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پیش درآمدی بر هفته سـینمای آلمان 

نویسنده: پیمـان حقانـی

موسیقی  )بعدتر  سینما  روز  بهترین های  کنار  در  همواره  کردیم  سعی 
فیلم های کالسیک   )... و  تئاتری  ورزشی،  متفاوت  رخدادهای  و  جهان 
تاریخ سینما را به نمایش گذاریم و نیز بررسی کنیم. با اینکه مخاطبین 
سینماست  جدی تر  دانشجویان  به  محدود  و  اندک  فیلم هایی  چنین 
گرفتیم  تصمیم  ساز.  تاریخ  و  است  مهم  اتفاق هایی  چنین  وجود  ولی 
بصورت  شدنش  واقع  موثرتر  برای  قبل  از  هدفمندتر  را  نمایش ها  این 
زمان  هم  و  باشد  شده  تفکیک  هم  که  بگیریم  پیش  فیلم  هفته های 
برگزاری آن از پیش معلوم باشد. هفته های فیلم سینما تک قلهک هفته 

آخر هر ماه برگزار می شود.  
در بهمن ماه هزار و سیصد و نود و سه هفته فیلم سینما تک مربوط 
به سینمای آلمان است و این بار این مهم با همکاری بخش فرهنگی 
سفارت آلمان برگزار می شود. این اتفاق شاید سر آغازی برای جدی تر 
شدن سینمای کشورها به واسطه رایزنی های آن دولت با فیلم سازها و 
در اختیار قرار گرفتن فیلم های کمتر دیده شده یا حتی کمیاب تر باشد. 
از هم اکنون وعده فیلم های کوتاه آلمانی که برگزیدگان جشنواره های 
مهم آلمان از اوبرهازن تا برلین باشند را به شما می دهیم. شاید در آینده 
نزدیک از فیلم سازان جوان و شاخص سینمای آلمان دعوت کنیم که با 
حضور در سینما تک به همراهشان فیلم هایشان را ببینیم و به تحلیلشان 
بپردازیم. اتفاقی که از روز اول جزو آرزوهایمان بود اینکه بشود روزی از 
طریق ویدئو چت آنالین با اساتیدی مثل اسکورسیزی یا لینچ در سینما 
با  اتفاقی که  ببریم.  از حضور و معاشرتشان لذت  و  تک صحبت کنیم 

دعوت از اکثر سینماگران ایرانی انجام شد و می شود.
سعی کردیم در بررسی سینمای آلمان از تاثیرات جنگ، ادبیات غنی 
و موسیقی شور انگیز و الهام بخش این کشور نیز بگویم که معلوم شود 
سینمای آلمان و اکسپرسیونیسمی که آن ها به تاریخ سینما هدیه کردند 

و این قدر مهم و تاریخ ساز بود چگونه پدیدار گردید. 
همواره در بررسی مسیر تاریخی هنر باید بستری که جامعه و هنرمند از 
دل آن گذر کرده و بر او الهام بخش و اثرگذار بوده را نیز بررسی کرد و 
فهمید که چرا در مواردی مثل فیلمهای لنی ریفنشتال این مسیر منجر 
به هدایت شدن هنرمند به سمت تبلیغ برای آرمان های نازیسم )البته 
در بهترین حالت سینمایی اش( می شود. سعی کردیم  این مسیر را در 

مقاله ها بازشناسی کنیم.  
در این مقاالت در می یابیم که چگونه اکسپرسیونیسم آلمان بر سینمای 
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وحشت و بعدتر بر فیلم نوآر تاثیر می گذارد. در این مقاالت پی خواهیم 
هرچند  گرفته  تاثیر  مهاجران  از  چگونه  آلمان  نوین  سینمای  که  برد 
که از نظر بسیاری سینمای امروز آلمان بیشتر سینمایی تجاری است 
معاصرشان  دوران  مهم  فیلم سازان  و  مکتبی  و  ساز  تاریخ  سینمایی  تا 
آلمان هستند که  یا همان چند فیلمساز بزرگ دوران میانی سینمای 
فیلم  آلمان  در  دیگر  بیشترشان  یا  و  نیستند  حیات  قید  در  یا  امروزه 
نمی سازند هر چند که به عقیده من سینمای جدی و تاثیرگذار معاصر 
تا  می کند  ظهور  مستند  و  کوتاه  فیلم  حیطه  در  بیشتر  امروز  آلمان، 

فیلمهای بلند. 
مقتضیات  شدن  فهمیده  و  ترسیم  بدون  کشور  یک  سینمای  بررسی 
فرهنگی و سیاسی آن کشورها امکان پذیر نیست چرا که تاثیرات اجتماعی 
و سیاسی که فرهنگ هر کشور را  در دوره های زمانی مختلف تحت تاثیر 

خود قرار می دهد حتما بر هنرمندان آن دوران تاثیر می گذارد.
دولت های ایدئولوژیست، که در دوره ای آلمان نازی نیز  آن را از سر گذراند 
بودجه های زیادی را از خزانه های کشور صرف ساخت فیلم های آرمان 
گرایانه کرده و می کنند. این دولت ها همیشه سعی در ساخت و یا حمایت 
از فیلم هایی دارند که به درست ترین شکل و در نزدیک ترین حالت ممکن 
آرمان هایشان را تبلیغ کنند اما همانطور که در این مقاالت می بینید هیچ 
جایگاهی در بررسی های مهم و تاثیرگذار مکاتب هنری ندارند. هرگز در 
از مکاتب سینمایی که دولت های استالین،  تاریخ سینمایی  هیچ کتاب 
عوض  در  اما  نشده  گفته  اند  بوده  بانی اش  هیتلر  و  ،موسیلینی  فرانکو 
تاثیرات بعد از فروپاشی این دولت ها بر سینمای هنری بسیار بوده و هست، 
مکاتبی که تبدیل شدند به نئورئالیسم ایتالیا، سینمای نوین شوروی و 
همین سینمای نوین آلمان که بزرگانی چون وندرس، هرتزوگ، فاسبیندر 
و ... را به جامعه هنری تقدیم کرد. دولت های دیکتاتور خود عامل یک 
و  می زنند  بشری  روح  به  که  عمیقی  زخم  اما  نمی شوند  هنری  مکتب 
فجایع عظیمی که در اثر تصمیم هایشان به بار می آورند اندیشمندان و 
هنرمندانی را تولید می کنند که  بعد از فروپاشی شان مکاتب و دوران هایی 
بزرگ را حاصل می آورند. دوران رنسانس که بعد از تجربه قرون وسطا سر 
برآورد نتیجه ی همین زخم ها و رنجش های روح بشری بود. شاید بدون 
آن زخم ها و حاصل شدن شناخت و معرفتی جدید از جهان هستی، بشر 

به چنین شکوفایی دست پیدا نمی کرد.
 نا برده رنج گنج میسر نمی شود. درست مثل همین سینما تک خودمان! 
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سـال های  آلمان،  سـینمای 
ابتدایـی

نویسنده: حمیدرضا کشانی
keshani@pardis-gholhak.com

در سال 1918 با اتمام دوره چهار ساله جنگ 
فروپاشی  دچار  آلمان  امپراطوری  اول  جهانی 
و تبدیل به جمهوری های مختلف شد. آلمانی 
که تا قبل از جنگ به عنوان قدرت اول اروپا 
در رفاه و پیشرفت و اوج زندگی می کرد حاال 
به چنان فالکتی افتاده بود که از تامین غذای 
روزانه مردم خود عاجز بود، پول آلمانی ها چنان 
بی ارزش شده بود که با گران شدن زغال سنگ 
مردم ترجیح می دادند به جای زغال، اسکناس 
شوند.  گرم  و  بیندازند  آتش  درون  را  هایشان 
شرایطی  چنین  دل  از  آلمان  نوین  سینمای 
رشد کرد و جهانی شد. در سال 1916 دولت 
واسطه  به  که  کرد  تصویب  را  قانونی  آلمان 
به  سال 1920  تا  خارجی  فیلم های  ورود  آن 
آلمان را ممنوع کرد . این فرصتی مناسبی بود 
که تا صاحبان صنعت سینما در آلمان بتوانند 
آثارشان را عرضه کنند. در آن سال های رکود 
و قحطی، سینما هنری ارزان حساب می شد که 
جزو معدود سرگرمی های مردم در آن سال ها 
بود. ولی شناخت سینمای آلمان بدون شناخت 
اکسپرسیونیسم  معناست.  بی  اکسپرسیونیسم 
بیستم،  قرن  آغاز  در  است.  هنری  مکتبی  نام 
نهضت بزرگی بر ضد رئالیسم و امپرسیونیسم 
پا گرفت که آرام آرام مکتب اکسپرسیونیسم از 
دل آن بیرون آمد. اکسپرسیونیسم جنبشی در 
شد.  آلمان شکوفا  در  نخست  که  بود،  ادبیات 
بشر،  درونی  نمایش  مکتب  این  اصلی  هدف 
مخصوصاً عواطفی چون ترس، نفرت، عشق و 
اکسپرسیونیسم  به عبارت دیگر  بود.  اضطراب 
شیوه ای نوین از بیان تجسمی ای است که در 
آن هنرمند برای القای هیجانات شدید خود از 
رنگ های تند و اشکال کج و معوج و خطوط 
زمخت بهره می گیرد. اکسپرسیونیسم به نوعی 
اغراق در رنگ ها و شکل هاست، شیوه ای عاری 
از طبیعت گرایی که می خواست حاالت عاطفی 
را هرچه روشن تر و صریح تر بیان نماید. عنوان 
متمایز  برای   1911 سال  در  اکسپرسیونیسم 
ساختن گروه بزرگی از نقاشان به کار رفت که 
در دهه  ی اول سده ی بیستم بنای کارشان را 
بازنمایی حاالت تند عاطفی و عصیان گری  بر 
علیه نظامات ستمگرانه ی حکومت ها، مقررات 
شهرها  عفونت زدگی  و  کارخانه ها  انسانی  غیر 

برای  این هنرمندان  بودند.  نهاده  اجتماعات  و 
رسیدن به اهداف خود رنگ های تند و مهیج و 
ضربات مکرر و هیجان زده ی قلم مو و شکل های 
اعوجاج یافته و خارج از چارچوب را با ایجاد ژرف 
نمایی و بدون هیچ گونه سامانی ایجاد می کردند 
و هر عنصری را که آرامش بخش و چشم نواز 
بود از کار خود خارج می کردند. در سال 1918 
نزدیک به دویست کمپانی فیلمسازی در آلمان با 
حمایت دولت فعالیت می کردند، دولت آلمان که 
در شرایط سخت اجتماعی و سیاسی قرار داشت 
تالش کرد که با صرف هزینه های زیاد و حمایت 
از استودیوها آن ها را در کنار هم قرار دهد. از 
دل این اتحاد استودیو یوفا فیلم افتتاح شد. یوفا 
استودیوهای  تکنیکی ترین  و  بزرگ ترین  جزو 
اقسام  و  انواع  و  بود  دوران  آن  سازی  فیلم 
فیلم ها در آن ساخته می شد. فیلم های تاریخی 
و پرهزینه برای تهییج روحیه ملی آلمان های 
شکست خورده در جنگ تا کمدی های سبک و 
فیلم های جنسی عجیب و غریب که افسانه های 
زیادی نیز دور و بر این نوع فیلم های آن دوره 
آلمان بود. این فیلم ها به دلیل آن که به قیمت 
ارزانی به نقاط مختلف دنیا فرستاده می شدند 
بودند.  روبرو  نیز  دیگر  کشورهای  استقبال  با 
آلمان  سینمای  در  بزرگ  و  اصلی  اتفاق  ولی 
در سال 1920 با فیلم مطب دکتر کالیگاری 
اثر روبرت وینه رقم خورد. فیلم وینه بر خالف 
فیلم های دیگر هر چیز مربوط به واقعیت را کنار 
می زد و دنیایی گرافیکی و هندسی و غریب را 
تمام  کابوسی  دل  از  انگار  که  می کرد  ترسیم 
باعث  فیلم  موفقیت  می آمد.  بیرون  نشدنی 
اکسپرسیونیستی  فیلم های  ساخت  که  شد 
در  شود.  جدی تر  یوفافیلم  در  سبک  این  به 
سال های بعدتر مورنائو با ساخت فیلم نوسفرانو 
آلمان و اکسپرسیونیسم را یک قدم  سینمای 

به جلو برد. سایه ها تند و تیزتر و فضا وهم آور 
را  راه  این  گولم  آن  از  بعد  ترسناک تر شد.  و 
با ساخته  بیست  میانه دهه  در  ولی  داد  ادامه 
شدن فیلم های پر هزینه ای مانند متروپولیس 
فریتز النگ که هر دو جزو  و مرگ خسته  
شاهکارهای بی بدیل سینمای آلمان هستند، 
عمرش  اکسپرسیونیستی  سینمای  آرام  آرام 
تمام شد ولی تاثیر سبکی اش تا سال ها بر دنیای 
سینما و ژانرهای ترسناک و نوآر و فیل سازانی 
لوئیس  هیچکاک،  آلفرد  ولز،  اورسن  چون 
بونوئل، ژان کوکتو و اینگمار برگمان باقی ماند. 
هزینه های  بیست  دهه  های  سال  اواخر  در 
زیاد بعضی از فیلم ها و بازنگشتن سرمایه، آرام 
ورطه  به  را  فیلم  یوفا  و  آلمان  سینمای  آرام 
ورشکستگی برد. فیلم سازانی مانند ارنست لوبیچ 
و جوزف فون اشترنبرگ که فیلم های کمدی 
می ساختند  تاریخی  عاشقانه  های  رومانس  و 
به هالیوود مهاجرت کردند. مورنائو نیز بعد از 
ساختن آخرین خنده به همراه فیلم بردارش 
کارل فروند به سمت آمریکا رفت. آخرین کسی 
که از دوران طالیی سینمای آلمان در آن جا 
باقی مانده بود، فریتز النگ بود که با تاسیس 
شرکتش فیلم موفقی مانند ام را ساخت ولی 
با فشارهای که بابت ساخت متروپولیس بر او 
بود در تبعیدی خودخواسته او نیز در اوایل دهه 
سی به آمریکا مهاجرت کرد. با به روی کار آمدن 
دولت فاشیستی هیتلر و شروع دوران نازی در 
آلمان صنعت سینمای آلمان کم کم رو به افول 
گذاشت و جز  چند فیلم مانند مستندهای لنی 
ریفنشال موفقیتی کسب نکرد. ولی فیلم سازان 
تربیت شده یوفا با ورود شان به آمریکا، شکل 
عوض  شان  کشیده  درد  مغزهای  با  را  سینما 
کردند و سینما را وارد عرصه جدیدی کردند که 
به عنوان هنری تاثیر گذار جدی تر گرفته شود.
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در جنـــگ جهانـــی اول تولیـــد صنعـــت 
ــود،  ــدک بـ ــبتا انـ ــان نسـ ــینمای آلمـ سـ
ــم  ــوب هـ ــای خـ ــدود فیلم هـ ــه معـ اگرچـ
ـــزار  ـــد. دوه ـــاخته می ش ـــور س ـــن کش در ای
ـــای  ـــب فیلم ه ـــان اغل ـــینما در آلم ـــالن س س
فرانســـوی آمریکایـــی، ایتالیایـــی و دانمارکـــی 
نمایـــش می دادنـــد. هرچنـــد آمریـــکا و 
ـــگ(  ـــاز جن ـــس از آغ ـــه )پ ـــه بالفاصل فرانس
نمایـــش فیلم هـــای آلمانـــی را تحریـــم 
کردنـــد، آلمـــان در موقعیـــت مســـتحکمی 
ـــد،  ـــل نمای ـــه مث ـــه ب ـــد مقابل ـــه بتوان ـــود ک نب
ــرای  ــزی بـ ــالن ها چیـ ــن سـ ــون در ایـ چـ
ـــرای  ـــان ب ـــت آلم ـــتند. حکوم ـــش نداش نمای
ـــن  ـــی و همچنی ـــای واردات ـــا فیلم ه ـــارزه ب مب
بـــرای تولیـــد فیلم هـــای تبلیغاتـــی خـــود، 
ـــرد.  ـــاز ک ـــینما را آغ ـــت س ـــت از صنع حمای
در 1916 واردات فیلـــم ممنـــوع شـــد بـــه 
کـــه  دانمارکـــی  فیلم هـــای  اســـتثنای 
در جنـــگ بی طـــرف بودنـــد و صنعـــت 
ـــت  ـــا صنع ـــی ب ـــد نزدیک ـــینمای آن پیون س
ــم  ــد فیلـ ــت. تولیـ ــان داشـ ــینمای آلمـ سـ
بـــه ســـرعت افزایـــش یافـــت و تعـــداد 
شـــرکت های ســـینمایی از یـــک دوجیـــن 
ـــی  ـــید. ول ـــه 131 در 1918 رس در 1911 ب
حکومـــت ایـــن شـــرکت ها را تشـــویق 
کـــرد کـــه بـــه صـــورت کارتل هایـــی 
متحـــد شـــوند. جنـــگ، دلخـــواه بســـیاری 
ـــروزی  ـــس از پی ـــود و پ ـــان نب ـــردم آلم از م
انقـــالب روســـیه در 1917 گرایش هـــای 
ــت.  ــدت گرفـ ــان شـ ــورش گرانه در آلمـ شـ
ــگ  ــد جنـ ــری و ضـ ــای سراسـ اعتصاب هـ
ـــازماندهی  ـــتان 17-1916 س ـــول زمس در ط
ـــای  ـــه فیلم ه ـــال دادن ب ـــر و ب ـــرای پ ـــد. ب ش
ـــک  ـــه بان ـــت و دویچ ـــگ، حکوم ـــوادار جن ه
ـــه  ـــد مؤسس ـــزرگ، چن ـــع ب ـــان صنای و صاحب

»برادران، بگذارید جان و فضیلتتان خدمت گزار معنای زمین شود و همه چیز از نو 
به دست شما ارزش گذاری شود. بدین خاطر باید رزمندگان شوید. بدین خاطر باید 

آفرینندگان شوید.«

نیچه )چنین گفت زرتشت(
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انتزاع و تراژدی، از بوم نقاشی تا پرده سینما

نویسنده: فرناز ربیعی
farnaz.rbi@gmail.com

ســـینمایی کوچـــک را در هـــم ادغـــام کردنـــد 
ـــال  ـــر س ـــا )UFA( را در اواخ ـــرکت یوف و ش
ـــد. یوفـــا کـــه از جانـــب  1917 تأســـیس کردن
ایـــن کانون هـــای اساســـًا محافظـــه کار 
ـــت  ـــود در جه ـــی ب ـــد، حرکت ـــت می ش حمای
ـــم آلمـــان بلکـــه  ـــازار فیل ـــه فقـــط ب ـــرل ن کنت
ــم.  ــگ هـ ــد از جنـ ــی بعـ ــازار بین المللـ بـ
ـــادی  ـــت م ـــن حمای ـــتگرمی ای ـــه پش ـــا ب یوف
ـــین ها  ـــن تکنس ـــت کارآمدتری ـــم توانس عظی
را گـــرد آورده و مجهزتریـــن اســـتودیوها را در 
اروپـــا بســـازد. ایـــن اســـتودیوها بعدهـــا حتـــی 
ــرد  ــه آلفـ ــی )از جملـ ــازان خارجـ فیلمسـ
هیچـــکاک جـــوان( را هـــم جـــذب کـــرد. 
ـــوالت بیـــن  ـــه تولیـــد محص ـــر ب ایـــن منج
ـــه 1920  ـــر در ده ـــورهای دیگ ـــان و کش آلم
ـــه  ـــی ب ـــبک آلمان ـــرایت س ـــه س ـــه ب ـــد، ک ش
خـــارج کمـــک کـــرد. در اواخـــر 1918 بـــا 
ـــح  ـــات صری ـــرورت تبلیغ ـــگ، ض ـــان جن پای
ــت  ــت و صنعـ ــن رفـ ــتی از بیـ میلیتاریسـ
ـــه  ـــود را در س ـــت خ ـــان فعالی ـــینمای آلم س
ژانـــر متمرکـــز کـــرد. هرچنـــد درام هـــا و 
ــت.  ــه یافـ ــم ادامـ ــادی هـ ــای عـ کمدی هـ
ــه  ــود کـ ــری بـ ــه، ژانـ ــن سـ ــی از ایـ یکـ
محبوبیـــت بین المللـــی داشـــت و عبـــارت 
بـــود از ســـریال های حادثـــه ای متشـــکل از 
ـــوش،  ـــان باه ـــی کارآگاه ـــای جاسوس حلقه ه
یـــا مکان هـــای ناآشـــنا. دومـــی، مجموعـــه 
کوچکـــی از فیلم هـــای جنســـی بـــود کـــه 
بـــه عنـــوان فیلم هـــای آموزشـــی بـــه 
ـــا  ـــی و فحش ـــل همجنس گرای ـــی مث موضوعات
از  اقتباس هایـــی  می پرداخـــت. ســـومی، 
فیلم هـــای تاریخـــی حماســـی مردم پســـند 
ـــن  ـــن آخری ـــود. ای ـــا ب ـــگ ایتالی ـــل از جن قب
نـــوع بـــرای یوفـــا از نظـــر اقتصـــادی 
به رغـــم  آورد.  ارمغـــان  بـــه  موفقیـــت 

تحریـــم و دافعـــه مـــداوم علیـــه فیلم هـــای 
آلمانـــی در آمریـــکا و انگلیـــس و فرانســـه، 
ـــی  ـــازار جهان ـــه ب ـــت ب ـــرانجام توانس ـــا س یوف
راه یابـــد. در ســـپتامبر 1919 بـــا نمایـــش 
ـــه  ـــچ ک ـــر ارنســـت لوبی ـــاری اث ـــادام دوپ م
یـــک فیلـــم حماســـی از انقـــالب فرانســـه 
ـــن  ـــس برلی ـــا پاالت ـــکوه یوف ـــالن باش ـــود، س ب
افتتـــاح شـــد. ایـــن فیلـــم کمـــک کـــرد 
ـــان  ـــه روی آلم ـــم ب ـــی فیل ـــازار جهان ـــه ب ک
ـــام  ـــا ن ـــکا ب ـــه در آمری ـــم ک ـــود. فیل ـــاز ش ب
ــت  ـــد محبوبیـ ــش داده ش ـــودا نمایـ س
فوق العـــاده ای کســـب کـــرد و در بســـیاری 
از کشـــورهای اروپایـــی هـــم تحســـین 
منتقـــدان را برانگیخـــت. در فرانســـه کـــه 
اولیـــن نمایـــش آن بـــا ایـــن اتهـــام کـــه 
یـــک تبلیـــغ ضدفرانســـوی اســـت بـــه 
مـــدت زیـــادی بـــه تعویـــق افتـــاه بـــود، 
بـــا شـــور و شـــوق کمتـــری مواجـــه شـــد. 
ـــب  ـــت کس ـــا موفقی ـــازار ه ـــب ب ـــی در اغل ول
کـــرد و دیگـــر فیلم هـــای تاریخـــی لوبیـــچ 
نیـــز بـــه خـــارج صـــادر شـــدند. در 1923 
ـــه  ـــود ک ـــی ب ـــردان آلمان ـــن کارگ ـــچ اولی لوبی
بـــه اســـتخدام هالیـــوود درآمـــد. بعضـــی 
شـــرکت های کوچـــک مـــدت کوتاهـــی 
ــا  مســـتقل باقـــی ماندنـــد؛ در بیـــن آن هـ
ـــه  ـــق ب ـــکوپ( متعل ـــرکت دکال )دکالبیوس ش
ـــرکت در 1919  ـــن ش ـــود. ای ـــر ب ـــش پوم اری
ســـاخت فیلمـــی بـــر اســـاس فیلمنامـــه ای 
غیرمعمـــول نوشـــته دو آدم ناشـــناخته بـــه 
نام هـــای کارل مایـــر و هانـــس یانوویتـــس 
را بـــه عهـــده گرفـــت. ایـــن نویســـندگان 
ســـبکی  فیلـــم  می خواســـتند  جـــوان 
غیرمتعـــارف داشـــته باشـــد. ســـه طـــراح 
ـــان،  ـــر رایم ـــان وارم، والت ـــن شـــده )هرم تعیی
والتـــر روهریـــک( پیشـــنهاد کردنـــد کـــه 

آرم یوفا فیلم
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ـــاخته  ـــتی س ـــبک اکپرسیونیس ـــه س ـــم ب فیل
شـــود.

مأوایـی بـرای دل زدگان از واقعیت 
و جسـت وجوگران حقیقـت

ـــه دوم  ـــه در ده ـــم ک ـــبک اکسپرسیونیس س
ـــکوفایی  ـــال و ش ـــه اوج کم ـــتم ب ـــرن بیس ق
ــه  ــید، بـ ــود رسـ ــای خـ ــدان دیرپـ نه چنـ
ــه  ــد و بـ ــذاری شـ ــلی پایه گـ ــیله نسـ وسـ
ــه   ــه در دو دهـ ــت کـ ــوام گرفـ ــج قـ تدریـ
ــه  ــه عرصـ ــا بـ ــم پـ ــرن نوزدهـ ــی قـ پایانـ
ــن و  ــانه های تکویـ ــت و نشـ ــود گذاشـ وجـ
گســـترش بحـــران شـــدید و انسان ســـتیزی 
را مشـــاهده و احســـاس می کـــرد کـــه 
ــگ  ــدن جنـ ــعله ور شـ ــه شـ ــت بـ در نهایـ
جهانـــی اول انجامیـــد. پـــس از پایـــان 
ــری،  ــوز و ضدبشـ ــگ خانمان سـ ــن جنـ ایـ
نســـل  ایـــن  فرهیختـــگان  از  گروهـــی 
ــه دســـت دادن  ــا بـ ــا بـ ــدند تـ ــر آن شـ بـ
الگویـــی جدیـــد از انســـان و طرحـــی نـــو 
ــن  ــرار ایـ ــی، از تکـ ــام اجتماعـ ــرای نظـ بـ

حیـــرت آور  و  جانگـــداز  وقایـــع  گونـــه 
ـــدن  ـــرای رهی ـــه را ب ـــرده، زمین پیشـــگیری ک
از  و ستم کشـــیده  بالدیـــده  انســـان های 
ــای  ــیده و معیارهـ ــنت های پوسـ ــد سـ قیـ
بت آفریـــن و بنده پـــرور فراهـــم آورنـــد. 
هنرهـــای  در  ابتـــدا  اکسپرسیونیســـم 
ـــه  ـــپس دامن ـــت و س ـــدار گش ـــمی پدی تجس
ـــینما  ـــر و س ـــات، تئات ـــیقی، ادبی ـــه موس آن ب
ــم  ــوان اکسپرسیونیسـ ــد. عنـ ــیده شـ کشـ
ــری  ــدی هنـ ــار منتقـ ــن بـ ــرای اولیـ را بـ
ــف  ــی و توصیـ ــال 1901 در معرفـ ــه سـ بـ
برخـــی از تابلوهـــای ژولیـــان آگوســـت 
هـــروه بـــه کار بـــرد. در ســـال 1911 
منتقـــدی آلمانـــی بـــه نـــام ورینگـــر آن را 
ــون  ــری چـ ــان دیگـ ــای نقاشـ ــه تابلوهـ بـ
ســـزان، ماتیـــس و ون گـــوگ نیـــز تعمیـــم 
ـــه  ـــپرس، ب ـــم از اکس داد. واژه اکسپرسیونیس
معنـــای بیـــان کـــردن و یـــا بـــه تعبیـــری 
بـــه خوبـــی  و  هیجان نمایـــی می آیـــد. 
ـــه  ـــار زیرمجموع ـــه آث ـــن دارد ک ـــان از ای نش
خـــالف  بـــر  هنـــری،  ســـبک  ایـــن 
ناتورالیســـت ها و رئالیســـت ها نـــه در پـــی 

بـــه نمایـــش گذاشـــتن ظاهـــر هـــر چیـــز، 
کـــه ســـعی در نشـــان دادن احساســـات و 
ـــون  ـــط پیرام ـــبت و محی ـــود نس ـــات خ ذهنی
ـــدا  ـــه ابت خـــود داشـــتند. اکسپرسیونیســـم، ک
ـــای  ـــر نظرگاه ه ـــی ب ـــی مبتن ـــن جریان از بط
ـــد  ـــد و رش ـــفی زاده ش ـــناختی و فلس زیباش
ـــی اول  ـــگ جهان ـــوع جن ـــس از وق ـــت، پ یاف
بـــه حرکتـــی کامـــاًل سیاســـی مبـــدل 
گردیـــد. اکسپرسیونیســـت های آغازیـــن، 
ـــی  ـــه و ته ـــره ریاکاران ـــاهده چه ـــه از مش ک
از معنـــی زندگـــی مـــدرن بـــه شـــدت 
رنـــج می بردنـــد، ضمـــن ادامـــه دادن بـــه 
انتقادهـــای نیچـــه وار از تمـــدن مغلـــوب و 
رو بـــه انحطـــاط اروپایـــی، ســـعی بـــر آن 
ــز از  ــری نیـ ــیمای خوش منظـ ــتند سـ داشـ
موفقیت هـــای بـــه دســـت آمـــده در قـــرن 
نوزدهـــم، بـــه ویـــژه در زمینـــه علـــوم تجربـــی 
ـــت  ـــان طبیع ـــد. این ـــیم کنن ـــع، ترس و صنای
را بـــه مفهومـــی کـــه از نحـــوه نگـــرش و 
برداشـــت ناتورالیســـت ها می شناســـیم و 
نیـــز منطـــق ســـنتی و علـــم روان شناســـی 
را بـــا جهان نگـــری خـــود چنـــان ســـازگار 



بـــه  همچنیـــن  آن هـــا  نمی دیدنـــد. 
ـــردی  ـــوم ف ـــه مفه ـــه شـــهروند )ب ـــت، ب دول
ـــی  ـــام اجتماع ـــه نظ ـــته ب ـــتقل و وابس نامس
ـــه  ـــدران در کل، ب ـــل پ ـــه نس ـــی( و ب خاص
ـــتند. ـــف می نگریس ـــای مخال ـــم نیروه چش

لیکن اکسپرسیونیســـم در ســـیر تکاملی اش 
ـــا و  ـــه ارزش ه ـــه کلی ـــید ک ـــی رس ـــه جای ب
معیارهـــای رایـــج زمانـــه خـــود را طـــرد 
کلـــی  احســـاس  می کـــرد.  نفـــی  و 
ــرد  ــدن فـ ــت ها در رهانیـ اکسپرسیونیسـ
از قیـــد و بنـــد ســـنت های کهنـــه و 
ــه  ــی، در ارائـ ــا ارتجاعـ ــم آن هـ ــه زعـ بـ
ـــفتگی  ـــی و آش ـــا از ناموزون ـــری گوی تصوی
ــود، در نوعـــی زندگـــی  ــای موجـ نظام هـ
و  شـــخصی  احساســـات  از  آکنـــده 
ســـرانجام در انـــس بـــا مـــرگ خالصـــه 
و  بحرانـــی  ســـال های  در  می شـــد. 
آفـــت زده جنـــگ جهانـــی اول، نفـــی 
ارزش هـــای کهـــن،  ایـــن ســـکه های 
ــاده  ــار افتـ ــه و از ارزش و اعتبـ نقش باختـ
ــت ابزاری  ــوان دسـ ــه عنـ ــوز بـ ــه هنـ کـ
ــالح  ــع سـ ــرای خلـ ــاز بـ ــیار کارسـ بسـ
نیروهـــای اصالح طلـــب مـــورد اســـتفاده 
قدرتمنـــدان قـــرار می گرفـــت. از ســـوی 
ـــوان  ـــت. فراخ ـــی گرف ـــوان فزون ـــل ج نس
اکسپرســـیونیت ها بـــه بازگشـــت بـــه 
اصالـــت انســـانی،  بـــا دعوتشـــان بـــه مبـــارزه 
و  افـــکار جنگ طلبانـــه  بـــا هرگونـــه 
ـــوع  ـــر ن ـــگ از ه ـــا جن ـــت ب ـــواًل مخالف اص
ـــد  ـــه ای، پیون ـــزه و خصیص ـــر انگی ـــا ه و ب
ـــرادری و در  ـــری و ب تنگاتنـــگ داشـــت. براب
ـــره  ـــز دای ـــی در مرک ـــک کالم جهان وطن ی
ــتی  ــرات اکسپرسیونیسـ ــات و تفکـ نظریـ
قـــرار گرفـــت. هـــر انســـان واقعـــی، 
وظیفـــه  نهـــادی  پـــاک  و  صـــادق 
داشـــت کـــه ویژگـــی جنایت آفرینـــی 
و انسان ســـتیزی جنـــگ را شناســـایی 
و درک کنـــد، بـــر احساســـات غلوآمیـــز 
عصبیت هـــای  و  میهـــن  پرســـتانه 
ـــای  ـــه ج ـــد و ب ـــق آی ـــی فای ـــه قوم کوردالن
ملی گرایانـــه، بشردوســـتانه بیندیشـــد. 
ایمـــان راســـخ بـــه ضـــرورت دگرگـــون 
کـــردن و بهســـازی جهـــان، نگرانـــی 
ــر  ــای ویرانگـ ــه جنگ هـ ــدید از این کـ شـ
و خانمان برانـــداز مشـــابهی بشـــریت را 
ــه  ــاد بـ ــز اعتقـ ــد و نیـ ــد می کننـ تهدیـ
ــن  ــد ایـ ــد در رونـ ــر می بایـ ــه بشـ این کـ

ــان خوار  ــوالی انسـ ــدا هیـ ــازی ابتـ بهسـ
خفتـــه در درون خویـــش را ســـر بـــه 
نیســـت کنـــد، وابســـتگان بـــه ایـــن 
ــا  ــه پـ ــاند کـ ــا کشـ ــب را بدان جـ مکتـ
ــخصی  ــخ شـ ــای تلـ ــرح تجربه هـ را از طـ
فراتـــر نهـــاده، نظـــر خـــود را بـــه درد و 

رنـــج بشـــریت در کل معطـــوف دارد. 
ــت ها  ــب، اکسپرسیونیسـ ــن ترتیـ ــه ایـ بـ
ــکار  ــای آشـ ــام قدرت هـ ــه تمـ ــک بـ اینـ
ــوغ  ــا یـ ــدگاه آنهـ ــه از دیـ ــی کـ و پنهانـ
بندگـــی برگـــردن انســـان ها می نهنـــد و 
احساســـات و آزادی هـــای فـــردی را محـــدود 
ـــه  ـــد و علی ـــگ دادن ـــالن جن ـــازند اع می س
ــه  ــتند؛ علیـ ــارزه برخاسـ ــه مبـ ــا بـ آن هـ
ــهرها،  ــاد کالن شـ ــدن، ایجـ ــی شـ صنعتـ
ســـرمایه داری،  ماشـــینی،  زندگـــی 
علیـــه  باالخـــره  و  نظامی گـــری  روح 
ــمایلی و  ــکل و شـ ــر شـ ــه هـ ــدرت بـ قـ
در هـــر هیئـــت و لباســـی. در مقابـــل 
سوسیالیســـم،  چـــون  کلیدواژه هایـــی 
کمونیســـم و آنارشیســـم در نظـــر آنـــان 
برخـــوردار  خاصـــی  جذابیت هـــای  از 
بودنـــد. پـــس هنـــر اکسپرسیونیســـتی را 
ـــی  ـــت و تالش ـــوع حرک ـــوان در مجم می ت
ـــاختن  ـــون س ـــتای دگرگ ـــان در راس بی ام
نظام هـــای حکومتـــی ای بـــه شـــمار آورد 
ـــرای  ـــا آن زمـــان ارزش و اعتبـــاری ب کـــه ت

خـــود کســـب کـــرده بودنـــد.

زبـــان  احســـاس به  بیـــان 
ــور ــگ و نـ رنـ

خــود  جــای  اکسپرسیونیســتی  تفکــر 
و  هنرمنــدان  و  هنردوســتان  دل  در  را 
ــت آن  ــود. وق ــرده ب ــاز ک ــان ب مخاطبانش

بــود کــه ســینما هــم درهــای خــود را بــه 
بگشاید. رؤســای  اکپرسیونیســت ها  روی 
ــه  ــتند ک ــر داش ــرکت دکال اتفــاق نظ ش
ورود ایــن تفکــر در ســینما، فــروش جهانــی 
فیلم هــا را تأمیــن خواهــد کــرد. ایــن فکــر 
درســت درآمــد و فیلــم ارزان تمام شــده    
 )1920( کالیــگاری  دکتــر  مطــب 
در برلیــن و ســپس در ایــاالت متحــده، 
شــوری  دیگــر  کشــورهای  و  فرانســه 
برانگیخــت. بــه دلیــل موفقیــت ایــن فیلــم، 
اندکــی بعــد فیلم هــای دیگــری در ســبک 
اکسپرسیونیســت ســاخته شــدند. حاصــل 
آن یــک جنبــش سبک شــناختی در ســینما 
بــود که چندیــن ســال پایید. گرچــه عناصر 
از  پیــش  می تــوان  را  اکسپرسیونیســتی 
ایــن فیلــم در فیلــم آدمــک ردیابــی 
آن چــون  از  کــرد، جنبه هایــی خــاص 
ــدرت  ــه بشــر، ق ــه سرشــت دوگان توجــه ب
سرنوشــت، جذبــه مخلوقــات هیوالیــی 
یــا نیمــه بشــر، مســتقیمًا از بدبینــی و 
بیمارگونگــی موجــود در ســنت رومانتیــک 
وابســتگی  گردیــد؛  اســتخراج  آلمــان 
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ــز  ــر و کســادی اقتصــادی نی ــه نث بســیار ب
ــادی  ــری نم ــبک تصوی ــک س ــای ی در بن
ــگاری  ــت کالی ــد. موفقی ــع گردی ــد واق مفی
اکسپرسیونیســتی  فیلم هــای  دیگــر  و 
ــگارد  ــای آوان ــه کارگردان ه ــد ک ــث ش باع
آلمانــی، صنعــت ســینما را محــل دلخواهی 
ــی  ــد فیلمســاز تجرب ــد. چن ــرای کار بیابن ب
ــم  ــل فیل ــاختند، مث ــی س ــای انتزاع فیلم ه
ســمفونی- دیاگونــال اثــر وایکینــگ 
ــر  ــا فیلم هــای دادائیســتِی متأث اکلینــگ، ی
ــل ارواح  ــم مث ــری دادائیس ــش هن از جنب
قبــل صبحانــه )1928( اثــر هانــس 
ریشــتر. مؤسســات بزرگــی چــون یوفــا 
)کــه دکالبیوســکوپ را در ســال 1921 در 
خــود ادغــام کــرد( همچنیــن شــرکت های 
ــر در فیلم هــای اکسپرسیونیســتی  کوچک ت
ایــن  چــون  کردنــد،  ســرمایه گذاری 
ــوالت  ــا محص ــت ب ــه رقاب ــادر ب ــا ق فیلم ه
امریکایــی بودنــد. درواقــع در اواســط دهــه 
ــیعی  ــای وس ــی ج ــای آلمان 1920 فیلم ه
را در بیــن بهتریــن فیلم هــای دنیــا بــه 
خــود اختصــاص داده بودنــد. در اوایــل 
آرام  آرام  اکسپرسیونیســم   ،1930 دهــه 
ــه ای  ــد. مجموع ــپرده ش ــی س ــه فراموش ب
از شــرایط باعــث افــول ایــن جنبــش شــد. 
اکسپرسیونیســم، مثــل مکتــب نئورئالیســم 
دغدغه هــا،  تمام نمــای  آینــه  ایتالیــا، 
یــک  مــردم  امیدهــای  و  تشــویش ها 
ــون  ــا دگرگ ــود و ب ــک دوره ب ــه در ی جامع
ــت داد.  ــردش را از دس ــه، کارک ــدن زمان ش
ــای  ــد، دنی ــه جدی ــردم در جامع ــرای م ب
اکسپرسیونیســتی نمی توانســت جوابگــو 
باشــد. مهم ترین دلیــل ســقوط و حتــی 
در  می بایــد  را  اکسپرسیونیســم  ظهــور 
ــاع و  ــه اوض ــد آن ب ــش از ح ــتگی بی وابس
احــوال سیاســی- اجتماعــی آلمــان در دهــه 

کــرد. جســت وجو   1920
ـــع  ـــه 1920 درواق ـــل ده ـــدید اوائ ـــورم ش ت
ـــود،  ـــه نفـــع ســـینمای اکسپرسیونیســـت ب ب
ـــدگان  ـــه صادرکنن ـــل این ک ـــه دلی بخشـــی ب
آلمانـــی می توانســـتند فیلم هایشـــان را 
ـــا  ـــه خـــارج بفروشـــند. ب ـــه قیمـــت ارزان ب ب
وجـــود ایـــن، تـــورم واردات را مشـــکل کـــرد، 
ـــارک  ـــزول م ـــه ن ـــل رو ب ـــرخ تبدی ـــون ن چ
ـــه  ـــی ب ـــد خارج ـــه خری ـــد ک ـــث می ش باع
طـــور بازدارنـــده ای گـــران تمـــام شـــود. 
امریـــکا  ُدز«  »طـــرح  در 1924  ولـــی 

ــان  ــادی آلمـ ــاع اقتصـ ــه تثبیـــت اوضـ بـ
کمـــک کـــرد و امـــکان واردات فیلم هـــای 
ـــت ســـینمای  ـــم شـــد و صنع خارجـــی فراه
آلمـــان رو در روی رقابتـــی قـــرار گرفـــت 
کـــه نزدیـــک بـــه یـــک دهـــه از آن 

ــه  ــال هزینـ ــن حـ ــا ایـ ــود. بـ ــار بـ برکنـ
بـــه  رو  اکسپرسیونیســـتی  فیلم هـــای 
ــای  ــن فیلم هـ ــت. آخریـ ــش می رفـ افزایـ
بـــزرگ ایـــن جنبـــش یعنـــی فاوســـت 
ــس النـــگ  ــا و متروپولیـ )1926( مورنـ
حماســـه های پرخرجـــی بودنـــد کـــه 
ــد؛ و  ــر کردنـ ــا را بدتـ ــی یوفـ ــع مالـ وضـ
ـــر  ـــش پوم ـــه اری ـــید ک ـــی کش ـــه جای کار ب
ـــود را در  ـــت خ ـــا بخ ـــرد ت ـــرک ک ـــا را ت یوف
ـــه  ـــم ب ـــری ه ـــراد دیگ ـــد. اف ـــکا بیازمای آمری
ــام  ــس از اتمـ ــا پـ ــد. مورنـ ــوود رفتنـ هالیـ
ــت،  ــی اش فاوسـ ــم آلمانـ ــن فیلـ آخریـ
ــراد  ــران بـــزرگ )چـــون کنـ رفـــت. بازیگـ
ـــرداران  ـــس( و فیلمب ـــل یانینگ ـــت و ایم فای
ـــپار  ـــز رهس ـــد( نی ـــل کارل فرون ـــی )مث بزرگ
ـــس  ـــی پ ـــد، ول ـــگ مان ـــدند. الن ـــوود ش هالی
از انتقاداتـــی کـــه بـــر افراط کاری هـــای 
متروپلیـــس بـــه هنـــگام نمایـــش آن در اوایـــل 
ـــیس  ـــودش را تأس ـــرکت خ ـــد، ش 1927 ش
کـــرد و روی بـــه ســـبک های آخریـــن 
فیلم هـــای آلمانـــی خـــود آورد. او نیـــز در 
آغـــاز حکومـــت نازی هـــا در 1933 کشـــور 
ــخت تر  ــل سـ ــه دلیـ ــت. بـ ــرک گفـ را تـ
ــا پـــس از  ــا آمریکایی هـ شـــدن رقابـــت بـ
می کوشـــیدند  هـــم  آلمان هـــا   ،1924
ـــد.  ـــد کنن ـــی تقلی ـــدات آمریکای ـــه از تولی ک
اغلـــب  هرچنـــد  حاصـــل،  فیلم هـــای 
تأثیرگـــذار بودنـــد، ولـــی ویژگی هـــای 
ــم در  ــرد اکسپرسیونیسـ ــه فـ ــر بـ منحصـ

ـــب در  ـــن ترتی ـــود. بدی ـــده ب ـــق ش ـــا رقی آنه
ـــوان  ـــه عن ـــم ب ـــال 1927، اکسپرسیونیس س
ــد.  ــارج شـ ــه خـ ــش از صحنـ ــک جنبـ یـ
ولـــی همان طـــور کـــه ژرژ ســـادول گفتـــه 
ـــتی در  ـــش اکسپرسیونیس ـــک گرای ـــت، ی اس
ـــه  ـــر ده ـــی اواخ ـــای آلمان ـــیاری از فیلم ه بس
1920 و حتـــی اوایـــل دهـــه 1930 مثـــل 
ـــوزه  ـــر ماب ـــه دکت ام )1930( و وصیتنام
)1932( هـــر دو از النـــگ، دوام آورد. و بـــه 
دلیـــل حضـــور تعـــداد زیـــادی فیلمســـاز 
آلمانـــی در آمریـــکا،  فیلمســـازهای هالیـــوودی 
نیـــز رنـــگ و بـــوی اکسپرسیونیســـتی 
ـــر  ـــل پس ـــت مث ـــای وحش ـــد. فیلم ه گرفتن
ـــا در  ـــم نوآره ـــتاین )1939( و فیل فرنکش
ــگ  ــد رنـ ــردازی واجـ ــی و نورپـ صحنه آرایـ
ـــد. از  ـــتی بودن ـــظ اکسپرسیونیس ـــوی غلی و ب
ــت اندرکاران  ــیاری از دسـ ــه بسـ ــا کـ آن جـ
بیش تـــر  اکسپرسیونیســـتی  ســـینمای 
هنرمنـــد بودنـــد تـــا جامعه شـــناس اهـــل 
سیاســـت و... آثـــاری به وجـــود آوردنـــد 
ـــان در  ـــتند. آن ـــرف روز نداش ـــط مص ـــه فق ک
اکثـــر مـــوارد موفـــق شـــدند، ورای 
انســـان آلمانـــی، بـــه انســـانی کـــه در 
کشـــورها و دوره هـــای متفـــاوت، در 
ــار  ــم، دچـ ــوب جوامعـــی مهاجـ چارچـ
مشـــکالتی شـــده بـــود کـــه همگـــون 
می نمودنـــد. بنابرایـــن طبیعـــی اســـت 
اکسپرسیونیســـت های  تأثیـــر  کـــه 
ــازان  ــای فیلمسـ ــی را در فیلم هـ آلمانـ
ـــدون  ـــم. ب ـــاهده کنی ـــی مش ـــر غرب متأخ
تردیـــد، آلفـــرد هیچـــکاک اورســـن 
ولـــز و ... و حتـــی برایـــان دی پالمـــا، 
ــق اکسپرسیونیســـت های  اخـــالف برحـ
ـــش  ـــن جنب ـــد ای ـــتند.هر چن ـــر هس کبی
ـــال  ـــت س ـــدود هف ـــط ح ـــان فق در آلم
ـــه  ـــه مثاب ـــم ب دوام آورد، اکسپرسیونیس
ـــز  ـــم هرگ ـــبک فیل ـــش در س ـــک گرای ی

ــت. ــن نرفـ از بیـ

منابع: 
ـــفه  ـــات و فلس ـــاه ادبی ـــاب م ـــه کت 1- مجل
فرودیـــن و اردیبهشـــت 1381 - شـــماره 

ـــان ـــدی زمانی ـــنده : مه 54 و 55 نویس
ــنده :  ــینما - نویسـ ــر سـ ــاب هنـ 2- کتـ
ــون ــتین تامسـ ــوردول و کریسـ ــد بـ دویـ



چنــدی از ویژگــی هــای مکتــب 
اکسپرسیونیســم 

بطور مختصر می توان ویژگی های این مکتب 
را این گونه ذکر کرد: 

باید  می آید؛  بر  واژه  خود  از  که  همان گونه 
درونی  و  ذهنی  احساس  نمایش  به  بگونه ای 
تمایل داشته باشد تا مشاهده عینی و بیرونی، 
را  دادن  شرح  و  توصیف  در  اغراق  پس 
می توان اولین و مهم ترین ویژگی این مکتب 
داستان هایی  اغراق  این  بیان  برای  دانست. 
عمومًا  که  مرموز  و  پیچیده  مضامین  با 
بسیار  دستمایه  می دهد  رخ  بدی  شرایط  در 
نشانه ها  این  از دیگر  به نظر می آید.  مناسبی 
به جهت  اغراق شده  گریم های  از  استفاده 
شخصیت هاست.  درونی  ویژگی های  نمایش 
ایشان  انسانی  ماهیت  در  که  شخصیت هایی 
می شوند  هدایت  که  نامرئی  نیروهای  توسط 
را  خود  که  بگونه ای  آمده  بوجود  تغییر 
بدین  و  نمی دانند  اعمالشان  انجام  مسئول 
ماورایی به  داستان های  کله  سرو  ترتیب 
عماًل  این  نوعی  به  و  می شود  باز  مکتب  این 
اکسپرسیونیست ها  واقعیت.  تحریف  یعنی 
چیزها  بیرونی  جلوه  به  توجه  جای  به 
به  اشیاء  افراطی  افتادگی  ریخت  از  به 
منظور بیان واقعیت عاطفی روی آوردند. 
از  مرکب  استیلیزه؛  دکورهای  از  استفاده 
ریخت  از  و  غریب  ساختمان های  تصاویر 

مقدمه

از مباحــث تاریخــی و چگونگــی ظهــور و افــول مکتــب اکسپرسیونیســم کــه بگذریــم شــاید در اولیــن قــدم شــناخت ویژگی هــای ایــن مکتــب 
منظــر ورود مناســبی بــرای نگاهــی بــه چنــد فیلــم کلیــدی و تاثیرگــذار ایــن مکتــب باشــد تــا بتــوان بطــور کاربردی تــر و خــارج از مباحــث نظــری 
بــه شــناخت ایــن مکتــب نشســت و خصوصیــات ریــز و درشــت آن را بررســی نمــود؛ پــس بــا ایــن رویکــرد هــدف از ایــن یادداشــت را بررســی 
اجمالــی ویژگی هــای مکتــب اکسپرسیونیســم و نگاهــی از ایــن دریچــه بــه ســه فیلــم نمونــه ای آن قــرار می دهــم تــا در ادامــه بــا اســتفاده از ایــن 
رویکــرد بتــوان بــه تاثیــرات عمیــق و غیــر قابــل انــکارش بــر دو گونــه ی مهــم و اساســی در ســینما؛ یکــی فیلم هــای ژانــر وحشــت و دیگــری 
فیلــم نــوآر پرداخــت. فیلــم دانشــجویی در پــراگ شــاید اولیــن فیلمــی باشــد کــه مایه هــای آشــکار اکسپرسیونیســتی دارد و مطــب دکتــر 
ــام  ــا ن ــا ظهــور تقریبــًا همــه اِلمان هــای آن همــراه اســت. دو فیلمــی کــه نگارنــده از آنهــا ب کالیــگاری نمونه ای تریــن فیلــم ایــن مکتــب کــه ب
تــرس در ســکوت یــاد می کنــد و نقطــه شــروع بررســی ها در مباحــث نظــری و بنیادیــن در ســینمای وحشــت اســت، امــا متروپلیــس فیلــم 
دیگــری اســت کــه بــه زعــم نگارنــده نمونــه ای تریــن فیلــم ایــن مکتــب بــرای شــناخت و درک عناصــر کلیــدی در ژانــر نــوآر اســت. ذکــر ایــن 
نکتــه را در همیــن ابتــدای امــر ضــروری می دانــم کــه بــه جــرات می تــوان گفــت ماندگارتریــن مکتــب ســینمایی اســت اکسپرسیونیســم؛ و بــه 

طــرق و گونه هــای مختلــف در هــر دوره و عصــر در ســینما بــروز می کنــد. 
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افتاده ای که به شیوه صحنه تئاتر روی پارچه 
که  فیلم  بازیگران  و  شده اند  نقاشی  تخته  و 
هیچ کوششی برای ارائه بازی های واقع گرایانه 
نمایش  به  حرکاتی  برعکس  و  نمی کنند 
می گذارند که به جست و خیز و رقص می ماند. 
صحنه  خاص  ویژگی های  و  دکور  اهمیت 
رکن  مهم ترین  شاید  میزانسن  و  پردازی 
از  استفاده  است؛  مکتب  این  ویژگی های  از 
دکورهای ِدفرمه و دارای زوایای نوک تیز 
و نور پردازی با مایه های تیره و سایه های 
تیز و پرکنتراست از دیگر خصوصیات است. 
در این میان استفاده چشمگیر از لنز واید 
و وجود نماهای کابوس گونه بخش عمده ای 
از این ویژگی هاست. هرمان وارم )طراح دکور 
رسیده  اعتقاد  این  به  کالیگاری(  دکتر  مطب 
از  یکی  به  باید  سینمایی  »تصویر  که  بود 

هنرهای گرافیک بدل شود.«
کنراد فایت )نقش سزار در فیلم مطب دکتر 
دکور  به  »اگر  می گوید:  گونه  این  کالیگاری( 
حالت  همان  گویی  که  شده  اندیشیده  چنان 
معنوی را دارد که بر روان بازیگر حاکم است 
زندگی  و  ترکیب  برای  بزرگی  یاور  بازیگر 
کردن نقش خود خواهد یافت.« پس دکور نه 
می کند  عمل  زنده  عنصر  یک  عنوان  به  تنها 
بلکه بدن بازیگر نیز به عنصری دیداری بدل 
می شود. سطوح استیلیزه کمک می کند عناصر 
ناهمگون درون میزانسن همانند به نظر بیایند. 
اکسپرسیونیستی  فیلم های  در  اوقات  بیشتر 

دو طرف  از  و  رو  روبه  از  ساده  نورپردازی  از 
به  صحنه  روشن کردن  با  می شود.  استفاده 
صورت تخت و هموار بر پیوند آدم ها و دکور 
تاکید می شود. در برخی از موارد چشمگیر از 
افزون تر  انداختن  ریخت  از  برای  هم  سایه ها 

اشیاء و آدم ها استفاده می شود. 

مطب دکتر کالیگاری 

)یا  کالیگاری  دکتر  مطب  فیلم  شک،  بی 
دفتر دکتر کالیگاری(، یکی از تاثیرگذارترین 
و نمونه ای ترین آثار سینمای اکسپرسیونیست 
و از درخشان ترین فیلم های ترسناک در دوره 
صامت به شمار می رود. در این فیلم آلمانی که 
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توسط روبرت وینه و بر اساس فیلمنامه ای از 
کارگردانی  مه یر،  کارل  و  یانوویتز  هانتس 
فردریک  فایت،  کنراد  کراوس،  ورنر  شد، 
توادورسکی  هانتس  و  داگوفر  لیل  فهر، 
به ایفای نقش پرداختند. فیلم از جایی شروع 
می شود که جوانی به نام فرانسیس در جایی 
در  صحبت  حال  در  دوستی  با  پارک  شبیه 
تجربه  رابطه،  همین  در  و  است  ارواح  مورد 
خود را برای دوستش بازگو می کند. از اینجا 
حقیقت  در  که  را  فرانسیس  روایت؛  بعد،  به 
فلش  صورت  به  است،  فیلم  اصلی  داستان 
بک نشانمان می دهد. )استفاده از مضامین 
به  کالیگاری  دکتر  نام  به  ماورایی(. مردی 
می کند،  زندگی  آن  در  فرانسیس  که  شهری 
برپا  نمایشگاه  قسمت  در  غرفه ای  و  آمده 
می کند تا چیزی شگفت انگیز به مردم نشان 
دهد. این شگفتی، خوابگردی به نام سزاراست؛ 
جوان 2۳ ساله ای که از آغاز زندگی در خواب 
به سر می برد و قادر است آینده را پیشگویی 
تحت  که سخت  فرانسیس،  دوست  کند.آلن، 
تا  می پرسد  سزار  از  است،  گرفته  قرار  تاثیر 

کی عمر خواهد کرد؟ و سزار پاسخ می دهد: 
»تا پیش از بامداد فردا!« )اغراق در نمایش 

احساس درونی و ذهنی(

آلن نیمه شب همان شب به قتل می رسد و این 
قتل دومین قتل از سری قتل های زنجیره ای 
اکنون  می دهد.  رخ  شهر  آن  در  که  است 
فرانسیس با معمای پیچیده ای روبروست: آیا 
قتل  دارد؟  پیشگویی  توانایی  راستی  به  سزار 
است  ممکن  آیا  است؟  کسی  چه  کار  آلن 

مرموز  کالیگاری  دکتر  و  سزار  با  قتل ها  این 
افراد  این  از  نقش هر کدام  باشد؟  ارتباط  در 
مضامین  با  مرموز  داستان های   ( چیست؟ 

پیچیده که در شرایط بدی رخ می دهد.(

فیلم های  از  راستی  به  که  مهم  فیلم  این 
تاثیرگذار تاریخ سینماست، هم از نظر هنری 
داستان  و  شخصیت پردازی  نظر  از  هم  و 
دکتر  مطب  در  که  آنجا  از  است.  توجه  قابل 
ژانر  اصولی  مفاهیم  از  بسیاری  کالیگاری، 
وحشت تعریف شدند و عالوه بر آن این فیلم، 
شیوه  و  دوربین  زاویه های  نظر  از  ویژه  به 

نورپردازی، الهام بخش بسیاری از کارگردانان 
فیلم های نوآر و وحشت بوده است، با مطالعه 
فیلم هایی  از  بهتری  شناخت  به  می توان  آن 
که بعداً تحت تاثیر آن ساخته شدند، رسید.
یکی از ویژگی های فیلم، تعهد کامل به اصول 
اکسپرسیونیسم، هم از نظر کاربرد نور و سایه 
طراحی صحنه  نظر  از  هم  و  فیلمبرداری  در 
بهره  موارد  این  به  می توان  که  است  گریم  و 
در  افزود.  نیز  را  گوتیک  داستانی  از  گیری 
به  آن  کارگردان  که  مواجهیم  اثری  با  اینجا 

شکلی کاماًل آگاهانه، شیوه هنری خاص خود 
را نمایش می دهد و به راستی در مطب دکتر 
از  بیش  بصری  جزئیات  زیبا  چه  کالیگاری، 
می گویند.  نظر  مورد  موضوع  مورد  در  واژه ها 
فیلم، همچون تابلویی نقاشی شده با استفاده 
کنار  در  خود،  خاص  بصری  قابلیت های  از 
را  بیننده  توجه  پردازی،  و شخصیت  داستان 
افتادگی  ریخت  )از  می کند.  جلب  خود  به 

اشیا به منظور بیان واقعیت عاطفی(

در مطـب دکتـر کالیگاری، اکسپرسیونیسـم 
بـا اسـتفاده از اشـکال و خطـوط و زوایـای 
غیرعـادی، احسـاس هنرمنـدان سـازنده اش 
را بیـان می کنـد و بـه آن شـکلی فیزیکـی 
می دهـد. وینـه بـا تولیـد یک فضـای ذهنی 
فضـا،  آن  در  کـه  می کنـد  کاری  خـاص 
وحشـت و ترسـی غیـر ممکن، ممکن شـود. 
تعـادل  عـدم  از  میزانسـن،  جزئیـات  همـه 

خطـوط  تنـد،  زاویه هـای  دارنـد؛  حکایـت 
مـورب، اضـالع نامسـاوی و لبه هـای نـوک 
تیـز و نامنظم.)تبدیـل تصویر سـینمایی 
در  گرافیکـی(.  هنرهـای  از  یکـی  بـه 
و  غیرعـادی  شـکلی  خانه هـا  فیلـم،  ایـن 
مرمـوز دارنـد، درهـا بـه شـکلی نامتعـارف 
بـاز می شـوند و ظاهـر آن هـا طـوری اسـت 
شـوند،  بـاز  اگـر  می رسـد  نظـر  بـه  کـه 
شـما را بـه درون خـود کشـیده و در تلـه 
گرفتـار می کننـد. پنجره هـا اضـالع نامنظـم 
دارنـد.  نامتقـارن  شـکلی  هـا  سـاختمان  و 
)اسـتفاده از دکـور هـای دفرمه و نوک 

تیـز و غیـر عادی( 
نـوع  در  حتـی  را  غیرعـادی   شـکل  ایـن 
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می بینیـم: نیـز  فیلـم  نوشـته های 

ذهن  دهنده  نشان  واقع  در  آشفتگی ها،  این 
که  است  داستان  نامنظم شخصیت  و  آشفته 
شخصیت(  این  بودن  )روانی  آن  دلیل  البته 
که  دنیایی  در  می شویم.  متوجه  بعداً  هم  را 
یک دیوانه کنترل آن را در دست دارد، حتی 
سایه ها  دارند.  ترسناک  ظاهری  نیز  سایه ها 
و در جهتی  و روی صحنه  نمی کنند  حرکت 
ظاهراً مخالف با حالت طبیعی، نقاشی شده اند. 
فیلم  سراسر  در  نیز  را  تیز  نوک  لبه های 
و  غریب  و  عجیب  کوه های  در  چه  شاهدیم. 
و چمن های  برگ ها  در  چه  و  مانند  زیگزاگ 
نوک تیز. همه این ها سبب می شود که محیط 
و فضا در فیلم به شکل دشتی از تیغ  به نظر 
آرامش  عدم  دهنده  نشان  واقع  در  که  برسد 
پیرامون  محیط  در  شخصیت ها  امنیت  و 
می باشد.) نورپردازی ها با سایه روشن های 

شدید و پر کنتراست(

در  پیچ  ظاهری  نیز  ساختمان ها  و  گذرگاه ها 
ساختمان ها  و  خیابان ها  واقع،  در  دارند.  پیچ 
شکلی دوبعدی و نقاشی شده دارند و این به 
آن معنی است که افراد که طبیعتًا سه بعدی 
هستند، در پس زمینه و دنیایی دوبعدی قرار 
نظر  به  دوبعدی  ظاهراً  که  فردی  تنها  دارند. 
می رسد، خوابگرد یا همان سزار با بازی کنراد 
فایت است که با آن قامت بلند و الغر و لباس 
شده  نقاشی  سایه های  مانند  گویی  تیره اش 
)سطوح  فضاست.  از  بخشی  روی صحنه،  بر 
عناصر  می کند  کمک  که  استیلیزه 
نظر  به  همانند  میزانسن  درون  ناهمگون 

بیایند.(

واقع  فضاهای  با  زدایی  آشنایی  شیوه  این 
گرایانه و کاربرد زاویه های نامتعارف، وضعیت 
که  افرادی  دیگر،  بیان  به  یا  دیوانگان  ذهنی 
نشان  بیننده  به  را  دارند،  زاویه  واقعیت  با 
می دهد. فیلمبرداری طوری انجام شده است 
نظر می رسد.  به  روشن  مثل خوابی  فیلم  که 
بعضی شخصیت ها و اشیاء برجسته تر هستند 
شیوه  این  شده اند.  رانده  حاشیه  به  بعضی  و 
فیلمبرداری به ایجاد حسی خاص در بیننده 
کمک می کند که شاید همین دکور عجیب و 
غریب، دنیای واقعی است. )و چه بسا چیزی 
ما  زندگی  است،  روانی  انسان  یک  توهم  که 
باشد(. در مورد داستان فیلم نیز باید گفت که 
یکی از اولین نمونه های غافلگیری در پایان را 
آور  تعلیق  با داستانی  فیلم می بینیم.  این  در 
مواجه ایم که در آن به شخصیت های مختلفی 
شکل  ما  برای  معمایی  می شویم.  مظنون 
را  آلن  کسی  چه  است:  این  آن  و  می گیرد 
کشت؟ ابتدا به فرانسیس مشکوک می شویم. 
مال  را  جین  تا  کشت  را  آلن  که  بود  او  آیا 
خود کند؟ ولی بعداً مشخص می شود که این 
گونه نبوده و احتماالت دیگری شکل می گیرد. 
البته فیلم عالوه بر پاسخ به این سوال که چه 
این نکته که  انجام داد، به  این قتل را  کسی 
می دهد.  پاسخ  نیز  شد،  انجام  قتل  این  چرا 
هر چند، بعضی از بینندگان، عقیده دارند که 
فرانسیس،  بودن  دیوانه  شدن  برمال  از  پس 
در صحنه پایانی فیلم با نگاه معنی دار دکتر 
رفته  سوال  زیر  چیز  همه  دوباره  روانپزشک 
است و در نتیجه باید پایانی باز برای فیلم در 
نظر گرفت. )به عقیده این عده، واقعًا داستانی 
اعتبار  حد  چه  تا  کرد،  تعریف  فرانسیس  که 
دارد؟ آیا کاماًل بی اعتبار است؟ پس آن نگاه 
خاص دکتر چیست؟(. در داستانی که موضوع 
اصلی آن توهم و ظواهر فریب دهنده و گمراه 
کننده است، نکاتی ممکن است گمراه کننده 
باشند و نکاتی که شاید به آنها توجه چندانی 
آشام  خون  ظاهر  مثل  باشند،  مهم  نکنیم، 
نام جین که در  به  بیخود  از خود  مانند زنی 

ابتدای فیلم، از مقابل فرانسیس و دوستش رد 
می شود که در آخر فیلم می فهمیم این نکته، 
مهم بوده است. بعضی غافلگیری ها هم ممکن 
بودن  بد  مثل  باشند،  بینی  پیش  قابل  است 
برای  کوششی  که  بازیگرانی   ( کالیگاری 
نمی کنند.( واقع گرایانه  های  بازی  ارائه 

در  وینه  که  دارند  عقیده  منتقدان  از  عده ای 
مطب دکتر کالیگاری، در واقع اوضاع آشفته 
و درهم و برهم آلمان در آن سال ها را نشان 
می دهد، اوضاعی که در آن کالیگاری که تحت 
بر خالف صحنه  و  نیست  کنترل هیچ کسی 
عقیده  به  و  است  ترسناک  و  واقعی  سزار،  و 
قدرتی  نماد  می تواند  کارشناسان  از  بسیاری 

دیوانه وار باشد.
عناصر  که  گفت  می توان  خالصه  طور  به 
و  گریم  از  عبارتند  فیلم  این  در  که  وحشت 
حالت چهره شخصیت ها به ویژه سزار و دکتر 
کالیگاری، حالت مرموز میزانسن و داستان پر 
تعلیق )وجود قضیه قتل ها و غافلگیری ها در 
فیلم  تا  داده اند  هم  به دست  داستان( دست 
به شکلی مبتکرانه و هوشمندانه با بهره گیری 
کند  سرگرم  را  خود  مخاطب  ناب  ایده ای  از 
فیلم های  دیدن  به  که  بیننده ای  برای  البته 
فیلم  ریتم  است  ممکن  دارد،  عادت  امروزی 

کمی کند باشد و به نظر برسد که دوربین به 
مدت زیادی روی صحنه ها و یا چهره ها مکث 
یکی  که  گفت  بتوان  شاید  بنابراین،  می کند، 
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از شروط لذت بردن از مطب دکتر کالیگاری، 
آشنایی با فیلم های ترسناک اولیه است.

دانشجویی در پراگ

دانشجوی  یا  پراگ  در  دانشجویی  فیلم 
از   ،191۳ سال  در  آلمان  محصول  پراگی، 
نمونه های اولیه ژانر وحشت محسوب می شود 
اولیه  شکل  دربردارنده  بصری  لحاظ  از  که 
برخی از مفاهیمی است که در فیلم های این 
ژانر فراوان مورد استفاده قرار می گیرد. در این 
فیلم که کارگردانی آن را پل وگنر و استالن 
جان  وگنر،   پل  داشتند،  عهده  بر  رای 
گاتوت و گرت برگر به ایفای نقش پرداختند. 
فیلم، داستان دانشجویی به نام بالدوین است 
که  وی  می کند.  تحصیل  پراگ  شهر  در  که 
مشکالت  با  و  هست  نیز  ماهری  شمشیرزن 
مالی دست و پنجه نرم می کند، موفق می شود 
کنتسی را از غرق شدن نجات دهد. بالدوین 
نومیدانه  نیست،  بیش  فقیری  دانشجوی  که 
عاشق کنتس می شود تا اینکه روزی ساحری 
می آید  بالدوین  مالقات  به  اسکاپینلی  نام  به 

و به او پیشنهاد امضای یک قرارداد می دهد؛ 
ثروت فراوان در ازای اینکه اسکاپینلی هر چه 
می خواهد از اتاق بالدوین بردارد. بالدوین یک 
القبا که می داند چیز به درد بخوری در اتاقش 

وجود ندارد، با شادی قرارداد را امضا می کند 
و اسکاپینلی در ازای مقدار زیادی پول، تصویر 
بالدوین را از داخل آینه بیرون می آورد و آن 
شده،  گیج  که  بالدوین  می برد.  خودش  با  را 
حال  هر  به  چون  نمی دهد،  چندانی  اهمیت 
اهمیت  هنگفت  ثروتی  مقابل  در  تصویر  یک 
چندانی نمی تواند داشته باشد. البته بالدوین به 
این فکر نمی کند که اگر بخواهد خودش را در 
آینه نگاه کند و تصویری نبیند، چه احساسی 
به او دست خواهد داد؟! یا اگر ببیند بالدوین 
خیابان  در  راست  راست  خودش  برای  دیگر، 
راه می رود و توجهی هم به او نمی کند؟! شاید 
هم این نیمه دوم، در مواقع خاصی سر برسد 

و بساط عیش او را بر هم بزند.!
اولین  از  که  پراگ  در  دانشجویی  فیلم 
شمار  به  اکسپرسیونیست  سینمای  فیلم های 
از مفاهیم به کار رفته در  با استفاده  می آید، 
افسانه فاوست و برخی آثار دیگر، با موفقیت 
آن  در  موجود  ایده های  بعضی  و  شد  برو  رو 
کار  به  متروپلیس  مثل  آثاری  در  نیز  بعداً 
شدت  به  صحنه های  از  یکی  شد  گرفته 
اکسپرسیونیستی فیلم، صحنه ایست که 
بالدوین با عده ای سر میز قمار نشسته و 
نور، افراد دور میز را از پس زمینه تاریک 
افرادی  می کند.  متمایز  سرشان  پشت 
محو  تاریکی  در  یکی یکی  می بازند،  که 
می شوند و در نهایت، بالدوین برای چند 
لحظه تنها باقی می ماند و ناگهان تصویر 
خودش در مقابلش ظاهر می شود که او را 

دعوت به بازی می کند.

هم  فیلم  معروف  صحنه های  از  دیگر  یکی 
زمانی است که تصویر بالدوین قدم به بیرون 
از آینه می گذارد و همراه اسکاپینلی می رود. 
از صحنه های خروج  دیگر هم  فیلم های  بعداً 
استفاده  مختلف  اشکال  به  آینه  از  تصویر 
بالدوین  دو  دادن  نمایش  عالوه،  به  کردند. 
فیلم  قسمت های  بعضی  در  که  فریم  یک  در 
شاهد آن هستیم، سبب می شود که این فیلم 
باشد.  توجه  قابل  نیز  ویژه  جلوه های  نظر  از 

پایان  نیروی شیطانی در  پیروزی  به  توجه  با 
دانشجویی  قوت  نقاط  از  یکی  می توان  فیلم، 
در پراگ را )مخصوصًا با توجه به زمان ساخت 
دانست.  فیلم  پایان  نبودن  کلیشه ای  آن(، 
در  زیادی  حضور  اینکه  با  ساحر  اسکاپینلی 
اولیه شیاطین  از نمونه های  ندارد، یکی  فیلم 
می گردد.  محسوب  وحشت  ژانر  فیلم های  در 
فیلم  به  بتوان  که  انتقاداتی  از  یکی  شاید 
بعداً  باشد که پل وگنر- که  این  مطرح کرد، 
حضور  وحشت  ژانر  از  دیگری  فیلم های  در 
موفق تری داشت- چندان مناسب نقش جوان 
فیلم  در  اینکه  خصوص  به  نیست،  دانشجو 
شجاعی  و  ماهر  شمشیرزن  او  که  می شنویم 

است، ولی اثر و نشانه چندانی از این گفته در 
خود بالدوین نمی یابیم.

قرار  بالدوین  فیلم  قسمت های  از  یکی  در 
است با نامزد کنتس دوئل کند، ولی بیننده، 
تصویری از این مبارزه نمی بیند و فقط از طریق 
می شود.  آگاه  آن  نتیجه  از  فیلم،  نوشته های 
بالدوین  و  کنتس  قرارهای  که  شرایطی  در 
تنها  احتمااًل  و  دلیلی  هیچ  بدون  فیلم،  در 
در  شود،  ایجاد  ترسناک تری  جو  اینکه  برای 
قبرستان صورت می گیرد ، که شاید استفاده 
ایجاد  به  فیلم می توانست  از صحنه دوئل در 
دلهره و ترس بیشتر کمک کند. یکی دیگر از 
فیلم، حضور شخصیتی  توجه  قابل  نکته های 
با  است  دختری  که  است  لیدوشکا  نام  به 
عالقه  بالدوین  به  که  کولی ها  شبیه  ظاهری 
می کند.  حسادت  کنتس  به  نسبت  و  دارد 
است،  بالدوین  فکر  به  که همیشه  دختر  این 
از دیوار خانه ها باال می رود و دزدکی افراد را 
نگاه می کند و عجیب این است که هیچ کسی 
متوجه حضور او نمی شود، حتی در زمانی که 
کاماًل مقابل افراد ایستاده و آن ها را زیر نظر 
نمی بینیم،  را  او  دیگر  هم  داستان  آخر  دارد. 
ولی طبیعتًا چیزی نباید عایدش شده باشد و 
مشخص نیست اصاًل چرا چنین شخصیتی در 
فیلم حضور داشت. فیلم دانشجویی در پراگ، 
در  و  است  شده  فیلمبرداری  پراگ  شهر  در 
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آن مناظری از بناهای تاریخی و قدیمی پراگ 
و  امروزه  آن ها  تماشای  که  می شود  دیده  نیز 
با گذشت حدود صد سال از ساخت این فیلم 
خالی از لطف نیست. با این اوصاف، شاید برای 
افرادی که عالقه مند به مطالعه ژانر وحشت از 
شروع  فیلم  این  هستند،  آن  پیدایش  ابتدای 

خوبی باشد.

متــرو پلیـس 

یادماندنی  به  فیلم  صاحبنظران،  از  بسیاری 
از  یکی  را   1927 محصول  متروپلیس 
درخشان ترین فیلم های فریتس النگ و گل 
سرسبد آثار دوره صامت او می دانند. البته این 
فیلم معروف آلمانی، بسیار بحث برانگیز بوده 
است؛ عده ای آن را با ستایش فراوان به عرش 
رسانده و عده ای دیگر تا حد فیلمی تبلیغاتی و 
فاشیستی پایین آورده اند. در هر صورت آن چه 
النگ  که  است  تاثیری  کرد،  انکار  نمی توان 
دیگر  کارگردانان  از  بسیاری  بر  فیلم  این  با 
گذاشت. در این فیلم، که بر مبنای فیلمنامه ای 
از تئافون هاربو ساخته شد و تهیه کنندگی 
آن را اریش پومر برعهده داشت، آلفرد آبل، 
بریگیته هلم، گوستاو فروهلیش و رودولف 
کالین روگه به ایفای نقش پرداختند.داستان 
یوه  است.  آینده  در  شهری  مورد  در  فیلم، 
فردرسن، معمار و طراح شهری بسیار پیشرفته 
بلند است.  برج ها و ساختمان های  با  و مدرن 
با  دارد،  نام  متروپلیس  که  شهر  این  البته 
زحمت و کار عده بیشماری کارگر ساخته شده 
متروپلیس  زیر  که  شهری  در  خود  که  است 
بنا شده است، به شکلی بسیار محقرانه روزگار 

عاج نشین های  برج  که  حالی  در  می گذرانند. 
متروپلیس در آسایش و رفاه به سر می برند و 
از انواع نعمت ها و تفریحات برخوردارند، طبقه 
کارگر ساعت های طوالنی به کارهای مکانیکی 
و خسته کننده مشغولند تا چرخ صنعت و به 
ویژه دستگاه مرکزی که حیات متروپلیس به 

آن وابسته است از حرکت باز نایستد.
فردر پسر جوان یوه فردرسن، به دختری به نام 
ماریا عالقمند شده و با هدف کشف هویت او، 

به شهر زیرین که محل زندگی طبقه فرودست 
است، می رود. وی با دیدن کار طاقت فرسای 
متوجه  و  می گیرد  قرار  تاثیر  تحت  کارگران، 
می شود که ماریا زنی با ایمان است که کارگران 
خسته از زندگی مکانیکی را در کلیسا گرد هم 
نخبه  طبقه  بین  می گوید  آن ها  به  و  می آورد 
میانجی  یک  باید  کارگر  طبقه  و  ثروتمند  و 
وجود داشته باشد. به قول ماریا: »بین سر و 
دست، قلب باید میانجی گری کند«. ماریا 
از کارگران می خواهد که به آمدن میانجی یا 
همان نجات دهنده امیدوار باشند و دعا کنند.
دیوانه  دانشمندی  به  فردرسن  از سوی دیگر، 
آدم  روتوانگ که در حال ساختن یک  نام  به 
مصنوعی است، دستور می دهد که ربات خود را 
به شکل ماریا بسازد تا بتواند با استفاده از این 
ماریای قالبی، چهره ماریای محبوب را خراب 
کند. این در حالی است که پسر فردرسن یعنی 
فردر عالقمند شده همان میانجی موعود باشد. 
پیش  بحران  سوی  به  اوضاع  اوصاف،  این  با 

می رود.
از  که  پیشگویانه  است  فیلمی  متروپلیس، 
جنبه های متعددی می توان آن را بررسی نمود. 
در این فیلم، با چندین تقابل دوگانه مواجهیم: 
تکنولوژی در برابر زندگی طبیعی، ثروتمند در 
نکات  از  برابر خدا. یکی  انسان در  فقیر،  برابر 
فیلم، هشدار در مورد آفات جامعه صنعتی و 
مدرن است. از آنجا که تکنولوژی نتیجه تفکر 
توسط  عمل  در  که  است  نخبگان  از  عده ای 
بین  شکاف  اثر  در  می شود،  پیاده  کارگران 
است  ممکن  جهان  نوین  نظم  طبقه،  دو  این 
مرفه  اقلیتی  بگیرد؛  خود  به  خطرناکی  شکل 
که  اکثریتی  و  نعمت  و  ناز  در  غرق  نخبه  و 

برده و  از دست داده و  را  انسانی خود  هویت 
کارگر قشر مرفه هستند. البته النگ راه حلی 
ارائه می دهد که این نظم نوین چندان به هم 
نخورد. با اینکه می بینیم این دو گروه با هم 
»برادرند«، ولی فیلم هرگز به ما نمی گوید این 
دو دسته باید »برابر« هم باشند، چنین چیزی 
هرگونه  برای  تالش  عالوه،  به  نیست.  ممکن 
)فراموش  می شود  رد  نیز  خشونت  و  شورش 
نکنیم که در ذهن تقدیرگرای النگ، فرد باید 
نسخه ای  بپذیرد(.  را  خود  تقدیر  و  جایگاه 
تجویز  مشکل،  این  حل  برای  متروپلیس  که 
می کند این است که هر دسته سر جای خود 
باشد ولی بین آن ها یک میانجی و به عبارت 
بهتر، تعامل مثبت و تفاهم برقرار باشد. از این 
فیلم  این  جهت می توان گفت مخاطب هدف 
در درجه اول، طبقه نخبه و قدرتمند هستند 

وضعیت  به  می کند  توصیه  آن ها  به  فیلم  که 
زیردستان توجه کنند. و البته طبیعی است که 
راه حل پیشنهادی مورد پسند قدرتمندان هر 

کشوری )از جمله نازی ها( قرار بگیرد.
در هر صورت، در اینجا سخن از انتظار است و 
انتظار بیش از هر چیز، مفهومی انتزاعی است. 
جامعه آلمان در انتظار کسی است که شکاف 
مردم  برای  و  کرده  پر  را  جامعه  در  موجود 
کند.  عمل  دهنده  نجات  یک  همچون  خود، 
البته از آنجا که این وظیفه بر دوش یک فرد 
که همان میانجی است قرار دارد، بعید نیست 
فردی  به  تبدیل  میانجی  آینده همین  در  که 
مستبد شود. البته در متروپلیس به آینده این 
میانجی کاری نداریم و فقط ظهور او را انتظار 
می کشیم. از این جهت، عده ای عقیده دارند 
بینی  پیش  را  هیتلر  ظهور  متروپلیس،  که 

می کند.
اگر هم از بعد فردی به متروپلیس بنگریم، این 
و  نمی تواند  انسان  که  می شود  برداشت  نکته 
نباید فقط عامل و کارگر یا فقط متفکر باشد، 
بلکه باید بین این دو جنبه تعادل برقرار کند. 
متروپلیس از لحاظ بصری، شاهکاری است 
منحصر به فرد که بر بسیاری از فیلم های 
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علمی-  تا  گرفته  نوآر  از  خود  از  پس 
تخیلی تاثیر گذاشته است. به گفته النگ، 
 1924 سال  در  متروپلیس  برای  ایده  اولین 
می رفت،  آمریکا  به  بار  اولین  برای  هنگامی 
باره می گوید:  این  در  به ذهنش رسید. النگ 
بودیم،  رسیده  نیویورک  ساحل  به  اینکه  »با 
اجازه  می شدیم،  محسوب  بیگانه  چون  ولی 
عرشه،  روی  از  من  نداشتیم.  را  کشتی  ترک 
ساختمان های  آن  با  را  نیویورک  خیابان های 
بزرگ و نورهای خیره کننده می دیدم و آن جا 
ذهنم  در  متروپلیس  ایده های  اولین  که  بود 

جرقه زد...«
اکسپرسیونیسم به شکلی هنرمندانه در لحظه 
به لحظه فیلم جلوه می کند، از شیوه نورپردازی 
گرفته تا طراحی صحنه و حاالت شخصیت ها و 
جلوه های ویژه. در شهر متروپلیس، ساختمان ها 
کشیده اند،  فلک  به  سر  آمیز  اغراق  به شکلی 
ارتباط  راه  بلند،  ساختمانهای  همین  گویی 
در  مقابل  در  بسته اند،  آسمان ها  با  را  انسان 
یعنی  آنها  صاحبان  مثل  خانه ها  زیرین،  شهر 
کارگران شبیه به هم و حقیر به نظر می رسند. 
بی  و  تسلیم  سر  از  افکنده  سری  با  کارگران 

ارادگی و در حالی که همچون یک ماشین به 
شکلی مکانیکی راه می روند، در هنگام تعویض 
شیفت جای خود را به کارگران دیگر داده و از 
دری که شبیه در زندان است خارج می شوند. 
نشان  می شود،  ارائه  کارگران  از  که  تصویری 
دهنده انسانی است که زندگی ماشینی وی را 
استحاله کرده و خود نیز تبدیل به بخشی از 
ماشین آالت شده است. جالب است که حتی 
کاماًل  می دهند،  انجام  کارگران  که  کاری  نوع 
مکانیکی است و نیاز به هیچ گونه تفکر ندارد.
فیلم،  اکسپرسیونیستی  تصاویر  دیگر  از 

ساعت  کرد.  اشاره  ساعت ها  نمای  به  می توان 
باالیی که زمان در متروپلیس را نشان می دهد، 
24 ساعت و ساعت پایینی که مربوط به شهر 
تنها  گویا  دارد.  ساعت   10 تنها  است،  زیرین 
می  کار  که صرف  کارگران  زندگی  بخش  آن 
که  افرادی  برای  به عالوه  دارد.  اهمیت  شود، 

در زیر زمین زندگی می کنند و نور خورشید را 
نمی بینند، شبانه روز 24ساعته مفهوم چندانی 

ندارد.
متروپلیـس،  صحنـه  هـر  در  کـه  آن جـا  از 
دوربیـن در بهتریـن نقطـه ممکـن قـرار دارد، 
ایـن فیلـم از نظـر فیلمبـرداری عالـی اسـت. 
یکـی از قسـمت های بـه یـاد ماندنـی، حرکـت 
دوربیـن در کافـه متروپلیـس اسـت، جایی که 
ثروتمنـدان شـهر آمـده انـد تـا رقص ربـات را 
ببینند. همچنیـن بـا توجـه بـه سـکانس های 
تبدیـل  )مثـاًل  شـدن ها  تبدیـل  بـه  مربـوط 
شـدن ربات به موجودی شـبیه ماریـا(، انفجار، 
سـیل و ... بایـد گفـت النـگ نهایـت اسـتفاده 
را از امکانـات جلـوه هـای ویـژه در آن زمـان 
بـرده اسـت. از دیگـر امتیـازات متروپلیس این 
اسـت کـه النگ بـه خوبـی از پـس کارگردانی 
صحنه هـای شـلوغ و پرجمعیت بر آمده اسـت. 
در اواخـر فیلـم که مردم شـورش کـرده و قصد 
سـوزاندن ربـات را دارنـد، زنـی را می بینیم که 
مشـعلی را چنـد بـار در هوا چرخانده و اوسـت 
کـه اولیـن آتـش را بـه سـمت ربـات پرتـاب 
می کنـد. ایـن صحنـه یـادآور صحنه ای مشـابه 
از فیلـم خشـم محصـول 19۳6 )از آثـار دوره 
آمریکایـی النـگ( اسـت کـه در آن، زنـی کـه 
بعـداً ادعـا می کرد هنـگام آتـش زدن زندان در 
مزرعـه نامـزدش بـوده، به سـمت زنـدان آتش 
پرتـاب کـرد و آن را بـه آتـش کشـید. ظاهـراً 
النـگ عالقـه خاصـی بـه ایـن تصویـر )زنـان 
آتـش بیـار معرکـه!( داشـته اسـت، چـون در 
چنـد فیلـم او، همیـن تصویـر را می بینیـم.



جمـع بنـدی 

دو ژانری که بسیار تحت تاثیر اکسپرسیونیسم 
نوآر  فیلم  و  وحشت  سینمای  گرفتند  قرار 
بودند. استودیوهای مختلف با تولید فیلم های 
اصواًل  شدند.  معروف  صامت  عصر  ترسناک 
هنری  و  تاریک  صحنه سازی های  سبک  این 
های  فیلم  بعدی  نسل های  برای  که  داشت 
فریتز  مانند  کارگردانانی  شد.  الگو  ترسناک 
النگ، بیلی وایلدر، اُتو پره مینجر، آلفرد 
و  رید  کارول  ولز،  اورسون  هیچکاک، 
به  را  اکسپرسیونیسم  سبک  کورتیز  مایکل 
درام های جنایی دهه ی چهل وارد ساختند و 
مدرن  فیلم سازی  در  را  اکسپرسیونیسم  تاثیر 

گسترش دادند.

تاثیر و میراث بر جای نهاده

از  بســیار  آلمــان  صامــت  ســینمای 
داشــت.  فاصلــه  هالیــوود  ســینمای 
عــالوه بــر تاثیــر مســتقیم فیلم ســازانی 
مهاجــرت  هالیــوود  بــه  آلمــان  از  کــه 
ــه  ــی ک ــبک و تکنیک ــد، گســترش س کردن
ــرده  ــد ک ــان رش ــم آلم در اکسپرسیونیس
در  را  معاصــر  فیلم ســازان  نیــز  بودنــد 
ــرار داد و  ــر ق ــت تاثی ــا تح ــیاری جاه بس
در کارهایشــان جــای گرفــت و در بدنــه ی 
ســینمای بین المللــی را از دهــه ی ســی 
ــوب  ــی خ ــوش کرد.مثال ــا خ ــد ج ــه بع ب
از ایــن نمونــه را می تــوان در کارهــای 
یافت.کمپانــی  هیچــکاک  آلفــرد 
او   1924  در  هیچــکاک  فیلم ســازی 
ــتیار  ــوان دس ــه عن ــا ب ــرد ت ــی ک را راه
در  هنــری  کارگــردان  و  کارگــردان 
فیلــم  بــر  برلیــن  در   UFA اســتودیوی 
شــود.  کار  مشــغول  ســیاه  گارد 
را در  آنــی محیــط کار  تاثیــر  می  تــوان 
ــیونیتی وی  ــای اکسپرس ــی صحنه ه طراح
ــرای گارد ســیاه مشــاهده نمــود. همیــن  ب
ــز  ــکاک نی ــار هیچ ــر آث ــر را  در دیگ تاثی
ســومش،  فیلــم  در  یافــت.  می تــوان 
اکسپرسیونیســتی  تاثیــر  مســتاجر، 
تکنیک هــای  صحنــه،  طراحی هــای  در 
بــا  کار  فن هــای  و  فــوت  و  نورپــردازی 
ــا در  ــه ی بریتانیایی ه ــرای عام ــن ب دوربی
مقابــل تمایــالت اســتودیو نفــوذ پیــدا 
فیلم هــای  در  تاثیــر  ایــن  می کنــد. 
ــز  ــری اش نی ــات بص ــه آزمایش ــرش ب آخ

راه می یابــد. بــرای مثــال در صحنــه ی 
ــن  ــود نورم ــر مه آل ــی تصوی ــام روان حم
حمــام  پرده هــای  پشــت  از  بیتــس 
بــا  کــه  اســت  نوســفراتو  یــادآور 
ســایه اش نمایــش داده می شــد. ظهــور 
تصادفــی  تکنیک هــا  و  موضوعــات  ایــن 
مــن   «: می گویــد  هیچــکاک  نیســتند. 
برلیــن   UFA اســتودیوهای  در  کار  بــا 
گرفتــم.«  بســیاری  تاثیــر  آلمــان  از 
فیلم ســازی هیچــکاک هــم بــه نوبــه ی 
خــود بســیاری از فیلم ســازان دیگــر را 
بــه  بنابرایــن  تاثیــر قــرار داد و  تحــت 
ــرای ســوق دادن تکنیک هــای  وســیله ای ب
اکسپرسیونیســتی آلمــان بــه فیلم هــای 
اکسپرسیونیســم  شــد.  تبدیــل  امــروز 
بســزا  تاثیراتــی  معاصــر  فیلم هــای  بــر 
ورنــر   1979 فیلــم  اســت.  داشــته 
ــام  ــون آش ــفراتو، خ ــزوگ، نوس هرت
اف.   1922 فیلــم  بــه  دینــی  ادای 
دبلیــو مورنائــو نوســفراتو بــود. ایــن 
تکنیک هــای  از  بهره گیــری  بــا  فیلــم 
ــی بســیار  ــا نمادگرای اکسپرسیونیســتی و ب
را  داســتانش  ســمبلیک،  رخدادهــای  و 
افســانه ی  خصوصــًا  می کنــد.  روایــت 
ــای  ــتفاده از موش ه ــا اس ــام را ب خون آش
)طاعــون(  ســیاه  مــرگ  بــه  ســیاه 
متوجــه ی  می تــوان  می دهــد.  ربــط 
بیــن شــخصیت شــیطان صفت  رابطــه ی 
ــکی  ــازی کالوس کینس ــا ب ــام ب خون آش
ــرک  ــس ش ــفراتو، ماک ــتاره ی نوس و س
اکسپرسیونیســم  ادبــی  عناصــر  شــد. 
رایــج  فیلم هایــی  در  امــروزه  آلمــان 
مکان هــای  بــه  ارجاعــی  کــه  شــده اند 
فیلم هــای  مثــل  ندارنــد،  واقعــی 
ــد  ــم بلی ــا فیل ــی ) خصوص ــی- تخیل علم
ــکات  ــی اس ــی ریدل ــه کارگردان ــر ب ران
مبهــم  اقتباس هــای   .)1982 محصــول 
تیــم  فیلم  نــگاری  در  ســبک  ایــن 
برتــون نمایــان اســت. فیلــم بتمــن 
اغلــب   ،1992 محصــول  بازمی گــردد 
بــه عنــوان تالشــی مــدرن بــرای رســیدن 
آلمانــی  اکسپرسیونیســم  ماهیــت  بــه 
ســاختمان های  طراحــی  می شــود.  یــاد 
شــهر  عجیــب  میدان هــای  و  زاویــه دار 
ــناک  ــهر و هراس ــداز ش ــم ان ــوه و چش جل
فریتــز  متروپولیــس  تداعی گــر  بودنــش 
النــگ اســت. تاثیــرات برتــون در داســتان 
همــه  از  دســت قیچی  ادوارد  خیالــی 

مشــهودتر اســت. ظاهرشــدن تدریجــی 
ادوارد دســت قیچی  نــه یک بــاره ی  و 
ــود  ــادآور می ش ــگاری را ی ــتخدم کالی مس
برتــون  می رفــت.  راه  خــواب  در  کــه 
ــه ی  ــران را در حوم به ســختی نقــش بازیگ
ــد  ــاب می کن ــش انتخ ــی رنگ ــهر آب نبات ش
و ایــن تنــش، پــرده از چهــره ی ادوارد 
ــون  ــی دارد. برت ــر م و قصــر گوتیکــی اش ب
ــش  ــاب نق ــده و انتخ ــاء ش ــی الق ــا روایت ب
ــان  ــوان قهرم ــه عن ــو ب خوابگــردی پرهیاه
عنــوان  بــه  روســتایی ها  انتخــاب  و 
ــبانه ی  ــای ش ــدذات کابوس ه ــی ب آدم های
نــگاه  می کنــد.  واژگــون  را  کالیــگاری 
آشــنای شــخصیت اصلــی کالیــگاری را در 
ــر  ــد. کاراکت ــوان دی ــم می ت ــم کالغ ه فیل
برانــدن لــی بــا اســباب ســفت و ســخت 
و ســیاه و آرایــش ســفید و چشــم های 
دســت قیچی  ادوارد  شــبیه  بســیار  تــار 
برتــون اســت. آن طــور کــه می گوینــد 
از  فیلمــش  اقتبــاس  بــرای  برتــون 
ــای  ــر فیلم ه ــت تاثی ــاد تح ــویینی ت س
صامــت و اکسپرسیونیســم آلمــان بــوده 
کــه فیلــم موزیــکال را فیلمــی صامــت 
تعریــف می کنــد.  بــا موســیقی  همــراه 
ــرد:  ــوش ک ــد فرام ــه نبای ــه ای ک نکت
می توانــد  ســینمایی  ســبک  هــر 
ــًا  ــه مطمئن ــد ک ــد هرچن ــری باش هن
مانــور  جــای  ســبک ها  برخــی 
ــینمای  ــد. س ــتری دارن ــری بیش هن
از  هــم  نــوآر  فیلــم  و  وحشــت 
نیســت.  مســتثنی  مقولــه  ایــن 
ــتخوش  ــیار دس ــر بس ــن ژان ــا ای ام
و  تبلیغاتــی  فیلم هــای  ســاخت 
ســرگرم کننده و عامه پســند شــده 
ــو  ــو کالوین ــول ایتال ــه ق ــت. ب اس
ــم.« ــوش  نکنی ــیک ها را فرام »کالس

منابع: 

تاریخ سینما دیوید بوردول ، کریستن تامپسن 

ـــر-  زیگفریـــد کراکـــر ،جعفـــری  ـــا هیتل از کا لیـــگاری ت

ـــی جوزان

 1925-1915 The German Expressionism
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آمارهــای غیــر رســمی حکایــت از ایــن 
دارد کــه بعــد از اتمــام جنــگ جهانــی 
ــه  ــه خان ــان گاز ب ــددا جری ــی مج دوم وقت
در  تنهــا  کــرد،  پیــدا  راه  برلیــن  هــای 
ــت  ــه دویس ــک ب ــت، نزدی ــان روز نخس هم
ــد.  ــا گاز زدن ــی ب ــه خودکش ــت ب ــر دس نف
ــه  ــی فاجع ــش بین ــا بخشــی از پی ــن تنه ای
ایــی بــود کــه چنــد دهــه قبــل، هنرمنــدان 
اکسپرسیونیســتی ســعی در نشــان دادن آن 
داشــتند.آن هــا بــا بــرون ریــزی احساســات 
خــود کــه ناشــی از نوعــی برخــورد تــازه بــا 
ــر  ــی منحص ــیوه و بیان ــه ش ــود ب ــی ب زندگ
ــه روی  ــا دنبال ــه تنه ــه ن ــد ک ــت یافتن دس
بیگانــه گان نبــود بلکــه بــا توجــه بــه عمــر 
بــر  تاثیــر بســیاری  توانســت  کوتاهــش 

ــذارد. ــان  بگ ــدان جه ــایر هنرمن س
ســینما کــه هنــری نوپــا در آن ســال ها 

خالصه داستان

در قرن نوزدهم )هاتر( کارمند یک بنگاه معامالت ملکی در شهر برمن رهسپار 
ترانســیلوانیا می شــود تا ملکی را به کنت اورلوک بفروشد. هاتر با گذراندن 
مشــقاتی خود را به قصر کنت می رســاند و در آن جا در می یابد که او همان 
نوسفراتوی خون آشام است. نوسفراتو در شب اول حضور هاتر سعی می کند 
خونــش را بمکد اما با مقابله ی ذهنی الن همســر هاتر که در همان لحظه از 
خــواب می پرد موفق نمی شــود. روز بعد هاتر در زیرزمیــن قصر تابوتی پیدا 
می کند و متوجه می شــود نوســفراتو با تابیدن آفتاب خود را در آن از نور در 

امان نگه می دارد ، ...

Nosferatu
Directed By :
Produced By :
Screenplay By :
Based On : 
Starring  :

Music by :
Cinematography :
Distributed by :
Release dates :
Running time :
Language :

F. W. Murnau
Enrico Dieckmann
Albin Grau, Henrik Galeen
Dracula by Bram Stoker 
Gustav von Wangenheim,Greta Schröder
Alexander Granach,Ruth Landshoff
Wolfgang Heinz
Hans Erdmann
itz Arno Wagner,Günther Krampf
Film Arts Guild
4 March 1922 (Germany)
94 minutes
Silent film, German and English intertitles
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نوسفـراتـو 
وحشت در خیـابـان

نویسنده: فرشید گندم کار
farshidgandomkar@hotmail.com

بــود، از ایــن عصیــان بــر ضــد زیبایــی 
ــی اول و  ــگ جهان ــان جن ــا پای ــناختی ت ش
فروپاشــی امپراطــوری وایمــار دورمانــد، 
ــب  ــم مط ــا فیل ــال 1920 ب ــپس در س س
اعــالم  منتقــدان  کالیــگاری  دکتــر 
ــه  ــتی ک ــبک اکسپرسیونیس ــه س ــد ک کردن
افتــاده  جــا  هنرهــا  ســایر  در  مدت هــا 
ــز گشــوده  ــه ســینما نی ــود، راه خــود را ب ب
اســت و از آن پــس بــود کــه فیلم هــای 
اکسپرسیونیســتی بــه مــدت یــک دهــه 
ــان  ــان، طراح ــوغ کارگردان ــالش و نب ــا ت ب
زبردســت  نویســنده ای  والبتــه  صحنــه 
توانســت  مایــر  کارل  نــام  بــه  ماهــر  و 
خــود را در اوج نگــه دارد. یکــی از ایــن 
ــه و  ــرت وین ــار راب ــه در کن ــان ک کارگردان
فریتــس النــگ از مهم تریــن فیلمســازان 
ــم  ــش ویله ــد، فریدری ــود می باش ــل خ نس
ــم  ــش ویلهل ــی فریدری ــام اصل ــا ن ــو ب مورنائ
ــتفال  ــهر وس ــد 1888 در ش ــه، متول پلومپ

اســت. وی ابتــدا در دانشــگاه برلیــن فلســفه 
مــی خوانــد، ســپس بــرای گرفتــن درجــه ی 
ــات وارد دانشــگاه  ــر و ادبی ــخ هن ــی تاری عال
هایدلبــرگ می شــود. در آن جــا مــورد توجــه 
ماکــس راینهــارت )کارگــردان تئاتــر( قــرار 
ــی  ــیه تحصیل ــک بورس ــه کم ــرد و ب می گی
وارد مدرســه ی نمایــش می شــود، کمــی 
ــه  ــارت ب ــتیاری راینه ــمت دس ــد در س بع
گــروه اش می پیونــدد. بــا شــروع جنــگ 
وارد  عنــوان خلبــان  بــه  او  اول  جهانــی 
ــس  ــا پ ــش می شــود. ام ــی ارت ــروی هوای نی
ــی  از ســقوط هواپیمایــش در ســوییس مدت
را در اســارت بــه ســر می بــرد. مورنائــو 
بعــد از پایــان جنــگ بالفاصلــه وارد ســینما 
ــوان  ــت عن ــش تح ــن فیلم ــود و اولی می ش
ــال  ــی را  در س ــاس آب ــی در لب کودک
ســال  تــا  می کنــد.  کارگردانــی   1919
1921 شــش فیلــم دیگــر می ســازد شــامل: 
ــه  ــت و رقاص ــیطان )1919(، گوژپش ش

نقد و تحلیل فیلم
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چهــره ی مضاعــف ) 1921-   ،)1920(
ــای  ــل و آق ــر جکی ــر اســاس داســتان دکت ب
هاید(،راهــی بــه شــب )1921- بر اســاس    
ــوگل اود  ــر ف ــر( قص ــته ی کارل مای نوش
) 1921- نوشــته ی کارل مایر(،)اشــتیاق 
-1921( . پــس از ایــن فیلــم اســت کــه 
مورنائــو ســرانجام در نمایــش شــور و حــال ، 
ذوقــی از خــود نشــان می دهــد، بــه گفتــه ی 
بــال بــاالژ شــور و حالــی کــه در آن، واقعیت 

ــت. ــار از رویاس سرش
او در ســال 1922 نوســفراتو را بــر اســاس 
بــرام  نوشــته ی  دراکــوال  ترســناک  درام 
اســتوکر می ســازد کــه در واقــع اولیــن 
محســوب  اکسپرسیونیســتی اش  فیلــم 
می شــود. مورنائــو تــا ســال بعــد ســه 
فیلــم بــا فیلــم نامــه ی تئافــون هاربــو 
شــبح)1922(،  می کنــد.  کارگردانــی 
ــت  ــی کن ــتعل و دارای ــه ی مش مزرع
بــزرگ )1923(، ســقط جنیــن )1923( 
کــه البتــه در هیــچ یــک از ایــن آثــار نبــوغ 
ــر  ــی اش ذره ای فرات ــت در کارگردان و خالقی
ــود  ــودرام و ســطحی خ ــه ی مل ــم نام از فیل
ــن  ــم آخری ــال 1924 فیل ــی رود. در س نم
ــکاری کارل  ــا هم ــر ب ــار دیگ ــده را ب خن
ــراژدی ای  ــم ت ــتان فیل ــازد. داس ــر می س مای
ــک  ــر ی ــان پی ــد از نگهب ــف می کن را توصی
ــزل  ــی تن ــی توالت ــه دربان ــه او را ب ــل ک هت
مقــام می دهنــد. امــا اونیفــورم باشــکوه 
ایــن مــرد تنهــا مایــه ی غــرور اوســت 
و اورا در میــان ســایر کارمنــدان هتــل و 
پیرمــرد  می کنــد.  ممتــاز  همســایگانش 
ــود  ــد ب ــادر خواه ــی ق ــان کوتاه ــرای زم ب
ــواده اش مخفــی  ــام را از خان ــزل مق ــن تن ای
ــک  ــد در ی ــه بتوان ــرای آن ک ــا ب ــد، ام کن
مراســم عروســی شــرکت کنــد دوبــاره 
را می پوشــد. کشــف  لبــاس قدیمــی اش 
می شــکند.  درهــم  را  او  فریــب  ایــن 
دیــدگاه فیلــم بــا شــخصیت اصلــی اش 
ــاب  ــه صــورت بازت ــت ب ــی اســت، واقعی یک
ــوه می کنــد و  ــر او جل محــض حــاالت متغی
ــا زمانــی اســت کــه خــود را مقتــدر  ایــن ت
ــایر  ــگام س ــن هن ــا ای ــد، ت ــاس می کن احس
ــکالی  ــا اش ــه ی ــورت کوتول ــه ص ــان ها ب انس
می شــوند.  ظاهــر  متــن  در  خالــی  تــو 
ــته  ــه شکس ــی ک ــس، وقت ــر عک ــا ب بعده
نشســته  دستشــویی  در  شــده  مچالــه  و 
ــته  ــاز و بس ــا ب ــدام او ب ــوط ان ــت، خط اس
می شــود.  قطــع  دری  لنگــه ی  شــدن 

بــر  عروســی  مهمانــان  ســایه ی  وقتــی 
ــه  ــرزد، او ب ــفید  می ل ــره ی س ــطح پنج س
ــد.  ــوه می کن ــی روح جل ــری ب ــورت تصوی ص
ــه  اســتفاده از دوربیــن متحــرک در فیلــم ب
ــه  ــی ک ــا جای ــد ت ــم می آی ــه چش ــدت ب ش
ــرای  ــکار را ب ــن ابت ــن ای ــی از مورخی بعض
ــن  ــت ای ــد. واقعی ــوظ می دارن ــو محف مورنائ
اســت کــه ایــن فــن پیــش از مورنائــو 
مــورد  نیــز  دیگــر  فیلمســازان  توســط 
ــن  ــا آخری ــود ام ــه ب ــرار گرفت ــتفاده ق اس
خنــده، فیلمــی اســت کــه حقیقتــاً دوربیــن 
ــا  ــو ب ــد. مورنائ ــول می کن ــرک را معم متح
ــرای خــود  ــان ب ــم در اقتصــاد آلم ــن فیل ای
ــا  ــه تنه ــد ک ــار می کن ــب اعتب ــان کس چن
ــود.  ــه ب ــه آن دســت یافت ــگ ب ــس الن فریت
پــس از آخریــن خنــده او ابتــدا تارتــوف) 
1925- نوشــته ی کارل مایــر بــر اســاس 
ــت  ــپس فاوس ــر( و س ــنامه ی مولی نمایش
نمایــش  از  اســت  آزاد  برداشــتی  را کــه 
ــازد.  ــال 1926 می س ــه، در س ــه ی گوت نام
ــی  ــتخدام کمپان ــه اس ــال او ب ــن س در همی
فاکــس در می آیــد و بــه هالیــوود نقــل 
ــم  ــا نخســتین فیل ــد. در آن ج ــکان می کن م
ــوع را  ــوان طل ــت عن ــود تح ــی خ امریکای
ــر  ــه ای از کارل مای ــم نام ــا فیل ــر ب ــار دیگ ب
ــه  ــزه ک ــوس گلی ــه ی روک ــی صحن و طراح
همــکاری  یکدیگــر  بــا  هــم  آلمــان  در 
کنــد.  مــی  کارگردانــی  بودنــد،  کــرده 
طلــوع در واقــع فیلمــی آلمانــی بــود 
کــه در امریــکا ســاخته شــد. داســتانش 
دربــاره ی زنــی شــهری اســت کــه دهقانــی 
ــه  ــک ب ــدازد و او را تحری ــور می ان ــه ت را ب
ــام  ــر انج ــی س ــد ول ــل همســرش می کن قت
نیکــی در وجــود مــرد پیــروز می شــود. 
پرداخــت مورنائــو بــه ایــن ملــودرام حالتــی 
رویایــی می بخشــد. صحنه هــای دهکــده 
شــبیه تصاویــر قصــه ای اســت کــه بــه 
ــه  ــت شیش ــی، از پش ــک نقاش ــک تکنی کم
بــا  خانه هایــی  اســت.  شــده  کشــیده 
ــان  ــه از دودکش هایش ــاه ک ــقف های کوت س
می آیــد  بیــرون  شــکل  پنبــه ای  دودی 
را  بودنشــان  بــازی  اســباب  ماهیــت  و 
ــا همــه ی  جلوه گــر می ســازد. البتــه شــهر ب
ســرگرمی های ناشــی از تمــدن در برابــر 
ــا آن ترســیم می شــود.  دهکــده و متضــاد ب
ــی و  ــن های آلمان ــار از میزانس ــم سرش فیل
بــود حتــی  اکسپرسیونیســتی  مایه هــای 
ــای  ــه بازی ه ــم ب ــی فیل ــران امریکای بازیگ

اکسپرسیونیســتی ترغیــب شــده بودنــد. 
طلــوع تنهــا فیلمــی اســت کــه او در امریــکا 
توانســت مطابــق بــر تمامــی خواســته هایش 
بســازد امــا عــدم اســتقبال و ســود اندکــی 
ــع از  ــت مان ــتودیو در برداش ــرای اس ــه ب ک
ــاخت  ــرای س ــه او ب ــد ک ــی ش آزادی عمل
ــن   ــت. بنابرای ــاج داش ــه آن احتی ــارش ب آث
چهارشــیطان)1928(  اش  بعــدی  اثــر 
نشــانه هایی از ســازش تجــاری بــا خــود 
بــه همــراه داشــت و کار بعــدی نــان 
روزانــه ی مــا ) 1930( را حتــی نتوانســت 
ــو در ســال  ــان برســاند. مورنائ ــه پای خــود ب
ــوود  ــج ســال کار در هالی ــس از پن 1931 پ
ــا رابــرت فالهرتــی بــرای ســاخت فیلمــی  ب
ــای  ــی دری ــو راه ــوان تاب ــا عن ــترک ب مش
جنــوب و تاهیتــی شــد. بدیهــی اســت کــه 
ابــداع رمــان گونــه ی برخــی قســمت ها 
باتصاویــر  مورنائــو  توســط  صحنه هــا  و 
مســتند گونــه ی فالهرتــی مغایــرت داشــت. 
بــه همیــن دلیــل نیــز بــا یکدیگــر اختــالف 
نظــر پیــدا کردنــد و ایــن همــکاری تــا 
ــرد.  ــدا نک ــرداری دوام پی ــم ب ــای فیل انته
ــل  ــی قب ــال و کم ــان س ــرانجام در هم س
فریدریــش  فیلــم،  عمومــی  اکــران  از 
ــل،  ــا اتومبی ــادف ب ــو در تص ــم مورنائ ویلهل
درحالــی کــه تنهــا 43 ســال داشــت از دنیــا           

ــی رود.  م
ــش  ــل از مرگ ــاه قب ــد م ــتی چن در یادداش

می نویســد:
ــره ام  ــن جزی ــه در ای ــت ک ــال اس ــک س ی
پنجــره  روی  روبــه  کلبــه  در  وقتــی 
می کنــم،  نــگاه  دریــا  بــه  و  می نشــینم 
اغلــب  و  می کنــم  کوچکــی  احســاس 
آرزو دارم در خانــه بــودم. امــا هیچوقــت 
ــه  ــود. هرچ ــم ب ــه نخواه ــا در خان ، هیج ج
ــن را بیشــتر احســاس  مســن تر می شــوم ای
می کنــم. نــه در هــر کشــوری و نــه در هــر 

ــس. ــا هیچک ــه ب ــه ای و ن خان
او فیلــم ســازی بــود متعلــق بــه هــر جایــی 
ــا  ــه ج ــه در هم ــر چ ــود و اگ ــر ب ــه هن ک
بیگانــه بــود. مورنائــو در میــان کارگردانــان 
ســینمای صامــت بزرگتریــن گنجینــه ی 
لغــات را در اختیــار داشــت و پیشــرفته 
تریــن شــیوه هــای مونتــاژ را در ترکیــب بــا 
حــرکات پیچیــده ی دوربیــن و صافــی عمــق 
ــس  ــه پ ــت. کاری ک ــه کار می بس ــدان ب می
ــده ی  ــی از عه ــا کس ــا مدت ه ــش ت از مرگ
انجامــش بــر نیامد.کراکوئــر دربــاره اش 
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ــای  ــم ه ــادی در فیل ــای م ــد: دنی می گوی
او در پــرده ی خیــال و ابهــام می پیچــد 
در  می توانســت  لمــس  قابــل  اندامــی  و 
ــی  چشــم تماشــاگران ناگهــان شــکلی خیال

ــرد. ــه خــود گی ب
وحشــت  ژانــر  آغازگــر  کــه  نوســفراتو 
محســوب می شــود و ســاختار روایــی اش 
ــم  ــط فیل ــا توس ــه باره ــت ک ــی اس الگوی
ســازان در اقصــی نقــاط دنیــا مورد اســتفاده 
ــان  ــن( از رم ــی )اولی ــه، اقتباس ــرار گرفت ق
دراکــوال نوشــته ی بــرام اســتوکر اســت 
ــه  ــم نام ــه فیل ــن ب ــک گالی ــط هنری و توس
درآمــده، فیلم نامــه ای کــه بیــش از هرچیــز 
ــل  ــا اص ــیارش ب ــای بس ــت تفاوت ه ــه عل ب
ــه اقتباســی آزاد می شــود)  ــل ب ــان تبدی رم
هرچنــد دعواهــای حقوقــی مزیــد بــر علــت 
نیــز می شــود(. ســال ها  تفاوت هــا  ایــن 
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــکاک در پاس ــد هیچ بع
ــار درجــه  تروفــو کــه چــرا او هیــچ گاه از آث
یــک ادبیــات اقتبــاس نکــرد؟ می گویــد کــه 
ســاختن ایــن آثــار اشــتباه اســت زیــرا کــه 
ــه قــدری کامــل هســتند کــه هیــچ چیــز  ب
نمی تــوان بــه آن هــا اضافــه کــرد. بــا توجــه 
بــه ایــن جــواب می تــوان متوجــه شــد کــه 
اقتبــاس از روی آثــار درجــه ی پایین تــر 
بــه  را  نویســنده  و  ســاز  فیلــم  دســت 
ــر  ــت، بســیار بازت ــتفاده از خالقی لحــاظ اس
می گــذارد. مورنائــو و فیلم نامــه نویســش 
نیــز بــا دســت مایــه قــرار دادن یــک رمــان 
ــود را  ــاوت خ ــش متف ــدم، خوان ــته چن دس
ــد  ــه می دهن ــام ارائ ــون آش ــوالی خ از دراک
ــد  ــان می برن ــر از رم ــیار فرات ــم را بس و فیل
ــتوکر را در  ــرام اس ــان ب ــن رم ــن چنی و ای
مقابــل فیلــم کــم مایــه می نمایاننــد. در 
ــی  ــو در دنیای ــدی مورنائ ــاهکار اب ــع ش واق
ســیر می کنــد کــه اســتوکر خوابــش را 

ــد. ــت ببین ــته اس ــز نمی توانس نی
تاریــخ  طــول  در  بســیاری  منتقــدان 
ــا  ــد ام ــت کرده ان ــفراتو صحب ــاره ی نوس درب
یکــی از بحث هــای همیشــه مطــرح در بیــن 
مخصوصــاً تاریخ نــگاران ســینما، صحبــت 
ــه  ــا ب ــه آی ــن مســئله اســت ک ــاره ی ای درب
ــتی  ــی اکسپرسیونیس ــفراتو فیلم ــع نوس واق
اســت؟ برخــی ماننــد رابیــن وود نوســفراتو 
را صراحتــاً یــک فیلــم اکسپرسیونیســتی 
ــر  ــویی دیگ ــد و از س ــار می خوان ــام عی تم
ــگاری  ــه ی ) از کالی ــالت در مقال ــاری س ب
ــاره اش دارد.  ــی درب ــدگاه مخالف ــا کی؟(دی ت

بــه ایــن منظــور نگاهــی می کنیــم بــه 
در  اکسپرسیونیســت  ســبکی  مولفه هــای 

ــت(. ــمفونی وحش ــفراتو )س نوس
وجــه  مهم تریــن  و  اصلــی  مشــخصه ی 
میزانســن  اکسپرسیونیســتی  فیلم هــای 
اســت کــه شــامل آن جنبه هایــی اســت 
می کنــد:  تداخــل  تئاتــر  هنــر  بــا  کــه 
صحنــه آرایــی، نورپــردازی، لبــاس و رفتــار 

بازیگــران. 
در  میزانســن  کالســیک  فیلم هــای  در 
عنصــر  مهم تریــن  کــه  اســت  جهتــی 
ــور در  ــا و ن ــت و دکوره ــان اس ــی، انس بیان
ــد  ــا بازیگــران حالــت فرعــی دارن مقایســه ب
ــت  ــا در فیلم هــای اکسپرسیونیســتی حال ام
ــوه  ــی وج ــه تمام ــانی ب ــر انس ــر عنص بیانگ
میزانســن تســری پیــدا می کنــد و در واقــع 
این طــور می نمایــد کــه دکورهــا نیــز بــازی 
اکسپرسیونیســتی  فیلم هــای  می کننــد. 
تکنیک هــای  از  منظــور  ایــن  بــرای 
اســترلیزه،  ســطوح  ماننــد  گوناگونــی 
ــراق و  ــی، اغ ــت افتادگ ــارن، از ریخ تق
ــتفاده  ــد، اس ــکل های همانن ــینی ش همنش
می کردنــد. امــا غالب تریــن آن از ریخــت 
ــه  ــن گون ــد. درای ــراق می باش ــی و اغ افتادگ

فیلم هــا، خانه هــا نــوک تیــز و کــج و معــوج 
پله هــا  راه  و  بلنــد  صندلی هــا  هســتند. 
خمیــده و نــا اســتوارند. درســت اســت کــه 
بــر خــالف مطــب دکتــر کالیــگاری ) فیلــم 
نوســفراتو  اکسپرسیونیســت(  نمونــه ای 
مصنوعــی  دکــور  اندکــی  تعــداد  دارای 
و اغــراق آمیــز اســت ولــی بــا وجــود 
را  بی شــماری  بندی هــای  ترکیــب  ایــن 
می تــوان در آن یافــت کــه در آن هــا آدم هــا 
ــه  ــد. ب ــون اطــراف خــود می آمیزن ــا پیرام ب
ــه صحنــه ی اســتقبال کنــت از  عنــوان نمون
ــود در  ــده ی خ ــکل خمی ــا هی ــه ب ــر ک هات
ــرار دارد  ــکل ق ــی ش ــای قوس ــان طاق ه می
ــر  ــان او و قص ــی می ــی هندس ــر هماهنگ ب
بعــالوه،  تاکیــد دارد،  نیمــه متروکــه اش 
فضــای ســیاه پشــت ســرش بازتابــی از 
درونیــات تیــره و تــارش اســت کــه مورنائــو 
ــه  ــیاهی را ب ــن س ــاد ای ــتفاده از تض ــا اس ب

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــی ب خوب
بازیگــران  بازی هــای  بعــدی،  مســئله ی 
ایــن ســبک اســت کــه تعمــداً اغــراق شــده 
بــود تــا بــا ســبک کلــی میزانســن، ســازگار 
ــص  ــه رق ــران گاه ب ــرکات بازیگ ــد. ح باش
مســیر هایی  در  بازیگــران  و  می مانــد 



37 ویژه نامه سینما تک قلهک

منابع: 

سـینمای  تاریـخ  تامسـون،  بـوردول  سـینما  تاریـخ 

هنـری، تاریخ سـینما آرتـور نایت، تاریخ سـینما آرتور 

نایـت، تـارخ سـینما اریـک رود، هنر سـینما بـوردول، 

اکسپرسیونیسـم آلمـان بهـزاد رحیمیـان، صـد سـال 

صـد فیلـم نامـه / نوسـفراتو، مکتب هـای ادبـی

الــزام  دکــور  کــه  می کردنــد  حرکــت 
ــای  ــراق را در نماه ــن اغ ــل ای ــرد. اص می ک
درشــت می تــوان دیــد کــه بازیگــران هیــچ 
کوششــی بــرای خلــق جلــوه رفتــار طبیعــی 
ــده راه  ــده بری ــاً بری ــا غالب ــد. آن ه نمی کنن
می رونــد. مکــث می کننــد و بــا دســت 
حــرکات ناگهانــی انجــام می دهنــد. تمامــی 
ایــن ویژگی هــا را می تــوان در نوســفراتو 
ــرکات  ــار و ح ــرد، از رفت ــاهده ک ــز مش نی

کنــت دراکــوال تــا حــاالت خوابگــردی الــن 
ــرار  ــا و ف ــو در بازی ه ــاهد غل ــاگر ش تماش
ــن  ــه ال ــه ای ک ــت. در صحن از واقع گرای اس
نیمــه شــب از خــواب می پــرد و باعــث 
ــه  ــن ب ــا ال ــه تنه ــود ن ــر می ش ــات هات نج
ــیخته  ــار گس ــز و افس ــون آمی ــی جن حالت
ــه  ــد ک ــو می کش ــر س ــه ه ــتانش را ب دس
ــان  ــه هم ــز ب ــر و همســرش نی دوســت هات
ــر از معمــول از  میــزان عکــس العملــی فرات
ــره ی  ــاالت چه ــد. ح ــان می دهن ــود نش خ
هــر ســه ی آن هــا بــه شــدت اگزجــره و غیــر 

ــت. ــی اس طبیع
ــردازی در فیلم هــای اکسپرسیونیســتی  نورپ
را بــا روش ســاده از روبــه رو و یــا از دو 
بــا روشــن  اســتفاده می کردنــد.  طــرف 
کــردن صحنــه بــه صــورت تخــت و همــوار، 

در برخــی از مــوارد از ســایه ها هــم بــرای از 
ــا  ــیا و آدم ه ــر اش ــن افزون ت ــت انداخت ریخ
اســتفاده می شــد. مورنائــو در نوســفراتو 
نورپــردازی  از  داخلــی  صحنه هــای  در 
ــا  ــرد ت ــره ب ــیار به ــبک بس ــن س ــه همی ب
ــا  ــری م ــم دیگ ــر فیل ــش از ه ــه بی جایی ک
شــاهد حضــور ســایه های کــه بــا پــس 
ــتیم.  ــد هس ــت دارن ــیار کنتراس ــه بس زمین
ســایه هایی کــه حتــی در آن هــا اغــراق 

هــم صــورت گرفتــه و کــش می آینــد. 
فیلــم  در  اســتفاده ها  بهتریــن  از  یکــی 
ــوال از  ــن دراک ــاال رفت ــروف ب ــه ی مع لحظ
ــت  ــردن اوس ــاز ک ــپس در را ب ــا و س پله ه
کــه مورنائــو تمامــی ایــن موقعیــت را تنهــا 

از ســایه ها می ســازد. اســتفاده  بــا 
و  نوســفراتو  بیــن  کــه  تفاوتــی  امــا 
نمونــه ای  اکسپرسیونیســتی  آثــار  دیگــر 
از  اســتفاده  عــدم  همانــا  دارد،  وجــود 
مخالفیــن  اســت.  مصنوعــی  دکور هــای 
بــر ایــن عقیده انــد کــه همیــن دلیــل، 
باعــث می شــود بارزتریــن جنبــه ی ایــن 
ــت  ــت در واقعی ــا دخال ــه همان ســبک ک
اســت مختــل شــود. امــا حقیقــت ایــن 
ــم  ــایر ه ــالف س ــر خ ــو ب ــه مورنائ اســت ک
دشــواری ای  هیــچ  بــی  خــود،  قطــاران 

توانســت مســئله ی اســتفاده از بازیگــران بــا 
گریم هــای ســنگین و لباس هــای ناآشــنا 
در زیــر آفتــاب را بــا گزینــش محــل و نــور 
ــه در  ــدون این ک ــد. او ب ــل کن ــب ح مناس
واقعیــت دســت ببــرد جنبه هایــی از آن 
را آشــکار می ســازد کــه بــه طــور غیــر 
ــا هســتند. او ایــن توانایــی را  مســتقیم گوی
داشــت کــه بــدون برهــم ریختــن واقعیــت 
در آن دخالــت کنــد. دهشــت نوســفراتو 

ــد  ــت می آی ــه دس ــی ب ــای واقع در مکان ه
مصنوعــی.  دکورهــای  طریــق  از  نــه  و 
کنــار  را  ســخت گیری ها  اگــر  بنابرایــن 
نوســفراتو  می شــویم،  متوجــه  بگذاریــم 
ــط  ــتی و توس ــت اکسپرسیونیس ــی اس فیلم
ــه در  ــت ک ــده اس ــاخته ش ــی س کارگردان
قالبــی  بــه  ســبکی  ویژگی هــای  کنــار 
منحصــر بــه فــرد دســت یافتــه اســت. 
ــفراتو  ــه در نوس ــی ک ــیاه و تلخ ــای س دنی
ــون  ــه مدی ــدر ک ــان ق ــتیم هم ــاهد هس ش
ســنت اکسپرسیونیســم اســت، زایــده ی 
ــو  ــود مورنائ ــی خ ــخصی و درون ــای ش دنی

ــت. اس



اتفــاق خاصــی در کشــور ژرمن هــا در حــال 
ــذر از  ــا در دوران گ ــود. آلمان ه رخ دادن ب
ــه در آن شکســت  ــد ک ــزرگ بودن ــی ب جنگ
ــر  ــرزنش دیگ ــارات و س ــار خس ــورده و ب خ
ــر دوش می کشــیدند.  ــا را ب کشــورهای اروپ
ــات اقتصــادی دوران بعــد  شــرایط و مقتضی
فضــای  کنــار  در  اول  جهانــی  از جنــگ 
ــر  ــل ت ــی قب ــه از کم ــری ک ــی هن فرهنگ
شــکل گرفتــه بــود ســبب بــه وجــود آمــدن 
دوره ای طالیــی بــرای ســینمای ایــن کشــور 
ــا  ــی ب شــد. دوره ای کــه اســتودیوهای آلمان
هزینه هــای ســاختی بــه مراتــب کمتــر 
دســت بــه تولیــد فیلم هــای بزرگــی از 
جملــه مطــب دکتــر کالیــگاری، گولــم، 
ــان  ــن جری ــد. ای ــره زدن ــد و غی زیگفری
ــتر  ــینه ای بیش ــری پیش ــاظ هن ــه از لح ک
ــن کشــور داشــت در  ــر ای در نقاشــی و تئات
ــی  ــود ول ــنا نب ــی ناآش ــرای کس ــینما ب س
باعــث بــه وجــود آمــدن یکــی از زیربناهــای 
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مهــم تاریــخ ســینما و اثــر گــذاری بــر همــه 
آثــار بعــد از خــود شــد. از کارگردانــان 
بــزرگ و مهــم ایــن دوره فریتــز النــگ بــود 
ــا همــکاری همســر خــود تعــدادی از  کــه ب
مهم تریــن آن هــا از جملــه دوگانــه زیگفریــد 
تقریبــًا  کــه  ســاخت  را  متروپلیــس  و 
ــا  ــن فیلم ه ــود. ای ــان ب ــن جری ــر ای پایان گ
ــاط  ــر نق ــه در دیگ ــان بلک ــا در آلم ــه تنه ن
ــد و  ــدا کردن ــداران بســیاری پی جهــان طرف
ــوودی  ــار هالی ــا آث ــادی ب ــا حــد زی حتــی ت
ــا ایــن حــال رفتــه  بــه رقابــت پرداختنــد. ب
رفتــه بــا ثبــات یافتــن ارزش مــارک آلمــان 
و اقتصــاد ایــن کشــور، اوضــاع تغییــر کــرد 
ــت.  ــول رف ــه اف ــی رو ب ــن دوران طالی و ای
فریتــز النــگ از متولدیــن و ثمــرات چنیــن 
برهــه ای از تاریــخ هنــر کشــورش و کل 

ــت.  دنیاس
آنتــون  النــگ  کریســتیان   فریدریــش  
در  اتریــش  ویــن  در   1890 دســامبر   5

از  او  شــد.  متولــد  متوســط  خانــواده ای 
طــرف مــادر یهــودی محســوب می شــد 
کاتولیــک  تعالیــم  بــا  کودکــی  از  ولــی 
در  جوانــی  اوایــل  در  یافــت.  پــرورش 
دانشــگاه شــهر ویــن بــه تحصیــل در رشــته 
عمــران پرداخــت ولــی کمــی بعــد آن را بــه 
ــفر  ــالی را در س ــد س ــر داد. چن ــر تغیی هن
بــه نقــاط مختلــف دنیــا از آفریقــا تــا شــرق 
آســیا گذرانــد و مدتــی در پاریــس بــه 
یادگیــری و تحصیــل نقاشــی مشــغول شــد 
تــا اینکــه بــا شــروع جنــگ جهانــی اول بــه 
ویــن بازگشــت و بــه ارتــش اتریــش ملحــق 
شــد. در طــول ســال های جنــگ او چندیــن 
ــی  ــوج گرفتگ ــه م ــی ب ــی و حت ــار زخم ب
ــی کــه  دچــار شــد. در ســال 1916 در حال
در دوران نقاحــت بعــد از زخمــی شــدن 
قــرار داشــت چنــد ســناریو و داســتان بــرای 
ســاخت فیلــم نوشــت. بعــد از ســال 1918 
ــص  ــش مرخ ــتوان از ارت ــه س ــا درج ــه ب ک
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شــد چنــد تئاتــر در ویــن کار کــرد و پــس 
ــی از  ــتخدام یک ــه اس ــی ب ــدت کوتاه از م
اســتودیوهای فیلمســازی برلیــن درآمــد. در 
ــن ســال ها کــه جنبــش اکسپرسیونیســم  ای
ــه ســینمای آلمــان  کم کــم در حــال ورود ب
ــه  ــب ذائق ــا ترکی ــم ب ــد فیل ــگ چن ــود الن ب
عمومــی و ســینمای هنــری ســاخت. در 
1920 او بــا همســر آینــده خــود تئــا فــون 
ــنا  ــود آش ــنده ب ــر و نویس ــه بازیگ ــو ک هارب

شــد و ایــن دو بــا هــم ســفری پــر ماجــرا از 
ســینمای صامــت تــا ناطــق را آغــاز کردنــد. 
ــا همــکاری همســرش تئــا از ســال  النــگ ب
ــی  ــیار مهم ــای بس ــا 1933 فیلم ه 1921 ت
ــاز، دو  ــار ب ــوزه قم ــر ماب ــه دکت از جمل
ام  و  متروپلیــس  نیبلونگــن،  گانــه 
ــه  ــوزه و حماس ــر ماب ــاخت. دکت را س
ــه  ــد ک ــاری بودن ــه آث ــن از جمل نیبلونگ
را  اکسپرسیونیســم  ســبکی  ویژگی هــای 
ــد  ــا ض ــه ی ــای قهرمانان ــتادانه وارد دنی اس
قهرمانانــه خــود کــرده بودنــد و نــام النگ را 
در کنــار مورنائــو، وینــه و پابســت در جرگــه 
ــان  ــن جری ــبک ای ــب س ــدان صاح هنرمن
در  اکسپرسیونیســم  جنبــش  نوشــتند. 
ــت  ــای فاوس ــا فیلم ه ــی ب ــی تاریخ بررس
ــه  ــگ ک ــز الن ــس فریت ــو و متروپلی مورنائ

باســتر های  بلــک  گونــه ای  بــه  دو  هــر 
ــید.  ــان راه رس ــه پای ــد ب ــود بودن ــان خ زم
ــه  متروپلیــس پــروژه ای بســیار بلنــد پروازان
ــتوپیایی  ــه در دیس ــود ک ــگ ب ــوی الن از س
ــه دو  ــی رخ مــی داد کــه مــردم ب آخــر زمان
ــده  ــیم ش ــان تقس ــر و حکمران ــه کارگ طبق
ــه آشــکاری  ــه گون ــد. ایــن فیلــم کــه ب بودن
در ادامــه دغدغــه و ریزبینــی هــای النــگ در 
خصــوص جامعــه آلمــان و در کل مدرنیتــه 

بــود، بــاز هــم از تیــغ برنــده و تشــدید شــده 
اکسپرسیونیســم در ترســیم حــاالت درونــی 
انســانی بــرای نــوع داســتانی خــود اســتفاده 
مــی کــرد. النــگ کــه پــا را از هرگونــه 
گذاشــته  فراتــر  زمانــه  محدودیت هــای 
تــا ســال ها  کــه  فیلمــی ســاخت  بــود 
نمونــه و خــط مشــی آثــاری از ایــن دســت 
ــام گرفــت.  را تعییــن کــرده و پــدر آن هــا ن
النــگ تقریبــا از فعال تریــن کارگردانــان 
ــان  ــینمای آلم ــری در س ــش هن ــن جنب ای
بــود. پــس از ایــن دوران و رفتــه رفتــه ورود 
ــینما،  ــوم س ــی مدی ــت نقاش ــه پال ــدا ب ص
ــی  ــکان اساس ــک ت ــرای ی ــاره ب ــگ دوب الن
ــا آن روز  ــه ت ــینمایی ک ــوب س ــه چهارچ ب
مــی شــناخت خیــز برداشــته بــود. فیلــم ام 
جدیــد تریــن فــرآورده ایــن نــوع نــگاه بــود.

ــاله  ــدوداً ده س ــه ای ح ــد از تجرب ــگ بع الن
ــون  ــتی اکن ــار اکسپرسیونیس ــد آث در تولی
ســمت اثــری میرفــت کــه متعلــق بــه گونــه 
ــبت  ــدی نس ــود و تعه ــاص نب ــینمایی خ س
بــه آن هــا نیــز نداشــت. بــا ایــن حــال 
این گونــه بــه نظــر نمی رســید کــه او از 
ــی  ــه پختگ ــه ب ــود ک ــای خ ــه گرانبه تجرب
ــر جدیــدش  ــود در اث ــز رســیده ب ــی نی خوب
تحقیقــات  بــا  ام  ســاخت  نبــرد.  بهــره 

گســترده النــگ در خصــوص داســتان قاتلــی 
ــوص  ــگ در خص ــد. الن ــروع ش ــروف ش مع
ــا نشــریات و پلیــس صحبــت  ایــن پرونــده ب
کــرد و حتــی بــه بیمارســتان روانــی رفتــه و 
ــک آشــنا  ــراد از نزدی ــه اف ــا شــرایط اینگون ب
ــاص  ــای اختص ــه ج ــون ب ــه اکن ــد. او ک ش
دادن کل داســتان خــود بــه کنــد و کاو 
اجتماعــی  تحــول  و  جمعــی  روح  یــک 
)متــرو پلیــس( بــه درونیــات شــخصیتی 
و  پنــداری  همــزاد  غیرقابــل  ظاهــر  بــه 
ــیوه های  ــه ش ــت، ب ــز می پرداخ ــار نی ناهنج
اکسپرسیونســتی طراحــی قالب هــای بصــری 
ــده ای  ــه پدی ــدا ک ــر ص روی آورد و از عنص
ــا  ــود ب ــان ب ــا در ســینمای آن زم بســیار نوپ
ــرد.  ــیار ب ــتفاده های بس ــا اس ــون و خط آزم
ام داســتان شــهر و مردمــی اســت کــه 
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ــودکان  ــل ک ــک قات ــی از ی ــراس جمع ــا ه ب
ــل  ــن قات ــد. ای ــرم می کنن دســت و پنجــه ن
کــه بــه تازگــی دختــر بچــه دیگــری را بــه 
ــه  ــه ای ب ــا نام ــون ب کام مــرگ کشــانده اکن
روزنامه هــا اذهــان عمومــی را مشــوش تر 
ــه ایــن  از قبــل کــرده و پلیــس را نســبت ب
قضیــه بــه مراتــب حســاس تر می کنــد. 
فیلــم ام بــدون هیــچ مقدمــه ای بــا آواز 
کــودکان در حــال بــازی دربــاره قاتــل 
شــروع می شــود و مــا را بــا شــریک کــردن 
ــه و از همــه جــا  ــن برخــورد معصومان در ای
ــه  ــل، ب ــا داســتان قات ــودکان ب ــر ک ــی خب ب
ایــن جریــان می کشــاند. النــگ دربــاره 
فیلمســازی جایــی گفتــه اســت: »بــه جــای 
ــان  ــت از زب ــوع و موقعی ــک موض ــف ی تعری
ــد  ــا چن ــک ی ــا ی ــن آن را ب ــا، م کاراکتره
ــتان ام  ــروع داس ــم«. ش ــان می ده ــا نش نم
ــر  ــک در کمت ــن تکنی ــتفاده از همی ــا اس ب
ــی کــه  ــه اوج بحران ــا را ب از چنــد دقیقــه م
ــد.  ــنا می کن ــر اســت آش ــا آن درگی شــهر ب
کــودکان در حــال آواز، مــادری کــه در 
ــبح  ــایه ش ــت و س ــود اس ــد خ ــار فرزن انتظ
وار قاتــل کــه حتــی بــر اعالمیــه هشــدارش 
نیــز نقــش مــی بنــدد. فیلــم داســتان یــک 
فــرد نیســت. گرچــه بــه خصوصیــات درونــی 
ــزی  ــی چی ــود ول ــتان وارد می ش ــل داس قات
کــه ایــن شــهر و همــه مــردم بــا آن درگیــر 
و مســئول قســمتی از آن هســتند مرکــز 
ــا بهره گیــری  ثقــل داســتان اســت. النــگ ب
زاویه هــای  و  متعــدد  النگ شــات های  از 
بــاالی دوربیــن ایــن فضــا را ترســیم کــرده و 
رفتــه رفتــه بــا پیشــروی داســتان و نزدیــک 
شــدن بــه قاتــل، دنیــای ایــن افــراد را از کل 
بــه جــزء مهندســی کــرده و بســتری بــرای 

ــد.  ــم می کن ــاوت آزاد فراه ــک قض ی
ــه بیشــتر  ــد ده ــه چن ــای ســینما ک در دنی
از عمــرش نمی گذشــت هنــوز قابلیت هــا 
ــود  ــی ب ــال بررس ــزار در ح ــای اب و توان ه
بــا ایــن حــال النــگ گویــی فراتــر از زمــان 
و بــا غریــزه ای حیرت انگیــز از قبــل بــه 
خیلــی از ناشــناخته هــا دســت یافتــه بــود. 
فیلــم ام از قابلیت هــای صــدا در کنــار یــک 
داســتان گویی بصــری منحصــر بــه فــرد بــه 
گونــه ای بهــره بــرده اســت کــه تــا آن زمــان 
بی نظیــر بــود. صــدای ســوت قاتــل بــر روی 
ــه  ــر روی پروس ــای راوی ب ــایه او، صداه س
ــدا در  ــتفاده از ص ــن اس ــق و همچنی تحقی
ــه  ــت ک ــی اس ــی از نمونه های ــن تداوم تدوی

النــگ، مثــال زدنــی از آن هــا اســتفاده کرده 
ــای  ــه فاکتوره ــی از هم ــم جمع ــت. فیل اس
ــه  ــع اســت کــه می توانســت ب تکنیکــی بدی
ــن  ــدف چنی ــه ه ــا ب ــد ت ــک کن ــگ کم الن
روایتــی نزدیــک شــود. النــگ نمی خواســت 
ــده و  ــک ای ــه ی ــم ب ــدن فیل ــا دی ــردم ب م
پیــام مرکــزی برســند و فیلــم را بــه گونــه ای 
ســاخت کــه همچــون دادگاه هــای آخــر 
ــرای  ــخصی ب ــی ش ــر قضاوت ــتان محض داس
ــه  ــم ب ــان فیل ــد. پای ــاد کن ــدگان ایج بینن

ــی دارد.  ــان مضاعف ــه اذع ــن نکت ای

ــت  ــا دق ــه ب ــگ ک ــر الن ــای دیگ از دغدغه ه
ــن  ــانه هایش را در بط ــوان نش ــتر می ت بیش
ــای  ــه و فض ــر جامع ــت، تصوی ــم ام یاف فیل
ــان آن روزگار اســت. حــزب  ــر آلم ــم ب حاک
ــدرت  ــال ق ــال ها در ح ــه در آن س ــازی ک ن
عمومــی  افــکار  بــود،  مضاعــف  گرفتــن 
زیــادی را تســخیر خــود کــرده بــود. حتــی 
همســر فریتــز النــگ، تئــا فــون هاربــو 
ــا  ــود. آن روز ه ــده ب ــزب ش ــو ح ــز عض نی
آلمــان بــه دالیــل متعــددی پتانســیل ایــن 
را داشــت کــه زیــر دســت یــک رهبــر تندرو 
و رادیــکال دوبــاره بــه جنــگ تــن دهــد. این 
فضــا جریــان اجتماعــی خاصــی در آلمــان به 
ــت  ــگ می خواس ــه الن ــود ک ــه ب راه انداخت
در لفافــه بخشــی از آن را بیــان کنــد. ام بــه 
راســتی نمایانگــر جنبــه ای درونــی از روحیه 
ــور  ــاب آن ظه ــه بازت ــود ک ــان ب ــت آلم مل
روحیــه ای  بــود.  ناســیونال سوسیالیســم 
ــد.  ــرس از آزادی خوان ــوان آن را ت کــه می ت
ــوم  جامعــه ای چنــد وجهــی کــه در آن معل
نیســت قاتــل در بنــد جبــر ، پلیــس تنــدرو 
ــیدن  ــس کش ــه نف ــه عرص ــی ک ــا مجرمان ی
ــود را از  ــد و خ ــگ دیده ان ــود تن ــر خ را ب
جنــس قاتــل داســتان نمی داننــد، گناهــکار 
بســیاری  کارگردانــان  تا کنــون  هســتند. 
ــدون  ــه ب ــد ک ــته ان ــن داش ــر ای ــعی ب س
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ــدن  ــخص ش ــح و مش ــر قضــاوت صری درگی
همچیــن بســتری بــرای فیلــم خــود بســازند 
ولــی بــا اینکــه بیــش از 80 ســال از ســاخته 
ــه  ــان ب ــن از آن ــد ت شــدن ام می گــذرد چن
حــق بــه چنیــن آرمانــی دســت یافتــه انــد؟

النــگ در فیلــم ام چهــره قاتــل را هــم 
و  کــرده  ترســیم  قاتــل  هــم  و  قربانــی 
آشــوب درونــی ایــن موجــود مفلــوک را بــه 
هنرمنــدی بــه جامعــه نســبت می دهــد. 
ــی از  ــق بخش ــن توفی ــمتی از ای ــث قس باع
تجربــه و ســواد بصــری فریتــز النــگ اســت. 
ــاب  ــل در ق ــورت قات ــه ص ــه ای ک در صحن
ــاره  ــوی مغ ــا جل ــق چنگال ه ــکاس قاش انع
ــد  ــه بع ــودک در صحن ــرد و ک ــرار می گی ق
بــه  می تــوان  می شــود  دیــده  آینــه  در 
دقــت شــاهد اســتفاده از قواعــد بصــری 

آن  بــه  اکسپرسیونیســت ها  کــه  باشــیم 
وفــادار بودنــد و بخشــی از نمایــش درونیــات 
کومپوزیســون  بــه  را  شخصیت هایشــان 
اســتفاده  می ســپردند.  دکــور  و  قاب هــا 
ــل  ــایه قات ــن آن س ــه مهمتری ــایه ها ک از س
اســت نیــز ریشــه در ســینمای قبــل از 
نقــش مهمــی  دارد کــه ســایه ها  خــود 
ــفراتو  ــال نوس ــرای مث ــد ب ــا می کردن ایف
مورنائــو. ایــن عنصــر کــه در فضاســازی 
تاریــک شــهر در فیلــم قابــل توجه اســت در 
متروپلیــس او نیــز دیــده می شــود و بعدهــا 
ــای  ــاس فیلم ه ــای اقتب ــی از نمونه ه ــه یک ب

ــود.  ــدل می ش ــک ب ــن تکنی ــوآر از ای ن
ــا توجــه بــه  ســایه و صــدای ســوت قاتــل ب
نماینــده  او  نهایــی  اعترافــات  و  گفته هــا 
بعــدی از او هســتند کــه در مقابلــه بــا 

ــور  ــرد ک ــدارد و م ــود ن ــاری از خ آن اختی
ــدای  ــد ص ــخیص نمی ده ــایه را تش ــه س ک
ــی آورد.  ــه خاطــر م ــل را ب ســوت شــوم قات
ــت  ــرای روای ــود ب ــوان خ ــه ت ــگ از هم الن
ــراف او  ــل از اعت ــل قب ــیاه قات ــد س ــن بع ای
اســتفاده کــرده اســت و نقطــه اعتــراف 
همچــون تأکیــد بــر واضحــات می مانــد 
ــخت  ــری س ــم گی ــه تصمی ــا را در نقط و م
نهایــی فیلــم ســخت بــه تأمــل فــرو خواهــد 
بــرد. نشــانی کــه بــر پشــت قاتــل بــه شــکل 
ــرای  حــرف  ام گذاشــته اند فقــط در آینــه ب
ــود و بنظــر می رســد  ــل مشــخص می ش قات
ــرس او بیشــتر از شــناخته شــدن توســط  ت
ــار دیگــر دیــدن صــورت  ــرای ب مجرمیــن، ب

ــود اســت.  ــی خ حقیق
هرگونــه کــه بــه فیلــم ام بنگریــم بــی شــک 
ــار آن ســاده گذشــت. چــه  ــوان از کن نمی ت
بــه عنــوان هشــداری تاریخــی، چــه میراثــی 
کــه بــرای ســینمای بعــد از خــود بــر جــای 
گذاشــته اســت و چــه بــه عنــوان جذابیتــی 
کــه آزمــون زمــان پــس داده اســت، ام 
ــت  ــل نیس ــی دلی ــت و ب ــی اس ــم بزرگ فیل
کــه النــگ خــود ام را محبوب تریــن در 

ــت.  ــارش می دانس ــان آث می
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تـــرک وطـــن ســـینماگران آلمانـــی و اتریشـــی 
ــان خـــاص  ــه یـــک دوره و زمـ محـــدود بـ
ـــل  ـــد مث ـــگامانی بودن ـــت. دوره اول، پیش نیس
ارنســـت لوبیـــچ، پـــل لنـــی، فردریـــش ویلهلـــم 
ـــانی  ـــتروهایم. کس ـــن اش ـــک ف ـــو و اری مورنائ
ـــینمای  ـــی س ـــه ۲۰، دوران طالی ـــه در ده ک
آلمـــان را شـــکل داده بودنـــد. بعضـــی 
ـــتند  ـــتری داش ـــاف بیش ـــچ، انعط ـــل لوبی مث
ــوان  ــه عنـ ــان را بـ ــرعت خودشـ ــه سـ و بـ
فیلمســـازی صاحـــب ســـبک و پولســـاز 
ـــا  ـــی ب ـــد و حت ـــا انداختن ـــوود ج ـــرای هالی ب
ناطـــق شـــدن فیلم هـــا هـــم بـــه خوبـــی 
ــا بـــه انـــدازه  ــار آمدنـــد. دیگـــران امـ کنـ
لوبیـــچ خـــوش شـــانس نبودنـــد و اگرچـــه 
ـــوع  ـــا طل ـــو ب ـــل مورنائ ـــی مث ـــد بزرگ هنرمن
ـــه  ـــدی ب ـــری جدی ـــای بص ـــت جلوه ه توانس
ســـینمای هالیـــوود اضافـــه کنـــد و دیگـــر 
فیلمســـازان اســـتودیوی فاکـــس مثـــل 
جـــان فـــورد و فرانـــک بورزیـــج را تحـــت 
ـــاظ آزادی  ـــه لح ـــی ب ـــد، ول ـــرار ده ـــر ق تاثی
ــار  ــم هایـــش، دچـ ــه فیلـ ــری و بودجـ هنـ
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مشـــکالت فـــراوان بـــود. اگـــر دوره اول 
ـــه  ـــتر ب ـــی بیش ـــینماگران آلمان ـــرت س مهاج
ـــتر  ـــر و آزادی بیش ـــتمزدهای باالت ـــد دس امی
ــان  ــیخته آلمـ ــورم افسارگسـ ــرار از تـ و فـ
ـــود، دوره دوم  ـــی اول ب ـــگ جهان ـــد از جن بع
ــد.  ــته نامیـ ــد ناخواسـ ــد یـــک تبعیـ را بایـ
از ۱۹۳۳ بـــا بـــه قـــدرت رســـیدن حـــزب 
نـــازی در آلمـــان، عرصـــه بـــر هنرمنـــدان 
ــد.  ــر شـ ــگ تـ ــی تنـ ــازان آلمانـ و فیلمسـ
در یـــک دوره ۶ ســـاله تـــا ۱۹۳۹، حـــدود 
۸۰۰ بازیگر، کارگـــردان، نویســـنده و تهیـــه 
ــد.  ــکا گریختنـ ــه امریـ ــا بـ ــده از اروپـ کننـ
ــت را  ــوم رفـ ــش سـ ــف رایـ ــه از کـ آن چـ
هالیـــوود جمـــع کـــرد تـــا هنرمنـــدان 
آلمانـــی، باعـــث غنـــای هنـــری هالیـــوود 
شـــوند و چهـــره فیلمســـازی آمریـــکا را 
بـــرای همیشـــه دگرگـــون کننـــد. جـــوزف 
ـــی  ـــای آلمان ـــترنبرگ از کارگردان ه ـــن اش ف
ـــدان  ـــا چن ـــه اتفاق ـــود ک ـــه ۳۰ ب ـــال ده فع
جـــزو کارگردانـــان تبعیـــدی بـــه حســـاب 
نمی آیـــد. او کـــه از چهـــارده ســـالگی بـــا 
ـــده  ـــورک آم ـــه نیوی ـــش ب ـــواده اش از اتری خان
بـــود، از ۱۹۲۵ شـــروع بـــه فیلمســـازی در 
ـــتگاری،  ـــکارچیان رس ـــرد و ش ـــکا ک امری
اولیـــن ســـاخته او بعضـــًا بعنـــوان اولیـــن 
ــاب  ــه حسـ ــی بـ ــتقل آمریکایـ ــم مسـ فیلـ

می آیـــد. تخصـــص اشـــترنبرگ در ســـاخت 
فیلم هـــای گنگســـتری مســـتقل و کـــم 
ـــای  ـــان، فیلم ه ـــه در آن زم ـــود ک ـــه ب هزین
ــی  ــد ولـ ــاب می آمدنـ ــه حسـ ــه دو بـ درجـ
ـــن  ـــترنبرگ و همی ـــل اش ـــرادی مث ـــالش اف ت
ـــی  ـــروبات الکل ـــت مش ـــون ممنوعی ـــور قان ط
ـــادی  ـــک زی ـــترها کم ـــت کنگس ـــه محبوبی ب
ــا  ــن)۱۹۲۷( بـ ــای زیرزمیـ ــرد. دنیـ کـ
ـــود  ـــازی دودآل ـــت و فضاس ـــردازی از پش نورپ
ــوردول  ــد بـ ــول دیویـ ــه قـ ــی اش بـ خیابانـ
ـــت.«  ـــوآر اس ـــم ن ـــی فیل ـــش گوی ـــی پی »گوی
ــث  ــش باعـ ــم آذرخـ ــی در ۱۹۲۹ فیلـ وقتـ
افـــت کاری اش در امریـــکا شـــد، پیشـــنهاد 
فیلمســـازی در آلمـــان را پذیرفـــت و فرشـــته 
آبـــی را در برلیـــن ســـاخت. امـــا چـــون 
شـــرایط را در آلمـــان چنـــدان مســـاعد ندیـــد،  
ـــم  ـــای فیل ـــکا برگشـــت و ســـتاره نوپ ـــه آمری ب
ـــش  ـــن دیتری ـــی مارلی ـــی یعن ـــته آب فرش
ـــکا آورد.  ـــه آمری ـــودش ب ـــا خ ـــه ب ـــم ب را ه
ـــش  ـــه ۳۰ ش ـــش در ده ـــترنبرگ و دیتری اش
ـــه  ـــد ک ـــکا کار کردن ـــم در آمری ـــا ه ـــم ب فیل
یکـــی از شاخص ترین هایشـــان  ملکـــه 
ســـرخ )۱۹۳4( بـــود. بـــه جـــز مارلیـــن 
ـــادی  ـــان زی ـــی زب ـــران آلمان ـــش، بازیگ دیتری
ـــای  ـــه کالیفورنی ـــن دوره ب ـــه در ای ـــد ک بودن
ــار و  ــدی المـ ــل هـ ــد. مثـ ــمالی رفتنـ شـ
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ـــه اش  ـــگ در مقال ـــوزان کین ـــوره. س ـــر ل پیت
در لـــوس آنجلـــس تایمـــز می نویســـد: 
یـــک  ۱۹4۲و  اســـکار  برنـــده  »فیلـــم 
کالســـیک جنـــگ جهانـــی دومـــی یعنـــی 
کازابالنـــکا، یکـــی از بســـیار فیلم هایـــی 
اســـت کـــه بـــا تبعیدی هـــای آلمانـــی پـــر 
شـــده. پـــل هنریـــد، کنـــراد ویـــت، پیتـــر 
ــکی،  ــد کینسـ ــاکال، کئونیـ ــوره، اس سـ لـ
ـــگ  ـــو، لودوی ـــل دالی ـــن، مارس ـــوت دانتی هلم
استوســـل و ولفگانـــگ زیلـــزر همـــه از 
بازیگرانـــی بودنـــد کـــه بـــرای فـــرار از 
آمـــده  آمریـــکا  بـــه  نازی هـــا  ســـلطه 
ـــن  ـــی از ای ـــر یک ـــره مینج ـــو پ ـــد.«  ات بودن
بازیگـــران مهاجـــر بـــود. او اگرچـــه یـــک 
ـــای  ـــرای ایف ـــا ب ـــود، ام ـــی ب ـــودی اتریش یه
ــوود  ــه هالیـ ــث بـ ــای خبیـ ــش نازی هـ نقـ
ـــن  ـــه یادماندنی تری ـــی از ب ـــه یک ـــد و البت آم
ـــماره  ـــتگاه ش ـــم در بازداش ـــان را ه هایش
۱۷ )۱۹۵۳( ســـاخته یـــک آلمانـــی دیگـــر 
بـــازی کـــرد. ولـــی پـــره مینجـــر ســـودای 
 ۱۹۳۱ ســـال  از  و  داشـــت  فیلمســـازی 
ــه  ــی در ۱۹۳۶ بـ ــاخت. وقتـ ــم می سـ فیلـ
آمریـــکا آمـــد، بیـــن کارگردانـــی و بـــازی 
ــان  ــوود در نوسـ ــرادوی و هالیـ ــر بـ در تئاتـ
بـــود تـــا اینکـــه موفقیـــت فیلـــم لـــورا 
)۱۹44( او را بـــه یـــک کارگـــردان درجـــه 
یـــک هالیـــوودی و یکـــی از پیشـــگامان 
اصلـــی ژانـــر نـــوآر تبدیـــل کـــرد. غیـــر از 
ایـــن، پـــره مینجـــر یکـــی از اصلی تریـــن 
کارگـــردان هایـــی بـــود کـــه جســـارت را 
بـــا خـــود بـــه هالیـــوود آورد. در دو دهـــه 
ــه  ــاخت کـ ــم سـ ــن فیلـ ــدی، او چندیـ بعـ

هـــر کـــدام روی لبـــه تیـــغ محدوده هـــای 
سانســـور آن زمـــان هالیـــوود حرکـــت 
تابوهـــای  موضوعشـــان،  و  می کردنـــد 
ــوع  ــل موضـ ــد. مثـ ــوود بودنـ ــی هالیـ اصلـ
ـــی،  ـــازوی طالی ـــا ب ـــردی ب ـــاد )م اعتی
ــت،  ــک جنایـ ــریح یـ ــاوز )تشـ ۱۹۹۵(، تجـ
و  )شـــور  همجنس گرایـــی  و   )۱۹۵۹
تعصـــب، ۱۹۶۲(. فیلم هـــای پرمینجـــر 
همیشـــه جســـورانه قلمـــداد می شـــدند 
و چـــه بســـیار آمریکایی هـــای جوانـــی 
ــت  ــای روراسـ ــنیدن دیالوگ هـ ــه از شـ کـ
و صحنه هـــای غریـــب پرمینجـــر ســـرخ 
و ســـفید  مـــی شـــدند.  )چـــون خیلـــی از 
ـــکا،  ـــان آمری تابوهـــای تحـــت سانســـور آن زم
االن هنـــوز در ایـــران وجـــود دارنـــد، از آوردن 
ــا  ــه هـ ــریح صحنـ ــا و تشـ ــوگ هـ آن دیالـ
معذوریـــم!( همـــان زمانـــی کـــه افســـران 
ســـپاه توفـــان )SA( در آلمـــان قـــدرت 
ـــف  ـــایر وظای ـــان س ـــتند و در می ـــادی داش زی
مهـــم شـــان، آزار و اذیـــت یهودیـــان هـــم 
ـــودی  ـــوان یه ـــک ج ـــود، ی ـــده ب ـــده ش گنجان
۲۷ ســـاله کـــه تـــازه داشـــت در کارش 
ـــتراحت  ـــان اس ـــرد، در زم ـــی ک ـــرفت م پیش
ـــد  ـــر ش ـــر SA درگی ـــک افس ـــا ی ـــارش، ب ناه
و او را بـــا ضربـــه ای بـــه زمیـــن انداخـــت. 
مـــرد جـــوان کـــه مـــی دانســـت ایـــن کار 
ـــت، از  ـــد داش ـــش خواه ـــی برای ـــه مجازات چ
ـــار  ـــتگاه قط ـــه ایس ـــتقیم ب ـــا مس ـــان ج هم
ـــه فرانســـه گریخـــت. ایـــن خالصـــه  رفـــت و ب
داســـتان یـــک فیلـــم نیســـت. جـــوان 
فـــراری هرمـــن کاســـترلیتز نـــام داشـــت 
ـــود  ـــاخته ب ـــم س ـــه فیل ـــان دو س ـــه در آلم ک
ـــه ســـاخت  ـــت، در میان ـــان رف ـــی از آلم و وقت
یـــک فیلـــم دیگـــر بـــود. در مجارســـتان، 
بـــا نماینـــده یونیورســـال مالقـــات کـــرد و 
ـــوود در  ـــه هالی ـــرت او ب ـــل مهاج ـــن عام همی
ـــر  ـــاده ت ـــش را س ـــا نام ـــد. در آنج ۱۹۳۶ ش
ـــم  ـــد فیل ـــتر. چن ـــری کاس ـــد هن ـــرد و ش ک
ـــرد  ـــی ک ـــال کارگردان ـــرای یونیورس ـــق ب موف
ـــه  ـــرد. در ده ـــف ک ـــتلو را کش ـــوت و کس و اب
هـــای بعـــدی او موفـــق تریـــن فیلـــم اش، 
هـــاروی )۱۹۵۰( را بـــا شـــرکت جیمـــز 
ـــا  ـــروز ب ـــه ام ـــا ب ـــه ت ـــاخت ک ـــتوارت س اس
ـــود.  ـــی ش ـــناخته م ـــکا ش ـــم در امری ـــن فیل ای
کاتســـر امـــا در ایـــران بـــا فیلـــم دزیـــره 
ــدو در  ــون برانـ ــرکت مارلـ ــا شـ )۱۹۵4( بـ
ــه  ــود کـ ــناخته می شـ ــون شـ ــش ناپلئـ نقـ
ـــود.  ـــتر ب ـــم تاریخـــی کاس ـــد فیل ـــی از چن یک

او همیـــن طـــور اولیـــن فیلـــم آمریکایـــی 
ــم  ــی دخترعمویـ ــون یعنـ ــارد برتـ ریچـ
ــل )۱۹۵۲( و اولیـــن فیلـــم ســـینه  ریچـ
اســـکوپ، خرقـــه )۱۹۵۳( را کارگردانـــی 

کـــرد. 
همـــان زمانـــی کـــه هنـــری کاســـتر 
یـــک  می ســـاخت،   فیلـــم  آلمـــان  در 
فیلمنامـــه نویـــس و تدوینگـــر جـــوان بـــه 
ـــب  ـــت صاح ـــیودماک توانس ـــرت س ـــام راب ن
ـــد  ـــی کن ـــارت را راض ـــس برنه کارش کورتی
تـــا تهیـــه کننـــده اولیـــن فیلـــم بلنـــدش 
شـــود. او شـــاهکار صامتـــش،  مـــردم در 
یکشـــنبه را درســـال ۱۹۲۹ ســـاخت. 
ـــنبه نوشـــته او،  ـــردم در یکش ـــه م فیلمنام
ـــدر  ـــی وایل ـــام بیل ـــه ن ـــتی ب ـــرادرش و دوس ب
ــنبه  ــردم در یکشـ ــت مـ ــود. موفقیـ بـ
 UFA ــا ــراردادی بـ ــد قـ ــه عقـ ــر بـ منجـ
ـــان(  ـــازی آلم ـــرکت فیلمس ـــن ش ـــی تری )اصل
ـــراه  ـــر هم ـــق دیگ ـــم موف ـــد فیل ـــد. او چن ش
ـــه  ـــا ب ـــاخت. ب ـــدر نوشـــت و س ـــی وایل ـــا بیل ب
ـــه   ـــان، او ب ـــر در آلم ـــیدن هیتل ـــدرت رس ق
وایلـــدر در پاریـــس پیوســـت و تـــا ۱۹4۰ 
ایـــن دوره فیلم هـــای  در آنجـــا مانـــد. 
فرانســـوی ســـیودماک بـــود. در شـــبی 
ــس  ــتند وارد پاریـ ــا داشـ ــان هـ ــه آلمـ کـ
آخریـــن  بـــا  ســـیودماک  می شـــدند، 
ــد.  ــکا شـ ــی امریـ ــوی راهـ ــتی فرانسـ کشـ
او در هالیـــوود بـــه ســـاختن فیلم هـــای 
دراکـــوال  پســـر  مثـــل  دو  درجـــه 
ـــل  ـــی مث ـــم های ـــا فیل ـــم ب ـــت و کم ک پرداخ
ــون  ــون )۱۹44( و مظنـ ــبح گـ زن شـ
)۱۹4۵( بـــه شـــهرت رســـید.  امـــا نبـــوغ 
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ــچ  ــه مارپیـ ــیودماک در پلـ ــی سـ اصلـ
)۱۹4۵( جلـــوه کـــرد. فیلـــم دربـــاره یـــک 
ـــای  ـــه دختره ـــود ک ـــی ب ـــرای روان ـــال گ کم
دفرمـــه و معلـــول را می کشـــد. فیلـــم 
ــازی  ــر سـ ــات و تصویـ ــت جزئیـ در پرداخـ
ـــل  ـــت قات ـــه از دس ـــری ک ـــود. دخت ـــی ب غن

می گریـــزد و پروتاگونیســـت اصلـــی فیلـــم 
ـــد  ـــث ش ـــن باع ـــت و همی ـــود، الل اس می ش
ســـیودماک از بازتـــاب و آینه هـــای کـــج و 
ـــد.  ـــتفاده کن ـــرس اس ـــال ت ـــرای انتق ـــوج ب مع
ـــفراتو  ـــو در نوس ـــه مورنائ ـــی ک ـــان روش هم
ــت  ــود. موفقیـ ــرده بـ ــتفاده کـ )۱۹۲۲( اسـ
ــه او  ــیودماک و تجربـ ــازی های سـ تصویرسـ
ــث  ــم، باعـ ــه کـ ــا هزینـ ــازی بـ در فیلم سـ
ــم  ــود و فیلـ ــر شـ ــیرش هموارتـ ــد مسـ شـ
ــی  ــا  )۱۹4۶( یکـ ــدی اش، آدمکش هـ بعـ
ـــد.  ـــوود باش ـــای هالی ـــم نوآره ـــن فیل از اولی
ســـیودماک پیـــش از بازگشـــت دوبـــاره اش 
بـــه آلمـــان در میانـــه دهـــه پنجـــاه، بـــه 
ســـاخت ایـــن گونـــه فیلـــم نوآرهـــا مثـــل 
ـــه  ـــردن )۱۹۵۰( ادام ـــا ج ـــده تلم پرون
ــی  ــار بیلـ ــیودماک،  در کنـ ــرت سـ داد. رابـ
ـــگ  ـــز الن ـــر و فریت ـــره مینج ـــو پ ـــدر، ات وایل
ـــوآر  ـــر ن ـــه ژان ـــتند ک ـــی هس ـــار کارگردان چه
ـــان  ـــه ۲۰ آلم ـــینمای ده ـــام از س ـــا اله را ب

پایـــه گـــذاری کردنـــد. 
دوســـت فیلمنامـــه نویـــس ســـیودماک، 
بیلـــی وایلدرکـــه ســـابقه روزنامـــه نـــگاری 
ــش  ــوب پیـ ــاع را خـ ــت و اوضـ ــم داشـ هـ
ـــم  ـــوی فاشیس ـــی ب ـــرد،  وقت ـــی ک ـــی  م بین
ـــه  ـــه ریش ـــد ک ـــورد، فهمی ـــامش خ ـــه مش ب
ـــد  ـــد ش ـــاز خواه ـــش دردسرس ـــش برای یهودی
و زود از کشـــور خـــارج شـــد. زمانـــی کـــه 

ــت،  ــوود رفـ ــه هالیـ ــه بـ در۱۹۳۳ از فرانسـ
ـــت  ـــی نمی توانس ـــه انگلیس ـــک کلم ـــی ی حت
ـــش و  ـــرد ریزنق ـــن م ـــی ای ـــد، ول ـــت کن صحب
ـــر  ـــل پیت ـــه ای مث ـــت همخان ـــه برک ـــگ، ب زرن
ـــت  ـــز براک ـــا چارل ـــدن ب ـــت ش ـــوره و دوس ل
ـــوود  ـــتم هالی ـــه سیس ـــی زود ب ـــت خیل توانس

ـــه  ـــت،  فیلمنام ـــا براک ـــراه ب ـــود و هم وارد ش
ارنســـت  بـــرای  را   )۱۹۳۹( نینوچـــکا 
ـــرای  ـــش )۱۹4۱( را ب ـــه آت ـــچ و گلول لوبی
ـــت و  ـــه براک ـــد. رابط ـــس بنویس ـــاوارد هاک ه
ـــردان و  ـــه کارگ ـــه رابط ـــه زودی ب ـــدر ب وایل
ـــر  ـــج قب ـــد و پن ـــدل ش ـــده ب ـــه کنن تهی
ــه  ــر هفتـ ــره )۱۹4۳(،  آخـ ــا قاهـ تـ
ـــن  ـــکار بهتری ـــده اس ـــده )۱۹4۵( )برن گمش
ـــت  ـــه( و سانس ـــردان و فیلمنام ـــم، کارگ فیل
بلـــوار )۱۹۵۰( )برنـــده اســـکار بهتریـــن 
فیلمنامـــه( را بـــا هـــم بســـازند. البتـــه 
ـــم ســـیاه  ـــرای ســـاخت فیل ـــی ب براکـــت تمایل
ـــف )۱۹44(  ـــت مضاع ـــود غرام ـــاه آل و گن

ـــه  ـــودش آن را تهی ـــدر خ ـــداد و وایل ـــان ن نش
کـــرد. فیلـــم ترکیـــب فضاهـــای تاریـــک و 
ســـایه هـــای تنـــد اکسپرسیونیســـتی بـــا 
رمـــان هـــای ســـرد کارآگاهـــی امریکایـــی 
بـــود. ریمونـــد چندلـــر کـــه خـــود از 
ــا  ــان هـ ــبک رمـ ــن سـ ــنده های ایـ نویسـ
ـــن  ـــز ام کی ـــان جیم ـــه را از رم ـــود،  فیلمنام ب
مشـــهور اقتبـــاس کـــرد. داســـتان دربـــاره 
ـــی  ـــط زن ـــه توس ـــت ک ـــه ای اس ـــد بیم کارمن
ــد.  ــوهرش را بکشـ ــا شـ ــود تـ ــوا می شـ اغـ
دیویـــد بـــوردول فیلـــم را نمونـــه شـــاخص 
ــالهای جنـــگ می دانـــد و  ــوآر سـ ــم نـ فیلـ
می نویســـد: »بســـیاری از مشـــخصه های 
ـــر  ـــد: ه ـــور دارن ـــم حض ـــوآر در فیل ـــم ن فیل
دو شـــخصیت اصلـــی فیلـــم فاســـدند، 
صـــدای کارمنـــد بیمـــه بـــه عنـــوان راوی 
ـــل  ـــده، مح ـــه ش ـــه کار گرفت ـــر ب روی تصاوی
ـــهری  ـــه ش ـــره و گرفت ـــای تی ـــا فض رویداده
ــی  ــرانجام و محتومـ ــق بی سـ ــت و عشـ اسـ
ـــوب  ـــای خ ـــمردن فیلم ه ـــت.« ش در کار اس
ــًا کار ســـختی اســـت  ــدر واقعـ بیلـــی وایلـ
ــک  ــزرگ و کوچـ ــدی بـ ــی از کمـ ولـ
)۱۹4۲( کـــه اولیـــن فیلـــم هالیـــوودی اش 
ـــتگی در ۱۹۸۱، ۲۵  ـــان بازنشس ـــا زم ـــود ت ب
فیلـــم بلنـــد ســـاخت کـــه در بیشترشـــان 
ــود  ــه خـ ــدی زیرکانـ ــی و رنـ ــوخ طبعـ شـ
ــود. در  ــده می شـ ــوح دیـ ــه وضـ ــدر بـ وایلـ
ــه حـــرف اصلـــی را  ــای او، فیلمنامـ فیلم هـ
می زنـــد و تکنیـــک فیلمســـازی و فـــرم 
ســـینمایی، شـــدیداً وابســـته بـــه قصـــه و 
شـــخصیت ها هســـتند. وایلـــدر صحنـــه ای 
ــد را  ــی باشـ ــد تکنیکـ ــش از حـ ــه بیـ کـ
ــاگر و دور  ــن تماشـ ــی ذهـ ــث گمراهـ باعـ
ــرای  ــت. بـ ــتان می دانسـ ــدن او از داسـ شـ
همیـــن هـــم فیلم هـــای وایلـــدر را بیشـــتر 
شـــده،  پرداخـــت  شـــخصیت هایی  بـــا 
دیالوگ هایـــی  و  نـــاب  موقعیت هایـــی 
هوشـــمندانه بـــه یـــاد می آوریـــم تـــا 
و  دوربیـــن  زاویه هـــای  و  حرکت هـــا 

میزانســـن های چشـــمگیر. 
ســـال ۱۹۲۹ کـــه رابـــرت ســـیودماک 
داشـــت مـــردم در یکشـــنبه را بـــا 
وایلـــدر می ســـاخت،  بیلـــی  فیلمنامـــه 
ـــرداران  ـــی از فیلمب ـــه یک ـــی ب ـــدان توجه چن
ــاله  ــوان ۲۲ سـ ــت. جـ ــازه کارش نداشـ تـ
ــان. او  ــه مـ ــرد زینـ ــام فـ ــه نـ ــی بـ اتریشـ
تصمیـــم داشـــت ویولونیســـت شـــود، بـــه 
ـــد و در  ـــوق خوان ـــد و حق ـــن آم ـــگاه وی دانش
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دانشـــگاه بـــه ســـینما عالقـــه منـــد شـــد. 
ـــل  ـــرای تحصی ـــه ب ـــش از اینک ـــان پی ـــه م زین
ـــم  ـــد فیل ـــرود،  در چن ـــکا ب ـــه امری ـــینما ب س
آلمانـــی از جملـــه مـــردم در یکشـــنبه 
ــل  ــان در اوایـ ــه مـ ــود. زینـ ــردار بـ فیلمبـ
ـــهور، رابرت  ـــاز مش ـــتند س ـــا مس ـــه ۳۰ ب ده
ــه  ــه زینـ ــرد. دوره ای کـ ــی کار کـ فالهرتـ
مـــان از آن بـــه عنـــوان مهمتریـــن اتفـــاق 
ـــر  ـــد. تاثی ـــاد می کن ـــه ای اش ی ـــی حرف زندگ
فالهرتـــی را در اولیـــن فیلـــم بلنـــد زینـــه 
ـــد  ـــد دی ـــم می ش ـــوج )۱۹۳۵( ه ـــان، م م
کـــه در لوکیشـــنی واقعـــی در مکزیـــک و 
بـــا بومیـــان محلـــی غیرحرفـــه ای ســـاخته 
ـــان را  ـــه م ـــن حســـاب، زین ـــا ای ـــود. ب شـــده ب
ـــدی  ـــران تبعی ـــزو مهاج ـــم ج ـــاید نخواهی ش
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــه هرحـــال او، ب ـــی ب ـــم ول بیاوری
ـــرای  ـــکان بازگشـــتی ب ریشـــه یهـــودی اش، ام
خـــودش نمی دیـــد. زینـــه مـــان در ۱۹۳4 
ـــرد.  ـــکان ک ـــل م ـــوود نق ـــه هالی ـــک ب از مکزی
ـــه دو،  ـــم درج ـــد فیل ـــاخت چن ـــد از س او بع
ـــازی  ـــا ب ـــب )۱۹44( ب ـــن صلی ـــا هفتمی  ب
اسپنســـر تریســـی و اســـتفاده از مهاجـــران 
واقعـــی آلمانـــی در فیلـــم، خـــودش را مطـــرح 
کـــرد. بعـــد از پایـــان جنـــگ جهانـــی،  فهمیـــد 
ـــان هولوکاســـت  ـــدر و مـــادرش در جری کـــه پ
ــا وجـــود انـــدوه از  کشـــته شـــده انـــد. بـ
ــه  ــارهایی کـ ــن و فشـ ــت دادن والدیـ دسـ
اســـتودیو روی انتخـــاب هـــای او مـــی آورد، 
تســـلیم نشـــد و بـــا جســـتجو  )۱۹4۸(

ـــت  ـــه را دریاف ـــن فیلمنام ـــکار بهتری ـــه اس )ک
کـــرد(، توانســـت موقعیتـــش را تثبیـــت کنـــد. 
ـــوآری  ـــم ن ـــونت )۱۹4۸( فیل ـــل خش عم
ـــابق  ـــی س ـــی جنگ ـــک زندان ـــورد ی ـــود در م ب
کـــه ســـعی دارد از فرمانـــده اش انتقـــام 
بگیـــرد. زینـــه مـــان،  عمـــل خشـــونت 
را اولیـــن فیلمـــی می دانســـت کـــه »در 
کـــه  می کـــردم  راحتـــی  احســـاس  آن 
ـــوری  ـــًا چط ـــم و دقیق ـــه می خواه ـــًا چ دقیق
می توانـــم بـــه آنچـــه می خواهـــم برســـم.« 
از  یکـــی  بـــه  بعـــدی  دهه هـــای  در  او 
هالیـــوود  کارگردانـــان  تریـــن  بـــزرگ 
ــن  ــردان )۱۹۵۰( اولیـ ــد. مـ ــل شـ تبدیـ
فیلـــم مارلـــون برانـــدو بـــر پـــرده ســـینما، 
و  برانگیـــز  بحـــث  متفـــاوت،  وســـترن 
ــروز )۱۹۵۲(و  ــرای نیمـ ــدگار ماجـ مانـ
از اینجـــا تـــا ابدیـــت )۱۹۵۳( )برنـــده 
هشـــت اســـکار از جملـــه بهتریـــن فیلـــم 
ــام  ــرای تمـ ــردی بـ و کارگردانـــی(، مـ

ــغال )۱۹۷۳(،   ــول )۱۹۶۶(، روز شـ فصـ
جولیـــا )۱۹۷۷( از جملـــه فیلم هـــای 
ـــردان پیشـــگام رئالیســـم  ـــن کارگ ـــدگار ای مان

بودنـــد. 
مهاجـــر  کارگردان هـــای  بیشـــتر  اگـــر 
ــا و  ــه ۳۰ را جوان ترهـ ــان دهـ ــی زبـ آلمانـ
ــد،   ــی دادنـ ــکیل مـ ــا تشـ ــم تجربه ترهـ کـ
ولـــی در بیـــن آنهـــا کســـی مثـــل فریتـــز 
النـــگ هـــم وجـــود داشـــت. کســـی کـــه 
ــب  ــهور و صاحـ ــاز مشـ ــان، فیلمسـ در آلمـ
ســـبکی بـــود و دکتـــر مابـــوزه قمـــار 
ــس )۱۹۲۷(، ام  ــاز )۱۹۲۲(، متروپلیـ بـ
موفـــق  فیلم هـــای  بســـیاری  و   )۱۹۳۱(
دیگـــر را ســـاخته بـــود. متروپلیـــس 
هـــای  فیلـــم  آخریـــن  از  یکـــی  کـــه 
ـــد،   ـــی آی ـــاب م ـــه حس ـــتی ب اکسپرسیونیس
ـــیاهی لشـــکرهای  ـــم و س ـــای عظی ـــا دکوره ب
ـــا عمـــق میـــدان کاذب، در  ـــاد و نماهـــای ب زی
ـــرار  ـــتقبال ق ـــه و اس ـــورد توج ـــم م ـــکا ه امری

گرفتـــه بـــود. 
ــت و  ــه داش ــی عالق ــه نقاش ــوان، ب ــز ج فریت
بعــد از اینکــه کمــی دنیــا را گشــت، بــا درگیــر 
ــت  ــش پیوس ــه ارت ــگ، ب ــا در جن ــدن اروپ ش
ــود  ــان ب ــن زم و در ۱۹۱۶ زخمــی شــد. در ای
کــه در زمــان بهبــودی اش شــروع بــه نوشــتن 
طــرح هایــی بــرای فیلــم کــرد. بعــد از اتمــام 
جنــگ، بــه عنــوان نویســنده در شــرکت تولید 
ــا  ــد و ب ــغول کار ش ــر مش ــک پوم ــم اری فیل
ــو،  فیلمنامــه  همســر آینــده اش تئــا فــن هارب
ــس و ام را  ــد،  متروپلی ــوزه، زیگفیری ماب
ــز،  ــوزف گوبل ــه ج ــود ک ــی ب ــت. او کس نوش
وزیــر تبلیغــات هیتلــر، به او پیشــنهاد ریاســت 

ــه  ــگ ک ــان را داد. الن ــینمای آلم ــن س انجم
تمایــالت ضــد نــازی داشــت،  پیشــنهاد گوبلــز 
را رد کــرد و اندکــی بعــد،  مخفیانــه پول هایــش 
را بــه خــارج از کشــور منتقــل و از آلمــان بــه 
ــال، در  ــک س ــد از ی ــرد و بع ــرار ک ــه ف فرانس
اواســط ۱۹۳4 بــه امریــکا رفــت. او در بیســت 
ســال بعــدی،  فیلم هــای متعــددی در آمریــکا 
ســاخت. از جملــه وزارت تــرس )۱۹44(، زن 
پشــت پنجــره )۱۹44( و خیابــان ســرخ 
ــوآر  )۱۹4۵( کــه از نمونه هــای خــوب فیلــم ن
ــتر  ــب خاکس ــه از ترکی ــی ک ــد. فیلم های بودن
ــر  ــات معاص ــی و ادبی ــم آلمان اکسپرسیونیس
ــود  ــه وج ــازه ب ــر ت ــری سراس ــی،  ژان امریکای
ــد. اگرچــه النــگ در ایــن مــدت بســیار  آوردن
پــرکار بــود و در ژانرهــای وســترن،  جاسوســی، 
ــی  ــاخت، ول ــم س ــره آور فیل ــودرام و دله مل
ــداری کــه در آلمــان  ــار و اقت ــه اعتب هرگــز ب
داشــت نرســید. عمومــًا کنتــرل زیــادی روی 
ــه  ــم هایــش نداشــت و در دهــه پنجــاه ب فیل
ــازی و  ــت فیلمس ــبی صنع ــت نس ــر اف خاط
ــم  ــران، ک ــل و بازیگ ــا عوام ــش ب بدخلقی های
ــاه  ــه پنج ــر ده ــگ در اواخ ــد. الن ــر ش کارت
ــرش  ــم آخ ــه فیل ــت و س ــان برگش ــه آلم ب
ــورد  ــدام م ــچ ک ــه هی ــاخت ک ــا س را در آنج
ــر  ــوی دیگ ــن س ــد. ای ــرار نگرفتن ــال ق اقب
چهــره مهاجــرت بــه هالیــوود بــود. بعضی هــا 
ــی  ــدند و بعض ــل ش ــد ح ــگ جدی در فرهن
آوردنــد.  بدســت  موقــت  موفقیت هــای 
ــه در  ــل ک ــم تی ــل ویلهل ــر مث ــی دیگ بعض
آلمــان فیلمســاز شــناخته شــده و محترمــی 
بــود، در هالیــوود بــه ســاخت فیلم هــای 
ــان  ــه بزرگترینش ــد ک ــی ش ــه دو راض درج
ــه  ــا، چ ــز اینه ــه ج ــی بود.ب ــای تارزان فیلم ه
ــد کــه در زندگــی  بســیار اســتعدادهایی بودن
ــی از  ــه کل ــره حــل شــدند و نامشــان ب روزم

ــت. ــا رف یاده

منابع: 

کتــاب تاریــخ ســینما نوشــته دیویــد بــوردول و 
کریســتن تامســون، نشــر مرکــز

جهــان،  ســینمای  تحلیلــی  تاریــخ  کتــاب 
فارابــی انتشــارات 

ــه  ــر ب مســتند »تبعیــدی هــای ســینما: از هیتل
ــوود« هالی

ــایت  ــوود در وبس ــای در هالی ــی ه ــه آلمان مقال
)the German Way( آلمانــی  روش 



ــینما  ــخ سـ ــذاری در تاریـ ــت و گـ ــا گشـ بـ
ــدا  ــوان پیـ ــدودی را می تـ ــان معـ کارگردانـ
کـــرد کـــه در ســـینمای صامـــت و هـــم در 
ـــود  ـــگاه خ ـــینما جای ـــدن س ـــق ش ـــر ناط عص
را حفـــظ کـــرده و توانســـته باشـــند حتـــی 
ســـبک بصـــری خـــود را نیـــز بـــه نســـبت 
ـــد.  ـــش دهن ـــوژی روز، افزای ـــات و تکنول امکان
ژوزف فـــون اشـــترنبرگ از آن دســـت فیلـــم 
ســـازانی بـــود کـــه توانســـت در ســـینمای 
ـــام  ـــای پرکشـــش ن ـــا ســـاخت درام ه ـــت ب صام
خـــود را بـــه عنـــوان کارگردانـــی صاحـــب ســـبک 
ـــه در  ـــد. او ک ـــت کن ـــوود ثب ـــینمای هالی در س
دو ســـالگی بـــه همـــراه خانـــواده از اتریـــش بـــه 
ـــر  ـــد اکث ـــود. مانن ـــرده ب ـــرت ک ـــکا مهاج آمری
هـــم نســـان خـــود کارهـــای مختلفـــی را 
در جوانـــی از فروشـــندگی تـــا تعمیـــرکاری 
ـــا  ـــد ت ـــق ش ـــرانجام موف ـــا س ـــرد ت ـــه ک تجرب
ـــه عنـــوان  کاری را در کمپانـــی جهـــان فیلـــم ب
تصحیـــح کننـــده و متصـــدی چـــاپ فیلـــم 
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لطفا موبور ها را جدی بگیرید 
نگاهی به  فیلم فرشته آبی از ورای دیگر آثار ژوزف فون اشترنبرگ
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ـــتند  ـــد مس ـــاخت چن ـــد از س ـــد. بع ـــدا کن پی
ـــرای  ـــی اول ب ـــگ جهان ـــاره جن ـــی درب تبلیغات
ارتـــش آمریـــکا او در اولیـــن تـــاش بـــرای 
ـــم ســـازی موفـــق شـــد نظرهـــای بســـیاری  فیل
ـــکارچیان  ـــد. در ش ـــب کن ـــود جل ـــه خ را ب
رســـتگاری اشـــترنبرگ داســـتان ســـیاه و 
ـــد فرجامـــی کـــه تمـــی رومانتیـــک و مثلثـــی  ب
عشـــقی داشـــت را چنـــان بـــا فضاســـازی و 
نورپـــردازی خـــاص خـــود عجیـــن می کنـــد 
کـــه بـــه هیـــچ کـــدام از فیلم هـــای آن دوره 
هالیـــوود شـــباهت نـــدارد. عـــده ای حتـــی فیلـــم 
ـــکا  ـــینمای آمری ـــتقل س ـــر مس ـــتین اث را نخس
ـــط  ـــم و توس ـــه ای ک ـــا بودج ـــه ب ـــد ک می دانن
ـــش  ـــه پی ـــام ســـاخته شـــده ک ـــی گمن کاگردان
زمینـــه تئاتـــری هـــم در کارنامـــه خـــود نـــدارد. 
ـــی  ـــای مثبت ـــه نقده ـــم ک ـــش فیل ـــد از نمای بع
ــدی  ــدار و کنـ ــن کشـ ــم لحـ ــی رغـ را علـ
ریتـــم کـــه در آن ســـال ها متـــداول نبـــود، 
ـــورد و  ـــری پیکف ـــر م ـــه مهم ت ـــت و از هم گرف

ـــخصیت پردازی  ـــیفته ش ـــن ش ـــی چاپلی چارل
ـــه ای  ـــه گون ـــی اشـــترنبرگ شـــدند ب و کارگردان
ــی  ــرد فیلمـ ــوت کـ ــن از او دعـ ــه چاپلیـ کـ
ـــرغ  ـــم م ـــه فیل ـــازند و در نتیج ـــترک بس مش
ـــچ  ـــه هی ـــه البت ـــود ک ـــاخته می ش ـــی س دریای
ـــرانجام  ـــد و س ـــران را نمی بین ـــگ اک ـــت رن وق
در انبـــار اســـتودیو یونایتـــد آرتیســـت گـــم 
ــدی اش را  ــم بعـ ــترنبرگ فیلـ ــود. اشـ می شـ
ـــکار  ـــام گناه ـــه ن ـــر ب ـــن مای ـــرو گلدی در مت
ـــم  ـــر دو فیل ـــروزه ه ـــه ام ـــاخت ک ـــا س زیب
ـــت  ـــرات یادداش ـــه نظ ـــی ب ـــا نگاه ـــود و ب مفق
ـــه  ـــت ک ـــوان دریاف ـــان  می ت ـــان  آن زم نویس
ـــم  ـــه درخشـــش فیل ـــچ گاه ب ـــا هی ـــت آنه کیفی
ـــی  ـــر زمین ـــای زی ـــا دنی ـــا ب ـــود. ام اول نب
بـــود کـــه بـــار دیگـــر نـــام او بـــه عنـــوان 
ـــای شـــهری  ـــق فضاه ـــا در خل ـــی توان کارگردان
ملمـــوس و در عیـــن حـــال کنتـــرل شـــده،مطرح 
ـــدرت  ـــر ق ـــه پ ـــود فیلم نام ـــته ب ـــد. او توانس ش
ـــا نورهـــای  ـــه شـــیوه خـــود و ب ـــن هکـــت را ب ب
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ســـایه روشـــن و در فضاهـــای گرفتـــه و عبـــوس 
ـــب  ـــب مخاط ـــن ترکی ـــد و از دل ای ـــکل ده ش
ـــه  ـــه در گون ـــود ک ـــه می ش ـــی مواج ـــا فیلم ب
ـــمار  ـــه ش ـــت ب ـــتری تک/کال ـــینمای گنگس س
مـــی رود و الگویـــی می شـــود بـــرای دیگـــر 
شـــاهکارهای ایـــن گونـــه ماننـــد دشـــمن 
مـــردم ، ســـزار کوچـــک و صـــورت 
ـــود  ـــکلی خ ـــه ش ـــدام ب ـــر ک ـــه ه ـــی ک زخم
را مدیـــون جســـارت اشـــترنبرگ در طـــرح 
ـــکاران،  ـــای خاف ـــر از تباهـــی دنی ـــده و پ پیچی

می داننـــد.
در آخریـــن فرمـــان اشـــترنبرگ امیـــل 
یانینگـــز، بازیگـــر کاســـیک ســـینمای آلمـــان 
را در نقـــش ژنـــرال روســـی را هدایـــت می کنـــد 
امپراطـــوری  ژنرال هـــای  نســـل  از  کـــه 
ـــا  ـــد ام ـــت می کردن ـــیه حفاظ ـــای روس تزاره
ــزار  ــهای تـ ــام پادشـ ــد از فروپاشـــی نظـ بعـ
و آمـــدن بولشـــویک ها بیـــکار شـــده و بـــه 
ـــش  ـــینمایی نق ـــری و س ـــار تئات ـــار در آث ناچ
ـــب و کار  ـــرای کس ـــود را ب ـــی خ ـــای واقع دنی
ـــن  ـــاق ای ـــد از اتف ـــی می کن ـــاش بازآفرین و مع
ـــه  ـــود ک ـــنهاد می ش ـــه او پیش ـــی ب ـــار نقش ب
ـــت  ـــیه اس ـــتی روس ـــاب کمونیس ـــاره انق درب
ـــی  ـــه زندگ ـــی ک ـــان اتفاق ـــت هم ـــی درس یعن
ــن  ــب ایـ ــود. جالـ ــرده بـ ــون کـ او را دگرگـ
کـــه کارگردانـــی فیلـــم را نیـــز بـــه کســـی 
ســـپرده اند کـــه از انقابیـــون ســـابق اســـت 
ـــکنجه  ـــط او ش ـــاب توس ـــگام انق ـــه در هن ک
ـــل  ـــدا قاب ـــان ابت ـــتان در هم ـــت داس ـــده اس ش
پیـــش بینـــی و رو بـــه نظـــر می رســـد امـــا 
فـــون اشـــترنبرگ بـــا اســـتفاده گســـترده از 
فـــاش بـــک بســـیاری از حقایـــق دربـــاره 
ـــرح  ـــی ش ـــه آرام ـــتانش را ب ـــای داس کاراکتره
ـــا  ـــد ب ـــی کن ـــعی م ـــم س ـــاز ه ـــد او ب می ده
ـــر  ـــی دیگ ـــه یک ـــرال ب ـــدن ژن ـــد ش ـــه من عاق
ـــد  ـــه او ببخش ـــانی ب ـــه انس ـــران وجه از بازیگ
ـــود.  ـــخصیت او ش ـــل ش ـــب کام ـــع تخری و مان
درخشـــش یانینگـــز در ایـــن فیلـــم بـــه آن 
ـــت  ـــکار توانس ـــم اس ـــه در مراس ـــود ک ـــد ب ح
ـــی را در  ـــش اصل ـــر نق ـــن بازیگ ـــکار بهتری اس
ـــان  ـــن می ـــد و در ای ـــود کن ـــال از آن خ آن س
ـــمبلی  ـــود س ـــه خ ـــهور ک ـــاول مش ـــام پ ویلی
ــت  ــینمای صامـ ــدرت سـ ــر قـ ــردان پـ از مـ
ــردان  ــد و در نقـــش کارگـ محســـوب می شـ
ـــام  ـــود، اع ـــرده ب ـــکاری ک ـــم هم ـــا فیل ـــر ب تات
ـــه در  ـــختی هایی ک ـــل س ـــه دلی ـــه ب ـــرد ک ک
ــترنبرگ  ــب اشـ ــرداری از جانـ ــول فیلم بـ طـ
بـــه او تحمیـــل شـــده، دیگـــر حاضـــر بـــه 

ـــت. ـــی از او نیس ـــازی در فیلم ب
ــترنبرگ  ــورک اشـ ــکله های نیویـ در اسـ
بـــاز هـــم بـــه ســـراغ درام هـــای تلـــخ 
اجتماعـــی رفـــت و جســـارت خـــود را بـــه 
عنـــوان کارگردانـــی بی اعتنـــا بـــه جریـــان 
روز و خلـــق فضاهایـــی نامرســـوم، نشـــان داد. او 
ـــد  ـــخصیت های ناامی ـــتر ش ـــت بیش ـــا پرداخ ب
ـــا را  ـــی آن ه ـــان در زندگ ـــای ش ـــه کمبوده ک
ـــد،  ـــراری می ده ـــهری ف ـــدرن ش ـــه م از جامع

ـــه و همچنیـــن  ـــه درک پخت نشـــان می دهـــد ب
مایم تـــری از وقایـــع اجتماعـــی و انعـــکاس 
آن در قـــاب ســـینما رســـیده اســـت. فیلـــم 
در یـــک بـــازه ی بیســـت و چهـــار ســـاعته 
می گـــذرد و اشـــترنبرگ ســـعی در ارائـــه 
ـــب در  ـــه در آن مخاط ـــم دارد ک ـــی رئالیس نوع
ـــده در  ـــاخته ش ـــای س ـــختی فض ـــه س ـــدا ب ابت
اســـتودیو  را بـــاور می کنـــد امـــا بـــه علـــت 
ـــه  ـــز او از عناصـــر صحن اســـتفاده شـــگفت انگی
و میزانســـن های خاقانـــه فضـــا را بـــرای 
ـــه شـــکلی  ـــورد نظـــرش ب پیشـــبرد داســـتان م
ــرل  ــده کنتـ ــه بیننـ ــد کـ ــی می کنـ طراحـ
ـــوش و  ـــری را فرام ـــات بص ـــام جزئی ـــدن تم ش

بـــا قصـــه همـــراه می شـــود.
اشـــترنبرگ بـــا دو فیلـــم تـــور و مـــورد 
ـــی از  ـــدام جزئ ـــر ک ـــه ه ـــمیت ک ـــا اس لن
فیلم هـــای گمشـــده او محســـوب می شـــوند 
ـــا  ـــی ب ـــی درام ـــت. اول ـــق گذاش ـــا دوران ناط پ
مایه هـــای آثـــار جنایـــی و دومـــی فیلمـــی 

کوتـــاه محســـوب می شـــود. صاعقـــه 
ــاز  ــه بـ ــود کـ ــدا دار او بـ ــم صـ ــن فیلـ اولیـ
ـــار  ـــن ب ـــا، ای ـــای مافی ـــه دنی ـــت ب ـــی داش نگاه
ـــازی یکـــی از ســـه  ـــدان و ب ـــا پـــس زمینـــه زن ب
ـــا  ـــه ب ـــت ک ـــورج بنکراف ـــش ج ـــر محبوب بازیگ
ــار  ــتزبرگ در کنـ ــای اشـ ــازی در فیلم هـ بـ
جیمـــز کاگنـــی بـــزرگ بـــه اســـطوره های 
ـــد. ـــل ش ـــتری تبدی ـــینمای گنگس ـــن س آغازی

بـــه دعـــوت اریـــش پومـــر تهیـــه کننـــده 

یوفـــا،  کمپانـــی  و  آلمانـــی  سرشـــناس 
ــم  ــن فیلـ ــاخت اولیـ ــرای سـ ــترنبرگ بـ اشـ
ـــی رود.  ـــه آن جـــا م ـــان ب ســـینمایی ناطـــق آلم
فرشـــته آبـــی کـــه بـــر اســـاس رمانـــی 
ــد  ــاخته شـ ــام سـ ــن نـ ــه همیـ ــهور بـ مشـ
ـــد فرجـــام اســـتادی  روایتـــی اســـت از عشـــق ب
ـــام و  ـــه خواننـــده بدن خشـــک و ســـخت گیـــر ب
ـــا  ـــترنبرگ ب ـــی. اش ـــتاره آب ـــه س ـــب کاف دلفری
ـــرده  ـــی نک ـــان زندگ ـــچ گاه در آلم ـــه هی آن ک
ــاختار  ــی از سـ ــناخت دقیقـ ــا شـ ــود امـ بـ
فرهنگـــی و اجتماعـــی آلمـــان داشـــت و قصـــه 
ـــری  ـــای بص ـــه مایه ه ـــز ب ـــده نی ـــاب ش انتخ

آثـــار پیشـــین او نزدیـــک بـــود.
فرشـــته آبـــی در ســـال 1930 ســـاخته 
شـــد ســـالی کـــه حـــزب نـــازی دومیـــن و 
البتـــه قدرتمندتریـــن حـــزب آلمـــان محســـوب 
می شـــد. افزایـــش حجـــم تبلیغـــات عـــوام 
گرایانـــه و ســـرکوب محســـوس عقایـــد 
ضـــد میهـــن پرســـتانه چنـــد ســـالی بـــود 
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ــاده  ــا افتـ ــان جـ ــی آلمـ ــه سیاسـ در صحنـ
ـــه  ـــدان ب ـــه هنرمن ـــر را البت ـــگ خط ـــود. زن ب
خصـــوص اکسپرسونیســـت ها بـــه صـــدا 
ـــم  ـــاخت فیل ـــل از س ـــا قب ـــد و ت درآورده بودن
فرشـــته آبـــی قشـــر عمـــده ای از آن هـــا 
تبعیـــد را بـــه زندگـــی در جامعـــه ملتهـــب 
ـــه  ـــد کســـانی ک ـــا بودن ـــد ام ـــح داده بودن ترجی
همزمـــان از برانگیختـــه شـــدن احساســـات 
نـــژاد پرســـتانه هیتلـــر بـــا توجیـــه کمـــک 
ـــس از  ـــه پ ـــم شکســـته جامع ـــه دره ـــه روحی ب
ـــی  ـــا حت ـــد. ام ـــتقبال می کردن ـــگ اول اس جن
ـــه در حـــال رخ دادن را  ـــا هـــم عمـــق فاجع آنه

نمی کردنـــد. پیش بینـــی 

ـــتاد  ـــی اس ـــل زندگ ـــی از مح ـــا نماهای ـــم ب فیل
ــه  ــود کـ ــروع می شـ ــز( شـ ــل یانگینـ )امیـ
ــوت  ــا سـ ــت بـ ــاش اسـ ــانه در تـ سرخوشـ
زدن جلـــوی قفـــس پرنـــده ای، آن را بـــرای 
خوانـــدن بـــه وجـــد بیـــاورد. امـــا متوجـــه 
بـــدن بـــی جـــان پرنـــده در کـــف قفـــس 
اســـتاد  تعجـــب  جـــواب  در  می شـــود. 
پیشـــخدمت زن بـــه او می گویـــد چنـــد 
روزی می شـــود کـــه پرنـــده مـــرده اســـت. 
ـــه  ـــن طعن ـــه آغازی اشـــترنبرگ از همـــان صحن
ــد و  ــان می زنـ ــنفکر آلمـ ــر روشـ ــه قشـ را بـ
انتظـــار بیهـــوده و خـــوش بینانـــه آنـــان را 
ـــد.  ـــر می کش ـــه تصوی ـــکل ب ـــن ش ـــه بهتری ب
ـــوزان  ـــش آم ـــت دان ـــر اس ـــخت گی ـــتاد س اس
ـــتاد  ـــت اس ـــا باه ـــد ام ـــن را می دانن ـــم ای ه
ــدی  ــاط و جـ ــر انضبـ ــد بـ ــزان تاکیـ در میـ
بـــودن اســـت کـــه باعـــث می شـــود دانـــش 
ـــوزان  ـــش آم ـــد. دان ـــدی اش نگیرن ـــوزان ج آم
ـــوب  ـــت مرع ـــرار نیس ـــد و ق ـــد را رد کرده ان ح

رفتـــار اســـتاد شـــوند آن هـــا مدتـــی اســـت 
ـــول  ـــه ق ـــده اند. ب ـــه ش ـــگ عام ـــذب فرهن ج
زیگفریـــد کراکائـــر بـــه درســـتی می تـــوان 
ــه  ــت از چـ ــرار اسـ ــازی قـ ــش نـ ــد ارتـ دیـ
قشـــری تشـــکیل شـــود. دانـــش آموزانـــی 
ـــه رخ  ـــح و ب ـــرای تفری ـــی ب ـــر فرصت ـــه از ه ک
ــد.  ــتفاده می کننـ ـــان اسـ ــیدن بلوغ ش کشـ
اولیـــن قـــدم، جمـــع شـــدن در کافـــه 
ـــدان  ـــه چن ـــی ن ـــت. محل ـــی اس ـــته آب فرش
خوشـــنام بـــرای شـــب نشـــینی های طبقـــه 
ـــه  ـــده وسوس ـــد زدن خوانن ـــه دی ـــر و البت کارگ
ـــش(.  ـــن دیتری ـــوال )مارل ـــوال ل ـــا ل ـــز آنج انگی
اســـتاد شـــبی مخفیانـــه بـــه ســـمت کافـــه 

ــگ  ــای تنـ ــا او را در کوچه هـ ــی رود و مـ مـ
ــرده  ــن کـ ــاه روشـ ــور مـ ــه نـ ــک کـ و تاریـ
ــتی ها از  ــدای کشـ ــم. صـ ــب می کنیـ تعقیـ
ـــور  ـــوی ن ـــند و در تال ـــوش می رس ـــه گ دور ب
ـــه و  ـــده در صحن ـــیده ش ـــگ پاش ـــفید کمرن س
جلـــوه خانه هایـــی کـــه اســـتاد را محاصـــره 
ـــد  ـــتی را از ب ـــل و درس ـــس کام ـــد ح کرده ان

ــد. ــل می کننـ ــی منتقـ فرجامـ
ـــر  ـــه دی ـــه را ب ـــه فرهیخت ـــترنبرگ جامع  اش
ــه در  ــی کـ ــر بزرگـ ــر خطـ ــی در برابـ فهمـ
ــد.  ــم می کنـ ــود متهـ ــا بـ پیـــش روی آن هـ
ـــود  ـــد خ ـــته مانن ـــر فرش ـــا ظاه ـــوال ب ـــوال ل ل
ـــد  ـــه مانن ـــه ب ـــر عظمـــت کاف ـــور پ و در آن دک
صحنـــه  روی  او  می درخشـــد  جواهـــری 
ــد و  ــت می کنـ ــد حرکـ ــام قـ ــی تمـ در قابـ
ـــی در  ـــدگان حت ـــر خوانن ـــا دیگ ـــاوت اش ب تف
ـــه  ـــه ب ـــتاد ک ـــد. اس ـــه رخ می کش ـــن ب راه رفت
ـــا  ـــه آنج ـــوزان ب ـــش آم ـــری دان ـــد مچ گی قص
آمـــده در اتـــاق گریـــم گرفتـــار احساســـات 
بی پـــروای او می شـــود. اشـــترنبرگ داســـتان 
را نـــه بـــه شـــکلی در پـــرده و ادبـــی بلکـــه 
بـــه روتریـــن شـــکل پیـــش می بـــرد. قـــرار 
نیســـت لـــوال لـــوال بـــدکاره ای فیلســـوف و 
یـــا رقاصـــی بـــا جلوه هـــای اثیـــری باشـــد 
ـــاده.  ـــر افت ـــه گی ـــد روزگار در آن کاف ـــه از ب ک
ـــد چینـــش اســـتادانه ماجراســـت  ـــه در رون نکت
ــان  ــه همـ ــه او بـ ــد کـ ــان می دهـ ــه نشـ کـ
ـــد  ـــه می کن ـــراز عاق ـــه اب ـــطح ک ـــکل و س ش
ـــرار  ـــم ق ـــر ه ـــورد تحقی ـــتاد را م ـــد اس می توان
ـــطحی  ـــی و س ـــب دم دم ـــا دلفری ـــد. او ذات ده

رفتـــار می کنـــد.
ـــات  ـــی ســـقوط تدریجـــی اخاقی ـــته آب فرش
تـــو خالـــی و ســـخت گیرانـــه را در قالـــب اســـتاد 
بـــه آرامـــی روایـــت می کنـــد او لحظـــه بـــه 
ـــتادی اش  ـــان اس ـــوان و نش ـــتر عن ـــه بیش لحظ
را از دســـت می دهـــد تـــا جایی کـــه در 
ــوال  ــد لـ ــواب قدقـ ــی در جـ ــم عروسـ مراسـ
ــد.  ــو می کنـ ــی قوقـ ــه دل قوقولـ ــوال از تـ لـ
ــت  ــت دادن موقعیـ ــا از دسـ ــر بـ او در ظاهـ
ــا  ــد امـ ــی می رسـ ــه رهایـ ــی اش بـ اجتماعـ
کارگـــردان هنـــوز نیمـــی از فیلـــم را کنـــار 
ــرا و  ــده آرمان گـ ــور بیننـ ــا تصـ ــته تـ گذاشـ
خوشـــبین را بـــا نمایـــش ســـویه ی تاریـــک 
ایـــن رونـــد خـــراب کنـــد. در واقـــع قصـــد 
اشـــترنبرگ نمایـــش فاصلـــه ای اســـت کـــه 
میـــان جامعـــه ای از افـــراد نخبـــه و مـــردم 
ـــب  ـــده از جان ـــه ش ـــگ دیکت ـــر از فرهن متنف
نخبـــگان اســـت کـــه عکـــس العمـــل اش را 
ـــمایل  ـــردن ش ـــرد ک ـــن و خ ـــت انداخت ـــا دس ب
ـــود  ـــت نب ـــی جه ـــد. ب ـــان می ده ـــتاد نش اس
کـــه فرشـــته آبـــی یکـــی از فیلم هـــای 
ـــع ســـقوط  ـــه واق ـــود. ب ـــر هـــم ب محبـــوب هیتل
روشـــنفکری جـــدا شـــده از جامعـــه منجـــر بـــه 
تقویـــت گرایش هـــای عامـــه پســـند حـــزب 
ـــش را  ـــام تاش ـــه تم ـــی ک ـــود. حزب ـــازی ب ن
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ـــا  ـــدی از ارزش ه ـــای جدی ـــا پایه ه ـــرد ت می ک
را در جامعـــه ســـرخورده آلمـــان بنـــا کنـــد کـــه 

ـــود. ـــم ب ـــق ه موف
ـــتایش  ـــرای س ـــود ب ـــی ب ـــع تاش ـــم در واق فیل
ـــتر  ـــه پیش ـــز ک ـــل یانینگ ـــری امی ـــر بازیگ هن
ـــو  ـــت مورنائ ـــد و فاوس ـــن لبخن در آخری
توانایـــی بـــی نظیـــر خـــود را در ســـینمای 
آلمـــان ثابـــت کـــرده بـــود امـــا در عمـــل 
ـــد  ـــش ش ـــاب دیتری ـــکوی پرت ـــه س ـــل ب تبدی
ـــهرتی  ـــی ش ـــته آب ـــل از فرش ـــا قب ـــه ت ک
نداشـــت و پـــس از آن یـــک شـــبه بـــه 
ـــو  ـــا گارب ـــا گرت ـــه او را ب ـــید ک ـــی رس جایگاه
بـــزرگ مقایســـه می کردنـــد کـــه در آن 
ـــاب  ـــه حس ـــا ب ـــینمای اروپ ـــان زن اول س زم
ـــازی  ـــه ای از او ب ـــه گون ـــد. اشـــترنبرگ ب می آم
ــه  ــی داد کـ ــرار مـ ــاب قـ ــت و در قـ می گرفـ
دیتریـــش می توانســـت آنچـــه بـــرای جلـــب 
ـــدام  نظـــر بیننـــده الزم اســـت را در چهـــره و ان
خـــود بـــروز دهـــد.  او معمـــوال دیتریـــش را 
ـــد در  ـــر می کش ـــه تصوی ـــر ب ـــت برت در موقعی
صحنه هـــای آواز اغلـــب دوربیـــن در جـــای 
ـــن در  ـــت دوربی ـــا کاش ـــش و ب ـــب نمای مخاط
ـــای  ـــش در لحظه ه ـــر از دیتری ـــطح پائین ت س

اوج و نورپـــردازی خـــاص بـــر چهـــره و موهـــای 
ــر  ــر از بازیگـ ــم نظیـ ــی کـ ــور او ستایشـ بـ
ـــه در  ـــش چ محـــوری اش دارد. حـــرکات دیتری
صحنه هـــای دو نفـــره بـــا اســـتاد و چـــه در 
ـــژه طراحـــی  ـــران در میزانســـنی وی ـــان دیگ می
ـــت  ـــای اوس ـــر حرکت ه ـــد ب ـــود و تاکی می ش
اوســـت تـــا واکنش هـــای اســـتاد. و همیـــن 
دیـــد تحســـین کننـــده و برتـــری دهنـــده 
ـــا  ـــود ب ـــث می ش ـــه باع ـــت ک ـــترنبرگ اس اش
ـــه  ـــدازی ک ـــه بران وجـــود نقـــش مخـــرب و خان
او ایفـــا می کنـــد در انتهـــا همـــه همچنـــان 
ـــد و  ـــرزنش کنن ـــد س ـــر بدانن ـــتاد را مقص اس
ـــد  ـــوان فهمی ـــز می ت ـــدان نی ـــرات منتق از نظ
ایـــن رونـــد در میـــان مخاطب هـــای جـــدی 
ــی  ــکل طـ ــان شـ ــه همـ ــز بـ ــینما نیـ سـ
شـــده و چهـــره زن اغواگـــر جـــذاب ماجـــرا 
قـــرار نیســـت هماننـــد آثـــار نـــوآر خـــراب 
ـــن  ـــد و ای ـــش برس ـــزای عمل ـــه س ـــود و ب ش
ـــیفتگی  ـــاوان ش ـــد ت ـــه بای ـــت ک ـــان ماس قهرم
بـــه بلونـــد جـــذاب وسوســـه انگیـــز کافـــه                

ـــد. ـــس بده ـــی را پ ـــته آب فرش
ــود  ــترنبرگ در بوجـ ــی اشـ ــبک کاگردانـ سـ
ــار و  ــره و تـ ــم تیـ ــای عظیـ ــدن فضاهـ آمـ

مکانیکـــی، فرشـــته آبـــی را بـــه ماننـــد 
ــت و  ــر عظمـ ــاروک پـ ــی های دوره بـ نقاشـ
ـــه  ـــان ب ـــد او آنچن ـــر می کش ـــه تصوی ـــوز ب مرم
ـــی  ـــای واقع ـــوم ســـینما و بازســـازی فضاه مدی
ـــش  ـــه فیلم های در اســـتودیو تســـلط داشـــت ک
ـــتند.  ـــتان داش ـــه داس ـــاص در ارائ ـــوه ای خ جل
ـــکان  ـــه ام ـــا ک ـــا آنج ـــا ت ـــا آنج ـــترنبرگ ت اش
ــان  ــرز میـ ــرد مـ ــعی می کـ ــود سـ ــر بـ پذیـ
ـــم  ـــی را در فیل ـــرف و بازنمای ـــی ص ـــع گرای واق
حفـــظ کنـــد در عیـــن آن کـــه بیننـــده را 
در میـــان تصویرهـــای عظیـــم مکان هـــا 
ـــا  ـــد ت ـــا می کن ـــی ره ـــه تصنع ـــزار صحن و اب
ـــال  ـــی را دنب ـــده و واقع ـــه ش ـــتانی تجرب داس
ـــدگاه  ـــن ترکیـــب بصـــری / متنـــی دی ـــد. ای کن
خـــاص اشـــترنبرگ را نســـبت بـــه ســـینما 
ـــوود  ـــد هالی ـــه مانن ـــه ب ـــد. او ن ـــت می کن ثاب
ــردن  ــیرفهم کـ ــرم و شـ ــاده انگاری در فـ سـ
مخاطـــب در داســـتان را می پســـندید و نـــه 
ـــش  ـــت های محبوب ـــد اکسپرسیونیس ـــه مانن ب
ـــرد. ـــال  می ک ـــی را دنب ـــی و تکنیک ـــراق فرم اغ

مراکـــش اولیـــن فیلمـــی بـــود کـــه 
آمریـــکا  در  دیتریـــش  بـــا  اشـــترنبرگ 
ـــرا  ـــذاب و گی ـــی ج ـــرد. رمانس ـــی ک کارگردان



ویژه نامه سینما تک قلهک50

بـــر پایـــه و اســـاس جذابیـــت دیتریـــش در 
فضـــای اثیـــری صحـــرا . حکایـــت عشـــق  
ـــده  ـــذاب و فریبن ـــده ای ج ـــرارت خوانن ـــر ح پ
ــب  ــوش قلـ ــری خـ ــه لژیونـ ــش( بـ )دیتریـ
ـــد  ـــرد ثروتمن ـــا ورود م ـــه ب ـــر( و ک ـــری کوپ )گ
دیگـــری شـــکلی پیچیـــده و اخاقـــی بـــه خـــود 
ــای  ــن فیلم هـ ــه اولیـ ــم بـ ــرد . فیلـ می گیـ

پـــر فـــروش و بـــاک باســـتر ســـینمای 
ناطـــق تبدیـــل می شـــود و دیتریـــش در آن 
مولفه هـــای زن محـــوری پـــر جذبـــه ای کـــه 
ـــا  ـــود را ب ـــرده ب ـــن ک ـــی تمری ـــته آب در فرش

قـــدرت تحکیـــم می ســـازد.
آیزنشـــتاین فیلـــم را در نامـــه ای رو بـــه 
ـــد  ـــی می کن ـــم او تلق ـــن فیل اشـــترنبرگ، بهتری

ـــگاه  ـــران جای ـــرژی دیگ ـــر ان ـــای پ و توصیف ه
اشـــترنبرگ را در ســـینمای ناطـــق هـــم 

مســـتحکم می کنـــد.
ـــده،  ـــوا ش ـــاختن رس ـــد از س ـــترنبرگ بع اش
ــه  ــی، کـ ــان و جاسوسـ ــر هیجـ ــری پـ تریلـ
حـــوادث آن در ویـــن از جنـــگ جهانـــی اول 
اتفـــاق می افتـــد، ســـراغ اقتباســـی از درایـــر 
ـــترنبرگ  ـــی. اش ـــراژدی آمریکای ـــک ت ـــت ؛ ی رف
ـــه شـــیوه خـــود جنبه هـــای انتقـــاد اجتماعـــی  ب
ــزر را بـــه رومانســـی شـــهوانی  ــر درایـ در اثـ
تبدیـــل کـــرد، کاری کـــه موجـــب انزجـــار 
درایـــزر شـــد. )در روایـــت دیگـــری از ایـــن 
ـــی در  ـــام مکان ـــه ن ـــری ب ـــم دیگ ـــان فیل رم
ـــتیونس  ـــاب بـــه کارگردانـــی جـــرج اس آفت
ـــار  ـــم قط ـــا فیل ـــترنبرگ ب ـــد(. اش ـــاخته ش س
ســـریع الســـیر شـــانگهای  نوشـــته ی 
ـــذار  ـــور تاثیرگ ـــا حض ـــری ب ـــر دیگ ـــام، اث فورته
ـــن  ـــرگ ای ـــن ج.واینب ـــاخت. هرم ـــش س دیتری
ـــده  ـــاروک خوان ـــی ب ـــینمای متعال ـــم را س فیل
اســـت و می تـــوان گفـــت فیلـــم بـــه کل در 
ســـتایش حضـــور دیتریـــش می پـــردازد و در 
ـــتفاده  ـــی اس ـــترنبرگ از نورهای ـــردازی اش نورپ
می کنـــد )از بـــاالی ســـر( کـــه در ســـتایش 
کامـــل چهـــره دیتریـــش عمـــل می کننـــد. 
فیلـــم داســـتان درگیـــری گروهـــی از مســـافران 
ـــه توســـط  ـــک قطـــار ســـریع الســـیر اســـت ک ی
یـــک فـــراری ربـــوده می شـــود و محـــور 
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منابع: 

ـــینمای  ـــخ س ـــون، تاری ـــوردول تامس ـــینما ب ـــخ س تاری

ـــینما  ـــخ س ـــت، تاری ـــور نای ـــینما آرت ـــخ س ـــری، تاری هن

ــر  ــک رود، هنـ ــینما اریـ ــارخ سـ ــت، تـ ــور نایـ آرتـ

ــزاد  ــان بهـ ــم آلمـ ــوردول، اکسپرسیونیسـ ــینما بـ سـ

ـــفراتو،  ـــه / نوس ـــم نام ـــال صـــد فیل ـــان، صـــد س رحیمی

ــی ــای ادبـ مکتب هـ

ــی  ــه جذابـ ــورد فاحشـ ــم برخـ ــی فیلـ اصلـ
ـــا  ـــش( ب ـــانگهای )دیتری ـــق ش ـــه زنب ـــروف ب مع
یـــک افســـر نچســـب انگلیســـی )کایـــو بـــروک( 
اســـت. قطـــار ســـریع الســـیر شـــانگهای اساســـًا 
ملودرامـــی متکـــی بـــر فریـــب و وسوســـه اســـت 
کـــه در آن دکـــور صحنـــه و لـــوازم موجـــود 
در قطـــار  بـــه ماننـــد ســـایر فیلم هـــای 
ـــر  ـــی از عناص ـــه یک ـــدل ب ـــود ب ـــترنبرگ خ اش

پیـــش برنـــده داســـتان می شـــوند.
ـــش ،  ـــترنبرگ / دیتری ـــم اش ـــدی تی ـــروژه بع پ
ونـــوس موطالیـــی بـــار دیگـــر بـــا 
ــی  ــه زندگـ ــرد بـ ــه فـ ــر بـ ــبکی منحصـ سـ
درهـــم ریختـــه ی یـــک خواننـــده ی کابـــاره 
آن   از  پـــس  اشـــترنبرگ  می پـــردازد. 
روزانـــه ی  خاطـــرات  از  بخش هایـــی 
ــا و  ــه فیلمـــی زیبـ ــر را بـ ــن کبیـ کاتریـ
تخیـــل انگیـــز بـــه نـــام ملکـــه ی بدنـــام 
تبدیـــل کـــرد. در ایـــن فیلـــم نیـــز ماننـــد قطـــار 
ـــه  ـــن را ب ـــه چی ـــانگهای ک ـــیر ش ـــریع الس س
ـــه  ـــود، ب ـــرده ب ـــازی ک ـــاعرانه بازس ـــورت ش ص
ــی  ــم و حتـ ــیه یقرن هجدهـ ــازی روسـ بازسـ

مجلل تـــر از اصـــل پرداخـــت.
آخریـــن فیلـــم اشـــترنبرگ بـــا مارلـــن 
دیتریـــش بـــرای کمپانـــی پارامونـــت، شـــیطان 
یـــک زن اســـت، پایـــان باشـــکوهی بـــود 
بـــر همـــکاری چنـــد ســـاله او و دیتریـــش. 
ـــک  ـــاب زن و عروس ـــاس کت ـــم براس ـــن فیل ای
ـــده ،  ـــاخته ش ـــس س ـــر لویی ـــی ی ـــته ی پ نوش
دربـــاره ی مـــرد میـــان ســـالی اســـت کـــه 
ـــرار  ـــز ق ـــه انگی ـــی وسوس ـــلطه ی زن ـــت س تح
ـــه  ـــه ب ـــت، ک ـــک زن اس ـــیطان ی ـــرد. ش می گی
ـــن  نظـــر بســـیاری از منتقـــدان یکـــی از زیباتری
ـــی رود  ـــمار م ـــه ش ـــینما ب ـــخ س ـــای تاری فیلمه
ـــترنبرگ  ـــام اش ـــه ن ـــت ک ـــی اس ـــا فیلم و تنه
ـــه  ـــردار )ب ـــوان فیلمب ـــه عن ـــم ب ـــوان فیل در عن
ـــت،  ـــده اس ـــم آم ـــاالرد( ه ـــین ب ـــراه لوس هم
ـــت  ـــارش دق ـــی آث ـــه او در اتمام ـــی ک در صورت
ـــم  ـــرداری ه ـــم ب ـــردازی و فیل ـــادی در نورپ زی
ـــردن  ـــا پرک ـــت ب ـــز توانس ـــا نی ـــت و اینج داش
ــرم  ــات نـ ــور و درجـ ــای خالـــی ، دکـ فضاهـ
ـــوه ای  ـــینما را جل ـــدی س ـــاب دو بع ـــه ق ـــور ب ن

ـــد. ـــواز ببخش ـــم ن ـــی و چش روای
ـــت  ـــک زن اس ـــیطان ی ـــم ش ـــش فیل نمای
ــط  ــاح توسـ ــس از افتتـ ــی پـ ــدت کوتاهـ مـ
ـــپانیا  ـــت اس ـــرا دول ـــد، زی ـــع ش ـــت قط پارامون
ـــه  ـــم ب ـــن فیل ـــه در ای ـــود ک ـــرده ب ـــراض ک اعت
ـــده  ـــت ش ـــور اهان ـــن کش ـــلح ای ـــای مس نیروه
ـــی  ـــگ جهان ـــان جن ـــا پای ـــم ت ـــن فیل ـــت. ای اس

دوم بـــه نمایـــش در نیامـــد، و ایـــن زمانـــی 
بـــود کـــه حامـــی اشـــترنبرگ در پارامونـــت. 
ـــود  ـــای خ ـــه و ج ـــا رفت ـــه کلمبی ـــولبرگ ب ش
ـــه نظـــر  ـــه ب ـــود ک ـــچ داده ب ـــه ارنســـت لوبی را ب
رابطـــه خوبـــی بـــا  اشـــترنبرگ نداشـــت. او 
ـــد و ســـاختن  ـــدن یـــک دوره ی ب پـــس از گذران
ـــم گیری  ـــدان چش ـــه چن ـــدرن و ن ـــخه ی م نس
از جنایـــت و مکافـــات  داستایفســـکی، و 
ـــارج  ـــاه خ ـــت پادش ـــر ابه ـــم پ ـــاخت فیل س
می شـــود، کـــه در هـــر دو بـــاز بـــا  
ـــه  ـــود، ب ـــرده ب ـــرداری ک ـــاالرد فیلمب ـــین ب لوس
ـــان  ـــی از رم ـــی حماس ـــا روایت ـــت ت ـــدن رف لن
ـــوس  ـــن ، کلودی ـــام م ـــه ن ـــوز ب ـــرت گری راب
بـــرای الکســـاندر کـــردا بســـازد. ایـــن فیلـــم امـــا 
بـــه انتهـــا نرســـید.چرا کـــه نـــه از نظـــر زیبایـــی 
ـــه  ـــه بودج ـــود و ن ـــه ب ـــی یافت ـــی توفیق شناس
ــای  ــا تکه هـ ــت. امـ ــار داشـ ــی در اختیـ کافـ
فیلـــم بـــرداری شـــده آن در مســـتندی کـــه 
ـــه  ـــه ای ک ـــام حماس ـــا ن ـــی ب ـــی س ـــی ب ب
ـــد  ـــر درآم ـــه تصوی ـــد، ب ـــع نش ـــز واق هرگ
کـــه همچنـــان دلیـــل دیگـــری در کیفیـــت 
دیـــدگاه بصـــری اشـــترنبرگ اســـت. در 
ـــی  ـــم پلیس ـــکا  فیل ـــه امری ـــاره ب ـــت دوب بازگش
کوچکـــی بـــه نـــام گروهبـــان َمـــدن را 
کارگردانـــی کـــرد. و بـــا اداهـــای شـــانگهای  
ـــاص  ـــت و خ ـــا عظم ـــت ب ـــرد روای ـــاش ک ت
ـــک  ـــس از آن ی ـــد. پ ـــا کن ـــاره احی ـــود را دوب خ
ـــام شهرســـتان  مســـتندی کوتـــاه  جـــذاب بـــه ن
دربـــاره ی خـــرده فرهنـــگ هـــای امریکایـــی 
ـــراردادی  ـــا ق ـــرای دفتـــر اطاعـــات جنـــگ و ب ب
ـــو  ـــت و ماکائ ـــان ج ـــرای  خلب ـــق ب ناموف
ـــم  ـــا فیل ـــرانجام، ب ـــه داد. س ـــود ادام ـــه کار خ ب
افســـانه آناتاهـــان ، کـــه محصـــول مشـــترک 
ـــود را  ـــم خ ـــن فیل ـــود، آخری ـــن ب ـــکا و ژاپ امری
ســـاخت. افســـانه آناتاهـــان فیلمـــی غیرمتعـــارف 
بـــود کـــه در زمـــان اکـــران موافقـــان و مخالفـــان 
ـــدال  ـــتان ج ـــم داس ـــن فیل ـــت. ای ـــادی داش زی
چنـــد دریانـــورد ژاپنـــی یـــک کشـــتی 
ـــوقه  ـــا معش ـــه ب ـــت ک ـــردی اس ـــا م ـــته ب شکس
خـــود در بیشـــه ای دورافتـــاده در جزایـــر 
پاســـیفیک زندگـــی می کنـــد. ایـــن آخریـــن 
ـــی،  ـــه، کارگردان ـــم را اشـــترنبرگ خـــود تهی فیل
فیلمبـــرداری و طراحـــی کـــرده و فیلمنامـــه 
آن را هـــم خـــود نوشـــته و گفتـــار فیلـــم را 
ـــورت  ـــه ص ـــم ب ـــن فیل ـــت. ای ـــده اس ـــم خوان ه
ـــی  ـــگل مصنوع ـــک جن ـــفید در ی ـــیاه و س س
ــتودیویی  ــه در اسـ ــری رؤیاگرایانـ ــا تصاویـ بـ
مجهـــز بـــه صـــدا در کیوتـــو فیلمبـــرداری 

ـــکان  ـــم ام ـــی رغ ـــترنبرگ عل ـــت. اش ـــده اس ش
ـــم  ـــی و فراه ـــای خارج ـــرداری در فض ـــم ب فیل
ــه روش  ــی الزم،  بـ ــات تکنیکـ ــودن امکانـ بـ
ـــتودیو  ـــز در اس ـــم را نی ـــن فیل ـــود ای ـــاص خ خ
ســـاخت و کلیـــه صحنه هـــای خارجـــی را در 
ـــراوان  ـــت و وســـواس ف ـــا دق همـــان اســـتودیو ب
بازســـازی کـــرد. اســـتاد مـــا همچنـــان بـــه 
ـــال در  ـــام و کم ـــز تم ـــه چی ـــه هم ـــی ک دنیای

ـــت. ـــاد نداش ـــود اعتم ـــارش نب اختی
ـــات  ـــی نظری ـــر کارگردان ـــاوه ب ـــترنبرگ ع اش
ـــی در  ـــردازی و مطالب ـــورد نورپ ـــیاری در م بس
خصـــوص بازیگـــری داشـــت و افـــکار خـــود 
ـــرده  ـــان ک ـــورد بی ـــر م ـــات در ه ـــه جزئی را ب
اســـت. او در مســـیری کـــه انتخـــاب کـــرده بـــود 
ـــر  ـــه اوج رســـید و تاثیر هـــای بســـیاری هـــم ب ب
روی افـــرادی گذاشـــت کـــه بـــا او همـــکار بودنـــد 
او آنچنـــان مارلـــن دیتریـــش را در نقش هایـــش 
ــه  ــرد کـ ــی کـ ــت و کاگردانـ ــت هدایـ درسـ
ـــر ارتقـــای ســـطح بازیگـــری  دیتریـــش عـــاوه ب
ـــم  ـــد ه ـــای م ـــاپ و دنی ـــگ پ ـــود در فرهن خ
ــده و  ــل های آینـ ــرای نسـ ــد بـ ــی شـ الگویـ
ـــا  ـــرو و حتـــی مدون ـــد مرلیـــن مون ـــرادی مانن اف
ــباهت در جذابیـــت، از  ــز شـ ــه جـ ــه البتـ کـ

ـــد. ـــره بودن ـــی به ـــتعداد او ب ـــوش و اس ه
اشـترنبرگ  فیلم هـای  از  بسـیاری  دهه هـای 
توانسـت  تکنولـوژی  پیشـرفت  تـا  گذشـت 
بـه  در  را  نفـس  بـه  اعتمـاد  ایـن  دوبـاره 
بـه  و  شـکوه  بـا  تصاویـر  درآوردن  تصویـر 
بـه  پیچیـده  و  عظیـم  معمـاری  بـردن  کار 
در  نداشـتن جسـارت  برگردانـد.  کاگردانـان 
تولیـد  فیلم هایـی بـه بزرگی آثار اشـترنبرگ 
نکتـه ای بـود کـه بیشـتر بـزرگان سـینما بـه 
آن اذعـان داشـتند امـا کم پیـش می آمد که 
کسـی جـز اظهار نظر دسـت به تجربـه هایی 

بزنـد. همچـون ژوزف فـون اشـترنبرگ 
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ــینمای  ــان هـــم مثـــل سـ ــینمای آلمـ سـ
و  انـــواع  دارای  دیگـــری  هـــر کشـــور 
ــذاب  ــر جـ ــذاب و غیـ ــکات جـ ــام نـ اقسـ
ــت.  ــره اسـ ــانه ای و غیـ ــی و افسـ و تاریخـ
بـــه علـــت اینکـــه آلمـــان، مخصوصـــاً در 
ـــای آن  ـــزو راس ه ـــی دوم، ج ـــگ جهان جن
ـــات  ـــیه و اتفاق ـــد، حاش ـــاب می آم ـــه حس ب
ـــش  ـــور پی ـــینمای کش ـــرای س ـــتری  ب بیش
آمـــده اســـت. ســـینمای آلمـــان بـــا 
ــد یـــک  ــود هماننـ ــینه تاریخـــی خـ پیشـ
قمـــار بزرگـــی می مانـــد. در ازای هـــر 
بـــرد، مطمئنـــاً یـــک باخـــت بـــزرگ تـــر 
را از ایـــن کشـــور شـــاهد بودیـــم. تـــاس 
ــات  ــن صفحـ ــان را در ایـ ــینمای آلمـ سـ
محـــدود پـــرت می کنیـــم تـــا ببینیـــم از 
ـــرون  ـــه بی ـــاس چ ـــن ت ـــار ای ـــه و کن گوش
می آیـــد. ترتیـــب اعـــداد پاراگراف هـــا 
ــا و  ــه مـ ــی بـ ــده ربطـ ــر رعایـــت نشـ اگـ
حـــروف چیـــن و ویرایشـــگر نـــدارد. هـــر 
بـــار کـــه تـــاس را پـــرت می کردیـــم ، 

ــتیم! ــدد را نوشـ ــان عـ ــی همـ حواشـ
3 ( افسـانه  

لنـــی  ســـاخته  اراده  پیـــروزی 
ریفنشـــتال یکی از مهم تریـــن فیلم هـــای 
ــازی  ــزب نـ ــدای حـ ــی و پروپاگانـ تبلیغاتـ
ـــد  ـــی  باش ـــا فیلم ـــن تنه ـــاید ای ـــت. ش اس
کـــه آمریکایی هـــا جـــرات نکننـــد از روی 
ــا  ــد. امـ ــل بیاورنـ ــه عمـ ــازی بـ آن بازسـ
تاثیـــرات هنـــری خـــود را داشـــته اســـت 
مهـــم  از صحنه هـــای  یکـــی  اتفاقـــاً  و 
فیلم هـــای  هالیوودی تریـــن  از  یکـــی 
ــتارگان(،  ــگ سـ ــینما )جنـ تاریـــخ سـ
عینـــاً از پیـــروزی اراده ســـاخته شـــده 
اســـت. ولـــی ایـــن کـــه تیتـــر ایـــن روی 
تـــاس افســـانه آمـــده اســـت دلیـــل دارد 
و دلیـــل هـــم ایـــن اســـت کـــه از بابـــت 
ــوخ  ــات و رسـ ــازی و تبلیغـ ــگ سـ فرهنـ
ذهـــن  بـــه  سیاســـی  ایدئولوژی هـــای 
در  اراده  پیـــروزی  فیلـــم  مـــردم، 
زمـــان خـــود حتـــی جـــزو 10 فیلـــم 
محبـــوب آلمانـــی هـــم نبـــود. اصـــًا            

تاریـــخ  لطـــف  بـــه  اراده  پیـــروزی 
ــر از  ــکا بزرگ تـ ــینمای آمریـ ــگاران سـ نـ
ــی  ــیوه های فنـ ــد و شـ ــول شـ ــد معمـ حـ
ــردان آن.  ــر کارگـ ــازی بی نظیـ ــم سـ فیلـ
ـــان  ـــه در آلم ـــی ک ـــال 1935، 9 فیلم در س
ـــار  ـــه آث ـــد هم ـــروش بودن ـــازی پرف دوران ن
ـــم  ـــن فیل ـــوب تری ـــد. محب ـــی بودن آمریکای
آن دوره زندگـــی بنـــگال لنســـر 
ـــری  ـــازی گ ـــا ب ـــاوی ب ـــری هات ـــاخته هن س
ـــر  ـــوزف گوبل ـــه ج ـــی ک ـــود. فیلم ـــر ب کوپ
)وزیـــر تبلیغـــات آلمـــان نـــازی( آن را مـــدل 
ـــده  ـــدا خوان ـــم پروپاگان ـــک فیل درســـتی از ی
بـــود زیـــرا عنصرهایـــی در فیلـــم وجـــود دارد 
ــه فاشیســـت ها  ــورد عاقـ ــیار مـ ــه بسـ کـ
کشـــتار  ســـکانس های  اتفاقـــاً  و  بـــود 
ـــوج  ـــم م ـــت در فیل ـــر سفید پوس ـــراد غی اف

. نـــد می ز

6  ( نجات 
باعث   1998 سال  در  بدو  لوال  بدو  اکران 
خود  سیاه  دوره  از  آلمان  سینمای  که  شد 
دهنده صنعت  نجات  فیلم  این  بیاید.  بیرون 
متفاوت  فرم  از  جدا  شد.  آلمان  سینمای 
لوال  مکرر  دویدن های  خود،  زمان  در  فیلم 
آن  از  بود  استعاره ای  برلین،  در خیابان های 
دوران پر از آشوب که انگار هیچ شهروندی 
بابت  این  از  نداشت.  کشیدن  نفس  فرصت 
آلمان،  سینمای  دهنده  نجات  می گوییم 
معروف  مولف  فیلم  به  که  دورانی  زیرا 
مهم ترین  از  یکی  و  بود  اتمام  به  رو  بود 
فسبیندر(  )ورنر  دوران  آن  کارگردانان 
لوال  از  بعد  بود.  بسته  فرو  جهان  از  چشم 
تماشاگران  خوشبینی  عینک  دوباره  که  بود 
شد.  زده  آلمانی  فیلم های  روی  به  خارجی 

برای  لینک  کارولین   2003 سال  در  مثًا 
جایزه  برنده  آفریقا  کجای  هیج  فیلم 
ارزشمند  فیلم   2007 سال  در  شد.  اسکار 
برنده های  از  یکی  توانست  زندگی دیگران 
زبان  انگلیسی  فیلم غیر  اسکار  تقریباً قطعی 
یعنی هزارتوی پن را کنار بزند و در همان 
سال هم فیلم لبه بهشت فاتح آکین برنده 
البته  شد.  کن  جشنواره  نامه  فیلم  بهترین 
فیلم های  آلمان،  سینمای  جدید  هزاره  در 
داخل  در  را  سینما  توانست  که  بود  کمدی 
از  بعد  دهه  یک  اما  دارد.  نگه  سرپا  کشور 
اجتماعی  و  جدی  تم های  با  فیلم هایی  آن، 
را  بیشتری  خارجی  تماشاگران  توانست 

کند.  جلب 

2 ( مهاجران
زیـــادی  مهاجـــران  آلمـــان  ســـینمای 
ــی  ــدا از عاملـ ــت . جـ ــوود داشـ ــه هالیـ بـ
مثـــل جنـــگ، اســـتعدادهای ویـــژه ای در 
ســـینمای آلمـــان بـــود کـــه باعـــث شـــد 
هالیوودی هـــا جـــذب آن هـــا شـــوند. از 
در شـــکل گیری  کـــه  نفراتـــی  اولیـــن 
ــوان  ــد می تـ ــر بودنـ ــینما موثـ ــخ سـ تاریـ
ـــه  ـــرد ک ـــاره ک ـــی اش ـــال آلمان ـــه کارل لم ب
ـــرد.  ـــدازی ک ـــال را راه ان ـــتودیو یونیورس اس
مهاجرت هـــا از ســـال 1910شـــروع شـــد. 
ـــان دوره ای  ـــا هم ـــان ب ـــاً همزم ـــی تقریب یعن
ـــد.  ـــس ش ـــس آنجل ـــزو ل ـــوود ج ـــه هالی ک
از دوره صامـــت کارگردان هایـــی مثـــل 
ارنســـت لوبیـــچ، ویلیـــام وایلـــر و مایـــکل 
آمریکایـــی  کورتیـــز جـــذب سیســـتم 
بـــه  مهاجرت هـــا  دوم  مـــوج  شـــدند. 
نازی هـــای  و  ســـوم  رایـــش  خاطـــر 
خطرناکـــش بـــود. در ایـــن دوره بهتـــر 
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ــه  ــا بـ ــوج مهاجرت هـ ــم مـ ــت بگوییـ اسـ
ـــتعدادها  ـــی از اس ـــد. خیل ـــل ش ـــیل تبدی س
ــدان  ــد. از هنرمنـ ــرار کردنـ ــور فـ از کشـ
ایـــن دوره می تـــوان بـــه فریتـــز النـــگ، 
بیلـــی وایلـــدر، مکـــس اســـتاینر و پیتـــر 
ـــرادی  ـــد اف ـــه بودن ـــرد. البت ـــاره ک ـــوره اش ل
کـــه نتوانســـتند بـــا فرهنـــگ آمریکایـــی 
و شکســـت  دهنـــد  تطبیـــق  را  خـــود 
خـــورده بـــه حســـاب آمدنـــد. مثـــًا 
ــه یکـــی از موفق تریـــن  ــام تیـــل کـ ویلیـ
ـــه  ـــود ب ـــان خ ـــی در زم ـــان اروپای کارگردان
ـــاخت  ـــا س ـــکا ب ـــد، در آمری ـــاب می آم حس
فیلم هـــای درجـــه دو بـــا بودجه هـــای 
بســـیار کـــم روی آورد. از ســـال 1946 
ــای  ــر آلمانی هـ ــر دیگـ ــان حاضـ ــا زمـ تـ
مهاجـــر بـــه آمریـــکا قـــدرت بـــه ســـزایی 
ــل  ــینی مثـ ــتند. موزیسـ ــینما داشـ در سـ
هانـــس زیمـــر یکـــی از تاثیرگذارترین هـــا 
در زیرشـــاخه هنـــر خـــود اســـت. رولنـــد 
ــاً  ــون تقریبـ ــگ پیترسـ ــش و ولفگانـ امریـ
آمریکایی شـــان  پروژه هـــای  تمـــام 
ـــر از  ـــتاره و پ ـــر س ـــرج و پ ـــای پرخ فیلم ه
جلوه هـــای ویـــژه بوده انـــد و تـــازه بایـــد 
ــم  ــی هـ ــوارتزنگر اتریشـ ــد شـ ــه آرنولـ بـ

اشـــاره کنیـــم.

1 ( سوتفاهم
ــخ  ــی ، تاری ــم هــای آمریکای ــه لطــف فیل ب
هــا  بیننــده  از  خیلــی  بــرای  آلمــان 
ــای  ــم ه ــی و فیل ــر جنگ ــا تصاوی ــط ب فق
بعضــا دروغینــی شــکل گرفــت . مثــا 
کــه  اســت  ایــن  هــا  افســانه  از  یکــی 
ــه  ــردم ب ــا رای م ــازی ب ــزب ن ــر و ح هیتل
مســند قــدرت نشســتند. در خیلــی از فیلــم 
ــد  ــم کــه مــی گوین ــی دیدی هــای آمریکای
ــوش و  ــگ خ ــان در دوران جن ــردم آلم م
ــگ و  ــری از جن ــچ خب ــد و هی ــرم بودن خ
ــتند  ــا نداش ــازی ه ــای ن ــری ه وحشــی گ
. البتــه ایــن درســت اســت کــه محبوبیــت 
ــتان  ــه و لهس ــح فرانس ــد از فت ــر بع هیتل
بیشــتر شــد . امــا در اوایــل حــزب او هیــچ 
محبوبیتــی نداشــت . صادقانــه بگوییــم 
کــه صــدام حســین خیلــی بهتــر توانســته 
بــود مغــز مردمــش را شســت و شــو دهــد 
ــه زور  ــاید ب ــازی ش ــزب ن ــت ح . محبوبی
ــچ ســند  ــی رســید و هی ــه 40 درصــد م ب
ــن  ــد ای ــان ده ــه نش ــت ک ــخصی نیس مش
و  شــد  انتخــاب  مــردم  توســط  حــزب 
ــا زور و کلــک و حیلــه  هیتلــر و یارانــش ب

ــد .  ــت بگیرن ــه دس ــدرت را ب ــتند ق توانس
یــا مثــا بــه لطــف فیلــم هــای آمریکایــی 
ــر  ــی هــا نمــی داننــد کــه اصــا هیتل خیل
ــن  ــاورد! ای ــود نی ــه وج ــازی را ب ــزب ن ح
ــه  ــی ب ــه گروه ــود ک ــلر ب ــوان درکس آنت
کارگــران  نــام حــزب  بــه  آورد  وجــود 
ــت  ــاز داش ــی نی ــه کس ــلر ب ــان. درکس آلم
ــای  ــد و کاره ــی باش ــخنران خوب ــه س ک
اولیــه حــزب را انجــام دهــد و ایــن جــوان 
ــر  ــر . هیتل ــف هیتل ــود جــز آدول کســی نب
ــوس در  ــک جاس ــوان ی ــه عن ــل ب در اص
کــم  کــم  کــه  کــرد  مــی  کار  حــزب 
ســخنران هــم شــد و بدیــن ترتیــب  کــم 

ــت . ــت گرف ــه دس ــدرت را ب ــم ق ک

4 ( تاس فیلم هفته : نوسفراتو
هفـــت فیلـــم ســـینمای آلمـــان کـــه 
در ســـینماتک پخـــش می شـــود هـــم 
ـــده  ـــر دی ـــم کمت ـــروف دارد و ه ـــار مع آث
ـــی  ـــاره حواش ـــم درب ـــر بخواهی ـــده. اگ ش
صفحـــات  بگوییـــم  فیلم هـــا  همـــه 
بیشـــتری می طلبیـــد. بـــرای همیـــن 
ــا  ــه در اینجـ ــت کـ ــر اسـ ــم بهتـ دیدیـ
دربـــاره جالب تریـــن اتفـــاق یکـــی از 
فیلم هـــا توضیـــح دهیـــم. نوســـفراتو، 
ــام  ــزرگ تمـ ــه پدربـ ــاهکار کـ ــن شـ ایـ
بـــه  آشـــامی  خـــون  فیلم هـــای 
حســـاب می آیـــد بـــا تنبلـــی و دوز و 
ــوق  ــی حقـ ــد! وقتـ ــاخته شـ ــک سـ کلـ
کتـــاب دراکـــوالی بـــرام اســـتوکر 
بـــه ســـازندگان فیلـــم فروختـــه نشـــد، 
کار  چـــه  کـــه  ماندنـــد  ســـازندگان 
بهتریـــن  صامـــت  دوران  در  و  کننـــد 
ــم های  ــط اسـ ــه فقـ ــود کـ ــن بـ راه ایـ
را  دراکـــوال  کتـــاب  شـــخصیت ها 
عـــوض کننـــد. یعنـــی مثـــًا کنـــت 
دراکـــوال تبدیـــل شـــد بـــه کنـــت 
اورالک، جاناتـــان هارکـــر تبدیـــل شـــد 
بـــه تومـــاس هاتـــر و نامـــزد زیبـــای او 
مینـــا تبدیـــل شـــد بـــه نینـــا. از کلمـــه 
خـــون آشـــام )ومپایـــر( هـــم اســـتفاده 
نشـــد و بـــه جایـــش از نوســـفراتو 
ــز  ــک چیـ ــه یـ ــد. البتـ ــتفاده کردنـ اسـ
ســـازنده ها  تخیـــل  از  هـــم  دیگـــر 
ـــدن  ـــته ش ـــم کش ـــت و آن ه ـــکل گرف ش
ــود  ــاب بـ ــور آفتـ ــام ها در نـ ــون آشـ خـ
کـــه در حـــال حاضـــر بـــه یکـــی از 
عنصرهـــای ثابـــت ژانـــر بـــدل گردیـــده 

اســـت. 

5 ( تاس کارگردان هفته : ورنر هرتسوگ

فیلــم ســاز هــم  اگــر  ورنــر هرتســوگ 
نبــود بــاز هــم خبرســاز می شــد. مثــًا 
در یوتیــوب بگردیــد کلیــپ مصاحبــه ای 
دربــاره  دارد  کــه  می کنیــد  پیــدا  او  از 
یکــی از باحال تریــن و همزمــان تراژیــک 
ــت  ــاخته صحب ــه س ــتند هایی ک ــن مس تری
ــا  ــان ج ــی( و هم ــرد گریزل ــد )م می کن
توســط یــک تــک تیرانــداز خانگــی بــه 
اشــتباه مــورد اصابــت گلوگــه تفنــگ بــادی 
باورتــان  هنــوز  شــاید  می گیــرد!  قــرار 
ــده اش  ــم ش ــند فیل ــی س ــت ول ــده اس نش
ــگاری  ــزارش خبرن ــق گ ــت. طب ــود اس موج
می کــرد  مصاحبــه  او  بــا  داشــت  کــه 
ــی  ــه حت ــرد و ن ــکایتی ک ــه ش ــوگ ن هرتس
بــه بیمارســتان رفــت و می گفــت فقــط 
زخــم کوچکــی برداشــته اســت و وقتــی 
ــازه  ــد ت ــان می ده ــم او را نش ــن زخ دوربی
ــر از  ــردان قلدرت ــن کارگ ــه ای ــم ک می فهمی
ایــن حرف هــا اســت. یــا مثــًا ســکانس 
جوینــدگان  فیلــم  در  کفــش  خــوردن 
ــب  ــد؟ خ ــان می آی ــن را یادت ــای چاپلی ط
ــاً  ــوگ واقع ــر هرتس ــه ورن ــم ک ــد بگوی بای
ــت  ــا دوس ــت. او ب ــرده اس ــن کاری ک چنی
مســتند ســاز خــودش ارول موریــس شــرط 
ــتندش  ــد مس ــه وی نمی توان ــود ک ــته ب بس
ــن  ــا ای ــس ام ــه ســرانجام برســاند. موری را ب
کار را کــرد و فیلمــش را ســاخت. هرتســوگ 
ــود  ــن ب ــرط ای ــود و ش ــه ب ــرط را باخت ش
ــد یــک چیــز غیــر از غــذای  ــده بای کــه بازن
طبیعــی را بخــورد! هرتســوگ کفــش خــود 
را انتخــاب کــرد و بــا ســیر و پیــاز آن را 
ــم هرتســوگ  ــوز نمی دان پخــت و خــورد. هن
بــه فیلــم جوینــدگان طــا عاقــه دارد یــا 
ــازی  ــای فیلم س ــه دنی ــی ب ــن دیوانگ ــه. ای ن
ــم  ــا فیل ــت. مث ــرده اس ــوخ ک ــم رس او ه
فیتزکارالــدو را مثــال بزنیــم. داســتانی 
ــی  ــتی 320 تن ــد کش ــه می خواه ــردی ک م
خــورد را از رودخانــه ای عبــور دهــد. مشــکل 
خــرد  چــوب  مانعــش  کــه  این جاســت 
ــر  ــار دیگ ــت. ب ــی اس ــه عظیم ــت و تپ نیس
مشــکل این جاســت کــه هرتســوگ مــرد 
ــتور  ــا دس ــت. او واقع ــژه نیس ــای وی جلوه ه
ــاخته  ــی س ــتی 320 تن ــک کش ــه ی داد ک
شــود و گروهــی از محلی هــا را اســتخدام 
کــرد تــا کشــتی را واقعــاً از کوه هــا جابه جــا 

ــد. کنن



الکسـانـدر کلوگـه

شش  و  بیست   ،1962 سال  فوریه   28 در 
اوبرهاوزن  بیانیه  آلمانی  جوان  کارگردان 
دوره ی  به  بخشیدن  پایان  مفهوم  با  را 
فیلم سازی دهه ی گذشته )معروف به دوره ی 
این  از  یکی  که  کردند.  امضاء  پدربزرگ ها( 

اولین  او  بود.  کلوگه  الکساندر  فیلم سازان 
فیلمش را در سال 1960 با عنوان خشونت 
در سنگ ساخت. فیلمی 12 دقیقه ای، سیاه 
و سفید بود که کاماًل برخالف روش فراموشی 
دوره ی سینمای تجاری آلمان در دهه ی قبل 
ساخته شده بود. این فیلم شروعی بر اکتشاف 
سنگ  در  خشونت  بود.  نازی ها  گذشته ی 
در سال 1961 اکران شد و به ویترینی برای 
نمایش نسل جدید فیلم سازان آلمانی تبدیل 
شد. بیانیه اوبرهاوزن باعث خروش موج نوی 
سینمای آلمان شد بیانیه ای که بدون شک به 
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موج نوی سینمای آلمان 

نویسنده: عرفان گلپایگانی
golpaygani@pardis-gholhak.com

خاطر فیلم کلوگه بود که توان بیان پیدا کرد. 
تمام کارهای کلوگه نقدی ذاتی درمورد سینما 
و تلویزیون تجاری آلمان دارند؛ که این نقد از 
طریق ایجاد یک محیط ضد اجتماعی )حوزه 
جمله  از  تجربی  فرم های  استقرار  و  عمومی( 
فیلم هایی که  از جمله  مونتاژ حاصل می شد. 
به  می شود  ساخته،  ذهنیت  این  پیرو  کلوگه 
تحت  هنرمندان   ،)1966( دیروز  دختر 
 ،)1968( بهت زدگی  باال:  تسلط رده های 
 )1985( باقی مانده  زمان  بر  حال  یورش 

اشاره کرد.

ورنـر هرتســوگ

ورنر هرتسوگ متولد 5 سپتامبر 1942 در شهر 
مونیخ آلمان است. او تاکنون به فعالیت هایی 
بازیگری،  فیلم نامه نویسی،  کارگردانی،  چون 
کارگردانی اُپرا و تهیه کنندگی پرداخته است. 
نام نشانه های  به  بلندش  فیلم  نخستین 
زندگی، جایزه معتبر خرس نقره ای جشنواره 
فیلم برلین را در سال 1968 ازآن خود کرد 
تاکنون،  سینمایی اش  دستاورد  مهم ترین  و 
فیلم  کارگردانی جشنواره  بهترین  جایزه 
فیلم فیتزکارالدو  برای   1982 سال  کن در 
نیز   19۷5 سال  در  همچنین  او  است.  بوده 
هاوزر برنده  کاسپار  معمای  فیلم  خاطر  به 
جایزه ویژه هیئت داوران از جشنواره کن شد. 
در چهارده سالگی با خواندن یک دانشنامه ی 
فیلم  دوربین  یک  دزدین  با  و  فیلم سازی 
برداری 35 میلیمتری از مدرسه فیلم مونیخ 
شروع زندگیش را به عنوان یک فیلم ساز رقم 
زد. هرتسوگ دزدی دوربین را بعدها این گونه 
دزدی  را  مسئله  این  »من  می کند:  توجیه 
قلمداد نمی کنم. این فقط یک احتیاج بود. من 
دوربین  یک  داشتن  برای  طبیعی  نوعی حق 
داشتم، وسیله ای که بتوانم با آن کار بکنم.« 

در اوایل دهه ی 60 میالدی در یک کارخانه 
تا  می کرد  کار  جوشکار  یک  عنوان  به  فوالد 
او  کند.  تأمین  را  فیلمش  اولین  سرمایه ی 
یکی  در  خانه ای  مدرسه  کردن  تمام  از  قبل 
از شهرک های منچستر خریداری کرد؛ آن جا 
بود که او انگلیسی یاد گرفت. در سال 1966 
به مدت کوتاهی در تلویزیون تحت نظر ناسا 
کار کرد. او در سال 19۷1 به جستجوی مکان 
فیلم بردای برای فیلم آگیره در پرو می پردازد 

از سر  را  و در همین جستجوها خطر مرگی 
می گذراند؛ چرا که از سفر با پرواز النسا 508 
اجتناب می کند، پروازی که بعد از سقوطش 
از  نفر  یک  تنها  برق  و  رعد  اصابت  خاطر  به 
آن جان سالم به در می برد. هرتسوگ سال ها 
بعد یعنی در سال 2000 مستندی درباره تنها 
امید  بال های  نام  با  حادثه  این  بازمانده ای 

می سازد.
به  پروردگار  خشم  آگیره،  فیلم  بیشتر 
مانند چندین اثر دیگر هرتسوگ توسط همان 
دوربین 35 میلیمتری دزدیده شده در دوران 
نوجوانی اش فیلم برداری شده است. هرتسوگ 

در ایــن مقالــه ســعی شــده بــه صــورت اجمالــی کارگردانــان دوره ی معــروف بــه مــوج نــوی ســینمای آلمــان )ســینمای نــوی آلمــان( بــه مخاطبیــن 
محتــرم معرفــی شــود. تمرکــز اصلــی بــرروی دوره ی تاریخــی 1962 تــا 1982 یعنــی دوره ی مــوج نــوی آلمــان انجــام گرفتــه اســت، بــا ایــن وجــود 

در مــورد برخــی از کارگردانــان بــه علــت اهمیــت موضوعــی بــه کل دوره ی فعالیــت آن هــا پرداختــه شــده اســت.
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دوربین ساخته  با همین  باارزشی  آثار  حقیقًا 
کار  ارزشمند  بهره گیری های  با  گونه ای،  به  و 
ناشایستش را جبران کرده و به قول خودمان 

دوربین دزدی را حالل کرده است! 
حرفه ای  بازیگران  از  استفاده  کنار  در  او 
در  بومی  مردم  از  استفاده  خاطر  به 
هرتسوگ  است.  مشهور  فیلم برداری هایش 
بالخص در مستندهایش از بومیان برای بیان 
مفهومی شخصی به نام »حقیقت نئشه شده« 
بهره می برد. او از تصاویر نابازیگران، هم برای 
نقش آفرینی و هم برای این که خودشان باشند 

استفاده می کند. 
در فیلم آگیره، خشم پروردگار برای اولین 
به  هرتسوگ  ورنر  با  کینسکی  کالوس  بار 
برای  بازیگر هم کاری کرد که شروعی  عنوان 
15 سال رابطه ی کاری طوفانی و گاه خشونت 
بار بین آن دو بود. کینسکی بارها هرتسوگ را 
سر فیلم برداری اذیت کرده است؛ حتی در سر 
کرده  تهدید  را  هرتسوگ  آگیره  فیلم برداری 
که در میانه ی فیلم کار را رها خواهد کرد )که 

البته نتوانست این تهدید را عملی کند(.
هرتسوگ حتی برای یک فریم از فیلم  آگیره 
استوری ُبرد نزده است و تمام صحنه های فیلم 
این  او  شده اند.  بندی  قاب  قبلی  تفکر  بدون 
روش و همین طور بداهه پردازی قسمت هایی 
دیگرش  فیلم های  تمام  در  را  فیلم نامه  از 
استفاده کرده و بدان افتخار می کند. هرتزوگ 
صورت  به  خاصی  افراد  از  کارهایش  اکثر  در 
مداوم استفاده کرده است. از بازیگرانی چون 
تا  گرفته  دوریف  براد  و  کینسکی  کالوس 

توماس ماخ فیلم بردار و جو بینی تدوین گر.
او تاکنون افزون بر ساخت فیلم های مستند، 
کوتاه و بلند سینمایی، بیش از 20 فیلم کوتاه 
است.  ساخته  نیز  تلویزیون  برای  مستند  و 
پسرم، پسرم، چه  نام  به  او  آخرین ساخته 
کرده ای در سال 2009 در شصت و ششمین 
دوره جشنواره فیلم ونیز مورد توجه و ستایش 
بسیار قرار گرفت. هرتسوگ قرار است در سال 
بازی  با  ملکه ی صحرا  نام  به  فیلمی   2015
نیکول کیدمن، جیمز فرانکو، رابرت پتینسون 

روانه ی سینماها کند.

فولکـر شلونـدروف

ویسبادن  شهر  در  مارچ 1939   31 متولد  او 
آلمان است، اما در سال 1956 همراه خانواده 
نقل مکان  این  نقل مکان کرد که  پاریس  به 
باعث تحوالت زیادی در کار او شد. شلوندورف 

چندین  و  بود  عالقمند  فلسفه  به  بسیار 
این  در  را  جوایزی  تحصیلش  دوران  در  بار 
فارغ  با  هم زمان  او  است.  کرده  دریافت  باب 
التحصیلی از دانشگاه سورُبن فرانسه در رشته 
فیلم سازی در  علوم سیاسی مشغول تحصیل 
لویی  او  که  جایی  بود،  سینمایی  مؤسسه ای 
مال،  لویی  از مدتی  بعد  را مالقات کرد.  مال 
کارگردان  دستیار  عنوان  به  را  شلوندروف 
انتخاب  مترو  در  زازی  نام  با  فیلمش 
یک  فیلم های  با  همکاری  این  که  کرد؛ 
آتش  عشقبازی بسیار خصوصی)1962(، 
ماریا!)1965(  باد  زنده  و  سرکش)1963( 
ادامه پیدا کرد. او همچنین به عنوان دستیار 
کارگردان، افراد مشهوری همچون آلن رنه )در 
فیلم سال پیش در مارین  باد( و ژان پی یر 
را  کشیش(  مورن،  لئون  فیلم  )در  ملویل 
همراهی کرد. او در این میان در سال 1960 
اولین فیلم کوتاهش را با نام چه کسی اهمیت 
ساکن  فرانسوی  مردم  مورد  در  می دهد؟ 
فرانکفورت ساخت. شلوندورف در سال 1963 
در ساخت فیلم مستندی به نام مدیترانه با 
از همان  ژان دنیل پوِلت همکاری داشته که 
ابتدای نمایشش بسیار مورد توجه قرار گرفت 
بدست  را  لوک گدار  ژان  ستایش  و  تمجید  و 

آورد؛ فیلمی که نامش در کتاب مشهور 1001 
فیلم که قبل از مرگتان باید ببینید به چاپ 

رسیده است.
تُرلِس  نام  به  بلندش  فیلم  نخستین  فولکر 
جوان را در سال 1966 ساخت. فیلمنامه این 
اثر اقتباسی از رمان مشهور آشفتگی ترلس 

جوان از روبرت موزیل بود. فیلم بسیار ستوده 
المللی  بین  فدراسیون  جایزه  کن،  در  و  شد 
منتقدین فیلم را دریافت کرد. در سال 1962 
و با امضای بیانیه اوبرهاوزن، شلوندورف سریعًا 
خودش را در ردیف دیگر کارگردانان موج نوی 
احیاء  در  سعی  که  داد  قرار  آلمان  سینمای 
فیلم سازی آلمان داشتند. در آن دوره ترلس 
فیلم های  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  جوان 

موج نوی سینمای آلمان مطرح شد.
شلوندورف در طی سا ل های 196۷ تا 19۷4 
فیلم های تحسین برانگیزی ساخت اما در سال 
19۷5 بود که با فیلم آبروی از دست رفته ی 
کاترینا بلوم بار دیگر نظرها را معطوف خود 
نام  همین  به  رمانی  از  اقتباسی  فیلمی  کرد. 
از نویسنده ی برنده جایزه نوبل، هاینریش بل 
که با هم کاری مارگرته فون تروتا)همسر سابق 
به  کارگردانی  و  نویسندگی  در  شلوندورف( 

انجام رسید.
او پس از این فیلم اپرای دومش و یک فیلم 
ترحم  روی  از  کشتن  نام  به  دیگر  سیاسی 
در  شلوندروف  ساخت.   19۷6 سال  در  را 
جمله  )از  دیگر  کارگردان   8 با   19۷۷ سال 
فاسبیندر، کلوگه، ادگار ریتز و هاینریش بل( 
مجموعه فیلم آلمان در پاییز را ساخت. که 
اتفاقات  مرج سیاسی  و  هرج  و  تشنج  آن  در 
آلمان غربی معروف به پاییز آلمان، به تصویر 

کشیده می شود. 
و  طلبانه ترین  جاه  شلوندروف  بعدی  فیلم 
طبل  نام  با  او  فیلم  در عین حال موفق ترین 
حلبی)19۷9( بود. شاید بتوان گفت که این 
اثر مهم ترین فیلم پس از جنگ آلمان است. 
نویسنده  از  رمانی  براساس  فیلم  فیلم نامه 
نوشته  گراس،  گونتر  نوبل،  جایزه  برنده ی 
هر  متمادی  سالیان  برای  گراس  است.  شده 
می کرد  رد  را  اثرش  از  اقتباس  پیشنهاد  نوع 
تا زمانی که شلوندروف به او پیشنهاد ساخت 
کمک  و  موافقت  با  شلوندروف  که  داد؛  فیلم 
مستقیم در ساخت فیلم گونتر گراس مواجه 
مضامین کمدی  با  فیلمی  کار،  نتیجه ی  شد. 
نامتعارف  شکلی  به  و  بود  سورئالیستی  سیاه 
در  را  ناهنجار  روابط  با  عجیب  خانواده ای 
دوران پایانی جنگ جهانی اول تا پایان جنگ 
به  فیلم  می کشید.   تصویر  به  را  دوم  جهانی 
مورد  شاهکار  یک  عنوان  به  گسترده  صورت 
اینک  فیلم  همراه  به  و  گرفت  قرار  ستایش 
آخرالزمان جایزه ی نخل طالی جشنواره کن 
را برد. این فیلم همچنین اسکار بهترین فیلم 
خارجی را ازآن خود کرد. شلوندروف پس از 
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را ساخت  دیگر  سینمایی  فیلم  فیلم 13  این 
یک  مرگ  چون  آثاری  آن ها  میان  در  که 
ریتا)2000(  افسانه ی  و  فروشنده)1985( 
بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. آخرین فیلم او 
تاکنون فیلم دیپلماسی ساخته ی سال 2014 
است و شلوندروف بعد از آن فیلم خبری مبنی 

بر تولید فیلمی جدید، علنی نکرده است.

ِهلمـا سنـدرز بـرامس

نوامبر 1940 در  هلما سندرز برامس در 20 
نیدرزاکس آلمان متولد شد. او در سال ها 1960 
تا 62 در هانوفر به تحصیل رشته ی بازیگری 
پرداخت و در سال های 1962 تا 65 در شهر 
ُکلن، در رشته های ادبیات آلمانی، انگلیسی و 
همچنین تعلیم و تربیت تحصیل کرد. حرفه ی 
تلویزیون  به گویندگی  تنها  ابتدا  او در  کاری  
و ُمدلینگ محدود می شد. در طی سفری به 
ایتالیا در سال 196۷ با کارگردانان مشهوری 
چون پیر پائولو پازولینی و سرجیو کوربوچی 
آشنا شد، که تجربه ای تعیین کننده در انتخاب 
بود.  برای دنبال کردن حرفه ی فیلم سازی  او 
در سال 1969 او شروع به ساخت فیلم های 
خودش  را  فیلم نامه هایش  کرد؛  شخصی اش 
نوشت و تهیه کنندگی بسیاری از فیلم هایش 
را خودش انجام داد. فیلم هایش هر دو سبک 
در  و  می گرفتند  بر  در  را  مستند  و  داستانی 
بسیاری از آثارش به شدت از جزئیات مربوط 
است.  کرده  استفاده  خودش  حال  شرح  به 
با  انتقادی  تعاملی  برامس  اولیه  فیلم های 
ِتم های رنجش، کوچ و موقعیت زنان در آلمان 
غربی داشتند. زیر سنگ فرش ساحل قرار 
گرفته اولین فیلم بلند سینمایی برامس بود 
که با بودجه ای کم در سال 19۷5 ساخته شد. 

و جنبش  آلمان  زنان  برای جنبش  فیلم  این 
دانش آموزان و همین طور برای خود کارگردان 
آتشه،  دو  فمینیست  فیلم ساز  یک  عنوان  به 
فیلم  این  در  برامس  داشت.  زیادی  اهمیت 
موجود  وضعیت  از  شخصی اش  دغدغه های 
نمایش  معرض  به  را  غربی  آلمان  در  زنان 
گذاشت و فیلمی متفاوت و گیرا به تماشاگران 
سپس  او  کرد.  تقدیم  نو  سینمای  تشنه ی 
تراژیک یک  تلویزیونی درباره ی مرگ  فیلمی 
مهاجر ترکیه ای ساخت که به موضوع ازدواج 
اجباری می پرداخت. در سال 1980 نام هلما 
آلمان،  فیلم  واسطه ی  به  برامس  سندرس 
بین المللی  جوامع  در  پریده  رنگ  مادر 
زنان  تجربیات  به  فیلم  موضوع  شد.  شناخته 
نازی می پردازد.  آلمان  از  بعد  دوره  در  آلمان 
با عنوان  برامس آخرین فیلم سینمایی اش را 
 2008 سال  در  داشتنی  دوست  کالرای 
فعالیت هنری اش مستندی  و آخرین  ساخت 
تلویزیونی در سال 2012 بود. هلما سندرس 
برامس بعد از گذراندن یک دوره بیماری بلند 
مدت در 2۷ می 2014 در شهر برلین دار فانی 

را وداع گفت.

هانـس یـورگن زوبـاِبرگ

زوبابرگ در 8 دسامبر 1935 در نوسندورف 
یک  پسر  او  گشود.  جهان  به  دیده  آلمان 
سال  تا  زوبابرگ  بود.  بزرگ  امالکی  صاحب 
1945 در روستوک  و برلین زندگی می کرد. 
اولین   1953 و   1951 سال های  در  او 
 8 دوربینی  وسیله ی  به  را  برداشت هایش 

گروه  نمایش  از  پیش  تمرینات  از  میلیمتری 
انجام داد. او در سال 1953 به آلمان  برلینر 
سال  از  او  که  جایی  کرد،  مکان  نقل  غربی 
1956 تحصیل ادبیات و تاریخ هنر را آغاز کرد 
و در سال های آتی این دو رشته را با موفقیت 
به پایان رسانید. در سال 1963 مستندهایی 
درباره ی فریتس کورتنر و رومی اشنایدر برای 

رادیو باوارین و دیگر جاها تهیه کرد.
هنری  تمامًا  کار  یک  سینما  زوبابرگ،  برای 
بود که از تمام شاخه های هنر در آن می شود 
بهره برد. بسیار مفسران از جمله خود زوبابرگ 
از  سینمایی  ترکیبی  عنوان  به  را  کارشان 
حماسی(  تئاتر  اصول  نظر  )از  برشت  برتولت 
اُپرا(  شناسی  زیبایی  نظر  واگنر)از  ریچارد  و 

تفسیر می کنند.
درباره ی  مستندی  زوبابرگ   19۷5 سال  در 
واگنر)پسر  زیگفرید  همسر  واگنر،  وینفرید 
بود،  انگلیسی  زنی  که  بزرگ(  واگنر  ریچارد 
ارائه کرد. این مستند توجهات را به شدت به 
خود جلب کرد چرا که فیلم تحسین مصرانه ی 
این  می کرد.  آشکار  هیتلر  آدولف  به  وینفرید 
و  شد  واگنر  خانواده ی  خجالت  باعث  فیلم 
او  که  فیلم  از  گفتگوهایی  به  واگنر  وینفرید 
که  کرد  اعتراض  نبوده،  مطلع  آن ها  از ضبط 
سال  در  زوبابرگ  نداشت.  برد  در  نتیجه ای 
هیتلر:  اسم  به  فیلمش  مشهورترین   19۷۷
فیلم های موج  از آلمان )که در رده  فیلمی 
ساخت.  می گیرد(  قرار  آلمان  سینمای  نوی 
دقیقه   442 مدت  به  طوالنی  بسیار  فیلمی 
بخش های  بود.  شده  تشکیل  بخش   4 از  که 
فیلم کاماًل مجزا هستند و هیچ طرح یا شرح 
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ترتیبی واضحی ندارند، اما در عوض هر قسمت 
بررسی یک موضوع خاص می پردازد.  به  آن، 
از  پس  شیدایی  و  شیفتگی  تمسخر  فیلم  در 
جنگ و کلیشه هایی درباره ی هیلتر و فلسفه 
فیلم  در  همچنین  می خورد؛  چشم  به  نازی 
که  مردمی  ساختگی  غیر  زندگی نامه های  از 
با هیتلر و نوع زندگی اش  در تماس مستقیم 

بوده اند استفاده شده است. 
زوبابرگ در سال 1982 بیانی بصری از اپرای 
مورد  بسیار  که  کرد  ایجاد  واگنر  پارسیفال 
به  کن  جشنواره  در  و  گرفت  قرار  تحسین 
روشنفکران  و  پردازان  نظریه  درآمد.  نمایش 
دلوز  ژیل  سونتاگ،  سوزان  چون  نام آوری 
زوبابرگ  آثار  مورد  در  بارت  الکو  فیلیپ  و 

نوشته اند.

مارگرته فون تروتا 

عنوان  با  و  است   1942 فبریه   21 متولد  او 
سینمای  نوی  موج  جنبش  پیشتاز  نیروی 
آن که  از  پیش  تروتا  می شود.  شناخته  آلمان 
به صورت مستقل فیلم سازی کند در فیلمی از 
شلوندروف در سال 19۷1 بازی کرد و در سال 
19۷5 در فیلم مطرح آبروی از دست رفته 
کاترینا بلوم به صورت مشترک با شلوندروف 
تروتا  پرداخت.  کارگردانی  و  نویسندگی  به 
و  زن  هم  با  زمان  آن  در  که  شلوندروف  و 
تقسیم  خوبی  به  فیلم  این  در  بودند  شوهر 
وظایف کردند و توانستند همدیگر را تکمیل 
که  بود  قدری  به  فیلم  این  موفقیت  کنند. 
دهه ی  میانه ی  آلمان  فیلم  موفق ترین  عنوان 
در  همچنین  تروتا  فون  شد.  شناخته   19۷0
فیلم دیگری به نام ضربه رحمت)19۷6( با 
کرد.  هم کاری  نویسنده  عنوان  به  شلوندروف 
بیداری  نام  به  را  مستقلش  فیلم  اولین  او 
تولید   19۷8 سال  در  کالز  کریستا  دوم 
کرد؛ که تمرکز اصلی اش برروی افراط گرایی 
از  فیلم نامه  در  بود.  جوان  زن  یک  سیاسی 
اطالعات حقیقی ربودن معلم مدرسه ای به نام 
مارگرت ِچنگی استفاده شده بود. در این فیلم 
بروتا  فیلم های  بعدها  چندین مشخصه ای که 
بدان ها شناخته می شوند، به چشم می خورد: 
استفاده ها  و  خواهری  رابطه  زنانه،  رابطه 
سینمایی  فیلم  دومین  خشونت.  اثرات  و 
خوشحالی  تعادل  یا  خواهران،  تروتا 
ساخت  با  بعدها  ناخواسته  او  بود.   )19۷9(
سه  و  جولیان)1981(  و  ماریان  فیلم های 
خواهر)1988(، سه گانه ی فیلم های خواهرانه 

فیلم ها  این  در  که  زنانی  می دهد.  تشکیل  را 
حضور  دارند همگی در دوره ی سنت به دنیا 
جامعه  که  را  جایگاه هایی  آن ها  اما  آمده اند 
برای آن ها مقرر کرده را نمی پذیرند. این سه 
فیلم رابطه خواهرانه و سهم آن ها در جهانی 
بررسی  را  می شود  متالشی  اطرافشان  در  که 
زمره   در  را  تروتا  کار  ماهیت،  این  می کند؛ 
تروتا  داد.  قرار  آلمان  نوی سینمای  آثار موج 
تعادل خوشحالی  یا  خواهران،  فیلم  از  بعد 
در  که  می سازد.  را  جولیان  و  ماریان  فیلم 
آن به مانند خواهران به موضوع از دست دادن 
یک خواهر و چگونگی برخورد با غم و اندوه 
حاصله، پرداخته می شود. شخصیت های اصلی 
اِنسلین  گورُتن  و  کریستین  براساس  فیلم 
که  بودند  گرفته  )Gurdrun Ensslin( شکل 
توجه مضاعفی  فمنیست  منتقدین  باعث شد 
نسبت به این اثر در مقایسه با دیگر آثار تروتا 
از خود نشان بدهند. فیلم به وسیله استفاده 
از چندین سکانس فلش بک، پریدن از زمان 
این  در  جایی  هر  )و  کودکی  دوران  به  حال 
وجود  احتمال  که  می شود  توصیف  میان( 
هرنوع ساختار خطی را از بین می برد. در این 
مختلف  روش های  به  نازی  دوره  عمدتًا  فیلم 
می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  جولین  و  مارین 
بیان  اینگونه  می شود  را  فیلم  مایه ی  درون 
نه  تروتا  است؛  سیاسی  مسائل شخصی  کرد: 
دیگرش  آثار  تمام  در  بلکه  فیلم  این  در  تنها 
فون  است.  کرده  استفاده  درون مایه  این  از 
از  را  فیلم جایزه شیر طالیی  این  برای  تروتا 
آن خود کرد، که موفقیتی حقیقی برای زنان 
جایزه ای  که  چرا  بود؛  فیلم سازی  دنیای  در 
با این حد اعتبار و افتخار از سال 1938)که 
لنی ریفنشتال جایزه معتبر جام موسولینی را 
دریافت کرده بود( به هیچ زنی اهدا نشده بود. 
فون تروتا بعد از این 11 فیلم سینمایی دیگر 
ساخت؛ در میان آن ها می شود به آثار مطرحی 
چون روِزن اِستراسر)2003(، بصیرت - از 
و  بینگن)2009(  فون  هیلدگارد  زندگی 
هم اکنون  او  کرد.  اشاره  آرنت)2013(  هانا 
در مرحله پس از تولید فیلمی به نام جهان 
به   2015 سال  در  است  قرار  است  اَبندین 

اکران عمومی درآید.

ویـم ونــدرس 

شهر  در   1945 اوت   14 متولد  وندرس  ویم 
ارنست  او  کامل  نام  است.  آلمان  دوسلدورف 
نام  شده ی  کوتاه  ویم  است.  وندرس  ویلهم 

منعکس  که  است  هلندی  کلمه ای  و  ویلهم 
کننده ی منشاء هلندی مادر وندرس است. او 
دوران کودکی و نوجوانی اش را در خانواده ای 
کاتولیکی و سنتی سپری کرد. او پس از اتمام 
دوره ی دبیرستان به تحصیل پزشکی از سال  
1963 تا 64 و فلسفه از 1964 تا 65 پرداخت. 
او تحصیالت دانشگاهی را رها کرد و در سال 
1966 به پاریس نقل مکان کرد تا یک نقاش 
ورودی  آزمون  از  نتوانست  وندرس  بشود. 
سربلند  فرانسه  فیلم  المللی  بین  مدرسه ی 
و  قلم زن  عنوان  به  عوض  در  و  بیاید  بیرون 
مشغول  فریدآلندر  جانی  کارگاه  در  حکاک 
مسحور  او  که  بود  زمان  این  در  شد.  کار  به 
در  فیلم  پنج  تا  که  گاه می شد  و  سینما شد 
او  ببیند.  محلی  سینمای  سالن  یک  در  روز 
برای پیگیری عالقه اش به فیلم سازی در سال 
دفتری  در  و  بازگشت  زادگاهش  به   196۷
پاییز  در  شد.  کار  به  مشغول  دوسلدورف  در 
تلویزیون  و  فیلم  دانشگاه  وارد  او  همان سال 
در   ۷0 تا   196۷ سال های  بین  شد.  مونیخ 
حین تحصیل به نقد فیلم پرداخت. او در ابتدا 
برای مجله ی بررسی فیلم و سپس برای سه 
وندرس  نوشت.  نقد  دیگر  مجله ی  و  روزنامه 
قبل از فارغ التحصیلی، چندین فیلم کوتاه و 
سیاه  16میلیمتری  بلند  فیلم  یک  همچنین 
تابستان در شهر )19۷0(  به اسم  و سفید 
فیلم ساز  عنوان  به  حرفه اش  آغاز  که  ساخت 
سینمایی، در اواخر دهه ۷0 و در دوره ی موج 

نوی سینمای آلمان بود. 
بسیاری از فیلم برداری های متمایز فیلم هایش، 
نتیجه هم کاری ُپرتولید بلند مدت با فیلم بردار 
هلندی، روبر مولر است. موفقیت برخی از آثار 
و  پاریس، تگزاس  از جمله  وندرس  مشهور 
بهشت بر فراز برلین درواقع مدیون هم کاری 
چون  آوانگاردی  نویسندگان  با  او  ثمر  مثمر 
پیتر هاندکه و سام شپارد است. وندرس برای 
فیلم بلند دومش از رمان پیتر هاندکه اقتباس 
پنالتی  از ضربه ی  ترس دروازه بان  و  کرد 
وندرس  دیگر  اثر  دو  در  هاندکه  ساخت.  را 
یعنی بهشت بر فراز برلین و تا پایان دنیا 
در  پرداخت؛  هم کاری  به  نویسنده  عنوان  به 
هر دوی این فیلم ها ُسلوگ دومارتا بازیگر زن 
نقش  ایفای  به  سیما  آلمانی-فرانسوی خوش 
فیلم  چندین  وندرس  ویم  است.  پرداخته 
کاری  کارنامه ی  در  برانگیز  تحسین  مستند 
خود دارد که از برجسته ترین آن ها می شود به 
درباره  ویستا)1999(  بوئنا  تفریحی  باشگاه 
مرد)2003(  یک  روح  و  کوبایی  نوازندگان 
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که درباره ی موسیقی بلوز آمریکائیست، اشاره 
بسیاری  کلیپ های  ویدئو  همچنین  او  کرد. 
و  یوتو  همچون  موسیقی  گروه های  برای 
تلویزیونی  تبلیغات  و  ساخته  هدز  تاکینگ 
برای شرکت های تولیدی عظیم را کارگردانی 
فیلم   2011 سال  در  وندرس  است.  کرده 
مستند سه بعدی درباره ی طراح رقص معاصر، 
پینا باوش ساخت. ویم وندرس در مصاحبه اش 
دسامبر  در  آمریکا  مستند  شبکه ی  وبالگ  با 
مستند  فیلم  تبلیغات  دوره ی  )در   2011
سه بعدی اش پینا( اعالم کرد که ساخت فیلم 
آغاز  را  معماری  درباره ی  سه بعدی  مستندی 
کرده است؛ او همچنین اعالم کرد که از این 
پس در قالب سه بعدی کارهایش را ارئه خواهد 

داد.

راینـر ورنـر فاسبینـدر 

متولد  آلمان  بایرن  در   1945 در  فاسبیندر 

موج  دوره ی  پرچمدار  شک  بدون  او  شد. 
کلیدی ترین  از  و  است  آلمان  سینمای  نوی 
در  جنگ  دوره ی  از  بعد  نسل  فیلم سازان 
 1965 سال  از  او  می آید.  حساب  به  آلمان 
1982)و  یعنی  زندگی اش  سال  آخرین  تا 
به  نو(  موج  دوره ی  پایان  سال  همچنین 
فیلم سازی  در  او  پرداخت.  سینمایی  فعالیت 
آتشین مزاج بود و در طول 1۷ سال فعالیتش 
بر  عالوه  او  ساخت.  سینمایی  بلند  فیلم   40
بازیگری  و  نویسی  فیلم نامه  به  کارگردانی 
عالقمند بود و فعالیت زیادی در این زمینه ها 
به  تنها  فاسبیندر  هنری  فعالیت های  داشت. 
محدود  بازیگری  و  نویسندگی  کارگردانی، 
فیلم بردار،  چون  عناوینی  بارها  و  نمی شد 
و  تهیه کننده  تدوینگر،  طراح،  آهنگساز، 
حتی مدیر تئاتر به او نسبت داده شده است. 
کرد.  آغاز  تئاتر  با  را  هنری اش  فعالیت  او 
که  را  فاسبیندر  گرای  کمینه  و  سرد  سبک 
فیلم سازان  تأثیر  و  تئاتری  تجربه  نتیجه ی 

فیلم هایی  در  می شود  را  بود  او  بر  نو  موج 
چون عشق سردتر از مرگ است)1969(، 
 )19۷1 یتی) وا و   )1969 کاتزلماخر)
از  گرفتن  الهام  با  سپس  او  کرد.  مشاهده 
ملودرام های آمریکایی فیلم هایی تاجر چهار 
ترس  علی:  مشهور  فیلم  و  فصل)19۷2( 
فیلم  ساخت.  را  می خورد)19۷4(  را  روح 
وایتی ساخته  سال 19۷1، به مفاهیم نژاد 
انسان ها  تمام  در  رذیلت  وجود  و  پرستی 
فیلم  در  تئاتری  ضد  عناصر  می پردازد. 
با  فاسبیندر  می شوند.  دیده  وضوح  به 
آلمان  سینما  در  کلیدی اش  نقش  وجود 
او  به  هم  نیافت.  دست  مناسب  جایگاه  به 
ورنر  راینر  شد.  بی توجهی  آثارش  به  هم 
آلمان  زمان  آن  مردم  بین  در  فاسبیندر 
برلین  تلویزیونی اش چون  آثار  بابت  بیشتر 
و  زندگی  سبک  و  آلگزاندر پالتز)1980( 
متفاوتش  حال  عین  در  و  خاص  شخصیت 

می شد. شناخته 



برابــر  زندگــی  زیبایی هــای  حضــور  رد 
ــا -  ــر ســر تفاوت ه ــه ب ــی ک موفقیــت هیاهوی
از دل دوری میــان دو شــکل متغیــر از آن چــه 
ــرده و  ــاط ک ــان را مح ــات انس ــه خصوصی ک

خالصه داستان
ــم  ــق ه ــق عاش ــده و عمی ــاوت عم ــد تف ــا چن ــرد ب ــک زن و م ی
می شــوند و زندگــی دو نفــره خــود را آغــاز می کننــد. علــی )الهــادی 
بــن ســالم( مــرد جــوان مهاجــر ســیاه پوســت قــوی هیــکل مراکشــی 
بــا امــی ) بریجیــت میــرا(، یــک زن آلمانــی ســفید پوســت میانســال 

و ُمســن.

Directed By :
Produced By :
Written by :
Starring  :

Release dates :

Running time :
Language :
Country   :

Rainer Werner Fassbinder
Rainer Werner Fassbinder
Rainer Werner Fassbinder 
Brigitte Mira، El Hedi ben Salem
Barbara Valentin، Irm Hermann
5 March 1974 (West Germany)
31 October 1974 (U.S.)
93 min.
German
West Germany
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علی: ترس روح را می خورد,
امی: چه دلنشین.

نویسنده: بهزاد لطفی
bhzd.ltf@gmail.com

آســتانه اش را بــر می نمایانــد - زاده شــده، 
محــو می شــود؛ آن هنــگام کــه دریایــی فاصلــه 
اســت بیــن مــرد مراکشــی مهاجــر و زن آلمانی 
مقیــم. یــک حضــور گیــرا دِر نوشــکده ای را بــا 

فشــار نــازک دســتش بــاز می کنــد و وارد 
می شــود، و علــی از لحظــۀ دیــدن او تــا آخــر 
ــر تخــت بیمارســتان  یعنــی دراز کشــیدنش ب
ــد.  ــل می کن ــود را بالفع ــای خ ــه بالقوه ه هم
ــت  ــرب زبان هاس ــرای ع ــه ب ــوق ک ــک پات ی
ــل آن  ــا داخ ــی پ ــی اتفاق ــی، ام ــک آلمان و ی
می گــذارد و در گوشــه ای از آن می نشــیند. 
ــه  ــت ک ــل اس ــور نامحتم ــن حض ــدر ای آن ق
همــه نگاه هــا روی او ســنگین می شــود و 
چشــم از او بــر نمی دارنــد. علــی اولیــن نفــری 
ــاده،  ــا افت ــن زن ج ــمت ای ــه س ــه ب ــت ک اس
کمــی چــاق بــا صورتــی پــر از چــروک هــای 
ــن ســن و ســال مــی رود. رابطــه ای  ــر ای ناگزی
ــم  ــه ازدواج خت ــی زود ب ــاز می شــود و خیل آغ
ــه ســتیز آلمانــی  می شــود ولــی جامعــه بیگان
ــر  ــه همس ــرد و ن ــر را می پذی ــک مهاج ــه ی ن
ــود.  ــرا می ش ــابق پذی ــل س ــی آن را مث آلمان
ــودی  ــک یه ــد ی ــاله، فرزن ــصت س ــی ش ام
هیتلــر  ســمپات های  از  ولــی  تبــار  روس 
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ــود  ــی خ ــه بورژوای ــای جامع ــت و ارزش ه اس
ــران  ــای گ ــتوران و غذاه ــد؛ از رس را می شناس
ماننــد خاویــار )امــی: تنهــا شــاه ایــران 
می توانــد از نوعــی از آن ســفارش دهــد( لــذت 
ــه  ــیدنی ها چ ــواع نوش ــد ان ــرد و می دان می ب
ــه  ــب. ب ــی مناس ــه مواقع ــرای چ ــتند و ب هس
همــراه ســه زن دیگــر، خدمتــکار ســاختمانی 
8 واحــدی اســت و ســه پســر دارد. شــوهرش 
ــی  ــه اش زندگ ــا در خان ــه و تنه ــا رفت از دنی

می کنــد. 
ــی  ــم طوالن ــرای اس ــی ب ــه جایگزین ــی ک عل
الهــادی بــن ســالم مبــارک محمــد مصطفــی 
اســت از صبــح تــا شــب را در یــک تعمیــرگاه 
نوشــکده  آن  بــه  شــب ها  و  می کنــد  کار 
ــو  ــی گفتگ ــات ابتدای ــان لحظ ــد. از هم می آی
ــوی  ــدنش از س ــه نش ــاره پذیرفت ــرش درب نظ
ــراری  ــل برق ــود دلی ــن می ش ــا روش آلمان ه
ــل  ــد، دلی ــن زن، لنــگ می زن ــا ای رابطــه اش ب

همــراه شــدنش بــا او تــا خانــه و دلیــل 
ــخص  ــتر نامش ــه بیش ــش از هم ازدواج کردن
اســت ولــی فاســبیندر ایــن ســواالت را بــدون 
ــود  ــا خ ــااًل ب ــد و احتم ــواب می ده ــه ج عجل
می گویــد: » بایــد او را بشناســید.« ایــن جــواب 

ــه شــخصیت  ــه ســوال ها، فقــط ب تخیلــی او ب
ــر  ــر و مهم ت ــردد و از آن باالت ــر نمی گ ــی ب عل
ــود.  ــوط می ش ــالم مرب ــن س ــخصیت ب ــه ش ب
ــد،  ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــی ک ــد باالی ــم بلن اس
ــی  ــخصیت ام ــرد،و ش ــر م ــی بازیگ ــام اصل ن
ــت.  ــر زن اس ــات بازیگ ــد خصوصی ــز واج نی
پیشــینه ای کــه در مــورد امــی ذکــر شــد هــم 
واقعــی اســت. بریجیــت میــرا در یــک ســریال 
تبلیغاتــی نازی هــا نیــز بــازی کــرده بــود 
ــه خاطــر ایــن حضــورش مــورد  کــه بعدهــا ب

ــرد. ــرار می گی ــرزنش ق س
ــش  ــع فرزندان ــر کار و در جم ــی، س ام
مغــازه ای  و  آپارتمــان  در  همینطــور  و 
می کنــد،  خریــد  آن  از  همیشــه  کــه 
ــی  ــود. عل ــه نمی ش ــل پذیرفت ــد قب مانن
از  نــگاه  او را دلــداری می دهــد ولــی 
ــش  ــم برای ــم ک ــی ک ــن ام ــه پایی ــاال ب ب
زشــتی اش  و  می شــود  واضح تــر 

آن هــا  همــه  بــا  بایــد  امــی  عریــان. 
ــا  ــه آنه ــت هم ــی می بایس ــد و عل بجنگ
ــد  ــر کن ــر فک ــا کمت ــرد ت ــده بگی را نادی
بیشــتر  کنــی،  فکــر  بیشــتر  هرچــه   «

می کنــی.«  گریــه 

راینر ورنر فاسبیندر

ــس،  ــه نوی ــده، فیلمنام ــه کنن ــردان، تهی کارگ
ــر ) 1945،  ــر و بازیگ ــه، تدوینگ ــراح صحن ط
بــاد ووریشــهوفن باواریــا– آلمان؛ 1982(. ســه 
ــان در  ــلیم آلم ــت و تس ــس از شکس ــه پ هفت
ــه  ــا ب ــی دوم و ورود آمریکایی ه ــگ جهان جن
باواریــا بــه دنیــا آمــد. در ســه ماهگــی، پــدر و 
مــادرش کــه هــراس داشــتند نتوانــد زمســتان 
ــو و  ــزد عم ــر را ن ــذارد، راین ــر بگ ــت س را پش
عمــه اش رهــا کردنــد. در یــک ســالگی بــاز نزد 
والدینــش بازگشــت و تــا ســال 1951 بــا آن ها 
زندگــی کــرد. او تنهــا فرزنــد آن هــا بــود. مــادر 
راینــر کــه در طــول جنــگ بــه همــراه تعــداد 
دیگــری از آلمانی هــا بــه گدانســک رفتــه 
بــود هنــگام بازگشــت بــه مونیــخ، گروهــی از 
خویشــان را همــراه خــود آورده بودکــه بــا هــم 
زندگــی کننــد. او مترجم بــود و پــدر راینر یک 
پزشــک کــه در محــدوده ممنوعه شــهر مونیخ 
یــک مطــب داشــت کــه در همــان آپارتمانــی 
ــادرش  ــد و م ــی می کردن ــا زندگ ــه آنه ــود ک ب
ــرد.  ــک می ک ــدر کم ــه پ ــن کار ب ــم در ای ه
معمــواًل روســپی هایی کــه بایــد گواهــی 
بهداشــت دریافــت می کردنــد بــه مطــب 
ــا  ــت آنه ــد و رف ــد. آم ــه می کردن ــدر مراجع پ
ــد  ــری بودن ــر، تصاوی ــای دیگ ــی چیزه و خیل
ــادی  ــن شــکل از زندگــی را ع ــش ای ــه برای ک
ــد. پــدر از همســر قبلــی خــود  جلــوه می دادن
ــا آن هــا زندگــی  هــم دو فرزنــد داشــت کــه ب
ــع  ــود. وض ــلوغ ب ــی ش ــه خیل ــد. خان می کردن
از ایــن هــم بدتــر شــد زمانــی کــه والدیــن او 
ــن رفــت و  ــه کل ــدر ب از هــم جــدا شــدند و پ
ــد. اوقــات او  راینــر و مــادرش در مونیــخ ماندن
در خیابان هــا، گــه گاه بــازی بــا دیگــر پســرها 
ــا  ــت. آن ه ــراف می گذش ــای دور و اط و تماش
اتاق هــای خانــه را اجــاره می دادنــد ولــی مــادر 
کــه ِســل داشــت و دلباختــگان خــرد و کالن، 
ــر  ــار راین ــت و تیم ــرای تربی ــادی ب ــت زی وق
نمی گذاشــت، و او در خانــه همســایه ها و هــم 
ــتقل و  ــیار مس ــد و بس ــزرگ می ش ــا ب خانه ه
قیــد گریــز و مهارناشــدنی بــار آمــد. یــک بــار 
در ســن 9 ســالگی با »ســیگی« دلباخته جوان 
مــادرش دســت بــه یقــه شــد و یکبــار هــم بــا 
یــک ژورنالیســت کــه بعدهــا ناپــدری اش شــد 
مشــکل مشــابهی را پیــدا کــرد. مــادرش مــدام 
او را بــه ســینما می فرســتاد تــا کمــی احســاس 
آرامــش کنــد. تقریبــًا مصاحبه ای از فاســبیندر 
نمی تــوان یافــت کــه او در آن از دوران کودکــی 
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خــود گالیــه نکنــد. او یکبــار گفــت: » ســینما 
بــه مــن زندگــی خانوادگــی را می بخشــید کــه 
ــه او  ــود ک ــده ب ــه نداشــتم.« پیــش آم در خان
چهــار فیلــم در یــک روز ببینــد. او هــم ماننــد 
بســیاری از فیلمســازان بــزرگ، ســینما را 
ــود. در 15  ــه ب ــدن آموخت ــم دی ــق فیل از طری
ــدون آن کــه مدرســه را تمــام کنــد  ســالگی ب
ــدرش  ــا پ ــا ب ــت ت ــن رف ــه کل ــرد و ب ــرار ک ف
ــی  ــالف داشــتند ول ــم اخت ــد. باه ــی کن زندگ
فاســبیندر توانســت شــبانه درس بخوانــد و در 
کارهــا بــه پــدر کمــک کنــد و بــا اجــاره دادن 
اتاق هایشــان نظمــی نســبی بــه زندگــی شــان 
ــود کــه شــعر  ــد. در همیــن زمــان ب داده بودن
ــاه  ــت و داســتان و نمایشــنامه های کوت می گف

می نوشــت. 
ــخ  ــه مونی ــال 1963 ب ــالگی در س او در 18 س
ــل  ــا تحصی ــه ب ــد ک ــن امی ــا ای ــت، ب بازگش
شــبانه و اتمــام تحصیالتــش در رشــته علــوم 
نمایشــی بتوانــد بــه ســراغ عالیــق خــود 
ــادر، در ســال های 1964  ــا تشــویق م ــرود. ب ب
ــری در  ــن دروس بازیگ ــه آموخت ــا 1966 ب ت
اســتودیو فریــدل لئونــارد در مونیــخ پرداخــت 
ــا شــیگوال کــه  ــا هان ــود کــه ب و همــان جــا ب
ــن بازیگرهایــش شــد  بعدهــا یکــی از مهم تری

آشــنا شــد. 
فاســبیندر جــوان بــر آن بــود کــه بــه مدرســه 
فیلــم برلیــن بــرود و بــه همیــن دلیــل عــالوه 
ــر کارهایــی مثــل بازیگــری، امــور صحنــه و  ب
ــدام  ــرد، اق ــدا می ک ــخ پی ــه در مونی ــدا ک ص
بــه نوشــتن چنــد نمایــش و حتــی تهیــه یــک 
ــه  ــه ب ــرای ارائ ــری ب ــاه 8 میلیمت ــم کوت فیل
هیــأت گزینــش ایــن دانشــگاه کــرد کــه البتــه 
ــون  ــانی چ ــان کس ــد. در آن زم ــه نش پذیرفت
ــم کــه  ــراون های ــر و رزا فــون ب ــر شــروه ت ورن
کارگــردان تئاتــر بودنــد بــه همیــن سرنوشــت 
ــم  ــد. او در ســال 1965 فیل دچــار شــده بودن
کوتــاه خیابانگــرد و در 1966 هــرج و 
ــد  ــی گوین ــاخت. م ــک را س ــرج کوچ م
تأمیــن مالــی ایــن فیلم هــا بیشــتر از معاملــه 
بــر ســر نقش هــای مهــم از جملــه نقــش اول 

ــوده اســت.  ــور ب هــا توســط بازیگــران آمات
در ســال 1967 فاســبیندر در تئاتــر بــه عنــوان 
بازیگــر و نویســنده کار می کــرد و بــا پشــتکار و 
شــخصیتی کــه از او دیدنــد به ســرعت و ظرف 
ــر  ــوان رئیــس اکســیون- تئات ــه عن ــاه ب چندم
انتخــاب شــد. حســادت گروهــی از بازیگــران 
و دســت انــدرکاران، و مســائل و مشــکالت 
ــی از  ــردن یک ــه ب ــگام روی صحن ــر هن دیگ

ــر شــد.  ــار فاســبیندر موجــب انحــالل تئات آث
داســتان ایــن نمایــش در مــورد کارگــر مهاجــر 
خارجــی بــود و همیــن موجــب بروز مشــکالت 
شــد. نهایتــًا ماجــرا بــه تأســیس انجمــن ضــد 
ــد. کارگاهــی  ــر توســط فاســبیندر انجامی تئات
کــه کمابیــش براســاس اصــول تئاتری برشــت 
پایــه گذاشــته شــد و آن اصــول را بــه قواعــدی 
ــر  ــب معاص ــرای مخاط ــه ب ــرد ک ــل ک تبدی

جذابیــت داشــت.
فاســبیندر کــه دریافــت بایــد در مــدت کمــی 
ــد و هــم گــروه  هــم آموزش هــای الزم را ببین
خــود را ســازمان دهــد، از همیــن فرصت هــای 
ــرد و  ــتفاده ک ــر اس ــده در تئات ــود آم ــه وج ب
یــاران خــود را دســتچین کــرد. بــه هــر حــال 
پشــتکار مثــال زدنــی فاســبیندر موجــب شــد 
در مــدت 18 مــاه، 12 نمایشــنامه را کارگردانی 
ــان آنهــا چهــار نمایشــنامه را  ــد کــه از می کن
خــودش نوشــته و پنج تــای دیگر را بازنویســی 

کــرده بــود. 
بــا وجــود تمرکــز در ســینما، فاســبیندر ارتباط 
خــود را بــا تئاتــر حفــظ و هــر از گاهــی کاری 
ارائــه کرد.حرکــت از تئاتــر و حفــظ ارتبــاط بــا 
آن ســکوی پرتــاب و تکیــه گاه فاســبیندر بود؛ 
همچنیــن تیــم هنــری کــه از زمــان انجمــن 
ــد، از  ــی کردن ــکاری م ــا او هم ــر ب ــد تئات ض
ــرم هرمــان و البتــه  ــا شــیگوال و ای ــه هان جمل
خیلی هــای دیگــر. تئاتــر، مــوج نــوی فرانســه و 
شــخص ژان لــوک گدار و همینطــور از مقطعی 
ــه  ــع تغذی ــه مناب ــوود از جمل ــد، هالی ــه بع ب
ــث  ــری باع ــن آخ ــه ای ــد؛ ک ــبیندر بودن فاس
می شــد تعــدادی از فیلم هــای او تماشــاگر 

پســند شــوند. 
ــد  ــم بلن ــتین فیل ــرانجام در 1969 نخس او س
ــرگ  ــق از م ــام عش ــا ن داســتانی خــود را ب
ــرد. او از  ــن ب ــوی دوربی ــت جل ــردتر اس س
چهره هــای اصلــی ســینمای نویــن آلمــان بــه 
ــش  ــر کوتاه ــر عم ــا آخ ــد و ت ــاب می آی حس
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ــرد.  ــازی ک ــش ب های
ــل دوم  ــته ای از نس ــو برجس ــبیندر، عض فاس
ــس  ــه پ ــد ک ــمار می آم ــه ش ــازانی ب فیلمس
ــی وارد  ــان غرب ــی دوم، در آلم ــگ جهان از جن
ــد از  ــارت بودن ــل اول عب ــدند. نس ــدان ش می
الکســاندر کلوگــه و دیگــران کــه در 1962 
بیانیــۀ اوبرهــاوزن را منتشــر کردنــد و جریانــی 
را راه انداختنــد کــه بــه ســینمای نویــن آلمــان 
ــبیندر  ــی فاس ــن ویژگ ــد. مهم تری ــروف ش مع

در چارچــوب ســنت »ضــد ســینما« گذشــته 
ــاده  ــورد پی ــۀ 1960 در م ــهرتش در ده از ش
کــردن بخش هایــی از ایدئولــوژی چــپ در 
ــینمای  ــط س ــالح ضواب ــر و اص ــینما، تغیی س
سیاســی بازمانــده از دهــۀ 1920 و هالیــوودی 
بــود. او ایــن کار را حتــی مؤثرتــر از ژان لــوک 
گــدار انجــام داد کــه معــروف اســت از همیــن 
رســاله های  محتــوای  منزلــۀ  بــه  اصــول 
ــرد. ــتفاده ک ــت اس ــارۀ روای ــینمایی اش درب س

در 1971 فاســبیندر در گفتگویــی بــه نکتــه ای 
اشــاره کــرد کــه بــه مجــاب کننده تریــن 
توجیــه اش در بــاب وابســتگی مبتکرانــه اش به 
داســتان تلقــی شــد: » ســینمای آمریــکا تنهــا 
ــًا جــدی  ــم واقع ســینمایی اســت کــه می توان
ــه  ــت ک ــینمایی اس ــا س ــون تنه ــرم، چ بگی
واقعــًا مخاطــب پیــدا کــرده. ســینمای آلمــان 
ــرار  ــا پیــش از 1933 در چنــان موقعیتــی ق ت
ــای  ــینماهای کشــور ه ــه در س داشــت و البت
ــن  ــه چنی ــه ب ــرادی هســتند ک ــز اف ــر نی دیگ
هدفــی دســت یافتــه انــد، امــا ســینمای 
ــن  ــده تری ــی، ارضــا کنن ــه طــور کل ــکا ب آمری
روابــط را بــا مخاطبــش داشــته؛ و علتــش هــم 
ایــن اســت کــه ســعی نکــرده »هنــر« باشــد. 
ســبک روایــی اش زیــاد پیچیــده یــا »تصنعی« 
نیســت؛ یعنــی البتــه کــه تصنعــی هســت ولی 

ــری« نیســت.« »هن
ایـن دغدغـۀ ذهنـی با روایـت و بیانگـری مردم 
پسـند )بعضـی از کارهایـش عـادت قصه گویی 
خـوب ژان رنـوار را بـه یـاد مـی آورد( همـان 
اوایـل کارش در تئاتـر بـه چشـم مـی خـورد؛ 
یعنـی زمانـی که او نوعی زیباشناسـی دسـت و 
پـا کـرد کـه راحت می شـد اسـمش را آمیزه ای 
از خالقیـتِ »برتولـت برشـت« و سـبک آنتونن 
آرتـو گذاشـت کـه بـه راضـی و مجـاب کـردن 

مخاطبـان بیـش تـر تمایل داشـتند. 
ایــن زیباشناســی در 1967 بــا روی آوردن 
ــر روی  ــه اجــرای نمایــش نامــه ب فاســبیندر ب
ــق از  ــه عش ــت. اگرچ ــکل گرف ــه، ش صحن
ــدی  ــرآغاز ج ــت س ــر اس ــرد ت ــرگ س م
ــی  ــد، ول ــه شــمار می آی ــۀ ســینمایی او ب حرف
ــا پیــش از مــرگ  طــی ســال های بعــد نیــز ت
زودرســش، همچنــان بــه تجربه هــای تئاتــری 
ــار  ــف در چه ــای مختل ــه داد و در تئاتره ادام
گوشــۀ آلمــان کار کــرد و تعــدادی هــم نمایش 
ــرد.  ــط ک ــۀ 1970 ضب ــل ده ــی در اوای رادیوی
ــا  ــر، در 1974 ب ــاه ضــد تئات پــس از دورۀ کوت
تعــدادی از همکارانــش گــروه تئاتــری جدیدی 
ــن  ــی در ای ــس از ناکام ــا پ ــه راه انداخــت ام ب
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ــه  ــر ب ــر، فاســبیندر کمت ــری اخی ــه تئات تجرب
طــرف تئاتــر رفــت؛ اگرچــه کمــاکان عالقه اش 
ــدن در  ــر ش ــا ظاه ــری را ب ــازی و بازیگ ــه ب ب
ــع  ــی داد. در واق ــان م ــودش نش ــای خ فیلم ه
ــی  ــول زندگ ــه در ط ــی ک ــل فیلم ــن چه بی
ــا  ــی از آن ه کوتاهــش ســاخت، فقــط چندتای
هســتند کــه خــود بــه نوعــی در آنهــا حضــور 
نداشــته و در واقــع، در ده تایــی از آنهــا نقــش 

ــر عهــده داشــته اســت.  مهــم ب
آوانــگارد  و  هالیــوودی  غالب هــای  آمیــزۀ 
متفاوتــی  شــکل های  فاســبیندر  توســط 
ــه در اوج  ــی ک ــت. در فیلم های ــود گرف ــه خ ب
فعالیــت سیاســی در آلمــان ســاخت )بــه 
ــق از  ــلماخر 1969 ، عش ــوص کاتس خص
مــرگ ســردتر اســت ، خدایــان طاعــون 
1969 و چــرا آقای ار دیوانه شــده اســت؟ 
)1969 ( قواعــد تئاتــری، بــه خصــوص آنها که 
ــد،  ــه می گرفتن ــتی ریش ــای برش از آموزش ه
بــا نوعــی زیباشناســی مینیمالیســتی و انــرژی 
ذاتــی فیلم هــای روســتایی، دســت بــه دســت 
تــا مضامیــن حساســی چــون  هم دادنــد 
مشــکل کارگــران خارجــی، تضــاد بــا فرهنــگ 
بــه اصطــالح انقالبــی جوانــان و دغدغــه 
هویــت کلــی را بــه تصویــر کشــند. ایــن قطعه 
ــر،  ــه، ناگزی ــم شــدۀ« اولی ــری هــای فیل »تئات
بــه خاطــر کمبــود بودجــه از ســبک نماهــای 
ــر  ــه خاط ــرد. ب ــروی می ک ــی پی ــت طوالن ثاب
ســاختار فشــرده وجنبــه اخالقــی و آموزشــی، 
ــای قدیمــی شــباهت  ــا و حکایت ه ــه قصه ه ب
داشــتند. در عیــن حالــی کــه همراه با شــهرت 
و موفقیــت روزافــزون فاســبیندر، حمایــت 
مالــی از ســوی دولــت نیــز افزایــش می یافــت، 
ــوودی  ــند هالی ــردم پس ــازی م ــکل فیلمس ش
نیــز بــه الگویــش تبدیــل شــد. تولیــدات 
او از 1970 تــا حــوادث وحشــتناک اکتبــر 
1977 )سلســله عملیاتــی تروریســتی کــه بــه 
قتــل هانــس مارتیــن شــلیرو غیــره انجامیــد(، 
ــودرام و  ــکل های مل ــت در ش ــدوکاوی اس کن
رمانس هــای خانوادگــی بــا هــدف جاانداختــن 
مســائل اجتماعــی در چارچــوب سیاســت های 
فروشــنده  وایتــی)1971(،  جنســیتی. 
ــخ  میــوه و ســبزی)1971(، اشــکهای تل
ــا)1974(،  ــت)1972(، مارت ــون کان پترف
مشــت راســت آزادی)1974( و زنــان 
ــن  ــااًل مهم تری ــورک)1977(، احتم در نیوی
نمونه هــای ایــن سلســله کارهــا هســتند. 
نوعــی بازنگــری خویــش در اثــر تقلیــدی 
قابــل  نیــز  ســرباز آمریکایــی)1970( 

مشــاهده اســت. ایــن گونــه توجــه به مکاشــفه 
در شــکل های دیگــر، در نهایــت ســویه ای 
انتقــادی نســبت بــه »فیلــم هنــری« بــه خــود 
ــدس  ــپی مق ــک روس ــب ی گرفــت: مواظ
هشــت و  نوعــی  باشــید)1970(، کــه 
ــده  ــد ش ــی، 1963( روزآم ــو فلین نیم)فدریک
بــود، معجــون شــیطان)1976(، نظریــه ای 
ــت  ــت و رول ــی و سیاس ــاب زیباشناس در ب
ــه  ــارۀ طبق ــه ای درب ــی)1976(، هجوی چین
ــر  ــودش همس ــن خ ــط بی ــه فق ــرافی ک اش
دغدغــه  دوره،  ایــن  در  می کنــد.  انتخــاب 
ذهنــی در بــاب تــداوم طــرز تفکــر فاشیســتی 
در دوران معاصــر، مــورد توجــه اش قــرار گرفت 
ــه خصــوص در شــکار وحشــی– 1972،  )ب
رئیــس  همســر  و   1977 نومیــدی– 
ایســتگاه– 1977(. امــا همیــن موضــوع، در 
آخریــن مرحلــه از زندگی حرفــه ای او ) 1977-

ــل  ــارش تبدی ــی آث ــون اصل ــه مضم 1982( ب
شــد. در اینجــا، آمیــزه ای حماســی از تمامــی 
ابتــکارات اولیــه اش در خدمــت درک فاشیســم 
ــگ  ــس از جن ــل پ ــرای نس ــش ب و پیامدهای
جهانــی دوم، بــه کار گرفتــه شــده انــد. اپیــزود 
فاســبیندر در آلمــان در پاییــز)1978، 
حاصــل تــالش جمعی بســیاری از روشــنفکران 
و فیلمســازان آلمانــی( آغازگــر ایــن دوره 
ــا  ــالوه ازدواج ماری ــه ع ــم ب ــن فیل اســت. ای
ــن )1980(  ــی مارلی ــراون)1978(، لیل ب
ــه  ــد ب ــت)1982(، می توان ــکا فاس و ورونی
عنــوان توصیفــی از جــا افتــادن جامعــه آلمــان 
و وفــق داد خویــش بــا الگــوی آمریکایــی 
ــی شــود.  ــی و اقتصــادی، تلق توســعه اجتماع
ــاه)1978(،  ــا ســیزده م ــک ســال ب در ی
برلیــن میــدان الکســاندر)1980-مجموعه 
ــورل)1982(،  ــزودی( و ک ــی 14 اپی تلویزیون
ــیتی  ــت جنس ــی در هوی ــف بحران های توصی
هســتند و نیــز در بــاب دنیاهای مکارانــه و ضد 
ــا »بحــران ســرمایه  فرهنگــی کــه در رابطــه ب
داری«، بــه آن فراینــد پیونــد می خورنــد. 
ــد  ــدی ب ــع بن ــوم  )1979( جم ــل س نس
نظریــه  و  فعالیت هــا  از  اســت  بینانــه ای 
پردازی هــای نهضــت چــپ نویــن آلمــان، 
ــتی.  ــای تروریس ــه فعالیت ه ــک ده ــس از ی پ
در این مرحله پایانی، درخشان ترین کار سینمایی 
فاسبیندر شاید همانی باشد که در سالهای آینده 
نقادانه را به سوی خود جلب  بیشترین توجه 
خواهد کرد. آنکه پرشورترین آگاهی را نسبت 
ظهور  از  آلمان  که  روشنفکرانه  فضاهای  به 
فاشیسم ) به خصوص از نیمه دهۀ 1960 به 

این سو( تجربه کرده، از خود بروز می دهد و 
از موثرترین ادغام میراث شکل های مرتبط با 

هنر و سینمای سیاسی پرده بر می دارد. 
 21 از  یعنی  سال   15 مدت  در  فاسبیندر 
آخرین  که  تا 1982  سال 1967  در  سالگی 
فیلم خود )کورل( را ساخت بالغ بر 40 فیلم 
و سریال تلویزیونی ساخت. به اینها باید تعداد 
اضافه  نیز  را  داستان  و  نمایشنامه  بیشتری 
کرد. اغلب فیلم ها دارای فیلمنامه هایی بودن 
که یا نوشته بود و یا بازنویسی کرده بود. در 
بیشتر فیلم ها به خصوص در نیمه اول 1970، 
را  دیگر  کارهای  و  تدوین  هنری،  کارگردان 
شخصًا بر عهده داشته است )گاه با نام مستعار 
فیلم های  از  فیلم   19 در  والش(،  فرانتس 
و  کرده  بازی  هم  بازیگر   عنوان  به  خودش 
در بیش از 10 فیلم از کارهای کارگردان های 
دیگر نیز بازیگر بوده است. 14 نمایش نوشته 
و شش نمایش کالسیک را با سبکی متفاوت 
بازسازی کرده است. چهار نمایشنامه رادیویی 
و  ترانه ها  است،  کرده  کارگردانی  و  نوشته  را 
آوازهای این نمایشنامه ها را نیز شخصًا نوشته 
است. 33 فیلمنامه نوشته و در 13 تای دیگر 
نیز به طور مشترک با نویسنده دیگر فیلمنامه 
نویس بوده است. کار هایش را ارزان و جلوتر از 

زمان بندی ها به سرانجام می رسانده.
و شاید بتوان گفت غیر ممکن را ممکن کرده 
است، زمان ساعتی را پس زده و از خود جلو 
یک  در  گذاشته  جا  را  خود  که  آنجا  تا  زده 

لحظه قبل و به پیش رفته است.
که  زمانی   - ژوئن 1982  ماه  بامداد دهم  در 
 - بود  آخرش  فیلم  فیلمبرداری  حال  در  او 
جان  بی  حالی  در  تختش،  در  را  فاسبیندر 
یافتند که هنوز سیگاری بر گوشه لبانش بود 
در  بود.  بینی اش سرازیر شده  از  رد خونی  و 
روزا  درباره  بعدی اش  فیلمنامۀ  متن  کنارش 

لوکزامبورگ قرار داشت. 

نقد و تحلیل فیلم

ایــن ملــودرام دقیقــًا قوتــی را دارد کــه هیــچ 
ــدرت و  ــوودی اش ق ــگاه هالی ــودرام در جای مل
ــدارد.  ــاحت آن را ن ــه س ــت درازی ب ــر دس هن
ــی  ــه تالق ــه نطق ــبیندر ب ــن فاس ــت یافت دس
ــگارد قدرتــی اســت کــه  ملــودرام و فیلــم آوان
ــه  ــرو تکی ــک پیش ــگاه ی ــه جای ــتر ب او را بیش
ــه  ــوود. » آنچ ــیفته هالی ــک ش ــا ی ــد ت می ده
ــدرت  ــم ق ــکا می بین ــینمای آمری ــن در س م
ــی  ــز و جهان ــگفت انگی ــای ش ــاخت فیلم ه س
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ــه ای  ــت ریاکاران ــان خصل ــه همزم ــت ک اس
دارنــد. روش فیلمســازی در آمریــکا جــز 
ــاگر  ــه تماش ــزی ب ــات چی ــور و احساس ش
ارزانــی نمــی دارد. هــدف مــن ایــن اســت که 
عــالوه بــر تهییــج احساســات تماشــاگر به او 
امــکان تأمــل و تحلیــل آن را نیــز بدهــم.« 
ــم  ــق ه ــه عاش ــردی ک ــبیندر زن و م فاس
هــم  نگــران  و  می رقصنــد  می شــوند، 
می شــوند و چتــر را در زیــر بــاران بــرای هــم 
ــه  ــت، ب ــرده اس ــر نک ــد تصوی ــه می دارن نگ
ــد و  ــی می کن ــا چشــم چران امپرســیون آنه

روی نگاتیــو ثبــت می کنــد. 
شــکلی  بــه  شــخصیت ها  فیلــم،  در 
و  شــناخت  معــرض  در  امپرسیونیســتی 
ــاز هــم تحــت  ــگاه مــا ظاهــر می شــوند. ب ن
ــر  ــه روب ــی ک ــری خاص ــوع بازیگ ــر ن تأثی

برســون طــرح افکنــد و بازیگــران را در 
ــگاه  ــرل شــده ن ــای کنت ــب آدم کوکی ه قال
ــش  ــرای بازیگران ــم ب ــبیندر ه ــت، فاس داش
تعییــن  مشــخصی  محدودیت هــای 
واقعــی  شــخصیت  محــدوده  می کنــد؛ 
ــن  ــس گرفت ــاز پ ــه ب ــه اضاف ــان، ب خودش
حــرکات اضافــی از آن هــا. یــک نقــاش 
ــرای  ــه ب ــود مون ــد کل ــتی مانن امپرسیونیس
کشــیدن یــک منظــره از ضربه هــای بســیار 
ــر  ــو ب ــم م ــم قل ــای بی نظ ــرم و تماس ه ن
ــه جــای  سطح بوم اســتفاده می کنــد کــه ب

تماســها در ترســیم کالســیک، فقط اشاره ای 
دارد، همــه چیــز محو اســت، زمیــن و زمانی 
کــه کــش آمــده اســت. در فیلــم محــدوده 
شــخصیت علــی بیــن دو مــرز ترســیم 
ــدارد، مــرز  شــده پــس خطــوط محیطــی ن
بیــن مراکــش و آلمــان، یــک ســیاه پوســت 
ــرب در  ــک ع ــت ها، ی ــور سفیدپوس در کش
ــر در شــهری  ــک برب ــی و ی ــی اروپای مملکت

متمــدن. اعجــاز او در خلــق شــخصیت علــی 
بــا فیزیــک نمایــان و پــر جلــوه او، آن اســت 
ــا مرزهــای  کــه اگــر چــه در یــک کشــور ب
ــی  ــد ول ــی می کن ــخص زندگ ــی مش خاک
ــرار  ــتانه ق ــد در آس ــا اب ــد ت ــر می آی ــه نظ ب
گرفتــه و او را هنــوز بــه داخــل راه نداده انــد. 
ــه  ــبت ب ــه نس ــی ک ــرم دال ــای ن حرکت ه
فیلم هــای قبلــی او بــرای ایجــاد حــال و هــوا 
و فضــای پیوســته و یکنواخت بیشــتر به کار 
ــه  ــخصیت پردازی ها، ب ــه ش ــت، ب ــه اس رفت
شــیوه ای کــه شــرح داده شــد بســیار یــاری 
رســانده اســت. اثــر آن نــه بــر روح و دل امی 
ــردان  ــود کارگ ــی خ ــده و حت ــر بینن ــه ب ک
ــل شــده اســت. ــا از قب ــدی می شــود و ی اب

الهــادی بــن ســالم مبــارک محمــد مصطفی 
ــه  ــال ک ــان س ــی هم ــال 1974 )یعن در س
حالــت  بــدون  می شــود(  اکــران  فیلــم 
طبیعــی، بــه مکانــی در برلیــن رفتــه و ســه 
نفــر را بــا چاقــو زخمــی می کنــد. فاســبیندر 
ــا  ــد ت ــک می کنن ــه او کم ــتانش ب و دوس
قاچاقــی از مــرز رد شــود و وارد فرانســه 
ــبیندر در  ــد فاس ــاهدان می گوین ــود. ش ش
تمــام مســیر می گریســت. آنجــا بــه زنــدان 

ــود  ــال 1977خ ــدان در س ــی رود و در زن م
ــد،  ــالها بع ــا س ــد. ت ــز می کن ــق آوی را حل
ــی  ــر از فاســبیندر مخف ــن خب ــد ای ــه عم ب
پایــان  بــه  تــا کمــی مانــده  می شــود 
آخریــن فیلمــش )کــورل 1982( – کــه 
آنــرا بــه ســالم تقدیــم کــرده اســت – خبــر 
خودکشــی ســالم را بــه او می گوینــد و 
فاســبیندر هــم چنــد وقــت بعــد )در همــان 

ــرد. ــی می ــال( م س
فیلــم در دو هفتــه فیلــم برداری شــده اســت 
ــاب  ــه حس ــی ب ــبیندر تمرین ــرای فاس و ب
می آمــد کــه قــرار بــود برنامــه زمــان بنــدی 
وی را در فاصلــه خالــی میــان دوفیلــم، 
مارتــا و افــی بریســت پــر کنــد. فیلــم دو 
جایــزه از جشــنواره کــن دریافــت می کنــد و 
همینطــور بریجیــت میــرا جایزه بازیگــری را 

ــرد.  ــم آلمــان می گی از جشــنواره فیل

منابع: 

دانشنامه سینمایی، کارگردانان، بهزاد رحیمیان، 
نشر روزنه کار، 1390.

 سایت رسمی راینر ورنر فاسبیندر
Wallace Steadman 
Watson, Understanding Rainer Werner 
Fassbinder: Film as Private and Public 
Art.
Fassbinder: The Life And Work Of 
A Provocative Genius,Christian 
Braad Thomsen  (Author), Martin 
Chalmers (Translator), February ,18 
2004.
Fassbinder Filmmaker, Ronald 
Hayman, November 1st 1984.



نقد و تحلیل فیلم

آگیره: نمی تونیم به پائین رودخونه بریم.
اینجا  از  می تونیم،  میگم  من  ولی  پیزارو: 

آسونتره.
آگیره: نه هممون کشته میشیم.

این ها اولین جمالتی هستند که از زبان آگیره 
فیلم بی نظیِر ورنر هرتسوگ شنیده می شوند. 
آگیره ای که زیر سایۀ خودخواهی و میل به 
قدرِت جنون آمیزش،  مرداِن تحت فرماِن او 
و حتی تنها دخترش، در اوج درماندگی، به 

ناچار تن به تجربۀ مرگ می سپارند.
کوهستان مه آلود ِپرو گذرگاه آدم های فیلم 
همان  از  که  کوهستانی  است؛  هرتسوگ 
کرده  قربانی  گرفتن  به  شروع  سفر،  ابتدای 
است و دست در دست تقدیر بر آن ها حکم 
پروردگار  خشم  آگیره،  فیلم  می راند. 
هرتسوگ  می شود.  آغاز  تصاویر  همین  با 
کوهستان را طوری پیش روی تماشاگرش به 

خالصه داستان

سال 1560؛ اسپانیایی ها به رهبری  گونزالو پیزارو )آلخاندرو رپولس( بعد 
برای کشف شهِر  اینکا، راهِی سفر پرماجرای خود  امپراطوری  از غارت 
افسانه ای الدرادو می شوند. پیزارو یک گروه چهل نفره را، به فرماندهی 
اورسوا)رای گوئرا( و آگیره )کالوس کینسکی( به منظور پیدا کردن آذوقه 
و کسب اطالعاتی دربارۀ سرخپوستان که خطری جدی تلقی می شوند و 

همچنین یافتن محل دقیق الدرادو مأمور می کند...

Directed By :
Produced By :
Written by :
Starring  :

Music by  :
Cinematography :
Edited by  :
Distributed by :
Release dates :
Running time :
Language :
Country   :

Werner Herzog
Werner Herzog
Werner Herzog 
Klaus Kinski, Helena Rojo, Ruy Guerra
Del Negro
PopolVuh
Thomas Mauch
BeateMainka-Jellinghaus
Werner Herzog Filmproduktion
29 December 1972
94 minutes
English / German
West Germany
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آگیـــره، خشـــم پـــروردگار، در 
دوردســـت ناممکـــن 

نویسنده: الهام معدنی

تمام،  خساست  با  گویی  که  می کشد  تصویر 
هر  تا  است  داده  امیدوار  خیل  این  به  راهی 
بیشتر  و  بیشتر  می کشاندشان  اعماق  به  چه 

آن ها را ببلعد.
از  توپ  سقوط  با  فیلم  آغازین  موسیقِی 
قطع  یکباره  به  آن،  انفجار  و  صخره ها 
می شود و صدای وحشِی رودخانه جای آن را 
می گیرد؛ صدایی که در پس زمینۀ گفتگوی 
پیزارو و آگیره به نوعی حکم هشدار دهنده 
را دارد. در ادامه وقتی هرتسوگ با چند نما 
ناساز  طبیعِت  چهرۀ  آلود،  گل  رودخانۀ  از 
به  موسیقی  دوباره  می کند،  عریان  کمی  را 
ابتدا  همین  از  واقع  در  می پیوندد.  تصاویر 
هرتسوگ ازآینده ای که آدم هایش با اشتیاق 
برداری  پرده  می روند،  آن  سمت  به  امید  و 

می کند.
با وجود آن که آگیره برده های به زنجیر را به 
باد تازیانه می گیرد تا به کار بیشتر وادارشان 
کند، آن ها مطیع و بی چون و چرا از مرداب 

عبور می کنند و توپ و سایر وسایل را حمل 
حتی.  ناله ای  و  اعتراض  هیچ  بی  می  کنند؛ 
همین  همگی  هرتسوگ  فیلم های  آدم های 
استروژک،  درفیلِم  مثأل  دارند:  را  ویژگی 
از  اوا،  از   حمایت  خاطر  به  که  زمانی  برونو 
از  دفاعی  هیچ  می خورد  کتک  مرد  دو  آن 
آن ها  دست  عروسِک  کامأل  و  نمی کند  خود 
معمای  فیلم  در  کاسپار  شخصیِت  می شود. 
کاسپار هاوزر هم همین گونه است؛ جوانی 
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که تمام عمر خود را در یک سرداب به دور 
از آدمیان گذرانده است و هرگز با موجودی 
به اسم آدم مواجه نشده، وقتی به میان آن ها 
که  است  بی دفاعی  موجود سرخوردۀ  می آید 
قرار  آزار  و  سوءاستفاده  مورد  بارها  و  بارها 
نشان  از خود  العملی  می گیرد و هیچ عکس 
یعنی  هرتسوگ  دیگر  فیلم  در  نمی دهد. 
ضعیِف  فرِد  ویتسک،  کاراکتر  نیز  ویتسک 
دفاع  به  قادر  چون  که  ماخولیاست،  دچار 
خودکشی  به  دست  سرانجام  نیست  خود  از 
فضایی  در  همه  او  شخصیت های  می زند. 
به  واکنشی  هیچ  که  می شوند  داده  نمایش 
این  نمی دهند.  نشان  خود  از  برتر  قدرت 
پروردگار  خشم  آگیره،  فیلم  در  ویژگی 
به اوج خود رسیده است. همان طور که در 
اشاره رفت برده ها و سربازان هیچ اراده ای از 
بین  باید  باشند،  اگر هم داشته  ندارند،  خود 
اطاعِت محض و مرگ یکی را انتخاب کنند. 
این نوع نگاه هرتسوگ قطعأ می تواند متأثر از 
نازیسم و بحران های جنگ دوم جهانی باشد؛ 
فیلم ساز  این  جنگی که عواقبش دامن گیر 
از  بعد  آلماِن  است.  بوده  نیز  ش  خانواده  و 
جنِگ دوم جهانی، تا سال ها اسیِر اثراِت این 
جنگ بود و هرتسوگ خود نقشی اساسی در 
رکود  از  این سال ها   آوردِن سینمای  بیرون 

داشت.
خود،  جدید  تصمیم  از  پیزارو  که  زمانی 
پیرامون فرستادن گروهی برای یافتن آذوقه 
نگرانش  نگاه  می گوید،  سخن  الدرادو  راه  و 
به  اما  می چرخد؛  دوربین  حوش  و  حول 
پایاِن  که  جایی  تا  نمی کند  نگاه  دوربین 
که  راهی  همان  از  »باید  جملۀ  حرف هایش 
در  چشم  را  آن  که  است  برگردیم«  آمدیم 
آگیره  که  جمله ای  می گوید.  دوربین  چشم 
خود  سرنوشِت  و  می کند  سرپیچی  آن  از 
در  هرتسوگ  می دهد.  تغییر  را  دیگران  و 
و  دقیق  صحنه ها  این  تمامی  کارگردانی 
حساب شده عمل کرده است. او بالفاصله بعد 
می آورد،  ادامه  در  که  نماهایی  با  نما  این  از 
از شخصیت ها  زیرکانه  بندی  تقصیم  یک  به 
را  سربازان  و  برده ها  نخست  می زند:  دست 
نشان می دهد که کامأل از هم تفکیک شده اند 
یکدیگر  با  بردگی  ذاِت  یعنی  نهان  در  ولی 
اورسوا  بعدی  نمای  در  سپس  ندارند.  فرقی 
و معشوقه اش ایِنز را نشان می دهد، در کنار 
یک برده و یار وفادارشان که در جریاِن فیلم 
موفق به فرار از دست آگیره می شود. تصویر 
بعدی هرتسوگ آگیره است در کنار دخترش 

و همین طور به مانند نمای قبلی یک سرباز 
دیگر.  برده ای  و  می شود  خارج  کادر  از  که 
بعدی تصویر کشیش است  و در نهایت بقیه 
افرادی که برای مأموریت انتخاب شده اند به 
هرتسوگ  می آیند.  بعدی  نماهای  در  ترتیب 
مخاطبش  چشم  جلو  شیوه ای  به  را  نماها 

کم  آن ها،  استعارِی  کیفیِت  از  که  می آورد 
جهاِن  فیلم هایش  و  او  جهاِن  که  چرا  نشود. 

استعاره است. 
و  است  فرمانده  دومین  آگیره  که  حالی  در 
واقع  به  دارد،  قرار  اورسوا  از  بعد  مرتبۀ  در 
تعیین تکلیف می کند؛  برای گروه  اوست که 
وقتی اورسوا دستور می دهد افراد کشته شده 
جنگل،  در  مخفی  سرخپوست های  توسط 
با  آگیره  گیرد،  آرام  روح شان  تا  شوند،  دفن 
از  را  اجساد  و  می کند  شلیک  آن ها  به  توپ 
جریان  را  قایق ها  که  زمانی  یا  می برد.  بین 
آب با خود می برد، اوست که دستور ساخت 
دلیل  به  تنها  و  تنها  را می دهد؛  قایق جدید 
و  پیزارو  دستور  رغم  علی  می خواهد  آن که 
ادامه  خیالی اش  آباِد  ناکجا  سمت  به  اورسوا 
دهد. کار هرتسوگ هویت بخشیدن به زشتی 
است؛ کشتن زیبایی در دیدگاه او، با نابودِی 
مشت  که  اورسوایی  می شود.  متجلی  اورسوا 
گره کرده اش را کسی قادر نیست باز کند و 
محکومیتش  داللیل  از  یکی  موضوع  همین 
مشت  در  حقیقت  می شود.  کشیش  توسط 
گره کرده ی اورسوا است؛ مشتی که هرگز باز 
اختیار کرده  کاراکتری که سکوت  نمی شود. 

و  قایق مرگ  اهالی  می داند سرانجاِم همۀ  و 
برگردد  می خواهد  که  کسی  است؛  نابودی 
از  ندرت  به  هرتسوگ  است.  مانع  آگیره  و 
کرده  استفاده  فیلم هایش  در  زیبا  بازیگران 
»رای  اورسوا  نقش  برای  که  حال  و  است 
و  آرام  ظاهری  که  کرده  انتخاب  را  گوئرا« 

جایگزین  خود  فیلم  در  را  او  دارد،  دلنشین 
آگاهی می کند؛  بگوییم  است  بهتر  یا  زیبایی 
برداشته  آگیره  راه  از سر  باید  که  شخصیتی 
شود تا او به سمت الدرادو، خوش باورانه پیش 
رود و همین طور در مورد ایِنز که هرتسوگ 
مرگ را برازندۀ او نمی داند و ترجیح می دهد 
سرخ  یا  آگیره  توسط  شدن  کشته  جای  به 
پوست ها، در جنگل ناپدیدش کند. آگیره که 
نقشش را »کالوس کینسکی« بازی می کند؛ 
انداِم  و  زا  ترس  درشِت  چشم های  آن  با 
هرتسوگ  که  بازیگری  کوله اش.  و  کج  الغِر 
ادامۀ  به  را  او  اسلحه  زور  به  می شود  مجبور 
کار وادارد. کینسکی در واقع به دلیل فیزیک 
خاص خود بازیگر مورد عالقۀ هرتسوگ است.  
در  تا  دارد  را  آن  جرأت  که  کارگردانی  تنها 
فیلم معمای کاسپار هاوزر و استروژک از 
می تواند  کند،  استفاده  شیزوفرنی  بیمار  یک 
تحمل،  قابل  غیر  با کینسکِی  پروژه  در چند 
همکاری کند. هرتسوگ در گفتگو با جفری 
چیزی  فکرمی کنم  کینسکی  می گوید:  براون 
بیشتر  در  بود.  کرده  بازی  فیلم   ۲50 حدود 
این فیلم ها که وسترن های اسپاگتی بودند او 
تنها حدود یک ونیم یا دودقیقه بر پرده ظاهر 
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می شد که معنایش این است که این فیلم ها 
در   نهایت در یک روز فیلمبرداری شده بودند، 
یعنی کسی نمی توانست او را بیش از یک روز 
تحمل کند. با این  حال من چیزی غیرعادی 
در کینسکی دیدم؛ یک قدر تو حضور بر پرده 
ندرت  به  دیگری  بازیگر  در  را  نظیرش  که 
کمی  بسیار  درتعداد  گرفت.  سراغ  می توان 
دارد.  وجود  پرده  روی  بر  حضور  قدرت  این 
توانایی  این  از  که  بازیگرانی  از  یکی  شاید 
در  هم  آن  براندو،  مارلون  است  برخوردار 
او  مثل  کسی  دیگر  باشد.  دربارانداز  فیلم 
گفتم، خب  به خودم  برای همین  نداریم.  را 

که چی؟ من می توانم همه کارهایی را که او 
در  و  می آیم  کنار  او  با  کنم،  تحمل  می کند 

عوض یک فیلم خوب می سازم.«
روایِت یک قصه یا افسانه توسط شخصیت های 
فیلم، یکی از دیگر مواردی است که تبدیل به 
هرتسوگ شده  فیلم های  ناپذیر  جزء جدایی 
است. به عنوان مثال، درفیلِم ویتسک وقتی 
بازی در کوچه هستند  کودکانی که مشغول 
آهنگی  برایشان  تا  می خواهند  ماری  از 
یک  مثل  را  خود  زندگی  داستان  او  بخواند، 
افسانه برای آن ها روایت می کند؛ داستانی که 
بار استعارِی خودش را دارد. این نوع روایت 
فیتزکارالدو  هاوزر،   کاسپار  معمای  در 
هرتسوگ  آثار  دیگر  و  استروژک  نیز  و 
گون،  افسانه  روایِت  این  می شود.  تکرار  هم 
تبدیل  پروردگار،  خشم  آگیره،  درفیلِم 
که  اینجاست  می شود؛  فیلم  کلی  ساختار  به 
یکی  و  می پیچند  هم  به  واقعیت  و  افسانه 
می شوند، و در عین حال در این کِل بزرگ، 
شخصیت ها  زبان  از  تر  کوچک  روایت های 
هم، همچنان به حیاِت هرتسوگی خود ادامه 
برای  می دهند. آن جا که سرخپوسِت جوان 
دختر آگیره تعریف می کند که پیش از حملۀ 
کسی  که  بوده  شاهزاده ای  او  اسپانیایی ها، 

نداشته  را  چشم هایش  به  کردن  نگاه  جرأت 
از  آگیره  خوِد  که  زمانی  یا  حاال...  و  است 
پیروزی و فتح مکزیک توسط هرناندو کورتز 
ارجاع  و  روایت  از  شکل  این  می زند.  حرف 
فیلم هاِی  ویژگی های مشترِک  از  به گذشته، 

هرتسوگ است.
هرتسوگ در فیلِم خود، با توسل به شخصیِت 
نقش  و  واقعی  ماهیِت  هوشیارانه   ، کشیش 
فاش می کند.  قدرت  با  مواجهه  در  را  کلیسا 
ایِنز که معشوقۀ اورسوا است، تنها راه نجات 
با  کشیش  اما  می داند؛  کشیش  نزد  رفتن  را 
بیان این که کلیسا همواره از قدرت طرفداری 
می کند آب پاکی را روی دست ایِنز می ریزد. 
این  و  است  اورسوا  اعداِم  آگیره  تصمیِم 
پادشاه  عنوان  به  را  او  که  گازمن  به  را  کار 
می کند؛  واگذار  است  کرده  انتخاب  الدرادو 
خود،  عمل  دادن  جلوه  موجه  برای  آن ها 
حکم  کشیش  و  می دهند  ترتیب  دادگاهی 
را به خواست آگیره، صادر می کند؛ کشیشی 
پاکی  و  مسیح  نشاِن  که  را  خود  صلیب  که 
است، در طول سفری موهوم گم کرده است 
و این از نظرگاِه هرتسوگ یعنی کلیسایی که 
فاصله  لحظه  به  لحظه  خود  اصلی  نقش  از 
با  سرخپوست  دو  که  زمانی  نیز  و  می گیرد. 
قایِق خود به آن ها نزدیک می شوند و کشیش 
کتاب مقدس را به آن ها می دهد و در ادامه از 
آن دو سواالتی می پرسد و مرد سرخ پوست 
فورأ  واقع  در  می اندازد،  زمین  به  را  کتاب 
از  که  چرا  می پیچد؛  را  خویش  مرگ  نسخۀ 
سلطۀ بی رحمانۀ کلیسا خبر ندارد. در دقایق 

سرانجام،  کشیش  که  زمانی  فیلم  پایانی 
شده  ناامید  الدرادو  نام  به  شهری  وجود  از 
صلیب  یک  از  برایش  که  تصویری  با  است، 
دلگرم  می سازند،  جواهرات  به  مزین  طالی 
کسی  تا  برمی گرداند  را  صورتش  و  می شود 
لبخندش را نبیند. همۀ این ها تعاریفی است 

که هرتسوگ از کلیسا به ما ارائه می دهد.
به  رفتن  داستاِن  پروردگار  خشم  آگیره، 
و  پوچی  به  سفر  است؛  ناممکن  آباِد  ناکجا 
آرمان  است.  مطلق  بیهودگِی  در  زیستن 
دید.  نمی توان  هم  را  آن  خواب  که  شهری 
و این سفر در خواِب خواب فرو رفتن است. 
شناور  ابدی  نقص  یک  در  چیز  همه  وقتی 
و  کم  بی  حقیقِت  آن  یا  شهر  آرمان  است، 
خواب  به  سراِب  یک  جز  به  چیزی  کاست، 
بازگشت  و  پوچ  سفِر  مفهوم  نیست.  آلوده 
مشترک  مفاهیم  آن  از  باز  شروع  نقطۀ  به 
فیلم های هرتسوگ است. کاسپار در معمای 
دنیای  از  شناختی  هیچ  که  هاوزر  کاسپار 
در  می کند  تالش  وقتی  ندارد،  پیرامونش 
و  اطرافش  محیط  با  شدن  همسو  راستای 
آب  خالی  لیواِن  از  زندگی،  آداب  آموختن 
جا  او  به  که  خانواده ای  بچۀ  پسر  بنوشد، 
داده اند، مفهوم تهی بودن را به او می آموزد. 
او در سفری است از درون به بیرون و کشِف 
زندگی ای که با آن بیگانه است؛ فیتز کرالدو 
یعنی  خود،  رویای  شدن  محقق  برای  هم 
آوردن اپرا به جنگل های آمازون با کشتی به 
ماه ها  از  بعد  آن  سفر می رود؛ سفری که در 
کشتی  دادن  حرکت  برای  زحمت  و  تالش 
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را  آن  پوست ها  سرخ  دوباره  خشکی،  روی 
آگیره  قایِق  می گردانند.  باز  آغاز  نقطۀ  به 
سرگردانی  نیست؛  الدرادو  سرانجامش  هم 
انسان  رویی   در  رو  است.  تقدیر  پوزخند  و 
هزاران  که  است  طبیعتی  با  رویاهایش  و 

شمشیِر بی نیام، در دل نهفته دارد. 
کشف  آگیره،  همراهان  برای  الدرادو  کشف 
طالی بی پایان است ولی آگیره چیزی بیش 
از این ها می خواهد: این مردم ثروت را با طال 
قیاس می کنند، در حالی که مهم تر از ثروت، 
آگیره،  نشدنی  مهار  ولِع  شهرته.  و  قدرت 
همچون زهری به تن مرداِن همراهش ریخته 
به  که  می سازد  آدم هایی  آن ها  از  و  می شود 
توهم و جنون آغشته اند. آدم هایی که در مرز 
مانند  می زنند.  پا  و  دست  نیستی  و  هستی 
افتاده  قایق  روی  حال  بی  که  سیاهی  مرد 
جانب  از  که  پایش،  به  تیر  اصابت  از  بعد  و 
شده  رها  جنگل  داخل  پوست های  سرخ 
است، خیال می کند این تیر واقعی نیست و 
زیبایی که  از تصاویر  توهم است. یکی دیگر 
آگیره  آدم های  فروپاشی  روند  در  هرتسوگ 
پروانه ای  که  است  مردی  تصویر  می سازد، 

که  لبخندی  با  او  و  نشسته  دستش  روی 
به  دارد  سنگینی  معنایِی  باِر  تماشاگر  برای 

آن می نگرد. 
قایق آگیره در رودخانه شناور است در حالی 
که همه مرده اند و کشیش زخمی بی رمق به 
آخرش  نفس های  با  کلیسا  می کند؛  نگاه  او 
قلمرِو  این  میمون ها  می نگرد.  خدا  خشم  به 
خشم  با  آگیره  و  کرده اند  تسخیر  را  ویران 
می راند:  حکم  آن ها  بر  برابر  چند  جنونی  و 
ازدواج  دخترم  تنها  با  پروردگار،  »من خشم 
به  تا  که  را  خاندانی  ترین  خالص  و  می کنم 
آورد؛  خواهم  ارمغان  به  شناخته  بشر  حال 
خواهیم  حکومت  قاره  این  تمام  بر  هم  با  و 
زبان  از  دیوانه وار  وقتی  مونولوگ  این  کرد.« 
پیش،  لحظاتی  او  که  می شود  شنیده  آگیره 
زهدانش  در  تیری  که  حالی  در  را  دخترش 
مردگان می سپارد  دنیای  به  است،  فرو شده 

با  که  است  هرتسوگ  دوربیِن  نهایت  در  و 
چرخش 360 درجۀ خود به دور این ویرانِی 

مسلم، امید را به سخره می گیرد.

ورنر هرتسوگ   

نویس  فیلمنامه  و  کننده  تهیه  کارگردان، 
)194۲، زاشرانگ باواریا- آلمان(

هرتسوگ  آمد.  دنیا  به  اشتپتیچ  ورنر  نام  با 
مطلقۀ  مادر  با  را  کودکی  بود.  پدرش  نام 
از  گذراند.  فقر  در  خود  االصل  یوگسالوی 
کارگری  با  و  بود  مند سینما  نوجوانی عالقه 
تأمین  را  آماتوری  فیلم هایی  تولید  هزینۀ 
دانشجوی  مقام  می کرد. در سال 1961، در 
فیلم  نخستین  مونیخ،  دانشگاه  اول  سال 
دوربینی  )با  هراکلس  نام  با  را  کوتاهش 
بعد  سال  چهار  کرد.  کارگردانی  سرقتی!( 
در  دوکن  دانشگاه  وارد  رفت،  آمریکا  به 
ایستگاه  یک  خدمت  در  و  شد  پیستسبرگ 
برای  بود. هم چنین مدتی  تلویزیونی محلی 
ناسا فیلم می ساخت. پس از بازگشت به آلمان 
در   )1968( کلمات  آخرین  کوتاه  فیلم  با 
امکان  و  برندۀ جایزه شد  ابرهاوزن  جشنواره 
پیدا کرد تا در 1968 نخستین فیلم داستانی 
جلوی  زندگی  نشانه های  نام  با  را  خود  بلند 
سینمای  پیشگامان  معدود  از  ببرد.  دوربین 
با  هنوز  که  می آید  شمار  به  آلمان  نوین 
انرژی و بلند پروازی به کارش ادامه می دهد. 
بین  در جشنواره های  فیلم هایش  از  بسیاری 
جمله  از  شده اند؛  روبرو  استقبال  با  المللی 
زندگی،  نشانه های  برلین،  جشنواره  در 
در  اثر؛  نخستین  نقره ای  جایزۀ خرس  برندۀ 
جشنواره کن، معمای کاسپار هاوز )1974( 

منتقدان  و  داوران  هیأت  بزرگ  جایزۀ  برندۀ 
بین المللی و فیتس کارالدو )198۲(، برندۀ 
جایزۀ بهترین کارگردانی؛ در جشنوارۀ ونیز، 
برندۀ   ،)1985( دوردست  وحشی  آبی 
کتاب  تعدادی  المللی.  بین  منتقدین  جایزۀ 
به چاپ رسانده و چندین اپرا نیز روی صحنه 

برده است.
هم  کارگردانان  دیگر  از  بیش  هرتسوگ 
تاریخ،  خود،  فیلم های  طریق  از  نسلش، 
بازتاب  را  آلمان  فرهنگی  غنای  و  شخصیت 
بسیاری  مورد  در  که  حالی  در  است.  داده 
فیلم سازان، ارجاع های کالمی و اشاره به سایر 
هنرهای تصویری بی جا به نظر می رسد، برای 
اشاره ها،  و  ارجاع ها  همین  هرتسوگ،  درک 
نقشی اصلی ایفا می کنند. در مورد تکنیکش، 
فیلم  و  نقاشان  به  بیستم،  قرن  اوایل  به  او 
سازان اکسپرسیونیست و در باب روشنگرانه 
چهره های  و  مناظر  استعاری  جنبۀ  و  بودن 
و  رمانتیک  نویسندگان  و  نقاشان  به  انسانی، 
حتی به مدت ها قبل ترش، به قرن شانزدهم 
و اغراق های با ادا و اصول ماتیاس گرونوالِت 
گروتسک  خاص  جنبه ی  آن  برای  و  نقاش؛ 
کشورش  فرهنگی  میراث  کل  به  آلمانی، 
مایه های  این  تمامی  در  می دهد.  ارجاع 
کیفیت های  می توان  بیان گری،  و  تکنیکی  
را  زشت  به  بخشی  جلوه  و  تحریف  اغراق، 

یافت.
برای توصیف کار هرتسوگ، گروتسک بیش 
می رساند.  را  منظور  دیگری،  صفت  هر  از 
کینسکی،  کالوس  مثل  بازیگری  از  استفاده 
که چهره ی خاص و زشت او توسط دوربین 
به  می تواند  شده،  بخشیده  تعالی  هرتسوگ 
توصیف  اصطالحی  چنین  با  وجه  بهترین 
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مثل  فیزیکی،  نقص های  با  آدم هایی  شود. 
دیدگاه  از  کوتوله ها،  و  ونابینایی،  ناشنوایی 
بخشیده  عظمت  نوعی  هرتسوگ،  هنری 
شده اند. هرتسوگ، به عنوان آلمانی معاصری 
نازی ها  قساوت های  خاطرۀ  سایۀ  در  که 
وکاو  کند  برای  خاصی  تمایل  کرده،  زندگی 
خود  از  بشری  رفتار  تاریک تر  جنبه های  در 
و  زشت  هرتسوگ،  بینش  می دهد.  نشان 
همان  در  و  می بخشد  تعالی  را  وحشتناک 
حال، زیبایی را نادیده می گیرد، و تازه وقتی 
یا  می کند  نابودش  می زند،  حرف  آن  از  هم 
در  اسپانیایی  زیبای  زادۀ  اشراف  آن  )مثل 
ناپدیدش   )1973 پروردگار  خشم  آگیره، 
می کند. یکی از جنبه های برجستۀ فیلم های 
هرتسوگ که با گروتسک پیوند نزدیک پیدا 
بر  آلمان  اکسپرسیونیسم  تأثیر  می کند، 
محبوب  بازیگران  از  تن  دو  است.  کارهایش 
با  برونوس.  و  کینسکی  کالوس  هرتسوگ، 
کونرات فایت و فریتس کورتنر، نمونه های بارز 
اکسپرسیونیستی  فیلم های  و  تئاتر  بازیگران 
بیستم  قرن  وسوم  دوم  دهه های  در  آلمان 
بازیگران هرتسوگ حرکاتی  مقایسه شده اند. 
انجام  کلیشه ای  غالبأ  و  استیلیزه  شدت  به 
می دهند و در نماهای درشت، چهره هایشان 
شده.  مزین  آمیز  اغراق  اطوارهای  و  ادا  به 
و  اراده  فاقد  غالبأ  هرتسوگ  شخصیت های 
»پوچ«،  دنیایی  به  صرفۀ  و  عمل اند  آزادی 
به  برای  تالشی  هر  می دهند.  نشان  واکنش 
مرگ،  به  ناگزیر  عمل،  اختیار  گرفتن  دست 
برابر  نابودی یا دست کم به سرخوردگی در 
طنزپردازی  کارگردان،  می انجامد.  نامنتظر، 
رد  و  می دهد  نشان  را  دنیا  عیب  که  است 
و  راه  نمی خواهد  یا  نمی تواند  حال،  همان 
روش اصالح این عیب را بیان دارد؛ در واقع، 
امید نمی یابیم،  از  او ردپایی  بینی  در جهان 
نسخه  دنیا  اصالح  برای  که  آن  به  رسد  چه 

بپیچد.
برخی منتقدان، روش عرضۀ کار هرتسوگ را 
رمانتیک و برخی دیگر، واقع گرایانه توصیف 
با رویکردی که  این تضاد ظاهری  اند.  کرده 
او را با هنرمندان رمانتیکی  مقایسه کند که 
از رویکرد واقع گرایانۀ متأخر  ابتدا عناصری 
خود را ارائه دادند، قابل حل است. منتقدان 
داویت  کاسپار  ماننِد  عکس  های  نقاشی  در 
رآلیسم  با سوپر  ای  مقایسه  فریدریش، وجه 
هرتسوگ  رآلیسم  در  یافتند.  هرتسوگ 
از  ای  هاله  هنرمندان،  آن  کار  مثل  نیز 
طریق  از  چیز  همه  دارد.  وجود  »ناواقعی« 

تمرکِز  ندرت  به  که  شده  نگریسته  دوربینی 
به  غالبأ  نهد.  وامی  را  خود  سخت  و  سفت 
محروم  دوربینش،  گویی  که  رسد  می  نظر 
تواند  می  تنها  و  انسانی  دید  حوزۀ  از  است 
به  میکروسکوپ،  یا  تله سکوپ  ورای یک  از 
درک و دریافتی برسد. در این معجون غریب 
رمانتیسیسم و واقع گرایی، کیفیت پر تناقض 
مانند  نیز  او  است:  نهفته  هرتسوگ  استعداد 
آلتمن،  رابرت  یا  رنه  آلن  گدار،  لوک  ژان 
نکرده؛  فیلم عرضه  زبان  در  بزرگی  ابتکارات 
دست  به  او  سبک  از  تعریفی  باشد  قرار  اگر 
التقاتی؛  است  سبکی  که  گفت  باید  دهیم، 
کیفیت  هایش،  فیلم  حال،  عین  در  ولی 
سبکِی متمایزی دارند. او ظاهر واقعی چیزها 
گذاردکه  می  نمایش  به  قدرتی  چنان  با  را 
تماشاگر، حس غریب دیدن جوهر ه شان را 
در فراسوی شان دارد.به عنوان مثال، آگیره، 
و  مرض،  کثافت،  روی  بر  وقفه  بی  تمرکزی 
است  استعاره ای  ضمنأ،  ولی  دارد؛  خشونت 
داشته  می تواند  متعددی  خوانش های  که 
نازی ها،  تسلط  تحت  آلمان  مورد  در  باشد: 
کلی  طور  به  و  ویتنام،  در  جنگش  و  امریکا 
ظاهر ضوابط   ِ در مورد سبعیتی که در پس 
از  یکی  در  است.  ردگیری  قابل  متمدنانه 
همان  در  هرتسوگ  رمانتیکش،  تمهیدهای 
خانم  یک  بینانه اش،  واقع  بینِش  چارچوب 
می دهد  نشان  را  اسپانیایی  زادۀ  اشراف 
فاخِر  جامۀ  کثافت،  و  نکبت  میانۀ  در  که 
او  عالوه،  به  دارد؛  تن  به  تروتمیزی  مخملِی 
بار  خشونت  گونه ای  به  که  است  کسی  تنها 
گونه ای  به  تا  شده  داده  اجازه  و  نمی میرد 
اسرار آمیز در جنگل ناپدید شود؛ آشکارا، او 
آن کیفیت متعالی در ذات بشر را نمایندگی 
می کند که بی خدشه و فاسد نشده، برجای 
را  تلنگری  حالت  چهره،  این  می ماند.  باقی 
فراسوی  به  می کند  گوشزد  ما  به  که  دارد 
فیتس  در  اما  و  باشیم.  داشته  توجه  ظواهر 
کارالدو، اوج واالی ابعاد معنوی جنگل های 
در  چه  می یابیم.  را  هرتسوگ  زای  باران 
چند و چون تولید فیلم و چه در داستانش، 
کردن  رام  برای  غربی  امپریالیسم  ارادۀ 
می شود  روبرو  مقاومتی  با  مدام  طبیعت، 
تالش  می سازد.  معنا  بی  را  اراده  آن  که 
کشاندن  باال  برای  ماجرا  قهرمان  اسطوره ای 
از  انتقالش  و  تپه  باالی  به  بزرگی  کشتی 
طناب ها  قطع  با  یکی،  آن  به  رودخانه  این 
و  تپه  پایین  به  را  آن  که  بومی ها،  توسط 
سرنگون  رودخانه  خروشان  آب های  داخل 

کرده و به پای الهۀ رودخانه شان قربانی اش 
برزگ،  قایق  می شود.  خنثی  می کنند، 
بشر،  تالش های  بیهودگی  از  بزرگ  نمادی 
بی مصرف، به همان جا که بود بازمی گردد. 
سفر  سراسر  در  که  کهنه  گراموفونی  تنها، 
اپرا،  ای  افسانه  خوانندۀ  جنگلی، صفحه های 
خانم  همان  مانند  می کند،  پخش  را  کاروزو 
همان خانم اشراف زادۀ اسپانیایی در آگیره، 
دنیایی  برابر  در  هرتسوگ  زیبایی  از  بینشی 
و  بی معنا  می تواند  ندرت  به  پوچ،  واقع  در 

نکند. جلو  بیهوده 
که  جایی  هرتسوگ،  استرالیایی  فیلم 
می بینند)1984(،  رویا  سبز  های  مورچه 
برای هر اشارتی که فیتس کارالدو در باب 
اظهار  کرده،  مطرح  غربی  امپریالیسم  ننگ 
به  کارگردان  اینجا  در  کند.  می  ندامت 
شدت در مقابل راه وروش های مدرن زندگی 
از  را  فیلم  که  چیزی  تنها  و  گرفته  جبهه 
حرکت360درجۀ  داده،  نجات  سونگری  یک 
بی انتهای  دشت های  روی  بر  دوربین 
که  است  آن  انسانی  کمدی  نیز،  و  استرالیا 
از  داشتنی  دوست  قهرمانی  واسطه اش،  به 
می گیرد.  یاد  چیز  استرالیایی  بومی های 
هرتسوگ از حرکت های 360 درجۀ دوربین، 
خورشید)1989(  چوپان های  وودابه:  در 
و  بی انتهایی  حس  انتقال  برای  نیز 
سیاه  افریقای  برندۀ  هوش  از  گستردگِی  
از  شاعرانه  ستایشی  فیلم،  کرد.  استفاده 
سنت،  طبق  که  است،  وودابه  قبیلۀ  مردان 
و  می کنند  دلبری  مردها  از  شان  زن های 
اجرا  وارونه  را  غربی  توقعات  ترتیب،  این  به 
با پی گیری  نیز هرتسوگ  اینجا  می کنند. در 
مشکل دارترین  و  بزرگترین  افریقایِی  ردپای 
فیلم ساز هم میهنش، لنی ریفنشتال، میراث 
آلمانی اش را به رخ می کشد، سینماگری که 
آخرین کارش، مستندی بود دربارۀ قبیله ای 
زندگی  وودابه  قبایل  شرق  در  که  افریقایی 

می کردند.
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یک 
که  است  مسئله ای  انسانیت  و  انسان  جایگاه 
و  اندیشمندان  ذهن  تاریخ  طول  در  همواره 
متفکران هر دوره ای را به خود مشغول کرده 
است. اهمیت این موضوع جایی به حد اعالی 
خودشناسی  به  آن  انتهای  که  می رسد  خود 
موجودی  عنوان  به  انسان  می شود.  منجر  نیز 
است.  عالقه مند  خود  شناخت  به  متفکر، 
حسن ها و عیب های خود را می شناسد، برای 
آن ها  و  است  قائل  رذیلتی  و  فضیلت  هرکدام 
را در چارچوبی مشخص طبقه بندی می کند. 
بشری  فرهنگ های  دیرین ترین  مطالعه ی  از 
بابل و یونان تا متاخرترین نظریات فالسفه ی 
عصر جدید شاید بتوان بزرگترین سوال هستی 
شناسانه را در حول محور انسان و ذات انسان 
جستجوکرد. در تاریخ مکتوب غرب، »انسان«، 
جریان  اصلی  موضوعات  »خدا«  »هستی«، 
می داد.  شکل  را  آنان  شناسی  جهان  تفکرات 
بین  رابطه ی  درک  کلید  شاه  هستی)کیهان( 
عنوان  به  کیهان  بودند.  آنان  شناختی  اجزای 
بین  رابطه ی  بر  حتی  زندگی  مطلق  قدرت 

خدایان و انسان ها هم تاثیر می گذاشت. زندگی 
حوادث  او،  رفتار  و  حاالت  وی،  مرگ  انسان، 
گذشته و آینده همه تحت تاثیر روابط ستارگان 
و اجزای کیهانی بودند. به عبارتی دیگر انسان 
خدایان  و  کیهان  اعمال  تاثیر  تحت  همواره 
بروز  و  ظهور  انسان  برای  خدایی  آیا  اما  بود. 
انسان سخن  با  فلک  و  ستارگان  آیا  می کرد؟ 
می گفتند؟ پس برای عیان شدن اینان انسان به 
چه وسیله ای دست می زد؟ اولین تفکرات توجه 
به انسان به عنوان موجودی مجرد و کامل از 
همین دوران آغاز شد. دورانی که برای خدایان 
و  می ساختند  انسان  مانند  به  مجسمه هایی 
انسانی برای آنان قائل می شدند. آنان  شمایل 
انسان کامل را خدا می پنداشتند. زنی در نهایت 
زیبایی خدای زیبایی می شد و مردی در نهایت 
قدرت خدای توانایی. این تفکرات حتی رابطه ی 
انسان با خدایان را نیز در تفکرات قدما تحت 
تاثیر قرار داده و روابط انسانی از جمله حسد و 
دروغ و جاه طلبی را در میان خدایان نیز قرار 
می داد؛ آنان خدایان را انسان هایی کرده بودند 
انسان  تا ظهور  تفکر  این  اوج صفت خود.  در 
به بررسی  از خرافات  شناسی فلسفی که دور 
داشته  ادامه  بپردازد  انسان  چرایی  و  چیستی 
است. انسان شناسی فلسفی به عنوان مبحثی 
جدید در تفکرات فلسفی نوعی خود مختاری و 

اختیار برای نوع انسان قائل می شود. این تصور 
ایجاب می کرد تمام تفکرات سرنوشت گرایی و 
جبر مطلقی که از کیهان و خدایان بر انسان 
را  انسان  و  کناری گذاشته  به  را  است  مسلط 
متصل  مفعولی  نه  و  مستقل  فاعلی  عنوان  به 
از  گویی  نیز  تفکر  این  هرچند  کنند.  مطالعه 
خواست خود انسان سرچشمه گرفت که دوست 
داشت پس به این شکل فکر کرد که این بحث 
در حوصله ی این متن نمی گنجد. تفکراتی که 
تا دوران  انسانی  نادیده گرفتن عقل  به  منجر 
رنسانس شده بود بعد از این جای خود را به 
کوششی داد که حاال مرکز توجه آن به انسان و 
شئون انسانی بود. مرز تفکر انسان تمام مرزهای 
ساختگی قبل از آن مانند کالم کتاب مقدس و 
نظرات و آرای کلیسا را به کناری نهاده و خود 
می اندیشید؛ تفکری که منجر به خلق اومانیسم 
به  التینی  واژه ی  از  اصل  در  اومانیسم1  شد. 
ی  نگره  است.  شده  مشتق  انسانی2  معنی 
اومانیستی منجر به انقالبی بزرگ در نوع تفکر 
انسان شد. مارتین لوتر با قیامی علیه کلیسای 
کاتولیک زمان خود، تمام انگاره های مستحکم 
شده ی کلیسا در قرون وسطی را زیر سوال برد 
و گذاره ی انسان به ذات گناهکار کلیسا را به 
کناری زد و انسان را پاک قلمداد کرد. اومانیسم 
نو واژه ای بود که بر جریانی اطالق می شود که 
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در آلمان پدید آمد و تا دوره ی کالسیک آلمان 
منحصر به آلمان بود لذا آن را به عنوان تولد 
آلمان معرفی کرده  از روح  اومانیسم  دوباره ی 
رنسانس  دوره ی  اومانیسم  با  جریان  این  اند. 
باستان  کالسیک  فرهنگ  به  عالقه مندی  در 
فلسفی اش  عمق  جهت  از  اما  است  مشترک 
با آن تمایز دارد. بدین صورت که با اعتقاد به 
عدم کفایت اندیشه معاصر لزوم رجوع دوباره به 
فرهنگ باستان را مطرح می کند. این اومانیسم 
درصدد طراحی فرهنگ انسانی جدید با تکیه 
بر جنبه های ادبی زیبایی شناختی و تاریخی 
دارد. دراین تصویر از انسان، فردیت3 باالترین 
کمال  در  عالم  همه ی  غایت  دارد.  را  مقام 
آغاز  با  تفکر  این  است. هرچند  فردیت  یافتن 
مطالعه ی جدی زبان به کناری زده می شود اما 
پایه های آن در فرهنگ آلمان و حتی فرهنِگ 
شناختی اومانیسم باقی مانده و تفکرات جدی 
اومانیستی- اگزیستانسیالیستی بعدی را شامل 

شود.  
دو 

سینما  و  رسیده  خود  انتهای  به  ))فلسفه 
جایگزین آن شده است.(( این یکی از جمالت 
پایان  نام  به  آغازین نظریه ی مایکل بیشوف 4 
با  که  نظریه ای  است.  سینما  آغاز  و  فلسفه 
طرح دیدگاه مارتین هایدگر5 )1976 -1889( 
بر  بهشت  فیلم   بررسی  و  فلسفی اش  بعد  در 
شرح  بر  سعی  سینمایی  بعد  برلین6 در  فراز 
چگونه  فیلم  که  دارد  نویسنده  دید  بسط  و 
جایگزین فلسفه می شود. داستان فیلم در مورد 
پرسه  برلین  شهر  برفراز  که  است  فرشته ای 
می زند و تصمیم می گیرد به انسانی فانی بدل 
می شود.  آغاز  نوشتن  صحنه ی  با  فیلم  شود. 
بازوهایی  با  بود.  کوچولو   ... بود  بچه  »وقتی 
آونگ گونه راه می رفت. آرزو داشت مثل رود 
نوید  و  است  رودی که خروشان  باشد.  جاری 
سیالب را می دهد. و برای رسیدن به دریا هیچ 
چیز نمی تواند متوقفش کند. وقتی بچه بود... 
همه  است.  بچه  که  نمی دانست  بود.  کوچولو 
وقتی  بود.  چیز  یک  زندگی  بود.  زندگی  چیز 
بچه بود... کوچولو بود. نظری نداشت، وابسته 
ابرهای  از آسمان و  نبود.« تصویری  به نظری 
نظاره  حال  در  که  چشمی  و  گذر  حال  در 
یکی  فراز  بر  خود  بال های  با  فرشته ای  است. 
از ساختمان های برلین در حال نظاره ی مردم 
حضور  که  معصومی  بچه های  و  است  شهر  و 
فرشته را احساس و حتی او را می بینند. حدیث 
مشکالت  از  خود  درون  در  که  مردمی  نفس 
خود سخن می گویند. دوربینی که در این مدت 
سوبژکتیو است و زاویه ی دید فرشته است به 

تمام آدم هایی که با آن ها مواجه است. سخنان 
باطن آن ها را می شنود رنج های آن ها را می بیند 
بود  بچه  »وقتی  است.  باخبر  آنان  درون  از  و 
... کوچولو بود. سوال های بدون جواب داشت: 
دیگری  کس  چرا  من  هستم؟،  من  چرا  من 

نیستم؟ من کجا هستم ؟ چرا این جا هستم؟ 
کجاست؟  زمان  توقف  نقطه  و  شروع  نقطه 
زندگی یک رویا یا تصور نیست؟ آیا این زندگی 
توهم و خوابی نیست که ما در دنیای دیگری 
آن را می بینیم؟ شیطان کیست ؟ آدم است؟ 
دنیا ثابت است یا تغییر می کند؟« وقتی دمیل 
در  صحبت  مشغول  )کاسیل(  فرشته  دیگر  با 
از  کاسیل  می شود  خود  روزانه ی  امور  مورد 
طلوع آفتاب تا صحبت کردن خاص دو فرد با 
یکدیگر و اتفاقات همچین روزی در پنجاه سال 
بدون  و  اتفاقاتی روتین  بازگو می کند.  را  قبل 
احساس که بعنوان یک فرشته آن ها را می بیند 
و گزارش می کند. اما وقتی نوبت دمیل می شود 
وی با بیان موارد احساسی تر مثل بستن چتر 
بیان کردن روییدن  باران،  و خیس شدن زیر 
یک گیاه توسط دانش آموز و حیرت معلم را 
تعریف می کند و بیان می کند دلیل وجودشان 
که اثبات فضای روحانی و معنوی برای مردم 
دارد  دوست  هم  او  ولی  است  خوب  است 
آغاز می کند  را حس کند و سپس  وزن خود 
نوع  به  که  حسادت هایی  برخی  بازگویی  به 
ابدیت  از  اینکه  دارد؛  فرشته  جایگاه  در  بشر 
خسته است و احساس در زمان حال بودن را 
می خواهد. اما این تفکرات و به نوعی عصیان از 
کجا آغاز شد؟ از همان پالن اول که چشمی 
دیده شد که نظاره می کرد. دیدن، حس کردن، 
این  ادراک.  سپس  و  فهمیدن  کردن،  سوال 
در  و  رنسانس  از  بعد  که  است  دیدی  همان 
غالب اومانیسم و دیگر تفکرات فلسفی نشات 

روشنگری  دوره ی  تفکرات  آن چون  از  گرفته 
بروز  اگزیستانسیالیسم  جدیدتر  دوران  در  و 
مطرح  بیکن  فرانسیس  که  تجربه گرایی  کرد. 
که  است  مشاهده ای  و  چشم  همان  می کند 
تمام سواالت  فیلم مطرح می شود.  ابتدای  در 

و خواست ها و حتی عصیان از همان مشاهده 
نشات می گیرد. رویکرد حسی ای که آغاز فیلم 
نشان  را  دمیل  گذشته ی  زندگی  فیلم  است؛ 
و  وی  چشم  شدن  باز  با  وندرس  نمی دهد 
دیدن که در واقع آغاز فهمیدن است داستان 
را  فرشته  پایان  تا  فیلم  می کند.  آغاز  را  خود 
نظاره گر نمایش می دهد؛ در صحنه های بعدی 
که فرشتگان وارد کتابخانه ای می شوند و دمیل 
سخنان کودکی را می شنود که به بخشی مهم 
می شود.  شامل  را  هستی گرایی  فلسفه ی  از 
یک  بعالوه ی  یک  بود؛  یک  بود؛  آغاز  یک 
میشه یک ...! به گفته ی اگزیستانسیالیست ها 
همبودی یا همزیستی فقط توام با مفهوم رابطه 
دیگری  با  یا  ارتباط)یاسبرس(  )مارسل(  تو  با 
یک  که  می شود  میسر  زمانی  بودن)سارتر( 
وجود دیگری را درک می کند و ارتباط برقرار 
انسان گرایی  شالوده ی  فردگرایی  می کند.7 
بعنوان»یک«  می خواهد  که  فرشته ای  است. 
فقط  باشد چون  انسان  باید  گیرد  قرار  فرد  و 
این انسان است که قادر بین تشخیص »یک« 
نبودن و بودن است. یک بعالوه ی یک هم که 
همین  مبین  می شود  یک  کودک  سخن  در 
به  ))یک  سارتر:  ی  گفته  به  است.  مطلب 
با وی  از دیگری جدا می شود  اتکای نظراتش 
ارتباط برقرار می کند و این مفهومی است برابر 
نظر گرفته  در  و  نظرگرفتن  در  مقوله،  با یک 
شدن بدین معناست که شخص خودش را به 
شکل مفعولی دیگر یا به بیان دقیق   دیگری 
را به شکل مفعول خودش می بیند. دانشی که 
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بدنی  از  نیستم  دیگری  من  می گوید  من  به 
دنیای من  را  سرچشمه می گیرد که آن چه 

است تشکیل می دهد.8    
)) فرشته دنیای شخصی می خواهد. آن سواالتی 
که در باال هم آورده شد :» من چرا من هستم؟ 
، من چرا کس دگری نیستم؟ « اوج فردگرایی 
است  اگزیستانسیالیسم  سوال  مورد  که  است 
چرا  »من  معمول  سوال  از  پیشرفته تر  سوالی 
هستم؟« به »من چرا من هستم« تغییر کرده! 
منیت بر چرایی بودن ارجحیت داده شده و این 
چیزی نیست جز سخن سارتر: ))وجود مقدم 
بر ماهیت است.((9 دمیل وارد سیرکی می شود 
و دختر بندبازی را می بیند با لباس فرشته و 
انسانی که  بال که روی طناب تاب می خورد. 
می خواهد  که  فرشته ای  و  است  شده  فرشته 
خواست  وندرس  دید  از  آیا  اما  باشد  انسان 
فیلم  است؟  یکی  انسان شدن  با  بودن  انسان 
در تمام طولی که دمیل را بصورت ذات فرشته 
است  سفید  و  سیاه  می دهد  نمایش  گونش 
اما موقعی که انسانیت )که بعد در ادامه، نوع 
این دید به انسان در جهان بینی فلسفی فیلم 
بیشتر توضیح داده خواهد شد( در وی با عشق 
لحظه ای  فیلم  می شود  آغاز  زن  به  جسمانی 
کرده  سقوط  فرشته ی  مفهوم  می شود.  رنگی 

در همین نما به طرز درستی عینیت می یابد. 
لحظه ای که دمیل کنار ماریون قرار گرفته و 
اعضای سیرک با توجه به حضور ماریان لفظ 
بیان  را  دیگه«  کرده ی  سقوط  فرشته ی  »یه 
ترسی  دچار  لحظه  این  در  دمیل  و  می کنند 
می شود از بودن و حضور داشتن. موضوعی که 
همواره با بیان واژه ی اومانیسم و انسان گرایی 
متبادر می شود نوعی دور شدن از مفهوم خدا 
جبر  مفهموم  این  پس  در  که  است  خالق  و 

محتوم نیز به چشم می خورد. اما فیلم وارد بعد 
جدیدی از فلسفه ی دیداری و شهودی شده و 
با دستکاری برخی مفاهیم تغییرناپذیر برخی 
تفکرات، دریچه ای جدید به درک مفهوم آزادی 
و اختیار می بخشد. اگزیستانسیالیسم بیش از 
از  ارثیه ای که  بر وجود تکیه دارد .  هر چیزی 
رمانتیسم گرفت و توسط کیرکگارد بازآفرینی 
شد و به اگزیستانسیالیسم مبدل شد. وجود با 
احساسات در این فلسفه گره خورده است برای 
بودن و هست بودن چیز، سوژه باید ابژه شود. 
فرشته ذاتی است نامحسوس و سوبژکتیو برای 
فلسفه ی اگزیستانسیالیسم. پس وجود ندارد اما 
فیلم از زاویه ی دید یک فرشته بیان می شود 
الحادی  اومانیسم  فلسفه ی  اوست.  داستان  و 
جدیدی  فلسفه ی  به  را  خود  جای  سالهاست 
یا  نفی  را  ماورالطبیعه  بعد  و  خدا  که  داده 
سرکوب نمی کند اما با آن کاری ندارد. زندگی 
انسانی از زندگی معنوی هستی جدا شده است. 
در قرن هفدهم این آموزه ها نفی نمی شود بلکه 
به  دانشمندان  چون  و  می شود  گرفته  نادیده 
علت های طبیعی معطوف شده بود رفته رفته 
نقش خداوند تا حد علت نخستین تنزل می یابد 
افسار گسیخته ی خود  غرایز  تمام  با  انسان  و 
حکومت باالتری را نمی پذیرد. اما در بهشت 

بر فراز برلین این فلسفه رنگ و بویی جدید 
به خود گرفته است و فرشتگانی که می خواهند 
انسان باشند؛ اما این رویه با تمام آثار عرفانی ای 
است.  متفاوت  می شود  بازتولید  شرق  در  که 
فرشتگان نمی خواهند به درک مفهوم وجودی 
را  تجربه گرایی  آنانان  برسند  کامل  انسان 
سرلوحه ی خواسته ی خود قرار داده و با انتهای 
این تجربیات که عشق زمینی است خواستار 
انسان شدن هستند و یک سره انسانیت درگیر 

را ستایش می کند.  تکنولوژی عصر جدید  با 
هرچند دید بیننده و خود فرشته برای تغییر، 
سوبژکتیو است اما نقاط حساس داستان گویا 
قضاوتی است که بیننده باید برای فرشته انجام 
دهد و دلیل خواستن برای تغییر را در فرشته 
 POV به نظاره بنشیند که وندرس تمهید نمای
را برای این بخش ها بکار برده است. فاعل )اغلب 
فرشته( و مفعول هر دو در صحنه قرار می گیرند 
و بازخورد فرشته دلیلی است برای حس کردن 

و شک کردن و انسان شدن.
به  وفاداری  برای  هایدگر  مارتین  زعم  به   
از  پرسش گری  یعنی  شده  انتخاب  مسیر  این 
وجود مجبوریم طریقه ای نو از سخن گفتن و 
تفکری  و  بیاموزیم سخن گفتن  را  اندیشیدن 
ماورای  به  موجود  تجربه  از  بیرون  و  درون  از 
وجود تا سخن گفتن و تاملی ناشی از سیطره ی 
مابعدالطبیعه می خواند.(  هایدگر  )آنچه  وجود 
یکسری  با  هایدگر  متاخر  دوران  آثار  عمده 
نکات بحث برانگیز پس از تالیف وجود و زمان، 
شاهکار دوران آغازین تفلسفش، شروع می شود 
که بر جنبه های مختلف سخن گفتن از درون 
وجود یا آن چه هایدگر سکنی گزیدن می نامد 
وندرس  هایدگر  با  قیاس  در  است.  متمرکز  و 
به شیوه ای استعاری این تغییر و تفسیر را در 
را  فرشته ای  ناامیدی  او  می دهد.  جای  فیلم 
و  باالست  از  نگریستن  به  که همیشه محدود 
همیشه مفارغ از وجود است را نشان می دهد تا 
نقطه ی آغازی باشد برای گذر به درون وجود. 
این فرشته به نحوی غیر عادی عاشق زنی که 
بازی می کند  در یک سیرک در نقش فرشته 
فانی  موجودی  تا  می کند  انتخاب  و  می شود 
بگذارند.  فناپذیری  تجربه  راه  در  قدم  و  شود 
گذاری از ساحت فرشته بودن به ساحت فانی 
شدن، فیلم ابتدا منظری شناور رها و عالمانه از 
نگاه فرشتگان را به تصویر می کشد و سپس در 
ادامه با نگاهی بشری به درون زندگی فناپذیر 
قدم می گذارد.10 فیلم از نظر مفاهیم تصویری ، 
گذر آرام زمان با تصویر، سیال بودن کاراکترها 
است؛  متعهد  تارکوفسکی  آندره ی  آثار  به 
اصلی  عناصر  از  بخشی  حتی  فیلم  شاعرانگی 
اشعاری  تکرار  مانند  تارکوفسکی  فیلم های 

انتزاعی را نیز در بر می گیرد. 
تارکوفسکی فیلمسازی است با تفکرات وسیع 
تمایالت  با  و  اخالقی  و  شناختی  زیبایی 
اظهارات  در  او  تولستوی.  به  نسبت  عارفانه ای 
فراوان درباره ی هنر و فردیت و در بحث هایش 
درباره ی آزادی و ضرورت های اخالقی تندوری 
و  پیچیده  تصاویری  از  فیلمهایش  می کند. 
میزانسنی نئواکسپرسیونیستی و برداشت های 
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اند که تدوین را راهی تنها  بلند ساخته شده 
برای انتقال از یک بخش دکور به بخش دیگر 
می داند و آن را واپس می راند. اتاق های عظیم 
و  مذهبی  نمادهای  آب،  از  لبریز  زوال  روبه 
و  اسب ها  روان،  آب  مسلسل های کف جویبار 
حرکت  نماهای  عروج ها،  آلمانی،  چوپان های 
آهسته ای که به طرز هیجان زده مردی را در 
عبور از میان چشم اندازی تاریک دنبال می کند. 
تکرار  فیلمسازی  اسلوب  سراسر  در  همگی 
برگمان  اینگمار  موضوعی  لحاظ  به  اند  شده 
نزدیک ترین فیلمساز قابل قیاس با تارکوفسکی 
در غرب است گرچه پیچیدگی اخالقی و بصری 
برتری  برگمان  آثار  بر  تارکوفسکی  فیلم های 
را  روسی  تصاویر  نیز جسارت  وندرس  و  دارد 
ستایش می کند.11 اما فیلم به جد دنبال تعریف 
عناوینی زیر پرچم دلهره ی اگزیستانسیالیسم 
است؛ »زمانی که بچه یک بچه بود همه چیز 
سراسر  زندگی  و  بود  حیات  و  زندگی  از  پر 
دیگر  موجودات  تهدید  فیلم   . بود«  چیز  یک 
و دوری از اجتماع را مترادف گذشته و بودن و 
بدون عقِل پرسشگر بودن قرار می دهد و دلهره 
جز  فیلم  اما  می نماید.  مترادف  ندانستن  با  را 
زنده ی  شخصیت  شده  نامبرده  شخصیت های 
دیگر هم دارد که نامحسوس در طی روند فیلم 
در  برلین  روح  برلین؛  شهر  است.  گذار  تاثیر 
سراسر فیلم موج می زند. تصاویر خرابه های بعد 
جنگ همراه با صحبت هایی از مردم خسته که 
اینجا دیگر برلین نیست... و دیواری که در تمام 

وندرس  می کند.  خودنمایی  فیلم  مدت  طول 
به  گذشته  از  که  تصاویری  تمام   (( می گوید: 
صورت فیلم درآمده به دوران کودکی ام مربوط 
هستند نه اینکه من فقط جنگ را دیده باشم 
بلکه اولین شهرهایی که نظاره گرشان بوده ام 
در  شما  که  هستند  خرابه هایی  همین  شبیه 
فیلم می بینید. خاطره من از خیابان ها و خانه ها 
به شکل دیوارهایی است با حفره هایی به صورت 
پنجره در آن بدون آنکه در پشت آن ها چیزی 
باشد و چون بچه ای پیش نبودم مسلم فرض 
می کردم که دنیا بدین گونه است خیابانهایی 
با کوهی از ویرانه ها.12(( فرشته های فیلم گویی 
جنگ را در میان آدمیان پذیرفته اند و این خود 
مسئله ای است که می توان از گذرگاه آن نقبی 
شدن  بدل  زد.  فیلم  سویه ی  یک  جریان  به 
فرشته به انسان در فیلم رنگ هبوط و سقوط 
مندانه ی  با دید قضاوت  بیشتر گویی  و  ندارد 
خود، کمال را در انسان شدن جستجو می کند 
هرچند این نکته بر طبق آموزه های تحت تاثیر 
قضاوت  اما  است  درست  و  جا  به  کاماًل  فیلم 
کارگردان در این برهه عیان است. قسمت های 
سرد و خشک و سیاه و سفید زندگی فرشتگان 
و عطش  احساس  با  و  رنگی  دنیای  مقابل  در 
انسان ها. هرچند با توجه به صحبت های گذشته 
و بیان این نکته که فیلم فراتر از اومانیسم و 
می کند  بحث  گذشته  قرون  اگزیستانسیالیم 
سیر درستی است اما درک این جمله ی آندرو 
این  با  با فرشته  زورآزمایی  کتاب  در  مالرو 

بیش  دروغی  ایدیولوژی ای  هر  که  مضمون 
نیست و آن چه ما عقاید و آرا می نامیم اسباب 
درک  وسیله ی  نه  است،  سرگرمی  و  فریب 
حقیقت. ))هیچ گونه آرمانی وجود ندارد که ما 
خود را فدای آن کنیم زیرا مایی که نمی دانیم 
حقیقت چیست از دروغین بود همه ی آرمان ها 
باخبریم.(( می توانست به درک درست فلسفه ی 
انسان شدن  از  بعد  کند، هرچند  کالم کمک 
یا قهوه ی  فرشته هنگام مزه مزه کردن خون 
نوعی  نمی زند  سر  او  از  منفی ای  واکنش  تلخ 
اشتیاق زیبا برای تجربه کردن در دنیایی نسبی 
است که به قول الئوتسه فیلسوف مشهور چینی 
با نام گذاری چیزی به عنوان زیبا زشتی خلق 
از قضاوت  می شود و بر عکس؛ ذهن را عاری 
انتخاب فرشته هم در فیلم  اما نفس  می کند. 
جای بحث دارد اگزیستانسیالیست ها به شکل 
عجیبی قدرگرایی را با اراده گرایی آشکار در هم 
می آمیزند و طرز اجتناب پذیری تفکر تاریخی را 
نابود می کند. هایدگر می گوید: آزادی عرصه ی 
سرنوشت است و این فکر در اگزیستانسیالیسم 
همواره  شده  بیگانه  شعور  زیرا  است  طبیعی 
احساس نا آزادی می کند. در همان حال آزادی 
اراده ی شخصی در نظر می گیرند  به شکل  را 
زیرا فرد در برابر دنیا و کل نیروهای اجتماعی و 
اقتصادی قرار دارد و وابسته آن نیست، هرچند 
متافیزیکی  به  منجر  هایدگر  خودآگاهی  این 
خواندن اومانیسم شده است. نتیجه ی منطقی 
این گونه خودآگاهی این حکم سارتر است که 
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یادداشت ها :

1 -Humanism
2 -humanus
3 -individualit
4 -Michael Bischoff 
5 -Martin Heidegger
6 -Wings of Desire (Der Himmel über 
Berlin, translated literally as The Sky 
over Berlin or Heaven above Berlin

7-بوریس ساچکوف: تاریخ رئالیسم، ترجمه ی محمد تقی 
فرامرزی،چاپ اول، انتشارات تندر،1362،ص 226

8-دکتر نظام الدین نوری: مکاتب ادبی و هنری جهان،چاپ 
اول، انتشارات یادواره اسدی، 1389،ص 587

9- ژان پل سارتر: رساله ی اگزیستانسیالیسم صورتی از 
اومانیسم ،1946

10-مایکل بیشوف : پایان فلسفه و آغاز سینما ، ترجمه و 
آماده سازی : گروه ترجمه کتاب ماه هنر بهمن و اسفند1380
11- بال های آرزو ، گلستانه ، شماره ی چهل و هشتم ص 79
12-رابرت سیدنبرگ: مردی که هبوط کرد، ترجمه ی حمید 

خضوعی ابیانه
13- بال های آرزو ، گلستانه ، شماره ی چهل و هشتم ص 82

14- دکتر نظام الدین نوری: مکاتب ادبی و هنری جهان،چاپ 
اول، انتشارات یادواره اسدی، 1389،ص 584

15-فرشته ها، معصومان دلتنگ، ماهنامه ی فیلم، سال هفتم، 
خرداد 68، ص 26

16و 17- رابرت سیدنبرگ: مردی که هبوط کرد، ترجمه ی 
حمید خضوعی ابیانه

18- فرشته ها، معصومان دلتنگ، ماهنامه ی فیلم، سال هفتم، 
خرداد 68، ص 26

19- مایکل بیشوف : پایان فلسفه و آغاز سینما ، ترجمه و 
آماده سازی : گروه ترجمه کتاب ماه هنر بهمن و اسفند1380

 . است  بودن  آزاد  به  محکوم  انسان  می گوید 
اما چگونه فیلم خصلت آزادی طلبی و اختیار 
خواهی انسان را به فرشتگان هم تسری می دهد 
متبلور  آنان  در  را  شدن  انسان  خواست  و 
پرسش  همان  در  سوال  این  جواب  می کند؟ 
مطرح  فیلم  طول  در  که  است  و جمالتی  ها 
چشیدن  کوتاه،  فریادی  حس  لذت  می شود 
تاریخ  وارد  اینکه  بر  خواستن  و  شوری  مزه ی 
شود و از خارج بودن خسته شده همه و همه از 
همان سوال اول و پرسشگری نشات می گیرد. 
انسان محکوم به آزادی باید پرسشگر باشد و 
بود...  باشد. »وقتی بچه  ندانستن داشته  شک 
کوچولو بود. اون تصور واضح از بهشت داشت 
اما االن بهشت برای او مبهم است. وقتی بچه 
بود... کوچولو بود. مفهوم پوچی را نمی دانست، 
االن در مورد هیچ نظریه می دهد.« وقتی که 
زن در هیبیت فیلسوفی در فیلم ظاهر می شود 
واسطه ی عشق و تاریخ و نجات دهنده ی میل 
مردانه فرشته است که حاال مانند مادری که 
فرزند تازه متولد شده اش را دوست دارد او را 

در آغوش می کشد.13
سه 

»بار دیگر شب به سرم فرو می آید ... ترس از 
مرگ ... چرا نه! مهم ترین چیزها گاهی اوقات 
زیبا هستن با این که مطلقاً پوچ هستند . دیدن 
خود در آینه نگاه کردن به تفکرات خود است«. 
اینها جمالت ماریان در قسمتی از فیلم است که 
بیان گر یکی دیگر از جنبه های اساسی ادبیات 
اگزیستانسیالسیتی است که همیشه مرگ بر 
صحنه ی حیات سایه افکنده است نویسنده ی 
اگزیستانسیالیست که در زندگی مفهوم عمیقی 
را  انسانی  خالقانه ی  کوشش های  و  نمی یابد 
موجب فراموشی یا تخفیف مرگ نمی پندارد به 
تجلیل مرگ دست می زند آن را مقدر کننده ی 
حیات می شمارد و بدین ترتیب به ترسی که 
صوفیانه ای  و  رمانتیک  جنبه ی  دارد  مرگ  از 
می دهد.14 اما فیلم مرگ را نه برای انسان که 
برای فرشته به ارمغان می آورد. مرگ فرشته و 
این طریق است و مرگی  از  انسان  زاده شدن 
نوعی  انسانیت  در  می شود.  منجر  تولد  به  که 
بهتر  )نه  رسیدن  بهترین  به  برای  کوشش 
شدن( وجود دارد که این در جمالت دمیل بعد 
از انسان شدن )با هم اکنون نیز چنین است... 
... کوچولو  بود  ( مشخص است. » وقتی بچه 
بود. نون و سیب زمینی او را سیر می کرد، هم 
اکنون نیز چنین است. وقتی بچه بود ... کوچولو 
بود. حبه رو به شکل حبه می دید، هم اکنون 
گس  را  زبانش  تازه  گردوی  است.  چنین  نیز 
می کرد، هم اکنون نیز چنین است. هر قله ای را 

که فتح می کرد فکر تصرف قلل جدید بود، هم 
اکنون نیز چنین است.« وندرس در مصاحبه ای 
گفته است: )) فرشته ها در ذهن من فیلسوفانی 
دلتنگند. فرشته ها جز یک فرضیه و توهم چیز 
دیگری نیستند موجوداتی که در عالم افکار ما 
وجود دارند و خود را با آنان تطبیق دادن در 

واقع غیر ممکن است وجودی مصنوعی. ((15
سال  در  کاپوال  فورد  فرانسیس  آنکه  از  پس 
1978 از ویم وندرس درخواست کرد تا فیلم 
داستانهای  نویسنده  درباره ی  که  را  َهِمت 
پلیسی و هاردبویلد آمریکایی است کارگردانی 
کند او به آمریکا رفت. وندرس می گوید زمانی 
خاطر  به  و  می ساختم  را  فیلم هایم  اولین  که 
اینکه سبک کارم سینمای آمریکا بود همیشه 
خود را به عنوان یک کارگردان آمریکایی تصور 
می کردم. بنابراین وقتی فرانسیس از من دعوت 
کرد تا به آمریکا بروم و همت را بسازم احساس 
کردم کاماًل منطقی به نظر می آید و من بزودی 
با وجود  آمریکایی خواهم شد.  یک کارگردان 
سال  در  آمریکا  به  وندریس  خاطر  تعلق  این 
رسید.  پایان  به  تگزاس  پاریس  فیلم  با   84
موجود  آمریکایی  مجذوبیت  این  ))سرانجام 
گذاشتم  کنار  را  گذشته ام  کارهای  تمام  در 
هرآنچه  تگزاس  پاریس  در  کردم  احساس 
الزم بود گفتم و دیگر از شرش خالص شدم.16 
به گفته ی  این گفته های کارگردانی است که 
خود از طریق موسیقی و فیلم و ادبیات آمریکا 
به خالقیت خود پی  برده و بیشترین تفریحات 
دوران کودکی اش به چیزهای آمریکایی مربوط 
ماندم  آمریکا  در  بیشتر  هرچه  ولی  می شد.... 
بیشتر از آمریکایی شدن فاصله گرفتم و بیشتر 
به این واقعیت پی بردم که قلباً می خواهم یک 
17وندرس  باشم.  اروپایی  کارگردان  و  آلمانی 
فراز  بر  بهشت  شدن  فیلم  آغاز  نقطه ی 
اول  راستش  می کند:  بیان  این گونه  را  برلین 
می خواستم یک قصه ی عاشقانه تعریف کنم یا 
بهتر بگویم مقدمه ی یک عشق ... بعد ایده ی  
بزرگترین  عشق  این  بخاطر  که  آمد  فرشته 
محبوب  وصل  برای  چون  می کند.  را  ایثار 
شد  فیلمی  که  کند.18  قربانی  را  ابدیت  باید 
فانی  برلین.  محوریت  با  و  آلمان  لوکیشن  در 
شدن تصمیمی از سر اختیار است برای جرات 
داشتن، مانند هنگامی که ماریون با دامیل در 
اولین لحظه دیدارشان صحبت می کند بعد از 
اینکه دامیل قدم به عالم فنا می گذارد با ماریون 
در بار یک کلوب موسیقی برخورد می کند قبل 
ماریون  بگوید  سخن  بتواند  دامیل  آن که  از 
دو  آن  از  هریک  که  می کند  آغاز  را  صحبتی 
به  یا  زنده می شود  دیگری حقیقتاً  در حضور 

مثال هایدگری ندای وجود را می شنود.)) من 
می دانم  اما  نه،  یا  هست  سرنوشتی  نمی دانم 
در  را  بازی  بگیر  تصمیم  دارد  وجود  تصمیم 

دستان خود بگیر ... یا اکنون یا هیچ وقت((19
کلمات  با  که  است  پارادوکسیکالی  امر  فیلم 
آغاز می شود و کلمات تعیین می کنند که آیا 
کلمات  ندارند.  یا  دارند  شدن  اجازه  تصاویر 
را  آن  باید  فیلم  که  هستند  پرتگاهی  همانند 
دور بزند تا به تصویر برسد.. این فیلم نکته را 
درون  نزولی  با  رستگاری  که  می سازد  آشکار 
به  این کار وندرس  اتفاق می افتد. در  واقعیت 
قراردادهای مسلم فیلم های آمریکایی نزدیک تر 
مانند  بیشتر  که  فرشتگان  درآن  که  می شود 
مردگانی تصویر شده اند که مشتاق بازگشتن به 
سوی آن چیزایی هستند که در زمین دوست 
سکنی  بر  برلین  فراز  بر  بهشت  می داشته اند. 
گزینی که هایدگر معرفی می کند غلبه می کند 
زیرا که آن یک فیلم است و نه کلمات. در فیلم 
امکان هست که با تجربه ارتباط برقرار کینم. 
وندرس وسیله ای را به کار می بندد که می تواند 
زبان را به کناری نهاد و مستقیماً ما را از طریق 

تصاویر متحرک سینما با معنا آشنا کرد.
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ســینمای آلمان در عصر جدید

نویسنده: اشکان جباری
ashkanjabbari@yahoo.com

کشور آلمان از بدو تولد سینما تا امروز  نقش 
با  و  است  ایفا کرده  را در هنر سینما  مهمی 
اینکه در دورانی سینمای این کشور دچار فراز 
و نشیب شده است، اما همیشه با حضور فیلم 
سازان مهمی از جمله فریتس النگ،رابرت وینه 
بسیاری  کمک  سینما  صنعت  ارتقای  در  و... 
نام  با  را  آلمان  سینمای  عموماً  است.  کرده 
شناسند.اکسپرسیونیسم  می  اکسپرسیونیسم 
اهمیت  از  کشور   این  سینمای  تاریخ   در 
اما همه ی کارگردانان  زیادی برخوردار است، 
این کشور پیرو این مکتب نیستند. در دوراني 
هنر آلمان تحت تاثیر سیاست فاشیستي بود 
کشور  این  سینماي  به  عامل  این  ها  بعد  که 
آسیب زد. مثاًل در دوره ای که هیتلر به قدرت 
رسید، فیلمساز بزرگی مثل رابرت وینه مجبور 
به ترک کشورش شد. اما این اتفاق باعث نشد 
که سینمای آلمان در جای خودش بایستد و 

حرکتش همیشه رو به جلو بوده است.
شدن  تقسیم  با  و  دو  جهانی  جنگ  از  بعد 
آلمان به قسمت غربی و شرقی در سال 1949 
اعطای  با  تا  کوشید  غربی  آلمان  حکومت 

فیلم  تولید  چرخه ی  اعتباری  تضمین های 
تا  که  فیلم ها  این  اما  درآورد.  حرکت  به  را 
چندان  فیلمهای  داشت،  ادامه   1956 سال 
 ،1957 از سال  بعد  نیامد.  در  از آب  خوبی 
آن  حتی  فیلم ها  این  تلوزیون  با  رقابت  در 
اینکه در دهه ی  تا  نداشتند.  را  اعتبار سابق 
کار  به  دست  آلمانی  جوان  فیلم سازان   60
این  انداختند.  راه  به  را  جنبشی  و  شدند 
نو  یا موج  نئورئالیسم  با  را نمی توان  جنبش 
فیلم سازهای  که  چرا  کرد.  مقایسه  فرانسه 
تفاوت  هم  با  سبکی  نظر  از  جنش،  این 
وندرس،  ویم  فاسبیندر،  ورنر  راینر  داشتند. 
این  مهم  فیلم سازان  از  و...  هرتسوگ  ورنر 
فیلم سازی  با  فیلم سازان  این  اند.  دوره 
زود  بودند. مرگ  آلمان مخالف  دوران کهن 
آمریکا و  به  فاسبیندر، رفتن وندرس  هنگام 
غیره عواملی بود تا این جنبش تا حدی افت 
آینده ی  نگران  همگان  تا  شد  باعث  و  کند 

باشند. آلمان  سینمای 

ظهور سینماگران جدید

بعد از همه ی این پستی و بلندی ها، باالخره 
جدید.  نسل  سینماگران  به  رسید  نوبت 
سینماگرانی که دوباره به سینمای کشورشان 

رونق دادند و شاید بشود آن ها را موج جدید 
خالقی  فیلمسازان  دانست.  آلمان  سینمای 
کارگردان  اسمیت)  کریستین  هانس  چون 
فیلم  )سازنده   تیکور  تام  رکوئیم(،  فیلم 
هنکل  فلورین  بدو(،  لوال  بدو  و  عطر  های 
درخشان  فیلم  )کارگردان  دونرسمارک  ون 
زندگی دیگران(، کریستین پتزولد )سازنده 
بیگل  هرش  الیور  و  ارواح(  و  یال  فیلم های 
آلمان  در  سقوط(  موفق  فیلم  )کارگردان 
کارگردان  پتزولد  کریستین  کردند.  ظهور 
نوظهور  سینماگران  از  و  یال  زیبای  فیلم 
ویم  آلیس در شهرهای  فیلم  زمانی  آلمان، 
وندرس را دید که یک نوجوان بود و پس از 
آن بود که تصمیم گرفت فیلمساز شود. وی 
در گفتگوی مطبوعاتی خود به هنگام نمایش 
به  که  گفت  ادینبورو   فستیوال  در  یال  فیلم 
و  انرژی  دیگر  نسل  آن  فیلم سازان  او  اعتقاد 
بسیاری  و  داده اند  دست  از  را  خود  خالقیت 
را  المللی  بین  موفقیت های  فریب  آن ها  از 
هشتاد  دهه  سینمای  از  که  وی  خورده اند. 
آلمان متنفر است، می گوید هالیوود خالقیت 
آن فیلم سازان را نابود کرده و هویت آلمانی را 
که وجه مشخصه فیلم های اولیه و اصیل آن ها 

بوده از آن ها گرفته است.
کردن  کار  مخالف  فیلمسازان  این  از  برخی 
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در هالیوود بودند اما برخی دیگر نه. فیلمسازی 
فیلم                            سازنده  روزویتزکی  استفان  چون 
یک  هالیوود  در  کارکردن  اسکناس  جاعالن 
رویای دوران کودکی است. برای تیکور سازنده 
همین طور.  نیز  بدو  لوال  بدو  و  عطر  فیلم 
الیور هرش بیگل کارگردان فیلم سقوط پس 
از موفقیت جهانی این فیلم پایش به هالیوود 
و  کالن  بودجه  با  را  اشغال  فیلم  و  شد  باز 
بازیگرانی چون نیکول کیدمن و دنیل کریگ 

ساخت.
سینمای  چهره های  مهم ترین  از  یکی  پتزولد 
نوین آلمان است. وی فارغ التحصیل تئاتر از 
التحصیل آکادمی  فارغ  برلین و  آزاد  دانشگاه 
فیلم و تلویزیون آلمان است. به نظر او بسیاری 
التحصیل  فارغ  آلمان  جدید  فیلم سازان  از 
تحصیل  زمان  از  و  سینمایی اند  مدرسه  یک 
همدیگر را می شناسند و با هم دوستی دارند 

اگرچه ممکن است با هم هم فکر نباشند.
جدیدی  فیلم های  منتقدان  از  یکی  پتزولد 
درباره  آلمان  امروز  سینمای  در  که  است 
او  نظر  به  و  می شود  نازیسم ساخته  و  هیتلر 
تنها یک چهره مسلط بین المللی در سینمای 
برای  و آن هیتلر است که  آلمان وجود دارد 
فیلمسازان آلمانی مثل الویس پریسلی است. 
فیلم سازان  تمرکز  واقعی  علت  او  اعتقاد  به 
جدید آلمانی بر روی سوژه جنگ جهانی دوم 
با آن  برخورد  و  نقد گذشته  و سقوط هیتلر، 
نیست: » تو می توانی آدولف هیتلر را به همه 
جای دنیا بفروشی و پولت را به دست بیاوری. 

اینطوری است که همه دارند راجع به هیتلر 
این  دیدن  تحمل  دیگر  من  می سازند.  فیلم 
را  یونیفورم  و  گشتاپو  همه  این  هیتلر،  همه 

روی پرده سینما ندارم«.
آلمان  نئولیبرال  بورژوازی  پتزولد،  اعتقاد  به 
عمل  مسئولیت هایش  به  نمی تواند  دیگر  که 
کند، فیلم را به صورت کاال درآورده است در 
حالی که فیلم باید فضایی برای بحث پیرامون 
مسائل بزرگ عصر ما باشد به ویژه در دورانی 
که نه حکومت و نه مخالفان آن دیگر آمادگی 

انجام این بحث ها را ندارند.
شاخ به شاخ ساخته فاتح آکین

شاید مهم ترین تمایز بین مکتب برلین و مکتب 
مونیخ در این باشد که مکتب برلین بیشتر به 
امروز  پرتنش  و  حساس  مسائل  طرح  دنبال 
آلمان است در حالی که مکتب مونیخ بر تاریخ 

و گذشته این کشور متمرکز شده است.
از سوی دیگر نقش و تاثیر فیلمسازان غیرآلمانی 
گرفت.  نادیده  نباید  نیز  را  آلمان  مقیم  تبار 
سنتی سینمایی که از دهه هفتاد با فیلمسازان 
خارجی تباری چون سهراب شهیدثالث و توفیق 
باصر شکل گرفت و امروز با فیلمساز مستعد و 
فیلم شاخ  آکین)کارگردان  فاتح  توانایی چون 
به شاخ( دنبال می شود. سینمایی که به دنبال 
طرح مسائل پیچیده اقلیت های قومی و نژادی 
در دل جامعه ای است که با هویت های قومی 

متنوعی ساخته شده است.
فیلم سازان  افتخارات  و  جوایز  از  برخی 

نوظهور آلمان

فاتح آکین
جایزه خرس  دیوار  مقابل  فیلم در  با  آکین 
طالیی جشنواره ی برلین را از آن خود کرد. 
وی اولین کارگردان ترک بود که بعد از چهل 

سال این جایزه را دریافت می کرد.
برای  را  کن  فستیوال  فیلمنامه ی  بهترین   

فیلمنامه فیلم لبه بهشت دریافت کرد.
در جشنواره ی  داوری  سابقه ی  وی همچنین 

کن را دارد
تام تیکور

فیلم بدو لوال بدو در بخش فیلم غیر انگلیسی 
زبان بفتا نامزد شد.

برلین در بخش  بهشت در جشنواره ی  فیلم 
بهترین فیلم نامزد شد.

فیلم اطلس ابر نامزد گلدن گلوب شد.
کریستین پتزولد

برای فیلم باربارا در قسمت بهترین کارگردانی 
جشنواره ی برلین خرس نقره ای گرفت.

برای فیلم یال در جشنواره ی برلین نامزد شد.
استفان روزوویتسکی

انگلیسی  غیر  زبان  بخش  در  جاعالن  فیلم 
اسکار برنده شد و در برلین نامزد شد.

منابع:

هنر سینما. دیوید بوردول،کریستین تامسون-فتاح محمدی
 New German Cinema- Thomas
Elsasser



تام تیکور تهیه کننده، فیلم نامه نویس، آهنگساز 
و کارگردان معاصر سینمای آلمان که شهرتش 
به خاطر میزانسن های خالقانه، سینمای بصری 
و مضمون عاشقانه ی فیلم هایش است، در 23 
می سال 1965 در آلمان غربی متولد شد، او از 
همان دوران کودکی به فیلم و سینما عالقه مند 
شد ودر یازده  سالگی اولین فیلم های خود را با 

استفاده از دوربین سوپر 8 ساخت.
ببیند  را  بیشتر  فیلم های  بتواند  برای آن که  او 
او  فیلم ها که مناسب سن  از  )حتی آن دسته 
بزرگساالن فروخته  به  بلیتشان فقط  و  نبودند 
می شد( به کار در خانه ی سینما مشغول شد. 
برای  دبیرستان،  تحصیلی  مقطع  اتمام  از  بعد 
مدارس بسیاری در اروپا درخواست پذیرش داد، 
اما همه ی آن ها با شکست مواجه شدند سپس 
به برلین نقل مکان کرد و در یک سینما به عنوان 
آپاراتچی مشغول به کار شد. در سال 1987 با 
کارگردانی آلمانی به نام رزا فون پراون هیم آشنا 
شد کسی که در مسیر فیلم نامه نویسی تیکور 

خالصه داستان

سیســـی، پرســـتار جـــوان آسایشـــگاه بیمـــاران روانـــی، در 
خیابـــان تصـــادف می کنـــد و بـــودو او را از مـــرگ نجـــات 
ــه  ــوان بـ ــن جـ ــدد یافتـ ــود، درصـ ــس از بهبـ ــد. او پـ می دهـ

محـــل تصـــادف بـــاز می گـــردد و ...
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یـک افسانـه ی مـدرن

نویسنده: مژگان شعبانی
mojganshabany@yahoo.com

بسیار مشوق او بود و از او خواست تا بر اساس 
کند،  نوشتن  به  شروع  شخصی اش  تجربیات 
حتی به او پیشنهاد داد که حرف ها و بحث های 
روزمره اش را ضبط کرده و آن ها را به فیلم نامه  ا ی 
کوتاه تبدیل کند که این کار باعث تولید فیلم 
کوتاه چونکه1990 شد. این فیلم در جشنواره 
گرفت  قرار  تماشاگران  پسند  مورد  هاف  فیلم 
و او را عالقه مند به ساخت فیلم های بیشتری 
کرد. تیکور دومین فیلم کوتاهش را در 1992 
به نام اپیلوگ ساخت که او را با مشکالت مالی 
افزایش تجربه ی  اما باعث  بسیاری درگیر کرد 

فیلم سازی اش شد.
اولین فیلم بلند تیکور ماریای مرگبار در 1993 
از آن در  تلویزیون آلمان پخش شد و پس  از 
تعداد محدودی از سینماهای آلمان به نمایش 
درآمد، تریلر روان شناسانه ای که با کنار هم قرار 
اکسپرسیونیستی  سینمای  تکنیک های  دادن 
غریب  و  عجیب   دنیای  در  را  مخاطب  آلمان، 
ماریا غرق می کند. فیلم داستان زنی است که از 

سوی همسری شیاد، پدری مفلوک و معشوقه ای 
خونسرد مورد آزار قرار می گیرد. تیکور توانست با 
این فیلم جایزه ی بهترین کارگردان جوان را از دو 
جشنواره ی فیلم هاف و باواریان از آن خود کند.

تام تیکور در سال 1994 به همراه 3 نفر دیگر، 
کمپانی تولید فیلم X Filme Creative Pool را 
پایه ریزی کردند. فیلم بعدی او که در این کمپانی 
ساخته شد زمستان خواب ها 1997 بود. این 
فیلم برنده جایزه ی طالیی بهترین تصویربرداری 
فیلم  بهترین  نقره ای  جایزه ی  همچنین  و 
داستانی از جشنواره فیلم آلمان شد. داستان رنه، 
آپاراتچی سینما که ماشینی را می دزدد، تصادف 
می کند و باعث کشته شدن دختر کشاورزی به 
نام تئو می شود، در ادامه رنه بعد از یک دوره ی 
رابطه ی  وارد  الرا  نام  به  دختری  با  فراموشی 
عاطفی می شود، درحالی که تئو و صاحب ماشین 
به دنبال او می گردند. از زمان ساخت این فیلم 
آهنگسازی تمام فیلم های تیکور، به جز بهشت 
2002 ، توسط گروه Pale 3 متشکل از خود 

The Princess and the Warrior
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انجام  و جانی کیلمک  رینولد هیل  کارگردان، 
 شده است.

 1998 سال  در  را  بدو  لوال  بدو  فیلم  تیکور 
این فیلم لقب موفقیت آمیزترین فیلم  ساخت. 
سال آلمان را به خود اختصاص داد و در گیشه 
شهرت  و  فروخت  دالر  میلیون   7 نیز  آمریکا 
بین المللی را برای تیکور به همراه آورد، فیلمی با 
جلوه های ویژه و تکنیک های سینمایی پیشرفته. 
بدو لوال بدو نامزد شیر طالیی جشنواره ونیز و 
برنده هفت جایزه ی طالیی )بهترین فیلم سال 
آلمان، بهترین فیلم داستانی، بهترین کارگردانی، 
بهترین  تدوین،  بهترین  تصویربرداری،  بهترین 
بازیگر نقش های مکمل مرد و زن( از جشنواره 
فیلم آلمان شد و همچنین جایزه ی بهترین فیلم 
خارجی از انجمن ملی منتقدین آمریکا و برنده 
جایزه ی بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره 
فیلم ساندنس است. فیلم ماجرای دختری به نام 
لوال است که برای کمک به نامزدش زمان بسیار 
کوتاهی دارد. مانی نامزد لوال، پولی را که متعلق 
به رییس یک باند قاچاق است در قطار مترو جا 
می گذارد. لوال بیست دقیقه فرصت دارد تا پول 
ازدست رفته را تهیه کند و به او برساند، در غیر 
این صورت مانی مجبور می شود برای تهیه پول 
به صندوق یک فروشگاه دستبرد بزند. این فیلم 
موفق شد شهرتی جهانی برای تیکور به ارمغان 

بیاورد.
تیکور در سال 2000 فیلم درخشان پرنسس 
و جنگجو را ساخت که در ادامه به بررسی آن 

می پردازیم.
اساس  بر  را  بهشت  فیلم   2002 سال  در  او 
فیلم نامه ای مشترک از کریستف کیشلوفسکی 
نامزد  فیلم  این  ساخت.  پیسویچ  کریستف  و 
فیلم جشنواره  بهترین  جایزه ی خرس طالیی 
ملی  انجمن  ویژه ی  جایزه ی  برنده  و  برلین 
نقره ای  جایزه ی  همچنین  و  آمریکا  منتقدین 
شد.  آلمان  جشنواره  داستانی  فیلم  بهترین 
تیکور  که  دلهره آوری  و  رمانتیک  جنایی  درام 
آن را پس از درگذشت کریستف کیشلوفسکی 
فیلم ساز بزرگ لهستانی و بر اساس فیلم نامه ای 
از او به روی پرده برد، این فیلم محصول مشترک 
پنج کشور آلمان، ایتالیا، آمریکا، فرانسه وانگلیس 
را  فیلم  این  داشت  قصد  کیشلوفسکی  است. 
به عنوان اولین قسمت از سه گانه بهشت، برزخ، 
دوزخ بسازدکه عمرش کفاف نداد و در 1996 

درگذشت.
داستان فیلم درباره ی یک معلم انگلیسی به نام 
فیلیپا است که بمبی را در دفتر کارخانه داری 
در  مخدر  مواد  او  تصور  به  که  می دهد  جای 

اختیار بچه مدرسه ای ها قرار می دهد. اما به طور 
باعث  و  منفجر  آسانسور  در یک  بمب  اتفاقی، 
مرگ چهار فرد بی گناه می شود. فیلیپا بی خبر 
از این موضوع، بدون مقاومت تسلیم می شود و 
مصرانه می خواهد که به زبان انگلیسی شهادت 
دهد. فیلیپو ژاندارم جوان ایتالیائی آنجاست تا 
شهادت های او را ترجمه و به روی کاغذ بیاورد. 
پیوندی بین او و فیلیپو به وجود می آید که خیلی 
زود به شیفتگی فیلیپو نسبت به فیلیپا تبدیل 

می شود...
باوجود اینکه فیلم بهشت نتوانست محبوبیتی 
به اندازه ی سه گانه ی کیشلوفسکی به دست بیاورد 
از سوی منتقدان نشریات معتبر  بااین حال  اما 
آمریکایی مورد توجه قرار گرفت. استفان هولدن، 
»تام  می گوید:  دراین باره  نیویورک تایمز  منتقد 
تیکور و کیشلوفسکی ازنظر مفهومی بسیار به 
هم نزدیک هستند، مکاشفه های ظریف و دقیق 
تام تیکور درباره ی همزمانی رویدادها از یک سو و 
از سوی دیگر تأمالت خیال انگیز ماورای طبیعی 
کیشلوفسکی درباره ی همزمانی تعامالت انسانی، 
با هم ترکیب شده اند و نتیجه ی آن فیلمی است 
که زیبایی فرمی و معنای عمیق را همزمان در 

خود جای داده است.«
هرالد  میامی  منتقد  رودریگز  رنه  همچنین 
تیکور  تام  »اگرچه  نوشته:  فیلم  این  درباره ی 
قدرتی  به  کامل  به طور  نتوانسته  بهشت  در 
که کیشلوفسکی در کارگردانی دارد برسد، اما 
بسیار به آن نزدیک شده است. به خصوص در 
نمایی که سایه های زوجی را در زیر درخت به 
تصویر کشیده است، این نما نمونه ای از زیبایی 
باشکوهی است که هرگز نمی توان آن را در قالب 

کلمات بیان کرد.«
تیکور در سال 2004 فیلم کوتاه حقیقی را با 
بازی ناتالی پورتمن ساخت، او فیلم را یک اثر 
نمادین از تمامی زندگی که تنها در ده دقیقه 
به تصویر کشیده شده است می داند، شاهکاری 
این  گرفت.  قرار  منتقدان  تحسین  مورد  که 
فیلم نامزد جایزه ی خرس طالیی بهترین فیلم 
جشنواره برلین و برنده جایزه طالیی جشنواره 

فیلم های کوتاه آلمان است.
در سال 2006 فیلم بلند اپیزودیکی با موضوع 
عشق در پاریس، به نام پاریس دوستت دارم 
ساخته شد. این فیلم شامل 18 اپیزوداست و 22 
کارگردان از ملیت های مختلف در آن همکاری 
داشته اند که فیلم کوتاه حقیقی نیز با نام بیرون 
شهر سنت دنیس، در این مجموعه قرار گرفت.
یک  عطر،قصه ی  فیلم   2006 سال  در  او 
آدمکش را ساخت که اقتباسی از رمانی آلمانی 

اسپانیا  در  و  بود  زوسکیند  پاتریک  نوشته ی 
فیلم برداری شد. این فیلم که شاید متفاوت ترین 
طالیی  جایزه ی  پنج  برنده  باشد،  تیکور  فیلم 
بهترین  تدوین،  بهترین  تصویربرداری،  بهترین 
صدا و بهترین طراحی صحنه و لباس از جشنواره 
بهترین  جایزه ی  دو  همچنین  و  آلمان  فیلم 
کارگردانی و بهترین طراحی صحنه از جشنواره 
فیلم باواریان و دو جایزه ی بهترین تصویربرداری 
و بهترین طراحی صحنه از جشنواره ی فیلم های 
درباره ی مردی  فیلم  این  داستان  اروپایی شد. 
است که در گنداب های پاریس قرن هیجدهم به 
دنیا آمده و شامه ای بسیار تیز و غیرعادی دارد. 
مادرش را ازدست داده و کودکی سختی داشته 
به  جاودانه دست  یافتن عطری  برای  او  است، 
هر کاری می زند، زن ها را شکار می کند و رایحه  

خوش تن آنها را استخراج می کند.
 One خیریه  موسسه   2008 سال  در  تیکور 
Fine Day را به  منظور ترویج آموزش رشته های 
هنری، در نایروبی کنیا تأسیس کرد، او در همان 
سال برای حمایت از فیلم سازان جوان کشورهای 
 One Fine Dayشرق آفریقا، شرکت فیلم سازی
را نیز تأسیس کرد، اولین پروژه آزمایشی این 
با کارگردانی مشترک تیکور و هوا  شرکت که 
عثمان در سال 2010 ساخته شد پسر روح 
فیلم  بار در جشنواره  اولین  برای  و  داشت  نام 

گوتنبرگ به نمایش درآمد.
با  بین المللی  نام  با  خود  بعدی  فیلم  تیکور 
مضمون فساد در بانک ها را در سال 2009 در 
هالیوود ساخت که اولین ساخته او در هالیوود 
محسوب می شود. این فیلم که از سوی بینندگان 
و منتقدین با برخوردی معمولی روبرو شد، یک 
فیلم جاسوسی تبهکاری محصول آمریکا، آلمان 
و بریتانیا است.در این فیلم مسئوالن یک بانک 
در معامالت کثیف و جنایت باری نظیر قاچاق 
بین المللی  پلیس  مأمور  شده اند،  غرق  انسان 
می خواهد فعالیت های آن ها را به کمک دوستش 
افشا کند، درحالی که بانک متوجه آن ها شده و 

سعی دارد آن ها را از سر راه بردارد.
تیکور در سال 2010 بار دیگر پس از پرنسس و 
جنگجو، فیلم نامه ای را که خود نوشته  بود به نام 
سه جلوی دوربین برد. این فیلم از طرف آلمان 
برای حضور در بخش بهترین فیلم خارجی جوایز 
اسکار 2012 معرفی شد. فیلمی سه اپیزودی 
که نامزد جایزه شیر طالی جشنواره ونیز سال 
بهترین  طالیی  جایزه ی  سه  برنده   ،2010
بازیگر  بهترین  و  تدوین  بهترین  کارگردانی، 
زن از جشنواره فیلم آلمان و همچنین بهترین 
کارگردانی و بهترین بازیگر زن از جشنواره فیلم 
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تهیه کننده ی  آرندت،  اشتفان  است.  باواریان 
سه  فیلم   « فیلم می گوید:  این  درباره ی  سه، 
به همکاری های قبلی من و تیکور شباهت های 
بسیاری دارد. ما همواره به فیلم نامه های عاشقانه 
نام  با  تیکور  فیلم  بودیم و نخستین  عالقه مند 
ماریای مرگبار  نیز چنین حال و هوایی داشت.«
تیکور در سال 2011 یک اپیزود از فیلم شصت 
کارگردانی  را  صفر  سال  در  تنهایی  ثانیه 
کرد. این فیلم مجموعه ای از شصت فیلم کوتاه 
یک دقیقه ای است که درون مایه ی تمامی آن ها 
مرگ هنر سینماست و به منظور حمایت از آزادی 
بیان در این هنر ساخته شده اند. این فیلم تنها 
یک بار و در اختتامیه مراسم پایتخت فرهنگی 
اروپا در تالین، پایتخت استونی، به نمایش درآمد.

برادران  همکاری  با   2012 سال  در  تیکور 
واچفسکی فیلم اطلس ابر را ساخت. این فیلم 
که برنده چهارجایزه ی طالیی بهترین طراحی 
تدوین  بهترین  بهترین گریم،  لباس،  و  صحنه 
و بهترین تصویربرداری از جشنواره فیلم آلمان 
است، عنوان بهترین فیلم جشنواره ی باواریان را 
نیز به دست آورد. فیلمی تو در تو، فلسفی و 
علمی تخیلی که اقتباسی از رمانی به همین نام 
از دیوید میچالست و ارتباط، ویژگی ها و شباهت 
انسان های مختلف رادر شش عصر متفاوت به 
یونان  تصویر می کشد. در علم اسطوره شناسی 
آمده است که جمعی به نافرمانی از خدایان اقدام 
کردند و خدایان برای تنبیه اطلس او را مجبور 
کردند که تا ابد آسمان را بر سر و شانه ی خود 
حمل کند. در قرن 16 میالدی در کتاب جغرافیا 
نقشه ای منتشر شد که صورت اطلس را در پشت 
کتاب چاپ کردند و از آن به بعد نقشه ی جغرافی 

را اطلس می گویند.
تیکور برای سال 2015 سریال حس هشتم و 
فیلم تصویری سه بعدی برای پادشاه را در 
دست ساخت دارد. سریال حس هشتم روایتی 
از زندگی هشت شخصیت است که بعد از یک 
اتفاق تراژیک، از طریق روحی و حسی به هم 
ارتباط پیدا می کنند و می توانند از عمیق ترین 
احساسات و پنهان ترین رازهای هم باخبرشوند، 
رمان  پایه  بر  تیکور  خود  نیز  را  آن  فیلم نامه 
پرفروشی از دیو اگرز، نویسنده آمریکایی نوشته 
و  هالیوود  مشترک  محصول  فیلم  این  است، 
دومین  و  می شود  محسوب  آلمان  سینمای 

همکاری تام هنکس و تیکور خواهد بود.

نقد فیلم پرنسس و جنگجو

از ستاره های مشهور،  در روزگاری که استفاده 

به کارگیری  همچنین  و  تو  در  تو  طرح های 
برای  بصری،  ویژه ی  جلوه های  حد  از  بیش  
و  معمول  تماشاگران  احساسات  برانگیختن 
رایج است، ساخت فیلمی همچون پرنسس و 
که  فیلمی  است،  قابل تحسین  جنگجو2000 
برخالف جریان معمول سینما حرکت می کند 
از  را  مخاطب  تا  نمی کند  تالش  به هیچ وجه  و 
طریق احساسات به صندلی سینما زنجیر کند 
و یا مجموعه ای از رویدادهای پوچ را در مقابل 

مخاطب قرار بدهد.
تام تیکور همانند برخی از کارگردانان هم نسلش 
به پرداخت روایت هایی که به نوعی با مفهوم زمان 
بازی می کنند عالقه دارد و در این فیلم همانند 
ممنتو )کریستوفر نوالن-2000( و عشق سگی 
)گونزالس ایناریتو-2000( از روایت مستقیم و 
پی رنگ خطی اجتناب می کند و تالش می کند 
تا رویدادها را از زوایای گوناگون به تصویر بکشد. 
پرنسس و جنگجو راوی شگفتی های پی درپی 
رویدادهای  و  دوار  فرم  از  استفاده  با  و  است 
همزمان به ما نشان می دهد که دست سرنوشت 
چطور انسان ها را به هم مرتبط می کند. تیکور 
این بار نیز همچون زمستان خواب ها و بدو 
لوال بدو به ماجراجویی هایش درباره ی مفهوم 
شخصیت های  است.  داده  ادامه  سرنوشت 
فیلم او همچون سرباز، روی میز شطرنجی که 
سرنوشتش از پیش مقدر شده، قرارگرفته اند. در 
این فیلم مفاهیم متافیزیکی بسیاری نهفته است، 
ساختار  بی روح،  و  سرد  ظاهری  باوجود  فیلم 
در الیه های  را  تأمل برانگیزی  و  استادانه  پازلی 
عمیق و خیال انگیزش جای داده است، زمانی 
که فیلم زنجیره های ارتباطاتش را باز می کند، به 
ما نشان می دهد که گویی تنها نیرویی که روند 
زندگی شخصیت ها را کنترل می کند، سرنوشت 
آن هاست. فیلمی که مرز باریک میان مرگ و 
زندگی، خیر و شر، پیروزی و شکست و عشق و 

واهمه را به تصویر می کشد.
اگرچه در این فیلم موقعیت های آشنای سینما 
آسایشگاه  و  بانک  از  دزدی  تصادف،  همچون 
بیماران روانی دیده می شوند اما کارگردان هرگز 
مشابه  و  معمول  شکل  به  موقعیت ها  این  از 
از  تیکور  است،  نکرده  استفاده  فیلم ها   دیگر 
ویژگی های گونه ی تریلر رمانتیک استفاده کرده 
معمول  ساده انگاری های  اسیر  به هیچ وجه  اما 
آن نشده است، او از عناصر فیلم تریلر استفاده 
می کند اما نه برای برانگیختن هیجان بلکه برای 
چالش های  با  را  شخصیت هایش  بتواند  اینکه 
بیشتری مواجه کند. در سکانس دزدی از بانک او 
از قراردادهای معمول این صحنه ها پیروی کرده 

اما نه به خاطر ساخت فیلمی با موضوع سرقت 
از بانک بلکه به دلیل اینکه بتواند با استفاده از 
نقشه ی روایی فیلم، نشان دهد که شخصیت ها 
چطور در تنگناهای عاطفی، از مسیرشان منحرف 
می شوند. اگرچه دو ساعت و هفت دقیقه، برای 
چنین فیلمی در ژانر تریلر رمانتیک زمان بسیار 
برای  زمان  این  اما  می شود  محسوب  زیادی 
پرنسس و جنگجو که حتی برای لحظه ای هم 

از ریتم نمی افتد کاماًل مناسب است.
پرنسس و جنگجو درباره ی زنی است که تصور 
پیداکرده،  را  زندگی اش  جاودان  می کند عشق 
درحالی که مرد درست برعکس او فکر می کند. 
تام تیکور دراین باره می گوید: »برای من مهم ترین 
نکته ی این فیلم تقابل دو شخصیت اصلی بود، 
سیسی که هیچ چیز درباره ی عشق نمی داند و 
بودو که دیگر هرگز میانه ای با عشق ندارد. جایی 
که محل تالقی برخوردها و گرایش های آگاهانه 
و پخته در برابر ناآگاهی و بی تجربگی است، به 
همین علت است که کشمکش اصلی میان این 
دو شخصیت، بیشتر درونی است تا فیزیکی. آن ها 
باید ابتدا یکدیگر را بفهمند. در نگاه اول هردوی 
آن ها بسیار عجیب و پیچیده به نظر می رسند و 
من بسیار خوشحال می شوم وقتی مردم را در 
سینما می بینم که در ابتدا کاماًل غیرطبیعی به 
نظر می رسند اما به  مرورزمان فیلم آن ها را وادار 
می کند تا شخصیت ها را بفهمند، با آن ها مأنوس 
شوند و حتی آن ها را دوست داشته باشند. به نظر 
من بهتر است که شما آدم هارا به آرامی بشناسید 
در  اینکه  تا  آن هاعالقه مندبشوید  به  کم کم  و 
ابتدای فیلم و حتی قبل از اینکه بدانید کدام 
شخصیت را دوست دارید و از کدام شخصیت 
پرتنش روبرو  نماها و سکانس های  با  متنفرید 
شوید. من ترجیح می دهم که فیلم به مخاطب 
اجازه بدهد که آرام آرام شخصیت ها را بشناسد. 
ما  درونی  زخم های  مرهم  تنها  من  اعتقاد  به 
با  که  می کند  کمک  ما  به  عشق  است.  عشق 
قدرتی که شگفت انگیز بر مشکالت زندگی غلبه 
کنیم. بنا به تجربه ی من حتی کسانی مثل بودو 
علت  به  یا  و  قرارگرفته اند  بی مهری  مورد  که 
ندارند  به عشق  اعتقادی  دیگر هیچ  حادثه ای، 
دوباره  می توانند  باشند  خوش شانس  اگر  هم 
باورشان را به دست بیاورند. گاهی اوقات غلبه 
به سرخوردگی و یأس بسیار مشکل است اما من 
موارد زیادی را دیده ام، کسانی که حتی در 60 
سالگی دوباره عاشق می شوند و عشق با آن ها 
همان کاری را می کند که برای اولین بار کرده 
است. انگار ناگهان دوباره تمام درهای بسته باز 
می شوند و بار دیگر عشق بر تمام بدبختی های 
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زندگی پیروز می شود.«
تاریخ  سکانس های  به یادماندنی ترین  از  یکی 
برای  بودو  آلمان، صحنه ای است که  سینمای 
مصنوعی  تنفس  او  به  سیسی،  جان  نجات 
زاویه  از  گاه  که  تأثیرگذاری  سکانس  می دهد. 
توانسته  به تصویر کشیده شده و  دید سیسی 
فراتر از تمام فیلم های مشابه، سکوت ترسناک 
و دلهره آورلحظه ی جدال میان مرگ و زندگی را 
به بیننده القا کند، صحنه ای که ترس، اضطراب 
و عشق را توأمًا در خود جای داده است، لحظه ای 
که با نگاه های معنادار سیسی مرز میان تنفس 
مصنوعی و معاشقه از بین می رود و ما می توانیم 
او را بشنویم: »دلم می خواست به  ندای درون 
اون مرد بگم، این خوشبوترین بوی عرقی ست 
که تا حاال حس کردم.« شاید کمی عجیب به 
نظر برسد که سیسی درحالی که حتی توانایی 
نفس کشیدن هم ندارد به چشم های بودو خیره 
می شود و به او نه تنهابه عنوان ناجی زندگی اش 
زندگی اش  عاشقانه ی  سرنوشت  به عنوان  بلکه 
نگاه می کند، کسی که باید کمی بعد جانش را 
نجات بدهد، معادله ی برابری که تیکور در ادامه ی 
افسانه ی متافیزیکی اش آن را شرح می دهد. در 
حضور  از  بعد  که  همزمانی  رویدادهای  ادامه 
بودو در زندگی او رخ می دهد، افزایش می یابد و 
زنجیره ای عجیب از ارتباطات شکل می گیرد که 
تمام آدم های اطراف سیسی از بیماران آسایشگاه 
روانی گرفته تا دوستی که در ابتدای فیلم برایش 

نامه فرستاده را شامل می شود.
به گفته ی کارگردان، مهم ترین عنصر این فیلم، 
اعتقاد من در پرنسس و  فضای آن است.»به 
جنگجو اولین عنصری که شما را درگیر می کند 
فضای فیلم است. فضایی متفاوت که ترکیبی 
هوایی  و  حال  که  قسمتی  است،  بخش  دو  از 
افسانه ای دارد و بخشی که بر اساس واقعیت و 
درباره ی سختی و غم انگیز بودن زندگی واقعی 
است. شخصیت اصلی فیلم، سیسی هم دوروی 
کاماًل متفاوت دارد، از یک سو نسبت به جریان 
عادی زندگی کاماًلبی تجربه و ناآگاه است و از 
بیماران  با  برخورد  در  و  تیمارستان  در  سویی 
روانی با تجربه هایی عجیب و متفاوت روبرو شده 
فیلم  این  با  اغلب  بیننده ها  که  درحالی   است. 
ارتباط عمیقی برقرار می کنند اما معمواًلدرباره ی 
آن ها  نمی کنند.  اشاره  خاصی  نکته ی  به  آن 
بیشتر درگیر فضای کلی می شوند، رویکرد کلی 

فیلم که شما را به سفری عجیب می برد.«
برای درک ماهیت داستان پرنسس و جنگجو 
می توان بخشی از دیالوگ های سونیا، شخصیت 
فیلم،خواندن ذهن )بنت آمادئوس  فیزیکدان 

کاپرا-1990( را مرور کرد، سونیا: ماهیت طبیعی 
و حیاتی عناصر در وجود آن ها قرار ندارد بلکه 
ارتباطات میان آن ها نهفته است. درنتیجه  در 
همگی ما خواسته یا ناخواسته، بخشی از شبکه ی 

جدایی ناپذیر روابط انسانی هستیم.
می نویسد:  کتابش  در  ریمن  نائومی  راشل 
مثل  همچنان  ما  و  می گذرند  سال ها  و  روزها 
انسان هایی کور در میان معجزه های اطرافمان 
قدم برمی داریم و روابطی که می توانند ما را به 
هم متصل بکنند و به زندگی ما معنا ببخشند نیز 
در میان همین معجزه های پنهان نادیده گرفته 

می شوند.
تیکور در این فیلم برای ایجاد تعلیق از اصول 
فیلم سازی هیچکاک پیروی کرده است. آلفرد 
فرانسوا  با  خود  مشهور  مصاحبه  در  هیچکاک 
زمانی  تعلیق  که  می کند  اشاره  صراحتًا  تروفو 
رخ می دهد که مخاطب نسبت به موقعیت ها از 
شخصیت فیلم اطالعات بیشتری داشته باشد. 
در پرنسس و جنگجو ما در زمانی بسیار کوتاه 
می فهمیم که چرا بودو سر صحنه ی تصادف و 
باالی سر سیسی قرار می گیرد و جان او را نجات 
می دهد، همچنین در ادامه ی فیلم نیز اطالعاتی 
که ما درباره ی بودو به دست می آوریم همواره 
بیشتر از آن چیزی است که سیسی درباره ی او 
می داند، اگرچه نه آن ها و نه ما که تماشاگر فیلم 
هستیم تا آخرین لحظه نمی دانیم که در انتها چه 

اتفاقی خواهد افتاد.
کارگردانی چنین تریلر رمانتیک جسورانه ای تنها 
از فیلم سازی بااستعداد، زیرک و شجاع همچون 
عمیقی  نگاه  که  کارگردانی  برمی آید،  تیکور 
نسبت به شخصیت های فیلم دارد. بودو، سیسی 
روانشناسی سه  ازلحاظ  تیمارستان،  بیماران  و 
گونه ی مختلف شخصیتی را به تصویر می کشند. 
از  بیش   ندارند،  روانی  ثبات  آسایشگاه  بیماران 
اندازه حساس هستند و تنها می توانند در مواردی 
خاص رفتارهای عقالنی و خالقانه داشته باشند. 
بود و برعکس بیماران، توانایی انجام هرکاری را 
دارد اما به دلیل اینکه از لحاظ روانی پریشان شده 
و دچار تکرار است، تمامی رفتارهایش مخرب 
هستند. سیسی پرستار مهربان تیمارستان نیز 
پس از مواجهه با دنیای بیرون، دنیای محدود و 
نامتعارف تیمارستان را رها می کند و با همراهی 
بودو دست به تجربه های جدید می زند. پس از 
آن، رفتارهای سیسی نه با قراردادهای معمول 
محدود  فردی اش  مرزهای  با  نه  و  اجتماع 
نمی شوند. تیکور برای شخصیت زن فیلم برای 
محبوب  ستاره ی  پوتنت،  فرانکا  از  بار  دومین 
فیلم بدو لوال بدو استفاده کرده است. ستاره ای 

که در این فیلم تنها به دویدن های سریع بدو 
لوال بدو اکتفا نکرده و از تمام توانش در هنر 
بازیگری استفاده کرده تا بتواند تصویری باورپذیر 
از زن جوانی ارائه دهد که ظاهری آرام و محتاط 
دارد اما به اندازه ی زنان قهرمان در داستان های 
پوتنت:  فرانکا  است.  شجاع  و  بی پروا  کمدی، 
برای تحقیق در خصوص  اولی که من  دو روز 
شخصیت سیسی به عنوان پرستار در تیمارستان 
ناامید  و  خسته  به شدت  شدم  کار  به  مشغول 
بودم. من با اسم و ظاهری جدید، با عینک و 
لباس فرم پرستاری، وارد تیمارستان شدم. بعد از 
مدت کوتاهی، با دیدن رفتار پرستارهای دیگر و 
الگوبرداری از آن هابه مرور بیشتر احساس راحتی 
کردم. کمی بعد تصمیم گرفتم که وارد محوطه ی 
مخصوص بیمارها بشوم و بیشتر با آن ها معاشرت 
کنم تا اینکه یک روز ناگهان یکی از بیماران به 
سمت من آمد و گفت که همین االن ماست 
خورده و احساس می کرد که ماست در حال حل 
شدن در جریان خونش است، من بعد از شنیدن 
صحبت های او با تعجب گفتم واقعًا؟ و او گفت تو 
پشت چشم هات دوربین داری. و من به هیچ وجه 
منظورش را نمی فهمیدم، شاید به خاطر دیدن 
عینک  من این حرف را زده بود اما به هرحال این 
اتفاقات در محیط تیمارستان کاماًل طبیعی بود 
و شما باید همیشه برای نشان دادن عکس العمل 

مناسب آماده می بودید.
بودو ریمر با بازی بنو فورمن نیز شخصیتی سخت 
و زمخت است که دالیلش برای ناامیدی و فرار از 
عشق بسیار بزرگ تر از آن چیزی است که ما در 
ابتدای داستان تصور می کنیم. برای پی بردن به 
پیچیدگی های این شخصیت کافی ست سکانسی 
را به یاد بیاورید که در آن بودو به عنوان مسئول 
کفن ودفن در مراسم خاک سپاری مشغول کار 
بود و سپس از کار برکنار شد، به نظر شما علت 
برکناری او چه بوده است؟ بدون شک در اولین 
برخورد به ذهن هیچ کس نمی رسد که تنها علت 

برکناری، گریه کردن بودو باشد.
فیلم  شخصیت پردازی  درباره ی  تیکور  تام 
می گوید: تعادل وزن دو شخصیت اصلی فیلم 
یکی از مهم ترین دغدغه های من بود و دوست 
نداشتم که فیلم به عنوان اثری تک شخصیتی 
شناخته شود اگرچه می دانستم که تمام مسیر 
فیلم تحت تأثیر شخصیت سیسی است، او بودو 
را تعقیب می کند و ما منتظر می مانیم تا بودو 
شخصیت  بدهد.  نشان  خوش  روی  او  به  نیز 
بودو بسیار به من نزدیک است، درواقع بخشی 
ازشخصیت خود من است. من تمامی مشکالت 
او را درک می کنم، نگرانی از باز شدن زخم ها و 
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دیواری که به دور خودش می کشد تا مبادا دوباره 
همه چیز تکرار شود و او آسیب ببیند، چیزی که 
بروز  را  احساساتش  هرگز  دیگر  می شود  باعث 
ندهد و من این را به خوبی می فهمم، درواقع این 
معمولی ترین واکنشی است که همه ی مردها در 

این مواقع نشان می دهند.
درست مثل لوال و مانی در بدو لوال بدو و مثل 
فیلیپا و فیلیپو در بهشت، سیسی و بدو هم در 
حبابی آمیخته از صمیمیت، توهم و خیال به 
یکدیگر نزدیک می شوند. سرنوشت آن ها را به 
هم نزدیک می کند و تیکور به قدری هنرمندانه 
این دو را خلق کرده که در صحنه ای که آن ها 
برای فرار، دست در دست هم از باالی پشت بام 
می پرند، نفس همه ی ما در سینه حبس می شود، 
همانند بوچ کسیدی و ساندنس کید)جورج 

لوئیز)ریدلی  و  تلما  یا  و  هیل-1969(  روی 
و  پرنسس  فیلم  همچنین  اسکات-1991(. 
جنگجو بی شباهت به فیلم های الرس فون تریر 
نیست، سینمایی که با بهره گیری از رویدادهای 
فرم  و  پی درپی  اتفاق های  چینش  همزمان، 
دایره ای شکل، ما را با فرمی مدرن و جذاب روبرو 

می کند.
در  که  و جنگجو  پرنسس  ماندگار  موسیقی 
لحظه های مهم باعث افزایش تنش و تعلیق شده 
است، کار گروه Pale 3 متشکل از رینولد هیل، 
جانی کیلمک و خود تام تیکور است، گروهی 
که توانستند در سال 2013 برای فیلم اطلس 
فیلم  بهترین موسیقی متن  نامزد جایزه ی  ابر 
خارجی گلدن گلوب شوند. تام تیکور»موسیقی 
فیلم وظیفه ی مشخصی داشت، باید روی مسیر 
تأکید  اصلی  دو شخصیت  و  داستان  پیشرفت 
می کرد. ساخت موسیقی این فیلم در مقایسه با 

بدو لوالمشکل تر بود چراکه نوسان های احساسی 
و رؤیاها نقش بسیار مهم تری داشتند.«

تیکور، فرانک گریب را به عنوان فیلم بردار انتخاب 
کرد، نابغه ای که گاهی می تواند حتی نماهایی 
که غیرممکن به نظر می رسند را به تصویر بکشد، 
اولین  کافی ست  گریب  هنر  به  پی بردن  برای 
صحنه ی حضور بودو در فیلم را به یاد بیاورید، 
می شود  دیده  سروته  ابتدا  در  بودو  که  جایی 
با حرکتی تماشایی  آرام  آرام  و سپس دوربین 
به باالی سر او می رسد، مردی با ژاکتی کهنه 
که از لبه ی پل باالی اتوبان آویزان شده است 
و به پسر کنجکاو می گوید که خودش را برای 
پرواز آماده می کند، پیش بینی ای که به نوعی در 
انتهای فیلم به تحقق می رسد، یا یکی دیگر از 
زیباترین صحنه های فیلم، جایی که سیسی و 

بودو در یکی از اتاق های تیمارستان روبروی هم 
نشسته اند، اتاقی که تمامی دیوارهایش با بالش 
پوشیده شده و درست شبیه رحمی امن و آرام، 
برای تولد دوباره ی سیسی و بودو آماده است، 
دوربین با چرخشی 360 درجه تمامی زوایای 
این دو شخصیت را به ما نشان می دهد. سیسی 
رؤیایش را برای بودو تعریف می کند: »ما با هم 
بودیم، برادر و خواهر، پدر و مادر، زن و شوهر... 
هردوی ما جای هم بودیم«، بودو: »تو دیوانه ای« 
سیسی»بله البته، شاید همه ی  این ها اشتباه باشه 
اما ما خوشبخت بودیم«، بودو: »من اعتقادی به 
بودو  مکالمه  این  از  بعد  و  ندارم«  خوشبختی 
دوباره ماجرای کشته شدن همسرش را به یاد 
می تواند  گذشته  برخالف  بار  این  اما  می آورد 
با کمک سیسی خودش را ببخشد و دوباره به 
زندگی بازگردد، گویی تولد دوباره ی بودو در این 
سلول شبیه به رحم، پاداشی است که سرنوشت 

در قبال نجات جان سیسی به او می دهد.
فیلم های  همانند  نیز  و جنگجو  پرنسس  در 
دیگر تیکور، نماهای بسته نقش بسیار پررنگی 
به  را  بسته  نماهای  گریب،  فرانک  و  او  دارند. 
نهایت  بتوانند  فیلم برداری می کنند که  شکلی 
استفاده را از فرمت اسکوپ ببرند. در این نماها، 
به منظره ای شگفت انگیز  تبدیل  انسان  صورت 
لرزش  نیست  معلوم  که  چشم هایی  می شود، 
آن ها به خاطر ترس است و یا شرم، موهایی که 
گویی توسط استادی چیره دست نقاشی شده اند، 
این  گوش  مارپیچ  اشکال  و  سرخ رنگ  گونه ای 
تصویر  به  ما  برای  را  آرام آرام شخصیتی  نماها 

می کشند.
داخل  آدم های  زندگی  نمایش  برای  تیکور 
تیمارستان نیز از نماهای بسیار بسته ی دست ها، 
چشم ها و لب ها استفاده کرده است، تیمارستانی 
با حال و هوایی متفاوت که هرگز نمی توان آن را 
در فیلم های مشابهی که از این موقعیت استفاده 
کرده اند جستجو کرد. تام تیکور: »حال و هوای 
و  من  تجربه های  نتیجه ی  تیمارستان  متفاوت 
ما  هردوی  است،  سیسی(  نقش  فرانکا)بازیگر 
را در آسایشگاه های  زیادی  برای تحقیق زمان 
روانی گذراندیم. آدم ها در آنجا زندگی می کنند 
و مراسم روزانه را برگزار می کنند، درست مثل 
مراسمی که تمام خانواده های عادی دارند. اغلب 
اوقات در تیمارستان اتفاق عجیبی نمی افتد اما 
اکثر بیمارها پتانسیل بروز رفتارهای نامعمول را 
در خود دارند و به همین علت همیشه امکان 
بروز هر اتفاقی وجود دارد. به اعتقاد من ارتباط 
فیلم  کلی  ساختار  و  تیمارستان  بین  عمیقی 
وجود دارد که ناخودآگاه به بیننده نیز منتقل 

می شود.«
عالوه بر لوکیشن تیمارستان، نماهای فیلم برداری 
تأثیرگذار  و  بسیار چشم گیر  نیز  شده در شهر 
هستند. تیکور زادگاهش را برای تصویربرداری 
در  که  ووپرتال  شهر  است،  برگزیده  فیلم  این 
در  و  دوسلدورف  شرق  ووپردر  رود  کرانه ی 
که  باران هایی  است.  گرفته  شکل  دره  امتداد 
در این فیلم به تصویر کشیده شده اند در کنار 
کلبه ی  و  جاده ها  مزارع،  شات  النگ  تصاویر 
باالی دریاچه به تیکور کمک کرده اند تا بتواند 
حال و هوای این رومنس مدرن را هرچه بهتر به 
مخاطب منتقل کند. تام تیکور: »ووپرتال شهری 
جذاب، رازآلود و اغواکننده است، با جغرافیایی 
که تو را به سمت خودش می کشد و به سفری 
دور    و  دراز می برد و به همین دلیل است که این 
شهر برای سینما لوکیشن بسیار مناسبی است. 
به نظر من شما می توانید همان گونه به ووپرتال 
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بنگرید که مردم آمریکا به سانفرانسیسکو نگاه 
می کنند. شهری بسیار کوچک با جمعیتی بسیار 
شهر  پنجاه  اطرافش  در  باوجوداینکه  که  کم 
بزرگ تر وجود دارند اما شما همچنان اغلب آن 

را در فیلم های سینمایی می بینید.«
سینمای  به  متعلق  که  جنگجو  و  پرنسس 
هنری آلمان است، از هر دو حیث فرم و محتوا 
خود  در  را  مدرن  افسانه ی  یک  از  نشانه هایی 
افسانه ای  نامی  فیلم  اگرچه  است،  داده  جای 
دارد و در زادگاه نویسندگانی همچون برادران 
گریم ساخته شده است اما داستان آن به شکلی 
مدرن و سورئال گسترش می یابد. در افسانه های 
قدیمی، روابط بسیار شفاف تر بودند و موقعیت ها 
به ساده ترین شکل ممکن روایت می شدند، جایی 
که جنگجوهای سلحشور پرنسس های زیباروی 
را از زندان های ترسناک قصرها نجات می دادند. 
اما در جریان فیلم پرنسس و جنگجو مسیر 
روایت کاماًل برعکس می شود، زمانی که پرنسس 
داستان، سیسی، با نوعی بصیرت معنوی جان 
جنگجوی قصه، بودو را نجات می دهد و او را از بند 
نگرانی ها و ناامیدی های ناشی از مرگ همسرش 
نجات می دهد. در خصوص نام فیلم تحلیل های 
بسیاری وجود دارد، تام تیکوردرباره ی نام فیلم 
این طور توضیح داده است: »به نظر من نام فیلم 
کاماًل گویا است چراکه فیلم همان ابعادی را برای 
شخصیت های اصلی اش در نظر می گیرد که ما 
معمواًل از قهرمان های افسانه های تاریخی انتظار 
داریم. هر دو شخصیت فراتر از مرزهایشان رشد 
احساس کردم  به همین دلیل  و من  می کنند 
که چنین توصیفی برازنده ی آن هاست. سیسی 
مخفیانه  طرزی  به  است،  داستان  پرنسس  که 
رهبری آسایشگاه روانی را بر عهده دارد و بودو 
که جنگجوی فیلم است، در طول فیلم با خودش 

و احساس های درونی اش در نبرد است.«
پی رنگ فیلم نامه ی پرنسس و جنگجو با رخ 
دادن سه اتفاق گسترش می یابد: تصادف، دزدی 
از بانک و فرار از دست مأمورین پلیس. در رویداد 
اول بودو برای پنهان شدن از دست مأموران به 
زیر کامیون می رود اما برحسب اتفاق و از روی 
سرنوشت با سیسی مواجه می شود و درحالی که 
جان  شده،  تصادف  این  باعث  خودش  به نوعی 
سیسی را نجات می دهد. این اتفاق باعث می شود 
که سیسی و بودو در ادامه، دو سفر شگفت انگیز 
را تجربه کنند، بودو از جنون و سرگشتگی به 
آرامش و سکون می رسد و سیسی نیز سفری 
عشق  و  آگاهی  تا  ناآگاهی  و  بی تجربگی  از  را 
طی می کند. در ادامه و در رویدادی موازی که 
برای چندمین بار اهمیت تقدیر را به ما یادآوری 

می کند، هر دو شخصیت اصلی کابوسی شبانه را 
تجربه می کنند و از خواب بیدار می شوند، بودو 
دست رفته اش  از  همسر  یادآوردن  به  خاطر  به 
نجات  ماجرای  یادآوری  علت  به  نیز  و سیسی 

جانش توسط سربازی ناشناس.
کمی بعد رویداد دوم شکل می گیرد و سیسی 
که این بار هم از روی سرنوشت درست در روز 
محل  آن  در  بانک  از  برادرش  و  بودو  سرقت 
دست  از  تا  می کند  کمک  او  به  دارد،  حضور 
به کمک  بودو که  ادامه  در  فرار کند.  مأموران 
سیسی در آسایشگاه بیماران روانی پنهان شده، 
بی خود  خود  از  برادرش  مرگ  خبر  شنیدن  با 
می شود و به طور اتفاقی با دادوفریادهایش زمینه 
را برای اینکه در همان آسایشگاه بستری شود 

فراهم می کند.
سومین رویداد کلیدی فیلم، فرار سیسی و بودو 
بودو  که  در صحنه ای  است،  مأموران  از دست 
پاسخ اعتماد سیسی در ابتدای فیلم را می دهد، 
از روی  با هم  او اطمینان می کند و هر دو  به 
پشت بام می پرند. تا قبل از افتادن آن ها در آب 
همچون  هم  آن ها  آیا  که  نمی دانیم  هرگز  ما 
استینی، برای فرار تصمیم به خودکشی گرفته اند 
و یا مسیر دیگری را در پیش خواهند گرفت تا 
اینکه نوبت به صحنه ی حیرت انگیز افتادن در 
آب و حرکات آهسته ی آن ها در زیر سطح آب 
می رسد، گریزی که در عین به تصویر کشیدن 
لحظات قبل از تولد نوزاد، تداعی کننده ی غسلی 
فراواقعی است، جایی که گویی هر دو شخصیت 
گذشته شان را در آب می شویند و دوباره متولد 
نشده  کامل  هنوز  که  دوباره  تولدی  می شوند. 
است، شاید این نقطه پایان مناسبی برای فیلم 
تا حدی درگیر گذشته  بودو هنوز هم  اما  بود 
ادامه پیدا می کند و آن ها  بنابراین فیلم  است. 
به همان پمپ بنزینی که بودو همسرش را در 
وجود  از  بخشی  می رسند،  داده  دست  از  آنجا 
بودو که هنوز در آنجا از حادثه پمپ بنزین به جا 
می آید  بیرون  لحظه  از چند  پس  است،  مانده 
و روی صندلی راننده می نشیند. بودوی جدید 
مدتی  از  پس  و  می نشیند  عقب  صندلی  روی 
با  و  پیاده می کند  از ماشین  را  بودوی قدیمی 
تاریک  بخش  واقع  می کند،در  خداحافظی  او 
وجود بدو که هنوز درگیر عشق همسر از دست 
رفته اش است از ماشین پیاده می شود و بودو ی 
جدید با سیسی مسیر را ادامه می دهند، در طول 
مسیر بودو دست های سیسی را می گیرد و برای 
اولین بار با صورتی که دیگر اشک آلود نیست، 

لبخند می زند.
نسخه ی  برخالف  فیلم،  آلمانی  نسخه ی  در 

آمریکایی، بودوی قدیمی نیز پس از پیاده شدن 
در  والترکه  برادرش  اتوبوس  سوار  ماشین،  از 
میانه ی فیلم مرده است، می شود و آن ها که حاال 
هر دو مرده اند، مسیرشان را با هم به سمت افق 
ادامه می دهند. در ادامه ی فیلم سیسی و بودو از 
کنار کارگرهای مزرعه که علوفه ها را در میانه ی 
تصویری  می کنند،  عبور  کرده اند  جمع  مزارع 
که نمادی از آشتی دوباره ی آن ها با چرخه های 
ازلی و ابدی طبیعت است، درست همان طور که 
در انتها چرخه ی فیلم با رسیدن سیسی و بودو 
به کلبه ای که فیلم از همان جا شروع شده بود، 
بودو  و  فیلم سیسی  انتهای  در  کامل می شود. 
که بر تمامی عقده هایی که زندگی شان را احاطه 
کرده بود فائق آمده اند، مسیرشان را به سمت 
پیش  در  دنیا  انتهای  در  دوردست  در  جایی 
می گیرند، خانه ای دنج و دوست داشتنی بر فراز 
ساحل فرانسه که متعلق به دوست سیسی است، 
جایی که جامعه و تمام قوانینش کنار می روند 
و این زوج عاشق، آزادانه افسانه ی عاشقانه شان 
که  همان طور  درست  می رسانند،  پایان  به  را 
تیکور  بعدی  فیلم  تبعیدشده ی  جوان های 

سرانجام به بهشت می روند.
پرنسس و جنگجو پیشرفت بسیار بزرگی در 
کارنامه ی تیکور به حساب می آید، اثری که پس 
به عنوان  را  او  جایگاه   1998 بدو  لوال  بدو  از 
کارگردانی خالق و هنرمند در سینمای آلمان 
تثبیت کرد. این فیلم نامزد جایزه طالیی بهترین 
از  فیلم  بهترین  نقره ای  جایزه  برنده ی  و  فیلم 
جشنواره فیلم آلمان شد. این فیلم که در سال 
2001 نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم از نگاه 
و  شد  اروپایی  فیلم های  جشنواره  تماشاگران 
در سال 2001 نیز عنوان بهترین فیلم از نگاه 
به دست  را  نروژ  ترومسو  تماشاگران جشنواره 
بازیگر  بهترین  جایزه ی   2000 سال  در  آورد، 
زن جشنواره ی ژوپیتر را برای فرانکا پوتنت به 

ارمغان آورد.
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