  ـــگ پیش ـــس الن ـــه فریت ـــی ب ـــیار مهم بس
شـــد، امـــا او تبعیـــد را برگزیـــد؛ نخســـت بـــه 
فرانســـه و بعـــد بـــه ایـــاالت متحـــده رفـــت.  

در حـــدود ده ســـال پیـــش از ایـــن جریانـــات، 
ارنســـت لوبیـــچ کـــه درام هـــای تاریخـــی اش -  
ـــه  ـــورد توج ـــاری -  م ـــادام دوب ـــوص م ـــه خص ب
ـــاالت متحـــده  ـــه ای ـــود از آلمـــان ب ـــه ب ـــرار گرفت ق
ــی  ــوان کارگردانـ ــه عنـ ــرده و بـ ــرت کـ مهاجـ
ـــرای  ـــه داد. ب ـــود ادام ـــه کار خ ـــبک ب صاحـــب س
ـــه  ـــچ ک ـــد و آگاه همچـــون لوبی فیلمســـازی متعه
نســـبت بـــه مســـائل پیرامـــون خـــود هرگـــز 
ـــن  ـــرده، پرداخت ـــار نک ـــدی اختی ـــکوت و القی س
ـــی دور از  ـــگ خیل ـــئله ی جن ـــم و مس ـــه نازیس ب

ـــود. ـــار نب انتظ
ـــاخت  ـــوش س ـــای خ ـــدی درام ه ـــا کم ـــه ب او ک
ـــش  ـــای پرس ـــی و فض ـــت روی تاریک ـــود دس خ
ـــه  ـــش را ب ـــذارد و مخاطب ـــی می گ ـــز زندگ برانگی
پوزخنـــدی آگاهانـــه دعـــوت می کنـــد، این بـــار 
ـــزی هوشـــمندانه ای از نمایشـــنامه ی  ـــم آمی ـــا ه ب
پـــر مغـــز و مانـــای هملـــت و داســـتان خـــود، 
ــازد.  ــودن را می سـ ــا نبـ ــودن یـ ــدِی بـ کمـ

خاصه داستان
ورشــو پایتخت لهستان،ســال 193؛ یوزف تورا )جک بنی( و همســرش ماریا 
)کارول لومبارد( بازیگران مشــهور تئاتر مشغول بازی در نمایش هملت هستند 
و نیز همزمان در حال تمرین و آماده ســازی اجرای  نمایِش دیگری با محتوای 
ضد نازیسم. ماریا دلبسته ی سوبینسکیِ  خلبان )رابرت استاک( شده است؛ مرد 

جوانی که در خدمت نیروهای زیرزمینی لهســتان علیه آلمان است...

TO BE OR NOT TO BE
Directed By :
Produced By :
Written By :

Starring  :

Cinematography :
Editing By :
Release Dates :
Running Time :
Country  :
Language :

Ernst Lubitsch
Ernst Lubitsch
Melchior Lengyel
Edwin Justus Mayer
Carole Lombard
Jack Benny
Robert Stack
Felix Bressart
Sig Ruman
Rudolph Maté
Dorothy Spencer
March 6, 1942 (US)
99  Minutes
United States
English

»بودن یا نبودن «؛ هملت با نقاب هملت
نویسنده: الهام معدنی

right.wing.em@gmail.com

ویژه نامه سینما تک قلهک79



ـــل  ـــت قت ـــه حقیق ـــردن ب ـــی ب ـــرای پ ـــت ب همل
پـــدر و رهایـــی از شـــک و شـــبهات آن،  از گـــروه 
نمایشـــی ای کـــه بـــه قصـــر آمـــده می خواهـــد 
ـــین  ـــاه پیش ـــیدن ش ـــل رس ـــه قت ـــه ی ب ـــا صحن ت
دانمـــارک را در برابـــر چشـــمان کادیـــوس 
ـــی  ـــه خوب ـــرا ب ـــد؛ زی ـــازی کنن ـــی( ب ـــاه کنون )ش
ــی  ــم در صورتـ ــاه آن هـ ــتن شـ ــد کشـ می دانـ
ـــه  ـــروع ب ـــی و مش ـــت و قانون ـــش درس ـــه عمل ک
ـــن نخســـتین  ـــد کار آســـانی نیســـت. ای نظـــر بیای
بـــار اســـت کـــه در تاریـــخ تئاتـــر نمایـــش در 
نمایـــش اتفـــاق می افتـــد؛ و ایـــن اتفـــاق 
مســـئله ی کـــم اهمیتـــی نیســـت چـــرا کـــه 
ایـــن شـــیوه وســـیله و ابـــزار بیـــان واقعیـــت 
ــه از  ــچ  زیرکانـ ــه لوبیـ ــری کـ ــود. عنصـ می شـ
آن بهـــره می گیـــرد و پیرنـــگ فیلـــم خـــود را 

ــد. ــاس آن می نویسـ ــر اسـ بـ
ـــر  ـــت تئات ـــه وضعی ـــش ب ـــال فیلم ـــه  در خ او ک

جنـــگ  پرداختـــه، بازیگـــران را ممـــاِس حقیقـــت 
می گیـــرد؛ و بـــه وضـــوح نشـــان می دهـــد 
ـــات  ـــود آوردن لحظ ـــه وج ـــا ب ـــر تنه ـــش بازیگ نق
خـــوش و ســـرگرم کننـــده نیســـت بلکـــه 
ـــز  ـــت نی ـــنامه ی همل ـــه در نمایش ـــه ک همان گون
ــا  ــی تـ ــد و حتـ ــاگری می کنـ ــم افشـ می بینیـ
ـــه  از خـــود نمایشـــنامه  ـــی پیـــش مـــی رود ک جای
فراتـــر رفتـــه دســـت بـــه عمـــل می زنـــد.  در 
نمایشـــنامه، هملـــت بـــه پولونیـــوس دســـتور 
ـــگان  ـــا هنرپیش ـــتگی ب ـــه شایس ـــه ب ـــد ک می ده
رفتـــار کنـــد، زیـــرا: » آن هـــا تاریخچـــه و 
ـــس  ـــر پ ـــد. اگ ـــه ان ـــای زمان ـــه ی رویداده خاص
ـــته  ـــورت داش ـــر گ ـــه ای ب ـــن نام ـــت نفری از مرگ
ــان در  ــه آنـ ــت کـ ــن اسـ ــر از ایـ ــی بهتـ باشـ
ـــچ  ـــد.« لوبی ـــاد کنن ـــدی ی ـــه ب ـــو ب ـــت از ت زندگی
نیـــز در فیلـــم خـــود اهمیـــت بازیگـــر را بـــه 

ــد. ــاگر می نمایانـ ــه تماشـ ــتی بـ درسـ

ـــلک  ـــوف مس ـــوان و فیلس ـــپیر، ج ـــِت شکس  همل
ـــه  ـــی ک ـــی؛ کس ـــک و دو دل ـــر ش ـــت و یکس اس
ـــت  ـــرای عدال ـــدر و اج ـــام پ ـــن انتق ـــرای گرفت ب
تعلـــل مـــی کنـــد. شـــخصیت او  بارهـــا و 
ــورد  ــف مـ ــکاوان مختلـ ــب روانـ ــا از جانـ بارهـ
ـــه  ـــت، از جمل ـــه اس ـــرار گرفت ـــی ق ـــد و بررس نق
فرویـــد، لـــکان و... کـــه هـــر یـــک از منظـــر و 
دیـــدگاه خـــود بـــه ایـــن شـــخصیت نمایشـــی 
می پردازنـــد و علـــل رفتـــار منفعانـــه هملـــت 
را توضیـــح می دهنـــد. کمـــدی لوبیـــچ چنیـــن 
فرصتـــی در اختیـــار هملتـــش نمی گـــذارد؛ 
بنابرایـــن او عملگراتـــر اســـت از هملـــتِ  تـــراژدی 
ـــت موجـــود نقشـــی  ـــر وضعی شکســـپیر و در تغیی
ـــگاه  ـــت از جای اساســـی دارد. در نمایشـــنامه، همل
ـــه  ـــوده و ب ـــوردار ب ـــردم برخ ـــزد م ـــژه ای در ن وی
ـــوب  ـــانیش محب ـــی و انس ـــاق اجتماع ـــل اخ دلی
همـــگان اســـت. ایـــن انســـانیت در هملـــِت بـــودن 
یـــا نبـــودن تـــا جایـــی پیـــش مـــی رود کـــه یـــوزف 
تـــورا،  همســـرش ماریـــا و سوبینســـکی را بـــه 
خاطـــر رابطـــه ای کـــه داشـــته اند می بخشـــد و 
ـــورش  ـــه کش ـــا ب ـــه ی نازی ه ـــئله ی حمل ـــه مس ب
و مســـئولیتی کـــه ایـــن اتفـــاق بـــر عهـــده اش 

ــد. ــتری می دهـ ــای بیشـ ــذارد بهـ می گـ
ــد  ــی ناچارنـ ــنامه همگـ ــخصیت های نمایشـ شـ
ـــرای  ـــرده و ب ـــان ک ـــان را پنه ـــی ش ـــوِد واقع خ
رســـیدن بـــه هـــدف خـــود نقـــاب بـــه چهـــره 
ـــته  ـــود را کش ـــرادر خ ـــه ب ـــوس ک ـــد؛ کادی بزنن
و گرتـــرود را بـــه همســـری گرفتـــه، مجبـــور 
ـــازی  ـــل را ب ـــب و اصی ـــاهی نجی ـــش ش ـــت نق اس
ـــودش را دارد،  از  ـــاب خ ـــم نق ـــرود ه ـــد. گرت کن
ســـویی در ســـوز و گـــدازی درونـــی، خـــود را 
ـــدش  ـــر و فرزن ـــه همس ـــی ب ـــر بی وفای ـــه خاط ب
ســـرزنش می کنـــد و ســـعی در پیـــدا کـــردن 
ـــد  ـــوده تر کن ـــود را آس ـــدان خ ـــا وج ـــت ت ـــی اس راه
ـــوش  ـــد و خ ـــی جدی ـــِت زندگ ـــر مس ـــویی دیگ و از س
ـــِت  ـــه عاشـــق همل ـــا ک ـــش اســـت. افلی ـــی های گذران
جـــوان اســـت بـــه خواســـت پـــدر و بـــرادرش، 
ــه  ــد کـ ــان می کنـ ــق را در دل پنهـ ــن عشـ ایـ
ــی. از  ــت و خودکشـ ــون اسـ ــرانجامش جنـ سـ
ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــود همل ـــاب خ ـــر نق ـــه مهم ت هم
ـــود  ـــدر خ ـــل پ ـــِت قت ـــه حقیق ـــِت ب ـــرای رهیاف ب
را بـــه دیوانگـــی می زنـــد و نمایشـــی ترتیـــب 
ــودن  ــا نبـ ــودن یـ ــخصیت های بـ ــد. شـ می دهـ
ــنامه  ــخصیت های نمایشـ ــاب شـ ــت بازتـ درسـ
ـــه ی  ـــرد زیرکان ـــن رویک ـــت ای ـــد گف ـــتند؛ بای هس
ـــین  ـــور تحس ـــپیر در خ ـــن شکس ـــه مت ـــچ ب لوبی
ـــوان را از  ـــاِن ج ـــه خلب ـــقش ب ـــا عش ـــت. ماری اس
ـــچ  ـــه لوبی ـــه البت ـــد ک ـــان می کن ـــرش پنه همس
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ــرد و  ــر نمی گیـ ــرای آن در نظـ ــده ای را بـ آینـ
قضیـــه کم کـــم در طـــول فیلـــم تبدیـــل بـــه 
ــود و نقـــش آن  ــی می شـ ــتان فرعـ یـــک داسـ
ـــش  ـــتان و پی ـــرک داس ـــوان مح ـــه عن ـــاکان ب کم
ـــورا  ـــوزف ت ـــد. ی ــل می کن ـــده ی آن عمـ برن
کـــه بیـــرون از نقشـــش در تئاتـــر، در دنیـــای 
ــدل  ــری بـ ــت واقعی تـ ــه هملـ ــم بـ ــود فیلـ خـ
می شـــود و ویژگی هـــای شـــخصیتی اش بـــه 
ــه  ــت، بـ ــر اسـ ــنامه نزدیک تـ ــِت نمایشـ هملـ
ـــتان  ـــی لهس ـــر زمین ـــروی زی ـــاع از نی ـــور دف منظ
ـــر  ـــه س ـــتان ب ـــازی در انگلس ـــاِن ن ـــه آلم ـــه علی ک
می بـــرد، نقـــاب پروفســـور سیلتســـکی را بـــه 
ــوس  ــه جاسـ ــوری کـ ــد؛ پروفسـ ــره می زنـ چهـ
نـــازی هاســـت و بـــه دســـت گـــروه نمایـــش 

ـــت. ـــده اس ـــته ش کش
موضـــوع جاسوســـی و ایـــن فضـــای نـــا امـــن 
نیـــز در جهـــاِن نمایشـــنامه دیـــده می شـــود. 
ــت؛ او  ــوس اسـ ــوس کادیـ ــوس، جاسـ پولونیـ
ــرد.  ــر بگیـ ــر نظـ ــت را زیـ ــه دارد هملـ وظیفـ
رینالـــدو،  خـــود،  پولونیـــوس  طرفـــی  از 
ــا  ــتد تـ ــه می فرسـ ــه فرانسـ ــکارش را بـ خدمتـ
ــد.  ــه او بدهـ ــرش را بـ ــای پسـ ــزارش کارهـ گـ
ـــت،  ـــی همل ـــتان قدیم ـــوس-  دوس ـــاه - کادی ش
یعنـــی روزن کرانتـــس و گیلـــدن اســـترن را بـــرای 
پـــی بـــردن بـــه افـــکار و اندیشـــه های هملـــت 
ـــکی در  ـــور سیلتس ـــت. پروفس ـــرده اس ـــور ک مأم
ـــن  ـــوذ در بی ـــا نف ـــت دارد ب ـــچ مأموری ـــم لوبی فیل
نیروهـــای لهســـتانی اســـامی خانواده هـــای 

ـــا  ـــد. ماری ـــل ده ـــازی تحوی ـــت ن ـــه دول ـــان را ب آن
ـــکاری  ـــه هم ـــوت ب ـــور دع ـــرف پروفس ـــورا از ط ت
ــب،  ـــن ترتیـ ــه ای ــودو بـ ــی می شـ و جاسوسـ
ــه  ــودن بـ ــا نبـ ــودن بـ ــاِر کمـــدی درام بـ بافتـ

ــد. ــادار می مانـ ــت وفـ ــراژدی هملـ تـ
در نمایشـــنامه، کشـــته شـــدن پولونیـــوس 
ــته  ــی و ناخواسـ ــت تصادفـ ــت هملـ ــه دسـ بـ
اتفـــاق می افتـــد و خـــارج از اراده و برنامـــه 
ــه  ــت بـ ــاره ای اسـ ــع اشـ ــه در واقـ ــزی، کـ ریـ
نقـــش تقدیـــر و فضـــای حاکـــم بـــر تـــراژدِی 
ـــات  ـــن اتفاق ـــم ای ـــچ ه ـــِم لوبی ـــپیر. در فیل شکس
رخ می دهنـــد کـــه پیـــش بینـــی نشـــده و 
غیـــره منتظره انـــد و دســـت بازیگـــران را رو 
ـــش  ـــروه نمای ـــازی گ ـــوع، ب ـــن موض ـــد. ای می کنن
ـــان را وارد  ـــرد و آن ـــری می ب ـــمت دیگ ـــه س را ب
ــه  ــکل تری می کند،کـ ــته و مشـ ــازی ناخواسـ بـ
در نهایـــت از پـــِس آن بـــر می آینـــد. همـــه ی 
این هـــا بـــا طنـــزِ  ظریـــِف  لوبیـــچ می آمیـــزد 
و داســـتاِن کمـــدی اش را غنی تـــر می کنـــد.

بودن یا نبودن؟ مسئله این است!

»آیـــا شـــریف تر آنســـت کـــه ضربـــات و 
لطمـــات نامســـاعد روزگار را متحمـــل شـــویم 
یـــا آن کـــه ســـاح نبـــرد بدســـت گرفتـــه بـــا 
آن مشـــکات بجنگیـــم تـــا آن ناگواریهـــا را از 
میـــان برداریـــم؟...«  ایـــن تـــک گویـــی کـــه 
معروف تریـــن تـــک گویـــی تاریـــخ تئاتـــر 

ـــپیر  ـــش شکس ـــن پرس ـــاوی بزرگ تری ـــت، ح اس
ــچ  ــتی. لوبیـ ــتیِ  هسـ ــون چیسـ ــت پیرامـ اسـ
ـــش وام  ـــن پرس ـــدای همی ـــش را از ابت ـــام فیلم ن
می گیـــرد و بـــا آن شـــوخِی بامـــزه و ظریفـــی 
می کنـــد، کـــه بـــه زیبایـــی بـــه قامـــت 
ــد  ــه چنـ ــورا کـ ــا تـ ــیند. ماریـ ــم می نشـ فیلـ
شـــِب پیاپـــی از فـــرد ناشناســـی گل دریافـــت 
می کنـــد، در پاســـخ بـــه پیـــام فرســـتنده، 
از او می خواهـــد تـــا زمانـــی کـــه بازیگـــر 
ـــورا،  ـــوزف ت ـــرش ی ـــی همس ـــت یعن ـــش همل نق
ــودن را  ــا نبـ ــودن یـ ــه ی بـ ــه جملـ روی صحنـ
می گویـــد، بـــرای دیدنـــش بـــه اتـــاق گریـــم 
ـــِف لطیفـــی  ـــه موتی ـــل ب ـــه تبدی ـــن جمل ـــرود. ای ب
ــز  ــر طنـ ــاوه بـ ــد عـ ــه می توانـ ــود کـ می شـ

ظاهـــرِی خـــود تأمـــل برانگیـــز نیـــز باشـــد.
ارنســـت لوبیـــچ کـــه پیـــش از کمـــدِی بـــودن 
ـــکا   ـــود،  نینوچ ـــر خ ـــم دیگ ـــودن، در فیل ـــا نب ی
ـــود،  ـــه ب ـــتی پرداخت ـــه ی کمونیس ـــد جامع ـــه نق ب
حـــاال در ایـــن فیلـــم بیشـــتر و جدی تـــر بـــه 
سیاســـت و نقـــد حکومـــت نـــازی می پـــردازد. 
لوبیـــچ در دقایـــق پایانـــی فیلـــم، آن جـــا کـــه 
ــش  ــه نقـ ــروه نمایش،کـ ــای گـ ــی از اعضـ یکـ
هیتلـــر را بـــازی می کنـــد، بـــرای خـــاص 
ــا  ــه آن هـ ــازی، بـ ــان نـ ــر خلبانـ ــدن از شـ شـ
ـــه  ـــا ب ـــان را از هواپیم ـــد خودش ـــتور می ده دس
ـــچ  ـــدون هی ـــا ب ـــر دو آن ه ـــد و ه ـــن بیندازن پایی
پرســـش یـــا مقاومتـــی ایـــن کار را می کننـــد، 
اطاعـــت بـــی چـــون و چـــرا از یـــک حکومـــت 
ــاگر  ــد. تماشـ ــد می کشـ ــه نقـ ــت را بـ فاشیسـ
ـــرو  ـــر ف ـــه فک ـــدد و ب ـــه می خن ـــن صحن ـــه ای ب
مـــی رود. هنـــر لوبیـــچ در همیـــن اســـت. بـــه 
جدی تریـــن موضوعـــات بشـــری می آویـــزد 
و طنـــز گزنـــده ی خـــود را بـــه آن تزریـــق 
می کنـــد و بعـــد جلـــو چشـــمان همـــگان 
از تصویـــری کـــه ســـاخته پـــرده بـــرداری 
می کنـــد؛ و ایـــن همـــه بـــه دور از هـــر نـــوع 

ــرد. ــورت می گیـ ــی صـ ــب سیاسـ تعصـ
بـــودن  زیرکانـــه ی  صحنه هـــای  از  یکـــی 
یـــا نبـــودن صحنـــه ای اســـت کـــه پروفســـور 
ـــرای  ـــارد ب ـــرهنگ اره ـــدن س ـــه دی ـــکی ب سیلتس
ــِی  ــروی زیرزمینـ ــراد نیـ ــامی افـ ــِل اسـ تحویـ
ـــوزف  ـــه ی ـــی ای ک ـــی رود؛ ســـرهنگ قاب ورشـــو م
ــع  ــا مانـ ــد تـ ــازی می کنـ ــش را بـ ــورا نقشـ تـ
ـــا  ـــازی ه ـــت ن ـــه دس ـــامی ب ـــِت اس ـــادن لیس افت
ـــوخِی  ـــه ش ـــورا  ب ـــه ت ـــی ک ـــس العمل ـــود. عک ش
ــارد از خـــود نشـــان  بازداشـــتگاه اســـرای ارهـ
ــد  ــه در چنـ ــت کـ ــان رفتاریسـ ــد همـ می دهـ
ــی  ــارِد واقعـ ــرهنگ ارهـ ــد، سـ ــه ی بعـ صحنـ
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ـــم  ـــای فیل ـــش و دنی ـــروه نمای ـــه کار گ ـــوط ب مرب
ـــال  ـــدام در ح ـــب م ـــد و مخاط ـــود نیای ـــه وج ب
رفـــت و برگشـــت از یـــک فضـــا بـــه فضـــای دیگـــر 
ــاگر  ــه تماشـ ــری بـ ــن تصاویـ ــد. بنابرایـ نباشـ
ـــت  ـــک دس ـــی ی ـــودکه دارای  فضای ـــه می ش ارائ

و ملمـــوس و روان اســـت.
ـــه  ـــد ک ـــان می رس ـــه پای ـــی ب ـــچ زمان ـــم لوبی فیل
یـــوزف تـــورا بـــر صحنـــه در حـــال بـــازی در 
نمایشـــنامه ی هملـــت و اجـــرای مونولـــوگ بـــودن 
یـــا نبـــودِن بـــه یـــاد ماندنـــِی خـــود اســـت؛ خلبـــاِن 
ـــی  ـــزد ول ـــای خودبرنمی خی ـــار از ج ـــوان اینب ج
مـــرد جـــوان دیگـــری بـــه جـــای او ســـالن را 
تـــرک می کنـــد و در نهایـــت کمـــدی دراِم 
ـــود  ـــره ای خ ـــاختار دای ـــودن در س ـــا نب ـــودن ی ب

ــد. ــه اوج معنایـــش می رسـ بـ
ـــت  ـــردازش و روای ـــچ در پ ـــواس لوبی ـــت و وس دق
کارگردانـــی  او  از  دار  هـــدف  داســـتان های 
می ســـازد کـــه الگـــوی کارگردانـــان بعـــد 
مـــرد  را  او  هیچـــکاک  می شـــود.  خـــود  از 
ــز او  ــن ولـ ــد و اورسـ ــاب می دانـ ــینمای نـ سـ
ــا اســـتعدادی حیـــرت آور  را غـــول ســـینما بـ
ـــه  ـــش از هم ـــه بی ـــدر ک ـــی وایل ـــد. بیل می شناس
ــال ها  ــت، سـ ــچ اسـ ــینمای لوبیـ ــر از سـ متأثـ
ــا ایـــن  ــزد بـ ــاق کارش تابلویـــی می آویـ در اتـ
ـــده ی اون  ـــور از عه ـــچ، چط ـــه:» لوبی ـــتار ک نوش

ــدی؟« ــر می اومـ ــازی بـ ــوع فیلمسـ نـ

در مـــورد همیـــن شـــوخی از خـــود بـــروز 
می دهـــد؛ صحنـــه ای کـــه این بـــار تـــورا در آن 
ـــه ی  ـــد. قرین ـــازی می کن ـــکی را ب ـــش سیلتس نق
ــا  ــن صحنه هـ ــچ از ایـ ــه لوبیـ ــی کـ ــه جایـ بـ
ــوش  ــاِز خـ ــک فیلمسـ ــط از یـ ــازد فقـ می سـ

ــد. ــر می آیـ ــر بـ فکـ
در دقیقـــه ی ســـی وپنجم فیلـــم وقتـــی ماریـــا 
ـــه  ـــی ورشـــو ب ـــروی زیرزمین ـــه نی ـــرای کمـــک ب ب
یـــک کتابخانـــه مـــی رود، از فروشـــنده کتـــاب 
آناکارنینـــاِی تولســـتوی را طلـــب می کنـــد؛ 
ــه  ــباهت بـ ــی شـ ــتانش بـ ــه داسـ ــی کـ کتابـ
ـــوان  ـــاِن ج ـــا خلب ـــود او ب ـــنایی خ ـــتان آش داس
نیســـت. در شـــبی کـــه ماریـــا بـــا سیلتســـکی 
ــان لباســـی  ــا او را در همـ ــام دارد مـ ــرار شـ قـ
می بینیـــم کـــه در ابتـــدای فیلـــم بـــه عنـــوان 
لبـــاِس نمایـــش آن را بـــه تـــن کـــرده و نظـــر 
کارگـــردانِ  گـــروه را می پرســـد و بـــا اشـــتیاق 
ــا  ــد؛ ماریـ ــرا می اندیشـ ــه شـــکوه شـــب اجـ بـ
دارد در برابـــر سیلتســـکی بـــازی می کنـــد. 
توجهـــی کـــه لوبیـــچ بـــه ایـــن جزئیـــات 
ــا  ــای او تـ ــد کمدی هـ ــت می کنـ ــد ثابـ می کنـ
چـــه انـــدازه از کمدی هـــای دم دســـتی و کـــم 

مایـــه بـــه دور اســـت. 
بـــه  فیلـــم،  صحنه پردازی هـــای  مـــورد  در 
ــدی  ــر پیونـ ــه خاطـ ــد در آن  بـ ــر می رسـ نظـ
ـــر  ـــچ ب ـــعی لوبی ـــود دارد، س ـــر وج ـــا تئات ـــه ب ک
ـــاب  ـــنجیده و حس ـــدازه ای س ـــا ان ـــوده ت ـــن ب ای
شـــده باشـــد کـــه  مـــرزی بیـــن بخش هـــای 
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ـــس و  ـــه نوی ـــده، فیلمنام ـــه کنن ـــردان، تهی کارگ
ـــان - 1949(. ـــن آلم ـــر )1892، برلی بازیگ

ـــانزده  ـــت و در ش ـــه می رف ـــی روی صحن از نوجوان
ســـالگی تـــرک تحصیـــل کـــرد. در 1911 بـــه 
گـــروه تئاتـــری ماکـــس راینهـــارت پیوســـت. 
یـــک ســـال بعـــد، بـــرای کمـــک خـــرج، بـــه 
اســـتودیوهای  در  کارگـــر صحنـــه  عنـــوان 
ـــه  ـــغول ب ـــن مش ـــکوپ در برلی ـــازی بیوس فیلمس
کار شـــد. خیلـــی زود جلـــوی دوربیـــن رفـــت 
ــرار  ــه قـ ــورد توجـ ــدی مـ ــای کمـ و بانقش هـ
ـــتر  ـــز بیش ـــرای تمرک ـــدی، ب ـــس از چن ـــت. پ گرف
ــًا  ــرد و صرفـ ــا کـ ــری را رهـ ــر کارش، بازیگـ بـ
بـــه فیلمســـازی روی آورد. بـــا چشـــم هـــای 
مومیایـــی مـــا )1918( در مقـــام کارگـــردان 
فیلم هـــای جـــدی مـــورد توجـــه قـــرار گرفـــت 
ــید.  ــهرت رسـ ــه شـ ــن )1918( بـ ــا کارمـ و بـ
ـــل  ـــی مث ـــی موفق ـــای تاریخ ـــف درام ه ـــه لط ب
ـــوت  ـــوود دع ـــه هالی ـــاری )1919( ب ـــادام دوب م
ـــرد.  ـــرت ک ـــکا مهاج ـــه آمری ـــد و در 1923 ب ش
ــا  ــق، بـ ــت و ناطـ ــوود در دوران صامـ در هالیـ
کمدی هایـــش بـــا اســـتقبال بســـیاری روبـــرو 
بـــود. در 1947 اســـکاری ویـــژه )بـــه خاطـــر 
دســـتاورد هایش در صنعـــت ســـینما( دریافـــت 
ـــی )1935- ـــن گ ـــش، ویوی ـــر دوم ـــت. همس داش

ـــود.  ـــر ب ـــا، بازیگ ـــال ه ـــن س ـــد از ای 1943(، بع
ـــری  ـــچ، از بازیگ ـــوع لوبی ـــه ای متن ـــی حرف زندگ
ـــن  ـــارت در برلی ـــس راینه ـــری ماک ـــروه تئات در گ
تـــا مدیریـــت تولیـــدات کمپانـــی پارامونـــت را 
غالبـــًا بـــه دوره هایـــی تقســـیم می کننـــد تـــا 
طیـــف گســـترده ی قابلیت هایـــش را نشـــان 
ــدر  ــا آن قـ ــن دوره هـ ــر یـــک از ایـ ــد؛ هـ دهنـ
مصالـــح در اختیـــار می گذارنـــد کـــه می تـــوان 
ـــت.  ـــان نوش ـــر و پیم ـــی پ ـــان، کتاب ـــر اساسش ب
امـــا شـــاید راحت تـــر باشـــد تولیـــدات لوبیـــچ 
ــای  ــرد: فیلم هـ ــیم کـ ــه دوره تقسـ ــه سـ را بـ
آلمانـــی اش بیـــن 1913 تـــا 1922؛ فیلم هـــای 
هالیـــوودی اش 1923 تـــا 1934؛ و فیلم هایـــی 
کـــه از 1935 تـــا زمـــان مرگـــش در 1947 در 
هالیـــوود ســـاخت. لوبیـــچ در پنـــج ســـال اول 
ــاه  ــم کوتـ ــا فیلـ ــان 19 تـ ــازی در آلمـ فیلمسـ
ســـاخت. بیشـــتر ایـــن فیلم هـــا، کمدی هایـــی 
ــا  ــود در آن هـ ــه خـ ــد کـ ــوب بودنـ ــزن بکـ بـ
نقـــش شـــخصیتی را بـــه نـــام  مایـــر را بـــازی 
ـــای  ـــا از فیلم ه ـــه ت ـــط س ـــروزه فق ـــرد. ام می ک
یـــک تـــا پنـــج حلقـــه ای باقـــی مانده انـــد. او 
پیـــش از مهاجـــرت و در پنـــج ســـال بعـــدی 
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ـــه  ـــه ب ـــاخت ک ـــر س ـــم دیگ ـــان، 18 فیل در آلم
ـــان  ـــی هم ـــه برخ ـــدی )ک ـــاوی، از کم ـــور مس ط
مضامیـــن هالیـــوودی اش را دارنـــد( و درام هـــای 
ــن  ــب ایـ ــده اند. در اغلـ ــکیل شـ ــی تشـ تاریخـ
ـــرد  ـــی ک ـــازی م ـــری ب ـــی، پوالنگ ـــای تاریخ درام ه
کـــه قـــدرت بازیگـــری او از یـــک طـــرف و کیفیـــت 
ـــر، باعـــث  ـــچ از طـــرف دیگ ـــی لوبی ـــاالی کارگردان ب
ـــد.  ـــی قرار گیرن ـــن الملل ـــه بی ـــورد توج ـــد م ش
ـــاوه  ـــاری ع ـــادام دوب ـــترک آن دو، م ـــم مش فیل
بـــر آن کـــه باعـــث شکســـتن تحریـــم واردات 
فیلم هـــای آلمانـــی شـــد کـــه پـــس از جنـــگ 
جهانـــی اول وضـــع شـــده بـــود، بـــه هجـــوم 
ـــک  ـــز کم ـــوود نی ـــه هالی ـــی ب ـــتعدادهای آلمان اس
ـــه  ـــورد ب ـــک ف ـــوت مریپی ـــه دع ـــچ ب ـــرد. لوبی ک
هالیـــوود رفـــت. او امیـــدوار بـــود بتوانـــد فاوســـت 
را بـــا شـــرکت پیـــک فـــورد بســـازد؛ ولـــی در 
نهایـــت در مـــورد رزیتـــا )1923( توافـــق بـــه 
دســـت آمـــد کـــه رمانســـی تاریخـــی بـــود در 
آلمـــان می ســـاخت.  مایه هـــای آن چـــه در 
ـــر،  ـــرادران وارن ـــه ب ـــتن ب ـــس از پیوس ـــچ پ لوبی
پنـــج فیلـــم کارگردانـــی کـــرد کـــه بـــه طـــور 
واضـــح عایـــق مضمونـــی اش را مشـــخص 
ـــد  ـــور بودن ـــع و ج ـــی جم ـــا فیلم های ـــد. اینه کردن
و بـــه روابـــط عاطفـــی بیـــن زنـــان و مـــردان 
می پرداختنـــد و از صـــدور پیام هـــای اخاقـــی 
ـــز داشـــتند و توصیفـــی ملمـــوس و  مرســـوم پرهی
ـــر  ـــچ، تصوی ـــد. لوبی ـــه می دادن ـــی از زن ارائ واقع
ـــرد  ـــه ک ـــخصیت های زن عرض ـــده ای از ش پیچی
ــد و  ــاتی بودنـ ــر احساسـ ــی و غیـ ــه تهاجمـ کـ
می توانســـتند بی واهمـــه از مـــرگ یـــا مطـــرود 
ـــرح  ـــود را مط ـــته های خ ـــال و خواس ـــدن، امی ش
ــالمی  ــد و سـ ــدگاه جدیـ ــچ دیـ ــازند. لوبیـ سـ
ــم  ــه داد و درک و فهـ ــانی ارائـ ــط انسـ از روابـ
ــاال  ــه بـ ــش زن در جامعـ ــا را از نقـ آمریکایی هـ
بـــرد؛ ولـــی ایـــن کار را بـــه روشـــی ســـطحی 
ــداوم  ــر تـ ــت، بـ ــش در نهایـ ــام داد: زنانـ انجـ
ــی گذاشـــتند.  وضعیـــت موجـــود صحـــه مـ
محفـــل ازدواج )1924(، یعنـــی معروف تریـــن 
ـــی  ـــاس الگوی ـــًا، اس ـــن دوره، ضمن ـــش در ای فیلم
روایـــی را پایـــه گذاشـــت کـــه در بیشـــتر کارهـــای 
ــومی  ــخص سـ ــوند: شـ ــت می شـ ــچ یافـ لوبیـ
ـــل  ـــده عم ـــتاب دهن ـــل ش ـــوان عام ـــه عن ـــه ب ک
ـــوم،  ـــر س ـــه نف ـــرو کل ـــدن س ـــدا ش ـــد. پی می کن
یـــک رابطـــه محکـــم عاطفـــی را بـــه طـــور موقـــت 
مـــورد تحلیـــل قـــرار می دهـــد و احتمـــال 
بی وفایـــی، فرصتـــی بـــه وجـــود مـــی آورد تـــا 
ـــد.  ـــان بپردازن ـــی رابطه ش ـــه ارزیاب ـــی ب زوج اصل
آن هـــا بـــه یـــک خودآگاهـــی جدیـــد دســـت 

می یابنـــد و مســـئولیت هایی را کـــه نســـبت 
بـــه یکدیگـــر دارنـــد، درک می کننـــد. لوبیـــچ 
تـــا بیـــوه شـــادان در 1934، بـــه گونه هـــای 
مختلـــف روی همیـــن مضمـــون کار کـــرد. 
اواخـــر دهـــۀ 1920، ســـال های پرتنشـــی 
بـــود چـــون هـــر کمپانـــی در تکاپـــو بـــود تـــا 
خـــود را بـــا شـــرایط ســـینمای ناطـــق وفـــق 
ــکلی  ــچ مشـ ــراً هیـ ــچ ظاهـ ــا لوبیـ ــد، امـ دهـ
در ایـــن زمینـــه نداشـــت؛ او کیوســـک صـــدا 
را در گوشـــه اســـتودیو، صرفـــًا دردســـری 
ــت آن را  ــد راحـ ــه می شـ ــرد کـ ــی می کـ تلقـ
رفـــع کـــرد. هفـــت تـــا از فیلم هـــای او بیـــن 
1929 تـــا 1934، موزیـــکال بودنـــد ولـــی نـــه 
ــر رقـــص  ــا آخـ ــری از اول تـ ــواع تئاتـ از آن انـ
و آوازی. در ایـــن دوره، موزیکال هـــا چنـــان 
بـــازار را اشـــباع کردنـــد )چـــه راهـــی بهتـــر از 

ســـاختن موزیـــکال بـــرای بهـــره گیـــری از آن 
تکنولـــوژی جدیـــد؟( کـــه پـــس از مدتـــی دل 
مـــردم را زد. در تاریـــخ ســـینما، ســـال های 
ـــه ی  ـــه منزل ـــا 1933 را ب ـــن 1930 ت ـــینما بی س
ــال  ــد؛ حـ ــی می کننـ ــکال تلقـ ــی موزیـ خأل یـ
آن کـــه در همـــان ســـال ها بـــود کـــه لوبیـــچ 
ســـهم بزرگـــی در غنـــا بخشـــیدن بـــه ایـــن 
ـــود  ـــرد. او نخســـتین فیلمســـازی ب ـــازی ک ـــر ب ژان
کـــه کوشـــید قطعـــات موزیـــکال را بـــا طـــور 
ـــچ،  ـــدازد. لوبی ـــا بین ـــگ ج ـــی در دل پیرن طبیع
ـــتفاده از  ـــا اس ـــق )1929( ب ـــا رژه ی عش ـــدا ب ابت
دوربیـــن متحـــرک، تدویـــن هوشـــمندانه و ادغـــام 
ـــت  ـــذاب، حال ـــب و ج ـــکال مناس ـــات موزی قطع
تئاتـــری و تصنعـــی را از داســـتان گرفـــت و بدیـــن 
ــکال  ــای موزیـ ــرای فیلم هـ ــی بـ ــب، قالبـ ترتیـ
جـــا انداخـــت کـــه تـــا بـــه امـــروز اســـتفاده 
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ـــادت  ـــه ع ـــال دوام آورد. او ک ـــک س ـــط ی ـــه فق ک
ـــروژه ای  ـــرف پ ـــرژی اش را ص ـــی ان ـــت تمام داش
کنـــد و بعـــد ســـراغ پـــروژه ی بعـــدی بـــرود، 
همزمـــان از عهـــده ی چنـــد کار بـــر نمی آمـــد. 
ــه اش  ــه از زمانـ ــد کـ ــم کردنـ ــچ را متهـ لوبیـ
ـــی  ـــه ی سیاس ـــن رو هجوی ـــاده و از ای ـــب افت عق
خـــود، نینوچـــکا )1939( را ســـاخت کـــه 
امـــروزه، احتمـــااًل معروف تریـــن اثـــرش تلقـــی 
ـــودن  ـــدی اش، ب ـــیاه ترین کم ـــود. او در س می ش
ـــه اســـتفاده از شـــوخی و  ـــودن )1942(، ب ـــا نب ی
ـــه ی خـــود  ـــه در زمان ـــه داد؛ فیلمـــی ک ـــز ادام طن
ـــز  ـــروزه نی ـــد و ام ـــرو ش ـــردم روب ـــتقبال م ـــا اس ب
دوبـــاره در کانـــون توجـــه مـــردم و منتقـــدان 
قـــرار دارد. اگـــر بزرگتریـــن اســـتعداد لوبیـــچ 
ــاگر  ــن از تماشـ ــده گرفتـ ــش در خنـ را قابلیتـ
ــای  ــع و نگرانی هـ ــن وقایـ ــاره ی جدی تریـ دربـ
بشـــری بدانیـــم و او را ســـینماگری تلقـــی 
ــت  ــی گرفـ ــره مـ ــدی بهـ ــه از کمـ ــم کـ کنیـ
تـــا تماشـــاگر را نســـبت بـــه شـــرایط زندگـــی 
خـــود آگاه ســـازد، بنابرایـــن میتـــوان بـــودن 
یـــا نبـــودن را پخته تریـــن کارش در تمامـــی 
ــچ،  ــرد. لوبیـ ــداد کـ ــه اش قلمـ ــی حرفـ زندگـ
ــدوارک  ــس از دیویـ ــت، او را پـ ــه جرالدمسـ کـ
گریفیـــث، بزرگتریـــن تکنســـین ســـینمای 
ـــر  ـــم دیگ ـــط دو فیل ـــرده، فق ـــف ک ـــکا، توصی آمری
بـــه پایـــان رســـاند. در 1947، در مجلـــس 
ترحیـــم او مرویـــن لیـــروی چنیـــن از اســـتاد 
ســـتایش کـــرد: »لوبیـــچ تکنیـــک کمـــدی را 
ـــید؛  ـــل بخش ـــری تکام ـــس دیگ ـــر ک ـــش از ه بی
ـــار  ـــوردن کن ـــا خ ـــوردن و ج ـــن خ ـــان زمی ناگه
ـــق  ـــای عمی ـــده ه ـــع خن ـــد و از منب ـــته ش گذاش

درونـــی بهـــره بـــرداری شـــد.«

ــم  ــتین فیلـ ــود. در 1932، لوبیـــچ نخسـ می شـ
ــر در  ــود، دردسـ ــکال خـ ــر موزیـ ــق غیـ ناطـ
بهشـــت را ســـاخت. بســـیاری از منتقـــدان حتـــی 
ـــد،  ـــچ ندانن ـــن کار لوبی ـــم را بهتری ـــن فیل ـــر ای اگ
ـــد  ـــه می دانن ـــی آن چ ـــار تمام ـــام عی ـــر تم مظه
ــود:  ــناخته می شـ ــاز شـ ــا آن بـ ــه لوبیـــچ بـ کـ
ـــب،  ـــای جال ـــمندانه، پیرنگ ه ـــای هوش گفتگوه
شـــخصیت های پیچیـــده و شـــاد و شـــنگول، و 
ــار شـــخصیت ها  ــر رفتـ ــه بـ ادب و نزاکتـــی کـ
ـــه  ـــه در کل، ب ـــه ک ـــی آن چ ـــت. یعن ـــم اس حاک
ـــه  ـــال اینک ـــت. ح ـــهرت یاف ـــی ش ـــای لوبیچ اثره
ـــن  ـــت، ای ـــرار اس ـــه ق ـــًا از چ ـــی دقیق ـــر لوبیچ اث
ــرار  ــی قـ ــورد بررسـ ــدام مـ ــش مـ را طرفدارانـ
ــات  ــا توصیفـ ــچ و روش کارش را بـ داده و لوبیـ
شـــاعرانه در زرورق هـــای ســـتایش آمیـــز 
ــاریس،  ــه ی اندروسـ ــه گفتـ ــد. بـ ــده انـ پیچانـ
قلـــق لوبیچـــی، رو کـــردن لحظـــات شـــاد در 
غـــم انگیزتریـــن و کوبنده تریـــن دقایـــق فیلـــم 
ـــچ،  ـــبک لوبی ـــواگ، س ـــدگاه لیاندپ ـــت. از دی اس
بـــه طـــرز باشـــکوهی جـــذاب و روان اســـت و 
ـــی  ـــال تلویح ـــرای انتق ـــمندانه ای ب ـــت هوش قابلی
چیزهایـــی بیـــش از آن چـــه نشـــان می دهـــد، 
دارد. اظهـــار نظرهایـــی چـــون ایـــن آخـــری، 
ــردان  ــار کارگـ ــف بـ ــب تأسـ ــد لقـ ــث شـ باعـ
ـــدادی  ـــون تع ـــود چ ـــچ اطـــاق ش ـــه لوبی ـــا ب دره
ــتگی  ــی بسـ ــه فعالیت هایـ ــوخی هایش بـ از شـ
ـــای  ـــت دره ـــی پش ـــور ضمن ـــه ط ـــه ب ـــت ک داش
ــدون در  ــال، بـ ــد. حـ ــاق می افتادنـ ــته اتفـ بسـ
نظـــر گرفتـــن ایـــن مســـئله کـــه کـــدام یـــک 
از ایـــن توصیف هـــای رمانتیـــک را انتخـــاب 
ــأل  ــد عمـ ــی می توانـ ــق لوبیچـ ــم، قلـ می کنیـ
ـــته  ـــی نگریس ـــی رایج ـــد روای ـــوان تمهی ـــه عن ب
صامـــت  ســـینمای  دوران  از  کـــه  شـــود 
سرچشـــمه گرفتـــه: قطـــع کـــردن از بـــده 
ــا  ــتان دراماتیـــک و پرداختـــن بـــه چیزهـ بسـ
ـــوخ و  ـــری ش ـــه تعبی ـــی ک ـــات کوچک ـــا جزئی ی
ـــی  ـــن اصل ـــاره ی اکش ـــاگرانه درب ـــا افش ـــنگ ی ش
ارائـــه می دهنـــد. توضیـــح و تفســـیر هـــر چـــه 
کـــه باشـــد، ســـبک لوبیـــچ بـــه یـــک انـــدازه 
ـــوش  ـــا خ ـــینما رو ه ـــا و س ـــذاق منتقده ـــه م ب
ـــکا،  ـــه آمری ـــرت ب ـــس از مهاج ـــال پ ـــد. ده س آم
18 فیلـــم بلنـــد و قســـمت هـــای از دو فیلـــم 
اپیزودیـــک را ســـاخت و بـــه عنـــوان یکـــی از 
ــناخته  ــوودی شـ ــان هالیـ ــن کارگردانـ مهمتریـ

ـــد. ش
آخریـــن دوره ی زندگـــی حرفـــه ای لوبیـــچ زمانـــی 
آغـــاز شـــد کـــه در 1935 بـــه ســـمت مدیـــر 
تولیـــدات پارامونـــت منصـــوب شـــد؛ مقامـــی 

بع: منا
دانشـــنامۀ   .)1389( بهزاد  رحیمیـــان،   .1
ســـینمایی، جلد ســـوم، انتشـــارات روزنه 

ر کا
کریســـتین  تامســـون،  دیوید،  بوردول،   .2
)1386(.ترجمـــه ی روبـــرت صفاریـــان، 

مرکز انتشـــارات  ســـینما،  تاریخ 
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متولد : 1 دسـامبر 1935 
قطعـًا دربـاره وودی آلن دیگر مطلبی نیسـت 
کـه گفتـه نشـده باشـد. اگـر دسـت مـن بود 
قـرار  نقطـه  )باشـد( سـه  از کلمـه  بعـد  کـه 
مـی دادم و صفحـه را خالـی نگه می گذاشـتم 
مثـل همـان کاری کـه سـت مـک فارلـن در 
مراسـم اسـکار هنـگام معرفی مریل اسـتریپ 
انجـام داد و بـدون مقدمـه چینـی صحنـه را 

کرد. تـرک 
سـینما  دنیـای  در  آلـن  وودی  حقیقـت  در 
تکلیـف  اول  از همیـن  یگانه هاسـت.  از  یکـی 
بـه  کاری  هیـچ  کـه  کنیـم  مشـخص  را 
 ... رسـوایی های جدیـد و اخیـر و قدیمـی و 
او نداریـم اصـاًل بـه مـا چـه ربطـی دارد کـه 
او بـا دختـر خوانـده اش ازدواج کرده اسـت و 
بـرای همیـن رابطـه اش را بـا میـا فـارو بهـم 

... و  ریخـت 
بـود کـه دیـدن فیلم هـای  ژان رنـوار گفتـه 

وودی آلـن باعـث شـده بـود کـه دوره ای از 
افسـردگی نجـات پیـدا کنـد. 

همیـن و بـس. وودی آلـن شـاید شـخصیت 
ضـد اجتماعـی داشـته باشـد و ضـد مراسـم 
او  فیلم هـای  ولـی  ذالـک.  و  غیـره  و  اسـکار 
امیدوارکننـده و زنـده اسـت. بدتریـن فیلـم 
وودی آلـن یکـی از فیلم هـای خـوب سـینما 
و  عالـی  خـوب،  بـه  را  آلـن  وودی  اسـت. 
بـا  کـس  هـر  و  می کنیـم  تقسـیم  شـاهکار 
را  او  فیلم هـای  می توانـد  خـودش  سـلیقه 
در ایـن سـه طبقـه جـا دهـد. اگـر می گویید 
نداریـد  خبـر  خودتـان  دارد  هـم  بـد  فیلـم 
فیلـم  یـک  داریـد  اصـل  در  نمی دانیـد  و 
خـوب می بینیـد البتـه چـرا... دروغ نگوییـم 
فیلمـش  اولیـن  آلـن  وودی  فیلـم  بدتریـن 
یعنـی تایگـر لیلـی ،چـه خبـرا ؟ اسـت. که 
مـا ترجیـح می دهیـم آن را فرامـوش کنیـم. 
بایـد هـم فرامـوش کنیـم، چـون وودی آلـن 

از پـول را بـردار و فـرار کـن  شـکل گرفت 
و تکمیـل شـد.

در نهایـت پیشـنهاد دلـی بـرای شـما داریم. 
هـر چـه فیلـم از از وودی آلـن موجود اسـت 
را جمـع آوری کنیـد. هـر 58 تـا را خیالتـان 
جمـع که همـه آنها در نت موجود اسـت و یا 
خودتـان می توانیـد آن را دانلـود کنیـد و یـا 
سـفارش بدهیـد برایتـان رایـت کنند )منهای 
فیلمـی کـه در سـینماتک پخش می شـود( بعد 
او را دیـدن.  از اول شـروع کنیـد فیلم هـای 
) حتـی آن هایـی را هـم کـه قبـاًل دیده ایـد(. 
اختصـاص  فقـط  را  نیـم  و  مـاه  یـک  اصـاًل 
بدهیـد بـه آلـن . هر شـب یکـی از فیلم های 
او را ببینیـد. قـول می دهـم بعـد از یـک مـاه 
هـر چـه مشـکل و بدبختـی و ناامیدی اسـت 
را فرامـوش کردیـد و زندگـی طعـم تـازه ای 

مـی دهـد. جدی! 

وودی آلن
نویسنده: مجید میرجمالی

majidleave@yahoo.com
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پرســوناژ  عکــس  بــر  آلــن  وودی 
مشــخصی کــه از خــودش در فیلم هایــی 
بازنــده  آدم  داده،  ارائــه  ســاخته  کــه 
دوران  در  او  اســت.  نبــوده  بدبختــی  و 
ــی  ــیار محبوب ــوز بس ــش آم ــتان دان دبیرس
ــل  ــی مث ــته های ورزش ــًا در رش ــود و اتفاق ب
می کــرد  شــرکت  بســکتبال  و  بیســبال 
و حســابی در جنــب و جــوش بــود و در 
حــال حاضــر هــم جــزو یکــی از تماشــاگران 
ــد. در  ــاب می آی ــه حس ــا ب ــن ورزش ه همی
ــس  ــی تنی ــخصیت اصل ــی ش ــاز نهای امتی
مهم تریــن  از  یکــی  کــه  می کنــد  بــازی 

ــت. ــن اس ــه آل ــورد عالق ــای م ورزش ه

سـفید  دیـدن  بـا  سـالگی  سـه  در 
برفـی و هفـت کوتولـه عاشـق سـینما شـد 
حرفـه ای  رو  سـینما  یـک  سـالگی   5 در  و 
گفتـه  خیلی هـا  مثـل  می آمـد  حسـاب  بـه 
بـود. همـه جـور  کـه سـینما خانـه دومـش 
فیلمـی هـم می دیـد. از کمدی هـای برادران 
مارکـس و پرسـتون و اسـترجس و چاپلیـن، 
و  بـوگارت  از  نـوآر  و  جنایـی  فیلم هـای  تـا 

... و  کاگنـی  جمیـز 

ماننـد اکثر هنرمندان بـه ماندگاری 
بیشـتر  زمـان  گذشـت  طـول  در  اثـرش 
اهمیـت می دهـد تـا تاثیر آنـی و لحظه ای. او 
تلویزیـون را بـه خاطـر همیـن رها کـرد زیرا 
معتقـد بـود کـه آثـار بی ارزشـی هسـتند که 

طـی گذشـت زمـان محـو می شـوند. 

اصـال آدم پرحرفـی نیسـت. درونـی 
کار می کنـد و می نویسـد و می سـازد و جلـو 
نقـش  دربـاره  بازیگـران  بـا  زیـاد  مـی رود. 
صحبـت نمی کنـد. بـا عوامـل صحبتـی ندارد 
مگـر این کـه کار بـه خصوصـی بـا فیلم بـردار 
عوامـل  باشـند.  داشـته  بازیگـران  یـا  اصلـی 
آدم هایـی  فقـط  هـم  دسـتیاران  و  تـدارک 
هسـتند کـه در جلـو وودی آلـن راه می روند 
بـا  آنهـا  نـه  و  می گیرنـد  را  حقوقشـان  و 

آلـن کاری دارنـد و نـه او بـا آنهـا در دوران 
دانشـجویی هـم چنیـن اخالق خوبی داشـت 
نمایـش  از  بعـد  تحلیـل  و  بحـث  از  مثـاًل  و 
فیلم هـا فـراری بـود و همیـن باعـث شـد از 

دانشـگاه اخـراج شـود.

ولـی  دارد  مشـکل  جشـنواره ها  بـا 
در هـر حال هـر کارگـردان و بازیگـر مخالف 
ایـن جشـنواره ها در مقطعـی در این مراسـم 
بـرای  آلـن  وودی  می شـوند.  حاضـر  هـا 
جشـنواره  در   2002 سـال  در  بـار  اولیـن 
کـن حاضـر شـد و در همین سـال هـم برای 
اولیـن بـار در مراسـم اسـکار آمـد کـه البته 
دلیـل مهمـی داشـت و می خواسـت بـا تهیـه 
کننـدگان مذاکـره کنـد تـا بعـد از حـوادث 
نیویـورک  در  را  فیلم بـرداری  سـپتامبر   11

ادامـه بدهنـد.

ویـژه  قسـمت های  بـه  عالقـه ای 
فیلم هـا  بلـوری  و  دی وی دی  مخصـوص 
فیلـم  کـه  اسـت  ایـن  عقیـده اش  و  نـدارد 
در  می کنـد.  صحبـت  تماشـاگر  بـا  خـودش 
مصاحبـه  آثـارش  دیسـک های  از  هیچ کـدام 
)کامنتـری(  فیلـم  بـه  مربـوط  توضیحـات  و 

نـدارد.  وجـود 

چنـد آمـار : از مجموعـه فیلم هایـی 
کـه سـاخته، در 32 مـورد آنهـا بـازی کـرده 
شـده  اسـکار  جایـزه  نامـزد  بـار   24 اسـت. 
اسـت و 4 بـار ایـن جایـزه را بـرده اسـت. با 
دایـان کیتـون در 8 فیلـم همـکاری کـرد و 
همچنیـن میا فـارو را در 13 فیلم کارگردانی 
کـرد و 17 بازیگـر مختلـف در فیلم هـای او 
شـخصی  پیرتریـن  شـده اند.  اسـکار  کاندیـد 
اسـت کـه تـا بـه حـال بـرای یـک فیلم نامـه 
اوریجینـال )نیمـه شـب در پاریـس( جایزه 

اسـت.  برده  اسـکار 

اصــال  می گویــد  و  اســت  ســنتی 
کار  تکنولــوژی  و  کامپیوتــر  بــا  نمی توانــد 

بــا  را  خــود  فیلم نامه هــای  تمــام  کنــد.  
ــه ســال ها  ــی ک ــپ قدیمــی آلمان دســتگاه تای
قبــل تهیــه کــرده بــود می نویســد. یــک 
ــزو  ــش ج ــه ک ــه و منگ ــب، منگ ــی، چس قیچ
ــر خواســت  ــه اگ ــت اوســت ک ــیله های ثاب وس
قســمتی از فیلــم نامــه را عــوض کنــد بــا 
ــر کار خــودش  ــه یکدیگ ــا ب چســباندن ورقه ه
از طریــق  را  ایمیل هایــش  ببــرد.  را پیــش 

می کنــد. بررســی  دســتیارانش 

نظـر  از  سـینما  برتـر  فیلـم  ده 
دزد  کیـن،  همشـهری  بـزرگ ،  توهـم  او: 
دوچرخـه، راشـومون، مهر هفتـم، راه های 
افتخـار، 400 ضربه، هشـت و نیـم، جذابیت 

آمارکـورد بـورژوازی،  پنهـان  هـای 

در کارنامـه طویـل خودش بـه همه 
ژانـر ) به جز وسـترن و ترسـناک( ادای دین 
کـرده اسـت و گاهـی فیلم هـای مـورد عالقه 
کـرده  کپـی  خـودش  زبـان  بـه  را  خـودش 
سـپتامبر  و  داخلـی  فیلم هـای  مثـال  اسـت 
بـه وضـوح یـادآور فیلم هـای برگمـان اسـت. 
و  فلینـی  فیلم هـای  تمامـًا  رادیـو  روزهـای 
آورد.  یادمـان  بـه  را  آمارکـورد  مخصوصـًا 
خاطـرات استارداسـت هـم کـه یک نسـخه 
فلینـی  نیـم  و  هشـت  فیلـم  از  آلنـی  وودی 
اسـت. آلـن فیلم هـای روسـتایی و بـا فضایی 
را  آسـتین  جیـن  داسـتان های  یـادآور  کـه 
دسـت انداختـه اسـت )یـک کمدی جنسـی 
بـرای بعـد از ظهر(. بـا ژانـر موزیـکال بازی 
دوسـتت  می گوینـد  )همـه  اسـت  کـرده 
دارم(. نـوآر و اکسپرسیونیسـم را همینطـور 

مه(. و  ها  )سـایه 
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آنیهــال یکــی از آیکونیک تریــن فیلم هــای 
بــرای  حــال  عیــن  در  اســت؛  الــن  وودی 
هوادارانــش، کــه کمدی هــای موفــق او را در 
دهــه 70 دنبــال می کردنــد، اتفــاق عجیبــی بــود. 
ــه  ــر نقط ــن اث ــرد ای ــرش را نمی ک ــی فک کس
عطفــی در کارنامــه او محســوب شــود و او ایــن 
ــا ســماجت  ــد ب ــه بع ــا دو ده ســبک خــود را ت
ادامــه دهــد. امــا همــه بــر ایــن موضــوع توافــق 
دارنــد کــهآنــیهــال مقدمــه ای بــرای ســینمای 

ــت. ــدی اس ــای بع ــدرن دهه ه ــت م پس
ــزه  ــودن 4 جای ــه و رب ــش در گیش ــروش خوب ف
اســکار بــرای بهتریــن فیلــم، بهتریــن فیلنامــه، 
زن  بازیگــر  بهتریــن  و  کارگردانــی  بهتریــن 
ــازات خــوب آن محســوب  ــا بخشــی از امتی تنه

می شــود.
ــون  ــی همچـ ــاخت فیلمـ ــا سـ ــن بـ وودی آلـ
را  شـــخصی  ســـبک  نوعـــی  آنیهـــال 
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــد ب ـــه بتوان ـــرد ک ـــزی ک پایه ری
ـــاره  ـــش را درب ـــی دغدغه های ـــنفکر نیویورک روش
هنـــر، ســـینما، روابـــط و جامعـــه بـــه آســـانی 
هـــم بیـــان کنـــد و هـــم هجـــو کنـــد. ایـــن 

ســـبک را اکنـــون بـــا قهرمـــان نمونـــه ای اش 
ـــم. ـــاد می آوری ـــه ی ـــال ب ـــی ه ـــینگر آن ـــوی س ال

آنی هـــال موفقیتـــی بـــزرگ بـــود کـــه از 
ــزی  ــا طنـ ــی بـ ــات اجتماعـ ــتگی واقعیـ آراسـ
ـــینگر،  ـــوی س ـــود. ال ـــده ب ـــت آم ـــاوت بدس متف
قهرمـــان داســـتان، دیدگاه هـــای جالبـــی را 
ـــد دارد  ـــم قص ـــم ه ـــد و در اول فیل ـــان می کن بی
تکلیـــف خـــود را بـــا مخاطبـــش مشـــخص کنـــد، 
ـــردازد.  ـــود می پ ـــی خ ـــه معرف ـــم ب او در اول فیل
ـــه  ـــد ک ـــی طرفی ـــا فیلم ـــد ب ـــد بگوی او می خواه
ـــدش  ـــد، قص ـــت کن ـــما صحب ـــا ش ـــد ب می خواه
ـــده  ـــنی آن ش ـــز چاش ـــی طن ـــت ول ـــز نیس طن
اســـت. شـــاید اول برایمـــان معلـــوم نباشـــد وودی 
ـــرف زدن  ـــال ح ـــه در ح ـــت ک ـــی اس ـــن واقع آل
ـــه  ـــم؛ ب ـــی فیل ـــخصیت اصل ـــا ش ـــت ی ـــا ماس ب
ـــدی اش در  ـــن ج ـــه لح ـــه ب ـــا توج ـــوص ب خص

ـــت. ـــگام صحب هن
ـــینگر و صحنه هـــای  گفتـــار آغازیـــن الـــوی س
ــده  ــت پیچیـ ــر سرشـ ــب آن، نمایش گـ متعاقـ

روایت گـــری در گفتمـــان جهـــان اوســـت.
پـــس از آن کـــه الـــوی ســـینگر به طـــور 
مســـتقیم تماشـــاچیان را مخاطـــب قـــرار 
ــای  ــی از صحنه هـ ــاهد سکانسـ ــد، شـ می دهـ

ـــان،  ـــب زمانی ش ـــه در ترتی ـــتیم ک ـــف هس مختل
جابه جایی هـــای افراطـــی صـــورت گرفتـــه 
اســـت. ایـــن جابه جایـــی تاریخـــی، عملکـــرد 
کلـــی فیلـــم را در رابطـــه بـــا زمـــان و مـــکان 
ترســـیم می کنـــد. بـــه ایـــن طریـــق، در ایـــن 
صحنه هـــای اولیـــه، مـــا مســـتقیمًا از موضـــع 
ـــر خانوادگـــی او  ـــه مطـــب دکت ـــوی ب مخاطـــب ال
ـــه  ـــد، ب ـــه می کن ـــال را معاین ـــوی خردس ـــه ال ک
ـــر  ـــار دارد زی ـــه اظه ـــی اش ک ـــه دوران کودک خان
ـــه  ـــه صحن ـــته، ب ـــرار داش ـــک ق ـــرخ و فل ـــک چ ی
ــای  ــه تصادف هـ ــکله، بـ ــار اسـ ــاده روی کنـ پیـ
و  مدرســـه اش  برقـــی، کالس  ماشـــین های 
ــی هایش  ــر همکالسـ ــای مختصـ زندگی نامه هـ
کـــه  می گوینـــد  کـــودکان  آن  در  کـــه 
سرنوشتشـــان چـــه خواهـــد بـــود، می رویـــم 
ـــوی  ـــک ش ـــال را در ی ـــوی بزرگس ـــره ال و باالخ
ـــوی  ـــه ال ـــه خان ـــت ب ـــد بازگش ـــی و بع تلویزیون
ــه ای از  ــر صحنـ ــال و در آخـ ــن و سـ ــم سـ کـ
ـــن  ـــوی و بهتری ـــه ال ـــی ک ـــال احتمال ـــان ح زم
ــز، در  ــی رابرتـ ــازی تونـ ــا بـ ــتش راب، بـ دوسـ
یکـــی از خیابان هـــای منهتـــن قـــدم می زنـــد. 
ایـــن اســـتفاده درهـــم و برهـــم از زمـــان و مـــکان 
در آنـــی هـــال، ترتیـــب معمـــول رویدادهـــا و 

خالصهداستان
داســتان فیلم مربوط به زندگی الوی ســینگر )وودی آلن( است که یک بازیگر 
طنز و یک شــو من می باشــد. الوی سینگر ســعی دارد بفهمد چرا رابطه اش با 
دختری به نام آنی هال )دایان کیتن( که یک خواننده اســت یک سال قبل قطع 
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ارتبـــاط مکانـــی ســـنتی وقایـــع در ریخـــت و 
ـــون  ـــت را دگرگ ـــتان اس ـــارف داس ـــاختار متع س
بیان گـــر  جابه جایـــی  الگـــوی  می ســـازد. 
ـــان  ـــر می ـــدان معاص ـــه منتق ـــت ک ـــزی اس تمای
زمـــان تقویمـــی _ترتیـــب رویدادهایـــی کـــه 
داســـتان بـــه آن هـــا اشـــاره می کنـــد_ و 
ـــاس   ـــه براس ـــی ک ـــی _رویدادهای ـــان روای گفتم
ــد_  ــان می آینـ ــرح در گفتمـ ــازماندهی طـ سـ

قائـــل می شـــوند.
ــی  ــا و حتـ ــه این هـ ــوان همـ ــع می تـ در واقـ
کل فیلـــم را رویـــای خـــود وودی دانســـت. 
چراکـــه در تفاســـیر فرویـــدی )کـــه وودی 
ـــت  ـــر و تح ـــدت پیگی ـــه ش ـــان داده ب ـــن نش ال
تأثیـــر نظریـــات اوســـت( رویاهـــا بـــه معنـــی 
ـــا  ـــی جابه ج ـــای فیزیک ـــه رویداده ـــی کلم واقع
شـــده و نامنظمـــی هســـتند کـــه در ارتبـــاط 
ــه  ــه بـ ــد کـ ــرار می گیرنـ ــی قـ ــا تجربیاتـ بـ
نوبـــه خـــود در ناخـــودآگاه جابه جـــا شـــده و 
بی نظم انـــد. در روایت هـــای رویـــا هیـــچ نظـــم 
ـــکان  ـــخ و م ـــان، تاری ـــدارد. زم ـــود ن ـــی وج طبیع
نیـــز در رابطه شـــان بـــا ناخـــودآگاه و تشـــکل رویـــا 
بـــه شـــدت درهـــم شکســـته اند. در نتیجـــه، 
ترتیـــب تاریخـــی حـــوادث کـــه می کوشـــند 
ـــع مشـــتق از  ـــد، درواق ـــت بنمایانن ـــود را واقعی خ
ـــا  ـــن آنه ـــت هســـتند، و مســـاوی گرفت ـــک روای ی
ـــاده انگاری  ـــدازه ای س ـــا ان ـــت ت ـــن واقعی ـــا عی ب

ــد. ــر می آیـ ــه نظـ بـ
ـــود  ـــی، خ ـــه پایان بخش ـــت ب ـــی روای ـــل ذات می
ـــوی  ـــن ال ـــوگ آغازی را در حـــدود دو ســـوم مونول
ســـینگر، نشـــان می دهـــد. »مـــن و آنـــی بـــه 
ـــم از  ـــوز نمی تون ـــن هن ـــن _ م ـــم و م ـــم زدی ه
ـــش  ـــوی پی ـــن ال ـــم.« بنابرای ـــش کن ـــرم بیرون س
ــتان گویی اش  ــد داسـ ــا فراینـ ــه واقعـ از آن کـ

ــا  ــه مـ ــدی اش را بـ ــد، پایان بنـ ــروع کنـ را شـ
ـــوع  ـــک ن ـــم ی ـــه فیل ـــع در ادام ـــد. درواق می گوی
پیش بینـــی پس نگـــری در تـــالش بـــرای 
ـــقی  ـــه عش ـــن رابط ـــت ای ـــی شکس ـــم چرای فه

ــود. ــکار می شـ آشـ
شـــوخی ای کـــه او از قـــول گروچـــو مارکـــس 
نقـــل می کنـــد، پاســـخگوی بخـــش مهمـــی 
از تناقض هـــای شـــخصیت الـــوی اســـت: 
ـــد  ـــی باش ـــو کلوب ـــت عض ـــر نیس ـــه او حاض این ک
ــادل  ــرد. معـ ــت می پذیـ ــه عضویـ ــه او را بـ کـ
ــای الـــن ایـــن اســـت  ایـــن تناقـــض در دنیـ
ـــته  ـــه داش ـــی رابط ـــا زن ـــت ب ـــر نیس ـــه او حاض ک
ـــردن  ـــرار ک ـــاط برق ـــه ارتب ـــر ب ـــه حاض ـــد ک باش

بـــا اوســـت. ایـــن جاذبـــه و دافعـــه هم زمـــان، 
می توانـــد دلیلـــی بـــر تمـــام زیاده خواهی هـــا، 
ــد.  ــدگی های او باشـ ــا و اقناع نشـ بهانه جویی هـ
ـــن  ـــی از جالب تری ـــالل یک ـــال، در خ ـــی ه در آن
ــرای  ــینمایی اش، بـ ــه سـ ــای کارنامـ صحنه هـ
ــه  ــی بـ ــبات جنسـ ــات مناسـ ــز از ملزومـ گریـ
ـــرد.  ـــاه می ب ـــدی پن ـــل کن ـــه قت ـــوری توطئ تئ
ـــت  ـــخر سیاس ـــان؟ تمس ـــر، دو نش ـــک تی ـــا ی )ب
بـــه عنـــوان سرپوشـــی بـــزرگ بـــر بســـیاری 
کوچک تـــر  اختالل هـــای  و  ناهنجاری هـــا 

کـــه بـــه چشـــم نمی آینـــد؟(
ـــک  ـــو گرافی ـــه اتوبی ـــم وج ـــر فیل ـــی دیگ ویژگ
آن اســـت: کاراکتـــر الـــوی ســـینگر کـــه الـــن 
نقشـــش را بـــازی می کنـــد چنـــان بـــه وودی 
ــه  ــت )پس زمینـ ــبیه اسـ ــاز شـ ــِن فیلمسـ الـ
ـــه  ـــق ب ـــا، عش ـــودن، دغدغه ه ـــودی ب کاری، یه
ـــوان  ـــختی می ت ـــه س ـــه ب ـــره( ک ـــورک و غی نیوی
ـــال  ـــی ه ـــش آن ـــرد. نق ـــدا ک ـــم ج ـــا را از ه آن ه
ــه  ــد کـ ــاز می کنـ ــن بـ ــان کیتـ ــم دایـ را هـ
می دانیـــم در زندگـــی واقعـــی نیـــز بـــا الـــن 
رابطـــه نزدیکـــی داشـــته اســـت. حتـــی اســـم 
ــتعار او  ــم مسـ ــال و اسـ ــان هـ ــی او دایـ واقعـ
در گذشـــته آنـــی بـــوده اســـت و حتـــی نـــوع 
ــبیه  ــم شـ ــم هـ ــیدن او در فیلـ ــاس پوشـ لبـ
ـــاب  ـــن حس ـــا ای ـــت. ب ـــو اوس ـــی خ ـــی واقع زندگ
ـــک  ـــزش ی ـــن هجوآمی ـــه لح ـــه ب ـــا توج ـــم ب فیل
ــاظ  ــه لحـ ــت. بـ ــکار اسـ ــاگری آشـ خودافشـ
روایـــی، فیلـــم تشـــکیل شـــده از صحنه هـــای 
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پراکنـــده از رابطـــه عاطفـــی ایـــن زوج اســـت، 
کـــه نریشـــنی )از زبـــان مـــرد( بـــه ســـادگی 

آن هـــا را بـــه هـــم متصـــل می کنـــد.
می گوینـــد کمدیـــن هـــا ایده آلیســـت هایی 
ســـرخورده اند. در آنـــی هـــال ایـــن الـــوی 
ــاله  ــل سـ ــی چهـ ــن، کمدینـ ــینگر بدبیـ سـ
ـــرس  ـــالی و ت ـــران میانس ـــا بح ـــا ب ـــه ب ـــه ک مطلق
از مـــرگ، دســـت و پنجـــه نـــرم می کنـــد 
ـــورد  ـــابقش را م ـــوقه س ـــا معش ـــود ب ـــه خ رابط
ــای  ــی پرش هـ ــد؛ حتـ ــرار می دهـ ــی قـ بازبینـ
ـــش  ـــق قبلی ـــه دو ازدواج ناموف ـــوی ب ـــی ال ذهن
هـــم می رســـد و رابطـــه او بـــا آدم هـــای 
ـــه  ـــر لحظ ـــته اش، را ه ـــی گذش ـــش و حت اطراف

می کنـــد. واضح تـــر  و  روشـــن تر 
البتــه خــود وودی الــن آن قــدر هــم ماننــد 
ــی  ــت. ول ــق نیس ــش ناموف ــخصیت کارهای ش
ــود  ــده خ ــراق ش ــع اغ ــر در واق ــن کاراکت همی
ــن  ــه کمتری ــال ب ــه در آنیه ــی ک اوســت. اغراق
میــزان خــود می رســد. هرچنــد نمی تــوان 
گفــت کــه فیلــم زندگینامــه خــود اوســت ولــی 
ــگار  ــه ان ــد ک ــازی می کن ــوی در آن ب ــه نح ب
تمامــی رویدادهــا را یکبــار تجربــه کــرده اســت.

ـــه  ـــد ک ـــه او می گوی ـــوی ب ـــم ال ـــی از فیل درجای
ـــوان. در  ـــر را بخ ـــت بک ـــر ارنس ـــرگ اث ـــکار م ان
دیگـــر فیلـــم هـــای آلـــن نیـــز از ایـــن کتـــاب نـــام 
بـــرده می شـــود. درواقـــع هنـــر راهـــی اســـت 
ـــر  ـــود درگی ـــه خ ـــی ک ـــی. مخلوق ـــه جاودانگ ب
ــارش  مـــرگ اســـت، شـــخصیت هایی را در آثـ

می آفرینـــد. الـــوی حتـــی بـــرای فـــرار از واقعیـــت 
ـــی نمایشـــنامه ای  ـــا آن ـــان یافتـــن رابطـــه اش ب پای
می نویســـد کـــه در آن عشـــق آنـــی بـــه او از 

ـــی رود. ـــان نم می
ــه  ــت کـ ــنامه ای اسـ ــود نمایشـ ــال، خـ آنیهـ
پایـــاِن غم انگیـــزش یـــک دروغ اســـت. چـــون 
مـــا می دانیـــم کـــه ایـــن رابطـــه ادامـــه پیـــدا 
ــًا  ــم عینـ ــتاِن فیلـ ــر داسـ ــا اگـ ــد، یـ می کنـ

ــد  ــن باشـ ــن و کیتـ ــه ی آلـ ــازی رابطـ بازسـ
ــد  ــت نخورده بمانـ ــم دسـ ــم هـ ــان فیلـ و پایـ
مخاطـــب می توانـــد مطمئـــن باشـــد کـــه 
ـــم  ـــاز ه ـــی ب ـــوی و آن ـــدار آل ـــن دی ـــس از آخری پ
یکدیگـــر را می بیننـــد؛ چـــون حـــاال بـــا هـــم 

ــاخته اند. ــم را سـ ــن فیلـ ایـ
ـــدای  ـــم، در ابت ـــر فیل ـــه دیگ ـــب توج ـــه جال نکت
آشـــنایی آنـــی والـــوی بـــه چشـــم می خـــورد. 
ـــزار ارتباطـــی  آن هـــا نیازمنـــد آن هســـتند کـــه اب
ـــت  ـــی جه ـــر امکان ـــظ ه ـــرای حف ـــری را ب دیگ
رابطـــه ای بامعنـــا ایجـــاد کننـــد. در صحنـــه 
ــتیبانی  ــاهد پشـ ــس شـ ــازی تنیـ ــس از بـ پـ
بصـــری فیلـــم از عناصـــری خـــاص هســـتیم، 
ـــان  ـــی، زب ـــاس شـــاخص آن ـــه لب ـــوان نمون ـــه عن ب
ــش  ــر، نمایـ ــر دو بازیگـ ــاده هـ ــدن فوق العـ بـ
ـــت  ـــدم امنی ـــون از ع ـــان کیت ـــمانی درخش جس
ـــت  ـــته راک ـــل دس ـــری مث ـــدات دیگ ـــز تمهی و نی
ـــه پاهـــای  ـــوی کـــه تقریبـــا ب تنیـــس در کیـــف ال
آنـــی می خـــورد. در آپارتمـــان، پشـــتیبانی 
ـــس  ـــن از زیرنوی ـــذاب آل ـــتفاده ج ـــری از اس بص
بـــرای بیـــان تفکـــرات درونـــی آنـــی و الـــوی، 
کـــه ایـــده ای کامـــاًل بدیـــع در ســـینمای آن 
ــده  ــورد. در بـ ــم می خـ ــه چشـ ــود، بـ دوران بـ
بســـتان شـــگفت آوری دربـــاره عکس هـــای 
آنـــی، حـــرف زدن الـــوی شـــبیه بـــه همـــان 
ـــود  ـــینما می ش ـــف س ـــوی ص ـــگاه ت ـــتاد دانش اس
ـــد  ـــروع می کن ـــود. او ش ـــی زار ب ـــوی از او ب ـــه ال ک
بـــه یاوه گویـــی دربـــاره ضـــرورت مجموعـــه ای 
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از آن خودشـــیفتگی کـــه برخـــی از منتقـــدان 
ــت. در  ــه گرفـ ــود، فاصلـ ــه آزرده بـ را آن همـ
منظـــر  آنیهـــال،  متعاقـــب  فیلم هـــای 
فیلم هـــا گســـترش یافـــت و پرداخـــت و درک 
ـــر و  ـــه مذک ـــا، چ ـــر کاراکتره ـــری از دیگ عمیق ت
ـــن کـــه وودی  ـــا ای ـــث، را شـــامل شـــد ت چـــه مؤن
ـــی اش دســـت  الـــن ســـرانجام بـــه هـــدف نهای
یافـــت؛ ســـاخت فیلم هایـــی منحصربه فـــرد 

ـــان. ـــاره زن درب

ــی. ــای زیبایی شناسـ از معیارهـ
تدویـــن ساختارشـــکنانه و جـــذاب فیلـــم بـــه 
هرچـــه ماندنی تـــر شـــدن فیلـــم کمـــک 
ــه  ــال، در حالـــی کـ ــور مثـ ــه طـ ــد. بـ می کنـ
شـــکل ظاهـــری آنـــی هـــال بـــه بیننـــده اش 
ــن  ــه ایـ ــد کـ ــل می کنـ ــر را منتقـ ــن تأثیـ ایـ
فیلـــم یـــک فیلـــم کامـــاًل روایتگرانـــه و 
ـــًا  ـــال تقریب ـــیه ـــا درآن ـــت، ام ـــت اس سرراس
هیـــچ دو صحنـــه ای بـــا هـــم تـــداوم ندارنـــد 
ــام  ــدد تمـ ــن مجـ ــک تدویـ ــود در یـ و می شـ
ـــرد.  ـــا ک ـــم جابه ج ـــا ه ـــم را ب ـــای فیل صحنه ه
ـــم  ـــن فیل ـــت ای ـــیوه روای ـــر ش ـــارت دیگ ـــه عب ب
ــای  ــیک اســـت. فالش بک هـ ــاٌل غیرکالسـ کامـ
آنیهـــال ســـاختاری کامـــاًل نامتعـــارف در 
هالیـــوود کالســـیک دارد و اگرچـــه الهـــام گرفتـــه 
 )1958( وحشـــی  فرنگیهـــای تـــوت از 
ــینمای  ــا در سـ ــت امـ ــن اسـ ــار برگمـ اینگمـ
ــه  ــوان نمونـ ــال 1977 نمی تـ ــا سـ ــکا تـ آمریـ

مشـــابهی برایـــش پیـــدا کـــرد.
ــاب را  ــا، قـ ــیاری از صحنه هـ ــال در بسـ آنیهـ
ـــد و در  ـــیم می کن ـــزا تقس ـــمت مج ـــه دو قس ب
ـــن  ـــد. ای ـــش می ده ـــزی را نمای ـــه چی ـــر نیم ه
ــال های اول  ــه سـ ــق بـ ــه متعلـ ــد اگرچـ ترفنـ
ـــس(  ـــل گان ـــون اب ـــل ناپلئ ـــینما )مث ـــخ س تاری
ـــکا  ـــیک آمری ـــینمای کالس ـــا در س ـــد، ام می باش

ـــت. ـــج نیس ـــدان رای چن
ــه  ــم، بـ ــم بکنیـ ــاره ای هـ ــد اشـ الزم می نمایـ
ــری در  ــمه های هنـ ــرات سرچشـ ــوه تأثیـ انبـ
ـــت  ـــرای خالقی ـــن ب ـــه ال ـــات ک ـــینما و ادبی س
ســـینمایی خـــود بـــه کار می بنـــدد. گســـتره 
ــروه  ــده گـ ــرات دربرگیرنـ ــن تأثیـ ــیع ایـ وسـ
متنـــوع آمریکایی هایـــی همچـــون اورســـن 
ـــان  ـــا کارگردان ـــت ت ـــس اس ـــو مارک ـــز، گروچ ول
اصلـــی اروپایـــی، از فلینـــی و دســـیکا تـــا 
ــی و  ــن انگلیسـ ــت.چارلی چاپلیـ ــان اسـ برگمـ
ــکل گیری  ــر شـ ــی بـ ــر مهمـ ــی تأثیـ آمریکایـ
ـــد و  ـــت. امی ـــته اس ـــن داش ـــینمایی ال ـــل س تخی
ـــدد  ـــای متع ـــی مصاحبه ه ـــه ط ـــن، ک آرزوی ال
در دوران مختلـــف کاری اش بـــه آن هـــا اشـــاره 
ــی از  ــت کم بعضـ ــه دسـ ــرای آن کـ ــرده، بـ کـ
آثـــارش در ردیـــف آثـــار فیلم ســـازان بـــزرگ 

قـــرار بگیـــرد، قابـــل توجـــه اســـت.
ــه ای  ــیر حرفـ ــع از سـ ــا آن مقطـ ــال تـ آنیهـ
ــی  ــن بازیابـ ــن و مبدعانه تریـ ــن، مهیج تریـ الـ
ــود.  ــوب می شـ ــی محسـ ــل روایـ ــد میـ فراینـ
ـــه  ـــنفکرانه، هنرمندان ـــم گیر روش ـــتاورد چش دس
و تکنیکـــی آنیهـــال، راه را بـــرای فیلم هـــای 
ـــاز کـــرد کـــه در آن هـــا الـــن ســـرانجام  دیگـــری ب
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))بـــر اثـــر ســـرطان ریـــه از دنیـــا رفـــت. 
ـــان  ـــدرش را آن چن ـــرد. ق ـــر ک ـــال عم 70 س

ــتند(( ندانسـ
فاکتـــور  را  کیتـــون  معـــروف  لقـــب 
را  لقبـــش  اگـــر  اصـــاًل  می گیـــرم. 
نداریـــم.  شـــما  بـــا  کاری  نمی دانیـــد 
ــون را  ــتر کیتـ ــم باسـ ــود اسـ ــر می شـ مگـ

نشناســـیم؟ را  لقبـــش  و  شـــناخت 
اورســـن ولـــز بـــا آن همـــه دبدبـــه و 
فیلـــم  معروف تریـــن  دربـــاره  کبکبـــه 
ــت: »  ــه اسـ ــرال گفتـ ــی ژنـ ــون یعنـ کیتـ
ـــه  ـــت ک ـــدی اس ـــن کم ـــرال بهتری ـــم ژن فیل
تـــا بـــه حـــال ســـاخته شـــد، و همچنیـــن 
ــی و  ــگ مدنـ ــاره جنـ ــم دربـ ــن فیلـ بهتریـ
ـــال  ـــه ح ـــا ب ـــه ت ـــی ک ـــن فیلم ـــاید بهتری ش

ــده اســـت.«  ــاخته شـ سـ
ـــدرش را دانســـتند  ـــه ق ـــد دوره ای ک ـــر چن ه
ــدرش را  ــه قـ ــا دوره ای کـ ــود. امـ ــم بـ کـ
ــد  ــًا می دانیـ ــود حتمـ ــاد بـ ــتند زیـ ندانسـ
ـــک اســـکار افتخـــاری  کـــه در ســـال 1958 ی
ــه  ــد کـ ــاور کنیـ ــی بـ ــد. ولـ ــه او دادنـ بـ
ایـــن فقـــط یـــک جملـــه الکـــی خوشـــی 
اســـت. ایـــن کـــه کیتـــون رو بـــه افـــول 
رفـــت و محبوبیتـــش کـــم شـــد و الکلـــی 
شـــد و دوبـــاره زندگـــی اش را ســـاخت بـــا 
ــن  ــود. ایـ ــران نمی شـ ــمه جبـ ــک مجسـ یـ
جمله هـــای رســـانه مثـــل )امـــا بـــا یـــک 
ـــورت  ـــچ ص ـــد( هی ـــر کردن ـــکار از او تقدی اس
البتـــه  نمی کنـــد.  پـــاک  را  ای  مســـئله 
لیســـت طویلـــی از ســـینماگرانی کـــه بـــا 
ــئله  ــورت مسـ ــی ها صـ ــی خوشـ ــن الکـ ایـ
ــرف  ــًا از طـ ــد )مخصوصـ ــاک شـ ــان پـ شـ
ـــم ...  ـــت. بگذری ـــاد اس ـــکار( زی ـــی اس آکادم
ـــی  ـــت ول ـــروف نیس ـــن مع ـــدازه چاپلی ـــه ان ب
ــی  ــدی فیزیکـ ــتفاده از کمـ ــاظ اسـ از لحـ
می شـــود.  محســـوب  رقیبـــش  تنهـــا 
ــی  ــه کارگردانـ ــد کـ ــان باشـ ــن خودمـ بیـ
و  اصولی تـــر  خیلـــی  فیلم هایـــش 
قوی تـــر از چاپلیـــن اســـت. البتـــه زبانـــم 
ــم  ــوگ هـ ــر هـ ــم. پیتـ ــن نمی گویـ الل مـ
ـــت  ـــم کامن ـــه اش در فیل ـــمتی از مقال در قس
ایـــن حـــرف گفتـــه اســـت: » کیتـــون نـــه 

تنهـــا بـــه عنـــوان یـــک بازیگـــر در قـــاب 
تصویـــر دیدنـــی اســـت، بلکـــه کارگردانـــی 
ایـــن قـــاب را هـــم خـــارق العـــاده انجـــام 
می دهـــد و بســـیار از چاپلیـــن کامل تـــر 

اســـت.« 
کوچـــک  فرصـــت  یـــک  نهایـــت  در   
اصـــاًل همـــان   ، بدهیـــد  کیتـــون  بـــه 
ــه  ــت . بقیـ ــی اسـ ــد کافـ ــرال را ببینیـ ژنـ
شـــاهکارهایش مثـــل شـــرلوک جونیـــور، 

ـــا و  ـــوازی م ـــان ن ـــرب، مهم ـــه غ ـــفر ب س
ــار. ــه کنـ ... بـ

ــک  ــوزف فرانـ ــی او جـ ــام اصلـ نـ
ـــه  ـــت ک ـــاه داش ـــط 6 م ـــت. فق ـــون اس کیت
از پله هـــای خانه شـــان افتـــاد امـــا حتـــی 
یـــک خـــراش هـــم برنداشـــت. القضـــا 
ــاز معـــروف،  هـــری هودینـــی )شـــعبده بـ
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ـــا  ـــم ب ـــریال ه ـــی س ـــک مین ـــًا ی ـــه اتفاق ک
ـــش  ـــش او پخ ـــرودی در نق ـــن ب ـــازی آدری ب
ــوزف  ــوده و جـ ــا بـ ــت( همانجـ ــده اسـ شـ
6 ماهـــه را از زمیـــن بلنـــد می کنـــد و 
ــن  ــد: » ایـ ــادرش می گویـ ــدر و مـ ــه پـ بـ
ـــی  ـــب عال ـــب غری ـــز عجی ـــه چی ـــا ی ـــه ی بچ
میشـــه یـــا ســـریع داغـــون میشـــه!«، 
عجیـــب غریـــب و شـــگفت انگیـــز معنـــی 
ــان  ــان زمـ ــت و از همـ ــتر اسـ ــه باسـ کلمـ
جـــوزف خـــان بـــه باســـتر معـــروف شـــد. 
ــم  ــری هـ ــای دیگـ ــد روایت هـ ــر چنـ )هـ
ــرای نامـــش وجـــود دارد. یـــک ســـری  بـ
ــده  ــتر نامیـ ــادرش او را باسـ ــد مـ می گوینـ

و یـــک ســـری اعتقـــاد دارنـــد پـــدرش(

ـــوش  ـــب و ج ـــر جن ـــای پ کمدی ه
ـــه.  ـــمه گرفت ـــی اش سرچش او از دوران کودک
ــازی  ــوپ بـ ــتر کوچـــک تـ ــرگرمی باسـ سـ
یـــا قایـــم موشـــک نبـــود. او همیشـــه یـــا 
ــا  ــادن روی زمیـــن بـــود، یـ ــال افتـ در حـ
از پنجـــره خـــودش را بـــه بیـــرون پرتـــاب 
ــودش را از  ــًا خـ ــا مخصوصـ ــرد و یـ می کـ

پلـــه هـــا بـــه پاییـــن می انداخـــت! 

کیتـــون هنـــگام بـــازی در فیلـــم 
شـــرلوک جونیـــور گردنـــش شکســـته 
ـــودش  ـــه خ ـــت ک ـــب اینجاس ـــا جال ـــد. ام ش
متوجـــه نشـــد و ده ســـال بعـــد در یکـــی 
از چـــک آپ  هـــای روتیـــن، دکتـــر او 
ـــتگی  ـــن شکس ـــد. ای ـــتگی ش ـــه شکس متوج
هنـــگام فیلـــم بـــرداری در سکانســـی بـــود 
ـــده  ـــزان ش ـــی آوی ـــع آب ـــتر از منب ـــه باس ک
ــم.در کل  ــق 15 فیلـ ــدودا دقایـ ــود، حـ بـ
ــکاری  ــا بدلـ ــه تنهـ ــه نـ ــم کـ ــاره کنیـ اشـ
ــی داد،  ــام مـ ــودش انجـ ــش را خـ فیلم هایـ
بلکـــه بـــرای بازیگـــران دیگـــر فیلـــم هـــم 

بدلـــکاری انجـــام مـــی داد. 

ــای  ــی از کمدین هـ ــس خیلـ برعکـ
زمـــان خـــود )مثـــل چاپلیـــن( بـــه هیـــچ 
ــینما  ــه سـ ــدا بـ ــوان مخالـــف ورود صـ عنـ

ــان او  ــه درخشـ ــه کارنامـ ــا اینکـ ــود. بـ نبـ
بیشـــترش فیلمهـــای صامـــت را شـــامل 

 . د می شـــو

یکـــی از اشـــتباهات او ایـــن بـــود 
ـــه MGM فروخـــت.  ـــی خـــود را ب ـــه کمپان ک
در حالـــی کـــه دو کمدیـــن معـــروف آن دوره 
ـــه  ـــود را نگ ـــی خ ـــد( کمپان ـــن و لوی )چاپلی
ـــدند،  ـــدار ش ـــر پول ـــن نف ـــر دو ای ـــتند. ه داش
ـــی  ـــکالت مال ـــا مش ـــا ب ـــه تنه ـــون ن ـــا کیت ام
ـــی  ـــه خیل ـــرد، بلک ـــرم ک ـــه ن ـــت و پنج دس
ــای  ــر فیلم هـ ــرل او بـ ــت و کنتـ از خالقیـ

ـــد.  ـــه ش ـــد از دورهMGM  از او گرفت بع

شانســـی  خیلـــی  حقیقـــت  در 
ســـمت ســـینما رفـــت. او بـــا پـــدر و 
انجـــام  نمایشـــی  کارهـــای  مـــادرش 
می دادنـــد و اســـم گروهشـــان هـــم )ســـه 
کیتـــون( بـــود. امـــا پـــدرش الکلـــی شـــد 
و دیگـــر قابـــل کنتـــرل نبـــود. باســـتر 21 
ــاله در خیابـــان راه می رفـــت کـــه لـــو  سـ
ــل  ــال های قبـ ــو در سـ ــد. لـ ــر را دیـ انگـ
جـــزو دوســـتان خانوادگـــی کیتون هـــا 
بـــود و باســـتر جـــوان را بـــرای بازدیـــد از 
ــه  ــاکل بـ ــی آربـ ــینمایی فتـ ــتودیو سـ اسـ
ـــخ  ـــا تاری ـــن ج ـــرد و از همی ـــود ب ـــراه خ هم

ــت. ــکل گرفـ شـ

ـــتاد و  ـــا اس ـــه تنه ـــه ک همیشـــه گفت
ـــازی،  ـــم س ـــری و فیل ـــرای بازیگ ـــوق او ب مش
ـــه  ـــار ک ـــن ب ـــتر اولی ـــود. باس ـــاکل ب ـــی آرب فت
ـــرداری  ـــم ب ـــن فیل ـــد از او دوربی ـــی را دی فت
قـــرض گرفـــت. باســـتر بـــا اینکـــه هیـــچ 
ــی آن  ــائل فنـ ــن و مسـ ــزی از دوربیـ چیـ
نمی دانســـت یـــک روز تمـــام در اتـــاق 
هتلـــش بـــا ایـــن وســـیله ســـرگرم بـــود. 
ـــس  ـــی پ ـــه فت ـــن را ب ـــردای آن روز دوربی ف
ــن  ــد در ایـ ــت می خواهـ ــه او گفـ داد و بـ
ــه  ــی کـ ــن فیلمـ ــد و اولیـ ــه کار کنـ حرفـ
بـــازی کـــرد نامـــش پســـر قصـــاب بـــود و 
ـــتیار  ـــد دس ـــه ش ـــود ک ـــان ب ـــن زم در همی

کارگـــردان اول فتـــی آربـــاکل.

ـــت  ـــه داش ـــی عالق ـــان کودک در زم
تـــا مکانیـــک شـــود. بســـیار هـــم بـــا 
ــن  ــه ایـ ــد. نتیجـ ــرگرم می شـ ــا سـ قطارهـ
ـــان داد.  ـــا نش ـــه م ـــرال ب ـــا را در ژن عالقه ه

جونیـــور،  شـــرلوک  فیلـــم 
اولیـــن فیلـــم تاریـــخ سینماســـت کـــه 
ــای  ــینمایی وارد دنیـ ــخصیت سـ ــک شـ یـ
بعدهـــا  کـــه  کاری  می شـــود.  واقعـــی 
ـــگ  ـــم رن ـــن در فیل ـــل وودی آل ـــرادی مث اف

ــد.  ــام دادنـ ــره انجـ ــی قاهـ ارغوانـ

صـــورت ســـنگی لقبـــش بـــود. 
ــس  ــو مارکـ ــه هارپـ ــور کـ ــی همان طـ ولـ
ـــن  ـــوی دوربی ـــت جل ـــچ وق ـــان هی در آن زم
صحبـــت نمی کـــرد، ولـــی دلیلـــی بـــر الل 
ـــم شـــوخ  ـــون ه ـــود و باســـتر کیت ـــش نب بودن
بـــود و هـــم شـــنگ اطرافیانـــش او را بـــا 
ـــی اش  ـــول زندگ ـــه در ط ـــکالتی ک ـــام مش تم
ـــد  ـــف کردن ـــاد توصی ـــک انســـان ش داشـــت ی
ـــودش  ـــی خ ـــه از زندگ ـــود چگون ـــد ب ـــه بل ک
لـــذت ببـــرد. اگـــر می خواهیـــد خنـــده و 
گریـــه حســـابی از باســـتر کیتـــون ببنیـــد 
ــه  ــد کـ ــه او برویـ ــای اولیـ ــراغ فیلم هـ سـ
ــت  ــنگی ثابـ ــورت سـ ــوناژ صـ ــوز پرسـ هنـ
ــر !   ــود. فیلمـــی مثـــل اوه دکتـ ــده بـ نشـ
محصـــول 1917. در آخـــر این کـــه راحـــت 
از دنیـــا رفـــت. هنـــگام خـــواب. قبـــل 
ــازی  ــرش ورق بـ ــا همسـ ــم بـ ــواب هـ خـ

کـــرده بـــود.
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بـــا اينكـــه ماهيـــت كمـــدی، خندانـــدن و ســـرگرم 
ـــی  ـــدان معن ـــن ب ـــا اي ـــردن مخاطـــب اســـت ام ك
ـــت. ـــطحي و گذراس ـــر س ـــن ژان ـــه اي ـــت ك نيس

ـــرای  ـــزاری باشـــد ب ـــد اب گاهـــی خنديـــدن می توان
ـــردن. ـــر ك فك

ـــينما  ـــد س ـــدو تول ـــان ب ـــدی از هم ـــر كم ژان
ــت و  ــوده اسـ ــوب بـ ــگان محبـ ــرای همـ بـ
ــا  ــن ژانرهـ ــی از پرطرفدارتريـ ــه يكـ هميشـ
بـــه حســـاب مي آيـــد. هنرمنـــدان بزرگـــی 
ـــن،  ـــی چاپلي ـــون، چارل ـــه: باســـتر كيت از جمل
بـــرادران ماركـــس، جـــری لوئيـــس، وودی 
آلـــن، بيلـــي وايلـــدر و... بـــه صـــورت 
ــد  ــر پرداخته انـ ــن ژانـ ــه ايـ ــری بـ جدی تـ
ـــه  ـــرد ك ـــاره ك ـــه اش ـــن نكت ـــه اي ـــد ب و باي
كمـــدي فقـــط مختـــص ســـينما نيســـت و 
ــينما،  ــر سـ ــداش هنـ ــل از پيـ ــال ها قبـ سـ
ـــت.  ـــته اس ـــود داش ـــی وج ـــات نمايش در ادبي
شكســـپير  چخـــوف،  نمايشـــنامه های  در 
و... در نظريـــات ارســـطو و...می تـــوان بـــه 

ـــت. ـــت ياف ـــم دس ـــن مه اي
ـــن  ـــوی را اولي ـــدر فرانس ـــس لن ـــده ای ماك ع
ــا  ــد. امـ ــينما می داننـ ــخ سـ ــن تاريـ كمديـ
تاثيـــرات، مـــك ســـنت،كيتون و چاپليـــن را 

ـــت. ـــده گرف ـــد نادي ـــر نباي ـــن ام در اي
فيلم هـــای  گـــذار  پايـــه  ســـنت  مـــك 
صامـــت كمـــدی در آمريكاســـت. وی كـــه 
ــث  ــای گريفيـ ــازی در فيلم هـ ــابقه ی بـ سـ
را دارد، فيلم ســـازی را نـــزد او آموخـــت 
و بعـــد از ســـاختن تعـــداد زيـــادي فيلـــم 
ـــر  ـــن ژان ـــت در اي ـــينما، توانس ـــخ س در تاري
ـــق  ـــتيك خل ـــلپ اس ـــام اس ـــه ن ـــه ای را ب گون
ـــم،  ـــدی از پانتومي ـــه ی كم ـــن گون ـــد. اي كن
ـــه  ـــی ك ـــت. فضاي ـــه اس ـــيرك و... وام گرفت س
ـــت  ـــرک اس ـــار از تح ـــد سرش ـــق می كن او خل
و همـــه چيـــز در آن بـــه شـــوخی گرفتـــه 
می شـــد. ايـــن ســـبک كمـــدی بـــا ظهـــور 
چهره هـــای مطـــرح و نامـــداری چـــون 
چارلـــی چاپليـــن ، باســـتر كيتـــون، هـــری 
لنگـــدون و هرولـــد لويـــد، توســـعه يافـــت. 
ــخصيتی  ــا شـ ــن چهره هـ ــک از ايـ ــر يـ هـ
ـــد  ـــته ان ـــش گذاش ـــه نماي ـــود ب ـــاص را از خ خ
و ســـينمای كمـــدی را ارتقـــاء داده انـــد و 
بـــه ايـــن ترتيـــب عصـــر طاليـــی كمـــدی 
ـــر  ـــه خاط ـــم ب ـــر پانتومي ـــت. هن ـــكل گرف ش

ـــادي  ـــت زي ـــينما، از اهمي ـــودن س ـــت ب صام
ــد. برخوردارشـ

بـــا ظهـــور ســـينمای ناطـــق، معنـــای 
كمـــدی كمـــی در ســـينما تغييـــر كـــرد و 
ــی،  ــوخی های موقعيتـ ــر شـ ــالوه بـ ــا عـ مـ
شـــاهد شـــوخی های كالمـــی هـــم بوديـــم. 
جملـــه  از  بـــزرگ  كمدين هـــای  اكثـــر 
ــينما  ــت سـ ــم در دوران صامـ ــن هـ چاپليـ
فعاليـــت داشـــتند و هـــم در دوران ناطـــق.

ــی  ــرای كمدين هايـ ــت بـ ــا دوران صامـ امـ
لـــورل  ماركـــس،  بـــرادران  جملـــه  از 
بـــود.  آميـــز  موفقيـــت  و...  هـــاردی  و 
ـــد  ـــر بودن ـــار كاراكت ـــس، چه ـــرادران مارك ب
بـــه نـــام هـــای هارپـــو ، گرچـــو ، زپـــو و 
چيكـــو كـــه فيلم هـــای آن هـــا عـــالوه بـــر 
برخـــورداری از صحنه هـــای كميـــک ناشـــی 
ــاز از  ــی، سرشـ ــرج و بی نظمـ ــرج و مـ از هـ
ديالوگ هـــای ســـخيف، بـــی ســـروته و 
در عيـــن حـــال بســـيار طنـــز آميـــز بـــود. 
بـــرادران  مطـــرح  فيلم هـــای  جملـــه  از 
ماركـــس مـــی تـــوان بـــه ســـوپ اردک و 

شـــبی در اپـــرا اشـــاره كـــرد.
ــای  در ايـــن دوران می تـــوان بـــه فيلم هـ
خـــوب كمـــدی از جملـــه: بـــزرگ كـــردن 
هاكـــس،  هـــاوارد  ســـاخته ی  بیبـــی 

ــت  ــاخته ی ارنسـ ــت سـ ــر در بهشـ دردسـ
ــرد. ــاره كـ ــچ اشـ لوبيـ

وقتـــی مدتـــی از دوران ناطـــق ســـينما 
ســـپری می شـــود، جنـــگ جهانـــی دوم 
شـــكل می گيـــرد و كشـــورهای زيـــادی 
اصالـــت  می كنـــد.  خـــودش  درگيـــر  را 
كمـــدی ايجـــاب مي كنـــد تـــا بـــا عنصـــر 
ــار  ــه بـ ــود و آن را بـ ــوخی شـ ــگ شـ جنـ
ــن  ــی از مهم تريـ ــايد يكـ ــرد. شـ ــد بگيـ نقـ
فيلم هـــا در ايـــن مـــورد، فيلـــم ديكتاتـــور 
بـــزرگ چاپليـــن باشـــد. چاپليـــن كـــه 
بـــه گفتـــه ی خـــودش هـــم ســـن هيتلـــر 
سياســـت های  فيلـــم  ايـــن  در  اســـت، 
هيتلـــر را بـــه ســـخره می گيـــرد و تفكـــر و 
ـــايد  ـــد. ش ـــی كش ـــش م ـــه چال ـــم اورا ب ظل
ــود  ــدي بـ ــاي كمـ ــن فيلم هـ ــود هميـ وجـ
ــگ،  ــخ جنـ ــا را در دوران تلـ ــه خيلي هـ كـ

ــات داد. ــردگي نجـ از افسـ
ـــردان  ـــه كارگ ـــود ك ـــگ ب ـــد از جن ـــی بع مدت
توانايـــی توانســـت هنـــرش را بـــه ديگـــران 
ــازی  ــدر. فيلم سـ ــد، بيلـــي وايلـ ــه دهـ ارائـ
ـــر  ـــن از بازيگ ـــازی گرفت ـــا ب ـــت ب ـــه توانس ك
توانايـــی بـــه نـــام جـــك لمـــون فيلم هـــای 
ــت  ــو دوسـ ــا داغشـ ــان و بعضي هـ آپارتمـ
دارنـــد را بســـازد. ايـــن فيلم هـــا بـــا 

كمدی، يک ژانر جدی!
نويسنده: اشكان جباری

ashkanjabbari@yahoo.com
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ــد  ــاخته شـ ــك سـ ــای كميـ ــت مايه هـ دسـ
ــر  ــدر، پـ ــر وايلـ ــای ديگـ و مطابـــق فيلم هـ
ديالـــوگ بـــود. امـــا در ايـــن ديالوگ هـــای 
زيـــاد مـــا هـــم شـــوخی های كالمـــی 
موقعيت هـــای  هـــم  می بينيـــم  خوبـــی 

بی نظيـــر. كميـــك 
ــا اينكـــه دغدغـــه ی  ــر بـ ــازان ديگـ فيلم سـ
امـــا  نبـــود  ژانـــر كمـــدی  اصلی شـــان 
ــا  ــه جـ ــي را بـ ــار خوبـ ــر آثـ ــن ژانـ در ايـ
گذاشـــتند. از جملـــه اســـتنلی كوبريـــك 
كـــه عاليقـــش كار كـــردن در ژانـــر هـــای 
مختلـــف بـــود. او فيلـــم مهمـــي را بـــه 
نـــام دكتـــر اســـترنج الو را در ايـــن ژانـــر 
ســـاخت. در ايـــن فيلـــم بازيگـــر بزرگـــی 
بـــه نـــام پيتـــر ســـلرز، چنديـــن نقـــش را 
ــوخی ها  ــا شـ ــم بـ ــن فيلـ ــرد. ايـ ــازی كـ بـ
ــگ  ــت جنـ ــودش توانسـ ــای خـ و هجوه هـ
طلبـــی قدرت هـــای بـــزرگ را نقـــد كنـــد 
وودی  جملـــه  از  ديگـــری  وكارگردانـــان 
آلـــن، بـــرادران كوئـــن و... بـــا فيلم هايـــی 
مثـــل پـــول رو بـــردار و فـــرار كـــن، اي 
ـــد  ـــدی پرداختن ـــه كم ـــی و... ب ـــرادر كجاي ب
ـــدی را  ـــی كم ـــك خاص ـــت و تكني ـــا ظراف و ب

بـــه نمايـــش گذاشـــتند.

در سینما: كمدی  انواع 

كمـــدی در ســـينما از انـــواع مختلفـــی 
بـــه  پيش تـــر  كـــه  اســـت  برخـــوردار 

تعـــدادی از آن هـــا اشـــاره كرديـــم. 
ـــكروبال  ـــارس 3. اس ـــتيك 2. ف ـــلپ اس 1. اس

ـــياه ـــدي س 4.كم
كـــه  همان طـــور  اســـتيك:  اســـلپ   .1
ــدي را  ــه كمـ ــن گونـ ــتر ايـ ــم بيشـ گفتيـ
بـــا نـــام كمدينـــی بـــه نـــان مـــك ســـنت 
ــدی  ــه كمـ ــن گونـ ــا ايـ ــند. امـ می شناسـ
خـــواص ديگـــری هـــم دارد: مقـــدار قابـــل 
ــن  ــگرانه و خشـ ــركات پرخاشـ ــی حـ توجهـ
ـــد.  ـــرار می گيرن ـــده ق ـــه خن ـــت ماي ـــه دس ك
ــا  ــران بـ ــا بازيگـ ــوع كمدی هـ ــن نـ در ايـ
ـــوا  ـــه ه ـــا ب ـــاب چيز ه ـــد و پرت ـــت و لگ مش
ــه  ــر ، صحنـ ــران ديگـ ــوی بازيگـ ــه سـ و بـ
بـــه آشـــوب  را بـــه شـــكلی مضحـــک 
می كشـــند و علـــت كميـــک بـــودن آن هـــا، 

بی انگيـــزه بـــودن درگيـــری آدم هاســـت 
ــته در زد و خـــورد و بـــزن و  ــه ناخواسـ كـ
بكـــوب شـــركت می كننـــد و بـــه اصطـــالح 

ــد. ــم می ريزنـ ــه هـ ــه را بـ كافـ
ـــه  ـــه دو تك ـــع ب ـــتيک درواق ـــلپ اس واژه اس
چـــوب متصـــل بـــه هـــم اطـــالق می شـــد 
ــيرک  ــای سـ ــيرک ها ، دلقک هـ ــه در سـ كـ
زدن  بـــا  و  می كردنـــد  اســـتفاده  آن  از 
آن هـــا بـــه هـــم، صـــدای بلنـــدی ايجـــاد 

می كردنـــد. 
اســـت  كمـــدی  از  شـــكلی  فـــارس:   .2
اغـــراق  شـــخصيت های  آن  در  كـــه 
آميـــز  اغـــراق  موقعيت هـــای  در  شـــده 
می گيرنـــد و خنـــده می آفريننـــد.  قـــرار 
فـــارس هميشـــه يكـــی از عناصـــر اصلـــی 
فرم هـــای  از  و  كمـــدی  تئاترهـــای  در 
رايـــج ســـينمای صامـــت بـــود كـــه طـــی 
اغـــراق  كارهـــای  بـــا  شـــخصيت ها  آن 
آميـــز خـــود موقعيـــت دراماتيكـــی پديـــد 
می آورنـــد و در تماشـــاگر، واكنـــش ايجـــاد 
باســـتر   ، چاپليـــن  چارلـــی  می كننـــد. 
كيتـــون، هـــری لنگـــدون، هارولـــد لويـــد 

در ايـــن دســـته قـــرار می گيرنـــد. 

ـــن كمـــدی كـــه در ابتـــدای  3. اســـكروبال: اي
ـــل  ـــا اواي ـــرد ت ـــدا ك ـــودش را پي ـــه 30 خ ده
بـــه  و  داد  ادامـــه  را  كارش   50 دهـــه ي 
يكـــی از گونه هـــای پرطرفـــدار در آمريـــكا 
تبديـــل شـــد. يكـــی از ويژگی هـــای بـــارز 
شـــخصيتی   ، اســـكروبال  كمدی هـــای 
بـــود كـــه قهرمـــان زن ايـــن فيلم هـــا 
ـــتقل  ـــان آزاد و مس ـــن زن ـــی داد. اي ـــه م ارائ
ــگر و  ــردان، پرخاشـ ــای مـ ــد و همتـ بودنـ
خـــود رای بودنـــد. شـــخصيت های ايـــن 

ــد  ــنگول  بودنـ ــاد و شـ ــدی شـ ــوع كمـ نـ
كـــه بـــا بی خيالـــی در دنيايـــی پـــر از 
ثـــروت و شـــكوه بـــه ســـر می بردنـــد، گريـــز 
ــته، و  ــردم خسـ ــرای مـ ــد بـ ــی بودنـ گاهـ
بـــرای مدتـــی كوتـــاه آن هـــا را از مســـائل 
ــود،  ــان بـ ــه پيـــش رويشـ ــكالتی كـ و مشـ
ــه ی  ــن گونـ ــای ايـ ــد. فيلم هـ دور می كردنـ
كمـــدی درعيـــن حـــال، تلـــخ و گزنـــده ای 
بودنـــد بـــراي طبقـــه ثروتمنـــد و بـــی 
خيـــال و در پايـــان هـــم ، بـــا ازدواج بيـــن 
ـــا  ـــر ي ـــه فقي ـــر طبق ـــد و پس ـــر ثروتمن دخت
ــاس ايـــن  ــدند. اسـ ــام می شـ متوســـط تمـ
ــی بـــود و  ــی بـــر لودگـ كمدی هـــا مبتنـ
ـــن  ـــد. در اي ـــرج بودن ـــرج و م ـــر ه ـــيار پ بس
كمدی هـــا مهمـــل گويـــی بســـيار رواج 
داشـــت و جالـــب آن كـــه ايـــن مهمـــل 
ــی  ــی، منطقـ ــن بی منطقـ ــا در عيـ گويی هـ

جلـــوه می كردنـــد.
ــه ی  ــن گونـ ــای ايـ ــن فيلم هـ ــی از ايـ برخـ

كمـــدی:
بـــزرگ كـــردن بیبـــی ســـاخته ی هـــاوارد 
ـــاوارد  ـــاخته ی ه ـــتم س ـــرن بیس ـــس، ق هاك

هاكـــس و...
3. كمـــدی ســـياه: همـــان طـــور كـــه 
از اســـمش پيداســـت كمـــدی در ايـــن 
ــان  ــياهی بيـ ــان تلـــخ و سـ گونـــه بـــه زبـ
ــه ی  ــه ی همـ ــايد درون مايـ ــود. شـ می شـ
گونه هـــای كمـــدی تلـــخ باشـــد، امـــا 
ايـــن گونـــه تلخ تـــر از بقيـــه اســـت. او بـــا 
ـــی  ـــائل مهم ـــه مس ـــودش ب ـــك خ ـــان كمي زب
از جملـــه جنـــگ می پـــردازد و ســـعی 
كنـــد.  افشـــا  را  آن  بدی هـــا  مي كنـــد 
فكـــر می كنـــد بـــاز هـــم بشـــود از فيلـــم 
ـــرد و آن  ـــام ب ـــك ن ـــترنج الو كوبري ـــر اس دكت

ــرار داد. ــته قـ ــم از در ايـــن دسـ را هـ
گونه هـــای ديگـــری در كمـــدی وجـــود 
ـــای  ـــن گونه ه ـــه اي ـــو و...ك ـــه هج دارد از جمل

ــتند. ــا هسـ ــن آن هـ ــور، رايج تريـ مذكـ

: منبع
www.hamshahrionline.ir
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اورســـن ولـــز: در صـــورت كيتـــون رازی بـــود 
كـــه هرگـــز فـــاش نشـــد. 

ـــان  ـــال 1895همزم ـــد س ـــون متول ـــتر كيت باس
ـــکا  ـــزاس آمری ـــت كان ـــراع ســـينما، در ایال ـــا اخت ب
ـــده اي او را  ـــر ع ـــن خاط ـــه همي ـــد. ب ـــد ش متول

متولـــد ســـينما می داننـــد.
ـــا آمـــد و  ـــه دني ـــواده ای هنرمنـــد ب باســـتر در خان
هـــم پـــدر و هـــم مـــادرش در كار نمایـــش بودنـــد 
كـــه بعدهـــا وقتـــی بزرگ تـــر شـــد او هـــم در 

ـــی 6  ـــد. وقت ـــه كار ش ـــغول ب ـــا مش ـــار آن ه كن
ماهـــه بـــود از روی پله هـــا ســـقوط می كنـــد 
ـــدم  ـــن ع ـــاید ای ـــد. ش ـــيبی نمی بين ـــچ آس و هي
ـــاق  ـــراي باســـتر اتف ـــار ب ـــن ب ـــراي اولي واكنـــش ب
ـــوخ  ـــره اش رس ـــه چه ـــا ب ـــت و بعده ـــاده اس افت
كـــرده و از صورتـــش تصویـــری خشـــك و بـــی روح 
ســـاخته اســـت! عـــده ای هـــم می گوینـــد بـــه 
ـــت  ـــول اس ـــر معم ـــات غي ـــن اتفاق ـــر همي خاط
ـــی  ـــتر یعن ـــم او را باس ـــادرش اس ـــدر و م ـــه  پ ك

ـــتند. ـــب گذاش عجي
ـــادر  ـــت و ق ـــرم داش ـــی ن ـــدا بدن ـــان ابت او از هم
ـــام  ـــي انج ـــه خوب ـــات را ب ـــركات آكروب ـــود ح ب
ـــس  ـــت از پ ـــر می توانس ـــن خاط ـــه همي ـــد. ب ده
ـــد.  ـــی برآی ـــه خوب ـــورد ب ـــر برخ ـــای پ نمایش ه
او كـــم كـــم مـــورد توجـــه  تهيـــه كننـــدگان 
ــم  ــد فيلـ ــرد و در چنـ ــرار می گيـ ــينما قـ سـ
كوتـــاه بـــازی می كنـــد كـــه از فيلم هـــای 
ـــر  ـــت. ه ـــترس نيس ـــزی در دس ـــی او چي ابتدای
ـــای او در  ـــداد بازه ـــذرد  تع ـــی گ ـــان م ـــه زم چ
فيلم هـــای كوتـــاه بيشـــتر می شـــود. او كـــه از 
ـــه  ـــاد هم ـــود اعتم ـــده ب ـــينما ش ـــش وارد س نمای
ـــا،  ـــد و در فيلم ه ـــب می كن ـــودش جل ـــه خ را ب
ـــک  ـــای كمي ـــی از موقعيت ه ـــق برخ ـــرای خل ب
از آزادی كامـــل برخـــوردار می شـــود. كـــه 
او ایـــن كار را بـــه صـــورت بداهـــه انجـــام 
ـــك  ـــن دوران ی ـــای ای ـــی از فيلمه ـــد. یک می ده
هفتـــه نـــام دارد كـــه كيتـــون در آن نقـــش 
ـــه همـــراه  ـــه ب ـــد ك ـــازی ميکن ـــادی را ب ـــازه دام ت
ـــدام  ـــان اق ـــه یش ـــاختن خان ـــرای س ـــش ب عروس
مـــی كننـــد. مـــرد دیگـــری كـــه دلبســـته دختـــر 
ـــاخت  ـــه س ـــر برنام ـــکنی و تغيي ـــا كارش ـــوده، ب ب
ــن ــرانجام ایـ ــا سـ ــود تـ ــث ميشـ ــه، باعـ خانـ

خالصه داستان
یک آپاراتچــی، از طرف پدر نامزدش متهم به دزدی می شــود. روزی در حين 
نمایش فيلم به خواب می رود، روحش از بدنش جدا می شــود و همچون شبحی 
به حركت در می آید. اتاقک نمایش را ترک می كند و وارد تصویری می شــود كه 

بر پرده ســينما است. او به این ترتيب جزئی از داستان فيلم می شود.
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خانـــه شـــکل عجيـــب و غریبـــی بـــه خـــود 
ـــان را  ـــه یش ـــوند خان ـــور ميش ـــا مجب ـــرد. آنه بگي
ـــون  ـــد و كيت ـــل كنن ـــری منتق ـــای دیگ ـــه ج ب
بـــرای ایـــن كار، خانـــه را بکســـل ماشـــينش 
ـــا  ـــد و ب ـــاری از راه ميرس ـــا در راه قط ـــد ام ميکن
ـــاد را  ـــروس و دام ـــال ع ـــه، خي ـــردن خان ـــه ك ل
ـــا  ـــون تنه ـــم كيت ـــن فيل ـــد. در ای ـــت ميکن راح
بيســـت و پنـــج ســـال دارد. او كـــه بـــراي همـــه ی 
ـــی  ـــت، در سکانس ـــواس داش ـــم وس ـــر فيل عناص
بـــرای اینکـــه در سانســـور كـــردن آن صحنـــه 
ـــه خـــرج دهـــد،  ـــکار ب نقـــش داشـــته باشـــد و ابت
ــد و روی  ــودش را وارد كادر می كنـ ــت خـ دسـ
دوربيـــن قـــرار می دهـــد تـــا هيـــچ تصویـــری 
ـــور  ـــدل سانس ـــن م ـــاید ای ـــود.  ش ـــخص نش مش
ــخ  ــورهای تاریـ ــن سانسـ ــی از خالقانه تریـ یکـ
ســـينما باشـــد كـــه توســـط كيتـــون انجـــام 

ـــت. ـــده اس ش

ـــش را  ـــن ازدواج ـــون اولي ـــال 1921 كيت در س
ـــا  ـــود ب ـــر ب ـــن ازدواج دو پس ـــل ای ـــرد و حاص ك

ـــرت. ـــز و راب ـــای جمي ـــام ه ن
در ایـــن ســـالها خانـــه جنـــزده، بـــز، 
ـــت  ـــانس اس ـــا و بدش ـــایه ه ـــتی، همس کش
ـــالها  ـــا، س ـــن فيلم ه ـــاه از ای ـــق كوت ـــه دقای ك
ــد و در  ــدا شـ ــون پيـ ــرگ كيتـ ــس از مـ پـ
ـــت.  ـــرار گرف ـــدان ق ـــه من ـــد عالق ـــرض دی مع
ـــل  ـــون در اوای ـــاه كيت ـــای كوت ـــت فيلمه موفقي
ـــرای  دهـــه بيســـت ميـــالدی انگيزههـــای او را ب

بـــازی در فيلمهـــای بلنـــد تقویـــت كـــرد.
موقعيت هایـــش  خلـــق  در  كـــه  كيتـــون 
بداهـــه بـــود، در فيلم هایـــی كـــه كارگـــردان 
ـــش  ـــان نق ـــی و ساختش ـــود، در طراح ـــم نب ه

داشـــت.
دوميـــن فيلـــم مســـتقل كيتـــن، میهمـــان 
ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــود ك ـــا )1923( ب ـــوازی م ن

ــاده ای را  فيلـــم قبلـــی پيشـــرفت فـــوق العـ
ـــرای  ـــم ماج ـــن فيل ـــتان ای ـــی داد. داس نشـــان م
ـــای  ـــه در نخســـتين روزه ـــود ك ـــی ب ـــرد جوان م
راه انـــدازی راه آهـــن در وســـط دعـــوای دو 
ـــم  ـــن فيل ـــد. ای ـــر می افت ـــکار گي ـــروه جنایت گ
یکـــی از بهتریـــن فيلم هـــای او شـــناخته 
ـــای  ـــی از توانایی ه ـــبتًا كامل ـــه نس ـــد، و نمون ش
كيتـــن را در خلـــق موقعيت هـــای جـــدی و 

ـــه داد.  ـــک ارائ ـــال كمي ـــن ح در عي
ـــام  ـــه ن ـــی را ب ـــم مهم ـــال 1924 فيل او در س

ـــاخت. ـــور س ـــرلوک جونی ش
ــا را  ــزی مـ ــر چيـ ــل از هـ ــم  قبـ ــن فيلـ ایـ
یـــاد فيلـــم ســـينما پارادیـــزو مـــی انـــدازد و 
شـــاید بـــا وجـــود یـــک آپاراتچـــی، مطابـــق 
ــد  ــينما باشـ ــه سـ ــی بـ ــم ادای دینـ آن فيلـ
البتـــه بـــا زبانـــی متفـــاوت. همچنيـــن 
كيتـــون  فرم گرایـــی  آغارگـــر  می توانـــد 
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باشـــد. از فيلم نامه،كارگردانـــی و... همـــه ی 
این هـــا بـــر اســـاس فـــرم درســـتی ســـاخته 
ــطویی  ــق درام ارسـ ــر طبـ ــت. اگـ ــده اسـ شـ
بخواهيـــم فيلم نامـــه را بررســـی كنيـــم، 
بيـــن شـــخصيت ها یعنـــی آپارتچـــی تقابـــل 
ــث  ــن باعـ ــه ایـ ــود دارد كـ ــادی وجـ و تضـ
كشـــمکش و درام می شـــود كـــه مـــا را بـــه 
ــای  ــد. كنش هـ ــل می دهـ ــو هـ ــمت جلـ سـ
شـــخصيت ها درســـت اســـت. یـــک آپارتچـــی 
ــينما  ــر سـ ــش وارد تصویـ ــد در ذهنـ می توانـ
شـــود چـــرا كـــه همـــه ی دایـــره ی دیـــدش، 
رونـــد  سينماســـت.  پـــرده ی  همـــان 
ـــت و  ـــی اس ـــت و منطق ـــم درس ـــتانی فيل داس
شـــوک های جالبـــی بـــرای بيننـــده ایجـــاد 
ــه ی  ــه فيلم نامـ ــاال كـ ــون حـ ــد. كيتـ می كنـ
ســـراغ  دارد،  دســـت  در  داری  اســـتخوان 
ــن ها  ــر روي ميزانسـ ــی رود. او بـ ــاخت مـ سـ
ميزانســـنی  هيـــچ  و  می شـــود  دقيق تـــر 
را بـــدون دليـــل بوجـــود نمـــی آورد. بـــرای 
انتقـــال فضـــای ایجـــاد شـــده بيـــن خيـــال 
ــم  ــار هـ ــوری كنـ ــر را طـ ــت عناصـ و واقعيـ
ــی  ــه آرامـ ــاق بـ ــن اتفـ ــه ایـ ــد كـ می چينـ
هـــر چـــه تمام تـــر صـــورت گيـــرد. واقعيـــت 
ــر  ــون وارد تصویـ ــت؟؟؟چرا كيتـ ــدام اسـ كـ
نمایـــش داده شـــده مي شـــود؟؟ آیـــا بـــا 
ــورئال را  ــری سـ ــد تصویـ ــن كار مي خواهـ ایـ

بـــه مـــا نشـــان دهـــد؟
ــت  ــت اهميـ ــح اسـ ــه واضـ ــزی كـ ــا چيـ امـ
ــم  ــن فيلـ ــرم ایـ ــك و فـ ــه تکنيـ ــون بـ كيتـ

ـــت  ـــال و واقعي ـــن خي ـــری بي ـــر تصوی اســـت. اگ
ـــال  ـــن انتق ـــي ای ـــه خوب ـــت و ب ـــت اس در حرك
اتفـــاق می افتـــد ایـــن نشـــانه ی دقـــت و 
ــط  ــر فقـ ــت. او دیگـ ــون اسـ ــواس كيتـ وسـ
ـــت، او  ـــينما نيس ـــا س ـــر ی ـــای تئات ـــر توان بازیگ
ـــی  ـــه در كارگردان ـــرده اســـت ك ـــت ك ـــاال ثاب ح
ــی  ــد. وقتـ ــادی می دانـ ــای زیـ ــم چيزهـ هـ
شـــخصيت ایـــن فيلـــم بـــه خـــواب مـــی رود 
ـــده  ـــي دی ـــه خوب ـــر ب ـــکوت در تصوی ـــا س گوی
می شـــود و ميزانســـن جـــوری چيـــده شـــده 

اســـت كـــه مـــا ایـــن آرامـــش و ســـکوت را 
درك مي كنيـــم. طراحـــی صحنـــه ی درســـت، 
ــه  ــوب و... همـ ــازي خـ ــوب، بـ ــن خـ تدویـ
ـــرم  ـــا ف ـــم م ـــه فيل ـــت ك ـــن اس ـــواه ای ـــا گ اینه

خوبـــی دارد.
ــام  وقتـــی فـــرم بـــه درســـتی كارش را انجـ
دهـــد، حـــاال می توانيـــم ســـراغ محتـــوا 
ــته  ــی نداشـ ــرم خوبـ ــی فـ ــا وقتـ ــم. تـ برویـ
ـــان  ـــودش را نش ـــد خ ـــوا نمی توان ـــيم محت باش
ـــه  ـــت ك ـــر اس ـــن خاط ـــه همي ـــاید ب ـــد. ش ده
ایـــن فيلـــم روی فـــرم متمركـــز می شـــود و 

محتـــوا را می ســـازد.

از عرش تا فرش

ــدي را كيتـــون در ســـال 1924  فيلـــم بعـ
ســـاخت. نـــام ایـــن فيلـــم دریانـــورد بـــود. 
ــك. ــر كميـ ــك اثـ ــوب در یـ ــت خـ ــك روایـ یـ

ـــاره ایـــن فيلـــم گفتـــه اســـت:  كيتـــن خـــود درب
ـــن  ـــاره تری ـــوس-  بيچ ـــای ل ـــود زیب »دو موج
مـــردم جهـــان - قـــرار اســـت در شـــرایطی 

مضحـــک راه خـــود را در دریـــا بجوینـــد.«
ــاخت  ــم سـ ــال 1925 و 1926 دو فيلـ در سـ
كـــه بـــه خاطـــر نداشـــتن موقعيت هـــای 
كميـــك، خـــوب از آب در نيامدنـــد. در ایـــن 
فيلم هـــا  نویســـنده های هميشـــگی كيتـــون 
را همراهـــی نمي كردنـــد و شـــاید دليـــل 

ــد. ــن باشـ ــا هميـ ــن فيلم هـ ــف ایـ ضعـ
ـــرال  ـــم جن ـــال 1927 فيل ـــپس در س ـــا س ام
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ـــاره  ـــدن دوب ـــده ش ـــث دی ـــه باع ـــاخت ك را س
ـــد. ـــون ش كيت

ـــی  ـــع نمای ـــا واق ـــم ب ـــن فيل باســـتر كيتـــن در ای
ـــور  ـــاس و دك ـــای لب ـــی زیب ـــص و طراح بی نق
ـــه فضـــای آن دوران  ـــن وج ـــه بهتری توانســـته ب
ـــال نخســـت  ـــرال در س ـــد. جن ـــازی كن را بازس
پخشـــش، مـــورد اســـتقبال چندانـــی قـــرار 
ـــدان  ـــياری از منتق ـــروزه بس ـــی ام ـــت، ول نگرف

آن را شـــاهکار باســـتر كيتـــن می داننـــد.
ـــن، ازدواج  ـــت كيت ـــد صام ـــم بلن ـــن فيل آخری
لجبازانـــه )1929( نـــام داشـــت كـــه در 
ــد،  ــش شـ ــق پخـ ــای ناطـ ــب فيلم هـ اوج تـ
ـــت.  ـــرار گرف ـــراوان ق ـــتقبال ف ـــورد اس ـــی م ول
ــر  ــک كارگـ ــتان ازدواج یـ ــم داسـ ــن فيلـ ایـ
ــود.  ــا بـ ــری زیبـ ــا بازیگـ ــش بـ ــاده اتوكـ سـ
در ایـــن فيلـــم كيتـــن تمهيـــدات بســـياری 
بـــه كار بـــرد، امـــا ایـــن فيلـــم بـــه دليـــل 
دخالت هـــای بی جـــای مدیـــران كمپانـــی 
ــای  ــد مهارت هـ ــدی فاقـ ــا حـ ــی ام تـ ام جـ
خـــاص كيتـــن و خالقيـــت و نبـــوغ او بـــود.

ـــه  ـــي ك ـــراي كيتون ـــق ب ـــينمای ناط ـــروع س ش
ـــك  ـــای كمي ـــی و موقعيت ه ـــركات نمایش در ح
ـــاز  ـــا آغ ـــود. او ب ـــایند نب ـــود، خوش ـــر ب ـــي نظي ب
ســـينمای كميـــك دیگـــر عالقـــه ی چندانـــی 
بـــه كار كـــردن نداشـــت. فيلم هـــای پیـــاده 
نظـــام و لولـــه کـــش احساســـاتی شـــاید 
ــوب  ــا خـ ــد امـ ــد نبودنـ ــروش بـ ــر فـ از نظـ
بـــه جـــرات می تـــوان گفـــت بـــه انـــدازه ی 
كارهـــای قبلـــی كيتـــون خـــوب نبودنـــد .او 
ـــی اش  ـــي، زندگ ـــدنش از كمپان ـــراج ش ـــا اخ ب
ـــت  ـــم الی ـــم الی ـــد. او در فيل ـــم می پاش از ه
چاپليـــن و بلـــوار سانســـت بيلـــی وایلـــدر 
ایفـــای نقـــش می كنـــد كـــه موفقيـــت 
ـــی  ـــا زندگ ـــود. گوی ـــش نمی ش ـــی نصيب چندان
ــه  ــن رفتـ ــش از بيـ ــال ها پيـ ــری اش سـ هنـ

اســـت. 
مارتيـــن اسکورســـيزی، كارگـــردان بـــزرگ 
ـــينمای  ـــود از س ـــی تاریخـــی خ ـــينما در بررس س
كشـــورش، تاریخچـــه متروگلدویـــن مایـــر را 
ــدگان  ــه كننـ ــش تهيـ ــد و نقـ ــرور ميکنـ مـ
ـــاد  ـــه اعتق ـــد. ب ـــل ميکن ـــی را تحلي ـــن كمپان ای
او فشـــار زیـــاد ایـــن تهيـــه كننـــدگان بـــر 
فيلمســـازان، گاه آنـــان را در ســـخت تریـــن 
ـــا ســـلب  ـــه ب ـــه طوریک ـــداد؛ ب ـــرار مي شـــرایط ق
آزادی عمـــل آنـــان، اســـتعداد كارگردانـــی را در درون 
ایـــن هنرمنـــدان ميکشـــت. اسکورســـيزی بـــا 
تجليـــل از فرانـــك كاپـــرا كارگـــردان بـــزرگ 
ســـينمای كالســـيك، او را جـــزو معـــدود 

ــا اســـتقامت  كارگردانهایـــی ميدانـــد كـــه بـ
زیـــاد توانســـت اقتـــدار خـــود را بـــه تهيـــه 
كننـــدگان كمپانـــی متروگلدویـــن مایـــر 
دیکتـــه كنـــد و از ســـوی دیگـــر دریـــغ 
ـــاب  ـــتعدادهای ن ـــدن اس ـــاه ش ـــورد از تب ميخ
ـــه در  ـــون ك ـــتر كيت ـــون باس ـــگرفی همچ و ش
ایـــن سيســـتم خردكننـــده، فرصتـــی بـــرای 
ـــب  ـــن ترتي ـــه ای ـــد. ب ـــدا نکردن ـــل پي آزادی عم
ـــينمای  ـــه س ـــن نابغ ـــه او را بزرگتری ـــون ك كيت
كمـــدی ميشناســـند، ســـالهایی را در اســـارت 
ـــر  ـــج در اث ـــرد و بتدری ـــر ب ـــه س ـــی ب ـــن كمپان ای
فشـــارهای فـــراوان از آنجـــا اخـــراج شـــد و ســـپس 
همســـرش ناتالـــی تالمـــاج از او جـــدا شـــد و 
ـــتگی او  ـــخ، ورشکس ـــای تل ـــن رویداده ـــد ای پيام
ـــد  ـــه چن ـــت ك ـــن اس ـــز ای ـــم انگي ـــه غ ـــود. نکت ب
ـــن  ـــران متروگلدوی ـــی از مدی ـــد برخ ـــال بع س
ـــون را  ـــر كيت ـــار دیگ ـــوزی ب ـــر دلس ـــر از س مای
ـــش  ـــرای ویرای ـــار ب ـــن ب ـــد و ای ـــتخدام كردن اس
ـــز  ـــيار ناچي ـــی بس ـــا حقوق ـــدی ب ـــای كم متنه
ـــا  ـــون در ســـالهای فعاليتـــش ب و شـــرم آور. كيت
ـــان  ـــه گریب ـــت ب ـــختی دس ـــيار س ـــرایط بس ش
ـــاك  ـــات دردن ـــن تجربي ـــت ای ـــا هيچوق ـــود ام ب

در آثـــار او بازتـــاب نيافتنـــد.
كيتـــون هيـــچ وقـــت در فيلم هایـــش از 
بـــدل اســـتفاده نکـــرد. فيلم هـــای او از نظـــر 
ميزانســـن، طراحـــی صحنـــه و... از امتيـــازات 

ــدا  ــد از جـ ــوردار اســـت. او بعـ ــادی برخـ زیـ
شـــدن از زن اولـــش هيـــچ وقـــت نتوانســـت 
پســـرانش را ببينـــد. در ســـال 1940 بـــرای 

دوميـــن بـــار ازدواج كـــرد.
كمدین هـــای  بـــا  را  كيتـــون  خيلی هـــا 
مقایســـه  چاپليـــن  جملـــه  از  بزرگـــی 
می كننـــد. ایـــن دو از نظـــر ســـني بـــا هـــم 
ــار  ــه آثـ ــر بـ ــد. اگـ ــی ندارنـ ــاوت چندانـ تفـ
ایـــن دو هنرمنـــد رجـــوع كنيـــم، می بينيـــم 
هـــر دوی آن هـــا فيلم هـــای بـــا ارزشـــی 
ســـاخته اند و شـــاید قيـــاس در ایـــن مـــورد 

جایـــز نباشـــد.
كيتــون در یکــم فوریــه 1966 و در ســن 
ــه بيمــاری  ــال ب ــل ابت ــه دلي )در70 ســالگی( ب
ســرطان ریــه درگذشــت. امــا قبــل از مرگــش 
در مــورد بيمــاری اش بــا كســی صحبــت نکــرد.

چهــره ی  ســرد و بــی روح او، هميشــه در 
ذهــن طرفــداران ســينما نقــش بســته اســت.

98 ویژه نامه سينما تک قلهک


