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نمـــی دانـــم ایـــن چیـــزی خوبـــی اســـت یـــا نـــه ولـــی ســـینما رســـانه
ای اســـت مبتنـــی بـــر تکنولـــوژي  .ابـــزار مـــی خواهـــد  ،ابـــزار زیـــاد
و گـــران ولـــی در عیـــن حـــال وظیفـــه رویاســـازی را هـــم بـــه عهـــده
گرفت ــه اس ــت  .ای ــن ق ــدرت از کج ــا م ــی آی ــد ؟ ب ــرادران لومی ــر وقت ــی
ســـینما را اختـــراع کردنـــد بـــه مخیلـــه شـــان هـــم نمـــی رســـید کـــه
رســـانه ای کـــه از آن بـــرای ثبـــت ورود قطـــار بـــه ایســـتگاه اســـتفاده
کردنـــد  ،تبدیـــل بـــه ابـــزاری مـــی شـــود کـــه وحشـــی تریـــن رویاهـــا
را بـــه تصویـــر در مـــی آورد  .ولـــی ســـینما درد و رنـــج اســـت  ،در
مســـتند قلمـــروی رویـــا و جنـــون  ،میازاکـــی بعـــد از اتمام آخریـــن
کارش بـــا تمـــام انـــرژی و روحیـــه مثبتـــی کـــه دارد رو بـــه دوربیـــن
م ــی کن ــد و م ــی گوی ــد س ــینما هم ــه اش رن ــج اس ــت  ،نمیدان ــم چ ــرا
هنـــوز فیلـــم مـــی ســـازم  ،فقـــط ایـــن را مـــی دانـــم کـــه ســـینما درد
و رنـــج بـــی پایـــان اســـت  .ســـینما کار ســـختی اســـت  ،ایـــن را هیـــچ
وق ــت نبای ــد فرام ــوش کنی ــد  ،هی ــچ وق ــت نبای ــد فرام ــوش کنی ــد ک ــه
کاپـــوال بـــرای ســـاخت شـــاهکارش اینـــک آخرالزمـــان تمـــام زندگـــی
اش را فروخـــت و تـــا مـــرز دیوانگـــی رفـــت  ،نبایـــد فرامـــوش کنیـــد
کـــه ژاک تاتـــی مجبـــور بـــود بـــرای هـــر فیلمـــش هشـــت ســـال صبـــر
کنـــد چـــون بایـــد قســـط هـــای وام بانکـــی اش را مـــی داد و در آخـــر
در فقـــر مـــرد  .نبایـــد فرامـــوش کنیـــد کـــه شـــاهکار بـــی بدیـــل
اشـــتروهایم حـــرص در جلـــوی چشـــمانش از هشـــت ســـاعت بـــه زیـــر
یـــک ســـاعت و نیـــم تقلیـــل یافـــت چگونـــه گریـــه مـــی کـــرد  ،نبایـــد
فرامـــوش کنیـــد کـــه ســـر صحنـــه دکتـــر ژیواگـــو یـــک هنـــروز زیـــر
ریلهـــای قطـــار مـــرد و دیویـــد لیـــن فیلـــم بـــرداری اش را ادامـــه داد ،
ســـینما هنـــر گرانـــی اســـت  ،فیلـــم ســـازان نمـــی تواننـــد همـــه ایـــده
هایش ــان را ب ــه فیل ــم در بیاورن ــد  ،ب ــرای ب ــه دس ــت آوردن پ ــول بای ــد
دســـت بـــه هـــرکاری بزننـــد  ،بایـــد تهیـــه کننـــده را راضـــی کننـــد ،
بای ــد س ــراغ س ــرمایه گذارن ــی برون ــد ک ــه از هن ــر حت ــی نوش ــتن کلم ــه
آن را نیـــز نمـــی فهمنـــد  ،بایـــد بـــه جـــک هـــای بـــی مـــزه شـــان
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بخندنـــد  ،بایـــد بـــه نظـــرات ابلهانـــه شـــان گـــوش بدهنـــد تـــا پـــول
فیلـــم شـــان را مهیـــا کننـــد  .ولـــی وقتـــی ایـــن پـــول مهیـــا شـــد ،
وقتـــی همـــه چیـــز آمـــاده شـــد  ،نتیجـــه اش راننـــده تاکســـی اســـت،
نتیجـــه اش مخمـــل آبـــی اســـت  ،نتیجـــه اش مرثیـــه ای بـــرای یـــک
رویاس ــت  .س ــینما ب ــرای ای ــن چیزهاس ــت ک ــه جادوی ــی اس ــت  ،ب ــرای
ای ــن ک ــه وقت ــی ق ــرار اس ــت فیلم ــی س ــاخته ش ــود  ،فیل ــم س ــاز بای ــد
ی ــک جن ــگ را ش ــروع کن ــد  ،جنگ ــی ن ــا براب ــر ک ــه برن ــده اش هی ــچ
کـــس نیســـت  ،جـــز تماشـــاگران ســـینما  .ســـینما تخیـــل را تبدیـــل
بـــه مکانیـــک مـــی کنـــد و از دل آن نهایتـــن رویـــا را بـــرای مـــا بـــه
ارمغـــان مـــی آورد  .ســـینما بـــی شـــک مـــدرن تریـــن اختـــراع بشـــری
اســـت  ،هـــر بخشـــی از روح و جســـم انســـان را بـــه تصویـــر در آورده ،
ایـــن قـــدرت را داشـــته کـــه بعـــد از کمـــی بیـــش از صـــد ســـال تاثیـــر
گذارتریـــن هنـــر تاریـــخ شـــود  ،ســـینما تبدیـــل بـــه کتـــاب تاریـــخ
ش ــده و بدتری ــن چی ــزی ک ــه در م ــورد آن م ــی ش ــود ای ــن اس ــت ک ــه
بگوییـــم ســـینما مـــرده اســـت  ،ایـــن احمقانـــه اســـت  ،تـــا وقتـــی بشـــر
روی زمیـــن اســـت  ،داســـتان وجـــود دارد و تـــا وقتـــی قصـــه گویـــی و
داس ــتان اس ــت  ،س ــینما وج ــود دارد  .نتیج ــه هم ــه ای ــن ه ــا ای ــن اس ــت
کـــه مـــا آرام روی صندلـــی ســـینما مـــی نشـــینیم چـــراغ هـــا خامـــوش
مـــی شـــود و در رویایـــی تمـــام نشـــدني غـــرق مـــی شـــویم  ،خودمـــان
را بـــه جـــای شـــخصیت اصلـــی گذاشـــته و عاشـــق و فـــارغ مـــی
شـــویم  ،در تمـــام مـــدت فیلـــم تمـــام مشـــکالتمان یادمـــان مـــی رود
 ،دردهایم ــان را فرام ــوش م ــی کنی ــم و خودم ــان را ب ــه دس ــت دنیای ــی
فیلـــم مـــی ســـپاریم  ،ایـــن قـــدرت سینماســـت  ،برایتـــان دنیایـــی را
خلـــق مـــی کنـــد کـــه در آن مـــی توانیـــد بـــدون متهـــم شـــدن بـــه
دیوانگـــی چنـــد زندگـــی داشـــته باشـــید  .ســـینما حقیقـــت عصـــر مـــدرن
اســـت در دروغگـــو تریـــن شـــکل ممکـــن  .بـــه قـــول ســـهراب شـــهید
ثالـــث ســـینما دروغ اســـت  ،زیباتریـــن دروغ ممکـــن .

بوم های نقاشی

تاریخچه ی مختصری از ابعاد،
کیفیت نمایش در صنعت سینما
نسـبت ابعاد و کیفیت صفحه ی نمایش در سـینما اساسـ ًا مفهوم سـادهای اسـت با یک تاریخچهی
عمیـق و درعینحـال مهـم .تصاویـر عموم ًا بـرای ما خیلـی مهم هسـتند .شـاید بزرگترین دلیلش
ایـن باشـد کـه تصاویـر بیشـتر از هـر چیز دیگـری مثـل دیالـوگ ،موسـیقی و داسـتان در خاطرمان
میماننـد .البتـه تصاویـر بـه معنـی جزئیـات تصاویر نیسـت ،مـا از هر چیـزی یک کپـی نامطمئن را
در اختیـار میگیریـم ،بعضـ ًا حتـی ایـن تصاویـر را بهدلخـواه دسـتکاری میکنیـم و در خاطراتمان
بهعنـوان تصاویـر اصلـی جایگزیـن شـان میکنیم .اما سـینما فـرای همـهی این موضوعـات ،لذت
تصویر اسـت ،لذت سـرک کشـیدن در جلد دیگران ،بـودن بهجای دیگری ،تجربـهی تمام چیزهایی
کـه شـاید ً
اصلا ممکن هم نباشـند و همـهی اینهـا اول از همه با زبان تصویر اسـت کـه خودنمایی
میکننـد .سـینما روزبـهروز در ذات تکنیکـی خـود در حال پیش رفت اسـت ،از وسـایل و دوربینهای
مختلـف گرفتـه تا ابزار پخش پیشـرفته ،اما چه چیزی باعث این پیشـرفت اسـت؟ بـه قطع نمیتوان
گفـت ،طبعـ ًا دلیـل علمی پشـت این قضیه هسـت ،امـا بگذاریـد ً
فعلا آن را اینطـور بنامیم :عطش
سـیریناپذیر انسـان بـرای فرورفتـن در تصویـری دیگر.هرچـه تصویـر بزرگتـر باشـد ،عمـق این
سـقوط هـم بیشـتر خواهـد بود.غرق شـدن در چیـزی که فـرای واقعیت است.سـینما لذت سـتودن
تصاویـر بـدون واسـطه بـه هرچیز دیگری اسـت .اگر بخواهیم سـاده بیـان کنیم ،نسـبت تصویر ،به
نسـبت «طـول تصویـر بـه ارتفاع» آن گفته میشـود .این نسـبت میتواند توسـط دو عدد ماننـد  ۴در
 ۳یـا  ۱۶در  ۹یـا بهصـورت اعشـار بیان شـود ،مثل  ۱/۸۵و  ،۲/۳۵بااینحال نسـبت تصویـر را میتوان
به شـکل  ۱ :۲/۳۵نیز نوشـت .اما سـؤالی که برای ما مهم اسـت ،این اسـت که همهی اینها چطور
آغـاز شـد؟ و چـرا نسـبت ابعاد تصاویـر برای صنعت سـینما تبدیل به یـک دغدغهی پرطرفدار شـد و
بهصـورت دغدغـه هم باقـی ماند.
بیایید از نسبت ابعاد اولین فیلمهای ساختهشده شروع کنیم.
سال های اولیه
ما نسبت ابعاد را به یک مرد مدیونی هستیم :ویلیام کندی دیکسون .دیکسون در آزمایشگاه ادیسون
بهعنوان دستیا ِر عکاس کار میکرد .بعدازاینکه ایستمن کوداک شروع به تولید انبوه فیلمهای منعطف
در اوایل  ۱۸۹۰کرد ،توماس ادیسون در تالش بود که این فیلم جدید را در دستگاهی به نام کینه
توسکوپ قرار دهد ،دستگاهی برای بزرگ کردن فیلم .اما بعد از گذشت چند سالی از آغاز این کار و
توقف آزمایشات مختلف ،باالخره آن دو توانستند به یک نمونهی اولیهی قابلاستفاده برسند.

نویسنده :ریچارد میسک
مترجم :آرمین ریاضی
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سوراخ) دست پیدا کنه که در
دیکسون با استفاده از فیلم  ۳۵میلیمتری توانست به ارتفاع ( ۴فیلمهای ۴
ِ
پی آن توانست به تصویری با نسبت  ۰/۹۵در  ۰/۷۳۵و یا ابعاد  ۴:۳یا  ۱/۳۳دست پیدا کند.
حقیقت ًا مشخص نیست که چرا دیکسون در وهلهی اول نسبت  ۴به  ۳را انتخاب کرد ،اما هر چه که بود
این نسبت جواب داد .در سال  ۱۹۰۹کمپانی فیلمسازی پتنت کمپانی (که اعتبار خیلی از کمپانیهای
سوراخ) و
اصلی آمریکایی تحت کنترل ادیسون بود) اعالم کرد که فیلم  ۳۵میلیمتری با ارتفاع ۴( ۴
ِ
نسبت  ۴به  ۳با تصویری با ارتفاع  ۴یک استاندارد برای تمام فیلمهایی که در آمریکا ساخته و نمایش
داده میشود در نظر گرفتهشده است و این قضیه تقریب ًا برای کل نسل ،و همهی افراد یکسان ماند.
هنگامی که در سال  ۱۹۲۹صنعت همگامسازی صدا با تصویر وارد صحنه شد و بهصورت نوری در
داخل نوار فیلم گنجانده شد ،تغییری اجتنابناپذیر در نسبت تصاویر به وجود آمد.
در سال ،۱۹۳۲آکادمی هنرهای تصویری و علوم اعالم کردند که برای اضافه شدن موسیقی متن به
تصویر بر روی نوار فیلمها ،باید نسبت تصویر از باال و از پایین به نسبت  ۱/۳۷کاهش پیدا کند( .این
ابعاد آنقدر نزدیک به ابعاد  ۱/۳۳بود که گاها بهجای یکدیگر استفاده میشدند ).این ابعاد تصویر ،ابعاد
رسمی آکادمی خوانده میشدند (بدین معنی که ابعاد استاندارد برای فیلمسازی ازنظر آکادمی هنرهای
تصویری  ۱/۳۳یا  ۱/۳۷باقی ماند) و برای یک نسل دیگر برای فیلم بینها در هالیوود باقی ماند.
ورود تصاویر عریض
سال  ۱۹۵۰سالی پرسروصدا برای فیلمها بود ،صنعت مجبور به بازسازی کردن خودش بود و دههای را
از سر گذرانده بود که برادر کوچکتر سینما در حال رشد بود ،یعنی تلویزیون .ازآنجاییکه هرکسی که
در آن زمان زنده بود برای فیلم دیدن به سینما میرفت و در ابعاد  ۴در  ۳فیلم تماشا میکرد طبیعی بود که
تلویزیونها نیز دقیق ًا همان ابعاد از تصاویر را پوشش بدهند .مانند هر همنژادی در خانوادهی سرگرمی،
تلویزیون تمام توجهات را به سمت خود جلب میکرد و تأثیرات زیادی بر صنعت سینما میگذاشت.
ناخودآگاه خیلی از مردم از سینما رفتن دست کشیدند و همین باعث شد که صاحبان سالنهای سینما
احساس خطر کنند .اما فیلمها چطور توانستند بازهم به عرصه بازگردند؟ طبیعت ًا با ارائهی چیزی که
نمیشد در خانه به آن دست پیدا کرد .برای اولین بار ،در تاریخ  ۳۰سپتامبر ،۱۹۵۲فیلمی به نمایش
درآمد که جرقهای شد برای جنگی طوالنی مابین فرمت عریض فیلمها و نتیجهاش باعث به وجود
آمدن سینمای جدید و زیباتری شد.
مغز کودکانهی فرد والر ،کسی که سیستم چند دوربینی و چند پروژکتور را برای شبیهسازی تمرینهای
برای بمبافکنهای جنگ جهانی دوم ساخت ،سینهراما را به وجود آورد که از سه دوربین ۳۵
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میلیمتری تشکیلشده بود که با لنزهای  ۲۷میلیمتری فیلمبرداری میکرد و ارتفاع فیلمهای ۳۵
سوراخ) افزایش میداد .این فرآیند نیازمند یک زاویه دید ۱۴۹
میلیمتری را از  ۴سوراخ به ارتفاع ۶( ۶
ِ
درجهای بود که میتوانست تصویری با ابعاد  ۲/۵۹را به نمایش بگذارد.
در سینهراما تصویر بر روی یک صفحهی بهشدت خمیده با استفاده از  ۳پروژکتور و یک سیستم صوتی
 ۷بان ِد که کل محوطهی پخش را محاصره کرده بود ،به نمایش درمیآمد .این سینهراما بود ،یک اتفاق
بزرگ ،اتفاقی که به مدت دو سال در نیویورک ،در سالن نمایش وارنر در حال اجرا بود.
همانطور که ممکن است تصور کنی ،مشکالت زیادی برای فیلمبرداری با  ۳دوربین و بزرگ کردن
آن با  ۳پروژکتور برای سینما داران بود .فقط یکی از دوربینها بود که باید در مرکز کانونی قرار میگرفت
و صفحهی عریضی را هم پوشش میداد .بنابراین هرچه تصویر عریضتر میشد ،نحوهی قرار گرفتن
مخاطبان برای اینکه زاویه دیدن آنها خراب نباشد تبدیل به مسئلهی مهمی میشد.
در این میان ،پدیدهی سینهراما بهعنوان یک اتفاق بزرگ در صنعت سینما نمود پیدا کرد ،و استفاده از
آن مقادیر زیادی پول را به این صنعت تزریق کرد .از سال ۱۰ ،۱۹۶۲سال زمان برد تا وقتیکه سینهراما
در یک دراماتیک استفاده شود ،اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم ۲،فیلم...دنیای عجیب برادران گریم و
فیلم حماسی،غرب چطور پیروز شد.
مشکل سینهراما این بود که عالوه بر گران بودن برای ساخت فیلمها ،پخش آنها هم پرهزینه بود .اما
صفحهی عریض پرطرفدارتر از اینها بود که بهکل نادیده گرفته شود .هشت ماه بعد از بعد از اینکه
عریض «تخت»(بدون
سینهراما در آوریل  ۱۹۵۳شروع بهکار کرد ،پارامونت اولین فیلم استودیویی
ِ
صفحهی قوس مانند) را به نمایشدرآورد .این فیلم شین نام داشت که اصالت ًا با ابعاد آکادمی فیلمبرداری
شده بود اما پارامونت باال و پایین تصویر را بریده بود تا بتواند به نسبت ابعاد  ۱/۶۶دست بیابد .یعنی ۰/۳۳
بیشتر از نسبتی که موردنظر استاندارد آکادمی بود .نتیجه اما آنقدر متفاوت نبود ،شاید تنها حرکت مفید
این بود که این فیلم بر روی پردهای خیلی بزرگتر و جدیدتر با ارتفاع  ۵۰فوت در سالن موسیقی رادیو
سیتی به نمایش درمیآید ،که جایگزین صفحهنمایش قدیمی  ۳۰فوتی شده بود .موسیقی متن و دیگر
صداهای این فیلم دارای صدای  ۳کانالی بود .اما فرآین ِد صرفنظر کردن از فریم پخش برای رسیدن به
صفحهی عریضتر فرآیند ایده آلی نبود و پارامونت هم این را میدانست .این تکنیک در صفحههای
بزرگتر و عریضتر باعث میشد تا بافت فیلم بزرگتر شود و کیفیت پخش پایینتر بیاید .دیگر زمان
آن بود که پروسهای جدید پا به عرصهی سینما بگذارد.
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بعد از دیدن تأثیرات سینهراما ،مدیران کمپانی فاکس قرن بیستم ،به سمت فرانسه رفتند تا با پروفسور
هنری چرتین ،مخترع تکنیکی به اسم آناموروسکوپ که در سال  ۱۹۲۰آن را اختراع کرده بود ،مالقات
کنند .آناموروسکوپ از لنزهای اختصاصی استفاده میکرد که باعث میشد همهی تصاویر در  ۱عکس
خالصه و تعریف شوند...به بیانی دیگر تصاویر درهمتنیده شوند.
استفادهی  ۲به یک از لنزهای آنامورفیک ،باعث شد که این فرآیند که فاکس آن را سینماساکوپ
مینامید بتواند به نسبت ابعاد  ۲/۳۵برسد و البته درعینحال با فناوری فیلمهای  ۴سوراخی ی ۳۵
میلیمتری به این پدیده دست پیدا کند .سینمااسکوپ اولین بار در سال  ۱۹۵۲در فیلمی به نام ردا
استفاده شد که بعدتر نیز تبدیل به یکی از آثار پرفروش همان سال نیز شد.
سینمااسکوپ یک برنده بود .لنزهای آنامورفیک ،که بعض ًا مشکالت تکنیکی هم داشتند ،در
فیلمبرداری بسیار سادهتر از تکنولوژی سینهراما برای فیلمبرداری بودند و عالوه بر آن نیز نیازی به
سرمایهگذاری هنگفت هم بر روی سالنهای نمایش برای پخش آنها نبود .تمام استودیوهای اصلی
به سمت استفاده از سینمااسکوپ رفتند ...همه به غیر از یکی ،استودیویی که خودش رقابت برای
رسیدن به صفحهی عریض را به وجود آورده بود ،یعنی پارامونت.
بااینحال اما سینمااسکوپ مشکل بزرگنمایی تصویر و پایین آمدن تصاویر بعد از عریض شدن را
بهطورکلی حل نکرد ،نه حداقل آنطور که پارامونت دوست داشت فیلمهایش دیده شوند .بنابراین
پارامونت تصمیم گرفت تا خودش سیستمی را پایهگذاری کند...سیستمی به نام ویستا ویژن.
ویستا ویژن مشابه فیلمهای  ۳۵میلیمتری بود با این تفاوت که در ویستا ویژن گوی فیلم را  ۹۰درجه
چرخاندهباشیم.دراینصورتتصویریکهگرفتهمیشدباعرض ۸سوراخبود(عرض)۸ونسبتابعادبه
 ۱/۸۵میرسید .نسخهی نهایی در همان ابعاد عادی چاپ شد البته با لبههای مرئی که کوچکتر از حالت
عادینیزبودند.اولینفیلمیکهباویستاویژنساختهشد،فیلمیبهنامکریسمسسفیدبودکهدرسال۱۹۵۴
به نمایش درآمد ،بعدازاین فیلم خیلی از فیلمها از این تکنولوژی استفاده کردند ازجمله فیلم  ۱۰فرمان.
اما شاید اولین استفادهی قابلتوجه از ویستا ویژن توسط آلفرد هیچکاک بود که بسیاری از فیلمهایش
ازجمله برای گرفتن یک دزد ،سرگیجه و شمال تا شمال غربی را با این تکنولوژی فیلمبرداری کرد.
دیگر فرمتهای صفحهی عریض در دههی  ۵۰به وجود آمدند :برای مث ً
ال سوپراسکوپ ،تکنیراما،
سینه میراکل ،ویستاراما...اما توانایی فیلمهای  ۳۵میلیمتری هم حدی داشتند .مهندسین سینما باید
به چیزهای بزرگتری دست مییافتند.
تکنولوژی تاد آو ،که توسط یکی از دستاندرکاران سینهراما و یک تهیهکنندهی تئاتر برادوی ،مایک
تاد ،توسعه یافت .این فرآیند توسط کمپانی اپتیکال آمریکایی با فرمت  ۷۰میلیمتری فیلمها شکل
گرفت که تقریب ًا همان فرآیندی که سینهراما انجام میداد را خلق میکرد با این تفاوت که اینجا فقط با
یک دوربین و یک پروژکتور تصاویر به نمایش درمیآمدند.
با استفاده از نسبت ابعاد ،۲/۲تاد آو از اولین تکنولوژیهایی بود که از نسبت ابعاد  ۲/۲استفاده میکرد.
فیلم چون دور دنیا در  ۸۰روز ،نوای موسیقی و اقیانوس جنوبی با استفاده از این تکنیک شکل گرفتند.
در سال ،۱۹۵۴در میان این هجوم پردههای عریض به سینما ،یک کمپانی کوچک به اسم پانا ویژن
شروع به ساخت لنزهای آنامورفیک برای دوربینها و پروژکتورها شدند که باعث شد تا کمبود لنزها
در سرتاسر آمریکا به طرز شگرفی جبران شود .اصالت ًا این لنزها فقط با سینما اسکوپ کار میکردند،
که خیلی سریع تبدیل به راهحل بسیاری از مشکالت تکنیکی سینمااسکوپ شدند .مشکالتی که از

ابتدای به وجود آمدن سینمااسکوپ دستوپا گیر آن بودند .اما در اواخر دههی ،۵۰پاناویژن دیگر در
حال گرفتن قدرت از سینما اسکوپ بود .با استفاده از موفقیت آنها ،پاناویژن توسعه و تنظیم دوربینها
و فرمتهای جدید دیگری را آغاز کرد .این تغییرات شامل ام جیام  ۶۵بود که با استفاده از فیلمهای
 ۷۰میلیمتری توانستند مسابقهی ارابهرانی در بن هور را با ابعاد فوق عریض  ۲/۷۶بگیرند .ام جیام
 ۶۵تبدیل به پاناویژن سوپر  ۷۰شد ،که البته مشابه با ام جام  ۶۵بود با این تفاوت که از لنزهای کروی
ساده استفاده میکرد (نه لنزهای آنامورفیک) .و این لنزها باعث میشد تا بتوانند به ابعاد  ۲/۲دست پیدا
کنند .این سیستم برای لرنس عربستان استفاده شد که در سال  ۱۹۶۲هم اسکار بهترین فیلمبرداری
سال به فردریک یانگ رسید .اما فیلمهای  ۷۰میلیمتری گران بودند .فرایند شیمیایی دست و پاگیر
که در فیلمهای  ۳۴میلیمتری هم مشکلساز بود در  ۷۰میلیمتری هم پدیدار شدند .اما فیلمهای ۷۰
میلی میتری مشکالت بزرگنمایی و تار شدن را رفع کرده بودند و اینجا بود پسرخالهی فیلمهای ۷۰
میلیمتری یعنی آی مکس وارد شدند.
 16به  9از کجا آمد؟
خب این تغییر ابعاد از ابتدای کار از دوران صامت با  ۱/۳۳یا  ۴به  ۳شروع شد ،به  ۱/۳۷رسید ،با سینهراما
به  ۲/۵۹دست پیدا کرد .سینه اسکوپ به  ،۲/۳۵ویستا ویژن ،۱/۸۵تاد آو به  ۲/۲و بعض ًا در فیلمهای
مثل بن هور و با ام جیام  ۶۵به  ۲۷۶هم رسیدند.
اما  ۱/۷۷یا  ۱۶به  ۹کجا قضیه است.
برای پاسخ به این قضیه باید به برادر کوچکتر سینما یعنی تلویزیون بازگردیم .در اواخر ،۱۹۸۰وقتیکه
سیاستها بر این بود که کیفیت استاندارد تلویزیونها بر روی اچدی باشد،کرنز اچ پاورز ،یک
مهندس تصویر یک ابعاد جدید را پیشنهاد داد که ازنظر هندسی چیزی بود مابین  ۴به  ۳و  ۲/۳۶که
از متداولترین ابعاد در این صنعت بهحساب میآمدند ...بدین معنی که یک عکس از نسبت ابعاد هم
به نسبت هر صفحهی نمایش باید بهدرستی در  ۱۶به  ۹جا بگیرد .بدین معنی که فارغ از ابعاد پردهی
نمایش ،تصویر قادر باشد در هر حالتی عریض در نظر گرفته شد .بنا براین ،بدون هیچ درگیری و حتی
تصویب و توافقی ،ابعاد  ۱۶به  ۹پدید آمد و تبدیل به صفحهی عریض استاندارد برای تمام فرمتهای
ویدئویی شد .بعدها با ورود به سال  2000دی وی دی ها و دیسک های فشرده با کیفیت های باال
روانه ی بازار شدند که آن ها هم از فرمت  4:3به  16:9تفییر یافتند .دی وی دی ها ساخته شدند تا
 345600پیکسل در هر تصویر را در ابعاد  720در  480در خود جای دهند.در همین دوره نیز فیلم های
زیادی که با فرمت استاندارد  4:3ساخته شده بودند دوباره توسط کمپانی کرایتریون کالکشن  ،در فرمت
 16:9عرضه شدند.
همانطور که می توانید در عکس های زیر مشاهده کنید  ,این تفاوت در کیفیت در تغییر ابعاد
می تواند مشهود باشد.

فیلمسازی است که توسط کمپانی کانادایی آی-مکس ساخته شده است.از سال  2002تا کنون
بسیاری از فیلم ها برای پخش در سالن های آی-مکس به فرمت آی مکس تبدیل و یا ارتقا یافته اند.
آی-مکس در ابتدا با نام مولتی اسکرین کار می کرد .به دلیل اینکه برای این سیستم باید از پروژکتور
های چندگانه استفاده می شد.سیستم تک دوربینه و تک پخش کننده اما به زودی جای آن را گرفت
و توسط شاو بر اساس رمان «چرخه ی گردان» ساخته شد و در نهایت م توسط پیتر رونالد رایت جونز
خریداری شد .رونالد رایت یک کارمند یک فرشوگاه ماشین در استرالیا بود.بعد از بوجود آمدن این
سیستم  ,بیش از پیش مشخص شد که یک تصویر بسیار بزرگ تاثیر بسیار بیشتری از چند تصویر با
ابعاد کوچکتری دارد  .و این دلیل تغییر نام این شرکت از مولتی اسکرین به آی-مکس بود.
اما فرمت عمومی آی-مکس  70/15خوانده می شود  ,عدد  15به تعداد سوراخ ها و یا زنجیره ها در
هر فریم اشاره دارد.اما آی-مکس برخالف مابقی رقیبانش برای این که به تصویری بزرگتر دست
پیدا کند از اینکه موسیقی و صدای فیلم را در فریم فیلم جای دهد سر باز زد .کاری که برای افزودن
صدا به تصویر کرد این بود که  ,صدا  6کانالی را بر روی فیلم  35میلی متری ضبط کردند و جدا برای
تماشاچیان پخش کردند.
از ویلیام دیکنسول که در آزمایشگاه ادیسون به تصویر  ۴در  ۳دستیافت تا تحول صفحهی عریض
در  ۱۹۵۰و شروع سینهراما و رسیدن به ابعاد  ۱۶به  ۹سفری هیجانانگیز است .اینکه نسبت ابعاد
چطور و چگونه تغییر گردهاند و خاطراتمان به همراه این فیلمها چطور با آن عجین شده است .این
فقط یک تصویر و یک شکل است .تصویر و کیفیت ها در سینما در حکم یک بوم نقاشی برای کشیدن
داستانهای ما هستند .اما هرچقدر که کیفیت این بوم های نقاشی مهم باشد ،نحوهی استفاده از آن
مهمتر است .پس بهتر است از این بوم برای خلق چیزی فوقالعاده استفاده کرد.

منابع :
widescreenmuseum.com
in70mm.com

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

IMAX = Image Maximum.1

اما آخرین دست آورد برای سینما چیزی نیست آی-مکس .شرکت آی-مکس از سال  1970آغاز به
کار کرد .کلمه ی آی-مکس مخخف شده ی»تصویر بزرگ»(()1پانویس) است و یک فرمت برای

71

مرثیه ای برای

تصــویر

نویسنده  :سوزان سانتاگ
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نوشــته ی زیــر بــه قلــم "ســوزان ســانتاگ" بریــدهای از یــک مقالــه ی بلنــد اســت کــه در ســال  1995بــرای "فرانکفــورت رانچــو" نوشــته شــده اســت و نســخه هایــی از آن نیــز در
نیویــورک تایمــز نیــز چــاپ شد".ســانتاگ" یــک نویســنده ،فیلــم ســاز ،معلــم و فعــال سیاســی بــود کــه در ســال  1964اولیــن مقالــه اش را منتشــر کــرد.او نوشــته هــا و ســخنرانی
هــای زیــادی در خــال جنــگ ویتنــام انجــام داد و همچنیــن مقالــه هــای بســیاری راجــع بــه عکاســی ،فرهنــگ و هنــر ،ایــدز و بیمــاری ،حقــوق بشــر ،کمونســیم و اندیشــه هــای
راســت گــرا نوشــت.در نیویــورک او را "تأثیرگذارتریــن منتقــد نســل" مــی داننــد و لقــب "بانــوی ســیاه نامــه هــای آمریکایــی" را بــه او داده انــد.از او شــش رمــان بــه چــاپ رســید که
رمــان "در آمریــکا" جایــزه ی بهتریــن کتــاب ملــی را در ســال  2000برد".ســانتاگ" در  1933در نیویــورک متولــد شــد و در زادگاهــش در ســال  2008بــر اثــر بیمــاری ســندرم میلــو
دیسپالســتیک در گذشت.
شــاید ایــن ســینما نیســت کــه در حــال مــرگ اســت بلکــه "ســینه فیلــی" اســت کــه
ـم نــوع بســیار خاصــی از عشــق کــه ســینما الهــام بخــش آن
دارد از بیــن مــی رود – اسـ ِ
همـه چیـز در سـینما با آن لحظه شـروع شـد،
بــوده اســت .هــر هنــری متعصــبان خــودش را مــی پرورانــد .هرچند عشــقی که ســینما
 100سـال پیـش ،وقتی کـه قطار به ایسـتگاه
الهــام بخــش آن شــد ،خــاص اســت و از ایــن عقیــده پدیــد آمــد کــه ســینما هنری ســت
غیــر از هنرهــای دیگــر :اساسـ ًا مــدرن؛ بــه طــرز بــارزی در دســترس؛ شــاعرانه و راز آلــود
رسـید .مـردم فیلـم را درون خودشـان حـس
آن واحد.ســینما پیامبــران خــودش را
در
ـا
ـ
ه
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ی
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ـ
هم
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ـ
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کر د ند .
داشــت( .شــبیه یــک مذهــب) ســینما یــک نهضــت بــود .بــرای ســینه فیــل هــا ،همــه
چیــز در فیلــم هــا خالصــه مــی شد.ســینما هــم کتــاب هنــر بــود و هــم کتــاب زندگــی.
یک قرن سینما
همــان طــور کــه خیلــی از مــردم متوجــه شــدند ،شــروع فیلمســازی در  100ســال پیش،
بــه راحتــی ،یــک شــروع مجــدد بــود .در ســال  1895تقریبـ ًا دو مــدل فیلــم ســاخته مــی
بنظــر مــی رســد کــه صدمیــن ســال ســینما یــک چرخــه ی زندگــی ماننــد در خــودش
شــد 2 ،مدلــی کــه بــه نظــر مــی رســد ســینما بــا آن هــا پدیــد آمــد :ســینما بــه عنــوان
دارد :یــک تولــد اجتنــاب ناپذیــر ،هجــوم متــداوم افتخــارات و شــرو ِع یک افــول غیر قابل
رونویســی از زندگــی حقیقــی (بــرادران لومیــر) و ســینما بــه عنوان اختــراع ،تصنــع ،خیال،
بازگشــت در آخریــن دهــه ی تحقیــر آمیــز .ایــن نیســت کــه دیگــر نتوانیــد امیــدی بــه
فانتــزی (جــورج ملِیــس) .امــا ایــن مقابلــه ی درســتی نیســت .تمــام حــرف ایــن اســت
فیلــم هــای قابــل تحســین در آینــده داشــته باشــید.اما چنیــن فیلــم هایــی باید جزئــی از
کــه رونویــس پیــش پــا افتــاده ی حقیقــت ،بــرای اولیــن مخاطبــان آنهــا  --فیلــم
اســتثنائات قــرار بگیرنــد – ایــن دســت آوردی بــزرگ در هــر هنــری اســت .فیلــم هــای
رســیدن قطــار بــه ایســتگاه ال کیوتات–تجربــه ی فــوق العــاده ای بــوده است.ســینما بــا
آینــده بایــد نقیــض حقیقــی نُــرم هــا و شــیوه هایــی باشــند کــه در حــال ،در همــه جــا،
شــگفتی آغــاز شــد ،شــگفتی از ایــن کــه واقعیات مــی تواننــد بدون واســطه تغییــر کنند.
فیلــم ســازی حکومتــی بــا نظــام ســرمایه داری بنــا نهــاده اســت کــه وقتــی مــی گوییم
تمــام آنچــه کــه ســینما اســت ،تالشــی ســت بــرای تــداوم و بازســازی حس شــگفتی.
همــه جــا تبدیــل می شــود بــه جهــان ســرمایه داری.و فیلــم هــای معمولی ،فیلــم هایی
همــه چیــز در ســینما بــا آن لحظــه شــروع شــد 100 ،ســال پیــش ،وقتــی کــه قطــار بــه
کــه صادقانــه بــرای ســرگرمی (تجــاری) ســاخته مــی شــوند بــه طــرز حیــرت آوری بــی
ایســتگاه رســید .مــردم فیلــم را درون خودشــان حــس کردنــد ،همانطــور کــه قطــار بــه
معنــی هســتند؛ اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آن هــا در بــرآورده کــردن انتظــارات مخاطــب
نظــر بــه ســمت آن هــا در حرکــت بــود جمعیتــی کــه در حقیقــت میخکــوب شــده بودند
مــد نظرشــان شکســت مــی خورنــد .ســینمای تجــاری سیاســتی را در پیش گرفته اســت
از هیجــان فریــاد مــی کشــیدند .تــا زمانــی کــه ظهــور تلویزیــون ســالن هــای تئاتــر را
کــه مشــتق فیلــم ســازی اســت ،یــک ترکیــب یــا بازترکیــب بــی پروایانــه ی هنــر ،بــه
خالــی نکــرده بــود ،ایــن مالقــات هفتگــی بــا ســینما بــود کــه بــه شــما یــاد مــی داد (یــا
امیــد بازتولیــد موفقیــت هــای گذشــته آن هــم در زمانــی کــه هــدف فیلمهــای عالــی
تــاش مــی کــرد تــا یــاد بدهــد) چطــور راه برویــد ،ســیگار بکشــید ،ببوســید ،بجنگیــد،
در حــال حاضــر ،بیشــتر از هــر زمــان دیگــری ،دســتیابی بــه یگانــه بــودن است.ســینما،
عــزاداری کنیــد .فیلــم هــا بــه شــما نکتــه هایــی راجــع بــه این کــه چطــور جذاب باشــید
زمانــی بشــارت قــرن بیســتم خوانــده شــد ،امــا حــاال بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان قــرن،
مــی دادند.بــرای مثــال :بارانــی پوشــیدن هنگامــی کــه حتــی بــاران هــم نمــی بــارد،
بهنظــر شــبیه یــک هنـ ِر رو بــه انحطــاط اســت.
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خــوب اســت.اما هــر چیــزی کــه شــما بــا خــود بــه خانــه مــی بردیــد تنهــا بخشــی
از یــک تجربــه ی بزرگتــر از فــرو رفتــن در زندگــی هایــی بــود کــه متعلــق بــه شــما
نبــود.آرزوی گــم کــردن خــود در زندگــی دیگران...صــورت هــای دیگران.ایــن تصــور
در تجربــه ی ســینمایی شــامل فــرم بــزرگ تــری از میالســت.بیش از آن کــه تجربــه را
بــه خــود اختصــاص دهیــد ،چیــزی کــه بــر روی تصویــر اســت را انتقــال میدهیــد .شــما
میخواهیــد کــه توســط فیلــم هــا دزدیــده شــوید  --و دزدیــده شــدن یعنــی غرق شــدن
توســط حــس فیزیکــی تصویر.تجربــه ی "بــه فیلــم رفتن" بخشــی از همین اســت.دیدن
ـدن آن نیست.مســئله
ـی دیـ ِ
یــک فیلــم بــزرگ فقــط بــر روی تلویزیــون بــه معنــی حقیقـ ِ
فقــط ابعــاد مختلــف تصویــر نیســت  :اختــاف بیــن تصویــری کــه در ســینما مــی بینید
و تصویــری کــه در جعبــه ی کوچکــی در خانــه تــان مــی بینید.شــرایط خانگــی بــرای
توجــه کــردن بــه فیلــم در حــد زیــادی توهیــن بــه فیلــم اســت.حاال امــا فیلــم ها انــدازه
هــای اســتانداردی ندارنــد ،تلویزیــون هــای خانگــی مــی تواننــد بــه بزرگــی ســالنهای
پذیرایــی یــا دیــوار اتــاق خــواب باشــند.اما بــا اینحــال نیز شــما در یــک ســالن پذیرایی و
یــا یــک اتــاق خــواب هســتید.برای ربــوده شــدن ،بایــد در یــک صندلی در ســالن ســینما
در میــان غریبــه هــای ناشــناس نشســته باشــید.
هیــچ حــدی از غــر زدن و عــذاداری کــردن مراســم هــای ناپدیــد شــده ی ســالن تاریک
شــده ی ســینما را بــاز نمــی گرداند.نــزول ســینما بــه تصاویــر مبتــذل ،و دســتکاری بــی
نظــم تصاویــر (کات هــای ســریع تــر و ســریع تــر) بــرای جــذاب ســاختن شــان باعــث
تولیــد ســینمایی بــی مغــز و ســبک وزن شــده اســت کــه توجــه کامــل هیــچ کســی را
طلــب نمیکند.تصاویــر حــاال دیگــر در هــر ســایز و هــر انــدازه ای بــر روی هر ســطحی
ظاهــر مــی شــوند :در ســینما بــر روی پــرده ،بــر رو دیوارهــای دیســکو و روی مانیتورهای
غــول آســای بــاالی ســالن هــای ورزشــی.حضور گســترده و مــداوم تصاویــر متحــرک به
تدریــج توقعــات مــردم را ،چــه آن هایــی کــه بــه ســینما بــه چشــم هنر نــگاه مــی کردند
و چــه آن هایــی کــه بــه چشــم ســرگرمی ،پاییــن آورده اســت.
مســلم ًا ،میــان ایــن دو فــرم در ســال هــای اولیــه تفاوتــی نبــود .و تمــام فیلمهــای عصــر
صامــت  --از شــاهکار هــای “فیول ِــــید””،دی.دابلیو گریفیث””،ژیگا ورتوف”“ ،پبســت”،
“مورنائــو” و “ویــدور” تــا فرمــول زده تریــن ملــودرام هــا و کمــدی هــا  --در مقایســه
بــا بســیاری از آنچــه کــه در آینــده منتشــر شــد ،همگــی در ســطح بــاالی هنــری بودنــد.
بــا ظهــور صــدا ،تصویرســازی بســیاری از شــاعرانگی و درخشــندگیش را از دســت دادو
اســتاندارد هــای تجــاری راه را ســخت تــر کرد.ایــن روش از فیلــم ســازی  --سیســتم
هالیوودی–فیلــم ســازی را بــرای  25ســال تحــت ســلطه ی خــود در آورد (تقریب ـ ًا از
 1930تــا  .)1955اصیــل تریــن کارگردانــان ،مثــل “اریــک وون اســتروهایم” و “اورســون
ولز” توســط سیســتم شســکت خورنــد و در نهایــت بــه انــزوای هنــری در اروپــا رانــده
شــدند --جایــی کــه کمابیــش بــا همیــن قــدرت ســینمایش در حــال شکســت سیســتم
بــا بودجــه ای کمتــر اســت ،فقــط فرانســه اســت کــه در ایــن بــازهی زمانــی فیلمهــای
فــوق العــاده و زیــادی تولیــد شــدند.
در همیــن لحظــه ی خــاص در ایــن تاریــخ صــد ســاله ی ســینما بــود کــه ســینما رفتــن
هــا ،تفکــر در فیلــم هــا ،گــپ زدن راجــع بــه فیلــم هــا تبدیــل بــه یــک حــس در میــان
دانشــجویان و دیگــر جوانــان کــم ســن و ســال تــر شد.شــما نــه فقــط عاشــق بازیگرهــا
مــی شــوید بلکــه عاشــق خــود ســینما مــی شود.ســینه فیلــی اولیــن بــار در  1950در
فرانســه پدیــدار شــد :انجمنــی کــه تبدیــل بــه مجلــه ی افســانه ای “کایــه دو ســینما”
شــد(در پــی آن نیــز مجلــه هــای پرشــوری در آلمــان ،ایتالیــا و بریتانیــای کبیــر شــکل
گرفت)معابــدی کــه در اروپــا و آمریــکا بــه عنــوان ســینماتک هــا و محافــل تخصصــی
فیلــم و مــرور فیلــم هــای کارگــردان هــای گذشــته بازگشــایی شــدند 1960 .و اوایــل
 1970دورهی پرشــور فیلــم رفتــن بــود ،بــا ســینه فیــل هایــی که همیشــه انتظار داشــتند
کــه صندلــی ایــد الــی ترجیح ـ ًا در وســط هــای ردیــف ســوم نزدیــک بــه پــرده پیــدا
کنند .
بــرای  15ســال در آن دوره هــر مــاه یــک شــاهکار جدیــد ســاخته مــی شــد.آن دوره در
حــال حاضــر چقــدر دور مــی نماید.بــرای اطمینــان ،همیشــه تناقضــی بیــن ســینما بــه
عنــوان صنعــت و ســینما بــه عنــوان هنــر بــوده اســت ،ســینما به شــکل یــک روزمــره و
ســینما بــه عنــوان یــک تجربه.امــا ضدیــت در ایــن نبــود کــه ســاخت فیلمهــای اعجاب
انگیــز غیــر ممکــن باشــد ،گاهــی اوقــات ضدیــت درون و گاهــی اوقــات خــارج از جریان
اصلــی ســینما بود.حــاال امــا وزنــه بــه طــرف ســینما بــه شــکل یــک صنعــت ســنگینی

میکنــد .ســینمای بــزرگ دهــه ی  60و  70بــه واقــع انــکار شــده اســت .دهــه ی 1970
هالیــوود دســت چیــن و ارائــه پیــش پا افتــادهای بــود کــه باعــث نــوآوری در روش روایت
و در تدویــن فیلــم هــای موفــق اروپایــی جدیــد و جدیــد مســتقل آمریکایی شــد.بعد از آن
مصیبتــی بــه ســینما وارد شــد کــه شــامل باالرفتــن هزینــه هــای تولیــد در دهــه ی 80
شــد کــه در نهایــت باعــث تحمیــل جهانــی اســتاندارد هــای ســاخت و توزیــع فیلــم هــا
بصــورت اجبــاری شــد و ایــن بــار در مقیــاس جهانی.افزایــش هزینــه هــای تولیــد بدیــن
معنــی بــود کــه فیلــم هــا در صورتــی ســود ده بودنــد کــه در کوتــاه مــدت هزینــه هــای
مصرفــی را بــاز مــی گرداندنــد – رونــدی کــه باعــث شــد تــا بــاک باســترها نســبت به
فیلــم هایــی بــا بودجــه ی کــم بیشــتر مــورد توجه قــرار بگیــرد ،هرچنــد که اکثــر بالک
باســترها شکســت مــی خوردنــد و همیشــه تعــداد معــدودی از فیلــم هــا بودنــد کــه همه
ی مــردم را برخــاف انتظــارات شــان شــگفت زده مــی کردنــد .بــازه ی زمانــی پخــش
فیلــم هــا مــدام کوتــاه تــر و کوتــاه تــر شــد (مثــل عمــر کتــاب هــا بــر روی قفســه
هــای کتاب)؛بســیاری از فیلــم ها هم مســتقیم ًا بــرای مصارف خانگی ســاخته میشــدند.
همــان طــور کــه فیلــم هــا ،ب صــورت کلــی ،تبدیــل به یــک عــادت و ســرگمی خانگی
مــی شــدند ســالن هــای ســینما نیــز در حــال بســته شــدن بودنــد – خیلــی از شــهرها
حتــی یــک ســالن هــم نداشــتند.
در ایــن کشــور(آمریکا) کاهــش ســطح انتظــارات بــرای کیفیــت و تــورم انتظــارات بــرای
بدســت آوردن ســود بیشــتر ایــن کار را بــرای کارگردانــان جــاه طلــب هنــری آمریــکا
غیــر ممکــن کــرده اســت ،کســانی چــون "فرانســیس فــورد کاپــوال" و "پــاول شــریدر”
قــادر بــه کار در ســطح بــاالی خــود نیســتند.در خــارج از کشــور هم نتایــج در ســودازدگی
برخــی کارگردانــان بزرگ در دهــه ی اخیــر قابــل مشــاهده اســت .دیگــر چــه جایــی
بــرای پیشــتازی مثــل “هانــس یورگــن ســودربرگ” کــه فیلــم ســازی را بــه کل کنــار
گذاشــته اســت یــا بــرای “گــدار” کبیــر کــه حــاال فیلــم هایــی راجــع بــه تاریــخ فیلمهــا
مــی ســازند ،مانده اســت؟ حســاب مابقــی بــا خودتان”.الکســاندر ســاکورو” تحت شــرایط
بــی رحمانــه ی کاپیتالیســم روســیه چطــور مــی توانــد پولــی بدســت آورد و فیلــم هــای
رفیــع خــودش را بســازد؟
همــان طــور کــه پیــش بینــی شــد ،عشــق بــه ســینما رو بــه زوال اســت.مردم همچنــان
دوســت دارنــد کــه بــه تماشــای فیلــم برونــد و بعضــی هــم هنــوز اهمیــت مــی دهنــد
و انتظــار چیــزی خــاص ،ویــژه و ضــروری از فیلــم دارنــد .و فیلــم هــای شــگفت انگیــز
همچنــان ســاخته مــی شــوند .امــا حــاال دیگــر به ســختی مــی تــوان در میــان افــراد کم
ســن و ســال تــر ،یــک ســینه فیــل متمایــز و عشــق ســینما پیــدا کــرد کــه بــه ســادگی
فقــط عاشــق ژانــر محــدودی از فیلــم هــا طبــق ســایق خــودش نباشــد (عطــش بــی
پایانــی بــرای دیــدن و دیــدن آنچــه کــه ممکن اســت از گذشــته ی باشــکو ســینما مانده
باشــد .ســینه فیلــی در حــال تخریــب اســت بــه عنوانــی چیــزی عجیــب ،از مــد افتــاده
و پرافاده.بــرای یــک عشــق ســینما ایــن چیــز هــا و ایــن فیلــم هــا یعنــی یــک تجربــه
ی یگانــه ،غیــر قابــل تکــرار و جادویی.ســینه فیلــی بــه مــا مــی گویــد کــه بازســازی
هالیــوودی نســخه ی نفســگیر “گــودار” نمــی توانــد بــه خوبــی اصلــش باشــد .ســینه
فیلــی در عصــر فیلــم هــا صنعتــی جایــی نــدارد .یــک ســینه فیــل نمــی توانــد از میــان
یــک طیــف گســترده چیــزی را گلچیــن کنــد ،از ایــده ی فیلــم گرفتــه تــا یــک اُبــژه ی
شــاعرانه ،او نمیتوانــد توســط کســی خــارج از صنعــت فیلــم برانگیختــه شــود ،مثل یک
نقــاش و یــا یــک نویســنده و دوســت دارد کــه خــودش فیلــم هــم بسازد.ســینهفیلی در
حقیقــت بدیــن مفهمــوم در حــال شکســت اســت.
اگــر ســینه فیلــی مــرده باشــد ،پــس فیلــم هــا هــم مــرده انــد .مهــم نیســت کــه چقــدر
فیلــم ســاخته مــی شــود ،حتــی چقــدر فیلــم خــوب قــرار اســت ســاخته شــود.اگر ســینما
بخواهــد احیــا شــود فقــط بوســیله ی نــوع جدیــدی از عشــق بــه ســینما احیــا خواهــد
شــد.

بـرای ربـوده شـدن ،بایـد در یـک صندلـی در
سـالن سـینما در میـان غریبههـای ناشـناس
نشسـته باشـید.
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لذت فیـــــــلم دیدن
بر پردهی نقــــــره ای

گفتـه میشـود تماشـاگرانی کـه نزدیکتربـه
صفحـه نمایـش مینشـینند یـا کـودکان
هسـتند یاعالقمنـدان فیلـم
خوانش مخاطب از یک اثر هنری به عوامل زیادی بستگی دارد پیشینه ی هر مخاطب
در مواجهه با اثر منحصر به خود اوست اما این تنها عامل درک مفهوم اثر نیست .نوع اثر،
مولف آن و محیطی که اثر در آن عرضه میشود تاثیر بسزایی در مخاطب می گذارد ،پس
نمی توان تنها به مولف یک اثر اکتفا کرد و نقش مخاطب و محیطی را که در آن با اثر مواجه
می شود را نادیده گرفت .فیلم دیدن در سالن سینما تنها یک تجربه ی بصری صرف نیست،
مواجهشدن با متن فیلم با مواجهه و خوانش دیگر آثار هنری تفاوت دارد ،وقتی یک اثر برای
یک جمع نمایش داده میشود تاثیر ناآگاه جمعی بر هر فرد غیر قابل کتمان است اما این تجربه
در سینما کمی متفاوت است برای مثال مخاطبانی که برای دیدن یک فیلم به سالن سینما
میروند در مقایسه با افرادی که برای دیدن یک اثر هنری وارد یک گالری میشوند تنها در
مکانی مشترک حضور دارند ،مخاطبان آثار هنری را میبینند اما نه در یک لحظه ی مشترک
و هر یک میتوانند بر هر اثر نسبت به نیازشان تأمل کنند یا از آن عبور کنند اما در سالن سینما
مخاطبان در مسیر پیشروندهی نمایش اثر با هم همگام میشوند پس نمیتوان از تأثیر
آن همزمانی لمس لحظات مشترک در سالن سینما چشمپوشی
ناآگاه جمعی در محیط و ِ
کرد .شاید با خود بگویید این تجربه در سالن تئاتر هم تکرار میشود اما چنین نیست زیرا
جایگاه هر مخاطب در سالن نمایش تئاتر نقطه ی دیدی متفاوت را برای او رقم میزند ولی
تصویر دوبعدی فیلم چنین تفاوتی را نمیسازد همچنین فیلم توهم حرکت تصاویر است
نه خود آن ،حال آنکه در تئاتر خود حرکت را می بینیم پس تفاوت در عینی بودن و ذهنی
بودن حرکت است.
تجربه ی دیدن فیلم در سالن سینما را نمی توان بدون تاثیر محیط بر مخاطب بررسی کرد،
معماری سالن نمایش  ،ورودی ،چیدمان و فاصله ی بین صندلی ها و در مجموع اتمسفر کلی
محیط تجربه ای منحصر به فرد را برای شما می سازد که دیگر قابل تکرار نیست ،صدای
پچپچ جمعیتی که هر یک در جایگاه خود قرار میگیرند ،بعد سالن در خاموشی مطلق فرو
میرود و سکوت همه جا را فرامیگیرد حاال لحظه ی نمایش است .این همان تأثیری ناآگاه
جمعی و محیط بر شماست است ،تاثیری که از مواجهه با همان متن به صورت فردی در شما
شکل نخواهد گرفت ،در سینما تصویر بر پرده پروژکت می شود ولی در تلویزیون تصویر
به شکل مستقیم نمایش داده می شود پس این دو تصویر کامال از نظر جنس ،نور و رنگ با
هم متفاوت اند.
از سوی دیگر بیننده در هنگام تماشای فیلم در سالن سینما به ازای هر صد دقیقه ،حدود
چهل دقیقه در تاریکی کامل است اما نقص دستگاه بینایی مانع درک این فواصل شده و
شما حرکت را به صورت پیوسته می بینید و فواصل کوتاه تاریک را درک نمی کنید .در
پایان بخشی از تصاویر و صحنه ها که تاثیر بیشتری در شما می گذارد و به شکلی شفاف
تر در ذهنتان نقش می بندد را برای خود یادآوری می کنید و در هنگام خروج از سالن در
حرف های دیگر مخاطبان تجربه ی لحظه های مشترک را در میابید که شاید همان تاثیر
مواجهه ی جمعی باشد ،شما در دنیای واقعی به صورت مشترک با دیگران ،یک زندگی
مجازی را تجربه کرده اید .در واقع فیلم شما را مجذوب خود کرده و به صورتی مسخ شده
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زمانی را در دو فضای متباین زیسته اید .فضایی که به شکل فیزیکی در آن قرار داشته اید
آن واحد در دو زندگی موازی زندگی کرده اید.
و تجربه ی دنیای مجازی فیلم ،گویی در ِ
روالن بارت نویسنده ،فیلسوف و نشانهشناس معروف فرانسوی است وی در سال 1975
مقاله ای به نام “در حال خروج از سینما” منتشر کرد و در آن و به شکل شاعرانه ای ،سلوک
از فیلم دیدن را به تصویر کشید وی که خود را بیش از فیلم محسور سالن سینما میداند به
شرح حالی از چگونگی “جدا شدن از پرده ی نقره ای” پرداخت.
باید اعتراف کنم ،که نگارنده خروج از سالن سینما را دوست دارد .بازگشت به پیادهرویی
کمابیش روشن و خلوت و مردد برای رفتن به کافهای خاص یا جایی دیگر ،قدم زدن در
سکوت درحالیکه تمایلی به بحث درباره ی فیلمی که دیده است را ندارد ،در خودش فرورفته
و اندکی گیج و مبهوت است ،سرما را در تنش احساس میکند و به خستگی و خواب آلودگی
اش فکر میکند ،بدنش کرخت ،بیحال شده ،تلوتلو میخورد و کمی احساس جدایی و
ازهمگسیختگی و حتی بی خیالی میکند .درواقع،واضح است که در حال خروج از حالت
هیپنوتیزم است و هیپنوتیزم برای او تنها یک معنا دارد ،التیام واالترین نیروها .او به موسیقی
میاندیشد ،آیا چیزی بهعنوان موسیقی هیپنوتیزم کننده وجود ندارد؟ کاستراتو فارینلی
در زمان خود باورنکردنی بود ،او به مدت چهارده سال ،هر شب با خواندن یک آواز واحد،
مالیخولیای فیلیپ پنجم را درمان کرد.
این اغلب همان حالتی است که او از سالن سینما خارج میشود .چگونه به چنین حالتی
میرسد؟ حالتی که در مورد یک جستجوی خاص فرهنگی ،یک فیلم منتخب یا مورد عالقه
اش فراوان تکرار میشود که هشداری مقدماتی به ما میدهد ،او از سر بطالت و پر کردن
اوقات فراغت به سینما میرود به نظر میرسد حتی پیش از آنکه به سالن سینما برود شرایط
کالسیک هیپنوتیزم مهیا شده است ،خأل و جای خالی و تمایل به پر کردن آن .این حالت
خلسه که در او پدید میآید ،صرف ًا از قرار گرفتن در برابر فیلم و به خاطر فیلم نیست .این
حالت ،بیخبر از آن و حتی پیش از آنکه تماشاگر آن فیلم باشد وجود دارد ،موقعیتی سینمایی

که پیشاهیپنوتیزم محسوب میشود .کنایه ای درست مطابق با نظر بروئر و فروید ،تاریکی
سالن سینما از قبل با خیالی نیمه روشن نشان داده میشود و او را خیابان به خیابان ،پوستر به
پوستر بهسوی خود کشانده و درنهایت در مکعبی بیاحساس ،ناشناخته و تاریک ازنظر پنهان
میکند،جایی که در آن آیین نمایشی ارائه میشود ،که فیلم نام دارد.
تاریکی سینما چه مفهومی دارد؟ هر بار که کلمه سینما را میشنوم ،بیش از فیلم  ،سالن
سینما در ذهنم میآید .نه تنها به این دلیل که ذات و ماهیت خیال در تاریکی است ،بلکه به
خاطر رنگ و بوی اروتیسمی که در فضا پراکنده است .بهواسطه تجمع انسان ها ،به دلیل
نبو ِد مادیت و دنیا دوستی یا به خاطر وضعیت راحت و لمیدهای که دارد ،سالن نمایش مکان
و موقعیت دسترسی هاست ،حتی بیش از کشتی های تفریحی کروز ،فقدان حضو ِر بدن ها
که بهترین تعریف برای اروتیزم مدرن است ،نه آن چنانکه تبلیغات ارائه میکند ،بلکه آنچه
مربوط به یک کالن شهر است .در این تاریکی شهری است که آزادی جسم فراهم میشود
و اثر غیرقابل مشاهدهی تمایالت ،از پیلهای سینمایی تجلی مییابد به همین دلیل است که
من با تمامی تمایالت و احساساتم درگیر آن میشوم.
در این تاریکی سینما ،شیفتگی شدیدی نسبت به فیلم نهفته است .تجربه ای مخالف آن را
در نظر بگیرید ،تلویزیون که فیلمها را بدون هیچ جذبه و افسونی نمایش میدهد .دراینجا
تاریکی محوشده ،گمنامی و ناشناسی ازمیانرفته است ،فضا آشنا و مأنوس و همراه با
متعلقات آن مکان ،مهارشده و رام است ،اروتیک بودن فضا از ما سلب میشود ،تلویزیون
بهعنوان ابزار خانوادگی ما را محکوم به همراهی با خانواده میکند در کنار گرمای جمعی ،چه
کانون پر حرارتی میتواند باشد.
در آن مکعب مبهم و تاریک ،تنها یک نور وجود دارد ،صفحه نمایش؟ اما همان قدر قابل
رؤیت است که غیرقابل مشاهده .آن مخروط رقصان که تاریکی را همچو پرتو لیزری
میشکافد و سوراخ میکند.این پرتو با چرخش ذراتش ،تصاویر را تغییر میدهد ،ما صورتمان
را بهسوی ارتعاشی درخشان برمیگردانیم که حرکت سریع آمرانهاش  ،سرها مان را نوازش
میکند و مو و صورت کسی را برای لحظه ای نمایان میکند .همانند آزمایشهای قدیمی
هیپنوتیزم ،ما بیآنکه آن را از روبرو ببینیم مجذوب و مسحور این فضای درخشان میشویم.
دقیق ًا مانند دسته ای بلند از نور که از سوراخ کلیدی نمایان باشد و سپس همه از طریق
آن سوراخ بهدقت نظاره گر و مبهوت خواهیم شد و آیا هیچ بخشی از این خلسه ناشی از
صدا،موسیقی و کلمات نیست؟ معمو ًال آواهای صوتی برای تأکید بر شباهت قصه ها به
زندگی واقعی استفاده میشوند و صرف ًا ابزاری تکمیلی برای تصویراند و خود را متواضعانه با
موضوع نمایش تطبیق دهد ،و به هیچ وجه مجزا از موضوع نیستند ،با این حال ممکن است
موسیقی متن ،اندکی از فیلم جدا شود .ممکن است صدا را جایگزین یا بزرگنمایی شود ،بذر
صدا پرده گوش ما صیقل داده میشود و شیفتگی از نو آغاز میشود به همین دلیل بهترین
شکل آن از راه تصنع میسر میشود از طریق محصول مصنوعی مانند پرتوهای لرزان
پروژکتور که از باالی سر یا طرفین میآید ،بی آنکه مفهوم تصویر را تحریف کند ،تصویر

نمایش دادهشده بر پرده سینما را محو میکند .این همان محدوده باریکی است که افسون
فیلم و خلسه سینمایی در آن اثر میکند .من همچنان که باید در داستان باشم باید جای
دیگری هم باشم ،مجموعه تصاویر رهاشده ،آن چیزی است که میبایست داشته باشم،
مانند بیماری وسواسی ،دقیق ،سازمان یافته و در یک کالم سختگیر ،این تمام انتظار و
توقعی است که من از یک فیلم و مکانی که وارد آن میشوم دارم.
ماهیت فیلم چیست؟ یک فریب .من محدود به تصاویر شدهام ،گویی اسی ِر برقرار کردن
رابطه دوگانه ای با مجموعه ی تصاویر هستم .تصویر آنجا روبروی من قرار دارد ،با دال و
مدلولی به هم آمیخته ،نسبی و کلی این یک فریب تمام و کمال است .من خود را به میان
آن ،به شکلی غریزی بهسوی تکه پاره ها و ضایعات زندگی ،پرتاب میکنم و این مسئله
ممکن است موجب برداشت غلط من از مجموعه تصاویر شود .با این حال در سالن سینما
مینشینم و بینیام را به آینه صفحه نمایش میچسبانم ،به مجموعه ای از تصاویر که بهطور
خودپرستانهای خود را در آن مییابم .گفته میشود تماشاگرانی که نزدیکتربه صفحه نمایش
مینشینند یا کودکان هستند یاعالقمندان فیلم .تصویر مرا مجذوب و تسخیر خود میکند،
من به صفحه ی نمایش چسبیدهام و این خاصیت چسبندگی تضمین طبیعی بودن صحنه ی
ی شده است ،چسبی که از تمام شگردها و تکنیکهای فنی تهیهشده است .رئال،
فیلمبردار 
تنها از بُعد و مسافت آگاه است ،و سمبلیک از ماسک و نقاب .تنها تصویر است که حقیقی
است و قادر به انعکاس واقعیت .درواقع ،تصویر شامل تمام ویژگی های ایدئولوژیکی نیست،
تماشاگر سینمایی که در مورد موضوع تاریخی نیز به گفتمان ایدئولوژیکی میچسبد ،به
همآمیختگی ،شباهت ،طبیعی بودن و حقیقی بودنش را نیز تجربه میکند .آیا این یک فریب
برای آنهایی که از آن گریزاناند است؟ ایدئولوژی ممکن است مجموعه تصاویری از یک
دوره تاریخی یک جامعه باشد ،مانند فیلمی که تماشاچیان خود را اغوا میکند و ویژگیهای
بصری خاص خود را دارد .آیا تصاویر تکراری و اقتباسی که زبان ما به آن چسبیدهاند ،کلیشه
نیستند؟ و آیا در مکانهای عمومی رابطه ای دوگانه با خود و خود جسمانی نداریم؟ چگونه از
بند این آیینه رها شویم؟ من پاسخی ساده به آن میدهم ،با دور بودن از آن .مسلم ًا میتوان
هنری را تصور کرد که با توسل به دید انتقادی بیننده ،این چرخه دوگانه ی ،جذبه فیلم و
رهایی از خلسه ی زندگیمانند ،را کمی تضعیف کند .آیا این همان شیوه فاصله گذاری
برشت نیست؟ موارد بسیاری میتواند به ما کمک کند که از این خلسه خیالی یا ایدئولوژیکی
بیرون آییم .روش های متعدد هنر حماسی ،فرهنگ تماشاگر و یا هوشیاری ایدئولوژیک
کالسیک ،به محض آنکه کسی مجموعه تصاویر را باور کند ،ناپدید
اوبرخالف تشنج
ِ
میشود.اما در کنار مسلح شدن به گفتمان ضد ایدئولوژی روش دیگری هم برای فیلم دیدن
وجود دارد ،با اجازه دادن به خود برای شیفتگی دو برابر ،توسط تصویر و محیط اطراف ،گویی
در آن واحد دو جسم داریم .یک جسم خودشیفته که به صفحه آیینه ای خیره و در آن غرق
میشود و یک جسم منحرف که آمادگی بت سازی از آنچه فراتر و گسترده تر از تصویر است
را دارد .بافت صدا ،سالن ،تاریکی ،توده مبهم بدنهای دیگر ،پرتوهای نور ،ورود به سالن و
خروج از آن ،خالصه آنکه ،من به منظور فاصله گرفتن ،این رابطه را با افزودن یک موقعیت
پیچیده تر میکنم .آنچه از آن برای فاصله گرفتن از تصویر استفاده میکنم در حقیقت همان
چیزی است که مرا شیفته و مجذوب آن میکند .من بهواسطه فاصله هیپنوتیزم میشوم ،و
این فاصله نکوهشی عقالنی نیست و میتوان گفت که فاصلهای عاشقانه است .آیا در خو ِد
سینما و نمایش درحالیکه کلمه را با مفهوم ریشهشناختی آن در نظر بگیریم ،سعادت و لذت
اختیار وجود دارد؟

در آن مکعـب مبهـم و تاریـک ،تنهـا یـک نور
وجـود دارد ،صفحـه نمایـش؟ امـا همـان قدر
قابلرؤیـت اسـت کـه غیرقابل مشـاهده
منابع:
Barthes Roland,Theater Movie the Leaving
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روند و سیر پیشرفت سینما
(در سالهای اولیه تولد سینما)

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

سینما با یک انفجار بزرگ به وجود نیامد.

ســینما بــه تدریــج ،بــه آرامــی و بــا گــذر زمــان زیــادی رشــد کــرد و بــه آنچــه
مــا امــروز مــی بینیــم و مــی شناســیم تبدیــل شــد.
هرگــز نمــی توانیــم واقعــه ای خــاص را بــه عنــوان شــروع ســینما و یــا حتــی
شــروع تحــول ســینما نــام گــذاری کنیــم .نــه اختــراع کینتوســکوپ توســط
ادیســون در ســال  ۱۸۹۱و نــه حتــی اولیــن نمایــش فیلــم بــه مخاطبــان توســط
بــرادران لومیــر در ســال  ، ۱۸۹۵خالقیــت متفــاوت جــرج ملیــس ،هیــچ کــدام را
نمــی تــوان اتفاقــی انقالبــی در رونــد پیشــرفت ســینما بدانیــم .در واقــع تمــام
رویــداد هــای اوایــل تاریــخ ســینما بــا کمــک هــم موجــب تولــد ســینما شــدند.
در اوایــل  ۱۹۰۰تغیــر و رشــد فیلــم هــا بــه صورتــی بــود کــه فیلــم هــا از چنــد
تــک فریــم پشــت ســرهم تــا  ۱۹۰۵بــه فیلــم هایــی  ۵دقیقــه تــا  ۱۰دقیقــه
ای تبدیــل شــد کــه بــرای گفتــن داســتان و القــای تــم ،موقیعــت دوربیــن و
نمــا هــا را عــوض مــی کردنــد .کــم کــم فیلمســازی بــه یــک تجــارت تبدیــل
شــد ،چیــزی کــه مــی تــوان از طریــق آن هــم پــول ســاخت هــم ســرگرمی.
همیشــه گام هــای اولیــه هــر ایــده ی جدیــدی بلندتــر از گام هــای بعــدی
آن اســت .زیــرا یــک ایــده وقتــی خلــق مــی شــود ،بــا هیجــان ســازندگانش
بــرای بــه نمایــش گذاشــتن و هیجــان مخاطبیــن بــرای دیــدن و کشــف کــردن
مواجــه مــی شــود .ایــن هیجــان ســیر پیشــرفت را شــدیدا افزایــش مــی دهــد.
ســینمای  ،۱۹۱۰تغییــرات زیــادی داشــت ،دیگــر از هــر دری ســخن نمــی
گفــت .دیگــر نمــی توانســتد ســینما را مســاوی بــا نمایــش هــای خنــده دار،
شــعبده بــازی و ســیرک کــه صرفــا بــه جــای ســالن هــای تئاتــر روی پــرده
ی نقــره ای دیــده مــی شــوند بداننــد .ســینما بــا ســرعت زیــادی رشــد کــرده
بــود و بــرای خــود شــخصیت پیــدا کــرده بــود .فیلــم هــا بــرای خــود موضــوع
داشــتند و در راســتای موضــوع تــم داشــتند .ســینما ،بــه هنــری منحصــر بــه
فــرد تبدیــل شــده بــود.
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تولد هالیوود

از  ۱۹۱۰بــه بعــد ،همــه چیــز بــرای بــه وجــود آمــدن هالیــوود فراهــم بــود .بــا
کمــک جــرج ملیــس ســینما آموخــت چگونــه بــا رنــگ زدن هــر فریــم بــا بــراش
مــی تــوان فیلــم را رنگــی کــرد و ایــن رنــگ چــه جلــوه ای بــه تصویــر روی پــرده
مــی دهــد .موســیقی و افکــت هــای صوتــی تصویــر را مهیــج تــر کــرد .میزانســن
و حتــی تدویــن وارد ســینما شــد .ســینما کارگردانانــی خــاق چــون گریفیــث را بــه
خــود دیــد .کارگردانــی کــه محتــوا و داســتان گویــی را بــا اســتفاده درســت از فــرم
ســینمایی در فیلــم هایــش جــای داد .بازیگــری کــم کــم بــه عنــوان یــک شــغل
کــه اســتعداد خــاص الزم دارد شــناخته شــد و بازیگــران کــم کــم بــه ســتاره هــا
تبدیــل مــی شــدند .همــه چیــز بــرای بــه وجــود آمــدن هالیــوود فراهــم بــود.
اســتدیو هــا کــم کــم بــه ارگان هایــی بــرای تهیــه فیلــم تبدیــل شــدند .ســرمایه
گــذار بــرای فیلــم هــا پیــدا شــد و ســینما تمامــا بــه یــک تجــارت تبدیــل شــده
بــود .تجارتــی کــه اســتقبال مخاطبیــن از فیلــم هایــش معیــاری بــرای ارزش یابــی
آن بــود .تجارتــی کــه معیــار مردمــی اش مــی گفــت آیــا کار درســت پیــش مــی
رود یــا نــه .تجــارت ســینما بــا مــردم و ســلیقه ی مــردم در یــک راســتا بــود .مــردم
تصمیــم مــی گرفتنــد کــه آیــا یــک فیلــم قابــل دیــدن اســت یــا نــه .تجارتــی کــه
تــا کنــون ادامــه دارد.
فیلــم هــا کــم کــم بــه شــاخه هــای مختلــف تبدیــل شــدند .ژانــر از ابتــدای پیدایش
ســینما در حــال شــکل گیــری بــود .فیلــم هــای وســترن بیــن ســال هــای۱۹۰۳
تــا  ۱۹۰۷خــود را بــه صــورت ژانــری متفــاوت و مشــخص نشــان داد .ژانــر کمــدی
از همــان ابتــدا مخاطــب زیــادی داشــت ،فیلــم هــا ابتــدا لحنــی هماننــد کمدیــا دل
آرتــه بــه خــود داشــتند امــا بــه تدریــج شــکل گرفتنــد و کمــدی هــای مختلــف
بــا حضــور شــخصیت هایــی ماننــد کمدیــن آنــدره دیــد در فیلــم هــا ،و بعــد از آن
بازیگــران خالقــی چــون باســتر کیتــون و چارلــی چاپلیــن بــه وجــود آمــد.
کــم کــم تمــام ژانرهایــی کــه بــه امــروز مــی شناســیم متولــد شــدند و بــه ســرعت
رشــد کردند.
ژانــر در حــال شــکل گیــری بــود .بــرای خــود جلــوه ی دیگــری پیــدا کــرد .بــرای
خــود معنــا داشــت و فیلــم هــا را از هــم متمایــز مــی کــرد .انــگار هــر فیلــم بــرای
خــود دیگــر شــخصیت ،هویــت و شناســنامه داشــت و ژانــر نیــز یکــی از شناســه
هــای اصلــی فیلــم هــای ابتدایــی تاریــخ بــود.
طــی ســالهای بعــد ســینما رشــد زیــادی داشــت .ماننــد کودکــی کــه تاکنــون
چهــار دســت و پــا راه مــی رفــت و اکنــون راه رفتــن را آموختــه باشــد ،حتــی
دیزنــی از ســال  ۱۹۲۸توانســت بــه موفقیــت دســت پیــدا کنــد و آنطــور کــه امــروز
میشناســیمش شــناخته شــود (.اگرچــه الزم بــه ذکــر اســت ســاخت انیمیشــن از
قبــل از  ۱۹۳۰رواج داشــت .همچنیــن بــه عنــوان فنــون خــاص ســینمایی در فیلــم
هــای ابتدایــی بــکار مــی رفــت ).تدویــن آیزنشــتاینی نیــز گامــی بــزرگ در تدویــن
در ســینما بــود .و روی جنبــه هــای زیــادی از فیلمســازی ،از جملــه کارگردانــی
میزانســن و فیلمبــرداری تاثیــر زیــادی گذاشــت.

صدا :تحولی بزرگ

یکــی دیگــر از عواملــی کــه در تحــول ســینما و تبدیــل آن بــه آنچــه مــا بــه
عنــوان ســینما مــی شناســیم تاثیــر بســزایی داشــت ،وارد شــدن صــدا بــه ســینما
بــود.
تــا اواســط  ۱۹۲۰ســینما بــه اوج شــکوه خــود رســید .بزرگیــی کــه بــه جرئــت
مــی تــوان گفــت تکــرار نشــدنی اســت .تــا آن زمــان صــدای همــگام شــده و
یــا تکنیکالــر هنــوز بــه کار بــرده نمــی شــد( .مگــر در مراحــل تجربــی بــرای
برخــی کارگردانــان) صــدای همــگام شــده در آخــر ایــن دهــه معرفــی مــی
شــد و تکنیکالــر در اواســط دهــه ی ســی معرفــی شــد .و بــه جــز ایــن دو
هیــچ تکنیــک دیگــری در آن زمــان بــه پــرده ی نقــره ای اضافــه نشــد کــه
بتــوان گفــت از دهــه ی پنجــاه بــه بعــد نیــز بــه مخاطــب نشــان داده مــی
شــود .همچنیــن قابــل بــه ذکــر اســت تغییــرات ســینمایی گســترده ماننــده
اضافــه شــدن صــدا و تکنیکالــر بدلیــل ایــن کــه بــه شــرایط پخــش مناســب بــا
تجهیــزات جدیــد احتیــاج داشــت در برخــی نقــاط جهــان و مناطــق روســتایی تــا
مــدت هــا بــه شــکل ثابــق خــود مانــد.
اســتفاده از دیالــوگ در اواخــر ( ۱۹۲۰بــه صــورت دقیــق  ۶اکتبــر  )۱۹۲۷بــا
فیلــم خواننــده ی جــاز از بــرادران وارنــرز شــروع شــد .ال جانســون در ایــن
فیلــم دیالــوگ فرامــوش نشــدنی “تــو هنــوز هیچــی نشــنیدی” را مــی گویــد.
ایــن تحــول بــزرگ ،مــی تــوان گفــت تمــام جنبــه هــای مختلــف ســینما را
لمــس کــرد .ســینما اکنــون ماننــد کودکــی بــود کــه حــرف زدن را شــروع کــرده
باشــد و اولیــن کلمــات خــود را بــر زبــان مــی آورد .همــه دوســت دارنــد حــرف
زدن کــودک را ببیننــد و بعضــی نیــز دوســت دارنــد بــه او کلماتــی یــاد دهنــد.
دســته ی اول مــردم انــد و دســته ی دوم ،ســینماگران.
از آن تاریــخ بــه بعــد اســتادیو هــا همــه بــه تکنولــوژی صــدا ،و فیلمنامــه
نویســان بــه نوشــتن دیالــوگ مجهــز شــدند.
امــا همــه ی تاثیــرات در ابتــدا مثبــت نبودنــد .در آن زمــان قبــل از پیدایــش
صــدا مخاطبیــن تمــام دنیــا روی پــرده ســینما چیــزی را مــی دیدنــد کــه فقــط
بیســت ســال قبلــش غیــر قابــل تصــور بــود .کارگردانــان آموختــه بودنــد چگونــه
موســیقی را بــا فیلــم هــای خــود همــگام کننــد و چگونــه از افکــت هــای صــدا
بــه درســتی اســتفاده کننــد .همچنیــن بــا پیشــرفت هــای تکنولــوژی افکــت
هــای صدایــی قدیمــی برداشــته مــی شــد و همــواره افکــت هــای صدایــی
بهتــری جایشــان را مــی گرفــت .همچنیــن فیلــم هــا را بــا امولســیون حســاس
بــه رنــگ روی ســطحی از نیتــرات مــی ســاختند کــه موجــب مــی شــد شــفافیت
تصویــر و جزئیــات واضــح تــری روی پــرده مــی شــد .افکــت هــای صوتــی
جدیــد فیلــم هــا را جــذاب تــر کــرده بــود .و بازیگــران بــرای مخاطــب شــناخته
شــده و تبدیــل بــه ســتاره شــده بودنــد.
امــا بــا ورود صــدا و پــس از آن تکنیکالــر خیلــی از ایــن کیفیــت هــا برداشــته
مــی شــد .موســیقی زنــده حــذف شــد .بیشــتر افکــت هــای صوتــی ممنــوع
گشــت زیــرا بــا خوانــدن سنســور هــای رنــگ تالقــی داشــت .ســرمایه گــذاری
تمرکــزش را از جلــوه هــای تصویــری بیشــتر بــه ضبــط کــردن صــدا و خریــد
دســتگاه هــای پخــش کــردن آن منتقــل کــرد .همچنیــن تمــام تمرکــز بــر روی
صحنــه هایــی مــی رفــت کــه دیالــوگ داشــته باشــند و ایــن تمرکــز کارگردانــان
را روی دکوپــاژ و زاویــه نمــا و تدویــن کــم مــی کــرد .مــی تــوان گفــت در
آمریــکا از ســال  ۱۹۱۲بــه بعــد ســبک خاصــی در فیلــم ســازی بــرای خــود
شــکل گرفــت کــه بــه آن ســبک کالســیک گفتــه مــی شــود .ایــن ســبک در
دوران بــی صــدای ســینما ســبک روایــی مشــخصی داشــت کــه مــی تــوان گفــت
بســیار ســاده بــود ،گــره مقابــل تماشــاچی بــاز مــی شــد و داســتان بــه صــورت
خطــی جلــو مــی رفــت .شــخصیت پــردازی هــا ســاده بــود ،قهرمانــان زیبــا و
افــراد شــرور زشــت بودنــد و همیشــه مشــخص بــود کــه قهرمانــان پیــروز مــی
شــوند .در عــوض ،بــه دلیــل عــدم حضــور دیالــوگ تمرکــز زیــادی روی جلــوه
هــای تصویــری و زیبایــی شــناختی فیلــم بــرداری گذاشــته مــی شــد .نماهــای

دور نفــس گیــر طبیعــت و جنــگ و مهمانــی ،نماهــای بســته صــورت و اشــیا
بــا جزئیــات دقیــق.
در ابتــدای دوران دیالــوگ و صــدا در ســینما ،تمرکــز از روی فیلــم بــرداری
برداشــته شــد .دیگــر بــرای فیلمســازان فقــط یــک چیــز مهــم بــود .دیالــوگ.
ایــن کــه چگونــه داســتان را بــا دیالــوگ جلــو ببرنــد .ایــن رونــد شــاید در ابتــدا
باعــث شــد فیلــم بــرداری و تدویــن دیگــر بــه چشــم نیایــد امــا بــه تدریــج،
همانطــور کــه هــر چیــز جدیــدی قدیمــی مــی شــود .صــدا نیــز بــا وجــود اینکــه
یکــی از بزرگتریــن تحــوالت ســینمایی بــود عــادی شــد و ســینماگران کــم کــم
رونــد طبیعــی فیلمســازی خــود را از ســر گرفتنــد .کــه ایــن بــار فیلمنامــه هایــی
جــذاب تــر ،شــخصیت پــردازی هایــی درســت تــر و داســتان هایــی پیچیــده تــر
را همــراه بــا تصاویــر درســت و فیلمبــرداری هــای خالقانانــه تــر از قبــل ارائــه
دادنــد .همچنیــن اســتعداد بازیگــری دیگــر فقــط در زیبایــی و درخشــش روی
پــرده خالصــه نمــی شــد(.البته نــه در همــه ی مــوارد ،بایــد اشــاره داشــت کــه
ســینمای بــی صــدا بازیگــران بــا اســتعداد زیــادی را بــه خــود دیــده کــه مــی
توانســتند بــدون گفتــن دیالــوگ مخاطــب را محــو بــازی خــود کننــد و ایــن
خــود هنــر محســوب مــی شــود) .بــا حضــور دیالــوگ و همچنیــن پیچیــده
شــدن فیلمنامــه هــا رونــد انتخــاب بازیگــران نیــز تغییــر کــرد .چهــره هــای
جدیــد وارد ســینما شــدند و ســلیقه ی مخاطبیــن نیــز نســبت بــه تنــوع تکامــل
پیــدا کــرد.
و همانطــور کــه انتظــار مــی رفــت ،فیلــم هــای بــی صــدای قدیمــی خیلــی زود
قدیمــی و ســاکت شــدند .صــدا جــای ســکوت را خیلــی زود پــر کرد.امــا صنعــت
ســینما از قبــل هــم بزرگتــر شــد .نمایشــنامه نویســان و نویســندگان ارزش
خاصــی در صنعــت فیلــم ســازی پیــدا کردنــد .ســبک داســتان گویــی تغییــر
کــرد .بعضــی بازیگــران حــذف و بعضــی اضافــه شــدند .ژانــر هــای جدیــد خلــق
شــد .ژانــر هایــی ماننــد موزیــکال .
موســیقی و آواز در فیلــم ،همــراه بــا طراحــی لبــاس و پرفرومنــس هــم راســتای
آن ،خــود تبدیــل بــه هنــری جــدا شــد .کارگــردان هــا بــه انتخــاب خــود
موزیســین هــا را بــرای ســاخت فیلــم انتخــاب مــی کردنــد و تلفیــق موســیقی،
آواز و تصویــر بــرای مخاطــب بســیار جــذاب بــود.
نمونــه ی موفقــش موســیقی کار شــده از ســرگی پروکوفیــو بــرای فیلــم
الکســندر نوســکی ( )۱۹۳۸ســاخته ی ســرگی آیزنشــتاین کــه مــی تــوان گفــت
حتــی تضــاد جالبــی را بــا ســینمای هــم دوره ی خــودش نشــان داد ،فیلــم هایــی
ماننــد ماجراهــای رابیــن هــود ( )۱۹۳۸و کازابالنــکا (.)۱۹۴۳
شــاید مــی تــوان گفــت پــس از ورود صــدا و دیالــوگ بــه ســینما ،آنچــه از
فیلــم هــای دهــه ی ســی و چهــل مــی بینیــم بســیار شــبیه ســینمای خودمــان
اســت .ســینمایی کــه مــی شناســیمش .ســینمایی کــه حســش مــی کنیــم و
برایمــان آشــنا اســت .ســینمایی کــه همــه چیــزش مطابــق اســتاندارد هــای
ذهــن ماســت.
ســینمای فیلــم هایــی چــون کازابالنــکا ،کــه بــرای مــا همیشــه زنــده اســت.
همیشــه جــوان اســت .ایــن همــان تحــول واقعــی اســت .فیلمــی کــه در اوایــل
دهــه ی چهــل ،در دوران ســخت جنــگ جهانــی دوم ســاخته شــود و تــا کنــون
بــرای مخاطــب امــروز قابــل درک و قابــل حــس و سرشــار از زیبایــی باشــد.
فیلمــی کــه بــرای مــا بــه مفهــوم سینماســت.

“سـینما یعنـی آنچـه کـه درون قـاب
اسـت و آن چـه کـه خـارج از قـاب اسـت”
مارتیناسکورسیزی
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کوچ ســینماها
ازســــلولوئید
به دیجیتـــال
مترجم :عرفان س گلپایگانی
erfansin@gmail.com

انقــاب دیجیتــال در ســاخت و نمایــش فیلــم در حــال حاضــر نمایانگــر مــرگ
تدریجــی ســلولوئید اســت .از روزهــای اولیــهی فیلمبــرداری در اواخــر قــرن
19ام ،تصاویــر متحــرک توســط شــکلی از چــاپ ســلولوئید ،ثبــت و ســپس پخــش
شــده اســت .حتــی منشــاء اصلــی نــام «فیلــم» از فرآیندهــای ســلولوئید آمــده
اســت و روش اصلــی ثبــت و نمایــش تصاویــر متحــرک بــرای تقریبـ ًا یــک قــرن
بــوده اســت .امــا بــا ظهــور تکنولــوژی دیجیتــال در ده ـهی گذشــته ،روزهــای
تولیــد و پخــش فیلم-پایــهای بــه پایــان خــود نزدیــک میشــود .ایــن مســئله
یــک تناقــض جالــب بــه وجــود مــیآورد :فیلمهــا را چــه صــدا خواهیــم زد
وقتــی آنهــا دیگــر بــرروی فیلــم ضبــط و یــا از فیلــم پخــش نشــوند؟ شــاید
بهتــر باشــد بــه جــای اندیشــیدن بــه ایــن ســؤال بــه ایــن کاوش بپردازیــم کــه
چــرا هم ـهی اینهــا اتفــاق افتــاده اســت و فرقهــای بیــن فرآیندهــای قدیــم
و جدیــد در چیســت؟

نمایش

از روزهــای اولیــه ســینما تــا همیــن اخیراًهــا ،نــور از درون یــک قطعــه ســلولوئید
تابانــده میشــد و ســپس تصویــر متحــرک حاصلــه بــرروی پــرده ســینما بــه
نمایــش درمیآمــد .در چنــد ســال اخیــر ســینماهای سراســر دنیــا رفتــه رفتــه
روش فــوق را بــه وســیله پروژکتورهــای دیجیتــال عــوض کردنــد ،کــه اساس ـ ًا
قوطیهــای فیلــم را بــا یــک هــارد درایــو بــزرگ اطالعــات (کــه ایــن اطالعــات
توســط یــک سیســتم کامپیوتــری بــه نمایــش درمیآیــد) جایگزیــن کــرد .امــا
چــرا ایــن اتفــاق افتــاد؟ چهــار مــاه اول ســال  1998را بــه یادآوریــد وقتــی
کــه تایتانیــک درصــدر باکــس آفیــس جهانــی قــرار داشــت .بــه ســینماهای
سراســر جهــان حلقههــای  35میلیمتــری فیلــم در در داخــل قوطــی رســانده
شــد و حلقههــای فیلــم بــا عبــور از پروژکتورهــا بــه نمایــش درآمدنــد .هرچنــد
ایــن فیلــم یــک پدیــدهی باکسآفیــس بــود کــه بــرای یــک مــدت طوالنــی و
غیرمعمــول بــه نمایــش درآمــد ،جیمــز کامــرون از آن زمــان تناقــض تکنیکالــی
جالبــی دربــارهی موفقــی فیلــم نشــان داد .در کنفرانــس ســینما ،در مــاه آپریــل او
ادعــا کــرد کــه تنهــا دلیــل اینکــه فیلــم تایتانیــک مــدت زمــان بیشــتری نمایــش
پیــدا نکــرد ایــن بــود کــه حلقههــای فیلــم از نظــر فیزیکــی بعــد از  16هفتــه
مســتحلک شــده بودنــد .جیمــز کامــرون در آن کنفرانــس گفــت" :تایتانیــک آنقدر
طوالنــی نمایــش پیــدا کــرد کــه نوارهــا از هــم جــدا میشــدند .مــا در حقیقــت
تنهــا بــه خاطــر اینکــه نوارهایمــان غیرقابــل نمایــش شــده بودنــد ســالنهای
نمایــش را تــرک کردیــم .مــا بــه باالتریــن ســرحد نمایــش حلقههــای فیلــم
در ســالنهای نمایــش رســیده بودیــم؛ و میتوانــم بــه شــما بگویــم کــه آن
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میــزان  16هفتــه اســت .ایــن موضــوع بــه نوبــه خــود مشــکل خوبــی بــود امــا
در نیمــه دوم نمایــش تصویــر کامــ ً
ا ناصــاف بــه نظــر میرســید و فریمهــا
تمامـ ًا خراشــیده شــده بودنــد .تمــام ایــن مســائل بــه برکــت ظهــور دیجیتــال بــه
گذشــته تعلــق دارنــد و مــا در حــال حاضــر در یــک دنیــای عالــی جدید هســتیم".
ظهــور نمایــش دیجیتــال ســینما از ســال  1999آغــاز شــد ،درســت
زمانــی کــه دیســکهای نــوری دیجیتالــی در حــال بدســتآوردن
مقبولیــت در بــازار خانگــی بــا قالــب دی وی دی بودنــد.
اولیــن فیلــم بزرگــی کــه بــه صــورت دیجیتــال بــه نمایــش درآمــد جنــگ
ســتارگان :قســمت اول تهدیــد شــبح بــود ،اگرچــه ایــن فیلــم تنهــا در تعــداد
محــدودی از پردههــای نیویــورک و لسآنجلــس نمایــش داده شــد .در طــول
دهــه بعــدی ،نمایــش دیجیتــال بــه تدریــج بــه حقیقــت مبــدل شــد :در ســال
 2002دیــده شــد کــه اســتودیوهای بــزرگ جلســات مشــترکی برگــزار کردنــد تــا
برســر اســتانداردهای فنــی بــه توافــق برســند و در ســال  2007بســیاری پردههای
چندکاربــرده و خانههــای هنــر در بریتانیــا شــروع بــه ارتقــاء بــه سیســتمهای
دیجیتــال کردنــد .امــا بــرای مقبولیــت گســترده ،سیســتم جدیــد نیــاز بــه یــک
کمــک بــرای اتقــاء ســریعتر داشــت ،و بــه همــان شــکلی کــه جنــگ ســتارگان
در ســال  1977ســینماها را بــه ارتقــای سیســتمهای صوتــی متقاعــد کــرد،
آواتــار میتوانســت در بخــش سیســتمهای تصویــری تحولــی بــه وجــود آورد.
وقتــی کــه جیمــز کامــرون فیلــم علمــی  -تخیلــی حماس ـیاش را میســاخت،
او احســاس کــرد کــه فیلمهــای ســه بعــدی برپشــت ســینمای دیجیتــال
ســوار شــده و متوجــه شــد کــه موفقیــت تجــاری متنــاوب فیلــم در حقیقــت
بــه تبدیــل دیجیتــال ســینماهای باقیمانــده ســرعت بخشــیده اســت ،چــرا
کــه فیلمهــای ســهبعدی فقــط میتوانســتند بــرروی پردههــای دیجیتــال
بــه نمایــش درآینــد .بنابرایــن در روزهــای پرهیاهــوی اوایــل ســال 2010
زمانــی کــه آواتــار جــای تایتانیــک را در صــدر فیلمهــای پرفــروش تمــام
دوران باکسآفیــس گرفــت ،بســیاری مدیــران در هالیــوود متقاعــد شــدند کــه
سیســتم س ـهبعدی فرمولــی جادویــی بــوده ،بــه خصــوص وقتــی کــه بــه دنبــال
آواتــار ،ورژن ســه بعــدی آلیــس در ســرزمین عجایــب (ســاختهی تیــم برتــون)
و داســتان اســباببازی 3بــه موفقیتهــای بــزرگ تجــاری دســت یافتنــد.
شــما میتوانیــد ایــن بحــث را پیــش بکشــید کــه ایــن فیلمهــا درهــر صــورت
بــدون ســه بعــدی هــم پرفــروش میشــدند ،امــا اســتودیوها و ســینماداران
بــه آمــار نــگاه کردنــد و احســاس کردنــد اگــر آنهــا پــرده دیجیتــال بــرای
نمایــش فیلمهــای ســهبعدی نداشــته باشــند ،فرصــت خوبــی را از دســت
میدهنــد ،و ایــن تبدیــل را بــه میــزان گســترده و ســریعترین شــکل ممکــن

حتــی بــه قیمــت پاییــن آمــدن کیفیــت نهایــی انجــام دادنــد( .بــه ماننــد مــوردی
کــه بــرای فیلــم برخــورد تایتانهــا در عیــد پــاک همــان ســال اتفــاق افتــاد).
در طــی ســال  650 ،2009پــرده دیجیتــال در بریتانیــا وجــود داشــت ،امــا
تنهــا بعــد از یــک ســال بــه بیــش از دوبرابــر یعنــی  1400پــرده رســید ،کــه
1080تــای آنهــا بــا قابلیــت س ـهبعدی بودنــد .ایــن بدیــن معنــی بــود کــه 80
درصــد اکرانهــای ســینماهای بریتانیــا بــه صــورت دیجیتــال انجــام میگرفتنــد،
درحالــی کــه درهمــان زمــان ایــن رقــم در فرانســه تنهــا  20درصــد بــوده اســت.
شــیب تــب و تــاب ســهبعدی بعــد از فیلــم آواتــار تقریبــ ًا رو بــه نــزول
اســت و ایــن پرســش را بــه همــراه مــیآورد کــه بــه چــه میــزان روی
فیلمهــای پرفــروش اخیــر تأثیــر میگــذارد؟ امــا چــه گرایــش بــه ســهبعدی
ادامــه پیــدا بکنــد یــا نکنــد ،نمایــش دیجیتــال مانــدگار شــده اســت.
در کنفرانــس فیلــم اســترالیا اوایــل ســال  2011یکــی از شــرکتکنندگان مســئول
بیــان کــرد کــه اســتودیوهای بــزرگ معامالتــی انجــام دادهانــد کــه بــه طــور
مؤثــری بــه توزیــع گســتردهی فیلــم ســلولوئید تــا ســال  2013پایــان میبخشــد.
همچنیــن در کنفرانــس ســینمایی اوایــل همــان ســال در السوگاس ،جــان
فیدیــان رئیــس ســینماداران آمریــکای شــمالی ابــراز داشــت کــه تقریب ـ ًا 16000
پــرده از مجمــوع  39000پــرده بــه دیجیتــال تبدیــل شــده و تأییــد کــرد کــه
ســال  2013زمــان اتمــام ایــن تبدیــات خواهــد بــود .فیدیــان بــه طــور اساســی
نســبت بــه اعضایــی کــه هنــوز ایــن تبدیــل را انجــام ندادهانــد اخطــار داد کــه
بــه جمــع ســینماهای دیجیتــال بپیوندنــد یــا بــا ایــن تجــارت خداحافظــی کننــد.

ضبط و برداشت

مــرگ ســلولوئید بــه عنــوان مدیــوم پخــش تصویــر ،بســیار نزدیــک اســت،
امــا مســلم ًا عمــر طوالنیتــری بــه عنــوان وســیله ضبــط و برداشــت
تصویــر متحرکــی کــه مــا در نهایــت بــر پــرده ســینما میبینیــم ،خواهــد
داشــت .امــا آینــدهی بلنــد مدتــی بــرای آن نمیشــود متصــور شــد.
در اکتبــر  2011تولیــد کننــدگان برجســتهی دوربینهــای فیلمبــرداری همچــون
آری ،پاناویــژن و آتــون تأییــد کردنــد کــه آنهــا تولیــد دوربینهــای ســنتی
را متوقــف میکننــد و در حــال حاضــر تمــام تمرکزشــان را بــر مدلهــای
دیجیتــال قــرار میدهنــد .اســتودیوهای بــزرگ توزیــع و چــاپ ســلولوئید هــم
کمکــم درحــال منطبــق کــردن خــود بــا پیشــرفت و تقاضــای روز هســتند
و هــرروزه از فعالیــت خــود در زمینــه فیلمهــای ســلولوئید میکاهنــد و بــر
تحقیقــات بــروری ف ـنآوری دیجیتــال ســرمایهگذاری میکننــد .بــا وجــود تمــام
ایــن صحبتهــا ،ضبــط ســنتی فیلــم تــا چنــد ســال دیگــر باقیخواهــد مانــد تــا
کارگردانــان ســطح باالیــی چــون اســتیون اســپیلبرگ و کریســتوفر نــوالن را کــه
بــه پروس ـهی فتوشــیمیایی ســنتی وفــادار ماندهانــد ،بــه کارشــان ادامــه دهنــد.
امــا شــکی وجــود نــدارد در طــول دهــه ی گذشــته دیجیتــال رفتــه رفتــه توجــه
فیلمســازانی چــون مایــکل مــان ،دیویــد فینچــر و دیویــد کامــرون را جلــب کــرده
اســت .اگــر لیســتی از کارگردانــان مشــهور تهیــه کنیــم و آنهــا را بــه دوبخــش
طرفــدار ســلولوئید و طرفــدار دیجیتــال تقســیمبندی کنیــم ،طــرف حامــی
فیلــم ســلولوئید یــک صــدا ادعــا خواهنــد کــه دیجیتــال هنــوز از نظــر بصــری
نامرغــوب و ضعیــف اســت ،در حالــی کــه جبه ـهی دیجیتــال میگویــد :درســت
اســت کــه دوربینهــای دیجیتــال حاضــر مشــکل دارنــد ولــی بــه مــرور زمــان
بهتــر میشــوند و جریــان کار دیجیتــال در هزینــه و زمــان صرفهجویــی خوبــی
میکنــد .ایــن جدایــی بیــن کارگردانــان بــه خوبــی در اویــل ســال  2010در

هیئتــی از فســتیوال فیلــم ســانتا باربــارا دیــده شــد .زمانــی کــه کوئنتیــن تارانتینــو
اعــام داشــت کــه ترجیــح میدهــد ســینمای رپرتــوار لسآنجلــس خــود را آتــش
بزنــد ولــی حتــی یــک فیلــم دیجیتــال در آن بــه نمایــش نگــذارد .درحالیکــه
جمعیــت میخندیدنــد و کوئنتیــن را بــرای حمایتــش از فیلــم  35میلیمتــری
تشــویق میکردنــد ،هــم هیئتــی تارانتینــو یعنــی جیمــز کامــرون را میتوانســتید
ببینیــد کــه ســرش را تــکان میدهــد بدیــن منظــور کــه کام ـ ً
ا بــا طــرز فکــر
تارانتینــو و تنفــرش از دیجیتــال مخالــف اســت و در همــان فســتیوال حمایتــش
را نســبت بــه ضبــط و پخــش دیجیتــال بــه عنــوان آینــدهی ســینما ابــراز داشــت.
از نقطــه نظــر کامــرون مانــع مضاعفــی برســر دیجیتــال وجــود
دارد و آن ترغیــب فیلمســازان مشــروط بــه اســتفاده از ســلولوئید
بــه پذیرفتــن دوربینهــای دیجیتــال و ســهبعدی اســت.
ِرد شــرکت پیشــرویی در حــوزه دیجیتــال اســت کــه دوربینهایــش توســط
اســتیون ســودربرگ ،داگ لیمــان و دیویــد فینچــر بــا اســتقبال خوبــی
روبــرو شــده اســت .همچنیــن بــه نظــر میرســد همــرا بــا فیلمبــرداری
هابیــت جدیــد بــا تکیــه بــر دوربینهــای دیجیتــال ِرد ،پیتــر جکســون
بــه طــور کامــل بــه جرگــهی کارگردانــان دیجیتالــی پیوســته اســت.
بــه شــکل جالبــی بزرگتریــن اکــران ســال یعنــی شــوالیه ســیاه برمیخیــزد
بــه رونــد دیجیتــال طعنــهی جانانــهای زد چــرا کــه بــا ترکیبــی از آیمکــس
و فیلــم  35میلیمتــری فیلمبــرداری شــد ،کــه کیفیتــی بــه مراتــب
باالتــر از هــر دوربیــن دیجیتــال آن زمــان ارائــه داد .امــا حتــی کریســتوفر
نــوالن اعتــراف کــرده کــه حجــم تحقیقــات و رشــد تکنولــوژی دوربیــن
در طــول دهــه ی گذشــته بــه ســمت دیجیتــال رفتــه اســت .بنابرایــن
فیلمهــای نــوالن نمایانگــر یــک اســتثناء اســت ،نــه یــک قاعــده کلــی.
بــه هــر حــال ،نــوالن و سرپرســت فیلمبــرداری او والــی فیســتر بــه دلیلــی
خــاص مدافعــان تنومنــدی بــرای دوربینهــای فیلم-پایــهای هســتند و آن
دلیــل ایــن اســت کــه تصویــر برداشــت شــده توســط ایــن دوربینهــا میتوانــد
فوقالعــاده بــه نظــر برســد ،البتــه بــه شــرط آنکــه درســت و کامــل انجــام شــود.
ممکــن اســت ایــن ســؤال برایتــان پیــش بیایــد کــه پیشــرفت بــه ســوی ضبــط و
نمایــش دیجیتــال چــه معنایــی بــرای صنعــت و متوســط تماشــاچیان ســینما دارد؟
از آنجایــی کــه بعضــی تماشــاچیان بالفاصلــه متوجــه تفاوتهــا
نخواهنــد شــد ،پخــش دیجیتــال بــه معنــای ثبــات بیشــتر تصویــر
و احتمــا ًال فرصتــی بــرای فیلمهــای کــم بودجــه خواهــد بــود ،تــا
بــا کاهــش هزینــه توزیــع در بلنــد مــدت بــه کمــک آنهــا بیایــد.
بــرای بســیاری فیلــم ســازان ،ایــن تغییــر و تحــول نشــاندهندهی طلــوع
عصــر جدیــدی اســت کــه در آن پروســهها و نتایــج در قالــب سنســورها،
لنزهــا و سیســتم هــای اطالعاتــی درصحنــه بهبــود خواهــد یافــت؛ زمانــی
کــه فیلمســازان بــه امکانــات فراهــم شــده توســط تکنولــوژی جدیدتــر و رو
بــه بهبــود وفــق پیــدا کننــد ،انعطافپذیــری بیشــتری بــه وجــود خواهــد آمــد.
ســلولوئید بــه عنــوان پروس ـهی فتوشــیمیایی کــه ســینما را بــرای بیــش از یــک
قــرن پایــدار نگــه داشــت رو بــه پایــان اســت و بــه آرامــی بــه واقعیــت آینــدهی
دیجیتــال فیــد میشــود.
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بعضــا پيــش آمــده كــه بســياري از مــا  ،از جملــه خــود مــن  ،بــي آن كــه بــه مســائل پيرامــون و حاشــيه ي يــك فيلــم بپردازيــم  ،بــه تماشــاي آن نشســته ايــم  .اگــر از فيلــم لــذت
ببريــم  ،بعــد از تماشــا حواشــي آن را در نظــر نميگيريــم چــون كــه خودمــان لذتــش را بــرده ايــم  ،اگــر هــم خوشــمان نيامــده و لــذت نبــرده ايــم  ،پيــش خــود ميگوييــم كــه  :فيلــم
كــه مالــي نبــود  ،حاشــيه هايــش را هــم بيخيــال پــس .
درســت يــا اشــتباه بســياري از مــا ايــن كار را كــرده ايــم  ،يــا حداقــل مــن كــرده ام  .ايــن در حالــي اســت كــه گاهــي اوقــات حواشــي ميتواننــد جــذاب تــر از يــك فيلــم كامل باشــند.
كلمــه ي حواشــي در صنعــت ســينما ممكــن اســت در برگيرنــده ي معنــاي خيلــي چيــز هــا باشــد  .از مســائل مهمــي كــه در پيــش توليــد اتفــاق مــي افتنــد  ،تــا اتفاقاتــي كــه در
هنــگام توليــد رخ ميدهنــد و گاهــا اتفاقاتــي بعــد از اكــران اثــر  .در ايــن ميــان  ،در ميــان تمامــي ايــن شــلوغي هــا و حاشــيه هــا  ،هــزاران نامــه نوشــته ميشــود  ،از كارگــردان بــه
اســتوديو  ،از كارگــردان بــه كارگــردان  ،از كارگــردان بــه بازيگــر و ...
نامــه نــگاري ســينمايي خــودش يكــي از آن حاشــيه هــاي جذابــي ســت كــه ممكــن اســت هيــچ يــك از شــما بــه آن فكــر هم نكــرده باشــيد  .بــه نظرتــان جذاب نيســت كــه بدانيم
تاريــخ ســازان ســينما در نامــه هايشــان بــه يكديگــر يــا بــه اســتوديو هــاي فيلمســازي چــه مــي گفتــه انــد؟ ممكــن اســت كمــي عجيــب بــه نظــر برســد  ،ولــي هــر كــس ممكــن
اســت كنجــكاو باشــد كــه پيرامــون ســاخت فيلــم مــورد عالقــه اش چــه ميگذشــته و در نامــه هــاي رد و بــدل شــده چــه حــرف هايــي گفتــه ميشــده .
عنــوان ايــن متــن نامــه هايــي از سينماســت  .چــرا؟؟ زيــرا از ديــدگاه مــن  ،ســينمايي كــه امــروزه آن را ســينما ميناميــم  ،مديــون بســياري از كارگــردان هــاي بــزرگ جهــان اســت
 .زيــرا تعريفــي كــه ســينما دارد  ،شــكل گرفتــه از هســته ي تفكــر آنــان بــوده  .پــس بــه گمــان مــن  ،اگــر تعريفــي كامــل و مناســب از كلمــه ي ســينما بخواهيــم  ،ميتوانيــم بــه
آثارشــان مراجعــه كنيــم و پيرامــون آن هــا مطالعــه كنيــم  .بــراي هميــن ايــن متــن را نامــه هايــي از ســينما ناميــدم  ،چون بــه ظن مــن نامــه هايــي اســت از درون مايــه و روح واقعي
سينما .
در ايــن متــن  ،بــه مــرور كــردن نامــه هــاي فيلمســازان و يــا بخشــي از متــن نوشــته هايشــان ميپردازيــم  .جالــب اســت كــه بدانيــم كــه يــك كارگــردان  ،بــه هنــگام توليد يكــي از
آثــارش  ،چــه در ســرش ميگذشــته  ،جالبتــر از آن ايــن اســت كــه بدانيــم يــك فيلمســاز بــا چــه كســاني در ارتبــاط بــوده  ،بــا كداميــك از چهــره هــاي مشــهور و در كجــاي جهــان
ارتبــاط داشــته اســت  ،تمامــي ايــن مســائل  ،همــان چيــز هــاي كوچكــي هســتند كــه هيــچ كــدام از مــا بــه آن هــا توجهــي نميكنيــم  ،البتــه توجــه كــردن بــه آن هــا ممكن اســت
خيلــي مهــم نباشــد ولــي همچنــان  ،جذابيتــش را از دســت نــداده اســت و همچنــان موضوعــي ســت كــه جلــب توجــه ميكند .
بــراي شــروع  ،بــه فيلمســاز صاحــب ســبك و همــه فــن حريــف ميپردازيــم  .اســتنلي
كوبريــك  .كوبريــك تنهــا يــك اســم نيســت  ،بــه ظــن مــن كوبريــك يــك ســبك
اســت  .يــك قــاب بــه خصــوص بــراي ژانــر هــاي مختلــف ســينما  .كويريــك تنهــا
يــك فيلمســاز نبــود  ،بــه ظــن مــن كوبريــك يــك فيلســوف بــود كــه از طريــق روزنــه
ي ســينما حــرف هايــش را ميــزد  .ســينما بــراي كوبريــك يــك زبــان ســخن بــود و
تمامــي حــرف هايــي كــه نميتــوان بــه هــر طريقــي زد را از طريــق دريچــه ي ســينما
بيــان ميكــرد .
كوبريــك در تمامــي ژانــر هــاي ســينما فيلــم ســاخته  ،از رمانتيــك تــا وحشــت  .او را بــا
درخشــش و غــاف تمــام فلــزي و اســپارتاكوس ميشناســيم  .همــه ي مــا فيلــم: 2001
يــك اديســه ي فضايــي را ديــده ايــم  ،اگــر هــم نديــده ام  ،ميشناســيم  .در ذيل  ،بخشــي از
نامــه ي كوبريــك را بــه اســتوديو ي ام جــي ام ميخوانيــم كــه در تاريــخ بيســت و هفتــم
آگوســت ســال هــزار و نهصــد و هفتــاد نوشــته شــده  .از ايــن نامــه پيداســت كه دو ســال
پــس از ســاخت يــك اديســه ي فضايــي  ،ام جــي ام تصميــم به ســاخت قســمت دوم آن
را داشــته كــه خشــم كوبريــك را بــر مــي افكنــد  .متــن نامــه :
“جيمزعزيز،
ازقرارمعلومشماواستوديوتاندرصددساختنقسمتدوميبرايفيلميكاديسهيفضايي
هستيد  ،بنا به شكايات من  ،وكيل من معتقد است كه بازنده ي پرونده من خواهم بود و راهي
برايمتوقفكردنشماندارم.
در هر حال  ،ميخواستم خدمتتان عارض شوم كه اگر شما موفق به ساخت قسمت دوم فيلم
من شديد  ،آن استخوان تاپير ( نوعي پستاندار شبيه به خوك ) را كه در فيلم استفاده شده و
توسط آن كپي به طرف آسمان پرتاب ميشود را  ،در حلقتان فرو ميكنم  .پس حتي االمكان
سربهسرمننگذاريد.
باآرزويموفقيت،استنلي”
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نامـه ي تنـدي كـه كوبريـك به اسـتوديو ام جي ام نوشـت  ،تاثير به سـزايي نداشـت  ،چرا كه
قسـمت هاي بعدي اين فيلم  ،طي سـال هاي آينده توسـط كارگردانان مختلف سـاخته شـد
 .بـا ايـن حـال  ،طـي همان سـالها كوبريك در حال شـكل دادن قـاب و نگاه خودش بـود  ،كه
بـه ظـن مـن  ،قابـي كه كوبريك براي خودش شـكل داد  ،تمامـي آثارش را نيـز در بر گرفت و
اديسـه ي  2001را يـك سـر و گـردن از قسـمت هاي بعدي اش بـاال تر برد .

سازنده ي پرندگان  ،رواني  ،سرگيجه و ...
كســي كــه لقــب اربــاب وحشــت را از آن خــود كــرد و ســينمايش  ،عطــر و بــوي خودش
را دارد  .مــردي كــه بــا آثــارش همــه ي مــارا بــه صندلــي مــان ميخكــوب ميكنــد و
گاهــي اوقــات نفســمان را هــم ميگيــرد  ،آلفــرد هيچــكاك  .مــردي كــه ميگوينــد هيــچ
موقــع فيلمهــاي خــودش را نديــد  .از اواســط  ،تــا اواخــر دهــه ي پنجــاه هيچــكاك بــي
ماننــد شــد  .در اوج قــدرت  ،فيلمســازي بــزرگ بــود  .آثــاري بــي همتــا خلــق كــرد  ،كه
تاچنــد نســل بعــد تماشــاگران را همچنــان بــه صندلــي ميخكــوب كنــد  .در ذيــل نامــه
ي هيچــكاك بــه فرانســوا تروفــو  ،فيلمســاز و منتقــد فرانســوي را ميخوانيــد  ،كــه بــه
هنــگام نــگارش كتــاب ســينما بــه روايــت هيچكاك در ســال  1966نوشــته شــده اســت
 .متــن ايــن نامــه :
“فرانسوا ي عزيز ،
فكر ميكنم كه كتاب بسيار خارق العاده ست و ميخواهم به تو تبريك بگويم  .فقط
هنگامي كه نگاهي به صفحات ان مي انداختم  ،با يك متن اشتباه مواجه شدم! در
صفحه ي بيست و پنج ويرجينيا والي بايد به كارمليتا گراتي تغيير يابد  .ممكن است
براي تغيير نسخه ي فرانسه ي آن دير شده باشد  ،ولي از تو ميخواهم كه فورا در نسخه
ي انگليسي  ،اين اشكال را تصحيح كني .
در ضمن  ،شنيده ام كه فارنهايت ( فيلم فرانسوا تروفو كه در همان سال اكران شده
بود) در نيويورك  ،پاريس و لندن فروش خوبي داشته است .
با آرزوي موفقيت  ،هيچكاك
پ.ن  :راستي  ،شنيده ام كه فارنهايت در اولين شب اكرانش در لس انجلس حسابي
غوغا به پا كرده است ”.
فيلــم هــاي هيچــكاك هميشــه مخاطــب داشــتند  ،زيــرا موضــوع آنهــا مختلــف بــود
 ،در كارنامــه اش از فيلــم هــاي پرفــروش معمايــي و حادثــه اي  ،تــا كمــدي ســياه و
روانشــناختي داشــت  .بــه هميــن خاطــر بــود كــه هيچــكاك در زمانــي كــه در اوج بــود ،
نظــر بســياري از منتقديــن را نســبت بــه خــودش جلــب كــرد  .آنــدره بــازن معتقــد بــود
كــه هيچــكاك تنهــا يــك متخصــص اســت كــه فــوت و فــن كار را ميدانــد  .در حالــي
كــه اريــك رومــر و كلــود شــابرول ديدگاهــي كامــا متفــاوت داشــتند و بــه يــاري هــم
 ،كتابــي نوشــتند كــه هيچــكاك را نقــد ميكــرد  .بــه ظــن آنهــا  ،هيچــكاك فيلمســازي
بــود كــه چيــزي بــراي گفتــن دربــاره ي موقعيــت بشــر داشــت .

در ميــان تمامــي كمديــن هايــي كــه ميشناســيم  ،نامــي وجــود دارد كــه حتــي بــا بــه يــاد
آوردن آن ميتــوان بــه خنــده افتــاد  .بــه يــاد آوردن اسمشــان همــراه بــا بــه يــاد آوردن
ديالــوگ هايشــان  ،حركاتشــان  ،اتمســفر صميمانــه و مرموزانــه اي كــه ميانشــان شــكل
ميگيــرد  ،در ذهنمــان تصويــري ميســازد از ســه نفــر  ،يكــي بــا ســبيلي پر پشــت و عينك
و ســيگار برگــي كــه هيــچ گاه از دســتش نمــي افتــد  ،يكــي بــا قامتــي كوتــاه و لهجــه اي
ايتاليايــي  ،و يكــي بــا موهايــي طاليــي و فــر كــه هــم كــر اســت و هــم الل و كالهــي
بســيار كهنــه بــر ســر كــه انــگار زيــر پــاي چنديــن اســب لگــد مــال شــده .
بلــه  ،بــرادران ماركــس  ،گراوچــو  ،چيكــو و هارپــو  .ســه بــرادر كــه بــا كمــدي كالم و
كمــدي موقعيتشــان  ،همگــي مــان از خنــده ريســه رفتــه ايــم  .در ادامــه  ،نامــه اي از
گراوچــو ماركــس بــه اســتوديو ي بــرادران وارنــر ميخوانيــم  .ايــن نامــه در ارتباط بــا ادعاي
اســتوديو ي بــرادران وارنــر در مــورد حــق مالكيــت نــام كازابالنكاســت  ،درســت پــس از
ايــن كــه بــرادران ماركــس فيلمشــان را شــبي در كازابالنــكا ناميدنــد  .در متــن ايــن نامــه
 ،گراوچــو همچنــان گراوچــو ي آشــنايي اســت كــه بــر پــرده ي نقــره اي ميديديــم  ،زيــرا
حــس طنــز و لحــن كنايــه آميــزش بــه خوبــي حــس ميشــود  .خالصــه اي از ايــن نامــه
ي تنــد و خنــده آور :

“برادرانوانر عزيز،
مسلماراههايبسيارزياديبودكهيكشهررابهنامخودبكنيدوآنراتصاحبكنيد.راههايي
بسيار بهتر از اين كه درست پس از با خبر شدن از اين كه ما از نام كازابالنكا استفاده كرده ايم ،
طي يك نامه از آن به عنوان مال خود نام ببريد .
گويا حكايت از اين قرار است كه جد شما  ،فرديناند بالبوآ وارنر  ،در سال ، 1471به هنگامي كه
به دنبال يك ميان بر براي رسيدن به بربنك ميگشته  ،به طور ناگهاني  ،تكه زميني ديده و از
آنخوششآمدهوآنراكازابالنكاناميدهكهمالخودشباشد.
شماادعاميكنيدكهشماصاحبكازابالنكاهستيدوهركسيبخواهدازنامآناستفادهكند،
بايدازشمااجازهبگيرد.بههيچعنواندركتاننميكنم.
در مورد برادران وارنر چطور ؟ آن هم مال شماست؟ شما قطعا اجازه ي استفاده و تصاحب نام
وارنر را داريد  ،اما برادران را چطور؟
الزم شد ذكر كنم كه اگر شما برادر هستيد  ،ما ها خيلي وقت است كه برادريم  ،حتي پيش از
اينكهشمابرادرباشيد.
و در آخر اين كه همه ي ما به شكل زير پوستي برادر هستيم  ،يا حداقل دوست هستيم  ،در
صورتيكهشبيدركازابالنكا،همانشبيدركازابالنكابماند.
باآرزويموفقيت،گراوچوماركس”
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پـس از ايـن نامـه  ،گويا اسـتوديو بـرادران وارنـر  ،حرفي براي گفتن نداشـته انـد و حرف هاي
ماركـس را پذيرفتـه انـد  .چـون كـه فيلم با نـام شـبي در كازابالنكا به نمايـش در آمد .
در حيـن خوانـدن نامـه ي ماركـس  ،متوجـه شـدم كه شـخصيت واقعـي او  ،چنـان تفاوتي با
شـخصيت هايـي كـه بـه تصوير كشـيده ندارد  .شـايد هـم اين نقطه ي قوت كارشـان باشـد
 ،چـون كـه بـه ظن خيلـي هـا  ،از جمله خود مـن  ،آن ها بيشـتر از كارگـردان آثارشـان مولف
هسـتند و تاثيـري بـه سـزا در باورپذير كـردن موقعيت هـا دارند .
گاهـ ًا  ،مـا مخاطبيـن  ،از دريچه ي ديد خودمان  ،يـك كارگردان را فقط يك كارگردان ميبينيم
 ،چون ممكن اسـت مسـائل شـخصي زندگي يك فيلمسـازي كه صاحب سبك است و بسيار
هـم پـر مخاطب و دوسـت داشـتني سـت  ،اصال جالب نباشـد  .ولـي در ميان همـه  ،خيلي ها
پيدا ميشـوند كه كنجكاو نامه نگاري هاي فيلمسـازان باشـند  ،نامه نگاري سـينما گران حتما
نبايسـتي مرتبط با فيلم باشـد  ،ميتواند بحثي مجزا از سـينما باشد .
در سـال  ، 2013مارتيـن اسكورسـيزي بـزرگ  ،نامـه اي براي دخترش  ،فرانچسـكا نوشـت .
محتـواي ايـن نامـه كـه براي اولين بـار در يك مجله ي ايتاليايي به چاپ رسـيد  ،آينده اسـت .
آينده ي روشـن صنعت سـينما  .و در اخر اسكورسـيزي ميگويد  :اين ابزار و امكانات نيسـتد كه
يـك فيلـم را خلـق ميكننـد  ،بلكه اين تو هسـتي كه ايـن كار را ميكني .
بخش هايي از متن اين نامه :
عزيزترينم،فرانچسكا،
این نامه را درباره آینده برایت می نویسم  .من از طریق لنزهای دنیایم به آن نگاه می کنم  ،از
درونلنزهایسینما،کهمرکزآندنیابودهاست.درچندسالگذشتهفهمیدهامایدهسینمایی
کهباآنبزرگشدم،درحالنزديكشدنبهخطپاياناست،همانیکهدرفیلمهاییاستکه
از دوران کودکی به تو نشان ميدادم  .همان که پررونق و پر پر طرفدار بود وقتی كه فیلمسازی
امراشروعکردم.اشارهبهفیلمهایینمیکنمکهپیشترساختهشدهاند،بلكهبهآنهاییاشاره
دارم که قرار است ساخته شوند  .منظورم نومیدی نیست  .این کلمات را در ناراحتي و شکست
نمینویسم.برعکسفکرمیکنمآیندهدرخشاناست.
ما همیشه می دانستیم که سینما تجارت است  ،و هنر سینما به تحقق پیوست چون با شرایط
تجاریبرابرويكسانشد.هیچکدامازماکهدرسالهای 1960و 1970سینماراشروعکردیم
،تصوريازآنچهكهقراربوداتفاقبيافتدنداشتيم .میدانستیمكهبایدسختتالشکنیمتااز
آنچهبهآنعشقميورزيديم،پشتيبانيكنيم.
اما با همه توجهی که به ماشین فیلمسازی و پیشرفت تکنولوژی شده  ،که به این انقالب در
فیلمسازیرسیده،یکنکتهمهمبراییادآوریوجوددارد،تجهیزاتفیلمرانمیسازند،بلكه
شمافیلمرامیسازید.بهدستگرفتندوربینوآغازفیلمبرداریوسپسکنارهمقراردادنش
با نرم افزار تدوین  Final Cut Proمجانی است  .ساختن یک فیلم  ،همانی که در نظر
داريبسازيبحثشجداست
اگر دوست و استادم جان کاساوتیس امروز زنده بود  ،قطعا از تمام ابزاری که امروزه وجود دارد
استفاده می کرد اما او همین حرف ها را ميزد و همين نظر را داشت  .کاساوتیس همیشه می
گفت  :بايد کامال به کار متعهد باشي  ،باید همه چیز خودت را ببخشی و باید در شروع  ،از جرقه
پیوندی حفاظت کنی که به شما انگیزه می دهد تا يك فیلم بسازی  .باید با تمام زندگی ات از
آن حمایت کنی  .در گذشته چون فیلمسازی خیلی گران بود  ،باید مقابل مصالحه و درماندگی
ازخودمحافظتمیکردیم.درآیندهبایدخودترامقابلچیزدیگریآبدیدهوباتجربهکنی،تا
شورشی که سوار بر يك موج است و اجازه می دهد فیلم از مسیر خود خارج شود  ،معلق بماند .

اسكورسيزي  ،در مصاحبه اي كه در سال  2012انجام داده بود  ،به مسئله ي تاثير كودكان روي
بزرگساالن اشاره داشت  .به نظر اسكورسيزي براي هر بزرگسال  ،وارد شدن به دنياي خالقانه و
زيبايفكريككودكميتواندبسيارالهامبخشباشد.اسكورسيزيازدختر14سالهاش،فرانچسكا
،الهامميگرفتهونتيجهياينالهامبخشيفيلمهوگوبودكهدرسال 2012ساختهشد.
نامه اي كه اسكورسيزي به دخترش نوشت  ،پس از ساختن گرگ وال استريت بود  .و در صحبت
هايشعنوانكردهكهدختركوچكمراخيليجديترميگيرماززمانيكهبهانهاياستبرايالهام
گرفتنوفيلمساختن.
و بــراي آخريــن كنجــكاوي لــذت بخــش در نامــه نــگاري هــاي فيلمســازان  ،بــه ســراغ
نامــه ي معــروف اســتنلي كوبريــك بــه اينگمــار برگمــن ميرويــم  .نامــه اي كــه در آن ،
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كوبريــك برگمــان را مــورد ســتايش قــرار ميدهــد  .نامــه در تاريــخ نهــم فوريــه ي ســال
 1960نوشــته شــده  ،در آن زمــان كوبريــك آثــاري همچــون اســپارتاكوس  ،راه هــاي
افتخــار و كشــتن را در كارنامــه ي هنــري اش داشــته .
متن اين نامه :

“آقايبرگمانعزيز،
شماآنقدرافتخاروموفقيتتصاحبكردهايد،كهفكرميكنمچناننيازيبهاينمتننباشد.اما
وظيفهيخودمدانستمتابهعنوانيككارگردانوبهنوبهيخودم،شماودنيايكهكشاني
ايكهبهفيلمهايتانبخشيدهايدراستايشوتحسينبكنم.
چشماندازوديدگاهشمانسبتبهزندگيمنراعميقاتكانده،بيشترازهرچيزي...منباوردارم
كهشمابزرگترينفيلمسازايندورانهستيد.وفراترازانعازشمااجازهميخواهمكهبگويم،
شمابسياردرامرفضاسازيوشكلدادناتمسفر،بسيارمتبحرهستيد.همينطوردرظرافت
اجرا  ،اجتناب از آشكار بودن و همين طور واقعي و باور پذير بودن و كامل بودن شخصيت ها .
و در اينجا بايد بگويم  ،كه شما واقعا از بركت بازيگراني خارق العاده بهره مند هستيد  .مكس
وان سيدو و اينگمار تولين را هميشه در خاطر دارم  .و همين طور بسياري ديگر كه نامشان از
خاطرمميرود.منبرايشماآرزويبهترينهارادارم،ومشتاقانهكارهايتانرادنبالميكنم.
باآرزويموفقيت،استنلي”
كوبريك اين نامه را در سال  1960نوشت  ،و هميشه مدعي بود كه برگمان تاثير بسيار زيادي بر
رويش داشته  .فيلمهاي برگمان هميشه در صدر جدول فيلم هاي محبوب كوبريك قرار داشته
است،بهخصوصتوتفرنگيهايوحشي.
نوشتهياصلينامهايكهخوانديد،هماكنوندرموزهيفيلمدربرليننگهداريميشود.
نامه هايي از سينما خوانديم  ،نامه هايي از روح واقعي و فكرهاي پشت تمامي فرمول ها و مسائل .
هريكبادنياييمتفاوتونگاهيمتفاوت.تمامياينفكرهاونگاههامعرفنامسينمابرايخيلي
از ما ميشوند  .زيرا وقتي به دنبال شاهكار هاي سينما ميرويم  ،با درخشش  ،راننده تاكسي  ،شهروند
كين،پدرخواندهو...روبهروميشويم.تماميايننامهاوعناوينآشنا،ثمرهيتفكرونگاههاييك
فيلمسازبودهاند.سينمايكفيلمويكسالنوچندتماشاچينيست.سينمايكدنياست.
ولي پس از تمامي حرف ها و حاشيه ها  ،سينما هم ساكت ميشود  ،پس از تمام شدن يك فيلم ،
هنگاميكهچراغهايسالنخاموشميشوند،همهسالنراترككردهاند.ولييكفيلمهميشهپر
سرو صداخواهد بود ،هميشه شلوغو زنده خواهد بود ،يك فيلم هميشهكليحرف براي گفتندارد
.ايننامههاتنهازمزمههايدنيايسينمابودكهمافيلمهايشراميبينيم...

نوآر ؛ ژانر بودن یا ژانر نبودن ؟
نویسنده :احمدرضا شعبان زاده
ahmad2a22@gmail.com

آنچنـان کـه از تعاریـف و تعابیـر مربـوط بـه ژانـر بـر مـی آیـد ؛ ایـن کلمـه ریشـه ای
فرانسـوی بـه معنـای گونه و نـوع دارد .ژانر فقط محدود به سـینما نیسـت و قلمروهای
گسـترده ای در ادبیـات و دیگر هنرهـا دارد.
در اوایـل قـرن بیسـتم تحلیـل خاصـی از مفهوم ژانـر در ادبیـات مطرح می شـود؛ ژانر
ابـزاری اسـت کـه نظـام سـرمایه داری غـرب از آن بهـره مـی جویـد تـا از مخاطـب
خـود هویـت زدایـی کنـد .تئـودور آدورنـو( )1و مکـس ورتهایمـر( )2کـه هـر دو عقاید
نئومارکسیسـتی هـم داشـتند ژانـر را ظرفی برای اسـتحاله ی فکری مصـرف کننده ی
محصـول هنری می دانسـتند .در مقابل سیسـتم فیلم سـازی ایاالت متحـده از دهه ی
 30بـه بعد با گسـترش اسـتودیوهای فیلم سـازی خـود و تحت انحصـار در آمدن برخی
ژانرهـا در برخـی اسـتودیوها دسـت به گسـترش تمایل "ژانر پسـندی" بـرای مخاطب
سـینما روی خود زد.
بعدهـا در مقابـل ایـن جریان تئـوری مولف جان گرفـت  ،نظریات بنیادینـی که با توجه
بـه عالقمنـدی نظریـه پردازانش به سـینمای ژانر محـور آمریکا  ،نظـر و جایگاه مولف
در اثـر را فراتـر از ژانـر مـی دانسـت ،در دیـدگاه مولـف ،ژانـر خـوب و بـد وجـود ندارد
فیلـم خـوب و بـد وجـود دارد .هرچند با وجـود همه این نظـرات موافـق و مخالف برای
ژانـر ،مـی تـوان بـه فوایدی هـم؛ از جمله فراهـم کردن امکان مقایسـه بیـن فیلم ها و
همچنیـن کمـک کـردن به وجه صنعتی سـینما اشـاره کرد .امـا ژانرهای اصلی سـینما
را در  5بخـش تقسـیم بنـدی کـرده انـد :ملـودرام ،کمدی ،وسـترن ،جنایی ،ترسـناک.
ژانرهایـی کـه از سـالهای ابتدایی سـینما با سـینما متولد شـده انـد و ژانرهـای دیگر از
دل اینهـا بـه وجود آمـده اند.
کلـود لـوی اشـتراس( )3جامعـه شـناس ژانرهـا را فرزنـد تضادها ،اسـطوره هـا و تقابل

الگوهـای کهـن مـی دانـد .عناصـری ماننـد آگاهـی و ناآگاهی ،خیـر وشـر ،زن و مرد،
واقعیـت و دروغ .از طـرف دیگـر دو گرایـش حداقلـی و حداکثـری بـر دیـدگاه هـای
مختلـف ژانـر تاثیـر دارد دیـدگاه مینیمـال (حداقلـی) معتقـد اسـت هرچیزی مـی تواند
ژانـر باشـد کـه موجـب اشـتباه های اساسـی در خوانـدن فیلم هـای اجتماعـی ،کودک
و جـاده ای بـه عنـوان ژانر شـد و دیـد ماکسـیمال(حداکثری) که طرفدارانـش معتقدند
همـه ی اصـول بایـد درسـت باشـد تا ژانر داشـته باشـیم هرچند اگـر ژانـر را حداکثری
فـرض کنیـم اصلا ژانـری نداریـم و مجـال بـرای قـرار دادن همه ِالـه مان هـا در اثر
وجـود نـدارد و آثـار بـا ایـن نظـر رو به تکـرار محض مـی روند .امـا در تاریـخ نقد فیلم
کمتـر پدیـده ای بـه انـدازه "فیلـم نوآر" محـل اختالف نظر منتقـدان و نظریـه پردازان
سـینمایی بوده اسـت.
فیلم نوآر از نگاه «ریمون بورد» و «اتیین شـومتون » ،منتقدان فرانسـوی که نخسـتین
کتـاب را در ایـن باره منتشـر کردند،در مقاله "چشـم انـداز فیلم نوآر آمریکایـی" با بیان
اینکـه سـینماروهای فرانسـوی از سـال 1946به بعد بـا فیلم های عجیبی مواجه شـدند
کـه در سـال هـای قبـل نمونه هـای این چنینـی ندیده بودند آثـاری که به قـول آن ها
در لحنـی عجیـب و خشـن مشـترک بودنـد؛ در کیفیت های کابـوس گونـه ،اروتیک و
جنسـی بـودن ،پرابهـام ،مسـئولین فاسـد و قهرمانانی که قربانی هم هسـتند؛ مشـترک
بودنـد و بـه ایـن فیلـم ها یک "سـری" یـا "مجموعه" فیلـم لقـب دادند ،از دیـد چارلز
هایـم و جوئـل گرینبـرگ کـه بـرای نخسـتین بـار در سـال  1968در کتابی بـا عنوان
هالیـوود در دهـه چهـل ،یـک ژانـر و بـه تعبیـر پـل شـریدر( )4در مقالـه جریـان سـاز
"نکاتـی دربـاره فیلـم نوآر" نوعـی جریان ،دوره ،لحـن ،حال و هوا خوانـد هرچند قبل از
وی ریمونـد دورگنـات( )5در مقالـه "رنـگ سـیاه به آن بزن ،شـجره فیلم نـوآر" ماهیت
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ژانـری نـوآر را زیـر سـوال بـرد و به روایـت دیویـد وردول ،جنت اسـتایگر و کریسـتین
تامپسـون "مجموعـه ای از الگوهـای ناهمسـاز" و بـه برداشـت فرانـک کروتنیـک در
کتـاب در خیابانـی خلـوت  2یک "پدیدار" اسـت(.)6
ولـی ایـن مناقشـاتی کـه منجـر بـه جهـت دهـی متفـاوت منتقـدان و دیـدگاه هـای
متغییرشـان بـه فیلـم نـوآر بـود ،بعضـا بـا اسـتدالل هـا و تحلیـل هایـی همراه اسـت.
آن چنـان کـه بـری لنگفـورد در کتـاب "ژانـر فیلـم  :هالیـوود و مـاورای آن" در بخش
ژانرهـای پساکالسـیک مـی نویسـد ":در بحـث مطالعـات رسـانه ای دبیرسـتان هـای
بریتانیـا ،دانـش آمـوزان اغلـب موضـوع ژانـر فیلـم را بـر می گزیننـد .یکـی از تکالیف
متـداول بـرای ارزیابی پایان ترم سـاخت یک کار تبلیغاتی اسـت که بسـته بـه امکانات،
منابـع و بودجـه مدرسـه مـی تواند از رسـانه هـای چاپی (پوسـتر  ،جلـد دی وی دی) تا
حداکثـر تریلـر فیلـم را در بر گیـرد .البته برای فیلمی کـه وجود خارجی نـدارد در ژانری
مشـخص؛ محبـوب تریـن ژانرهـا وحشـت و فیلم نوآر هسـتند.
در اینجـا دالیل بسـیار روشـن و مشـخصی وجـود دارد که چـرا در یک چنیـن تمرینی
آن دسـته از ژانرهـا کـه بیشـتر متکـی بر فضاسـازی و اتمسـفر هسـتند تا منابـع مادی
و بـه زمـان و مـکان خاصـی مربوط نمـی شـوند (و در نتیجه مـی تواننـد در خانه های
دانـش آمـوزان ،پارک هـای محلـی ،گاراژها فیلم برداری شـوند) از محبوبیت بیشـتری
برخوردارنـد .روشـن اسـت که بـه دلیل وجـود چنین عواملـی فیلم هـای جنگی ،علمی
تخیلی یا وسـترن شـانس بسـیار کمتری خواهند داشـت .با توجه به وجود این شـرایط
خـاص و محدودیـت هـا ،کارهـای دانـش آمـوزان همـان گونـه کـه مـی شـود انتظار
داشـت ،بیشـتر معطوف به قواعد و سـنت های شـمایلی و سـبکی خواهد بود تا روایت،
چـه برسـد بـه دغدغـه هـای مضمونـی و سـاختاری .در نتیجه بخـش بزرگـی از وقت
و تمرکـز ایـن دانـش آمـوزان وقـف خلـق ،طراحـی نورپـردازی و عناصر کلیـدی چون
اسـلحه ،سـیگار ،خیابـان هـای بـاران خـورده ،پنکـه هـای سـقفی و زنـان اغواگـر و
تهدیدآمیـز خواهنـد بـود )7(.اما همین نکتـه ی ظریف فاصله گرفتـن از روایت و تمرکز
بیشـتر روی شـمایل نگاری(موقعیـت هـای آشـنا ،جهره های آشـنا و عناصر آشـنا) که
علاوه بـر پالت و سـبک اودیو ویژوال از ویژگی ژانرهای سـینمایی اسـت باعث شـده
نـوآر بـه عنـوان یک "فضـا"" ،سبک""،اسـتایل" شـناخته شـود .همانطور کـه برخی از
نظریـه پـردازان سـینمایی مثـل تومـاس شـاتز فیلـم نـوآر را یـک ژانر مشـخص نمی
داننـد بلکـه معتقدنـد فیلم نوآر یک سـبک تصویری-سـینمایی اسـت که مـی تواند در
ژانرهـای مختلفـی از فیلـم های گنگسـتری تا درام هـای اجتماعـی و خانوادگی و فیلم
هـای ژانـر جنایـی و همیـن طـور فیلم هـای فانتـزی و علمـی تخیلی ظاهر شـود .آلن
سـیلور "منتقـد آمریکایـی و متخصص مطالعـات مربوط به فیلـم نوآر" ،از ایـن فیلم ها
بـه عنـوان یـک پدیده نام مـی بـرد و آن را مجموعـه ای از کدهای بصـری و تماتیک
مـی داند)8(.
بـا توجـه به دسـته بندی های ژانـر و اینکه "پیشـرفت" در ژانر اهمیت دارد و براسـاس
مطالعـات جیـم کیدسـیز روی ژانر وسـترن و این موضوع کـه ژانر "روال" نیسـت بلکه
"رونـد" اسـت ،پویایـی خصیصـه ی مهمـی اسـت که ژانـر بایـد دارا باشـد  .فیلم های
گنگسـتری دهـه  30کـه آن هـا هـم بـه ماننـد نـوآر در زیرمجموعـه ی ژانـر جنایـی
( )crimeقـرار مـی گیرنـد ،داسـتان سـندیکاهای سـازماندهی شـده ای بودنـد که به
محافـل خصوصـی جنایتـکاران مـی پرداختند اما بعـد از اتفاقات دهـه  40و پیش زمینه
هایـش در دهـه  30فیلـم نـوآر جنایت را به سـطح خانه هـا و خیابان هـا آورد و جنایت
عمومـی شـد .پـس به طور مثـال عنصر"وقوع جنایـت" مختص فیلم نوآر نیسـت .فیلم
هـای گنگسـتری علاوه بر حالـت احتـرام و تکریم گنگسـتر بـه دنبال روایتـی پر تب
و تـاب بودنـد کـه خشـونت ها و تنش هـای فیزیکی در آن حـرف اول را مـی زد ،ریتم
سـریع فیلـم و مـدت نماهـای فیلـم اکثرا کوتـاه بـوده ،قهرمان هـای جاه طلـب اغلب
توانایـی هـای خـود را بـه رخ تماشـاگران می کشـاندند (با لبـاس هایی گـران قیمت و
اتوکشـیده و ماشـین هـای مجلـل و  .)...امـا عنصر"جنایـت" در فیلم هایـی با مضمون
معمایـی هـم وجـود دارد کـه در آن هـا برخی المـان های نـوآر هم یافت می شـوند از
جملـه "کارآگاه" و "زن اغواگـر" امـا تفـاوت فیلم های معمایی (برگرفته شـده از ادبیات
گوتیـک انگلیـس) و فیلـم نوآرها (برگرفته شـده از رمان هـای هاردبویلد) در چیسـت؟
اول مـی تـوان بـه عنصـر معمـا در فیلم هـای معمایی اشـاره کـرد که جای خـود را به
تعلیـق در فیلـم نوآرهـا داده اسـت .در فیلـم هـای معمایـی کارآگاه خصوصـی یا پلیس
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بـا اسـتدالل و اسـتنتاج منطقـی به جـواب می رسـد اما در فیلـم نوآرها کنـش قهرمان
در ارجحیـت اسـت (قهرمانـی کـه از قضا قربانی داسـتان هم هسـت) تفـاوت بعدی در
روایـت دو گونـه اسـت .در فیلم های معمایـی روایت از طریق دانای کل بیان می شـود
ولـی در نوآرهـا اغلب روایت اول شـخص همراه با نریشـن و همچنین نمـای نقطه دید
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد .بعـد از اوج گرفتن فیلم هـای گنگسـتری و معمایی نوآر
بـه عنـوان یـک جنبـش سـردرآورد ،همچـون دیگر جنبـش هایـی کـه از دل جریانات
ناپایـدار سیاسـی و اجتماعی بیـرون می آیند.
خاصیـت پارانویایـی نـوآر که هویت ملـی بعد از جنگ را بـه هویت مردانه گـره زده بود
مـورد توجـه سـوزان هیـوارد نیـز در تعریف خـود از فیلم نوآر قـرار مـی گیرد".فیلم نوآر
کـه عمدتـا فیلـم هـای درجـه ب اسـت اغلب بـه عنوان زیـر ژانـری از جنایـی (و فیلم
گنگسـتری) بـه شـمار مـی آیـد .هرچنـد فیلم نـوآر به عنوان یک سـبک ممکن اسـت
در ژانرهـای دیگـر (مثلا ملـودرام و وسـترن) نیـز حضور داشـته باشـد به همیـن دلیل
منتقـدان فیلـم نـوآر را بیشـتر یـک جنبش مـی دانند تـا یک ژانـر"( )10اما بـا توجه به
تقسـیم بنـدی هایـی که بـه زیرمجموعه هـای ژانـر معروف اسـت می توان خوانشـی
ارائـه داد از اینکـه نـوآر بخشـی از ژانر جنایی اسـت .زیـر مجموعه های ژانـر عبارتنداز
 :زیرژانر(زیـر گونـه) ،چرخـه ژانـر ،سـبک ،هیبریـد هـا و البته سـنت های بومـی .ریک
آلتمـن ( )11از "نظـام هـای نشـانگان مشـابه" نـام مـی بـرد و مـی گویـد :فیلـم های
گنگسـتری و نـوآر چـون از نظـام های نشـانگان مشـابهی در روایت و سـبک بهره می
برنـد نمـی تواننـد خـود یک ژانـر مسـتقل از هم خطاب شـوند و بـه عنـوان زیرژانر در
ژانـر جنایـی قرار مـی گیرند.
از طرفـی بـه دلیـل محدوده ی زمانی ای که برای نوآر برشـمرده شـده ()1957 1939-
برخـی ایـن فیلـم هـا را جزیـی از چرخـه ی آثار جنایـی می داننـد (هرچند محـدود) به
گفتـه ی بـری لنگفورد آثـار نوآر حتی  5درصـد تولیدات آن زمان هالیوود هم نیسـت و
بـه صـورت خوش بینانـه تا سـال  8، 1950تا 15درصد تولیـدات هالیـوود را رقم زندند.
(تفـاوت عـدد بـه دلیـل خوانش کمینه گرا و بیشـنیه گـرا از مفهوم ژانر اسـت .در حالت
بیشـینه حـدود  22فیلـم نوآر و در حالت کمینه  300فیلم نوآر تخمین زده شـده اسـت).
فیلـم هایـی کـه اکثـرا در کمپانـی پارامونت(نوآرهـای رده الـف) و آر کـی او(نوآرهـای
درجـه ب) سـاخته مـی شـدند .بیلـی وایلـدر جملـه ای بـا این مضمـون دربـاره غرامت
مضاعـف دارد کـه نمی دانسـتیم فیلـم نوآر می سـازیم فک می کردیـم فیلمی اروتیک
بـا محوریـت فم فتـال می سـازیم .عالوه بـر اینکه در ایـن جمله بـه ناخودآگاهی فیلم
نـوآر اشـاره شـده به نوعی هیبرید شـدن فیلـم های جنایی و اروتیک هم اشـاره شـده
هرچنـد در آثـاری مثـل گیلـدا و قاتلین و از درون گذشـته بیشـتر (از غرامـت مضاعف)
بـه ایـن بخش توجه شـده اسـت .در مورد سـنت هـای بومی می تـوان گفت آثـار نوآر
آمریکایـی تریـن فیلم هایی اسـت که سـاخته شـده اسـت  .همـه ی عناصـر آمریکایی
اسـت از شـغل هـا ،آدم هـا و حتـی پوشـش ها تا مـکان فیلم ها کـه اکثـرا نیویورک و
لـس آنجلس و سـان فرانسـیکو اسـت (هرچند این فیلم هـا را برای اولین فرانسـوی در
اواسـط دهـه  40شـناختند) .بـا همه ایـن توضیحات هرچند نـوآر را نمی توان در دسـته
بنـدی ژانرهـای سـینمایی جـای داد امـا نـوآر و فیلـم نـوآر مجالی بـرای طبقـه بندی
بخشـی از تاریخ سینماست.
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یک  :معرفی ها
فیلـــم بـــا صحنـــه ای آشـــفته آغـــاز مـــی شـــود کـــه در آن ماشـــینی بـــا
س ــرعت در ش ــب در ح ــال پش ــت س ــرگذراندن خیاب ــان ه ــای ل ــس آنجل ــس
اســـت و بـــه ســـمت دوربیـــن مـــی آیـــد در حالـــی کـــه کارگـــری مشـــغول
تعمیـــر خـــط آهـــن داخلـــی شـــهر اســـت .بـــه ســـرعت ماشـــین در مســـیر
اضاف ــه م ــی ش ــود و اتومبی ــل حت ــی از تابل ــوی ایس ــت ه ــم عب ــور م ــی کن ــد
و در موقعی ــت برخ ــورد ب ــا کامیون ــی در ادام ــه ق ــرار م ــی گی ــرد نم ــای الن ــگ
ش ــات ،س ــرعت ،آش ــوب و همچنی ــن تنش ــی ک ــه در ص ــدای فیل ــم وج ــود داره
ب ــه بینن ــده الق ــا م ــی کن ــد ک ــه چی ــزی رخ داده ی ــا در ح ــال رخ دادن اس ــت.
در نمــای بعــدی اتومبیــل کنــار ســاختمانی متوقــف مــی شــود ولــی برخــاف
تم ــام عجل ــه و س ــرعتی ک ــه در نماه ــای قب ــل دیدی ــم م ــردی ب ــا پالتوی ــی
بلن ــد و کاله ب ــر س ــر آرام از ماش ــین پی ــاده م ــی ش ــود .الن ــگ ش ــات قب ــل
تبدیـــل بـــه مدیـــوم شـــده و مـــردی کـــه پشـــتش بـــه دوربیـــن اســـت وارد
س ــاختمانی م ــی ش ــود مکالم ــه ی نگهب ــان س ــاختمان و م ــرد (ک ــه همچن ــان
پشــت بــه دوربیــن ایســتاده) نــام وی (آقــای نــف) و شــغل وی (مامــور بیمــه)
را ب ــرای بینن ــده مش ــخص م ــی کن ــد (بیل ــی وایل ــدر ب ــدون اینک ــه حرک ــت
اضاف ــه ای انج ــام ده ــد مش ــغول دادن اطالع ــات ب ــه مخاطب ــش اس ــت ).م ــرد
وارد اتـــاق کار خـــود مـــی شـــود ســـیگارش را روشـــن مـــی کنـــد و شـــروع
مـــی کند":یادداشـــت اداری از والتـــر نـــف ،بـــه بارتـــن کیـــز ،مدیـــر بخـــش
تحقیقـــات خســـارت  ،لـــس آنجلـــس  16 ،جـــوالی ( "1938دو شـــخصیت
اصل ــی فیل ــم  ،م ــکان فیل ــم و زم ــان فیل ــم در همی ــن جمل ــه مش ــخص م ــی
شـــود) و در ادامـــه مطالبـــی راجـــع بـــه پرونـــده ی دیتریکســـن مـــی گویـــد
کـــه همـــان طـــور کـــه خـــود هـــم مـــی گویـــد بـــه اعتـــراف شـــبیه اســـت
"مـــن دیتریکســـن رو کشـــتم .مـــن ،والتـــر نـــف ،کارمنـــد شـــرکت بیمـــه،
ســـی و پنـــج ســـاله ،مجـــرد ،بـــدون هیـــچ زخمـــی؛ البتـــه تـــا همیـــن چنـــد
ســـاعت پیـــش ،آره! مـــن کشـــتمش ،بـــه خاطـــر پـــول و یـــه زن کشـــتم و
ن ــه پ ــول رو بدس ــت آوردم ن ــه زن رو" (نم ــای بس ــته) گ ــذر منطق ــی وایل ــدر
از النـــگ شـــات ابتدایـــی فیلـــم وقتـــی از هیچـــی خبـــر نداریـــم بـــه اینجـــا
کـــه ب ــا توضیحـــات فـــراوان (فص ــل معرف ــی والت ــر نـــف از زب ــان خ ــودش)
وی و عمل ــی را ک ــه انج ــام داده م ــی شناس ــیم ب ــه نم ــای بس ــته ،از ن ــکات
اصلـــی ایـــن ســـکانس اســـت .سکانســـی کـــه هـــم فصـــل ابتدایـــی فیلـــم
اس ــت و ه ــم فص ــل معرف ــی والت ــر .والت ــر هنگام ــی ک ــه ب ــرای کی ــز ماج ــرا
را تعری ــف م ــی کن ــد فیلی ــس را ه ــم معرف ــی م ــی کن ــد .وقت ــی ب ــرای بیم ــه
ی اتومبیـــل آقـــای دیتریکســـن بـــه خانـــه اش مـــی رود بـــرای اولیـــن بـــار
فیلی ــس را م ــی بین ــد .در س ــکانس معرف ــی فیلی ــس هم ــه ی عناص ــر صحن ــه
و دوربی ــن در خدم ــت ش ــخصیت فیلی ــس هس ــتند ت ــا در مرک ــز توج ــه بینن ــده
ق ــرار گی ــرد .اولی ــن عنص ــری ک ــه ب ــرای توج ــه دادن ب ــه حض ــور فیلی ــس در
داس ــتان م ــورد اس ــتفاده ق ــرار م ــی گی ــرد ص ــدای اوس ــت .والت ــر و خدمت ــکار
خان ــه مش ــغول صحب ــت هس ــتند ک ــه فیلی ــس ب ــا س ــوال از خدمت ــکار مبتن ــی
بـــر اینکـــه چـــه اتفاقـــی افتـــاده وارد داســـتان مـــی شـــود .از ایـــن جـــا بـــه

بع ــد در ای ــن س ــکانس در  9نم ــا تم ــام مرکزی ــت توج ــه دوربی ــن و تماش ــاگر
روی فیلی ــس واق ــع م ــی ش ــود -1 .نمای ــی از پش ــت خدمت ــکار و والت ــر ک ــه
ب ــه طبق ــه ی ب ــاال ن ــگاه م ــی کنن ــد (توج ــه کنی ــد ب ــه تاکی ــد وایل ــدر ب ــرای
اینک ــه نش ــان ده ــد ه ــم دوربی ــن ه ــم خدمت ــکار و ه ــم والت ــر ب ــه فیلی ــس
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توجـــه دارنـــد)  -2نمـــای ســـوبژکتیو فیلیـــس کـــه از ایـــن نمـــا والتـــر خـــود
را معرفـــی مـــی کنـــد (قـــوی تـــر بـــودن موضـــع فیلیـــس در ایـــن موقعیـــت
در بـــاال قـــرار داشـــتن او و همچنیـــن نگاهـــی کـــه دوربیـــن "لـــو انـــگل" از
دیـــد والتـــر دارد کامـــا مشـــخص اســـت)  -3نمـــای اکســـتریم لـــو انگلـــی
کـــه هـــم موجـــب توجـــه بیشـــتر والتـــر بـــه فیلیـــس ( و البتـــه تماشـــاگر )
مـــی شـــود و هـــم باعـــث تقویـــت احساســـات وی بـــه فیلیـــس مـــی شـــود
(در ایـــن نمـــا فیلیـــس کامـــا مســـلط بـــه صحنـــه اســـت)  -4یـــک نمـــای
روی شـــانه ی "هـــای انـــگل" ولـــی ایـــن بـــار از جانـــب والتـــر کـــه نشـــان
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دهنـــده ی قـــاب عکـــس هـــای خانوادگـــی روی پیانـــو است(.دســـت بـــاال و
موضـــع مســـلط تـــر والتـــر بـــه اعضـــای خانـــواده ی فیلیـــس) عـــاوه بـــر
اینکـــه ایـــن نماهـــا خاصیـــت معرفـــی لـــوال و آقـــای دیتریکســـون را هـــم
دارد .حتـــی در ایـــن نماهـــا هـــم کـــه تصویـــری از فیلیـــس وجـــود نـــدارد
فیلی ــس ب ــا صحبته ــای والت ــر در مرک ــز توج ــه ق ــرار م ــی گی ــرد ک ــه ب ــه
کی ــز م ــی گوی ــد" ن ــه تن ــگ ماه ــی قرم ــز ،ن ــه ف ــروش بیم ــه نام ــه ه ــا ن ــه
عک ــس ه ــا فق ــط زن ب ــاالی پل ــه ه ــا ب ــرام مه ــم ب ــود"  -5در ای ــن لحظ ــه
نمـــای بســـته پاهـــای فیلیـــس وقتـــی از پلـــه هـــا پاییـــن مـــی آیـــد توجـــه

والت ــر را ب ــه خ ــود جل ــب م ــی کن ــد -6 .ترکی ــب بن ــدی ق ــاب وایل ــدر ب ــه
گون ــه ای اس ــت ک ــه حت ــی ب ــا توج ــه ب ــه ش ــلوغ ب ــودن نم ــا بازه ــم توج ــه
بینن ــده را بـــه فیلی ــس جل ــب م ــی کن ــد( .ب ــا توجـــه بـــه آرای ــش فیلی ــس
در آینـــه و نـــگاه والتـــر نـــه بـــه خـــود فیلیـــس بلکـــه بـــه تصویـــرش در
آین ــه چش ــم چران ــی ه ــای والت ــر ه ــم آغ ــاز م ــی ش ــود)  -7ن ــگاه والت ــر
بـــه پابنـــد ادامـــه پیـــدا مـــی کنـــد (وایلـــدر چشـــم چرانـــی را بـــه اوج خـــود
رس ــانده اس ــت) والت ــر از زیبای ــی پابن ــد فیلی ــس تعری ــف م ــی کن ــد و وی در
حالت ــی ق ــرار م ــی گی ــرد ک ــه دیگ ــر جذابیت ــی ب ــرای والت ــر نداش ــته باش ــد
 -8نمـــای نســـبتا بلنـــد ویـــک دقیقـــه ای کـــه در آن ابتـــدا فیلیـــس روی
صندل ــی نشس ــته و س ــپس از روی صندل ــی بلن ــد م ــی ش ــود و دی ــد دوربی ــن
ه ــم متوج ــه فیلی ــس م ــی ش ــود و او را تعقی ــب م ــی کن ــد والت ــر در م ــورد
بیمـــه اتومبیـــل مطالبـــی مـــی گویـــد ولـــی گویـــا فیلیـــس توجهـــی نـــدارد و
فکــرش درگیــر مســئله ای دیگــر اســت  -9فیلیــس دوبــاره مــی نشــیند و ایــن
ب ــار اول از والت ــر س ــوال م ــی کن ــد و دوب ــاره ق ــرار گرفت ــن در وضعی ــت ج ــذاب
قبلـــی و توجـــه والتـــر بـــه پابنـــد فیلیـــس (نمـــای بســـته والتـــر) ،پرســـیدن
اینکـــه "چـــی روی پابنـــد حـــک شـــده ؟" و فیلیـــس مـــی گویـــد ":اســـمم"
(نمـــای بســـته فیلیـــس) .برخـــاف معرفـــی والتـــر کـــه در ابتدایـــش والتـــر
کام ــا معرف ــی ش ــده ب ــود وایل ــدر در ای ــن س ــکانس ب ــرای معرف ــی فیلی ــس
(حت ــی در ح ــد اس ــم) زم ــان کام ــل ی ــک س ــکانس را اختص ــاص م ــی ده ــد
کـــه کامـــا از پیچیدگـــی شـــخصیت زن ماجـــرا حکایـــت دارد.
در س ــکانس معرف ــی کی ــز ب ــه مانن ــد صحن ــه معرف ــی والت ــر ،ابت ــدا در نمای ــی
از پش ــت معرف ــی م ــی ش ــود (ای ــن مای ــه ی معرف ــی ش ــخصیت ه ــای اصل ــی
مـــرد فیلـــم ،خوانـــش روانکاوانـــه دارد کـــه بـــه دلیـــل نبـــودن مجـــال در
ایـــن جـــا بحـــث نمـــی شـــود) .در حالـــی کـــه کیـــز را مـــی بینیـــم کـــه در
ح ــال ج ــر و بح ــث ب ــا کامی ــون داری اس ــت وایل ــدر بینن ــده را ب ــه ش ــناخت
از کیـــز وا مـــی دارد نماهایـــی بســـته بـــه صـــورت کیـــز ،تنـــد و منطقـــی
صحبـــت کـــردن وی و همچنیـــن شـــاید مهـــم تریـــن بخـــش کیـــز را هـــم
ک ــه ق ــرار اس ــت بعده ــا ب ــرای والت ــر دردسرس ــاز ش ــود معرف ــی م ــی کن ــد "
آدم کوچول ــوی درون ــش" .نماه ــای دو نف ــره از کی ــز و کامی ــون دار در حال ــی
کـــه والتـــر اصـــا در ایـــن نماهـــا دیـــده نمـــی شـــود و حالـــت تحقیـــق و
بازرســـی کیـــز در ایـــن نماهـــا کامـــا در راســـتای معرفـــی کیـــز و نقشـــی
اس ــت ک ــه ق ــرار اس ــت در داس ــتان داش ــته باش ــد.

دو :عناصر نوآر در دل میزانسن
داس ــتان غرام ــت مضاع ــف در فل ــش ب ــک تعری ــف م ــی ش ــود ک ــه ص ــدای
راوی ه ــم روی آن نشس ــته اس ــت .راوی ای ک ــه ش ــخصیت اول داس ــتان نی ــز
هس ــت و ای ــن ب ــه وایل ــدر اج ــازه م ــی ده ــد ک ــه بتوان ــد داس ــتان خ ــود را از
دریچ ــه ی ذه ــن ش ــخصیت اول م ــرد خ ــود تعری ــف کن ــد.
ای ــن ن ــوع روای ــت ع ــدم قطعی ــت موثق ــی در فیل ــم ایج ــاد ک ــرده ک ــه حت ــی
اجـــازه ی قضـــاوت بیننـــده در مـــورد شـــخصیت هـــا را نمـــی دهـــد زیـــرا
فق ــط از دریچ ــه ی ذه ــن والت ــر ب ــه ماج ــرا ن ــگاه ش ــده اس ــت .برخ ــورد دوم
والت ــر و فیلی ــس بی ــش از هرچی ــزی ذهن ــی اس ــت؛ وقت ــی والت ــر وارد دفت ــرش
ش ــده و پیغ ــام فیلی ــس را دریاف ــت ک ــرده مبن ــی ب ــر اینک ــه س ــاعت  3بع ــداز
ظهـــر منتظـــر اوســـت دوربیـــن بـــه آرامـــی روی والتـــر زوم مـــی کنـــد و
صحب ــت ه ــای والت ــر درب ــاره اینک ــه هم ــش راج ــع ب ــه فیلی ــس دیتریکس ــون
و پابن ــدش ف ــک م ــی کن ــد ش ــنیده م ــی ش ــود در ای ــن لحظ ــه تصوی ــر ب ــه
پاه ــای فیلی ــس کات م ــی خ ــورد (نم ــای نزدی ــک) بینن ــده تص ــور م ــی کن ــد
ی ــادآوری دی ــدار اول والت ــر اس ــت ام ــا از طری ــق ای ــن موتی ــف ،وایل ــدر م ــا را
وارد دی ــدار دوم م ــی کن ــد .دی ــداری ک ــه اگ ــر ب ــار اول ب ــرای مس ــائل کاری
ب ــود ب ــا ای ــن ورود و انتق ــال کام ــا از روی غری ــزه اس ــت .زن اغواگ ــر ی ــا ف ــم
فت ــال یک ــی از عناص ــر رای ــج فیل ــم ه ــای ن ــوآر اس ــت.
ش ــاید در ن ــگاه اول بارب ــارا اس ــتانویک (بازیگ ــر نق ــش فیلی ــس دیتریکس ــون)
آن چن ــان ب ــا ش ــمایل اغواگ ــری روب ــرو نباش ــد ام ــا آنچ ــه بی ــش از هرچی ــز
در نـــوآر مطـــرح مـــی شـــود میـــل هـــای مهارناپذیـــر اســـت کـــه یکـــی از
بخ ــش ه ــای آن را در عنص ــر زن اغواگ ــر م ــی ت ــوان جس ــتجو ک ــرد .بع ــد از
مهی ــا ش ــدن ام ــکان س ــفر ب ــا قط ــار و قت ــل همس ــر فیلی ــس ،والت ــر ش ــرایط
را ب ــرای کار خ ــود مهی ــا م ــی کن ــد ص ــدای راوی دقت ــی ک ــه ب ــرای ای ــن کار
خ ــرج ش ــده را توضی ــح م ــی ده ــد  .صحن ــه س ــازی ب ــرای دفت ــر ج ــا مان ــده
روی می ــز ،رفت ــن در گاراژ خان ــه و مش ــاهده ش ــدن توس ــط تعمی ــرکار ،زن ــگ
زدن بـــه یکـــی دیگـــر ار فروشـــندگان بیمـــه و خواســـتار شـــدن بعضـــی از
توضیح ــات و همچنی ــن نماه ــای بس ــته ای (ب ــه درس ــتی ب ــرای نش ــان دادن
توجـــه و اختیـــار) از قـــرار دادن کارت هایـــی زیـــر جعبـــه ی تلفـــن و زنـــگ
در بـــرای خبـــر دار شـــدن وضعیـــت هنگامـــی کـــه در خانـــه نبـــوده اســـت.
وقتـــی قتـــل انجـــام شـــد و والتـــر همـــه ی ایـــن مســـیرهای اطمینـــان را
چـــک کـــرد در نمایـــی بـــاز هنگامـــی کـــه بـــه ســـمت داروخانـــه مـــی رود
ب ــا خ ــود م ــی گوید":هی ــچ مش ــکلی نب ــود ،هیچ ــی نادی ــده گرفت ــه نش ــده
ب ــود .هی ــچ چی ــزی نب ــود ک ــه لوم ــون ب ــده ول ــی ب ــا ای ــن وج ــود زمان ــی
ک ــه داش ــتم پی ــاده م ــی رفت ــم س ــمت داروخان ــه ب ــود ک ــه ناگه ــان ب ــا خ ــودم
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فکـــر کـــردم همـــه چیـــز بـــر مـــا خواهـــد شـــد ...صـــدای پـــای خـــودم رو
ه ــم نم ــی ش ــنیدم .ان ــگار ی ــه آدم م ــرده راه م ــی رف ــت".و دوربین ــی ک ــه ت ــا
االن هم ــراه ب ــا والت ــر در ح ــال حرک ــت ب ــود م ــی ایس ــتد و والت ــر ب ــه س ــمت
تاریک ــی ای مبه ــم حرک ــت م ــی کن ــد.
تقدی ــر از مه ــم تری ــن ال ــه م ــان ه ــای فیل ــم ن ــوآر اس ــت  .جای ــی ک ــه تم ــام
اتفاق ــات فیل ــم و س ــواالت ش ــخصیت ه ــا و بینن ــده ب ــا " تقدی ــر" قاب ــل جم ــع
اســـت .فیلـــم نـــوآر داســـتان اســـتیصال و درماندگـــی آدم هایـــی اســـت کـــه
ب ــه تل ــه افتادن ــد؛ تل ــه سرنوش ــت .از هم ــان ابت ــدا اگ ــر والت ــر س ــراغ خان ــه
دیتریکس ــن ه ــا نم ــی رف ــت ،اگ ــر همس ــر فیلی ــس خان ــه ب ــود ،اگ ــر والت ــر
دلباخت ــه زن ــی ای ــن چنی ــن نم ــی ش ــد ،اگ ــر ب ــه ق ــول خ ــودش ی ــک هفت ــه
ای ک ــه از ماج ــرا و فیلی ــس دور ش ــده ب ــود فک ــرش را از ذهن ــش بی ــرون م ــی
ک ــرد ی ــا از هم ــه ی اگره ــا عجی ــب ت ــر اگ ــر " آدم کوچول ــوی کی ــز" وج ــود
نداش ــت ای ــن سرنوش ــت در براب ــر فیلی ــس و والت ــر ق ــرار نم ــی گرف ــت چ ــرا
ک ــه حت ــی پلی ــس ه ــم ب ــه آن ه ــا ش ــک نک ــرده ب ــود .هنگام ــی ک ــه والت ــر
ب ــرای اولی ــن ب ــار ب ــه خان ــه دیتریکس ــن ه ــا رفت ــه ب ــود ب ــوی پی ــچ امی ــن
دولـــه را حـــس کـــرد و در صحنـــه آمـــاده شـــدن بـــرای قتـــل هـــم دوبـــاره
ای ــن ب ــو را ح ــس ک ــرد.
یک ــی دیگ ــر از مش ــخصه ه ــای فیل ــم ن ــوآر روی ــدادن جنای ــت اس ــت .صحن ــه
ی قتـــل فیلـــم بیـــش از آنکـــه کارکـــرد پلیســـی داشـــته باشـــد خاصیتـــی
روانکاوانـــه دارد .خواســـت مـــرگ توســـط فیلیـــس بـــود امـــا آلـــت دســـت
ب ــاز ه ــم م ــرد داس ــتان اس ــت ،ول ــی وایل ــدر ب ــه درس ــتی لحظ ــه قت ــل ب ــا
اس ــتفاده از ص ــدای خ ــارج از ق ــاب و تصوی ــر خی ــره فیلی ــس عق ــده گش ــایی
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فیلی ــس را ب ــه رخ بینن ــده م ــی کش ــد  ،عق ــده ای ک ــه هرج ــای دیگ ــر فیل ــم
هـــم کـــه در مـــورد زندگـــی و همســـرش صحبـــت مـــی کـــرد بـــه همیـــن
ش ــکل ب ــروز م ــی کرد(.لحظ ــات درد و دل ب ــا والت ــر  ،ی ــا جای ــی ک ــه ل ــوال
ب ــه والت ــر م ــی گوی ــد چش ــمان فیلی ــس در هن ــگام م ــرگ م ــادرش چگون ــه
ب ــود)
ب ــا وق ــوع قت ــل ،تعلی ــق ه ــم وارد فیل ــم م ــی ش ــود؛ روش ــن نش ــدن ماش ــین
هنـــگام اســـتارت زدن کنـــار ریـــل قطـــار  ،مالقـــات رییـــس شـــرکت بیمـــه
ب ــا فیلی ــس در حض ــور والت ــر و کی ــز  ،حض ــور آق ــای جکس ــون کس ــی ک ــه
آخریـــن بـــار آقـــای دیتریکســـون را در انتهـــای قطـــار مشـــاهده کـــرده و
صحن ــه ی غافلگی ــری والت ــر توس ــط کی ــز و س ــپس س ــر رس ــیدن فیلی ــس و
مخف ــی ش ــدن ش پش ــت در .میزانس ــن ه ــای س ــه نف ــری و چه ــار نف ــری از
خصوصی ــات فیل ــم ه ــای بیل ــی وایل ــدر اس ــت ک ــه ش ــخصیت ه ــای فیل ــم
را ب ــر اس ــاس جایگاه ــی ک ــه در فیل ــم دارن ــد و نقش ــی ک ــه در داس ــتان ایف ــا
م ــی کنن ــد در صحن ــه ق ــرار م ــی ده ــد .یک ــی از ای ــن میزانس ــن ه ــای چه ــار
نف ــری ؛ س ــکانس دی ــدار ریی ــس ش ــرکت بیم ــه ب ــا فیلی ــس در حض ــور والت ــر
و کی ــز اس ــت  .صحن ــه ب ــا ورود منش ــی ب ــه داخ ــل ات ــاق ریی ــس آغ ــاز م ــی
شـــود و اشـــاره بـــه ایـــن کـــه خانـــم دیتریکســـون وارد شـــده  ،اولیـــن نمـــا
کل ــوزآپ والت ــر اس ــت (غافلگی ــری و اس ــترس والت ــر ب ــا ای ــن پ ــان آش ــکار
م ــی ش ــود) در ق ــاب ورود فیلی ــس ب ــه دفت ــر ه ــر چه ــار نف ــر در ات ــاق حض ــور
دارن ــد نزدیکتری ــن ف ــرد ب ــه دوربی ــن  /تماش ــاگر والت ــر و دورتری ــن ش ــخصیت
فیلی ــس اس ــت .تقس ــیم ش ــدن اف ــراد در ق ــاب ه ــا اینج ــا اتف ــاق م ــی افت ــد

از ای ــن ب ــه بع ــد والت ــر و کی ــز در ی ــک نم ــا (اش ــاره ی والت ــر در ط ــول فیل ــم
ک ــه ب ــر خ ــاف ب ــاورش کی ــز ه ــم ب ــا او هم ــراه ش ــده) و ریی ــس ب ــا فیلی ــس
در یـــک قـــاب دو نفـــری دیگـــر .وقتـــی رییـــس شـــرکت بیمـــه مـــی گویـــد
گـــزارش مـــرگ برایـــش قانـــع کننـــده نیســـت دوربیـــن کلـــوزآپ نگرانـــی
دوب ــاره از والت ــر نش ــان م ــی ده ــد و هنگام ــی ک ــه م ــی گوی ــد ب ــه نظ ــرش
ی ــک پرون ــده ی ع ــادی نیس ــت بلک ــه خودکش ــی اس ــت (ن ــگاه رهای ــی یافت ــه
ی ه ــر دو ش ــخصیت والت ــر و فیلی ــس نمای ــش داده م ــی ش ــود) در کل ای ــن
صحن ــه ،تعلی ــق باالی ــی برخ ــوردار اس ــت ام ــا تعلی ــق های ــی جزی ــی لحظات ــی
وارد و س ــپس خنث ــی م ــی ش ــوند .ب ــا رفت ــن فیلی ــس میزانس ــن چه ــار نف ــری

بـــه ســـه نفـــری تبدیـــل مـــی شـــود کـــه ایـــن بـــار مثـــل لحظاتـــی پیـــش
بـــاز هـــم کیـــز از والتـــر دفـــاع مـــی کنـــد و بعـــد از خـــارج شـــدن از دفتـــر
میزانســـن بـــه دو نفـــری تبدیـــل مـــی شـــود و آییـــن تنهایـــی ایـــن دو نفـــر
(یعن ــی روش ــن ک ــردن س ــیگار کی ــز ب ــه دس ــت والت ــر) تک ــرار م ــی ش ــود.
نم ــای پ ــر تعلی ــق حض ــور همزم ــان کی ــز و فیلی ــس در خان ــه والت ــر ب ــا زن ــگ
زدن فیلی ــس ب ــه والت ــر آغ ــاز م ــی ش ــود ول ــی بالفاصل ــه بع ــد از تم ــاس کی ــز
وارد خان ــه م ــی ش ــود ،تم ــام م ــدت ک ــه کی ــز نتیج ــه ی تحقیق ــات خ ــود را
بیـــان مـــی کنـــد تمرکـــز دوربیـــن روی اســـترس والتـــر اســـت و هنگامـــی
ک ــه بع ــد از هم ــه ی ح ــدس ه ــا والت ــر مس ــئله قت ــل را مط ــرح م ــی کن ــد
فیلی ــس س ــر م ــی رس ــد و پش ــت در مخف ــی م ــی ش ــود .اگ ــر کی ــز متوج ــه
حض ــور فیلی ــس ش ــود داس ــتان نقش ــه قت ــل ل ــو م ــی رود فیلی ــس پش ــت در
مخفـــی مـــی شـــود تعلیـــق صحنـــه بـــه دلیـــل جایگیـــری دوربیـــن در اوج
ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
فض ــای ده ــه چه ــل آمری ــکا ،مخصوص ــا س ــالهای  1944ب ــه بع ــد ک ــه جن ــگ
جهان ــی دوم نی ــز ب ــه پای ــان رس ــیده ب ــود و انتظ ــارات عموم ــی ب ــر ای ــن ب ــود
کـــه نهادهـــا و محیـــط هـــای اداری و اجتماعـــی امنیـــت پیشـــین خـــود را
بـــه دســـت بیاوردنـــد بـــا چالـــش عـــدم وجـــود امنیـــت روبـــرو مـــی شـــوند.
عنصـــری کـــه مایـــه اصلـــی فیلـــم نـــوآر از اینجـــا مـــی آیـــد .در غرامـــت
مضاعـــف جـــدا از پارادوکـــس اینکـــه یـــک مامـــور شـــرکت بیمـــه کـــه
مشـــتری خـــود را بیمـــه عمـــر کـــرده موجـــب از میـــان رفتـــن زندگـــی
اش م ــی ش ــود قراره ــای مجرمان ــه ی فیلی ــس و والت ــر در فروش ــگاه ه ــم
ب ــه ای ــن احس ــاس ناامن ــی اجتماع ــی دام ــن م ــی زن ــد .دو نمون ــه اس ــتعاره
هـــم در فیلـــم مـــی تـــوان دیـــد کـــه هـــردو محصـــول نـــگاه آغشـــته بـــه
گنـــاه و عاقبـــت بـــد فرجـــام شـــخصیت هـــای فیلـــم اســـت .یکـــی تصویـــر
س ــمبولیک س ــقوط والت ــر از قط ــار و مرگ ــش (در ای ــن صحن ــه والت ــر نق ــش
آق ــای دیتریکس ــن را ب ــازی م ــی کن ــد ام ــا اینک ــه خ ــود س ــقوط م ــی کن ــد
اشـــاره ای اســـت بـــه ســـقوط وی در جایـــگاه حقیقـــی اش) و همچینـــن
احســـاس گنـــاه فیلیـــس کـــه بارهـــا خـــود و والتـــر را بـــه مســـافران یـــک
قطـــار تشـــبیه مـــی کنـــد و مـــی گویـــد " :بـــرای هـــر دو مـــا ایـــن خـــط
مســـتقیم رو بـــه آخـــر میـــره یـــادت هســـت؟" خـــط مســـتقیمی بـــه ســـوی
نابـــودی! نـــوآر یعنـــی حســـرت گذشـــته ،نـــوآر یعنـــی اشـــتباه ،نـــوآر یعنـــی
تقدیـــر ،نـــوآر یعنـــی پـــس دادن تـــاوان ،نـــوآر یعنـــی ...غرامـــت مضاعـــف.
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"ســـاعتمو گرفتـــم تـــو دســـتم .عقربـــه رســـید رو دوازده و ســـی .هنـــوز
نیومـــده بـــود .ســـاعتمو دوبـــاره گذشـــتم تـــو جیبـــم .ســـه شـــاخه ای
راســـت
دســـت
شکســـت الی بوتـــه هـــا .از جـــا پریـــدم .بعـــد پنجـــرهی
ِ
ِ
ماشـــینو دادم پاییـــن و نشســـتم اون ور ،الی بوتـــه هـــا رو نـــگاه کـــردم
ببینـــم صـــدای چـــی بـــوده .حتمـــا دســـت کـــم یـــه دقیقـــهای خیـــرهی
بیـــرون بـــودهام .یـــه شـــاخهی دیگـــه شکســـت ،ایـــن دفعـــه نزدیکتـــر.
بعـــد نـــو ِر یـــه جرقـــهای اومـــد و یـــه چیـــزی خـــورد وســـط ســـینهام،
ـپی بوکس ــور هیکلش ــو داده باش ــه عق ــب و ب ــا تم ــا ِم
ان ــگاری ج ــک دمس ـ ِ
توانـــش خوابونـــده باشـــه تـــو ســـینهام .گلولـــه بـــود .همـــون موقـــع هـــم
میدونســـتم چـــی شـــده .مـــن تنهـــا آدمـــی نبـــودم کـــه فکـــر میکـــردم
وقتـــی دو نفـــر همچیـــن چیزهایـــی دربـــارهی هـــم میدونـــن ،دنیـــا
همزمـــان واســـه جفتشـــون جـــا نـــداره .مـــن اومـــده بـــودم اون جـــا
اونـــو بکشـــم ،ولـــی اون پیـــش دســـتی کـــرده بـــود".
آنچ ــه خواندی ــد برش ــی اس ــت از ووی ــس او ِر ( )Voice Overوالت ــر ه ــاف
در کتـــاب "غرامـــت مضاعـــف" نوشـــتهی"جیمز ام.کیـــن (James M.
( ")Cainجیمـــز ام .کیـــن در انتقـــاد از ســـبکهای کارآگاهـــی کالســـیک
میگویـــد " :قتـــل و آدمکشـــی همیشـــه و همـــواره از زاویـــهای روایـــت
میشـــود کـــه بـــه دلیـــل تکـــرار ،غیرجذابتریـــن زاویـــه اســـت ،یعنـــی
از زاویـــهای کـــه بـــرای خواننـــده ایـــن پرســـش مطـــرح شـــود کـــه آیـــا
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پلیـــس میتوانـــد قاتـــل را بـــه چنـــگ بیـــاورد یـــا خیـــر؟") در ســـال
1935؛ ک ــه در ط ــی آن ،جری ــان تی ــر خ ــوردن والت ــر (قهرم ــان داس ــتان)
توســـط فیلیـــس را بـــه تصویـــر میکشـــد .تصویـــر مذکـــور بـــه لحـــاظ
ش ــکل و مضم ــون تفاوت ــی اساس ــی ب ــا صحن ــه تی ــر خ ــوردن والت ــر ن ــف
(همـــان والتـــر هـــاف کتـــاب) در فیلـــم دارد .کـــه در ایـــن مجـــال کوتـــاه
ســـعی بـــر ایـــن اســـت بـــه تفـــاوت فرمـــی -محتوایـــی ایـــن اثـــر در دو
قالـــب فیلـــم و کتـــاب پرداختـــه شـــود.
بیلـــی وایلـــدر در ســـال  1944فیلـــم غرامـــت مضاعـــف را کارگردانـــی
کـــرد .وی بـــه همـــراه ریمونـــد چندلـــر ،بـــا اقتبـــاس از کتـــاب غرامـــت
مضاعـــف فیلمنامـــهی فیلـــم را تحـــت همـــان نـــام نوشـــتند .هماننـــد هـــر
فیلـــم اقتباســـی ایـــن فیلـــم هـــم در فـــرم ســـینما تفاوتهایـــی بـــا متـــن
اصلـــی داســـتان دارد .البتـــه کـــه در هـــر اقتباســـی کارگـــردان ســـعی
بـــر آن دارد کـــه روح حاکـــم بـــر داســـتان را حفـــظ ،و خروجـــی تلفیـــق
آن بـــا هنـــر ســـینما را تـــا حـــد امـــکان بـــه فضـــای روایـــت اصلـــی (در
اینجـــا کتـــاب) نزدیـــک و یکرنـــگ کنـــد .در مســـیر ایـــن فیلـــم هـــم
عـــاوه بـــر وجـــود تفاوتهایـــی در عناصـــر داســـتان و روایـــت فیلـــم،
مشـــابهتهایی عینـــی هـــم بـــه وضـــوح قابـــل رویـــت اســـت کـــه در
ادامـــه بـــه آن پرداختـــه شـــده اســـت.
کارگـــردان بیلـــی وایلـــدر حتـــی در فیلـــم نـــوآر غرامـــت مضاعـــف،
طنـــازی همیشـــهی خـــود را پیـــاده کـــرده اســـت .از آنجایـــی کـــه ایـــن

فیلـــم نخســـتین ســـاختهی وایلـــدر در ســـبک تاریـــک نـــوآر اســـت و بـــا
توجـــه بـــه ســـابقهی فیلـــم ســـازی او در زمینـــهی کمـــدی ،بـــه وضـــوح
الیهه ــای کمرن ــگ و رقیق ــی از کم ــدی ،در فض ــای تاری ــک فیل ــم دی ــده
آمـــدن
میشـــود .فیلـــم نـــوآر بعـــد از جنـــگ جهانـــی دوم و بـــه وجـــود
ِ
مـــوج نویـــی از مشـــکالت در بســـتر اجتمـــاع شـــکل گرفـــت و بســـیاری
معتقدنـــد بـــا پایـــان دهـــهی شـــصت میـــادی ،پرونـــدهی ایـــن ســـبک
از فیلمســـازی بســـته شـــده اســـت .جـــدای فضـــای ســـیاه  -ســـفید و
تاری ــک س ــبک ن ــوآر ،بط ــور خالص ــه :س ــیگار ،خیاب ــان باران ــی ،تفن ــگ،
م ــرد فری ــب خ ــوردهی رو ب ــه زوال ،زن ــی اغواگ ــر ب ــا گذش ــته و اهداف ــی
ش ــوم ،ش ــخص آق ــای هامف ــری ب ــوگارت و بس ــیاری الم ــان ه ــای دیگ ــر
از نشـــانه هـــای ایـــن ســـبک از فیلـــم ســـازی اســـت.
همانطـــور کـــه پیشتـــر اشـــاره شـــد ،ایـــن فیلـــم از روی داســـتانی بـــه
همیـــن نـــام نوشـــته جیمـــز ام .کیـــن اقتبـــاس شـــده اســـت .داســـتان از
جنبههایـــی متعلـــق بـــه ســـبکی از روایتهـــای جنایـــی -کارآگاهـــی
موس ــوم ب ــه  Hard-Boiledی ــا هم ــان س ــبک کارآگاه ــی خش ــن اس ــت.
ایـــن ســـبک در حقیقـــت مـــدل آمریکایـــی داســـتانهای کارآگاهـــی
اســـت کـــه در ســـالهای  1920تـــا 1940رواج و رونـــق فراوانـــی پیـــدا
کـــرد .داســـتانهای کارآگاهـــی عمومـــا ،در پسزمینـــه داســـتانی
پرتعلیـــق ،بـــه ســـه فاکتـــور کارآگاه ،قربانـــی و جانـــی شـــناخته میشـــوند.
امـــا در داســـتا نهای کارآگاهـــی خشـــن ()Hard-Boiled Fiction
عـــاوه بـــر وفـــاداری نســـبت بـــه ایـــن عناصـــر ،خـــواص دیگـــری نیـــز
منحصـــر بـــه خـــود دارنـــد از جملـــه ،کارکـــرد بیشـــتر خشـــونت ،روابـــط
زن و مـــردی در داســـتان ،فضـــای تاریـــک و ســـیاه شـــهری ،ســـرعت
بـــاال در روایـــت و همچنیـــن زبـــان عامیانـــه .از نویســـندگان ایـــن ســـبک
عـــاوه بـــر جیمـــز ام .کیـــن ،میتـــوان از دشـــیل همـــت (Dashiell
 )Hammettو همچنیـــن ریمونـــد چندلـــر ()Raymond Chandler
هـــم نـــام بـــرد .مهمتریـــن تفـــاوت ســـبک کارآگاهـــی خشـــن بـــا ســـبک
داســـتانهای کارآگاهـــی کالســـیک بـــه گفتـــه چندلـــر ایـــن اســـت کـــه
در داســـتانهای کارآگاهـــی کالســـیک ،طـــرح داســـتان بـــر شـــخصیت
مقـــدم اســـت در حالیکـــه در داســـتا نهای کارآگاهـــی خشـــن (hard-
 )boiledشـــخصیتهای داســـتانی و اعمالشـــان مقـــدم بـــر طـــرح و
پیشبرنـــده اصلـــی روایـــت هســـتند.
یکـــی از دالیـــل رشـــد و بقـــای ایـــن ســـبک در آن ســـالها عالقـــه
هالیـــوود بـــه ســـاختن فیلمهایـــی بـــا ایـــن ســـبک داســـتان بـــود.
تقریبـــا حـــدود بیســـت درصـــد تریلرهـــای فیلمهـــای نـــوآر کـــه بیـــن
ســـالهای  1941تـــا  1948تولیـــد شـــدند اقتباسهایـــی از ادبیـــات
کارآگاهـــی خشـــن بودنـــد .ریمونـــد چندلـــر ســـال  1943وارد هالیـــوود
شـــد و  5ســـال در تولیـــد برخـــی فیلمهـــا همـــکاری کـــرد از جملـــه
همیـــن غرامـــت مضاعـــف کـــه توســـط بیلـــی وایلـــدر در ســـبک نـــوآر
ســـبکی کـــه تداعیگـــر جـــو تاریـــک و مبهـــم ادبیـــات کارآگاهـــی وخشـــن و همچنیـــن میـــراث گوتیـــک ادبیـــات جنایـــی اســـت -ســـاخته
شـــده اســـت .همانطـــور کـــه اشـــاره شـــد محوریـــت روایـــی جنایـــت از
مشـــخصههای فیلـــم نـــوآر محســـوب میشـــود و ابـــزار ســـاختاری
مهمـــی در ادبیـــات کارآگاهـــی خشـــن و آثـــار تریلر-جنایـــی جیمـــز ام
کیـــن بـــه شـــمار میآیـــد .از مشـــخصههای بـــارز دیگـــر ایـــن ســـبک
میتـــوان بـــه تکنیـــک صـــدای بیـــرون از تصویـــر ( )Voice Overکـــه
مرب ــوط ب ــه ن ــدای روای ــی اول ش ــخص اغل ــب مت ــون کارآگاه ــی اس ــت،
اشـــاره کـــرد.
همچنیـــن محیـــط شـــهری مـــدرن و فاقـــد عمـــق کـــه جمعیـــتاش را
کالهبـــرداران و شـــارالتانها تشـــکیل دادهانـــد .البتـــه داســـتان غرامـــت

مضاعـــف از دیدگاهـــی دیگـــر از ســـبک آشـــنای چندلـــر
کمـــی فاصلـــه دارد و بـــه ســـمت یـــک تریلـــر جنایـــی پیـــش مـــیرود.
بـــه طـــوری کـــه ســـبک شناســـان ســـینمای آمریـــکا ،فیلـــم غرامـــت
مضاعـــف را ،متاثـــر از ســـبک کتـــاب ،زیرگـــروه مجموعـــه تریلرهـــا
معرفـــی و دســـته بنـــدی کردهانـــد و بارهـــا در تیزرهـــا و پوســـترهای
تبلیغاتـــی ،از ایـــن فیلـــم ،تحـــت عنـــوان " تاریـــک تریـــن تریلـــر زمـــان
خـــود" ( )…One of the darkest thrillers of its timeنـــام بردهانـــد.
تریلرهـــای جنایـــی خصوصیاتـــی منحصـــر بـــه خـــود دارنـــد کـــه
البتـــه بـــا برخـــی از وجـــوه ســـبک کارآگاهـــی خشـــن قرابـــت دارد .از
مشـــخصههای تریلرهـــای جنایـــی بـــه طـــور عـــام میتـــوان بـــه
روانشناســـی شـــخصیتها (عمومـــا بـــا نـــگاه فرویـــدی) ،عـــدم وجـــود
کارآگاه یـــا داشـــتن نقـــش ثانویـــه در داســـتان (ماننـــد نقـــش کیـــز در
داس ــتان غرام ــت مضاع ــف) ،تاکی ــد ب ــر محی ــط (همانن ــد ،)hard-boiled
چشـــمانداز رادیکالـــی داســـتان (قانونشـــکنی گســـترده در تمـــام
وجـــوه) و نیـــز تاکیـــد بـــر زندگـــی شـــخصی قهرمـــان داســـتان (هماننـــد
تاکیـــد بـــر زندگـــی خصوصـــی والتـــر و روابـــط عاطفـــیاش) ،اشـــاره
داش ــت .ک ــه در برخ ــی مش ــخصهها از جمل ــه کمرنگ ــی وج ــه کارآگاه ،ب ــا
عمـــده داســـتانهای ســـبکهای کارآگاهـــی متفـــاوت اســـت .در ایـــن
داســـتان ،جیمـــز ام .کیـــن نویســـنده ،بـــا انتقاداتـــی کـــه بـــه ادبیـــات
کارآگاهـــی بـــه عنـــوان یـــک ژانـــر ،وارد کـــرده اســـت  ،نوشـــتن را از
زاویـــهای انتخـــاب میکنـــد کـــه تاثـــر (و بعضـــا پشـــیمانی) جنایتـــکار -
ب ــه وی ــژه قات ــل -را نمای ــش ده ــد .در داس ــتان غرام ــت مضاع ــف ه ــم
بی ــش از آنک ــه ب ــه تعقی ــب و گری ــز پلیس ــی والت ــر پرداخت ــه ش ــده باش ــد
از زاوی ــه دی ــد والت ــر ب ــه تغیی ــرات روح ــی و روان ــی و همچنی ــن تاث ــرات
او بـــه ارتـــکاب جنایـــت توجـــه شـــده اســـت ،یعنـــی زاویـــهای کـــه بـــا
ســـبکهای آشـــنای کارآگاهـــی تـــا حـــدودی متفـــاوت اســـت .چنانچـــه
در ای ــن کت ــاب آم ــده اس ــت ":آن ــان خواهن ــد فهمی ــد ک ــه زمی ــن آنق ــدر
بـــزرگ نیســـت کـــه دو نفـــر در چنیـــن راز وحشـــتناکی بـــا هـــم ســـهیم
شـــوند ،پـــس باالخـــره روبـــروی هـــم خواهنـــد ایســـتاد".
در همیـــن رابطـــه ،ریچـــارد بردبـــری ( ،)Richard Bradburyنویســـنده
و منتقـــد ادبـــی ،مفهـــوم محکومیـــت اجتنـــاب ناپذیـــر و از میـــان
رفتـــن ارتباطهـــا و البتـــه عقالنیـــت هنـــگام ارتـــکاب یـــک جنایـــت
خشـــونتآمیز را مشـــخصه اصلـــی آثـــار کیـــن میدانـــد و آن را
مواجهـــهای دوســـویه و تاثیرگـــذار بـــا تمایـــات جنســـی و خشـــونت
در دنیـــای کامـــا غیراخالقـــی معرفـــی میکنـــد .بـــر اســـاس نظـــر
بردبـــری ،ترکیـــب رابطـــه جنســـی و خشـــونت بـــا تاکیـــد بـــر دنیـــای
غیراخالقـــی ،عنصـــر الزم بـــرای پیشـــرفت روایـــت در تریلـــر نـــوآر
کیـــن اســـت  ،دنیایـــی کـــه همانطـــور کـــه در داســـتان هـــم خوانـــده
میشـــود بیـــش از آنکـــه شـــرکت بیمـــه ،مســـاله جنایـــت رخ داده
را مهـــم بدانـــد ،بـــه دنبـــال راهـــی بـــرای فـــرار از پرداخـــت غرامـــت
اس ــت .و در آخ ــر ه ــم ب ــا توس ــل ب ــه روش ــی غیرقانون ــی و غیراخالق ــی
مســـاله را فیصلـــه میدهـــد .از دیدگاهـــی دیگـــر در ایـــن داســـتان شـــاید
بیـــش از هرکســـی ،خـــو ِد قاتـــل ( والتـــر ) اخالقیـــات برایـــش اهمیـــت
پیـــدا میکنـــد خصوصـــا در جایـــی کـــه خـــود را در برابـــر لـــوال (دختـــر
مقتـــول) مســـوول میدانـــد.
ب ــه دنب ــال توضیح ــات خالص ــه ای از س ــبک ن ــوآر و همچنی ــن چگونگ ــی
دســـتهبندی آثـــار کارآگاهی-جنایـــی در بـــاال ،میتـــوان بـــه بحـــث
م ــورد نظ ــر در ای ــن مقال ــه پرداخ ــت .البت ــه کن ــار گذاش ــتن و مقایســهی
فیلـــم و داســـتان ،لزومـــا بـــه معنـــای مقایســـهی وایلـــدر کارگـــردان و
کی ــن نویس ــنده نیس ــت .چ ــرا ک ــه ه ــر دو اث ــر در ن ــوع خ ــود ش ــاهکاری
()hard-boiled
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قابـــل بحـــث هســـتند .البتـــه بـــا توجـــه بـــه درون مایـــهی یکســـان هـــر
دو (فیلـــم و داســـتان) ،پرداختهـــای آنهـــا در مـــواردی متفـــاوت اســـت.
روایـــت غرامـــت مضاعـــف ،هـــم در فیلـــم و هـــم در داســـتان بصـــورت
فلـــش بـــک جلـــو مـــیرود .بـــا ایـــن تفـــاوت کـــه کارگـــردان وایلـــدر در
فیلـــم ،هـــر از گاهـــی پوســـتهی روایـــت خطـــی داســـتان را میشـــکافد و
هـــاف کتـــاب)،
آن را در نمـــای اعتـــراف والتـــر نـــف (یـــا همـــان والتـــر
ِ
شـــخصیت اصلـــی فیلـــم ،بـــه تصویـــر میکشـــد .درحالیکـــه در داســـتان،
بـــه صـــورت تلفیـــق اول شـــخص و تکگویـــی نمایشـــی ،از زبـــان قاتـــل
(والتـــر هـــاف) بیـــان میشـــود و در فصـــل چهـــارده یـــا همـــان فصـــل
آخـــر کتـــاب ایـــن مســـاله روشـــن میشـــود کـــه تمـــام ایـــن صـــد و
پنجـــاه صفحـــه داســـتانی کـــه تـــا بـــه حـــال خوانـــده شـــده در واقـــع
اظهاریـــهی اعتـــراف والتـــر هـــاف بـــوده کـــه بـــه خواســـتهی همـــکارش،
کیـــز ،بـــرای ارائـــه بـــه پلیـــس نوشـــته شـــده اســـت.
بیلـــی وایـــدر بـــا انتخـــاب باربـــارا اســـتانویک (،)Barbara Stanwyck
زن ــی کوت ــاه ق ــد ب ــا موه ــای بلون ــد م ــات ،درس ــت ب ــه مت ــن داس ــتان و
تصوی ــر جیم ــز ام .کی ــن نویس ــنده از ش ــخصیت فیلی ــس ،ک ــه در داس ــتان
ایـــن دو خصلـــت را بـــا تاکیـــد بیـــان مـــی کنـــد ،وفـــادار بـــوده اســـت.
ایـــن وفـــاداری همچنیـــن در ظاهـــر و قـــد بلنـــد والتـــر بـــا بـــازی فـــرد
مکمـــوری ( )Fred MacMurrayو چهـــرهی معصـــوم لـــوال (دختـــر
نردلینگـــر) نیـــز دیـــده میشـــود .البتـــه در فیلـــم  ،برخـــاف داســـتان،
بـــه گذشـــتهی تاریـــک فیلیـــس بـــه طـــور مفصـــل نمیپـــردازد و تنهـــا
از زبـــان لـــوال ،بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاراتی میشـــود .همیـــن گونـــه در
ـاس ب ــه وج ــود آم ــده بی ــن ل ــوال و والت ــر
فیل ــم ،ب ــا اینک ــه بینن ــده احس ـ ِ
را متوجـــه میشـــود ،ولـــی در مقایســـه بـــا کتـــاب و خـــرده روایتهـــای
مـــوازیاش ،مـــی تـــوان گفـــت :بیلـــی وایلـــدر بـــا همـــکاری ریمونـــد
چندلـــر در جایـــگاه فیلمنامـــه نویـــس ،تنهـــا بـــه ایـــن قضیـــه اشـــاره
کـــرده اســـت.
فیل ــم و داس ــتان ه ــردو ت ــا نیم ــه ،ب ــه غی ــر از خ ــرده داس ــتانهایی ک ــه
طبعـــا در داســـتان مفصلتـــر بیـــان شـــده انـــد و در فیلـــم بـــه صـــورت
موجـــز تصویـــر ،بصـــورت مـــوازی جلـــو میرونـــد ،یعنـــی درســـت تـــا
زمـــان کشـــته شـــدن نردلینگـــر شـــوهر فیلیـــس ،کـــه بـــا حضـــور خـــود
فیلیـــس و توســـط والتـــر نـــف ،مســـئول بیمـــه ،صـــورت میگیـــرد.
بـــا توجـــه بـــه مطالـــب بیـــان شـــده ،در ادامـــه بـــه چکیـــده ی تفاوتهـــا
و شـــباهتهای کتـــاب و فیلـــم ،بـــه صـــورت تیتـــروار پرداختـــه شـــده
اس ــت.

تفاو تها:
 )1پایان:
در کتـــاب بـــا اینکـــه هـــر دو شـــخصیت اصلـــی و گناهـــکار (فیلیـــس و
والتـــر) نقشـــهی قتـــل یکدیگـــر را میکشـــند ولـــی در طـــی اتفاقاتـــی
زنـــده مـــی ماننـــد و موجبـــات فرارشـــان توســـط کیـــز همـــکار والتـــر
فراهـــم میشـــود و ســـرانجام بوســـیلهی کشـــتی فـــرار میکننـــد .در
حالیکـــه در دقایـــق پایانـــی فیلـــم ،فیلیـــس بـــه والتـــر شـــلیک میکنـــد و
بـــه بازویـــش برخـــورد میکنـــد .والتـــر تفنـــگ را از دســـت فیلیـــس مـــی
گیـــرد و بـــا دو شـــلیک او را میکشـــد .در پایـــان فیلـــم پشـــیمانی والتـــر
از جنایـــت رخ داده بیـــش از آنچـــه در داســـتان آمـــده نمایـــان اســـت.
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 )2شخصیت پردازی:
در کتـــاب وجـــود شـــخصیت ســـاچتی ( یـــا همـــان زاکتـــی در فیلـــم)
پررنگتـــر و البتـــه متفاوتتـــر از آنچـــه در فیلـــم میبینیـــم ،اســـت.
ایـــن پررنگـــی بـــه ســـبب خـــرده داســـتانهایی اســـت کـــه حـــول و
حـــوش نقـــش فیلیـــس وجـــود دارد .از جملـــه کشـــته شـــدن مـــادر لـــوال
(همســـر ســـابق نردلینگـــر ،شـــوهرش) و همچنیـــن قتـــل ســـه کـــودک از
بیمـــاران پـــدر ســـاچتی توســـط او و غیـــره ،بـــه ســـبب همیـــن امـــر هـــم
ســـاچتی ،در کتـــاب بـــه نوعـــی بـــه تعقیـــب پرســـتار و همـــکار ســـابق
پـــدرش (فیلیـــس) برمیآیـــد و در آخـــر طبـــق آنچـــه در داســـتان رخ
میدهـــد ،معلـــوم میشـــود کـــه ســـاچتی همـــواره عاشـــق لـــوال بـــوده
و نزدیـــک شـــدناش بـــه فیلیـــس تنهـــا بـــرای پـــی بـــردن بـــه قضیـــه
قتلهـــای قبلـــی و همیـــن جنایـــت آخـــری ،پـــدر لـــوال ،بـــوده اســـت؛
در حالیکـــه در فیلـــم ،رابطـــهی عاطفـــی شـــکل گرفتـــه بیـــن ســـاچتی و
فیلیـــس در همـــان ســـطح اول رابطـــه باقـــی میمانـــد و ابعـــاد جدیـــدی
بـــرای بیننـــده روشـــن نمیشـــود (البتـــه فیلـــم بینیـــاز از ایـــن
روشنگریســـت) و چرایـــی ایـــن رابطـــه در فیلـــم مشـــخص نمیشـــود.
همیـــن عامـــل نقـــش ســـاچتی را در فیلـــم کمرنـــگ و خاکســـتریتر از
آنچـــه در کتـــاب اســـت نمایـــش میدهـــد.
 )3خرده روایتها (خرده داستانها):
در کت ــاب بن ــا ب ــر س ــنت داس ــتان نویس ــی بلن ــد ،ب ــا خ ــرده روایتهای ــی
در کنـــار بدنـــهی روایـــت اصلـــی رو بـــه رو هســـتیم از جملـــه :رابطـــهی
فیلیـــس و ســـاچتی و نقشـــهی والتـــر بـــرای کشـــتن فیلیـــس در پـــارک،
بوس ــیلهی ماش ــین س ــاچتی .و ی ــا وام ــی ک ــه والت ــر روی ماش ــین س ــاچتی
بـــه او پرداخـــت میکنـــد و غیـــره ....در حالیکـــه در فیلـــم ،کارگـــردان
وایلـــدر بـــا کمرنـــگ کـــردن خـــرده روایتهـــا ،نفـــس روایـــت اصلـــی
را نگرفتـــه اســـت و بـــا پرداخـــت بیشـــتر بـــه بدنـــهی روایـــت (فیلیـــس
و والتـــر ،جنایـــت مشترکشـــان ،و موشـــکافیهای کیـــز) و همچنیـــن
بـــا اســـتفاده از طنازیهـــای خـــاص خـــودش ســـعی بـــر هـــر چـــه
پرتعلیقتـــر و پرکشـــشتر کـــردن ماجـــرای فیلـــم کـــرده اســـت.
 )4انگیزه روایت:
در کتـــاب ،اساســـا عامـــل اعتـــراف والتـــر نـــه کشـــتن فیلیـــس کـــه
درخواســـت کیـــز از اوســـت تـــا بدیـــن وســـیله مقدمـــات فـــرارش را
مهیـــا ســـازد ،هـــم اینکـــه شـــرکت بیمـــه بـــا توجـــه بـــه اعتـــراف والتـــر،
از پرداخـــت غرامـــت (مضاعـــف) معـــاف شـــود .ولـــی در فیلـــم ،والتـــر
باتوجـــه بـــه کشـــتن فیلیـــس قصـــد فـــرار دارد و بـــرای همیـــن قبـــل از
ف ــرار ماج ــرا را ب ــرای هم ــکارش کی ــز ،در دس ــتگاه ضب ــط ص ــدا اعت ــراف
میکنـــد و البتـــه والتـــر طـــی ایـــن اقـــدام ،موفـــق بـــه فـــرار نمیشـــود
و کیـــز ،نیمههـــای شـــب بـــه محـــل کارش بـــاز میگـــردد و والتـــر را بـــا
بـــازوی تیـــر خـــوردهاش ،در حـــال اعتـــراف میبینـــد کـــه توانـــی هـــم
بـــرای فـــرار نـــدارد.
البتـــه از ســـمت دیگـــر تغییراتـــی در فیلـــم توســـط کارگـــردان بیلـــی
وایل ــدر ،ب ــرای تعلی ــق بیش ــتر داس ــتان فیل ــم ص ــورت گرفت ــه اس ــت ک ــه
بـــه جـــرات میتـــوان گفـــت جـــای ایـــن تصاویـــر بـــه همـــراه اضطـــراب
و طن ــز نهفتهش ــان ،ب ــه نوع ــی در کت ــاب خال ــی اس ــت .از جمل ــه روش ــن
نشـــدن ماشـــین پـــس از قتـــل نردلینگـــر (شـــوهر فیلیـــس) و فرارشـــان از
کنـــار ریـــل آهـــن ،کـــه اضطرابـــی غریـــب را در دل بیننـــده مـــیکارد.
و یـــا حضـــور فیلیـــس در دفتـــر نورتـــون بـــه دعـــوت نورتـــون (رئیـــس
بیمـــه) کـــه ببننـــده مشـــتاق دیـــدن عکسالعمـــل فیلیـــس و نگاههایـــش

بـــه دســـتیار قتـــل (والتـــر) در جایـــگاه کارمنـــد بیمـــه اســـت ،همینطـــور
اضطرابـــی کـــه کارگـــردان وایلـــدر در صحنـــهی حضـــور همزمـــان کیـــز
و فیلی ــس در خانــهی والت ــر پ ــس از ماج ــرای قت ــل ب ــه وج ــود مــیآورد
و پنهـــان شـــدن فیلـــس پشـــت در ورودی خانـــه هنگامـــی کـــه کیـــز
از خانـــه ی والتـــر بیـــرون میآیـــد .همچنیـــن امضـــای همیشـــه طنـــاز
وایلـــدر در ســـکانسهایی کـــه کیـــز بـــرای روشـــن کـــردن ســـیگار
دنبـــال کبریتـــش میگـــردد و همـــواره نـــاکام مـــی مانـــد ،کـــه در طـــی
فیلـــم میبینیـــم ایـــنکار توســـط والتـــر انجـــام میشـــود و بـــا مهارتـــی
خـــاص کبریـــت را روشـــن میکنـــد .و ســـرانجام در ســـکانس آخـــر
فیلـــم ،بیلـــی وایلـــدر بـــا ذکاوت همیشـــهاش داســـتان را میگردانـــد و
ناتوانـــی و ملـــول بـــودن والتـــر را در پـــی روشـــن نشـــدن ســـیگارش بـــه
تصوی ــر میکش ــد ،ک ــه ب ــرای ب ــار نخس ــت ،کی ــز ،آن را برای ــش روش ــن
میکنـــد و مـــواردی از ایـــن دســـت.

خوبـــی مشـــخص اســـت .نکتـــهی دیگـــر بـــا توجـــه بـــه اینکـــه هـــردو
اثـــر ( فیلـــم و داســـتان ) یـــک جـــور اعتـــراف هســـتند ،وجـــود جمـــات
مشـــترک در آنهـــا بخصـــوص جمـــات و پیـــام هـــای فلســـفی یکســـان
زیـــاد دیـــده میشـــود .مثـــا آن جایـــی کـــه والتـــر در جایـــگاه قاتـــل
میگویـــد" :مـــن اون را بـــرای پـــول و زن کشـــتم .کـــه نـــه بـــه پـــول
رســـیدم نـــه بـــه زن! "
در نهایـــت در مقـــام مقایســـهی کتـــاب و فیلـــم ،میتـــوان مبحـــث عمـــق
ماج ــرا در مقاب ــل تعلی ــق آن را م ــورد بررس ــی ق ــرار داد همچنی ــن نق ــش
غیـــر قابـــل انـــکار کارگـــردان وایلـــدر در پرتعلیـــق کـــردن داســـتان،
توســـط ســـکانسهایی کـــه در بـــاال اشـــاره شـــد ،هـــم خالـــی از ذکـــر
نیســـت.

شباهتها:
مســـلما هـــر فیلـــم اقتباســـی شـــبیه داســـتان کتابـــی اســـت کـــه اقتبـــاس
از آن صـــورت پذیرفتـــه اســـت .در واقـــع منظـــور از شـــباهتها ،همـــان
ســـکانسهایی اســـت کـــه بـــا خـــود داســـتان کتـــاب همخوانـــی عینـــی
دارد .مثـــا کارگـــردان وایلـــدر در شـــخصیت پـــردازی والتـــر ،شـــدیدا بـــه
کت ــاب وف ــادار ب ــوده اس ــت .همچنی ــن در م ــورد ظاه ــر اف ــراد ،همینط ــور
کـــه در بـــاال اشـــاره شـــد ،فیلیـــس ،لـــوال و کیـــز ،ایـــن موضـــوع بـــه

منابع:
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در آغ ــاز ده ــه چه ــل فیل ــم ن ــوآر ب ــه لط ــف ویژگیهای ــش ک ــه در هی ــچ ژان ــر
دیگـــری نمیگنجـــد بســـتری بیماننـــد بـــرای درخشـــش و شـــکوفا شـــدن
بی-موویهـــا پدیـــد آورد .فیلمهایـــی کـــه بـــا بودجـــه کـــم و بازیگـــران
درجـــه دو یـــا ســـه ســـاخته میشـــدند .گاهـــی حتـــی زمـــان تولیدشـــان
بـــه  2هفتـــه نمیرســـید و مـــدت فیلـــم بـــه زحمـــت  70دقیقـــه میشـــد.
ایـــن محدودیتهـــا شـــامل لوکیشـــن ،ابـــزار و دیگـــر امکانـــات فنـــی نیـــز
میشـــد .امـــا گاه دیـــده میشـــد کـــه وقتـــی ایـــن پروژههـــای کمخـــرج
بـــه دســـت توانمنـــد کارگردانـــی بااســـتعداد و خـــاق ســـپرده شـــود ،حتـــی
میتوانـــد دســـتاوردهای شـــگرفتری نســـبت بـــه پروژههـــای عظیـــم و
پرخـــرج و بـــا عواملـــی درجـــه یـــک داشـــته باشـــد.
بـــه لطـــف بودجـــه و هزینههـــای محـــدود و امکانـــات مختصـــر ،فیلمســـاز
آزادی عمـــل بســـیاری جهـــت تجربـــه کـــردن و بـــروز خالقیتهایـــش
پیـــش روی خـــود مـــی دیـــد .وقتـــی کســـی اهمیـــت چندانـــی نمـــی دهـــد
کـــه محصـــول نهایـــی چـــه چیـــزی از آب درخواهـــد آمـــد ،مادامـــی کـــه از
محدودیته ــای زمان ــی و مالــیات آگاه باش ــی ،آزاد هس ــتی دس ــت ب ــه ه ــر
تجربـــه کـــه میخواهـــی بزنـــی.
ادگار اولمـــار از آن دســـت کارگردانـــان چیرهدســـتی بـــود کـــه از موانعـــی
کـــه بـــر ســـر راه فیلمســـازیاش بـــود ،ســـکوی پرتابـــی بـــرای خـــود و
همدورهایهایـــش خلـــق میکـــرد.
او س ــینماگری اتریش ــی-آمریکایی تب ــار ب ــود ک ــه س ــینما را درکن ــار ب ــزرگان
ســـینمای کالســـیک آلمـــان از جملـــه مورنائـــو فراگرفـــت .در فیلمهـــای او
بـــه خوبـــی میتـــوان رنـــگ و بـــو و تأثیـــرات ســـینمای اکسپرسیونیســـتی
را در جایجـــای فیلـــم و بهخصـــوص نورپردازیهـــای اغراقشـــدهاش
حـــس کـــرد.
اگرچـــه ادگار اولمـــار از آن دســـت کارگردانانـــی بـــود کـــه در پایینتریـــن
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ســـطحهای صنعـــت هالیـــوود بـــه زحمـــت فیلـــم میســـاخت؛ امـــا اســـتعداد
بینظیـــرش انکارنشـــدنی بـــود .فیلـــم بیراهـــه نـــه فقـــط یکـــی از
ش ــاهکارهای کارنام ــه او ،بلکـــه از ماندگارتری ــن آثـــار کال ــت س ــینمای ن ــوآر
اس ــت .ای ــن فیل ــم او ش ــاید گل سرس ــبد آن دس ــته فیلمهای ــی ب ــود ک ــه در
آن زم ــان ب ــه فیلمه ــای "زی ــر خ ــط فق ــر" مع ــروف بودن ــد .اولم ــار توانس ــت
بـــا بیراهـــه نشـــان دهـــد چگونـــه میتـــوان بـــا بودجـــه ســـی هـــزار دالری،
کمتـــر از پنـــج لوکیشـــن و تنهـــا در  6روز فیلمـــی مانـــدگار و هنجارشـــکن
ســـاخت .فیلمـــی کـــه حتـــی تـــا بـــه امـــروز هـــم تکتـــک پالنهایـــش،
درسیســـت بـــرای شـــناخت هرچـــه عمیقتـــر ســـینمای نـــوآر.
در همــان ابتــدای تیتــراژ آغازیــن نــام فیلــم بــا فونــت درشــتی کــه حروفــش
گویـــی در حـــال ســـقوط هســـتند ،روی تصویـــر پسزمینـــه از یـــک جـــاده
متـــروک و گویـــی بیانتهـــا جلـــب نظـــر میکنـــد :بیراهـــه .دوربیـــن بـــا
ح ــرکات دال ــی ،پ ــی او وی ش ــخصی را نش ــان م ــی ده ــد ک ــه گوی ــی س ــوار
ب ــر ماش ــین اس ــت و ب ــه پش ــت س ــر و راه ــی ک ــه آم ــده مینگ ــرد .نماه ــای
تراولینـــگ دوربیـــن حســـی از ناپایـــداری و بیثباتـــی ایجـــاد میکنـــد.
نم ــای تراولین ــگ طوالن ــی دوربی ــن ب ــه عق ــب ،نش ــانهای از حرک ــت م ــداوم،
تعقی ــب و گری ــز همیش ــگی و ف ــرار دائمیس ــت .موس ــیقی آمبیان ــت نی ــز ب ــه
کمـــک میزانســـن آمـــده تـــا هرچـــه بیشـــتر بـــه فضـــای تعلیـــق و تشـــویش
فیل ــم بیفزای ــد .ب ــا مح ــو و فِی ــد ش ــدن پای ــان تیت ــراژ در س ــیاهی ،س ــکانس
آغازیـــن فیلـــم نیـــز از ســـیاهی برمیآیـــد .کمکـــم شـــمایل مـــردی از درون
تاریکیهـــا نمایـــان میشـــود کـــه گویـــی نـــا امیدانـــه و بیهـــدف در حـــال
راه رفتـــن اســـت .در ذهـــن مخاطـــب پرســـشهایی مطـــرح مـــی شـــود کـــه
ای ــن م ــرد کیس ــت؟ چ ــه ب ــر س ــرش آم ــده و ب ــه دنب ــال چیس ــت؟
فضـــای کافهبـــاری کـــه مـــرد وارد آن میشـــود بـــه مراتـــب پرنورتـــر و
روشـــنتر از میزانســـن قبلیســـت .شـــخصیت او پـــس از مکالمـــهاش بـــا

م ــردی در ب ــار بیش ــتر ب ــه مخاط ــب شناس ــانده میش ــود .م ــردی کمحوصل ــه
دل خوشـــی از معاشـــرت بـــا غریبههـــا نـــدارد .وقتـــی کـــه موزیکـــی
کـــه ِ
پخ ــش میش ــود ک ــه ب ــرای او آزاردهن ــده اس ــت ،نم ــای بس ــته ای از چه ــره
مع ــذب و مضطرب ــش در ق ــاب بس ــته و تنگ ــی حال ــت روح ــی او را ب ــه تصوی ــر
مـــی کشـــد .قاببنـــدی فشـــرده شـــخصیت اصلـــی فیلـــم ،او را در جهانـــی
محصـــور مـــی کننـــد کـــه خالصـــی از آن ممکـــن نیســـت .حتـــی چینـــش
افـــراد در میزانســـن نیـــز نشـــان دهنـــده گرفتـــار شـــدن اوســـت .کافهچـــی
در جلـــو ،و مـــردی کـــه بـــه موزیـــک گـــوش مـــی کنـــد ،در پشـــت ســـرش
بهگونهایســـت کـــه بـــه نظـــر میرســـد بیـــن ایـــن دو در اســـارت اســـت
و بایـــد بـــه ایـــن شـــرایط تـــن در دهـــد .یکـــی از بارزتریـــن ویژگیهـــای
ســـینمای نـــوآر کالســـیک در همیـــن پـــان اســـت کـــه دوربیـــن بـــا پَـــن
روی صـــورت او کلوزآپـــی از چهـــرهاش را نشـــان میدهـــد و نـــور اطـــراف او
کـــم شـــده و تنهـــا چشـــمها و پیشـــانی او قابـــل دیـــدن هســـتند .کنتراســـت
باالیـــی کـــه نـــور در میزانســـن ایـــن صحنـــه پدیـــد آورده شـــیوه روایـــت
فیلـــم را نیـــز دگرگـــون میکنـــد و او بـــا عباراتـــی مبهـــم و زبانـــی تلـــخ
از احساســـات و تفکراتـــش میگویـــد .موســـیقی تبدیـــل بـــه وســـیلهای
میشـــود کـــه همـــراه او بـــه گذشـــتهاش ســـفر کنیـــم.
ســکانس دیگــری در فیلــم کــه نمــود تلفیــق فــرم ســینمای اکسپرسیونیســتی
و ن ــوآر را توأم ــان در خ ــود دارد سکانسیس ــت ک ــه دل ــدار اَل از قص ــد س ــفرش
بـــه هالیـــوود میگویـــد .زن و مـــردی در خیابانـــی پـــر مـــه و راز آلـــود و
تاریـــک و دوربیـــن کـــه بـــا پَـــن رو چهـــرهی آن دو مدیـــوم شـــاتی را بـــه
تصوی ــر میکش ــد و زن نی ــز قص ــد ت ــرک اَل را دارد .کن ــش و واکن ــش ن ــور
و تاریکـــی بـــا تصاویـــر پرکنتراســـت ،فضـــای نـــوری تیـــرهای فراهـــم آورده
کـــه دنیایـــی تـــک رنـــگ و ســـیاه وســـفید میســـازد .چراغهـــای روشـــنایی
معاب ــر ،دوای ــری از ن ــور ب ــر س ــطح س ــنگفرش درخش ــنده پیادهروه ــا ایج ــاد
میکننـــد،تابلوهـــای نئـــون بـــه آســـمان تیـــره روشـــنایی میبخشـــند.
نماه ــای م ــورب و خ ــارج از ت ــراز ،نش ــان از جهانیس ــت آش ــفته و فروریخت ــه.
ای ــن جه ــان همیش ــه در الی ــه ای از م ــه ف ــرو رفت ــه اس ــت.
جمالت ــی ک ــه اَل در روای ــت بی ــان م ــی کن ــد کلیده ــای روای ــت فیل ــم هس ــتند.
مث ــا زمان ــی ک ــه روی افک ــت نقش ــه و س ــفر او در ج ــاده از احساس ــاتش در
مـــورد ســـختی راه و همچنیـــن عقایـــدش در مـــورد پـــول میکنـــد .و یـــا در
جایـــی میگویـــد "کاش میدونســـتم بـــا ســـوار شـــدن بـــه اون ماشـــین
خـــودم رو بـــه چـــه دردســـری مینـــدازم" ،بیننـــده متوجـــه میشـــود کـــه
ایـــن ســـرآغازی بـــرای اتفاقـــات ناگـــوار بعدیســـت.
هنگام ــی ک ــه او س ــوار ماش ــین اس ــت ،بازت ــاب تصوی ــر او از پش ــت ماش ــین در
آین ــه جل ــو ب ــه وف ــور دی ــده میش ــود ک ــه ای ــن تکنی ــک نی ــز از حربهه ــای
فیلمهـــای نـــوآر بـــرای نشـــان دادن تنـــش در احساســـات و درونیـــات
کاراکترهاســـت .وقتـــی شـــب فرامیرســـد نورپـــردازی تیـــره و تاریـــک بـــار
دیگـــر بـــا ایجـــاد کنتراســـت بـــاال ،حســـی از تلخـــی و شـــومی را پدیـــد
مــیآورد .و ب ــا آنک ــه در دل روای ــت اَل از ش ــرایط کنون ــی کورس ــوی امی ــدی
دیـــده میشـــود امـــا هـــوای طوفانـــی و بارانـــی همـــان را بـــه بدیمنتریـــن
اتف ــاق زندگ ــی وی ب ــدل میکن ــد .افک ــت ص ــدای ب ــاران ک ــه ب ــا موس ــیقی
وهمانگیـــزی درآمیختـــه حـــس دلهـــره اضطـــراب وقـــوع اتفاقـــی ناخوشـــایند
را دوص ــد چن ــدان م ــی کن ــد.
صحنـــه ورود کاراکتـــر فمفتـــال بـــه فیلـــم نیـــز مثـــال زدنیســـت .او تنهـــا
و ب ــه ط ــور غریب ــی در کن ــار ج ــادهای مت ــروک ایس ــتاده و توج ــه م ــرد ب ــه
او جلـــب میشـــود .و ســـپس دوربیـــن بـــه آرامـــی از تصویـــر او زوماوت مـــی
کن ــد .و بدی ــن ترتی ــب اولی ــن برخ ــورد م ــا ب ــا ای ــن ش ــخصیت ش ــکل م ــی
گیـــرد .او چهـــرهای معصـــوم و ظاهـــری آرام دارد .تصویـــر اولیـــه او در ذهـــن
مـــا بـــا توصیفـــات اَل از زیبایـــی او کاملتـــر میگـــردد.

امـــا فیلمســـاز بـــا نمایـــان کـــردن چهـــره واقعـــی او اَل و مـــا را شـــوکه
میکنـــد .او نقطـــه مقابـــل شـــخصیت زن دیگریســـت کـــه پیـــش از ایـــن
در فیلـــم بـــا او آشـــنا شـــدهایم .اطالعـــات او حتـــی از تماشـــاگر و راوی
داســـتان نیـــز بیشـــتر اســـت .او همـــواره ســـعی دارد بـــا اغواگریهایـــش از
اَل سواســـتفاده کنـــد.
نماه ــای اورش ــولدر از کل ــوزآپ ورا او را مضط ــرب و در مع ــرض خط ــر نش ــان
م ــی ده ــد .او نی ــز در خی ــال و روای ــت اَل از ماج ــرا تصادف ــی کش ــته میش ــود.
شـــات مدیـــوم از دســـتان اَل کـــه ســـیم تلفـــن را بـــه محکمـــی میفشـــارد
حـــس تـــرس مضاعفـــی را بـــه بیننـــده القـــا میکنـــد.
ب ــار دیگ ــر نمای ــی از بازت ــاب صحن ــه در آین ــه و ای ــن ب ــار در س ــکانس قت ــل
ورا دیـــده میشـــود .ایـــن بـــار دوربیـــن جســـد بیجـــان ورا کـــه بـــه حالـــت
رقتآمیـــزی روی تخـــت افتـــاده را از آینـــه بـــه نمایـــش میگـــذارد.
فرام ــوش نکنی ــم ک ــه اولم ــار تم ــام ای ــن ظراف ــت ه ــا را در اوج کمبوده ــای
مال ــی ب ــرای هزینهه ــای فیلم ــش ب ــه کار ب ــرده و بدی ــن ترتی ــب ای ــن اث ــر
ب ــه مانیفس ــتی ب ــرای کارگردانان ــی ک ــه مجب ــور ب ــه س ــاخت فیل ــم ب ــا بودج ــه
ک ــم بودن ــد ،ب ــدل گش ــته اس ــت.
بـــه طـــور مثـــال اولمـــار قـــادر نبـــود از جلوههـــای ویـــژه بهـــره ببـــرد ،بـــه
همیـــن خاطـــر بـــرای نشـــان دادن ذهـــن پریشـــان اَل پـــس از بـــه قتـــل
رســـاندن ِورا دوربیـــن از دریچـــه چشـــمان اَل دور اتـــاق پـــن میکنـــد و
س ــپس متناوبــ ًا تصوی ــر م ــات و دوبـــاره واض ــح میش ــود ت ــا حال ــت ت ــرس
و وحشـــتی کـــه بـــر روحیـــه اَل حاکـــم اســـت بـــه زبـــان دوربیـــن تصویـــر
کشـــیده شـــود .ایـــن پـــن کـــه از پـــی او وی اَل دیـــده میشـــود درحقیقـــت
نشـــاندهنده ایـــن اســـت کـــه او بـــه هـــر طـــرف مینگـــرد نشـــانی
از مـــدرک جـــرم او در سرتاســـر اتـــاق و در حقیقـــت دنیـــای اطرافـــش بـــه
چشـــم مـــی خـــورد .صحنـــه هـــای پایانـــی فیلـــم کـــه همچنـــان غـــرق در
تاریکیس ــت بازتاب ــی از وج ــود گناه ــکار اَل اس ــت و کنتراس ــت ب ــاالی ن ــور
و تصویـــر نشـــان از آن دارد کـــه او هیـــچگاه قـــادر بـــه فـــرار از گذشـــته و
گناهانـــش نیســـت.
بیراهـــه نـــه تنهـــا تکنیکهایـــش ،بلکـــه جملـــهای دارد کـــه مانیفســـتی
بـــرای تمـــام فیلمهـــای نـــوآر محســـوب میشـــود" :بـــه هـــر طـــرف
کـــه میخـــوای فـــرار کنـــی ،باالخـــره سرنوشـــت یـــه ســـنگی جلـــو پـــات
مین ــدازه" .ی ــک فیل ــم ن ــوآر خال ــص در تم ــام ابع ــاد :ی ــک م ــرد ،ی ــک زن،
مق ــداری پ ــول ،ش ــب و تاریک ــی و م ــرگ .ش ــاید او تنه ــا ی ــک بد َم ــن اس ــت
ک ــه خ ــودش اعتق ــاد دارد تنه ــا گناه ــش بدشانسیس ــت .ام ــا از تنه ــا چی ــزی
ک ــه مطمئ ــن اس ــت ای ــن اس ــت ک ــه دیگ ــر هی ــچ چی ــز مه ــم نیس ــت.
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پایــان جنــگ جهانــی دوم در ســال  ،1945دوره ای از فیلــم هایــی دربــاره ی کشــف
دوبــاره ی خانــواده ،بازگشــت بــه خانــه و بازســازی را بــه همــراه داشــت.
در آن ســال هــا هالیــوود فیلــم بهتریــن ســال هــای عمــر مــا (ویلیــام
وایلــر )1946/را بــه نمایــش گذاشــت و ایــن داســتان بازگشــت ســربازان بــه خانــه،
برنــده جایــزه ی اســکار بهتریــن فیلــم ســال شــد .بــا ایــن حــال در همــان دوره ،فیلمــی
روی پــرده رفــت کــه چهــره ای متفــاوت از آمریــکا و جامعــه آمریکایــی را بــه تصویــر
مــی کشــید .بیراهــه (ادگار اولمــر )1945/داســتان مــردی را روایــت مــی کــرد کــه از
زندگــی کوچــک و حقیرانــه خــود ،راهــی زندگــی ســیاهی مــی شــد کــه از قبــل محکوم
بــه نابــودی بــود .ایــن فیلــم و دیگــر فیلــم هایــی کــه بــه دنبــال آن آمدنــد ،بــا داســتان
هــای تاریکشــان ،ظاهــر مخصــوص بــه خــود را داشــته و فیلــم هــای ســفید و ســیاهی
بودنــد کــه در دنیــای خشــن و تیــره اشــان ،تنهــا قانــون ،قوانیــن سرنوشــت و تنهــا راه
جبــران ارزش هــای از دســت رفتــه ،مــرگ بــود .ایــن فیلــم هــا ،کــه بعدهــا توســط
منتقــدان فرانســوی ،فیلــم نــوآر یــا بــه عبارتــی فیلم ســیاه خوانــده شــدند ،با ســایه ها
بلنــد ،خیابــان هــای تاریــک و بــاران خــورده و اتاق های پــر دود ،پاســخ اجتنــاب ناپذیری
بودنــد بــه عجــز و درماندگــی ســربازانی کــه بــا رویــای آرمان شــهری کــه ســاخته بودند
بــه خانــه برمــی گشــتند و بــا ایــن واقعیت تلــخ روبــه رو می شــدند کــه دنیا هنــوز همان
دنیــای قبلــی اســت .از ایــن رو ،فیلــم هــای نــوآر را مــی تــوان از معــدود فیلمهــای تاریخ
هالیــوود دانســت کــه بــا جســارت فروریختــن رویــای آمریکایــی و معصومیــت از دســت
رفتــه ی آن را بــه تلخــی بــاز مــی نمایاننــد.
بــه عــاوه ،ایــن فیلــم هــا بــا لحــن رئالیســتی کوبنــده و بــا اســتفاده خیــره کننــده از
نــور کــه برپایــه ی ســبک ســینمای اکسپرسیونیســتی آلمــان بنــا شــده بــود ،موفــق
شــدند رئالیســم را بــا اکسپرسیونیســم پیونــده زده و بــه ایــن وســیله تصویــری مخــوف از
تاریکتریــن زوایــای طبیعــت بشــرارائه دهنــد.
از طرفــی ،فیلــم نــوآر ،فــارغ از اینکــه ژانــر هســت یــا نــه ،موفــق شــد دســتور زبانــی
مختــص بــه خــود را بــه وجــود آورده و بــا خلــق کاراکترهــای نــوآری و دنیــای عجیــب
و دلهــره آورش ،قوانیــن خــود را اجــرا کنــد .در ایــن میــان ،بیراهــه در اولیــن مــوج های
فیلــم نــوآر ســاخته شــده و ســنگ بنــای روایــت نــوآری را پایه گــذاری کــرد .فیلــم درباره
ی پیانیســت فقیــری بــه نــام ال رابرتــز (تــام نیــل) اســت کــه تصمیــم مــی گیــرد
در لــس انجلــس بــه نامــزدش ملحــق شــود و از آنجایــی کــه پــول نــدارد ،کنــار جــاده
مــی ایســتد تــا کســی او را بــه مقصــد برســاند .بدشانســی او از جایــی آغــاز مــی شــود
کــه مــردی کــه او را ســوار کــرده خوابــش مــی بــرد .ال کــه ناراحتــی و فالکــت را از
صورتــش مــی تــوان خوانــد ،پــول و ماشــین مــرد مــرده را برداشــته و راهــی غــرب مــی
شــود ولــی بــا ســوار کــردن زنــی کــه کنــار جــاده ایســتاده ،زندگــی اش در سراشــیبی
ســقوط قــرار مــی گیــرد.
در دهــه  30و زمــان رکــود اقتصــادی آمریــکا ،ســرگرمی محبــوب مــردم ســینما رفتــن
و تماشــای فیلــم بــود .بــه طــوری کــه تــا پایــان دهــه تعــداد ســینماهای کشــور بــه 15
هــزار ســالن ســینما رســید کــه از تعــداد بانــک ها هــم بیشــتر بــود .از ایــن رو ،و بــا توجه
بــه پیشــرفت هــای تکنیکــی ماننــد ظهــور رنــگ در فیلــم بــرداری ،هالیــوود شــروع بــه
ســاخت فیلــم هــای بــزرگ و پرخرجــی ماننــد بربادرفتــه و جادوگر شــهر اُز (هردو
فیلــم بــه کارگردانــی ویکتــور فلیمینــگ در ســال  )1939کرد.
ایـن فیلـم هـا علاوه بر خـرج هـای سرسـام آورشـان ،زمـان تولیـد طوالنـی ای هم
داشـتند .در اینجـا بود که اسـتودیوهایی مانند متروگلدن مایـر ،پارامونت ،فاکس
قـرن بیسـتم ،بـرادران وارنر و آر کـی او ،کـه در واقع بـر هالیوود حکـم رانی
مـی کردنـد ،بـار دیگر دسـت به دامن روشـی شـدند کـه در دوره فیلم های صامـت از آن
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سـتفاده کـرده بودنـد .آن ها سـینماداران را وا می داشـتند که برای خریـد حق پخش فیلم
هـای بـزرگ ،نـه فقـط خود فیلـم ،بلکه بسـته ای از فیلم هـا را خریداری کنند که شـامل
یـک فیلـم پرخـرج ( ا ِی مـووی) و چندیـن فیلم کم بودجـه (بی مووی) می شـد.
ایــن فیلــم هــای کــم خــرج ،بــا هزینــه هــای بســیار پاییــن و بــر اســاس داســتانهای
عامــه پســند ســاخته شــده و در نتیجــه ســود باالیــی بــرای کمپانــی هــا بــه ارمغــان می
آورنــد .بیراهــه هــم در صــف همیــن فیلــم هــای کــم بودجــه هالیــوود و بــا ســرمایه
 20هــزار دالر ســاخته و در شــش روز فیلــم بــرداری شــد .و نتیجــه اینکــه ،طبــق انتظــار،
زمــان و بودجــه کــم دســت بــه دســت هــم داده و باعــث شــدند که فیلــم پر از اشــکاالت
تکنیکــی و روایــت هــای ناشــیانه باشــد کــه البتــه خــود کارگــردان هــم بــه آنهــا واقــف
بــود .بــرای مثــال ،در صحنــه هــای آغازیــن فیلــم ،اولمــر از مــه غلیــظ بــرای ایجــاد
توهــم خیابــان هــای نیویــورک اســتفاده مــی کنــد یــا بــرای نشــان دادن فــاش بــک،
فقــط روی صــورت نیــل زوم کــرده ،چــراغ هــای بــک گرانــد را خامــوش مــی کنــد
و نــوری در چشــمان نیــل مــی تابانــد( .همیــن نورپــردازی ،بــه تنهایــی ،بــه یکــی از
شــاخص تریــن نورپــردازی هــای فیلــم نــوآر تبدیــل شــد ).عــاوه بــر ایــن مثال-هــا،
مــی تــوان بــه راحتــی تقــای اولمــر بــرای کار بــا ایــن بودجــه ی ناچیــز را در صحنه ای
دیــد کــه نیــل بــه نامــزدش ،ســو ،تلفــن مــی کنــد .اولمــر زمانــی را بــا نشــان دادن
تلفــن خانــه و کارکنــان آن پــر مــی کنــد ولــی مــا هرگــز تصویــری از ســو در حــال
مکالمــه نمــی بینیــم ،بلکــه فقــط وقتــی دیالــوگ هــای نیــل تمــام شــد ،او را مــی بینیم
کــه تلفــن را نگــه داشــته اســت.
امــا شــاید جالــب تــر از همــه ی ایــن نقصــان هــای عمــدی ،قســمتی باشــد کــه نیــل
ســوار ماشــین ناشناســی مــی شــود تــا بــه لــس آنجلــس بــرود (اولمر بــه خاطــر صرفه
جویــی در هزینــه هــا ،از ماشــین خــودش اســتفاده کــرده اســت) .قبــل از ســوار شــدن
نیــل ،بــه نظــر می رســد در ماشــین هــای دیگــر ،بــه ســبک انگلیــس ،راننده در ســمت
راســت نشسته-اســت .بــا ایــن حــال ،در ماشــینی کــه نیــل را ســوار مــی کنــد ،راننــده در
ســمت چــپ قــرار دارد و بنابرایــن قاعدتــا بایــد در ســمت مخالــف رانندگــی کنــد .حدس
راجــر ایبــرت در مــورد ایــن اشــکال ایــن اســت کــه اولمــر ،ماشــین هــا را در حــال
رانندگــی از چــپ بــه راســت فیلــم بــرداری کــرده و ســپس بــرای القــای احســاس ســفر
از شــرق بــه غــرب ،فیلــم را برعکــس کــرده اســت.
همیــن مثــال هــا کافــی اســت تــا تصــور کنیــم بیراهــه در همــان ســالی کــه نمایــش
داده شــد ،بایــد از یادهــا مــی رفــت .فیلــم آنقــدر اشــکال و کــم وکاســتی دارد کــه حتــی

در یــک مدرســه فیلــم ســازی هــم نمــره قبولــی نمــی گیــرد ،ولــی واقعیــت ایــن اســت
کــه ایــن اشــکاالت بــه طــرز شــگفت آوری ،نــه فقــط بــه فیلــم ضربــه نمــی زنــد بلکــه
بخشــی از خــود فیلــم را تشــکیل داده و اولمــر را بــه الگویــی برای فیلم ســازان مســتقل
بــدل مــی کننــد .از طرفــی ،جــدا از تأثیــرات فیلــم بــر فیلمســازان مســتقل ،بیراهــه
بــا کــم بودجــه بــودن خــود ،یکــی از مشــخصات اصلــی فیلــم نــوآر را رقــم مــی زنــد،
مشــخصه ای کــه بــه ســازندگان فیلــم نــوآر اجــازه مــی داد ،کــه تــا وقتــی پولــی خــرج
نمــی کردنــد ،راههــا و تکنیــک هــای مختلفــی را بیازماینــد .بنابرایــن ،بســیاری از فیلــم
نوآرهــا "بــی مووی"هایــی بودنــد کــه تنهــا بــه واســطه ابتــکار و پشــتکار کارگردانــان و
فیلــم بردارانشــان ســاخته مــی شــدند ماننــد فیلــم هــای اولیــه مایــکل مــان یعنــی
تــی -مــن (مأمــوران خزانــه داری) ( )1947و قــرارداد ناجوانمردانــه ()1948
و فیلــم دیوانــه ی اســلحه (جــوزف لوئیــس) کــه در ســال  ،1950بــا نــام زن
کشــنده اســت و در آخریــن روزهــای قانونــی بــودن ســاخت بــی مــووی و در
ابتــدای دوران مکارتیســم اکــران شــد.
بیراهــه بــا اینکــه بــا بودجــه کــم و بــا بازیگــران ارزان درجــه دو ســاخته شــد ولــی
کارگردانــی درجــه یــک داشــت .ادگار جــی .اولمــر ( )1972 - 1900از جملــه
کارگردانــان اروپایــی بــود کــه بــا شــروع جنــگ جهانــی دوم راهــی آمریکا شــده و شــروع
بــه فیلمســازی در هالیــوود کــرد.
او کــه قبــ ً
ا در فیلــم هــای مهمــی چــون آخریــن خنــده ( )1924و طلــوع
( )1928دســتیار فردریــش مورنــاو کبیــر بــود ،بــه یکــی از حلقــه هــای اتصــال
اکسپرسیونیســم آلمــان ،بــا نورپــردازی اغــراق آمیــز و زوایــای عجیــب دوربیــن و طراحی
صحنــه غریبــش ،بــه نــوآر آمریکایــی ،با موســیقی جــاز و احســاس گناه همیشــگی اش،
بــدل شــد .نوپــردازی پــر ســایه اکسپرسیونیســتی ،بــا ســادگی و کارآمــدی تکنیکــی اش
بــه اولمــر اجــازه مــی داد کــه بیشــتر وقتــش را بــا بازیگران ســپری کــرده و کمتــر روی
تکنیســین هــا تمرکــز کنــد .همچنیــن ،ایــن امــکان را بــه فیلم-بــردار و نورپرداز مــی داد
کــه تنهــا بــا انداختــن ســایه ای روی قســمتی از صحنــه ،عناصــر نامطلــوب را بــه راحتی

حــذف کننــد.
عــاوه بــر اینهــا ،اولمــر بــا اســتفاده از کنتراســت هــای بــاال و ســایه هــای کــش آمده،
کــه در فیلــم هــای اکسپرسیونیســتی نیــز بــه وضــوح دیــده مــی شــود ،موفــق شــد در
بیراهــه نــه تنهــا فیلــم ســیاه و ســفیدش را از یکنواختــی ای بــی روح نجــات دهد بلکه
توانســت حــس عــدم تعــادل روانــی ،تــرس و دنیایــی ترســناک و ســرکوب گــر را بــه
مخاطبــش القــا کنــد .از طــرف دیگــر ،او بــا نورپــردازی خفیــف صحنــه ،معــادل بیرونــی
بــی نظیــری بــرای احساســات کاراکتــر گیرافتــاده ی فیلــم ایجــاد کــرد؛ صحنــه هایــی
کــه در آن هیــچ نــوری نیســت و در نتیجــه موقعیــت هایــی کــه هیــچ راه فــراری از آن
هــا نمــی تــوان متصــور بــود.
البتــه اولمــر تنهــا پناهجــوی اروپایــی در هالیــوود نبــود؛ تاریکــی ای کــه نــازی هــا
در سرتاســر اروپــا گســترانده بودنــد ،باعــث شــد هنرمنــدان بســیاری آمریــکا را بــرای
ادامــه زندگــی برگزیــده و بــه ایــن ترتیــب خیــل عظیمــی از بازیگــران ،تکنیســین هــا،
کارگردانــان و فیلــم بــرداران بــا اســتعداد و خــوش ذوق وارد نظــام اســتودیویی شــده و
یکــی از خــاق تریــن دوران ســینمای آمریــکا را رقــم زدنــد .افــرادی ماننــد فیتز النگ،
بیلــی وایلــدر ،جــان آلتــون (فیلــم بــردار افســانه ای اتریشــی) و بســیاری دیگــر که
بــه دنبــال اولمــر ،از توانایــی هــا و آموختــه هایشــان در زمینه اکسپرسیونیســم اســتفاده
کــرده و بــا ترکیــب آنهــا بــا ســینمای آمریکایــی ویژگــی اساســی دیگــری را وارد نــوآر
کردنــد :فیلــم بــرداری ســیاه و ســفید پرکنتراســت ،منابــع نــور محــدود ،زوایــای دوربیــن
تهدیــد آمیــز و پرســپکتیوهای پرعمــق .در واقــع ایــن خصوصیــات تصویــری ای کــه
احســاس تنــش و ناامنــی را در بیننــده ایجــاد کــرده و دنیــای ســیاهی را بــه او مــی
نمایاندنــد کــه بعدهــا بــه امضــای همیشــگی فیلــم نــوآر بــدل شــد.
یکــی از بــه یادماندنــی تریــن قســمت هــای بیراهه ،کــه حتــی تماشــاگران امــروزی را
هــم غافلگیــر مــی کنــد ،نــوع روایــت داســتان از طریــق صــدای خــارج از تصویــر اســت
کــه بــه وســیله ی آن ،قهرمــان فیلــم ،ال ،داســتانش را ،بــا مخاطــب قــرار دادن بیننده به
طــور مســتقیم ،تعریــف کــرده و بــا لحنــی غمگیــن از خــودش دفــاع مــی کنــد .اولمــر
از ایــن طریــق ،هــم داســتانش را روایــت کــرده و هــم بــا وادار کــردن شــخصیت اولــش
بــه صحبــت بــا مــا هدفــی دیگــر را دنبــال مــی کنــد؛ مــا دیگر تنهــا شــنودگان داســتان
نیســتیم بلکــه کارگــردان بــا ایــن کار از مــا مــی خواهــد کــه ایــن داســتان را بــاور کــرده
و ماجــرا را از دیــد ال دنبــال کنیــم .فیلمــی کــه مــی بینیــم ،آن چیــزی نیســت کــه واقعا
اتفــاق افتــاده بلکــه آن چیــزی اســت کــه ال دوســت دارد مــا فکــر کنیــم اتفــاق افتــاده
اســت .اولمــر همچنیــن ،از ایــن صــدای خــارج از تصویــر بــرای نمایــش دادن مســائل
ذهنــی ،مثــل رویــا و خیــال و حافظــه اســتفاده مــی کنــد ،ماننــد صحنــه ای کــه ال پس
از برداشــتن پــول ،ماشــین و لبــاس هــای مــرد مــرده ،بــه یــک متــل رفتــه ،مــی خوابد و
در رویــا اتفاقاتــی کــه افتــاده را بــار دیگــر مــرور کــرده و بــا خواهــش از مــرد مــی خواهــد
کــه نمیــرد .ایــن صــدا روی تصویــر ،امــکان ایــن را فراهــم مــی کــرد کــه مــردان واقعی
و خشــن کــه از جنــگ برگشــته و بــا واقعیــت زندگــی روبــه رو مــی شــدند ،جنبــه ای نرم
تــر و آســیب پذیرتــر از شــخصیت خــود را نمایــان کــرده و از طــرف دیگــر ،بــه تماشــاگر
کمــک مــی کــرد تــا وارد زندگــی دیوانــه وار ایــن کاراکترهــا شــده و جهــان را از دریچــه
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دیــد آنهــا ببیننــد و در نتیجــه ،نــه تنهــا یکــی از خصوصیــات ویــژه فیلــم نــوآر اســت
بلکــه بــه فیلــم هایــی از ژانرهــا و زمــان هــای مختلــف راه پیــدا کــرده و هنــوز هــم بــه
کار مــی رود.
نکتــه جالــب در بیراهــه ایــن اســت کــه بــا اینکــه ال راوی و شــخصیت اصلی داســتان
اســت ،ولــی در جلــو رفتــن داســتان نقــش چندانی نداشــته و بیشــتر تحــت تأثیــر اتفاقات
پیــش آمــده اســت تــا تأثیرگذار بــر حــوادث .از طرف دیگــر ،شــخصیت زن فیلــم ورا (آن
ســوج) ،یعنــی دختــر شــلخته ای کــه ال او را ســوار مــی کنــد ،حوادثــی را پیــش آورده
و آنقــدر جســور اســت کــه ال را زیــر ســلطه خــود درمــی آورد .ورا زنــی اســت غیرقابــل
پیــش بینــی ،بــا زبانــی تنــد و گزنــده و آن طــور کــه راوی داســتان مــی گوید ،زیبــا "ولی
نــه آن طــور کــه ســتاره هــای ســینما زیبــا هســتند ،بلکــه زیبایــی طبیعــی" .او در همــان
اولیــن لحظــه هــای حضــورش در ماشــین ،تظاهــر مــی کنــد کــه خوابیــده ولــی بعــد به
ســرعت چشــم هایــش را بــاز کــرده و بــی مقدمــه از ال مــی پرســد کــه بــا صاحــب
اصلــی ماشــین چــه کارکــرده اســت .او ال را گناهــکار مــی دانــد ولــی حاضر می شــود او
را بــه پلیــس معرفــی نکنــد ،تنهــا بــه ایــن شــرط که با رســیدن بــه نیویــورک ،ماشــین را
فروختــه و پولــی بــه او بدهــد .امــا بعــد ،بــرای اجــرای نقشــه ای جدیــد ،ال را زندانــی می
کنــد .البتــه ال هــم بــا وجــود ظاهــر ناراضــی اش ،تــاش چندانــی بــرای فــرار نکــرده
و چندیــن روز در اتــاق خفقــن آور هتلــی کوچــک بــا او مــی مانــد ،تــا اینکــه در نهایــت
خــودش را بــا جســد او تنهــا مــی یابــد.
ورا و دیگــر زنــان اغواگــری کــه در اکثــر فیلمهــای نــوآر ســروکله اشــان پیــدا شــد را
مــی تــوان ،تصویــر تــرس و بهــت مردانــی دانســت کــه از جنــگ برگشــته و زنــان را
بــا موقعیــت جدیداشــان در خانــواده و جامعــه و اســتقالل روزافزونشــان ،تهدیــدی بــرای
خــود مــی یافتنــد چــرا کــه ایــن زنــان دیگــر زنهــای خانــه دار و مــادران دلســوز قبــل از
جنــگ نبودنــد .بلکــه زنهایــی مســتقل و قــوی بودنــد کــه مــی دانســتند چه مــی خواهند
و نظراتشــان را بــه روشــنی بیــان مــی کردنــد و بنابرایــن همــان قــدر کــه بــرای مــردان
ناشــناخته و جــذاب بودنــد ،توجــه زنــان را هــم بــه خــود جلــب مــی کردنــد .زنهایــی
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کــه شــاید بــه زیبایــی و معصومیــت زنــان قبــل از جنــگ نبودنــد ،امــا زیبایــی تأثیرگــذار
داشــتند کــه باعــث مــی شــد مــردان نــوآری هــر کاری بــرای رســیدن بــه آن هــا انجــام
دهنــد ،کارهایــی کــه آن هــا را در مخصمــه ای پیچیــده انداختــه و بــه نابودیشــان مــی
انجامیــد .در نهایــت ،ایــن "زنــان کشــنده" یــا بــه عبارتــی "فــم فتــال" هــا بــه عنصــری
ثابــت در فیلــم نوآرهــا تبدیــل شــدند کــه بــرای رســیدن بــه خواســته هایشــان حاضــر
بــه قربانــی کــردن همــه کــس و همــه چیــز بــوده و از هیــچ تــاش و حقــه ای فروگــذار
نمــی کردنــد .زنانــی مثــل فیلیــس (باربــارا اســتانویک) درغرامــت مضاعــف
(بیلــی وایلــدر ،)1945/ویویــان روتلــدج (لــورن بــاکال) در خــواب بــزرگ
(هــاروارد هاکــس )1946/و کتــی موفــات (جین گریــر) در از درون گذشــته
(ژاک ترنــر)1947/
نمـی تـوان بیراهـه را دیـد و فکـر نکرد کـه چه می شـد اگر ال سـوار ماشـین دیگری
شـده بـود ،یـا چـه می شـد اگـر دختری که سـر جـاده ایسـتاده بـود را سـوار نمـی کرد و
بسـیاری از "چـه می شـد" های دیگر که حتی خـود ال هم از خودش می پرسـد .حوادثی
کـه بـرای این پیانیسـت بیچـاره اتفاق می افتند ،اگرچه دلیلی خاصی نداشـته اما سرمنشـأ
مشـخصی دارنـد :سرنوشـت .همان قـدرت واالیی کـه ال آن را در هر راهی کـه می رود،
منتظـر فرصتـی مـی بینـد تا زندگـی اش را نابود کنـد" :از هـر راهی که بروی ،سرنوشـت
برایـت زیرپایـی مـی گیـرد تـا تـو را به زمیـن بزند" .ایـن از بخت بد ال اسـت کـه از بین
تمـام ماشـین ها ،باید سـوار ماشـین مردی شـود کـه چند سـاعت بعد به طرز مشـکوکی
مـی میـرد ،ایـن از بدشانسـی اوسـت کـه از بین تمـام آدم های دنیـا ،دختری را سـوار می
کنـد کـه صاحب اصلی ماشـین را می شـناخته و برای اینکـه دختـر ،او را به پلیس معرفی
نکنـد ،مجبـور مـی شـود وارد بـازی کثیفـش شـده و به نوعـی به زندانـی او تبدیل شـود.
بـا وجـود اینکـه ایـن بدبیـاری ها ،کـه بدون هیچ منطقی بر سـر شـخصیت هـای نوآری
نـازل مـی شـوند ،ناراحـت کننده بـوده و بیننده را شـوکه می کنند ،ولی حقیقت این اسـت
کـه ،بـدون آن هـا تصور شـکل گیری داسـتان نوآر بسـیار مشـکل اسـت .برای مثـال در
بیراهـه ،اگـر ال سـوار ماشـین دیگری می شـد و بدون مشـکل به نیویورک می رسـید،
یـا مثلا درغرامـت مضاعف ،اگر شـخصیت اصلـی ،والتر نف (فرد مـک مورای)،
فروشـنده بیمـه نبـود و یا وقتـی به خانه ی دیترسـون ها می رفت ،آقای دیترسـون
در خانـه بـود و در نتیجـه او هیچ وقت با همسـر دیترسـون ،فیلیس ،آشـنا نمی شـد،
اصلا دیگـر ماجرایـی بـرای دنبال کـردن نداشـتیم .پس بیراه نیسـت که بگوییم ،سـتاره
اصلـی بیراهـه و باقـی نوآرها ،نـه فم فتال و نه حتی شـخصیت اصلی فیلـم ،بلکه خود
سرنوشـت اسـت .سرنوشتی که همچون سـایه ی مرگ بر سـر آدم های داستان ایستاده و
از همـان ابتـدا ،بـا یادآوری فرجام شـوم آن هـا ،هرگونه توهم و امیدی بـرای پایان خوب و
دنیایـی بهتـر را نقـش برآب می کند .سرنوشـتی که اگر عاقبت خوشـی داشـت ،یا حداقل
راه فـراری از آن بـود ،کـه نیسـت ،فیلم نوآر ،هرگز ایـن قدر تاریک و تأثیرگذار نمی شـد.
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