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اســم ایــن مقالــه هیــچ ربطــی بــه واقعیــت
نــدارد ،کمــدی اســکار گرفتــه ،نــه چنــدان
زیــاد و نــه انــدازه باقــی ژانرهــا  ،ولــی اســکار
گرفتــه اســت .ولــی ایــده اصلــی از آن جــا
آمــد کــه در جلســه ای کــه بعــد از نوشــته
شــدن مقــاالت دوســتان نویســنده در مجلــه
در دفتــر برگــزار شــد ،صحبــت هــای ســعید
بــه عنــوان سرپرســت تحریریــه در مــورد ایــن
کــه ،بعضــی از مقــاالت بــه شــدت دم دســتی
و ســاده هســتند و بایــد تغییــر کننــد ،باعــث
بــه وجــود آمــدن بحثــی شــد کــه نتیجــه آن
حاصــل ایــن مقالــه اســت.
ایــن مقالــه را خیلــی راحــت از ســر عصبانیــت
مــی نویســم ،عصبانیــت از ایــن کــه بعضــی
وقــت هــا آدم هــای عالقــه منــد بــه ســینما
فکــر مــی کننــد بــرای جــدی گرفتــه شــدن
بایــد ســراغ جــدی تریــن هــا برونــد .اگــر از
آن هــا کارگــردان هــا و فیلــم هــای محبــوب
شــان را بپرســید ،کمــدی در اکثــر مواقــع
ســهمی در آن نــدارد .شــاید ســراغ وودی آلــن
برونــد و دلیــل بیاورنــد کــه آثــار وودی آلــن
بیشــتر از آن کــه کمــدی باشــد ،روشــنفکرانه
اســت و دغدغــه هــای مــدرن بشــر امــروزی
را نشــان مــی دهــد ،انــگار کمــدی طاعــون
اســت .اســتیو مارتیــن کمدیــن و نویســنده
مشــهور آمریکایــی جایــی گفتــه بــود کــه یــه
کمدیــن اگــر هــزار و یــک کار کنــد همیشــه
بــا آخریــن کارش قضــاوت مــی شــود .ایــن
کار ســختی اســت کــه بــرای دوســتان ســینما
دوســت جــا بینــدازی کــه امثــال لوبیــچ،
اســترجس و بــرادران مارکــس تاثیراتشــان در
ســینما کــم از هــم نســان خــود کــه در بعضــی
مــوارد بیشــتر از آن هاســت .کمــدی بحــث هایــی
را بــاز کــرده و نــوآوری هایــی را داشــته کــه
در ســینمای آن موقــع در ژانرهــا (جــز فیلــم
ترســناک) قــدرت بیــان آن نبــوده اســت .صحبــت
مــن ایــن جملــه کلیشــه ای نیســت کــه کمــدی
را جــدی بگیریــد نــه ،کمــدی را مــدل خــودش
نــگاه کنیــد ،بخندیــد و بــا آن ســرگرم شــوید

ولــی بــا دیــد درســت و عمیــق تــر.
فیلـــم هایـــی کـــه بـــرای هفتـــه ســـینمای
کمـــدی انتخـــاب کردیـــم جـــزو بهتریـــن
و تاثیرگذارتریـــن ایـــن نـــوع سینماســـت.
معجـــزه در مـــورگان کریـــگ پرســـتون
اســـترجس در اوج بحبوبـــه ی جنـــگ،
داســـتانی بـــه شـــدت رســـوایی برانگیـــز
و منتقدانـــه را روایـــت مـــی کنـــد (فیلـــم
امـــروز ســـاده بـــه نظـــر مـــی رســـد ولـــی
در زمـــان خـــودش بـــه شـــدت جنجالـــی
بـــود) کمـــدی اســـترجس نـــوع کمـــدی
آمریکای ــی س ــینمای ناط ــق را تعری ــف ک ــرد،
داســـتانهایی کـــه بـــر عکـــس دیگـــر آثـــار
کارگردانـــان اروپایـــی کـــه پیامـــش را در
الیـــه هـــای مختلفـــی مـــی گذاشـــت ،ایـــن
بـــار ســـر راســـت و مســـتقیم بـــه دل هـــدف
مـــی زد و تعریـــف ایـــن جملـــه معـــروف
نورمـــن میلـــر کـــه آمریکایـــی هـــا بـــرای
خندانـــدن مـــردم همـــه کاری مـــی کننـــد.
بـودن و نبـودن ،ارنسـت لوبیـچ فیلمـی بـود
کـه بـا جنـگ و فجایـع آن شـوخی مـی کرد و
کمـدی بـود بـر روی ویرانـه هـا .داسـتانی کـه
در آن قهرمـان هـا نـه سـرباز بلکـه بازیگـران
نمایشـی هسـتند کـه دروغ مـی گوینـد ،کلـک
مـی زننـد و بـه یکدیگـر خیانـت مـی کننـد.
فیلمهایـی از باسـتر کیتـون و چارلـی چاپلیـن
کـه هـر دو قطـب های بـزرگ سـینمای صامت
هسـتند و هـر کـدام مـدل کمـدی خـود را
نمایـش مـی دهنـد ،هـر کـدام طرفـداران
خـاص خـود را دارنـد و دیـدن فیلـم هایشـان
روی پـرده سـینما به شـما نشـان مـی دهد که
در دوره ای کـه بـا کمتریـن وسـیله و امکانات
فیلـم هـای را بـه غایـت سـاده مـی سـاختند،
چگونـه ایـن دو بـه ایـن انـدازه پیچیـده و
تاثیرگـذار هسـتند.
بـرادران مارکـس کـه زمانـی سـالوادور دالـی
نقـاش سـورئال برایشـان چنگـی از تیـغ بـه
افتخارشـان سـاخته بـود ،دیوانـه وارتریـن
شـکل سـینما را برای مخاطبانشـان بـه ارمغان

آوردنـد .سـینمایی کـه در آن هیچ چیز مقدسـی
وجـود نـدارد ،بـا همـه چیـز مـی شـود شـوخی
کـرد و همـه چیـز چنان در هـم و برهم می شـود
کـه بیـن واقعیـت و دیوانگـی دیگـر مـرزی وجود
نـدارد ،بـرادران مارکـس در هـر حالتـی بهتریـن
شـکل کمـدی و دیوانـه وارتریـن آن را بـرای
تماشـاگران خـود بـه ارمغـان مـی آوردنـد،
شـکلی از فیلـم سـازی کـه چنـان آنارشـی بـر
آن حاکـم اسـت کـه حتی امـروزه نیز سـاختن
آن دور از ذهـن اسـت.
در آخــر وودی آلــن را بــرای دوســتداران
فیلــم ســازی مــدرن نمایــش مــی دهیــم
بــاز بــه عنــوان کمــدی و بــه آن تاکیــد
داریــم ،آنــی هــال اول از هــر چیــزی فیلمــی
کمــدی اســت در مــورد روابــط آدم هــا ،بقیــه
تعبیرهــا بعــد از آن مــی آیــد .ایــن هفتــه
دعوتــی اســت کــه ســینمای کمــدی را روی
پــرده بــزرگ ببینیــد و بــا دقــت بیشــتر آن را
بررســی کنیــد ،هفتــه ای اســت بــرای دیــده
شــدن فضایــی کــه در آن مهــم تریــن اتفاقــات
ســینما افتــاده و در کنــارش معرفــی و آشــنا
کــردن مخاطــب ســینما بــا کمــدی ســازهای
درجــه یــک کمتــر شــناخته شــده ای مثــل
پرســتون اســترجس و ارنســت لوبیــچ عزیــز.
االن بــه جــرات مــی گویــم ایــن پرونــده یکــی
از دقیــق تریــن ویــژه نامــه ای اســت کــه
بــه چــاپ مــی رســد ،کمــدی و ژانــر آن را
از زوایــای مختلــف بررســی کردیــم تــا شــما
هــم در کنــار بزرگانــی مثــل برگمــان ،فــورد
و بونوئــل بدانیــد کــه لوبیــچ و اســترجس و
بــرادارن مارکــس هــم مــی تواننــد چیزهایــی
بزرگــی از ســینما را بــه شــما نشــان دهــد .بــه
قــول لوئیــس بونوئــل کــه در دهــه هفتــاد در
مصاحبــه ای گفــت ،تلخــی و ســیاهی دیگــر
قــدرت خــود را از دســت داده انــد ،امــروز
دیگــر عصــر طنــز اســت و هیــج ســاحی
قدرتمنــد تــر از طنــز نیســت.
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خالصه داستان
داسـتان ایـن فیلـمدر کشـوری به نـام فریدونیا میگـذرد .بیوه پولـداری که خرج کشـور
را میدهـد ،شـرط اسـتقراض را رئیس جمهور شـدن جنـاب گروچو مارکس میگـذارد و
فاجعه از همین جا شـکل میگیرد .از طرفیدو برادردیگرش هم جاسـوس سـفیر کشـور
همسـایهاند که وظیفه سرنگونی حکومت و اشغال کشـور را دارند.دیری نمیگذرد که خل
بازیهای این سیسـتم موجب کشـیده شـدن فریدونیا به جنگی فوق العاده میشـود.

DUCK SOUP
: Leo McCarey
: Herman J. Mankiewicz
: Bert Kalmar
Harry Ruby
Arthur Sheekman
: Groucho Marx
Harpo Marx
Jack Benny
Chico Marx
Zeppo Marx
: Henry Sharp
: LeRoy Stone
: November 17, 1933
: 68 Minutes
: United States
: English

میتــوان بیمقدمــه ســراغ ویژگیهــای مثبــت
فیلمهــای بــرادران مارکــس رفــت و خصوصیــات
ریــز و درشــت سبکشــان را کنــار هــم ردیــف
کــرد .میتــوان از تاثیــر انکارناپذیــر آنهــا
در بازتعریــف قواعــد ژانــر کمــدی نوشــت و
ابداعــات و خالقیتهــای شــگفت تکتــک
شــان را برشــمرد .میتــوان دربــاره محبوبیــت
آنهــا در میــان ســینما دوســتان قلــم زد و
دالیــل محبوبیــت دیرهنگامشــان را مــرور
کــرد .امــا ضــرر نــدارد ابتــدا نیــم نگاهــی بــه
پــس زمینــه ظهــور ایــن بــرادران شــگفت انگیــز
بیندازیــم و ببینیــم چــه کاره بــوده انــد ،چگونــه
وارد ســینما شــدهاند و در طــول ســالهای
فعالیــت شــان چــه ماجراهایــی را از ســر
گذراندهانــد؛ برادرهایــی کــه بــا گذشــت زمــان
محبوبتــر از قبــل شــدهاند و بــه قــول وودی
آلــن جایگاهشــان در ســینمای کمــدی ماننــد

پیکاســو در نقاشــی اســت .آنهــا هنــوز هــم
میتواننــد بــا ایدههــای بدیــع و شــوخیهای
منحصــر بــه فــرد خــود حداقــل بخشــی از
تماشــاگران امــروزه را از خنــده رودهبــر کننــد.
بــا نگاهــی بــه گروههــای کمــدی در طــول
تاریــخ ســرگرمی و نمایــش خواهیــم دیــد کــه
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هیــچ گروهــی از نظــر رفتارهــا و شــوخیهای
دیوانــهوار و غریــب نتوانســته اســت بــا
خویشــاوندان محبــوب ســینما ،بــرادران مارکس،
رقابــت کنــد .زیــرا از نظــر آنهــا هیــچ موضوعــی
ممنــوع و غیــر مجــاز و هیــچ شــخصیتی مقــدس
بــه شــمار نمیآمــد و آنهــا همــه چیــز و
همهکــس از شــخصیتهای تاریخــی ماننــد
ناپلئــون گرفتــه تــا خوانندگان اپــرا ،ورزشــکاران،
نظــام آموزشــی و طبقــات مختلــف اجتمــاع را
بــه ســخره میگرفتنــد .آنهــا دیوانــه بودنــد،
بــرادران مارکــس احتــرام هیــچ چیــز را نگــه
نمیداشــتند ،آنهــا رســماً خــراب میکردنــد
و از بیــن میبردنــد و بــا هیــچ دســتاورد نظــم
و تمــدن بشــری ســر ســازش نداشــتند .بــرادران
مارکــس ،متولــد نیویــورک و پســران والدیــن
مهاجــر از نقــاط مختلــف آلمــان هســتند .مــادر
آنهــا مینــی شــونبرگ و پدرشــان ســایمون
فرنچــی ماریکــس (کــه بعدهــا بــه مارکــس
تبدیــل شــد) نــام داشــتند .ایــن خانــواده پــس از
مهاجــرت بــه آمریــکا در نیویــورک و در منطقــه
مهاجرینــی کــه از ایرلنــد ،ایتالیــا و آلمــان آمــده
بودنــد ســاکن شــدند .بــرادران مارکــس بــا
نامهــای هنــری جالــب خــود از ایــن قرارنــد:

چیکــو مارکــس (لئونــارد) متولــد  ۲۲مــارس
 ۱۸۸۷در نیویــورک .مــرگ در  ۱۱اکتبــر ۱۹۶۱
در هالیــوود.

چیکــو دومیــن فرزنــد خانــواده مارکــس بــود،
امــا وقتــی بــرادر بزرگتــرش مانفــرد در کودکــی
درگذشــت چیکــو نقــش بــرادر بزرگتــر را بــر
عهــده گرفــت .نــام واقعــیاش لئونــاردو بــود و
نــام مســتعار چیکــو را بــه ایــن علــت روی خــود
گذاشــت کــه بــه تعقیــب و شــکار جوجــه عالقــه
داشــت .چیکــو فرزنــد مــورد عالقه مــادرش بود و
بــه همیــن خاطــر مــادرش او را همــه جا بــا خود
میبــرد و بســیار بــه شــرط بنــدی عالقــه داشــت
و در تمــام طــول عمــرش بــه قمــار معتــاد بــود.
همچنیــن مشــهور بــود بــه اینکه بــا رابطه جنســی
مخالــف اســت .همیشــه لبخنــد بــه لــب داشــت و
یکــی از بــی باکتریــن اعضــای گــروه بــود کــه
اغلــب ایــن مســئله برایــش دردســر ســاز میشــد.
چیکــو تصمیــم گرفــت بقیــه را دور هــم جمــع
کنــد تــا یــک گــروه تشــکیل دهنــد و مدیریــت
آن را بــه مینــی ،مادرشــان واگــذار کــرد .چیکــو
گــروه را در اولیــن موفقیتهــای بزرگشــان در
اجــرای نمایشهــای موزیــکال رهبــری کــرد و
پــس از اینکــه مــادرش بازنشســته شــد خــودش،

مدیریــت گــروه را نیــز بــر عهــده گرفــت .چیکــو
بــه عنــوان بــازوی توانــا و انرژیــک گــروه بــا
تمرکــز بــر شــیوه کاری و نحــوه اجــرا موفــق
شــد نمایشهــای گــروه را ابتــدا بــه بــرادوی
و ســپس بــه ســینما منتقــل کنــد و بــه دلیــل
قدرتــی کــه در جــذب مــردم داشــت موفــق شــد
گــروه را از ســایر ســرمایه گــذاران جــدا کنــد تــا
بــه شــکل مســتقل بــه فعالیتهایشــان ادامــه
دهنــد .چیکــو در کلیــه فیلمهــا و نمایشهــای
گــروه بــازی کــرد و همچنیــن یــک نمایــش
رادیویــی بــا گروچــو نیــز اجــرا کــرد و مدتــی
را نیــز بــه عنــوان موســیقیدان مشــغول بــه کار
بــود .از اصلیتریــن مشــخصههای او تــه لهجــه
ایتالیایــی او هنــگام صحبــت در فیلمهاســت .او
در تمــام طــول عمــرش یــک نمایــش دهنــده و
بازیگــر باقــی مانــد .او حتــی در دوران کهولــت
نیــز بــه ماننــد جوانــی فعــال و پــر کار بــود کــه
یکــی از علتهایــش کســب درآمــد و پول بیشــتر
بــه علــت اعتیــادش بــه قمــار طــی ســالهای
متمــادی بــود .یــک بــار از او پرســیدند کــه در
طــول ایــن ســالها چقــدر پــول از دســت داده
اســت و او جــواب داد :از هارپــو بپرســید چقــدر

پــول درآورده ،مــن همانقــدر از دســت دادهام.
چیکــو در  ۱۹۶۱پــس از یــک دوره طوالنــی
مبــارزه بــا مــرض قلبــی درگذشــت.
هارپــو مارکــس (آدولف/آرتــور) متولــد ۲۳
نوامبــر  ۱۸۸۸در نیویــورک .مــرگ در ۲۸
ســپتامبر  ۱۹۶۴در لسآنجلــس.

هارپــو دومیــن بــرادر بــود و او همانــی اســت
کــه حــرف نمیزنــد .ظاهــراً شــروع ایــن اتفــاق
مربــوط میشــود بــه زمانــی کــه قــرار شــد
فیلــم بازگشــت بــه خانــه ســاخته شــود .او
در ایــن اجــرا شــش خــط دیالــوگ داشــت امــا
دیالوگهــای او را از تــرس ایــن کــه نتوانــد
آنهــا را درســت اجــرا کنــد حــذف میکننــد.
هارپــو خیلــی ناراحــت میشــود از ایــن کــه
قــرار میشــود تــا گــروه نمایــش را بــه همیــن
شــکل در چنــد شــهر مختلــف به اجــرا بگــذارد و
بنابرایــن تصمیــم میگیــرد تــا در تمــام اجراهــا
تــا حــد امــکان همیــن وضعیــت را حفــظ کنــد.
تــا ایــن کــه یکــی از روزنامههــای محلــی در
نقــدی مینویســد کــه آدولــف مارکــس نمایــش
پانتومیــم بســیار زیبایــی را اجــرا میکنــد امــا
بــه محــض صحبــت کــردن نمایشــش خــراب

میشــود .بنابرایــن هارپــو بــه ایــن نتیجــه
میرســد کــه بهتــر اســت بــه جــای حــرف
زدن نــگاه کنــد و تصمیــم میگیــرد حتــی ســر
صحنــه نیــز جــز در مواقــع مــورد نیــاز صحبــت
نکنــد .هارپــو نامــش را در خــال جنــگ جهانــی
اول از آدولــف بــه آرتــور تغییــر داد چــون معتقــد
بــود نامــش بیــش از حــد آلمانــی اســت .او در
 ۱۹۶۴بعــد از یــک عمــل قلــب بــاز درگذشــت.
گروچــو مارکــس (جولیــوس هنــری) متولــد ۲
اکتبــر  ۱۸۹۰در نیویــورک .مرگ در  ۱۹آگوســت
 ۱۹۷۷در لسآنجلــس.

گروچــو اولیــن بــرادری بــود کــه بــه شــکل
حرف ـهای از پانــزده ســالگی شــروع بــه فعالیــت
در صحنــه نمایــش کــرد امــا نمایشهــای
اولیــهاش هیــچ موفقیــت بزرگــی برایــش بــه
ارمغــان نیاوردنــد .دو بــار در طــول آن دوره
اعضــای گروههــای نمایشــی او را بــدون پــول
و دور از خانــه رهــا کردنــد .موفقیتهــای او بــا
کار در کنــار برادرانــش در یکــی از نمایشهــای
موزیــکال شــان شــروع شــد .در یکــی از
اجراهــای همیــن نمایــش بــود کــه گروچــو
بــرای اولیــن بــار ســبیل معروفــش را اســتفاده
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کــرد کــه بعدهــا تبدیــل بــه یکــی از اصلیتریــن
مشــخصههای ظاهــری او شــد .خــود بــرادران
مارکــس بــر ایــن نمایــش دو ادامــه پرفــروش
در بــرادوی ســاختند کــه بعدهــا از روی آنهــا
دو فیلــم ســاخته شــد کــه از اولیــن فیلمهــای
بــرادران مارکــس بــه شــمار میرونــد .نقشــی
کــه گروچــو در ایــن فیلــم بــر عهــده داشــت
یعنــی کاپیتــان اســپالدینگ بعدهــا توســط خــود
گروچــو بــه یــک مــارک تجــاری تبدیــل و بــه
نــام او ثبــت شــد .در ســالهای بعــد گروچــو
نمایشهــای زیــادی را نیــز عــاوه بــر برادرانــش
بــا گروههــای دیگــر بــه عنــوان عضــو میهمــان
اجــرا کــرد .موفقتریــن اجــرای او شــوی کمــدی
روی زندگیــت شــرط ببنــد بــود کــه اجــرای آن
از  ۱۹۴۷آغــاز شــد و در تلویزیــون تــا ۱۹۶۱
ادامــه داشــت .گروچــو همچنیــن در چنــد
فیلــم نیــز بــه تنهایــی و بــدون حضــور برادرانــش
ظاهــر شــده اســت .گروچــو بــه لحــاظ سیاســی
همــواره یــک لیبــرال بــود .او گاه نظــرات تنــدی
راجــع بــه سیاســت ابــراز میکــرد و نیــز در
ســالهای دهــه پنجــاه و دوران مککارتیســم
دوســتانی داشــت کــه گرایشــات کمونیســتی
داشــتند و همیــن مســائل باعــث شــده بــود کــه
ف بـی آی بازجویــی شــود.
او چنــد بــار توســط ا 
او در  ۱۹۷۴اســکار افتخــاری یــک عمــر فعالیــت
هنــری را دریافــت کــرد و ســه ســال بعــد بــه
علــت بیمــاری درگذشــت.
زپــو مارکــس (هربــرت) متولــد  ۲۵فوریــه
 ۱۹۰۱در نیویــورک .مــرگ در  ۳۰نوامبــر ۱۹۷۹
درکالیفرنیــا.

او کوچکتریــن عضــو خانــواده و شــرورترین
آنهــا بــود بــه حــدی کــه در شــرارت و
نزاعهــای خیابانــی بــرای خــود شــهرتی دســت
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و پــا کــرده بــود .در واقــع یکــی از اصلیتریــن
دالیــل وارد کــردن او بــه گــروه بــرادران مارکــس
توســط مــادرش دور کــردن او از دردســر بیشــتر
بــود .او بیشــتر نقــش مــرد رمانتیــک فیلمهــا
را بــه عهــده داشــت و بــازی و نقشهایــش
بیشــتر زیــر ســایه حضــور گروچــو و چیکــو
قــرار میگرفــت .او از ایــن کــه بــه عنــوان
یــک بازیگــر اصلــی نمایشهــا شــناخته نشــود
متنفــر بــود ،امــا برادرانــش اذعــان داشــتند کــه
او تکمیــل کننــده بســیار خوبــی بــرای آنهاســت
و هنگامــی کــه زیپــو بــازی را کنــار گذاشــت
هیچکــس نتوانســت بــه خوبــی جــای او را
پــر کنــد .امــا بــا تماشــای فیلمهــای معــروف
بــرادران مارکــس مثــل ســوپ اردک بــه
ســادگی میتــوان حاشــیهای بــودن حضــور او را
درک کــرد  .او همچنیــن خــارج از صحنــه بــه
عنــوان یــک مکانیــک شــهرت زیــادی داشــت.
بطــور کل او مشــاغل زیــادی را در زندگــی
تجربــه کــرد .در جنــگ جهانــی دوم مکانیــک
بــود ،مدتــی گریــپ فــروت پــرورش مـیداد ،بعد
یــک کمپانــی نمایشــی بــه راه انداخــت و مدتــی
نیــز بــه شــکل حرفـهای و تجــاری ماهــی گیــری
میکــرد .او در ســالهای آخــر عمــرش بــه
علــت ایــن کــه تنهــا بازمانــده بــرادران مارکــس
بــود مدتــی درگیــر پروندههــای حقوقــی امــوال
و داراییهــای گروچــو بــود .زیپــو در  ۱۹۷۹بــر
اثــر ســرطان ریــه درگذشــت.
برادران مارکس از برادوی تا پارامونت و
مترو گلدوین میر
آغــاز فعالیــت نمایشــی بــرادران مارکــس کــه
در خانــوادهای اهــل موســیقی متولــد شــده

بودنــد ،از ســنین کودکــی بــه ســوی موســیقی
گرایــش داشــت .بــه خصــوص هارپــو کــه تقریبـاً
در نواختــن هــر ســازی ،بــه خصــوص هــارپ
(چنــگ) توانــا بــود و نــام مســتعارش نیــز بــر
همیــن قابلیــت او کــه بارهــا در فیلــم هایــش
دیدهایــم اشــاره میکنــد ،چیکــو پیانیســتی
عالــی و گروچــو نوازنــده گیتــار بــود .بــه تدریــج
برنامــه آنهــا از موســیقی بــا چاشــنی کمــدی
بــه کمــدی بــا چاشــنی موســیقی تغییــر یافــت.
در ایــن بیــن ،بــرادران کــه بــه نــام چهــار بــرادر
مارکــس شــهرت یافتــه بودنــد ،ســبک خــاص و
بیبدیــل کمــدی خــود را در نمایشهــای خــود
وارد کــرده و هــر یــک شــخصیت ثابــت خــود
را بــه وجــود آوردنــد .گروچــو عــاوه بــر ســبیل
روغــن زده مشــهورش ،روش راه رفتــن خمیــده
خــود را ابــداع کــرد ،هارپــو یک کاله گیــس قرمز
وزوزی بــرای خــود انتخــاب کــرد و همیشــه یــک
بــوق مخصــوص راننــده تاکسـیهای آن زمــان در
جیــب داشــت .چیکــو لهجــه تصنعــی ایتالیایی را
برگزیــد و همیشــه از برخوردهــای خــود بــا بــر و
بچــه هــای قلــدر محــل تعریــف میکــرد .زیپــو
نیــز نقــش جــوان اول ســاده لوحــی را برگزیــد
کــه معمــوالً بــا ســخنان ظاهــراً بــیآزار خــود،
مقدمــه یــک شــوخی را آمــاده میکــرد .زیپــو،
در زندگــی واقعــی بانمــک تریــن بــرادر به شــمار
میرفــت و بــا توجــه بــه اینکــه جوانتریــن آنــان
نیــز بــود ،در طــی ســال هــا بــا تماشــای بــرادران
خــود ،بــه قــدری خــوب بــا نقشهــا و رفتارهــای
آنــان آشــنا بــود کــه میتوانســت در هنــگام
ضــرورت ،نقــش هــر یــک از آنهــا را بــازی
کنــد؛ اتفاقــی کــه بارهــا افتــاد .در طــی دهــه
 20میــادی ،بــرادران مارکــس بــا شــوخ طبعــی
هوشــمندانه و عجیــب و غریــب و داســتانهای

بداهــه پــردازی شــده خــود محبوبتریــن
برنامــه نمایشــی را اجــرا میکردنــد .آنهــا
تحــت برنامهریــزی چیکــو و کارگردانــی
خالقانــه گروچــو توانســتند بــه اجــرای برنامــه
در بــرادوی بپردازنــد .بــرادران مارکــس درســت
در زمانــی بــه موفقیــت فــراوان صحنــه دســت
یافتنــد کــه هالیــوود گرایــش بیشــتری بــه
ســمت فیلمهــای ناطــق پیــدا کــرده بــود.
آنهــا قــراردادی بــا شــرکت پارامونــت امضــا
کــرده و کار خــود را در فیلمهــای ســینمایی
آغــاز کردنــد .دو فیلــم اول آنهــا نارگیلهــا
و بیســکوییتهای بــاغ وحــش نوشــته
جــورج کافمــن و مــوری ریســکایند ،نویســندگان
آمریکایــی کــه بــه خاطــر نمایــش نامههــا و آثــار
کمــدی خــود بســیار شــهرت دارنــد ،اقتباســی
از آثــار بــرادوی آنهــا بــود و فیلــم میمــون
بــازی محصــول ســال  ،1931اولیــن فیلــم
غیــر اقتباســی آنهــا محســوب میشــود .فیلــم
دروغهــای شــاخدار کــه بــرادران در آن بــه
تمســخر سیســتم و قوانیــن آمریکایــی کالجهــا
پرداختهانــد ،هنــوز هــم محبوبتریــن فیلــم
آن دوره ،آنهاســت و در آن زمــان موجــب شــد
تــا تصویرشــان بــر روی جلــد مجلــه تایــم قــرار
بگیــرد .ایــن فیلــم شــوخی محبوبــی را دنبــال
میکــرد کــه در آن هارپــو هــر شــی ممکــن را
از درون کتــش خــارج میکــرد ،از جملــه یــک
پتــک چوبــی ،یــک ماهــی ،یــک حلقــه طنــاب،
کــراوات ،پوســتر یــک زن ،یــک فنجــان قهــوه
داغ ،شمشــیر و شــمعی کــه از هــر دو ســمت
روشــن بــود! آخریــن فیلــم آنهــا بــا پارامونــت،
ســوپ اردک (بصــورت کنایــی بــه معنــی ،کار
راحــت) نــام داشــت کــه توســط لئــو مــک کری
(کارگــردان ،فیلمنامــه نویــس و تهیــه کننــده
برجســته هالیــوود) کارگردانــی شــده بــود ،مــک
کــری قابــل توجهتریــن کارگردانــی بــود کــه تــا
آن زمــان بــا بــرادران مارکــس کار کــرده بــود
و اکنــون ایــن فیلــم بنــا بــه اعتقــاد بســیاری،
بهتریــن فیلــم آنهــا محســوب میشــود.
پــس از اینکــه زیپــو گــروه را بــه قصــد کارگــزار
شــدن تــرک کــرد (او تــا آخریــن روزهــای
فعالیــت برادرانــش ،کارگــزار آنهــا باقــی مانــد)،
بــرادران بــه کمپانــی متــرو گلدویــن مایــر
پیوســتند و بنــا بــه توصیــه تهیــه کننــده بســیار
موفــق آن زمــان ،اروینــگ تالبرگ ،فرمــول کلی
کار خــود را تغییــر دادنــد و داســتان فیلمهــای
خــود را بــا ماجرایــی عاشــقانه و چنــد قطعــه
موزیــکال غیــر کمــدی همــراه کردنــد و در اکثــر
مــوارد شــوخیها و مــوذی گریهایشــان را بــه

ســمت افــراد شــرور داســتان معطــوف کردنــد.
بــه ایــن ترتیــب ،نبــوغ آنهــا در نــاب تریــن
شــکل خــود ،تنهــا در فیلمهــای پارامونــت
دیــده میشــود .فیلمهــای دوران متــرو ،بــه
تهیــه کنندگــی تالبــرگ شــامل شــبی در اپــرا،
یــک روز در مســابقات اســب دوانــی ،در
ســیرک ،بــه غــرب بــرو و فروشــگاه بــزرگ
بودنــد .شــاید یکــی از دالیــل موفقیــت بســیار
آنهــا خصوصــا در فاصلــه  ۱۹۲۰تــا ۱۹۴۰
شــرایط خــاص اقتصــادی و فرهنگــی امریــکا
باشــد .ســقوط ارزش ســهام و متعاقــب آن بحران
اقتصــادی شــدید در دهــه  ۱۹۳۰کــه فقــر و
بیــکاری و تبهــکاری را در ســرزمین رویاهــا بــه
دنبــال داشــت تاثیــرات گســتردهای را بــر هنــر و
ادبیــات ایــن دهــه گذاشــت.
شــکل گیــری ســینمای گنگســتری یکــی از
جلــوه هــای آن بــود و از طــرف دیگــر و از آن
جایــی کــه هــر ســویه تراژیکــی در بطــن خــود
ســویهای کمیــک را نیــز بــه همــراه دارد ،پــس
آن ســوی ســکه ،کمــدی نیــز جلــوهای دیگــر
از واکنــش هنــری در ایــن ســالها بــه شــمار
مــی رفــت .شــکل گیــری کمدی اســکروبال کــه در
آن خلــق شــخصیتهای فقیــر و شــاد در تقابــل
شــخصیتهای مرفــه غمگیــن و در نهایــت
ترجیــح عشــق در دوگانــه؛ عشــق  /ثــروت مولفــه
اصلــی بــود (مثــل فیلمهــای ایــن دهــه فرانــک
کاپــرا  ،بــه عنــوان نمونــه  :در یــک شــب اتفــاق
افتــاد  )۱۹۳۴ /از ایــن رو کامـ ً
ا تامیــن کننــده
مصــرف فرهنگــی طبقـهای اســت کــه ســینما را
مفــری بــرای دردهــای روزمــره زندگــی واقعــی
میداننــد .در ایــن میــان کمــدی بــرادران
مارکــس بــه شــکل زیرکانــهای بــا پــر رنــگ
کــردن ســویههای آنارشیســتی ســینمای
گنگســتری (شکســتن قانــون ،عــدم رعایــت
مرزبنــدی اخالقــی مثــل بــد دهنــی و… ).و ارائــه
ایــن ســویهها در بطــن فضــای کامـ ً
ا کمیــک بــه
شــکلی بــه هــر دو میــل شکســتن قانــون (ســویه
گنگســتری) و تســکین (کمــدی اســکروبال)
همزمــان پاســخ میدهــد .گروچــو بــا آن
ســبیل و ابروهــای نقاشــی شــده عم ـ ً
ا جایــگاه
عنصــر قانــون  /عنصــر شکســتن قانــون را پــر
میکنــد .در بســیاری از فیلمهــا او را در نقــش
شــخصیتهایی مثــل رئیــس جمهــور (ســوپ
اردک)  ،مدیــر هتــل  ،پرفســور و… میبینیــم
کــه علیرغــم آن بــا دیالوگهــای ســریع و
بعضــاً بیادبانــهاش در برابــر شــخصیتهایی
کــه بــا ایــن جایــگاه نمادیــن تعریــف میشــوند
و همــواره نقابــی از ادب و شــخصیت کاذب را

بــه همــراه دارنــد  ،قــرار میگیــرد .آن دیگــر
هارپــو کــه الل اســت یــک کــودک آنارشیســت
بــه تمــام معناســت .هــر زنــی را کــه میبینــد
بــه دنبالــش راه میافتــد و در مواقــع ضــروری و
غیــر ضــروری هــر چیــزی را کــه میبینــد قیچــی
میکنــد! هارپــو تجســم فیزیکــی میــل گروچــو
بــرای تخریــب اســت .او عمـ ً
ا از جایــگاه نمادیــن
حــذف شــده اســت (نامــی نــدارد ،شــغلی نــدارد،
خانــه و آشــنایی نــدارد و از همــه مهمتــر
حــرف نمیزنــد) و بــه همیــن علــت هنــوز در
ســاحت خیالــی پرخاشــگری  /خــود شــیفتگی
باقــی مانــده اســت و ســومی چیکــو بــا آن لهجــه
ایتالیایــی ،تبحــر در موســیقی ،عاشــق پیشــگی
و… چیــزی نزدیــک بــه یــک آدم معمولــی اســت.
کمــدی بــرادران مارکــس را نمیتــوان بــه یــک
نــوع خــاص کمــدی مرتبــط دانســت .در واقــع
آنهــا آنارشیســم در مضمــون را بــه آنارشیســم
در شــکل و فــرم آثارشــان نیــز تســری دادنــد.
کمــدی آنهــا در طــول یــک فیلــم ترکیبــی از
انــواع ســبکهای کمــدی را شــامل میشــود:
کمــدی اســکروبال (صحنههــای عاشــق پیشــگی
کــه معمــوالً بیــن یــک زن و مــرد جــوان -
کاراکترهایــی غیــر از چهــار بــرادر  -و عمومــاً
فقیــر در بســتر تشــریفات خانههــای مجلــل ،در
فیلــم رخ میدهنــد )  ،کمــدی اســلپ اســتیک
(در صحنههایــی کــه بــه خصــوص هارپــو
زمیــن و زمــان را بــه هــم میریــزد) ،کمــدی
فــارس مثــل تمــام موقعیتهــای دراماتیکــی
کــه شــدیداً تئاتــری و اغــراق شــده بــه نظــر
میرســد و حتــی کمــدی ســیاه مثــل فیلــم
ســوپ اردک .در یکــی از ســکانسهای ســوپ
اردک ،گروچــو کــه رئیــس جمهــور اســت قــرار
اســت بــرای ماموریتــی عــازم شــود و هارپــو
راننــده اســت .وســیله نقلیــه آن موتورســیکلتی
اســت کــه یــک کابیــن همــراه کنــار خــود دارد.
بــار اول پــس از ایــن کــه گروچــو دســتور حرکت
میدهــد موتــور هارپــو بــه تنهایــی راه میافتــد
و گروچــو و کابیــن جــا میماننــد .بــار دیگــر
گروچــو بــه هارپــو میگویــد کــه دســت او را
خوانــده اســت و ایــن بــار خــودش روی موتــور
مینشــیند و هارپــوی راننــده روی کابیــن .ایــن
بــار بــه طــرز مضحکــی کابیــن راه میافتــد و
بــاز گروچــو جــا میمانــد .در ایــن بیــن بــه
دوربیــن نــگاه کــرده و میگویــد« :مــن از صبــح
همــش ماموریــت رفتــم امــا هنــوز از جــام تکــون
هــم نخــوردم!» و ایــن کمــدی بــرادران مارکــس
اســت.
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در دنیای دیوانهها چه کســی از همه
دیوانهتر است ؟
كمپانــی بــرادران وارنــر ،گروچــو را بــه خاطــر
اســتفاده از فیلــم محبــوب اســتودیو ،كازابالنــكا،
تهدیــد بــه شــكایت و دریافــت غرامــت
میكننــد .امــا ایــن دلیلــی میشــود تــا یكــی از
كمیكتریــن نامــ ه نگاریهــای تاریــخ رخ دهــد.
گروچــو در جــواب آنهــا ،كمپانــی را تهدیــد
میكنــد كــه بــه خاطــر اســتفاده از عنــوان
بــرادر در نــام شــركت شــان میخواهــد ادعــای
غرامــت كنــد .گروچــو در ایــن نامــه مینویســد:
«انــگار راههــای زیــادی بــرای تصاحــب یــک
شــهر هســت .مثــ ً
ا مــن تــا همیــن چنــد روز
پیــش کــه میخواســتیم ایــن فیلــم را بســازیم
ا نمیدانســتم شــهر کازابالنــکا انحصــاراً
اصــ ً
متعلــق بــه بــرادران وارنــر اســت .مــن متوجــه
دلیــل ایــن رفتــار شــما نمیشــوم .مــن
مطمئنــم حتــی یــک بیننــده متوســط ســینما
هــم میتوانــد تفــاوت اینگریــد برگمــن و هارپــو را
تشــخیص دهــد .نمیدانــم مــن هــم میتوانــم
یــا نــه؛ امــا بــدم نمیآیــد یــک بــار امتحــان
کنــم.
شــما ادعــا میکنیــد مالــک کازابالنــکا هســتید
و هیــچ کــس بــدون اجــازه شــما نمیتوانــد از
ایــن اســم اســتفاده کنــد .بــرادران وارنــر چطــور؟
آیــا مالــک آن هــم هســتید؟ شــما احتمــاالً
حــق داریــد از اســم وارنــر اســتفاده کنیــد ،امــا
بــرادران چــی؟ مــا مدتهــا پیــش از شــما رســما
بــرادر بــوده ایــم ،حتــی پیــش از آنکــه بــرادران
دیگــری باشــند؛ بــرادران اســمیت ،بــرادران
کارامــازوف.
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تــو جــک ،فکــر میکنــی اســمت هــم انحصــاری
اســت؟ البتــه کــه نیســت .همیــن االن دو تــا
جــک یــادم هســت کــه قبــل از تــو بودنــد جــک
و لوبیــای ســحرآمیز و جــک قاتــل ســریالی
لنــدن ،کــه در آن روزگار بــرای خــودش کســی
بــود».
ایــن نامــه ،عمــل دیوان ـهواری اســت كــه باعــث
میشــود شــركت بــرادران وارنــر هــم بفهمنــد بــا
آدمهــای ســاده و اتوكشــیدهای روبـهرو نیســتند.
آنهــا ناامیدانــه از بــرادران مارکــس میخواهنــد
الاقــل طــرح اولیــه فیلــم را بــرای شــان تشــریح
کننــد و گروچــو در جــواب فیلمنامــهای کامــ ً
ا
تمســخرآمیز میفرســتد تــا بــرادران وارنــر
خشــمگین و بکلــی ناامیــد شــوند.
ســتایش دیوانـهوار آنهــا از بینظمــی ،نشــانهای
از انتقــاد بــه رفتــار و كــردار مــردم نبــود .آنهــا
هیــچگاه منتقــد روابــط و اینگونــه پُزهــای
روشــنفكری نبودنــد .شــوخی بــرای آنهــا تنهــا
بــرای خنــده بــود و آنهــا ترجیــح میدادنــد
تماشاگرشــان را از خنــده رودهبُــر كننــد تــا
پندهــای اخالقــی و حرفهــای عجیــب بزننــد.
میگوینــد ســالوادور دالــی گمــان میكــرد
آنهــا بهتریــن كاراكترهــا بــرای حملــه بــه
دنیــای بــورژوازی و قاعدهمنــد هســتند .بــرای
همیــن سراغشــان رفــت تــا در فیلمــی بــا آنهــا
همــكاری كنــد .حرفهــای گروچــو و حــركات
هارپــو آن قــدر عجیــب بــود كــه ســالوادور دالــی
از دستشــان فــرار كــرد و بــا همــه دیوانهبــازی
خــودش در برابــر آنهــا تســلیم شــد .آنهــا
نابغههــای دیوانــهای بودنــد كــه میخواســتند
در دنیایــی پــر از هــرج و مــرج زندگــی كننــد و
بــه هــر رابطــه و رفتــاری بخندنــد .بــرای بــرادران

ماركــس دنیــای واقعــی جــای خنــد ه داری بــود.
بررسی مولفههای آثار برادران مارکس از
ورای چند اثرشان
مولفههــای آثــار بــرادران مارکــس در دورههــای
متفــاوت کارهــای شــان چنــدان تغییــری نکــرد؛
ایــن کــه حرمــت بــرادری را حفــظ نمیکننــد
و مــدام ســر همدیگــر کاله میگذارنــد .ورود
گروچــو بــه عنــوان شــخصیت اصلــی ایــن
فیلمهــا بــه داســتان همــواره در خدمــت هدفــی
ســود جویانــه اســت .کــه در طــول ماجــرا البتــه
بــه ضــرب و زور بــه نفــع زوج عاشــق مظلــوم
همیشــگی فیلمهــا تغییــر جهــت میدهــد و
در ایــن مســیر همــه بــرادران کلیــه نهادهــای
پذیرفتــه شــده و محتــرم بشــر را دســت
میاندازنــد .از آسایشــگاه بیمــاران و مســابقه
اســب دوانــی و قوانینــش در یک روز در مســابقه
اســب دوانــی گرفتــه تــا فضــای یــک ارکســتر
مجلســی و حتــی فضــای یــک ســیرک در
فیلــم ســیرک (.فکــرش را بکنیــد کــه آنهــا
میتواننــد فضــای پــر هیاهــو در یــک ســیرک
هــم تاثیــر بگذارنــد و غریبتــر و نامتعــادل
تــرش کننــد .بخصــوص وقتــی مــارگارت دو
مونــت را از لولــه تــوپ شــلیک میکننــد).
آنهــا در ســوپ اردک نــه تنهــا قــدرت و
قوانیــن دولــت مــدرن کــه حتــی احساســاتی
چــون تمایــل بــه توســعه و پیشــرفت و میهــن
پرســتی را زیــر ســوال میبرنــد .بــرای آنهــا
نکتــه اصلــی احمقانــه جلــوه دادن هــر موقعیــت
ظاهــراً مهــم اســت.
همــه چیــز وقتــی هولناکتــر میشــود کــه
حتــی نمیتــوان معنــای چپــی و ضــد فرهنگــی
و هــرج و مــرج طلبانــه بــرای اعمــال و اهدافشــان
قائــل شــد .در مــواردی آنهــا عمــا تیشــه
بــه ریشــه خودشــان نیــز میزننــد .ایــن را
بخصــوص میتــوان در بعضــی رفتارهــای
هارپــو دیــد کــه بــا قیچ ـیاش بــه جــان همــه
میافتــد .همــه یعنــی؛ همــه و نــه فقــط آدم
بدهــای فیلــم .در شــبی در کازابالنــکا مث ـ ً
ا او
مــدام بــر ســر خلبانــی میکوبــد کــه قــرار اســت
آنهــا را از مهلکــه نجــات دهــد .او و چیکــو
چشــم شــان بــه هــر چیــز مرتبــی کــه میافتــد،
نمیتواننــد جلــوی خودشــان را بگیرنــد .در شــکل
هــدف دار ایــن خرابکاریهــا میتــوان ایــن
گونــه تفســیر کــرد؛ کــه تــاش میکننــد تــا
آدمهــای حســابگر و منطقــی را دیوانــه کننــد.
بــه خصــوص آن آدمهایــی کــه قــرار اســت ایــن

نظــم و حســاب کتــاب را بــه جامعــه تحمیــل
کننــد .مثــ ً
ا دیوانــه کــردن رییــس پلیــس بــا
عــوض کــردن جــای اثــاث خانــه در شــبی در
اپــرا؛ کــه عیــن همیــن بــا را در شــبی در
کازابالنــکا ســر قاتــل فاشیســت میآورنــد .بــرای
بــرادران جایــگاه اجتماعــی هــدف بدبخــت فــرق
نمیکنــد کافــی اســت قواعــد بــازی جامعــه
را پذیرفتــه باشــد؛ از دســت مارکسهــا جــان
ســالم بــدر نمیبــرد .آنهــا مــدام میــان دزد و
پلیــس در رفــت و آمدنــد و بیــن دو طــرف قضیــه
فــرق چندانــی قائــل نمیشــوند .پلیســی کــه
بــرای هارپــو جریمــه مینویســد و هارپــو هــم در
برابــر ایــن اتفــاق چیــزی مینویســد و میدهــد
دســت پلیــس؛ پلیــس دســت نوشــتههای هارپــو
را پــاره میکنــد و هارپــو هــم بــرگ جریمــه
مامــور پلیــس را.
در یــک روز در مســابقه اســب دوانــی حتــی
دکترهــای آسایشــگاه هــم جــز آدم بدهــای
قصــه هســتند و مارکسهــا بــه خودشــان اجــازه
میدهنــد حــال آنهــا را هــم بگیرنــد .بــرادران
نــه تنهــا نهادهــای قانونــی بلکــه ســیرک و
مســابقه اســب دوانــی و مســابقه فوتبــال را هــم
میتواننــد بــه هــم بریزنــد .بیقانونــی و پیــش
بینــی ناپذیــری آنهــا هــر ســیرک و مســابقهای
را میتوانــد تحــت تاثیــر قــرار دهــد .شــاید بــه
همیــن خاطــر اســت کــه در فصلهــای انتهایــی
ســوپ اردک و از لحظــه شــروع جنــگ بیــن
دو کشــور کــه بــه شــکلی ناگهانــی از ســوی
گروچــو اعــام میشــود تنهــا دلیلــی کــه بــرای
شــروع جنــگ مــیآورد ایــن اســت کــه اجــاره
یــک مــاه میــدان نبــرد را پرداختــه اســت.
انــگار بــرادران مارکــس را در آرمــان شهرشــان
میبینیــم .قانــون میــدان نبــرد کــه بــر تخریــب
همــه چیــز اســتوار شــده اســت .تنهــا قانونــی
اســت کــه بــا اســتانداردهای مخــرب مارکسهــا
میخوانــد  .فرقــش البتــه ایــن جاســت کــه
بــرای مارکسهــا ایــن جــا جبهــه خــودی و
غیــر خــودی هــم تفاوتــی نمیکنــد؛ وقتــی در
صحنــهای از فیلــم هارپــو روی اســب میتــازد
و شــیپور اعــام جنــگ را بــا شــعف و شــادی
مینــوازد .انــگار باالخــره نطقــش بــاز شــده
اســت .آواز معنــیدار «مــن مخالفــم» گروچــو
مارکــس در ابتــدای یکــی از فیلمهــای اولیــه
شــان ،چرنــد و پرنــد ،کــه از طریــق آن گروچــو
مارکــس رســماً اعــام میکنــد بقیــه هــر چــه
بگوینــد فرقــی نمیکنــد بــه هــر حــال او
مخالفــت خواهــد کــرد بــه انــدازه کافی روشــنگر
مرامشــان میباشــد.

بــه ایــن ترتیــب ســکانسهای بــه هــم ریختــن
و از جــا در آوردن بــه بخشهــای مرکــزی
فیلمهــای بــرادران مارکــس تبدیــل میشــود.
آن چــه از آنهــا بیشــتر از هــر چیــز در خاطرمان
باقــی میمانــد .از جملــه ســکانس بهــم ریختــن
اتــاق بــا پــر و قــرص خــواب و پنکــه و لحــاف
در ســیرک یــا صحنــه دیگــری از همیــن فیلــم
کــه بــه اتاقهــای کوتولــه و مــرد قــوی هیــکل
میرونــد و آن جــا را بــه هــم میریزنــد .یــا
ســکانس شــرط بنــدی و کتــاب فروختــن چیکــو
بــه گروچــو و سکانســی کــه گروچــو دارد هارپــو
را معاینــه میکنــد هــر دو در یک روز در مســابقه
اســب دوانــی و همچنیــن صحنــه معرفــی گروچو
بــه عنــوان یــک کار آگاه دروغگــوی عــاف در
فروشــگاه بــزرگ و تمــام ســکانس هایــی کــه
چیکــو و هارپــو حــال ادگار کنــدی را در ســوپ
اردک میگیرنــد و فرامــوش نکنیــم کــه ایــن
هــا همــه جــدا از ســکانسهای اســلپ اســتیک
نهایــی اســت کــه تمــام فیلمهــای بــرادران بــه
کمــک آنهــا بــه پایــان میرســد .ســکانسهای
دیوانــهواری در ســیرک ،در پیســت مســابقه در
اپــرا و در اســتادیوم فوتبــال.
شــباهتهای ســاختاری فیلمهــای بــرادران
مارکــس ،تنهــا بــه ســکانسهای پــر هــرج
و مــرج پایانــی محــدود نمیشــود .اغلــب
محصــوالت شــان از قالــب تولیــدی مشــابهی
اســتفاده میکننــد .فیلــم هایشــان معمــوالً بــا
گرفتــاری کــه بــرای یــک زوج عاشــق اتفــاق
میافتــد و از هــم جدایشــان مــی کنــد ،آغــاز
میشــود .کمکــم پــای مارکسهــا بــه ماجــرا
بــاز میشــود .گروچــو بــا سیســتم رســمی و
پذیرفتــه شــده موجــود در هــر کــدام از فیلمهــا
نزدیکتــر اســت و هارپــو و چیکــو به زوج عاشــق.
آنهــا از نفــوذ گروچــو در سیســتم اســتفاده
میکننــد و گروچــو هــم در نیمــه دوم داســتان
از پیگیــری دیوانــهوار منافــع شــخصیاش بــه
نفــع بقیــه دســت بــر م ـیدارد .آدم بــد ماجــرا
هــم کســی هســت کــه بدبختیهــای زوج
عاشــق زیــر ســر اوســت و ایــن البتــه خــط
داســتانی تکــراری و شــل و ِولــی اســت تــا
بــرادران مارکــس هــر وقــت فرصــت کردنــد
بــه ســکانسهای کمــدی شخصیشــان کــه
اغلــب بــا کمتریــن دخالــت دوربیــن و متاثــر از
حضــور صحنــهای مارکسهــا برگــزار میشــود
و بخــش موزیــکال داســتان بپــردازد .در ایــن
میــان گرههــای داســتانی هــم بــه ســادهترین
شــکل ممکنــه رفــع و رجــوع میشــود تــا نوبــت
بــه حضــور گــروه اصلــی برســد.

بـرادران مارکـس بـه مضامیـن و گرایشهـای
سیاسـی و اجتماعی و حتی اقتصادی در آثارشـان
بـال و پـر میدهند .این درسـت کـه گروچو مدام
دنبـال پـول مـیدود امـا آدمهـای بـد فیلمهـای
بـرادران مارکـس انسـانهای زورمنـد و پـول دار
هسـتند .در دنیـای مارکسهـا پول کثیف اسـت.
سـکانس نهایـی فیلـم سـیرک گوریل بـد هیبتی
را میبینیـم کـه در حـال پول شـمردن اسـت .در
یـک روز در مسـابقه اسـب دوانـی اسـب فیلـم
از شـنیدن صـدای شـخصیت پولـدار قصـه هـم
رم میکنـد .در مجموعـه آثارشـان کار بـرادران
مارکـس این اسـت که پـول این آدمهـا را بگیرند
و بـه نفـع زوج عاشـق خـرج کننـد .توهینهـای
گروچـو در فیلمهـا نسـبت به این آدمها مسـتقیم
و واضح اسـت و آزار و اذیتهایی که گروه برادران
نسـبت بـه این طبقـه انجـام میدهنـد گاهی هم
هیـچ دلیلـی ندارد .مثـل صحنهای کـه گروچو به
عنـوان مدیـر هتـل در شـبی در کازابالنـکا زن و
مـرد مسـن و پـول داری را بیدلیـل آزار میدهد.
مارکسهـا بـا بچههـا زنهـا و رنگیـن پوسـتان و
حیوانـات خـوب و خوش انـد .یعنی بـا هر چیزی
بـه جـز مرد سـفید کـه فرهنـگ غالب چنـد قرن
پیـش را شـکل داده اسـت و بـه نفـع خـود پیش
بـرده اسـت .در میمون بـازی هارپو برای فـرار از
دسـت پلیـس هم که شـده بـرای بچههـا نمایش
خیمـه شـب بـازی ارائـه میکنـد .در بـه غـرب
بـرو بـا سـرخ پوسـتها همنشـین میشـوند و در
سـیرک در کنـار و بـرای بچههای سـیاه پوسـت
آواز میخوانـد.
بــرادران همیــن معاملــه را بــا هنــر نخبهگــرای
رســمی هــم انجــام میدهنــد .هنــری کــه
مــورد ســتایش طبقــه بورژواســت و عامــه مــردم
بهــرهای از آن ندارنــد .البتــه کــه اصــل ایــن ایــده
بــرای شــبی در اپــرا اســت امــا مث ـ ً
ا در فیلــم
ســیرک هــم میشــود بــرادران را دیــد کــه بــه
نفــع بازدیــد ملــت از ســیرک یــک گروه ارکســتر
مجلســی را در دریــا ســرگردان میکننــد و
وادارشــان میکننــد تــا بــرای صندلیهــای
خالــی بنوازنــد .در صحنــهای دیگــر از همیــن
فیلــم چیکــو رهبــری ارکســتر بــرای اجــرای
قطعــه راپســودی معــروف را آغــاز میکنــد امــا
خیلــی زود چــوب را بــه کنــاری میانــدازد تــا
یکــی از قطعــات موســیقی نمایشــی خــودش را
بــرای لــذت عامــه مــردم اجــرا کنــد در شــبی
در کازابالنــکا هــم چیکــو یــک مجلــس اشــرافی
رقــص تانگــو را بــه قطعــه پیانویــی بــه روش
خــودش ختــم میکنــد.
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سوپ اردک
«اگــه فکــر میکنیــد وضــع مملکــت
وحشــتناکه ،وایســین تــا حکومــت مــن
تمــوم شــه»  /از دیالــوگ هــای گروچــو
مارکــس در فیلــم

ســوپ اردک بــرادران مارکــس ،بــه عنــوان
بهتریــن کار کارنامــهی سینماییشــان و بــه
زعــم بســیاری از منتقــدان و صاحــب نظــران از
بهترینهــای کمدیهــای تاریــخ سینماســت.
کارگــردان فیلــم لئــو مــک کــری ،کــه تنهــا
کارگــردان صاحــب ســبکی بــود کــه بــا بــرادران
مارکــس کار کــرد؛ بــه فیلــم سروشــکل خاصــی
داد .دامنــهی آزادی بــرادران را محــدود نکــرد،
بلکــه برعکــس فیلــم بــا اعطــای عرصــهی
ســرزمینی خیالــی بــه اســم فریدونیــا بــه آنــان،
دســت شــان را بــرای ایجــاد هــرج و مــرج
بــاز گذاشــت و گروچــو درمقــام دیکتاتــور،
طبعــا مجــاز بــه انجــام هــرکاری در ایــن دنیــا
بــود .هجــوی عالــی دربــارهی پوچیهــای
جنــگ و سیاســتبازی و دیکتاتــوری .برخــی
از شــوخیها از شــدت جســارت بــه هجــو
ســور رئالیســتی منتهــی شــدند و کار بــه آنجــا
کشــید کــه موســولینی دیکتاتــور ایتالیــا جلــوی
نمایــش فیلــم را در کشــورش گرفــت .خبــری
لــذت بخشتــر از ایــن نمیشــد بــه برادرهــا
داد!حکایــت بامــزه دیگــر اینکــه شــهرکی در
ایالــت نیویــورک بــه نــام فریدونیــا شــکایت
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بــرد کــه اســتفاده از اســم شهرکشــان آن هــم
بــا اضافــه کــردن یــک  eبــه آن کــه میشــد
 freedoniaبــه اعتبــارو آبــروی شــهر لطمــه زده
اســت .پاســخ برادرهــا ایــن بــود :اســم شــهرتان
را عــوض کنیــد ،شــهرت و اعتبــار فیلــم مــا
را ضایــع نکنیــد! بیــن پنــج فیلمــی کــه
بــرادران در اســتودیوهای نیویورکــی پارامونــت
ســاختند ،ســوپ اردک آخریــن کار آنهاســت.

همچــون بســیاری از کالســیکهای ســینما
گیشــه شــلوغی نداشــت و در واقــع آن قــدر
کــم فروخــت کــه پارامونــت بالفاصلــه قــرارداد
برادرهــا را فســخ کــرد تــا آنهــا بــه متروگلدویــن
مایــر کــوچ کننــد فیلــم بــا آنکــه  ۷۰دقیقــه
بیشــتر طــول نمیکشــد ولــی زنجیــرهای از
شــوخیها و موقعیتهــای کمــدی درخشــان و
متنــوع اســت؛ از جملــه صحن ـ ه خیــر ه کننــده
بیکالمــی کــه در آن گروچــو مارکــس بــا
تصویــر ظاهــرا آینــهاش ،کــه چیکــو و بعدتــر
هارپــو میشــود ،کلنجــار مــیرود.
در ادامــه ایــن کــه در نــگاه اول ،ســوپ اردک
مجموع ـهای از لطایفــی بــه نظــر مــی آیــد کــه
پیاپــی ولــی بــدون پیوســتگی بیــان میشــوند.
همــان طــور کــه گروچــو دربــاره چیکــو میگوید
در دادگاه فیلــم ،اجــازه ندهیــد گمراهتــان
کنــد ،آیــا ایــن فیلــم واقعــاً بــدون پیوســتگی
و مجموع ـهای از لطایــف اســت؟ امــا زمانــی کــه
آن را نمایشــی از جنــگ بدانیــم ،آن هــرج و
مــرج حاکــم بــر فضــا حکــم پیوســتگی ماجــرا
اســت و بــه خدمــت تشــریح پوچــی مضمــون
انتخابــی و وفــاداری بــه کیفیتــش میآیــد .در

حقیقــت مجموعــهای از خــرده جنــگ هاســت
ســوپ اردک؛ خــرده جنگهایــی کــه لحظــه
لحظــه زندگــی مــا را تشــکیل میدهنــد و نــه
محکومشــان میکنیــم و نــه مــا را میترســانند
چــون خودمــان بــر پــا کنندهشــان هســتیم و
کرایــه جبهــه را پرداختهایــم پیــش پیــش! در
واقــع مــا رخ دادن جنــگ در فیلــم را انتظــار
میکشــیم ،نــه تــا محکومــش کنیــم نــه تــا
ببینیــم چگونــه بــه انتقــاد از جبهههــای
نبــرد خواهنــد پرداخــت ایــن بــرادران دوســت
داشــتنی و در عیــن حــال هــراس انگیــز .مــا
جنــگ را انتظــار میکشــیم چــون از شــدت
گرفتــن درگیریهــا لــذت میبریــم چــون بــر
ِ
خــاف ادعاهایمــان وقتــی که ســنگی پوســتمان
را خــراش بدهــد لــذت میبریــم از تماشــای
خشــونتی کــه بــه کار میبرنــد یــا میبریــم.
جایــگاه تماشــا جایــگاه امنــی اســت و ایــن را
ســوپ اردک بــه یادمــان مـیآورد وقتــی کــه در
جنگــش ،بــر خــاف آنچــه انتظــار داریــم ،تصویر
دشــمن را حــذف میکنــد .همیــن طــور وقتــی
کــه دشــمن را وارد منطقــه امنــی میکنــد کــه
تــا لحظـهای پیــش بــا بــرادران مارکــس شــریک
بودهایــم .ایــن جــا ،وقتــی ســربازهای ســیلوانیا
یکــی یکــی از پــا در میآینــد و گروچــو امتیازهــا
را میشــمرد ،مــا بــه پیــروز شــدن فریدونیــا در
جنــگ فکــر مــی کنیــم ،مثــل خانــم تیــزدل کــه
خوانــدن ســرود فریدونیــا را آغــاز میکند.امــا
بــرادران مارکــس غافلگیرمــان میکننــد .آنهــا
میوههایــی را کــه تــا لحظـهای پیــش بــه ســوی
ســفیر کشــور مغلــوب پرتــاب میکردنــد ،بــه
ســوی خانــم تیــزدل ،نشــانه میرونــد و منطقــه
امــن را همزمــان از او و مــا میگیرنــد :پیــروز،
ایــن برادراننــد و مغلــوب ،مــا.
ايــن فيلــم دارای ديالــوگ هــای پينــگ پنگــی و
بــی ســر و تــه گروچــو و چيكــو ماركــس اســت.
بــرای اينكــه بشــود بــه اعمــاق زيبايــی و طنــز
پنهــان فيلــم دســت يافــت ،بايــد ايــن فيلــم را
بــه زبــان اصلــی ديــد.
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در ســـال ،1961گروچـــو مارکـــس و وودی
آلـــن بـــرای اولیـــن بـــار مالقـــات کردنـــد و
دوســـتیای بیـــن آنهـــا شـــکل گرفـــت کـــه
 16ســـال ادامـــه داشـــت .گروچـــو (کـــه 45
ســـال از وودی آلـــن بزرگتـــر بـــود) وودی
را یـــاد یـــک دایـــی یهـــودی در خانـــواده
میانداخـــت ،یـــک دایـــی یهـــودی بذلهگـــو
بـــا حـــس شـــوخطبعی ،و بنـــا بـــر گفتـــهی
گروچ ــو در  ،1976وودی «مهمتری ــن اس ــتعداد
کمـــدی آن دوران بـــود».
نامــهای ک ــه در ادام ــه میآی ــد (یک ــی ازتنه ــا
دو نامـــهای کـــه تـــا کنـــون از ایـــن دو نفـــر
منتشـــر شـــده) را گروچـــو در ســـال 1967
بـــه دنبـــال وقفـــهای طوالنـــی در رابطهشـــان
نوشـــته کـــه از نظـــر وودی آزاردهنـــده بـــوده.

 22مارس 1967
وی وی عزیز:
ـتان بـــیکار
گـــودی اِیـــس ،بـــه یکـــی از دوســ ِ
م ــن گفت ــه ک ــه ت ــو ب ــه خاط ــر نامــهای ک ــه
چنـــد ســـال پیـــش برایـــم نوشـــتی و پاســـخ
نــدادم ،ناامیــد یــا آزرده یــا شــاد یــا سرمســت
شـــدی .خـــودت کـــه میدانـــی ،هیـــچ پولـــی
در پاس ــخ دادن ب ــه نامهه ــا نیس ــت ،مگ ــر آن
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نامههـــا از ســـوییس یـــا مافیـــا آمـــده باشـــند.
مـــن بـــه نـــدرت برایـــت مینویســـم ،زیـــرا
میدانـــم تـــو همزمـــان داری شـــش تـــا کار
انجـــام میدهـــی .هیـــچ نمیدانـــم کـــی
وق ــت کن ــی ک ــه پاس ــخ بده ــی.
گمـــان کنـــم وقتـــی هفتـــهی اول یـــا دوم
آوری ــل ب ــه نیوی ــورک برس ــم ،فیلم ــت هن ــوز
روی پ ــرده باش ــد .فک ــر کن ــم ب ــرای منتقده ــا
بدجـــوری آزاردهنـــده باشـــد ،منتقدهایـــی
کـــه اگـــر درســـت یـــادم باشـــد میگفتنـــد
فیلـــم موفـــق نمیشـــود چـــون خیلـــی
خن ــدهدار اس ــت .از آنج ــا ک ــه همچن ــان روی
پ ــرده اس ــت ،احتم ــاالً بیش ــتر ه ــم عصبان ــی
شـــدهاند .ایـــن اتفـــاق بـــرای فیلـــم پســـرم
کـــه در آن بـــا بابفیشـــر همـــکاری کـــرده
بـــود هـــم افتـــاد .اخالقیـــات ایـــن جـــوری
اســـت کـــه :کمـــدیای ننویـــس کـــه بیننـــده
را بخندانـــد.
دربـــارهی ایـــن مشـــکل منتقدهـــا از حـــدود
صـــد ســـال پیـــش ،حـــرف زده انـــد .ایـــن را
هرگـــز بـــه کســـی نگفتـــهام ،ولـــی وقتـــی از
کودکـــی پـــا بـــه مرحلـــهای گذاشـــتم کـــه
امـــروزه خیـــال میکنـــم مردانگـــی بـــوده
باش ــد ،دو هدی ــه گرفت ــم .ی ــک عموی ــی ک ــه
آن وقتهـــا پولـــدار بـــود بـــه مـــن یـــک
جفـــت جـــوراب بلنـــد مشـــکی داد و خالـــهای
کـــه داشـــت تـــاش میکـــرد تربیتـــم کنـــد،

ی ــک س ــاعت نق ــره به ــم داد .س ــه روز بع ــد از
ایـــن کـــه ایـــن هدیههـــا را گرفتـــم ،ســـاعت
ناپدیـــد شـــد .دلیـــل ناپدیـــد شـــدنش ایـــن
ً
اصـــا آنقـــدر کـــه
بـــود کـــه بـــرادرم چیکـــو
خ ــودش خی ــال میک ــرد خ ــوب پ ــول ب ــازی
نمیکـــرد .آن را بـــه یـــک مغـــازهی اجنـــاس
رهنـــی در خیابـــان  ،89کوچـــهی ســـوم داد.
یـــک روز وقتـــی داشـــتم بیهـــدف پرســـه
مـــیزدم ،دیدمـــش کـــه پشـــت شیشـــهی
مغ ــازهی اجن ــاس رهن ــی آوی ــزان اس ــت .اگ ــر
بـــه خاطـــر حـــروف اول اســـمم نبـــود کـــه
پشـــتش حـــک شـــدهاند ،نمیشـــناختمش
زیـــرا نـــور آفتـــاب کامـــل ســـیاهش کـــرده
بـــود .جورابهـــا کـــه یـــک هفتـــهی کامـــل
ب ــدون ای ــن ک ــه بشورمش ــان پوش ــیده ب ــودم،
ح ــاال تبدی ــل ب ــه ی ــک س ــبز لک ــه دار ش ــده
بودنـــد .ایـــن تمـــام جایـــزهی مـــن بـــرای 1۳
ســـالگی بـــود.
بـــه طـــور خالصـــه بـــه همیـــن دلیـــل چنـــد
وقتـــی اســـت برایـــت ننوشـــتهام .مـــن هنـــوز
همـــان جورابهـــا را میپوشـــم ،آنهـــا
دیگـــر جـــوراب نیســـتند ،بلکـــه بخشـــی از
پاهایـــم شـــدهاند.
نوش ــتی ک ــه فوری ــه ب ــه ای ــن ج ــا میآی ــی و
م ــن ب ــا ذوق و ش ــوق کل ــی خوراک ــی خری ــدم،
اگـــر آن پـــول را بـــه جـــای خوراکیهـــای
ســـرد همانطـــوری نقـــد نـــگاه میداشـــتم،
پولـــی کـــه بایـــد بـــه ســـازمان بهبـــو ِد حـــال
یهودیهـــای آمریکایـــی بـــرای ســـال  67و
 68بپـــردازم جـــور میشـــد.
فکـــر کنـــم در هتـــل ســـنت رجیـــس در
نیویـــورک باشـــم .تـــو را بـــه خـــدا دیگـــر
بیشـــتر از ایـــن موفـــق نشـــو ،دارم دیوانـــه
میشـــم .بهتریـــن آرزوهایـــم بـــرای تـــو .
گروچو
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برادران مارکس :سورئالیسم یا سالم بر دالی

مترجم :محمدرضا برادری

baradari@pardis-gholhak.com

طــی دهـهی  30میــادی بــرادران مارکــس
توســط سورئالیســتها بســیار ســتوده
میشــدند .نویســنده سورئالیســت و متفکــر،
آنتونــن آرتــو دربــاره فیلــم بیســکوییتهای
بــاغ وحــش بــرادران مارکــس چنیــن گفتــه
اســت:
اگــر چیــزی کــه سورئالیســم مینامیــم
یــک خصیصــه آشــکار یــا یــک مرتبــه
ذهنــی شــاعرانه مشــخص داشــته باشــد،
بیســکوییتهای بــاغ وحــش قطعــاً از همــه
ویژگیهــای ایــن مرتبــه برخــوردار اســت.
فیلیــپ ســوپو کــه سورئالیســت بــودن خــود
را بــا انجــام کارهایــی ماننــد رفتــن بــه
کافههــا و فریــادزدن «همــه نوشــیدنیها
را عــوض کنیــد» یــا جلــوی غریب ـهای را در
خیابــان گرفتــن و پرســیدن آدرس فیلیــپ
ســوپو ،ثابــت میکــرد بعــد از دیــدن
دروغهــای شــاخدار ()Horse Feathers
چنیــن نوشــت:
کمــدی بــرادران مارکــس بــه وســیله اغــراق
ویژگیهــای عجیــب و بــد نشــان دادن
عاد تهایمــان ،مــا را از دنیــای واقعیــت
خــارج میکنــد .ویژگــی واقعــی بــرادران
مارکــس و ایــن کمــدی افراطــی و از حــد
گذراننــده آنهــا ایناســت کــه انســانی
باقــی میمانــد .آنهــا دقیقــاً ماننــد مــردم
عــادی هســتند و طــوری عمــل میکننــد
کــه انــگار مــا نیــز اگــر قواعــد اجتماعــی
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اجـــازه مـــیداد میبایســـت اینچنیـــن
میکردیـــم .مـــن معتقـــدم اگرچـــه اکثـــر
فیلمهـــا بـــه ســـرعت از بـــه روز بـــودن
خـــارج میشـــوند ،ایـــن نـــوع کمـــدی تـــا
ســـالیان ســـال مـــا را خواهـــد خندانـــد.
بــا اینکــه کســی در درســت بــودن جملــه
آخــر ایــن متــن شــک نــدارد ،ایــن نــوع متن
تحلیلــی ســوپو آنچنــان برایــم خوشــایند
نیســت؛ همانطــور کــه مطمئنــم اگــر در
یکــی از کافههــای پاریســی کــه ســوپو
ســرزده بــه آنهــا ســر مــیزد و بــرای
عــوض کــردن نوشــیدنی ســر آنهــا داد
مــیزد ،نشســته بــودم خشــنود نمیشــدم.
ســعی بــر تحلیــل شــوخی ،بــه گون ـهای آن
را از بیــن میبــرد .البتــه مقالــه رابــرت
بنچلــی «چــرا مــا میخندیــم یــا آیــا
اصــ ً
ا میخندیــم؟» درایــن مــورد اســتثناء
اســت .بنچلــی در ایــن متــن بــه پنــج نکتــه
حیاتــی یــک طنــز اشــاره میکنــد:
 .1طنــز بایــد بــه زبانــی بیــان شــود کــه
بــرای همــه قابــل فهــم باشــد.
 .2بایــد بــه انــدازه کافــی بــرای شــنیده
شــدن بلنــد بیــان شــود یــا اگــر نوشــته
اســت طــوری کــه بــه خوبــی دیــده شــود
چــاپ شــده باشــد.
 .3بایــد در مــورد چیــزی باشــد .شــما
نمیتوانیــد فقــط بگوییــد «االن یــک
لطیفــه خــوب تعریــف میکنــم» و بعــد
دیگــر چیــزی نگوییــد( .البتــه ممکــن
اســت ایــن کار را انجــام دهیــد ،ولــی
منتظــر خنــده دیگــران نباشــید).
 .4طنــز بایــد بــا یــأس یــا کامیابــی،
دون بــودن یــا برتــری ،منطــق یــا یــاوه،
خوشــایندی یــا ناخوشــایندی و یــا بــه هــر
شــکل بــا نوعــی احساســات کــه بتــوان آن
را تحلیــل کــرد ســر و کار داشــته باشــد
وگرنــه چگونــه بفمیــم کــه کــی بایــد
بخندیــم؟
 .5باید با حرف Wشــروع شود.
تملـــق بـــرادران مارکـــس از ســـوی
سورئالیســـتها در اواخـــر دهـــه 1930
توســـط ســـالوادر دالـــی بـــه اوج خـــود

رســـید .خصوصـــاً هارپـــو مـــورد عالقـــه
دالـــی بـــود .گروچـــو میگویـــد «دالـــی
عاشـــق بـــرادرم بـــود ،البتـــه از نـــوع
خوب ــش» .دال ــی در س ــال  1937هارپ ــو را
در هالی ــوود مالق ــات ک ــرد .دال ــی بع ــداً در
ایـــن بـــاره نوشـــت کـــه وقتـــی او بـــه بـــاغ
هارپـــو وارد شـــد:
هارپ ــو لباس ــی ب ــر ت ــن نداش ــت ،تاج ــی از
گل رز بـــر ســـر گذاشـــته بـــود و در وســـط
تع ــداد زی ــادی چن ــگ (ش ــاید  500ع ــدد)
قـــرار داشـــت .او ماننـــد یـــک لیـــدای
جدیـــد (اســـطوره یونانـــی) قـــوی ســـفید
خیـــره کننـــدهای را نـــوازش میکـــرد و
از یـــک مجســـمه ونـــوس ســـاخته شـــده از
پنیـــر کـــه آن را بـــا نزدیکتریـــن چنـــگ
میســـایید بـــه حیـــوان غـــذا مـــیداد.
آیــا واقعــا همچیــن چیــزی رخ داده اســت؟
کســی چــه میدانــد؟
بـــه نظـــر نمیرســـد کـــه هارپـــو هـــم بـــه
هم ــان ان ــدازه ب ــه دال ــی عالق ــه من ــد ب ــوده
باشـــد ،بـــا ایـــن حـــال مـــدل نقاشـــی
او مـــی شـــد .در کتـــاب هارپـــو ســـخن
میگویـــد (آتوبیوگرافـــی او) ،طـــرح
اولیــهای را آورده اس ــت ک ــه در آن س ــیب
و خرچنگـــی (ســـخت پوســـت مـــورد
عالقـــه دالـــی) بـــر ســـر دارد و در حـــال
نواخت ــن چن ــگ اس ــت .زبان ــی نی ــز ب ــاالی
چنـــگ قـــرار دارد.

هارپ ــو در زی ــر عک ــس چنی ــن نوش ــته اس ــت
کـــه ایـــن طـــرح اولیـــه یکـــی از قطعههـــای
ارزش ــمند مجموع ــه هن ــری اوس ــت ول ــی در
کتــاب خــود اشــارهای بــه دالــی نکــرده اســت.
دالـــی بـــه هارپـــو (احتمـــا الً بـــرای
کریســـمس  )1936چنگـــی بـــا ســـیم
خـــاردار و حلقـــه گلـــی از چنـــگال داد
کـــه احتمـــا الً ارجاعـــی اســـت بـــه قطعـــه
طنـــزی مختـــص هارپـــو کـــه او قاشـــق
و چنـــگال هـــای نقـــره و یـــک قـــوری
قهـــوه را دزدیـــده اســـت و وقتـــی بـــا
یـــک پلیـــس دســـت میدهـــد همـــه
اینهـــا از آســـتینش بیـــرون میریزنـــد.
نقـــره جاتـــی کـــه در بیســـکوئیت هـــای
بـــاغ وحـــش از آســـتین هارپـــو بیـــرون
میریزنـــد شـــامل  400چاقـــو میشـــدند
ولـــی قاشـــق و چنگالـــی در میـــان آنهـــا
نبـــود .شـــاید دالـــی بـــه ایـــن جزئیـــات
ً
اصـــا
دقـــت نکـــرده اســـت و یـــا قاشـــقها
ربطـــی بـــه آن صحنـــه فیلـــم نداشـــتند.

تخـــت  60فوتـــی ،کوتولـــه هـــا ،گاو نـــری
غـــرق شـــده ،دوچرخـــه ســـوارانی کـــه
س ــنگهایی ب ــاالی سرش ــان ق ــرار داش ــت،
زرافههـــای در حـــال ســـوختن ،چیکـــو
کـــه در حیـــن نواختـــن پیانـــو لبـــاس
شـــنا بـــه تـــن داشـــت و الـــی آخـــر بـــود.
ج ــو آدامس ــون در کت ــاب گروچ ــو ،هارپ ــو،
چیکـــو و بعضـــی وقتهـــا زیپـــو مینویســـد
کـــه هارپـــو «خیلـــی از دالـــی خوشـــش
میآمـــد» و « دوســـتی بیـــن ایـــن دو
بـــه وجـــود آمـــد کـــه تـــا بازگشـــت دالـــی
بـــه خانـــه ادامـــه داشـــت» .گروچـــو
دربـــاره زمینـــهای کـــه میتوانســـت در
همـــکاری دالـــی و هارپـــو باشـــد گفـــت
«میتوانســـت ترکیـــب خوبـــی شـــود.
دالـــی زیـــاد نمیتوانســـت انگلیســـی
صحبـــت کنـــد کـــه ایـــن در مـــورد هارپـــو
نیـــز صـــدق میکـــرد» .گروچـــو همچنیـــن
در کت ــاب خ ــود کلکس ــیون تمب ــر گروچ ــو
بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره میکنـــد کـــه
فیلمنامـــه دالـــی هـــم ماننـــد چنـــگ
ســـیم خـــاردارش ،کار نمیکـــرد .و حـــال
کـــه صحبـــت از چنـــگ ســـیم خـــاردار
شـــد ،آدامســـون در کتابـــش مینویســـد
« هارپ ــو و همس ــرش آ نق ــدر از آن چن ــگ
راضـــی بودنـــد کـــه دور افتادهتریـــن
گوشـــه خانـــه قـــرارش دا دنـــد و در
نهایـــت نیـــز آن را دور انداختنـــد».

این ها تعدادی از تصاویری هستند که
دالی در ارتباط با فیلمنامهاش کشیده
است.
هارپـــو در جـــواب دالـــی عکســـی از خـــود
بـــا انگشـــتهای بانـــد پیچـــی شـــده
فرســـتاد .در ســـال  1937دالـــی بـــرای
بـــرادران مارکـــس فیلمنامـــهای ســـورئال
بـــه نـــام « زرافـــه هـــا بـــر روی ســـاالد
هـــای اســـبی» نوشـــت .فیلـــم هیچوقـــت
تهیـــه نشـــد .فیلمنامـــه شـــامل یـــک
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و غیرواقعـــی داشـــت امـــا بیـــش از همـــه
آثـــار زمـــان خـــود بـــه المانهـــای
زندگـــی واقعـــی مـــا شـــباهت دارد.
شـــخصیتهایش همـــه جـــور عیـــب و
ایـــرادی داشـــتند و از همـــه قشـــر جامعـــه
بودن ــد .س ــبک کم ــدی تن ــد اس ــترجس ب ــه
ق ــدری زی ــاد اس ــت ک ــه ممک ــن اس ــت ب ــا
یـــک بـــار دیـــدن خیلـــی از شـــوخیها را
از دس ــت بدهی ــم .دی ــدن آث ــار اس ــترجس
دقـــت میخواهـــد و اگـــر ایـــن دقـــت
الزم را داشـــته باشـــیم بـــا دنیایـــی از
شـــوخیها و شـــخصیتهای عجیـــب
و لـــذت بخـــش و ســـرگرم کننـــده و
آموزنـــده مواجـــه میشـــویم.

.1

قبـــل از اینکـــه تبدیـــل بـــه
پرســـتون اســـترجس شـــود شـــغلهای
مختلفـــی داشـــت .مدیـــر تبلیغاتـــی تئاتـــر
بـــود .موســـیقی مینوشـــت .در شـــرکت
هواپیمایـــی کار میکـــرد .تـــا اینکـــه
از  30ســـالگی شـــروع بـــه نوشـــتن کـــرد.
فیلمنامـــه نوشـــت و بـــرای خـــودش در
هالیـــوود درآمـــد تولیـــد کـــرد .ســـاختار
یکـــی از فیلمهایـــی کـــه نوشـــته اســـت،
قـــدرت و افتخـــار ،بعدهـــا توســـط اورســـن
ولـــز تبدیـــل شـــد بـــه همشـــهری کیـــن.

.2

تولـــد 29 :آگوســـت  ،1898وفـــات 6 :
آگوســـت 1959
فیلمهـــای اســـترجس فقـــط بـــرای
خـــود اوســـت .اگـــر بـــا لحـــن و ســـبک
او آشـــنایی داشـــته باشـــید بـــه راحتـــی
میتوانیـــد تشـــخیص بدهیـــد کـــه ایـــن
فیلـــم از اســـترجس اســـت یـــا خیـــر
خیلـــی از کارگردا نهـــای شـــاخص زمـــان
اســـترجس هـــم چنیـــن ســـبک مولـــف
80
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ً
مثـــا خـــود بیلـــی
گونـــهای نداشـــتند.
وایلـــدر گفتـــه اســـت کـــه خیلیهـــا بـــه
اشـــتباه فکـــر میکردنـــد کـــه غرامـــت
مضاعـــف را هیچـــکاک ســـاخته اســـت .یـــا
ً
مثـــا فضـــای تعطیـــات رمـــی بـــه آثـــار
جـــرج کیوکـــر بیشـــتر شـــبیه اســـت تـــا
ویلیـــام وایلـــر .ولـــی ماجـــرای اســـترجس
جـــدا بـــود و دنیـــای خـــاص خـــودش را
ســـاخت  .فیلمهـــای او دنیـــای غریـــب

بـــه اســـتودیو پارامونـــت نقـــل
مـــکان کـــرد و دوران  4ســـاله طالیـــی
زندگـــیاش از همیـــن جـــا شـــروع و در
همانجـــا هـــم تمـــام شـــد 7 .فیلـــم بـــرای
اس ــتودیو س ــاخت و اس ــطوره ش ــد( .البت ــه
در اصـــل  8فیلـــم ســـاخت کـــه یکـــی از
آنهـــا موفـــق نبـــود) میگوینـــد ایـــن
هفـــت فیلـــم بیشـــترین واقعیـــت را بـــا
ســـبک زندگـــی آمریکایـــی دارنـــد و ایـــن
فیلمهـــا نســـبت بـــه دوران خودشـــان
خیلـــی جلوتـــر هســـتند .

.3

جـــان فـــورد آمریـــکا را حماســـی
کـــرده بـــود و کاپـــرا رویایـــیاش کـــرده

بـــود و اینهـــا دل تماشـــاگران را
میربودنـــد  ،امـــا کمد یهـــای اســـترجس
حک ــم م ــوج مخال ــف داش ــت و بیش ــتر ب ــه
ت ــو دهان ــی ش ــبیه اس ــت! ب ــه ش ــدت ه ــم
درون مـــرزی اســـت و شـــاید بـــه خاطـــر
همیـــن زیـــاد طرفـــدار خارجـــی بـــرای
آثـــارش پیـــدا نشـــده اســـت .کمد یهـــای
او را خـــارج از آمریـــکا نمیتـــوان تصـــور
کـــر د.

.4

نقشهـــای فرعـــی فیلمهـــای
او همـــه غیـــر آمریکایـــی بودنـــد و همیـــن
مســـئله فیلمهـــای او را بـــه کارناوالـــی
از لهجـــه و فرهنگهـــای مختلـــف
شـــبیه کـــرده اســـت .انـــگار کـــه داریـــم
جلســـهای کمـــدی از ســـازمان ملـــل
تماشـــا میکنیـــم.

.5

ســـر صحنـــه ســـخت گیـــر بـــود
و دیوانـــه .خـــودش اســـتعداد زیـــادی
در بـــازی در نقشهـــای مختلـــف
ً
مثـــا موقعـــی کـــه فیلمنامـــه
داشـــت.
را میگفـــت و منشـــی او متنهـــا را
تایـــپ میکـــرد ،اســـترجس همزمـــان
همـــه شـــخصیتها را بـــازی میکـــرد.
ب ــه خاط ــر همی ــن روحی ــه کم ــال گرای ــی
(مخصوصــاً ب ــرای بازیگ ــری) ب ــه ش ــدت ب ــا
آ نهایـــی کـــه از خـــودش کـــم اســـتعدادتر
بودنـــد ســـختگیری میکـــرد .اگـــر الزم
بـــود اشـــک بازیگرانـــش را در مـــیآورد
تـــا بـــه چیـــزی کـــه میخواهـــد برســـد.
ً
اصـــا رابطـــه
بـــا تهیهکنند ههـــا هـــم
خوبـــی نداشـــت.

تاثی ــر منف ــی در پرس ــتون کوچ ــک ایج ــاد
کـــر ده بـــو د.

اتفاقـــی در  60ســـالگی در اتـــاق هتلـــش
ســـکته قلبـــی کـــرد.

از عـــرش بـــه فـــرش آمـــد .در
دوره  4ســـاله پارامونـــت جـــزو کســـانی
بـــود کـــه باالتریـــن دســـتمزد را نـــه
فقـــط در هالیـــوود  ،بلکـــه در کل جهـــان
میگرفتنـــد .امـــا باالخـــره وقتـــش ســـر
آمـــد و تـــا مـــرز ورشکســـتگی هـــم پیـــش
رفـــت .بتـــی هاتـــون کـــه بـــا فیلمهـــای او
مع ــروف ش ــده ب ــود حاض ــر نش ــد در فیل ــم
جدی ــد او ب ــازی کن ــد و فق ــط در صورت ــی
اینـــکار را میکـــرد کـــه شـــوهرش آن
فیلـــم را کارگردانـــی کنـــد.

اتفـــاق ســـینماییتر مـــرگ او ایـــن
بـــود کـــه داشـــت روی کتـــاب خاطـــرات
خـــودش کار میکـــرد و آن را مینوشـــت
و نـــام کتـــاب خاطراتـــش هـــم در نـــوع
خـــودش جالـــب اســـت :اتفاقاتـــی کـــه
منجـــر بـــه مرگـــم شـــد.

.7

.8

او تســـلیم نشـــد و مبـــارزه کـــرد.
در نمایشهـــای مختلـــف کار میکـــرد و
بـــا تلویزیـــون همـــکاری داشـــت و در ایـــن
مـــدت فیلمنامـــه هـــم مینوشـــت .بـــرای
بـــار چهـــارم یـــک ازدواج موفـــق داشـــت
و همـــه چیـــز داشـــت خـــوب پیـــش
میرفـــت .امـــا هماننـــد فیلمهایـــش
اتفـــاق غریبـــی افتـــاد کـــه همـــه چیـــز
را بـــه هـــم ریخـــت .اســـترجس خیلـــی

.9

10

ده قانـــون طالیـــی بـــرای کمـــدی
نوشـــتن داشـــت .بعضـــی از قوانیـــن
اســـترجس بـــه درد فرهنـــگ مملکـــت مـــا
نمیخـــورد .مـــا فقـــط بـــه چنـــد مـــورد
اشـــاره میکنیـــم!
(نش ــان دادن تول ــد بهت ــر از م ــرگ اس ــت)
 (نشـــان دادن تعقیـــب و گریـــز بهتـــر ازگف ــت و گ ــو اس ــت) ( -نش ــان دادن س ــگ
بهتـــر از مناظـــر زیبـــا اســـت) ( -نشـــان
دادن گربـــه بهتـــر از ســـگ اســـت) -
(نشـــان دادن بچـــه بهتـــر از گربـــه اســـت)
و ...

.6

زن ســـتیز بـــود و همیشـــه
در رابطـــه بـــا آنهـــا بـــه مشـــکل بـــر
میخـــورد 3 .بـــار ازدواجـــش بـــه طـــاق
ختـــم شـــد .میگوینـــد علـــت ایـــن زن
ســـتیزی بـــه زمانـــی بـــر میگـــردد
کـــه پرســـتون کوچـــک بـــود و مـــادرش
رابطههـــای مختلفـــی داشـــت و همیـــن
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خالصه داستان
فیلم ماجرای ترودی ،دختری جوان و روستانشــین اســت که به جشــن شبانه
داخل اردوگاه می رود و فردای آن شــب تنهــا به خاطر می آورد که با یکی از
سربازان که حتی نامش را به درستی نمیداند ،ازدواج کرده و از او باردار است...
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پرســتون اســترجس( 1898ـ  ،)1959اولیــن
فیلمنامــه نویــس هالیوودی بــود که بــه کارگردانی
گرایــش پیــدا کــرد و مســیر کارگردانــی را بــرای
فیلمســازانی نظیــر جــان هیوســتن ،جــوزف لئــو
منکیهویــچ و بیلــی وایلــدر همــوار کــرد و از ایــن رو
یکــی از برجســتهترین چهرههــای تاریــخ هالیــوود
اســت.
مــادر اســترجس صاحــب ســالن آرایــش پاریســی
و پــدرش تاجــر شــیکاگویی و قهرمــان دوچرخــه
ســواری بــود .او بــه عنــوان مختــرع ،ترانــه ســرا و
کارگــردان بــرادوی کار کــرده بــود .موفقیتهایــی
کــه برخــی از قطعــات نوشــته و اجــرا شــده ی او بــه
دســت آورد ،ســبب شــد کــه در ســال  1933بــه
عنــوان فیلمنامــه نویــس بــه هالیــوود بیایــد.
او در اوج دوران فیلمســازی اش ( 1940تــا )1948
مجموعــهای از بهتریــن کمدیهــای ســینمای
آمریــکا را کارگردانــی کــرد .یــازده فیلــم کــه
نخســتین آنهــا در ســال 1940ســاخته شــد و مک
گینتــی بــزرگ نــام داشــت ،ایــن فیلــم هجویـهای
دربــارهی رشــوه خــواری در سیاســت آمریــکا
اســت و در عیــن حــال کنای ـهای اســت بــه فیلــم
کمــدی آقــای اســمیت بــه واشــنگتن مــی رود
اثــر فرانــک کاپــرا کــه یــک ســال جلوتــر ســاخته
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شــده بــود و موضوعــش بــه آن شــباهت داشــت.
شــناخته شــده تریــن اثــر اســترجس ،بــرادران
ســالیوان  1941اســت ،ماجــرای یــک کارگــردان
هالیــوودی کــه بــه جمــع کســانی میپیونــدد کــه
بــه بررســی محیــط زندگــی فقــرا میپردازنــد،
امــا بــه اشــتباه ســر و کارش بــه پلیــس میافتــد
و موفــق نمیشــود هویــت خــود را ثابــت کنــد و
محکــوم بــه کار اجبــاری میشــود.
فیلــم چهارشــنبه دیوانــه  1947دربــارهی هارولد،
شــاگرد فــوق العــاده فعــال کالــج و قهرمــان
بیســبال اســت ،قهرمانــی کــه بیســت ســال اســت
کــه از او هیــچ خبــری نیســت ،آدمــی ســرخورده
کــه هنــوز هــم بــرای رســیدن بــه اســتانداردهای
اجتماعــی ،خــود را عــذاب میدهــد .اســترجس
فیلمهایــی همچــون کریســمس در ژوئیــه
 ،1940ماجــرای پالــم بیــچ  1942و نــا ارادتمند
شــما  1948بــا رگههایــی از کمــدی ســیاه نیــز
در کارنام ـهی خــود دارد .اســترجس نیــز هماننــد
دیگــر فیلمســازان دورهی جنــگ ،فیلمهایــی
دربــارهی زندگــی در شــهرهای کوچــک ســاخت
امــا آثــار او بــه قــدری متمایــز انــد کــه گویــی
برخــاف اکثــر تولیــدات مشــابه هالیــوود در آن
ســالها نظیــر تورتیــا فلــت (ویکتــور فلمینــگ)

 ،1942کمــدی انســانی (کالرنــس بــراون) ،1943
ســالیوانهای جنگجــو (لویــد بیکــن)  1944و
نشــانی بــرای بنــی (اروینــگ پیچــل)  1945در
زمــان و مکانــی کامــا متفــاوت ســاخته شــدهاند.
یکــی از مهمتریــن تفاوتهــای او نســبت بــه
فیلمســازان هــم دورهاش ،غیــر اقتباســی بــودن
اکثــر فیلمنامههــای او اســت ،بجــز بانــو ایــو
 ،1941لحظــهی بــزرگ  1944و فرانســویها،
نــژادی خنــده دار  1955کـ ه آخریــن اثــر اوســت.
درســت همانطــور کــه اورســن ولــز و هیچــکاک
تمایــل داشــتند تــا پــرده از واقعیتهــای تاریــک
و نادیــده گرفتــه شــدهی زندگــی در شــهرهای
کوچــک بردارنــد ،اســترجس نیــز در معجــزهی
مــورگان کریــک بــا کنــار گذاشــتن قاعدههــای
تکــراری و تصویــر کلیشــهای ســینمای هالیــوود
از ایــن ســبک زندگــی ،فیلمــی منحصــر بــه فــرد
در ایــن زمینــه ســاخته اســت .شــخصیتهای
نامتعــارف اســترجس نیــز بــرای به تصویر کشــیدن
ماهیــت متغیــر و ناپایــدار ســاکنان شــهر خلــق
شــدهاند .افــرادی کــه همگــی در ظاهرســاده لــوح و
زودبــاور بــه نظــر میرســند امــا در لحظههایــی از
فیلــم واکنشهــای باورنکردنــی و غیــر قابــل پیــش

بینــی نشــان میدهنــد .اســترجس هماننــد دیگــر
فیلمســاز هــم عصــرش بیلــی وایلــدر ،در تمامــی
فیلمهایــش بــا نگاهــی موشــکافانه و حتــی گاه
بدبینانــه ،تــاش میکنــد تــا روی تاریــک زندگــی
مــردم آمریــکا در زمــان جنــگ را به تصویر بکشــد.
در عیــن حــال معجــزهی مــورگان کریــک
بــدون شــک یکــی از خندهدارتريــن فيلمهــای
ســاخته شــده در فضــای جنــگ اســت .همچنيــن
از ايــن فيلــم بــه عنــوان يکــی از شــاخصترين
فيلمهــای ســينمای ضدجريــان يــاد میشــود.
ســینمای ضدجریــان حــول فیلمســازی آوانــگارد
و تجربــی شــکل گرفــت .از نظــر فیلمســازان ایــن
جریــان ،قواعــد ســینمای صنعتــی تنهــا باعــث
ایجــاد فاصلــه میــان اثــر و مخاطــب میشــود،
بــرای کاهــش ایــن فاصلــه و درگیر کردن مســتقیم
مخاطــب بــا محیــط پیرامــون ،ایــن فیلمســازان
تخصصگرایــی ،پیشــرفت نامتقــارن تکنولــوژی
و در یــک کالم جریــان اصلــی ســینما را کنــار
گذاشــتند .بنابرایــن ســینمای صنعتــی کــه هــر
فــرم ســینماتوگرافیکی غیــر از آنچــه خــود دیکتــه
میکنــد را دشــمن خــود میپنــدارد ،ایــن نــام
را بــر ایــن جریــان ســینمایی تحمیــل کــرد .بــا
در نظــر گرفتــن ایــن امــر کــه ایــن تعاریــف کلــی
بــرای ســینمای ضدجریــان چنــدان دقیق نیســتند
و حتــی گاه بــا یکدیگــر همپوشــانی دارنــد ،در
نتیجــه تنهــا راه بــرای آشــنایی بــا ســینمای ضــد
جریــان بررســی مــورد بــه مــورد جریانهــای
مختلــف ایــن ســینما اســت .فيلــم اســترجس
در تقابــل بــا جريــان فيلمهــای رومنــس زمــان
جنــگ ،کلیش ـههای مرســوم هالیــوود در ده ـهی
چهــل ســینمای آمریــکا ،باورهــای ســطحی و
شــکننده مــردم و دولتمــردان آمریــکا و مهمتــر
از همــه در تقابــل بــا محدودیتهــا و سانســورهای
شــدید دفاتــر نظــارت و بازبینــی ســینمای آمریــکا
”  ”H a y s O ff i c e & B r e e n O ff i c eســاخته
شــده اســت.
در دهــهی چهــل جريانــی از فيلمهــای رومنــس
در ســينمای آمريــکا شــکل گرفــت کــه متأثــر
از فضــای جنــگ جهانــی بــود .در بســياری از
فيلمهــای ايــن دوره ،محوريــت داســتان ،رابطـهی
ميــان ســربازان عــازم جبهههــا و دختــران ســاکن
در شــهرها بــود .فيلمهــای مطــرح ايــن دوره
اتاقــک چوبــی ورودی صحنــه (فرانــک برزیــج)
 ،1943از وقتــی کــه رفتــی (جــان کرامــول)
 ،1944ســاعت (وینســنت مینلــی)  1945تلويحـاً
ايــن مفهــوم را تبليــغ مــی کردنــد کــه دخترانــی
کــه در زمــان جنــگ در شــهرها ســاکن هســتند و
توانایــی جنگيــدن ندارنــد ميتواننــد بــا همراهــی

و محبــت کــردن بــه ســربازان ،بــه نوعــی بــه
کشورشــان کمــک کننــد.
مســلماً مســئله ی اصلــی میــزان اثرگــذاری و یــا
پیامهــای آشــکار ایــن فیلمهــا نیســت بلکــه
برداشــتهای فــرا متنــی و بــه عبــارت بهتــر
حرفهــای پنهــان شــده در میــان ســطرهای
فیلمنامههــای رومنــس زمــان جنــگ اســت،
بطــور مثــال ایــن برداشــت کــه مــردی کــه جانش
را بــرای دفــاع از میهــن بــه مخاطــره میانــدازد
ســزاوار داشــتن هرگونــه رابطــهی جنســی بــا
دخترانــی اســت کــه در شــهرها ســاکن هســتند و
توانایــی جنگیــدن ندارنــد ،از طــرف دیگــر اینکــه
وظیف ـهی هــر زن میهــن پرســت آمریکایــی نیــز
تمکیــن از ســربازان و تــن دادن بــه خواســتههای
آنهاســت .ایــن مفهــوم بــه طــور مشــخص در فیلــم
ایســلند ( )1942ســاختهی بــروس هامبرســتون
مطــرح میشــود.

بــه جشــنهای شــبانه داخــل اردوگاه مــیرود و
فــردای آن شــب در حالــی کــه مســت اســت ،تنهــا
بــه خاطــر مـیآورد کــه شــب گذشــته بــا یکــی از
ســربازان کــه حــاال ناپدیــد شــده و تــرودی حتــی
نامــش را بــه درســتی بــه یــاد نمــیآورد و تنهــا
اســمی شــبیه راتزکــی واتزکــی از او در ذهنــش
مانــده ،ازدواج کــرده و کمــی بعــد متوجه میشــود
کــه از او بــاردار اســت.
درســت از همیــن جــای داســتان میتــوان
ردپــای باورهــای متناقــض و ریاکارانــه را در میان
رفتارهــای مــردم ســاکن روســتا و مســئوالن و
فرمانــدار مشــاهده کــرد .در جایــی کــه فرهنــگ
عمومــی تمامــی دختــران را بــه ســمت حمایــت
و محبــت نســبت بــه ســربازان ســوق میدهــد،
امــا در عیــن حــال آمادهانــد تــا همیــن دخترهــا
را بــه واســطهی نتایــج غیــر قابــل اجتنــاب
همیــن اقدامــات ســرزنش و مواخــذه کننــد .در
صحنــهای از فیلــم پــدر تــرودی او را بــه خاطــر

معج ــزهی م ــورگان کری ــک از آغ ــاز ت ــا رس ــیدن
بـــه بخشهـــای میانـــی بـــا منطـــق افســـانههای
دروغیـــن رومنسهـــای زمـــان جنـــگ پیـــش
مـــیرود امـــا در ادامـــه بـــا بـــروز مشـــکالت و
پیچیـــده تـــر شـــدن شـــرایط ،بیننـــده را بـــه
ســـمت نتیجـــه گیـــری تلـــخ امـــا واقـــع بینانـــه
ســـوق میدهـــد.
تــرودی کاکن الکــر دختری جــوان و روستانشــین
اســت کــه علــی رغــم مخالفــت پــدرش یــک شــب

خطایــی کــه مرتکــب شــده ســرزنش میکنــد
و بــه او میگویــد کــه از ایــن بعــد هــر روز در
حالــی کــه ســر چهــارراه هــای شــهر پاســبانی
میدهــد ،مجبــور اســت نیــش و کنایههــای
مــردم دربــارهی دختــرش را بشــنود و بــدون
اینکــه پاســخی داشــته باشــد .در صحنــهای
دیگــر نیــز هنگامــی کــه تــرودی و خواهــرش
(امــی) بــه دکتــر میرونــد ،مهمتریــن
نگرانیشــان تنهــا از بابــت ایــن اســت کــه مبــادا
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دکتــر موضــوع حاملگــی تــرودی را بــا کســی در
میــان بگــذارد .عــاوه برایــن ،نوشــته بــر عکــس
کلمــهی خصوصــی روی درب مطــب کنایــهای
از آن اســت کــه هــر مطلبــی در ایــن اتــاق بــه
صــورت خصوصــی مطــرح شــود هرگــز خصوصی
نخواهــد مانــد یــا در سکانســی دیگــر کــه رئیــس
بانــک از کنــار پــدر تــرودی عبــور میکنــد و
بــه طعنــه شــایعهی ازدواج دختــرش را مطــرح
میکنــد و بــدون اینکــه از او خواســته شــده
باشــد آقــای کاکــن الکــر را نصیحــت میکنــد.
در ادامــهی فیلــم تــرودی بــا همراهــی نــروال
تصمیــم میگیرنــد تــا بــا نقشــهای پیچیــده
مســئله را حــل کننــد .نــروال لبــاس فــرم نظامی
میپوشــد و بــا نــام جعلــی راتزکــی واتزکــی بــا
تــرودی ازدواج میکنــد ،بــه ایــن امیــد کــه
کمــی بعــد از وی طــاق بگیــرد و بــا هویــت
اصلــی خــودش بــا تــرودی ازدواج کنــد ،امــا بــه
دلیــل اشــتباه نــروال نقشــه لــو مـیرود و نــروال
بــا اتهامهــای ســنگین و متعــدد بــه زنــدان
میافتــد .پــس از آن پــدر تــرودی کــه پاســبان
شــهر اســت بــرای کمــک بــه دختــرش ،نــروال
را از زنــدان فــراری میدهــد امــا مدتــی بعــد
کــه نــروال بــه شــهر بــاز میگــردد ،دســتگیر
میشــود و بــه زنــدان میافتــد ،آقــای کاکــن
الکــر و دختــرش هــم بــرای فــرار از ایــن ننــگ
و نیــش و کنایههــای مــردم بــه مکانــی دیگــر
مهاجــرت میکننــد.
فیلــم در ادامــه بیــش از پیــش بــه باورهــای
ریاکارانــه مــردم و فرمانــدار شــهر حملــه
میکنــد ،جایــی کــه هنــگام زایمــان تــرودی
فــرار میرســد و شــش قلــو بــه دنیــا م ـیآورد.
گویــی بــا ایــن اتفــاق ســاده مــردم تمامــی
خطاهــای تــرودی را فرامــوش میکننــد و
فرمانــدار شــهر نیــز تمــام محکومیتهــای
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نــروال را میبخشــد و حتــی بــه او نشــان نظامــی
میدهــد .در واقــع اســترجس بــا ایــن پایــان
بنــدی بــر روی بــی ارزش بــودن افســانههای
رومنــس زمــان جنــگ از یــک ســو و تعصبــات و
باورهــای ریاکارانــه مــردم شــهر از ســوی دیگــر،
تأکیــد میکنــد.
ســندی استرجس(همســر پرســتون اســترجس):
«پرســتون تــاش کــرد تــا در ظاهــر تمامــی
مقــررات بخشــنامهی دفتــر نظــارت و بازبینــی را
رعایــت کنــد و در عیــن حــال بــه محتــوای هیــچ
یــک از بندهــا و محدودیتهــای آن پایبنــد
نباشــد»
بــدون شــک ایــن موقعیــت کــه فیلمســازی بتواند
بــا وجــود تمامــی محدودیــت و سانســورهای
دهــهی چهــل ســینمای آمریــکا ،آن هــم در
جریــان اصلــی ســینمای آمریــکا ،فیلمــی
دربــارهی بــارداری پیــش از ازدواج بســازد بــرای
اســترجس موقعیــت بســیار مناســبی بــه حســاب
میآمــد امــا پــس از اینکــه اســتودیو پارامونــت
(تهیــه کننــده فیلــم) فیلمنامــه اســترجس را بــه
دفتــر نظــارت فرســتاد ،بــا اصالحیــهای هفــت
صفحــه ای مواجــه شــد ،اصالحــات بــه حــدی
ســنگین بــود کــه تنهــا ده صفحــه از فیلمنامــه ی
اســترجس بــدون تغییــر مانــده بــود ،بــا ایــن وجود
او بــا تالشــی مســتمر توانســت ســاخت فیلــم را
در ســال  1942بــه پایــان برســاند .پــس از آن،
فیلــم بــه دلیــل مانــدن پشــت صــف تولیــدات
انبــوه پارامونــت و همچنیــن انجــام برخــی
اصالحــات مجــدد دو ســال منتظــر اکــران مانــد
و ســرانجام در ســال  1944بــه نمایــش در آمــد.
بــا وجــود تمامــی اصالحــات صــورت گرفتــه،
کمــاکان جســارت و ذکاوت اســترجس در عبــور
از خــط قرمزهــا در بســیاری از صحنههــای فیلــم
بــه وضــوح بــه چشــم میآیــد ،زمانهایــی کــه

پرســتون بــه ظاهــر هیــچ قانونــی را زیــر پــا
نگذاشــته امــا تلویحــاً و در الیههــای زیریــن
فیلــم از حیاتیتریــن خــط قرمزهــای دفتــر
نظــارت عبــور کــرده اســت.
پـــس از نمایـــش فیلـــم انتقادهـــای بســـیار
ش ــدیدی نس ــبت ب ــه دفت ــر نظ ــارت س ــینمای
آمریـــکا بـــرای صـــدور مجـــوز بـــه چنیـــن
فیلمـــی صـــورت گرفـــت امـــا از ســـوی دیگـــر
فیل ــم مقبولی ــت بس ــیار زی ــادی ن ــزد منتق ــدان
و ســـینما دوســـتان پیـــدا کـــرد .جیمـــز اگـــی،
منتق ــد برجس ــته ن ــی ش ــن نی ــز درب ــاره ای ــن
فیلـــم اینطـــور نوشـــت« :هیجـــان انگیزتـــر،
پربارتـــر ،هوشـــمندانهتر و جســـورانهتر از هـــر
فیلمـــی کـــه در ایـــن ســـالها در هالیـــوود
ســـاخته شـــده اس ــت ».بازلـــی کراوثـــر منتقـــد
نیویـــورک تایمـــز از ایـــن فیلـــم بـــه عنـــوان
فیلمـــی بـــی پـــروا یـــاد کـــرد و از اینکـــه
چط ــور اس ــترجس توانس ــته زیرکان ــه ب ــا ف ــرار
از سانســـورها و محدودیتهـــا حرفهـــای
اصلـــیاش را بزنـــد ابـــراز شـــگفتی کـــرد.
بــرای عبــور از خــط قرمزهــای دفتــر نظــارت و به
ســخره گرفتــن کلیش ـههای هالیــوود مثالهــای
متعــددی در فیلــم وجــود دارد .مســلماً موضــوع
تولــد عیســی مســیح یکــی از جدیتریــن خــط
قرمزهــای دفتــر نظــارت در آن دوره بــوده اســت
امــا اســترجس بــرای عبــور از ایــن خــط قرمــز
بــه طــرز هوشــمندانهای از ســمبلها اســتفاده
کــرده اســت ،شــش فرزنــد تــرودی درســت
نزدیــک ایــام کریســمس بــه دنیــا میآینــد
و تــرودی تــا انتهــای فیلــم هرگــز کســی کــه
پــدر فرزندانــش اســت را بــه یــاد نمــیآورد و
ایــن نمادهــا بــه وضــوح ماجــرای تولــد عیســی
مســیح را بــه ذهــن بیننــده متبــادر میکنــد.
اســترجس در اکثــر فیلمهایــش ،گاه بصــورت

آشــکار و گاه بصــورت ضمنــی ،صنعــت فیلمســازی
و هالیــوود را مــورد تمســخر قــرار داده اســت.
بــرای مثــال فیلــم ســفرهای ســالیوان  1941بــا
تقلیــدی تمســخرآمیز از نقــاط عطــف فیلمهــای
خشــن هالیــوودی شــروع میشــود و در ادامــه
بــه نمــای مضحــک دســت و پنجــه نــرم کــردن
دو مــرد بــا مــرگ ختــم میشــود .شــخصیت
اصلــی فیلــم ســالیوان اســت ،کارگردانــی کــه
کارنامـهاش مملــو از فیلمهــای ســطحی تجــاری
اســت امــا ناگهــان بــه ســمت تولیــد فیلمهــای
جــدی اجتماعــی گرایــش پیــدا میکنــد.
اســترجس بــرای هجــو بیشــتر ،نامهــای
متناقضــی را بــرای فیلمهــای قبــل و بعــد از
تغییــر رویــه ســالیوان انتخــاب کــرده اســت.
نــام ســه فیلــم اول ســالیوان هــای و هــوی در انبــار
علوفــه ،مورچههــا در میــان علوفههــای تــو و
دامــن بلنــد گشــاد اســت ،درحالیکــه فیلــم هــای

بعــدی او ،کــه مربــوط بــه دوران پــس از تحــول
ســالیوان هســتند ،نامهــای بســیار غــم انگیــزی
دارنــد :آنســوی اشــکها ،درهی ســایهها و
الشــخور برلیــن!

 Swingoنیــز معــادل کنایــه آمیــزی اســت
کــه اســترجس بجــای کلمــهی  Screenoاز
آن اســتفاده کــرده اســت( .در دهــهی ســی،
ســینماداران بــرای اینکــه مــردم را بــه هــر
قیمتــی بــه ســینماها بکشــانند ،عــاوه بــر
نمایــش فیلــم ،ســرگرمیهای دیگــری را نیــز
بــرای آنهــا ترتیــب میدادنــد ،یکــی از ایــن
ســرگرمیها بــازی  Screenoبــود).
شــوخیهای تمســخرآمیز اســترجس ،بــا صنعــت
فیلمســازی و هالیــوود ،در فیلــم برادران ســالیوان
بســیار مســتقیم و آشــکار اســت ،درحالیکــه
ایــن کنایههــا در معجــزهی مــورگان کریــک
در الیههــای زیریــن فیلــم گنجانــده شــدهاند.

بــرای مثــال میتــوان بــه پوســتر فیلمهایــی
کــه روی دیــوار و ســردر ســینما قــرار گرفتهانــد
اشــاره کــرد .نــام فیلــم اول Chaos over Taos
(هــرج و مــرج در میــان ســاکنان نیومکزیکــو)
اســت و لوگــوی پارامونــت نیــز بــه وضــوح در
گوشــهی پوســتر دیــده میشــود .در واقــع
اســترجس بــا گذاشــتن ایــن نــام مضحــک بــر
روی فیلمــی از پارامونــت ،تولیــدات آن دورهی
ایــن اســتودیو را بــه ســخره گرفتــه اســت.
نــام فیلــم بعــدی ،کــه روی پوســتر پشــت ســر نــروال
دیــده میشــودThe Private and The Public ،
(حریــم شــخصی و فضای عمومــی) اســت .ایــن نام
نیــز کنای ـهای اســت بــه فیلــم The Major and
( The Minorبــزرگ تــر و کوچــک تــر  )1942که
بیلــی وایلــدر در همــان ایــام مشــغول ســاخت
آن بــود .نکتــه جالــب توجــه دیگــر ،نامــی اســت
کــه اســترجس بــرای بازیگرایــن فیلــم در نظــر
گرفتــه اســت :فــرد مــک مانــی ،او بــا ایــن
نامگــذاری ،ســتارهی آن روزهــای پارامونــت
فــرد مــک مــورای را مــورد تمســخر قــرار داده
اســت.
مثــال بعــدی هجــو فیلمهــای هالیــوودی،
مونتــاژ تصاویــر مضحــک روزنامــه اســت،
ســنتی کــه در ســینمای هالیــوود آن زمــان
بســیار مرســوم و مقبــول بــود و اســترجس آن
را بــه تمســخر میگیــرد ،جایــی کــه بعــد از
بــه دنیــا آمــدن شــش قلوهــای پســر ،خبــری
بــا تیتــر جوخــهی ســربازان در آمریــکا متولــد
شــدند در روزنامههــای سراســر جهــان منتشــر
میشــود .در صحنــه بعــد هیتلــر را میبینیــم
کــه از شــنیدن ایــن خبــر عصبانــی میشــود
و ســپس تیتــر مضحــک روزنامــه «هیتلــر
درخواســت بازشــماری کــرده اســت» و همیــن
ماجــرا دربــارهی موســولینی تکــرار میشــود

«موســولینی اســتعفا میدهــد».
شــخصیت اصلــی فیلــم ،تــرودی کــه بــه علــت
شــرایط نامطلــوب و خواســتههای نامعقــول
جامعــه آمریــکا در آن دوران ،نمیتوانــد میــان
وظایــف وطــن دوســتانهاش نســبت بــه ســربازان
و برقــراری رابطــه جنســی بــا آنهــا تمایــز قائــل
شــود.
عــاوه بــر ایــن شــخصیت امــی نیــز قابــل توجــه
اســت ،دختــری چهــارده ســاله کــه از ادبیاتــش
میتــوان دریافــت کــه بســیار بیشــتر از آنچــه کــه
بایــد ،در مــورد روابــط عاطفــی و روابــط جنســی
میدانــد.
مثــال دیگــری از هوشــمندی اســترجس ،بــه
ســخره گرفتــن سیســتم نظامــی آمریــکا اســت.
نــروال بــه علــت ابتــا به فشــار خــون نتوانســته در
دوران جوانــی وارد ارتــش شــود و در طــول فیلــم
بارهــا از دیــدن لکههــای ســیاه بــه علــت فشــار
خــون شــکوه میکنــد .اســترجس در پایــان فیلــم
بــا ابتــکاری هوشــمندانه نمایــی را نشــان میدهــد
کــه در آن نــروال کــه بعــد از فعــل و انفعاالتــی بــه
طــرزی شــگفت انگیــز بــه درجــه کلنلــی رســیده
و لبــاس نظامــی بــر تــن دارد در تصویــر دیــده
میشــود و ایــن بــار لکههــای ســیاه روی کل
تصویــر قــرار میگیرنــد و صفحــه را در ســیاهی
غــرق میکننــد .همچنیــن اســتفاده از جملــهی
شکســپیر در پایــان فیلــم «عــدهای بــزرگ زاده
میشــوند ،عــدهای بزرگــی را بــه دســت میآورنــد
و عــدهای بزرگــی را بــدون آن کــه بخواهنــد بــا
خــود دارنــد» بســیار هوشــمندانه اســت.
زمانــی کــه اغلــب فیلمهــا قواعــد کلــی در خصــوص
میهــن پرســتی ،باورهــای مســیحیت ،پــای بنــدی
بــه اخالقیــات و عدالــت اجتماعــی را پذیرفتــه بودند،
معجــزهی مــورگان کریــک تمامــی ایــن مفاهیــم را
بــه چالــش میکشــد و تأکیــد میکنــد کــه کلیــه
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ایــن مفاهیــم در نــزد اجتمــاع آمریــکا محبوبانــد
امــا تنهــا کافیســت تــا منفعتــی در میــان باشــد
کــه از مــردم عــادی گرفتــه تــا مســئوالن بلندپایــه
آنهــا را بــه راحتــی زیــر پــا بگذارنــد .او معجــزهی
مــورگان کریــک را فــارغ از الگوهــای ظاهــراً ابدی
کمدیهــای هالیــوود (مرکزیــت داشــتن نقــش
یــک کمدیــن ،حرکتهــای غلــو شــده و مثــ ً
ا
خنــدهدار بازیگــران ،تعــارض قهرمانــی ســادهلوح
بــا محیطــی کــه در آن ســازگاری نمییابــد و )...
ســاخت.
اســترجس توانســته در بســتر ســینمای کمــدی و
فضــای شــاد و جــذاب فیلــم ،انتقاداتــش نســبت بــه
جامعــه ی آمریکا و ســینمای هالیــوود و نظارتهای
شــدید روی آن را در الیههــای زیریــن فیلــم بــه
تصویر بکشــد.
در معجـزهی مـورگان کریـک اسـترجس سـبک
کمـدی منحصـر به فـردش ،که با ترکیـب گونههای
مختلف کمدی شـکل میگیرد را بسـیار منسجمتر
و کاملتر از فیلمهای پیشـین عرضه کرده اسـت .او
بـا کنار هم قـرار دادن نروال (جوانی عاشـق پیشـه،
سـر بـه هـوا و دسـت و پـا چلفتـی) آقـای کاکـن
الکر(پـدری بـی نزاکت ،جـدی و عبـوس) و ترودی
(دختری سـاده لوح ،نگـران و زودباور) موقعیتهای
طنـز بـی نظیـری خلق کرده اسـت.
برخــی از ایــن موقعیتهــا (ســکانسهای درگیــری
پــدر تــرودی و نــروال و زمیــن خوردنهــای خنــده
دار آنهــا ،سکانســی کــه پــدر تــرودی نــروال را از
زنــدان فــراری میدهــد و از دخترهــا میخواهــد
کــه او را بــا طنــاب ببندنــد ،زد و خوردهــای
پدرتــرودی و قاضی در سکانســی که تــرودی تصمیم
میگیــرد ماجــرا را بــرای قاضــی توضیــح بدهــد) ما
را بــه یــاد نمونههــای مانــدگار کمــدی اســلپ
اســتیک نظیــر خیابــان آرام(چارلــی چاپلیــن)
 ،1917ســه کلــه پــوک (تــد هلــی)1925-1970
و اغلــب آثــار لــورل و هــاردی میانــدازد .اســلپ
اســتیک گون ـهای از کمــدی اســت کــه خاســتگاه
آن بــه نمایشهــای خنــده دار دل آرتــه در قــرن
 16بــاز میگــردد ،جایــی کــه دلقکهــا بــرای
اینکــه تماشــاگران را بــه ســمت محــل نمایــش
بکشــانند ،چوبهایــی مکعبــی شــکل ،کــه اســلپ
اســتیک نــام داشــت را بــه هــم میکوبیدنــد .اولین
فیلمهــای کمــدی در دوران ســینمای صامــت نیــز
بــا الهــام از ایــن نــوع نمایشهــا ،بــه مــرور بــه
قواعــد مشــخصی رســیدند کــه بعدهــا پایــه گــذار
کمــدی اســلپ اســتیک شــد .مهمتریــن مشــخصه
ایــن نــوع کمــدی درگیریهــای شــدید فیزیکــی
اســت کــه معمــوالً بــا زمــان بنــدی و تدویــن
مناســب همــراه میشــود .در ايــن نــوع کمدیهــا
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بازيگــران بــا کتــک کاری ،پرتــاب اجســام بــه هــوا
و ایجــاد ســرو صــدا ،صحنــه را بــه شــکل مضحکی
بــه آشــوب میکشــند .شــخصیتهای ایــن
فیلمهــا نیــز هماننــد شــخصیتهای کارتونــی
همیشــه در نهایــت از زد و خوردهــا و درگیریهــای
شــدید جــان ســالم بــه در میبردنــد .در ســينمای
ایــران اســلپ اســتيک بــا نــام کمــدی بــزن و
بکــوب شــناخته میشــود.
در معجــزهی مــورگان کریــک نشــانههایی از
انــواع دیگــر کمــدی نیــز دیــده میشــود ،بســیاری
از صحنههــا نظیر(ســکانس آغازیــن و مکالمــهی
کنایــه آمیــز و ســریع و پیدرپــی روزنامــه نــگار
بــا فرمانــدار شــهر ،دیالوگهــای مضحــک و
بسیارســریع نــروال کــه بــا لکنــت زبــان او همــراه
شــده ،جمــات نیــشدار و صریــح و بیپــردهی
خواهــر تــرودی ،مشــاجرههای لفظــی کاکــن لکــر
بــا تــرودی و امــی) همگــی نمونههایــی هســتند از
بهرهگیــری خالقانــه ی اســترجس از قابلیتهــای
کمــدی اســکروبال .اســکروبال نوعــی کمدی اســت
کــه در دهـهی ســی ســینمای آمریــکا رواج یافت و
محصــول اوضــاع نابســامان مــردم در زمــان جنــگ
جهانــی بــود .مورخــان ســینما از فیلــم در یــک
شــب اتفاق افتــاد (فرانــک کاپــرا)  1934بــه عنوان
نقطـهی آغازیــن کمــدی اســکروبال نــام میبرنــد.
ايــن فيلمهــا بــا اســتفاده از شــخصيتهای شــاد و
بیخيــال و نمایــش دنيایــی پــر از ثــروت و شــکوه،
لحظاتــی شــاد را بــرای مــردم خســته ازجنــگ
میآفریدنــد .در بســیاری از ایــن فیلمهــا انتقــادات
گزنــدهای عليــه طبقــه ی ثروتمنــد و ســردمداران
جامعــهی آمریــکا مطــرح میشــود .رابطــهی
عاشــقانه میــان افــرادی از طبقــات متفــاوت،
دیالوگهــای دوپهلــو نظیــر پالــم بیــچ (پرســتون
اســترجس) 1942وگفتگوهــای ســريع و مهمــل
گویــی هایــی کــه در عيــن بــی منطقــی ،منطقــی
جلــوه میکننــد نیــز از دیگــر مشــخصات ایــن
نــوع کمــدی میباشــد .در آن دوران آييــن نامـهی
سانســور ،هــر گونــه ديالــوگ اروتيــک را ممنــوع
مــی دانســت و اســتفاده از دیالــوگ هــای دوپهلــو
ترفنــدی بــود تــا فیلمنامــه نویســان منظورشــان را
بــه تماشــاگران منتقــل کننــد.
عــاوه بــر ایــن ،شــوخیهای اســترجس بــا مســائل
جــدی ،جابجایــی موقعیتهــا و بزرگنمایــی
موضوعــات در طــول فیلــم (سکانســی کــه خبــر به
دنیــا آمدن شــش قلوهــا در سراســر جهان منتشــر
میشــود و پــس از آن واکنشهــای مضحــک
هیتلــر و موســولینی بــا اســتفاده از تیترهــای
اغــراق آمیــز روزنامــه هــا) نشــانگر آشــنایی او بــا
ویژگیهــای کمدیهــای ســیاه و فــارس اســت.

کمــدی ســیاه نوعــی کمــدی اســت که حســی تلخ
و ســياه از طنــز دارد و اغلــب بــا مســائل جــدی
نظیــر جنــگ ،مــرگ یــا بيمــاری شــوخی میکنــد
و واکنشهــای بــه ظاهــر مخفــی افــراد نســبت
بــه ايــن نــوع وقایــع نامطلــوب را آشــکار میکنــد.
دکتراســترنج الو  1964ســاختهی استنلی کوبريک
یکــی از بهتریــن نمونــه هــای ایــن نــوع کمــدی
اســت .در ايــن فيلــم ســردمداران يــک کشــور در
اتــاق جنــگ ،بــه طــرزی احمقانــه جنــگ هــای
خانمــان ســوز بــه راه میاندازنــد ،درحالــی کــه جان
انســانها برايشــان هيــچ ارزشــی نــدارد.
فــارس بــه کمدیهایــی اطــاق میشــود کــه در
آن شــخصيتهای اغــراق شــده در موقعيتهــای
نامتعــارف قــرار میگيرنــد و خنــده میآفريننــد،
بــرای مثــال مردانــی کــه لبــاس زنانــه میپوشــند
و یــک گــروه موســیقی کامــ ً
ا زنانــه تشــکیل
میدهنــد ،بعضیهاداغشــو دوســت دارن (بیلــی
وایلــدر)  ،1959یــا نخســت وزیــری کــه ورود خــود
را بــا پاییــن کشــیدن یــک شــیلنگ آتــش نشــانی
اعــام میکنــد ،ســوپ اردک (بــرادران مارکــس)
 1933و یــا رئیــس دانشــگاهی کــه درمراســم
خنــده دار ریــش تراشــی دانشــجویان شــرکت
میکنــد چرنــد و پرنــد (بــرادران مارکــس)
 .1932داســتان ایــن نــوع کمــدی گاهــی براســاس
یــک امــر گنــاه آلــود و تــاش شــخصیتها بــرای
بهــره بــرداری یــا مخفــی نگــه داشــتن آن گســترش
مییابــد.
بــرادران مارکــس نیــز در آثارشــان بطــور جداگانــه
از قابلیتهــای انــواع گونههــای کمــدی (اســلپ
اســتیک ،اســکروبال ،فــارس و )...اســتفاده میکردند
امــا تفــاوت اســترجس در ایــن اســت کــه
نشــانههای ســبکهای مختلــف کمــدی ،بطــور
همزمــان در آثــار او دیــده میشــود.
یکــی دیگــر از ویژگیهــای اســترجس ،تعــادل
میــان بــار طنــز و رومنــس در کمدیهــای
عاشــقانهی اوســت .بــدون شــک معجــزهی
مــورگان کریــک یکــی از موفقتریــن نمونههــای
کمــدی در دوران جنــگ اســت امــا در عیــن حــال
اســترجس در جریــان همیــن فیلــم داســتانی
عاشــقانه را بــه جذابتریــن شــکل ممکــن بــرای
بیننــده روایــت میکنــد .یکــی از اثرگذارتریــن
ســکانسهای فیلــم جایــی اســت کــه نــروال
ماجــرای عالقــه ای کــه از دوران کودکــی نســبت
بــه تــرودی داشــته را بــرای او شــرح میدهــد ،در
ایــن ســکانس اســترجس توانســته بــه زیباتریــن
شــکل ممکــن از مهارتــش در ترکیــب صحنههــای
احساســی بــا موقعیتهــای کمــدی و خنــده دار
اســتفاده کنــد.

همچــون گذشــته میتــوان شــاخصههای کمــدی
اســترجس را در معجــزهی مــورگان کریــک
نیــز مشــاهده کــرد ،دیالوگهــای نیــش دار و
هوشــمندانه ،زد و خوردهــای مضحــک و نماهــای
واکنشــی .امــا ایــن بــار برخــاف بانــو ایــو خبــری
از شــخصیتهای پیچیــده و چندالیــه نیســت .بــه
نحــوی کــه در معجــزهی مــورگان کریــک حتــی
دیالوگهــای مهــم و اثرگــذار نیــز زمانــی از ســوی
شــخصیتها ادا میشــوند کــه آنهــا مطلقــاً
نســبت بــه آنچــه بــه زبــان میآورنــد آگاهــی
ندارنــد.
معجــزهی مــورگان کریــک عــاوه بــر اینکــه
توانســت بعــد از اولیــن نمایــش نظر اکثــر منتقدان
را بــه خــود جلــب کنــد ،بــا اســتقبال خوبــی از
ســوی مــردم مواجــه شــد .فیلــم توانســت عنــوان
پرفــروش تریــن فیلــم پارامونــت در ســال  1944را از
آن خــود کنــد و در ســال  1944از ســوی انجمــن
ملــی منتقــدان آمریــکا نامــزد دریافــت جایــزه ی
بهتریــن فیلــم شــد و عــاوه بــر آن بتــی هاتــن
نیــز جایــزه ی بهتریــن بازیگــر زن را بــرای بــازی در
معجــزهی مورگان کریــک از ایــن انجمــن دریافت
کــرد .فیلمنامـهی اســترجس در ســال  1945نامزد
دریافــت جایــزهی اســکار شــد .مجلــه ی نیویــورک
تایمــز نیــز فیلــم را بــه عنـوان یکــی از ده فیلــم برتــر
ســالهای  1942تــا  1944برگزیــد .موفقیتهــای
فیلــم تــا قــرن  21ادامــه پیـدا کــرد و در ســال 2001
کتابخانـهی کنگــره فیلــم را بـرای ثبــت در فهرســت
گنجینــه ی ملــی فیلــم آمریــکا انتخــاب کــرد .ایــن
فیلــم در ســال  ۱۹۵۸بــانــام پرســتار بچــه بــه
کارگردانــی فرانــک تاشــلین بازســازی شــد.

منابع:
1.“On the more or less plausible
sneakiness of one Preston Sturges” by
”David Bordwell and Kristin Thompson
2.”The Miracle of Morgan's Creek” by
”“James Agee
3.”We'll Always Have the Movies
”American Cinema during World War II
by “Robert L. McLaughlin and Sally E.
”Parry
4.”Crowds, Power, and Transformation
”in Cinema” By “Lesley Brill

ویژه نامه سینما تک قلهک

87

اوج و فرو ِد کمدی آنارشیستی

نویسنده :پروفسور راب کینگ
مترجم :آرمین ریاضی
armin.riazii@yahoo.com

مشـــهورترین دوره در زمینـــهی فیلمهـــای
کم ــدی ،ک ــه ب ــه کم ــدی آنارشیس ــت مع ــروف
اســـت مربـــوط بـــه اواخـــر دهـــهی  ۱۹۲۰و
اوایـــل دهـــهی  ۱۹۳۰میباشـــد .ایـــن ســـبک
از کم ــدی در جریان ــات غ ــم انگی ــز و افس ــرده
کنن ــدهی بع ــد از جن ــگ ب ــه ش ــهرت رس ــید.
بســـیاری از کمدینهـــا و طنـــز پـــردازان آن
دوره ,از جملـــه چهرههـــای کمـــدی مثـــل
ب ــرادران مارک ــس ،ویل ــر و ول ــزی و ادی کنت ــر،
ک ــه ب ــه تازگ ــی ش ــکوفا ش ــده بودن ــد ،ت ــاش
کردن ــد ت ــا ب ــه ای ــن س ــبک پ ــر و ب ــال دهن ــد.
در این مقالـــه قصد داریم تـــا نقاط عطف
و ســـقوط کمدی آنارشیســـت و رابطه ی
آن بـــا فاکتورهای اجتماعـــی و همچنین
آثار بـــه جـــا مانـــده از آن ،در ژانرهای
دیگـــر کمدینهـــا را بررســـی کنیم .در
ایـــن مقالـــه در کنـــار تحلیـــل فیلمها،
ســـکانس فیلمهـــا ،بازیگـــران کمدی و
مســـائل اجتماعـــی مختص بـــه آن دوره،
تالش شـــده تا عواملی که باعث رشـــد و
ســـقوط کمدی آنارشیســـت شـــد هاند نیز
مورد بررســـی قـــرار گیرد.
بهتر اســـت پیـــش از اینکه به ســـقوط
کمـــدی آنارشیســـت بپردازیم،کمی راجع
به ســـبک ایـــن نـــوع کمـــدی و اینکه
از کجا شـــروع شـــد و هدفش چـــه بود
صحبـــت کنیم.
در اوایـــل دهـــهی  ۱۹۰۰طنـــز و کمـــدی بـــه
ن ــا ِم کم ــدی زن ــده ب ــر روی صحن ــه ش ــناخته
میشـــد کـــه ایـــن ســـبک از کمـــدی تأثیـــر
فراوانـــی بـــر روی کمـــدی آنارشیســـتی و
چیــزی کــه بعدهــا در  ۱۹۲۰دیدیــم گذاشــت.
ایـــن ســـبک از کمـــدی کـــه بـــه تدریـــج
آمـــدن فیلمهـــا بـــه انـــزوا
بـــا بـــه روی کار
ِ
رفتن ــد ،وابس ــته ب ــه اعم ــال ح ــرکات فیزیک ــی
و نیـــز مضحـــک و عجیـــب غریـــب بودنـــد
کـــه حـــول محـــور کمـــدی جریـــان داشـــتند
و از درونمای ــه ه ــای زیبای ــی شناس ــی به ــره
میبردنـــد .بســـیاری از کمدینهـــا در مســـیر
قوانی ــن اجرای ــی س ــینمایی حرک ــت کردن ــد در
صورتـــی کـــه ســـایر کمدینهـــا راه خـــود را
بـــه ســـوی فیلمهایـــی بـــا موفقیتهـــای
محدودتـــر ادامـــه دادنـــد .بعـــد از روی کار
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آمـــدن صـــدا در اواخـــر دهـــهی  ۱۹۲۰و
اوایـــل  ،۱۹۳۰نیـــاز مبرمـــی بـــه آمـــوزش
ص ــدای س ــر صحن ــه ب ــه وج ــود آم ــد ک ــه
هالی ــوود را ب ــر آن داش ــت ت ــا ب ــه ش ــکار
اســـتعدادها بـــرای یافتـــن هنرمنـــدان
مســـتعد بـــراد ِو ی و امضـــای قـــرار داد بـــا
آ نهـــا بپـــردازد .در ایـــن بخـــش ظهـــور
گوناگـــون کمدینهـــای حرفـــهای
قـــوی
ِ
را مشـــاهده میکنیـــم کـــه چطـــور راه
خـــود را بـــه ســـمت صنعـــت فیلمســـازی
بـــاز میکننـــد .ســـتارگان ســـابق بـــراد ِوی
دارای اســـتعدا دهای گوناگونـــی بودنـــد
کـــه توانســـت راه آ نهـــا را بـــه ســـوی
فیلمنامـــه نویســـی و پرد ههـــای ســـینما
بســـیار همـــوار کنـــد.
یکـی از فاکتورهـای کمـدی آنارشیسـت ،که
دارای روایتی از هم گسـیخته و غیر منسـجم
کمدی محوری اسـت .در این سـبک،
اسـت،
ِ
کمدیـن بـا کـم رنـگ نشـان دادن روایـت
اصلـی سـعی بـر ابـراز ایـن موضـوع دارد
کـه روایـت بـرای مـن فقـط بیـان کننـدهی
شـوخی و مـزاح اسـت .سـکانس کنفرانـس
صلـح در فیلـم دیپ ُلمینیـاک ( )۱۹۳۳مثـال
بـارزی بـرای ایـن موضـوع اسـت کـه چطور
بـا قـرار دا دن پلات در حاشـیه میتـوان
تمرکـزی دو چنـدان بـر روی اجـرای دقیـق
کمـدی گذاشـت .بـرت ویلر و رابـرت وولزی
بـه سـادگی خودشـان را بـه آهنگ سـپردند
و سـعی کردنـد بـا حرکاتـی آکروباتیـک در
اتاقـی مملـو از نماینـدگان ،توافقنامـهی
صلـح را بـه امضـاء برسـانند .هرچنـد ،ممکن
اسـت عـد های اشـعار موسـیقی پخـش شـده
و حـرکات طنازانـهی رابـرت و بـرت را بـا
روایـت مرتبـط بداننـد ،امـا در حقیقـت از
ایـن سـکانس چنیـن تعبیـه شـده بـود کـه
ناقلـی بـرای اجـرای دو نفـره باشـد.
از کمدینهایـــی کـــه در خـــال شـــکار
اســـتعدادهای هالیـــوود در  ۱۹۲۰کشـــف
شـــدند ،ویلـــر و وولـــزی بودنـــد .وولـــزی
بذلـــه گویـــی کـــه بعدهـــا بـــه کمدیـــن
تبدیـــل شـــد ،شـــغل خـــود را بـــا نوشـــتن
نقشهـــا و برگـــزاری تورهایـــی بـــا
گرو ههایـــی در آمریـــکا و بریتانیـــا آغـــاز
کـــرد .ویلـــر هـــم ،در اجراهـــای گوناگونـــی

حضـــور پیـــدا کـــرد ،کـــه بـــر حســـب
اتفـــاق بـــا اولیـــن همســـرش نیـــز آشـــنا
ش ــد .ای ــن دو اولی ــن ب ــار در فیل ــم ریت ــای
زیگفیلـــد ( )۱۹۲۷باه ــم همب ــازی ش ــدند.
آنارشیســـتی ویلر
ســـبک و مدل اجـــرای
ِ
و وولـــزی تعـــدادی از مشـــخصههای آن
دو را کـــه با اســـتفاده از تجربههایشـــان
در اجراهـــای گوناگـــون به دســـت آورده
بودند در ســـبک کمدی آنارشیســـتی به
جای گذاشـــت .بـــرای مثال ،اگـــر باز هم
بـــه یکـــی از ســـکانسهای دیپلُمینیاک
رجـــوع کنیم ،بســـیاری از مشـــخصههای
شـــخصیتی آنارشیســـتی ویلر و وولزی را
مشـــاهده میکنیم.
جنکیـــز در جایـــی میگویـــد« :در هـــر
ســـکانس حجـــم اطالعات ارائه شـــده از
پالت بســـیار کمتر از دیالو گها و حرکات
طنازانـــه اســـت» این نکتـــه بخصوص در
ســـکانس تفرجگاه مشـــهود اســـت .این
ِ
نهایـــت صداقت بـــرای این به
صحنـــه در
وجود آمـــده تا یک موقعیـــت خنده دار و
کشـــش میان دو شـــخصیت را به نمایش
بگـــذارد ،و در ضمن نمایش این ســـکانس
از ســـوی ویلر بیشـــتر برای به رخ کشیدن
توانایی مســـلم او را در آواز خواندن است،
ِ
نهایـــت امر صحنـــهی تفرجگاه نه
اما در
چیزی بـــه روایـــت فیلـــم میافزاید و نه
چیـــزی از آن کـــم میکند.
مثال ــی دیگ ــر ب ــرای نش ــان دادن کمرنگ ــی
پـــات ،میتوانـــد ســـکانس کاپیتـــان
مســـت باشـــد ،کـــه از روی مســـتی بـــه
مـــدت  ۹۰روز کشـــتی را حـــول یـــک
دایـــره میچرخانـــد .صحنـــه بـــا تصویـــری
از یـــک کشـــتی در حـــال چرخـــش و
روزنامههایـــی بـــا تیتـــر :یکـــی کشـــتی
در دریـــا ناپدیـــد شـــده اســـت ،بـــر پـــرده
نمایـــش داده میشـــود .ایـــن اتفاقـــات
در حالـــی پایـــان مییابنـــد کـــه هیـــچ
ربطـــی بـــه مابقـــی فیلـــم ندارنـــد .حـــال
ســـؤال اینجاســـت کـــه اهمیتـــی کشـــتی
ک ــه  ۹۰روز در اقیان ــوس س ــرگردان ب ــوده،
و در فیلـــم هیـــچ اشـــاره ای هـــم بـــه آن
نشـــده درکجاســـت.
تیـــم دیگـــری از کمدینهـــای آن دوره،

بـــرادران مارکس هســـتند ،کـــه آنها نیز
وفـــادار و طرفدار ســـبک مشـــهور کمدی
آنارشیســـت بودنـــد .تیم کمدیـــن گ ِرچو،
هارپو ،چیکـــو ،زیپو ،و گامـــو در کنار هم
از ســـال  ۱۹۲۱تـــا  ۱۹۴۹در فیلمهـــای
زیـــادی حضـــور یافتنـــد و بـــه صورتی
جداگانه تا ســـال  ۱۹۶۸بـــه فعالیت خود
ادامـــه دادند .بـــرادران مارکـــس ،اولین
کار هالیـــوودی خـــود را بـــا همـــکاری
اســـتودیوی پارامونت در ســـال  ۱۹۲۹و با
فیلـــم نارگیلها آغـــاز کردند .ایـــن فیلم
بـــا اینکه به هیـــچ عنوان تعریفـــی از کار
آنهـــا و یـــا معرفـــی المانهـــای آنها
بـــه عرصهی ســـینمای کمدی نبـــود ،اما
برای بـــرادران مارکس قدمـــی رو به جلو
در ایـــن راه محســـوب میشـــد .افزایش
شـــهرت ســـبک کمدی آنارشیست باعث
رشـــد و فزونـــی ســـالیانهی فیلمهـــای
بـــرادران مارکـــس شـــد تا بـــه آخرین
همـــکاری پارامونت و بـــرادران مارکس،
یعنی ســـوپ اردک ( )1933منجر شـــد.
برخی از مشخصههای شـــخصیتی برادران
مارکس در ســـبک کمدی آنارشیســـتی را
میتوان در ســـوپ اردک مشـــاهده کرد.
این فیلـــم بهصـــورت اجمالـــی و جامع
به هنـــر آنهـــا میپرداخـــت و همچنین
این فیلـــم تنها فیلمی از مجموعـــه آثار آنها
ِ
لیســـت « ۱۰۰سال  ۱۰۰فیلم»
است که در
موسســـهی آمریکا قـــرار گرفته اســـت.
ســـوپ اردک ترکیبی خنده دار از رهبران
دیکتاتـــور ،نژادپرســـتی و دولتهای خود
کامه اســـت .فیلم توســـط هرمن منکویچز
تهیه شـــده بـــود و برخی از شـــوخیها و
حـــرکات این فیلـــم از اجـــرای رادیویی
چرخ پرنده ،شیســـتر و چـــرخ پرنده ی
َگ ِرچو و چیکو در ســـال  ۱۹۳۰برداشـــت
شـــده بودند .بـــار دیگر اهالـــی جامعهی
کمدین تـــاش کردنـــد تا به ایـــن فیلم
برچســـب و نشـــان کمدی آنارشیست را
بچســـبانند .همانطور که وادیـــم اورانُف
نوشـــت« :همیشـــه این بازیگر اســـت که
در مرکز توجهات اســـت  ...چـــرا که روی
بازیگـــر خیلی حســـاب بـــاز میکنند».
ایـــن مســـئله خصوصـــاً در واریتـــه ی و

بـــرادوی بســـیار حقیقت داشـــت ،اما این
بـــرادران مارکـــس بودند که ایـــن اِلِمان
را بـــا خـــود به پـــرده ی بزرگ ســـینما
کشا ند ند .
ً
ِرچـــو معمو ال از روایت بـــه عنوان ابزاری
گَ
اســـتفاده میکند کـــه با اســـتفاده از آن
تماشـــاگر را بـــه فضایـــی ببرد کـــه قرار
اســـت طنزش در آنجا اتفـــاق بیفتد .برای
مثـــال به گفـــت و گو میـــان روفوس تی
ِرچو مارکـــس) و خانم تیز دِل
فایرفالی (گ َ
(مـــارکارت دومونت) دقـــت کنید:
خانـــم تیـــز دِل :آه اعلی حضـــرت ،انتظار
شـــما را میکشـــیدیم .مـــن بـــه عنوان
رئیس هیئـــت پذیرایـــی ،آرزوهای همهی
مـــردان ،زنان ،فرزنـــدان فریدونیا را تحقق
می بخشم .
فایرفالی :بیخیـــال این چیزا شـــو ،یه کارت
بردار.
خانم تیزدیـــل :کارت؟! که بـــا این کارت چه
کارکنم!؟
فایرفـــای :میتونـــی نگهـــش داری .من
ِ
کارت دیگـــر برای خـــودم دارم .خب،
۵۱
داشـــتی چـــی میگفتی؟!
خانـــم تیزدیـــل :مـــن در مقـــام رئیس
هیئـــت پذیرایی ،بـــا آغوش باز به شـــما
خـــوش آمـــد میگویم.
فایرفالی :جدی؟! تا کی بازید!؟
خانـــم تیزدیـــل :مـــن از مالقات شـــما
پشـــتیبانی کـــردم چون احســـاس کردم
کـــه شـــما تواناتریـــن سیاســـتمدار در
سرتاســـر فریدونیا هســـتید.
فایرفـــا ی :خـــب زمینهای زیـــادی رو
شـــامل میشـــه ،بگـــو ببینم! شـــما که
خودتون کلـــی زمین رو پوشـــش دادین،
بهتـــره بزنـــد به چـــاک ،شـــنیدم قراره
ســـاختمون شـــما رو بکوبن و همین جایی
که وایسادین یه ســـاختمون اداری بسازن.
میتونیـــد با یه تاکســـی بزنیـــد به چاک.
ولـــی اگـــه نمیتونید یه تاکســـی جفت و
جـــور کنیـــد ،میتونید باهام قهـــر کنید،
اگه خیلـــی زو ده ،میتونید یـــه دقیقه در
حالت قهـــر بمونید بعدش بریـــد! میدونی،
مـــن از وقتی که پـــا ُم گداشـــتم اینجا یه

لحظه دســـت از صحبت کردن نکشـــیدین.
حتماً بـــا گرامافون نافـــت رو بریدن!
خانــم تیزدیــل در تــاش اســت تــا حــواس
روفــوس تــی فایرفــای را درگیــر گفــت
و گــوی خــوش آمــد گویــی کنــد ،ولــی
وی دائمــاً بــا اشــارههای مضحــک و
کنایههــای تنــد و تیــزش او را از بحــث
منحــرف میکنــد .میتــوان بــه خانــم
تیزدیــل و روفــوس تــی فایرفــای بــه دو
بُعــد مختلــف و حاضــر در فیلــم نــگاه کــرد:
روایــت و لطیفــه .خانــم تیزدیــل را میتــوان
بــه عنــوان عنصــر روایــت کننــده در نظــر
گرفــت چــون کــه اطالعــات مربــوط بــه
پــات از طــرف او گفتــه میشــود ،در حالــی
کــه روفــوس تــی فایرفــای میتوانــد بــه
عنــوان عامــل طنــز در نظــر گرفتــه شــود،
چــرا کــه او از شــوخیهای خــود بیشــتر
بــرای بــاز کــردن ســاختار پــات اســتفاده
میکنــد .بــه همیــن دلیــل ،میبینیــم
کــه روفــوس تــی فایرفــای المانهــای
روایــت گــری را بــه منظــور ایجــاد فضایــی
ایــده آل بــرای تکیــه کنایههــای خــود
کنــار میگــذارد .ایــن الگــو در بســیاری
صحنههــای دیگــر فیلــم نیــز مشــاهده
میشــود .از منظــر دیگــر میتــوان دیــد کــه
مونولــوگ هــای خانــم تیزدیــل میتواننــد
بــه صورتــی تأثیــر گــذار و مســتقیم گفتــه
شــود بــدون آنکــه نیــازی بــه پاســخهای
روفــوس تــی فایرفــای باشــد .چــرا کــه
ایــن شــخصیت چیــزی بــرای ارائــه نــدارد
تــا موقعیــت ایــن صحنــه را شــرح دهــد،
بخــش فایرفــای بخشــی اضافــی اســت و
در واقــع نقــش یــار کمکــی بــه کمــدی را
ایفــا میکنــد.
ً
همانطـور که قبال در متن اشـاره شـد ،کوچ
هالیـوو د بـه سـمت صـدا در اوایـل دهـهی
 ۱۹۳۰نیـاز سـینما را بـه افـراد متخصـص و
آمـوزش دیـده در صحنـه را بیـش از پیـش
برانگیخـت چـرا کـه بسـیاری از از بازیگـران
فیلمهـای صامـت آمادگـی ایفـای نقشهـای
مصـوت را نداشـتند .نتیجـه ی ایـن حرکـت
سـابق
بـه ایـن منجـر شـد کـه هنرمنـدان
ِ
نمایشهـای گوناگـون ،باز یهـای خـود را
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بـا همـان سـبک و سـیاق بـه ایـن عرصـه
جدیـد وارد کردنـد .کمدینهایـی چـون ویلر
و ووزی و بـرادران مارکـس نیـز بـه ایـن
حرکـت پیوسـتند و بـه چهرهای سرشناسـی
نیـز بـدل گشـتند .ورود کمدینهـای ریشـه
دار در هنـ ِر واریتـه همچـون مارکـس و
وولـزی و غیـره همگـی منجـر بـه ارتقـای
سـبک کمـدی آنارشیسـت در اوایـل دهه ی
 ۱۹۳۰شـد.
ِ
انحطاط کمدی آنارشیست

اســـحاق نیوتن زمانی گفـــت« :هر چیزی
که باال مـــیرود ،پایین هـــم خواهد آمد».
او برداشـــتی زیرکانه دربار هی اشـــیاء روی
زمین داشـــت .این نظریـــه میتواند برای
ســـبک کمدی آنارشیســـت نیـــز در نظر
گرفته شـــود .بعد از یک دوره شـــکوفایی و
به موفقیت رســـیدن این ســـبک ،کمدی
آنارشیســـت شـــروع بـــه ســـقوط کرد.
دالیلی همچـــون تغییر ســـایق اجتماعی
و فقدان حضـــور کمدینهای آن ســـبک
در آن زمـــان ،را میتـــوان باعـــث تنزل و
انحطاط این ســـبک دانســـت.
ِ
ســـبک کمدی
از دیگـــر بازیگران حرفه ای
آنارشیســـت در دهـــهی  ،۱۹۳۰ادی َکنتِر
بـــود .اولیـــن فیلمهـــای َکنتـــر معمو الً
حول باز یهای کلیشـــهای بومی و ســـنتی
میگشـــت .فیلم مشـــهور وی ،یعنی ووپی
کـــه در ســـال  ۱۹۳۰به نمایـــش در آمد
و ســـبکی برجســـته از کنتـــر را با پالتی
از ازدواجـــی مردود شـــده نمایش میداد.
ســـالی مورگان (النور هانت) قرار اســـت
بـــا کالنتر باب ولز (جـــک روترفور) ازدواج
کنـــد امـــا در عیـــن حال عاشـــق مردی
دیگری به نام ونِســـیس (پـــاول گرگوری)
اســـت .اما پدر ســـالی ازدواج ونسیس با
دختـــرش را ممنوع کرده اســـت چرا که
ونســـیس از جهاتی هندی اســـت .سالی،
از هنـــری ویلیامز (ادی کنتر) درخواســـت
کمـــک میکنـــد و همانطور کـــه طرح
داســـتانی پیش میرود ,ســـالی به تدریج
اجازه ی ازدواج با ونســـیس را به دســـت
مـــیآورد ،چرا کـــه معلوم میشـــود این
90

ویژه نامه سینما تک قلهک

مرد ســـفید پوســـت اســـت و در نتیجه
میتوانـــد بـــه محدودیتهـــای اجتماعی
که مانعـــش بودن فائـــق بیاید.
ادی کنتـــر در ووپـــی یکـــی از شایســـتهترین
کمد یهـــای خـــودش را در موضـــوع
قومیـــت بـــه نمایـــش میگـــذارد.
بهطـــوری کـــه جنکیـــز از ایـــن کار بـــه
عنـــوان یـــک کار مانـــدگا ِر بومـــی یـــاد
میکنـــد .هماننـــد همیـــن امـــروز ،در
آن دوره هـــم بخشهایـــی از کشـــور
بودنـــد کـــه بـــه جهـــت قومیـــت و نـــژادی
خـــاص ،بیشـــتر مـــورد توجـــه بودنـــد.
کمد یهـــای ووپـــی ،بـــه گـــروه و نـــژاد
خاصـــی مرتبـــط میشـــود .ووپـــی در
مـــورد آمریکاییهـــای یهـــودی ســـاکن
در نیویـــورک بـــود ،همانطـــور کـــه
مـــو ِز ر میگویـــد« :مخاطبیـــن و تماشـــاگران
در عیـــن اینکـــه میتواننـــد تمایـــات
و خواســـتهای یکســـانی را در ووپـــی
ببیننـــد ،از طـــرف دیگـــر میتواننـــد
یهـــودی ســـاکن
فرهنـــگ آمریکاییهـــای
ِ
در نیویـــورک را نیـــز مشـــاهده کننـــد،
مشـــاهده کننـــد کـــه چطـــور خشـــم
را دســـت مایـــه ای بـــرای بـــه تصویـــر
کشـــیدن محدودیتهـــای نـــژادی و
تبعیـــض آمیـــز قـــرار داده اســـت».
فیلمهـــای کنتـــر کـــه بـــه دنبـــال فیلـــم
ووپـــی آمدنـــد ،خـــط ســـیری را در
جهـــت حساســـیت زدایـــی آغـــاز نمودنـــد.
کنتـــر بـــا قـــرار دادن خـــودش در نـــژاد
و قومیتهـــای مختلـــف ،نگا ههـــا را
از نـــژاد و قومیـــت اصلـــی خـــودش بـــه
ســـمتی دیگـــر منحـــرف میســـاخت.
بـــرای مثـــال در پســـر بچـــه ی میلیونـــر
ک ــه در س ــال  ۱۹۳۴ب ــه نمای ــش در آم ــد،
شـــخصیت ادوارد (کنتـــر) جزئـــی از یـــک
خانـــواد هی ایرلنـــدی تبـــار اســـت .چنـــد
فیلـــم اخیـــر کنتـــر نیـــز ماننـــد ،بـــزن
منـــو صورتـــی او را در برابـــر شـــخصیت
خـــاص از نظـــر قومیتـــی قـــرار میدهـــد
تـــا بتوانـــد نـــا برابـــری نـــژادی و قومیتـــی
را بـــه نمایـــش بکشـــد.
کنتـــر توانســـت جذابیـــت خـــودش را با
منحرف کـــردن نگاههـــا از نـــژاد خودش

میـــان افـــراد غیـــر آمریکایی یهـــودی در
نیویـــورک نیز افزایـــش دهد .ایـــن فزونی،
نقدهـــا و نظرات مثبتـــی را از مناطقی که تا
به حال بـــه فیلمهای وی توجهی نداشـــتند
همراه داشـــت.
مجلـــهی پراویدنـــس در وصـــف او چنیـــن
نوشـــت:
«ســـتارهای جدیـــد بـــا فیلـــم روزهـــای
کامیابـــی بـــه پـــردهی ســـینما آمـــده اســـت.
درســـت اســـت کـــه او را همـــواره روی
پوســـترهای میدیدیـــم امـــا ایـــن بـــار،
اولیـــن بـــار اســـت کـــه خنـــده دار ظاهـــر
شـــده اســـت ».ایـــن الگـــوی موفقیـــت در
مناطقـــی کـــه فیلمهـــای قبلـــی َکنتـــر
خـــوب عمـــل نکـــرده بـــود نیـــز تکـــرار
شـــد .در شـــهرهای بـــزرگ نیـــز توجهـــات
مختص ــری ب ــه فیل ــم ووپـــی ش ــد .همانط ــور
ک ــه اس ــناد موج ــود در نق ــد وریت ــی در س ــال
 ۱۹۳۱از فیلـــم روزهـــای کامیابـــی نشـــان
میدهـــد « :ایـــن فیلـــم بـــرای مخاطبـــان
حرفـــه ای ســـینما اثـــری سراســـر خنـــده
و شـــادی نبـــود ,امـــا بیشـــتر شـــوخیها و
خندههـــا الیـــق آنهایـــی شـــد کـــه پـــول
داده بودنـــد تـــا فقـــط ســـرگرم شـــوند».
فیلمهـــای بعدی کنتر با الگویی مشـــابه و با
تمرکز بـــر قومیتهای ویژه به روســـتاهای
آمریـــکا و شـــهرهای بـــزرگ آن راه یافتند.
این حساســـیت زدایی از نـــژاد و قومیت در
فیلمهای بعـــدی او همچنان ادامه داشـــت،
اما تمایـــل او برای جذب بیشـــتر مخاطب،
فیلمهایـــش را با مشـــکالت ســـاختاری از
جهت پالت مواجـــه کرد:
« ...تمایل او بـــرای اشـــارات ناهماهنگ به
تماشـــاگری ناهماهنـــگ منجر به این شـــد
کـــه فیلمهایـــش از نظر روایی به شـــدت از
هم گســـیخته شـــود و یکپارچگی خودش را
از دســـت بدهد»
ت ــاش کنت ــر ب ــرای جل ــب تماش ــاگر بیش ــتر
و متنـــوع تـــر در نهایـــت منجـــر بـــه آن
شـــد کـــه بیشـــتر و بیشـــتر خـــودش را از
تماشـــاگرانش دور کنـــد .کیفیـــت فیلمهـــای
کنتـــر در اواخـــر دهـــهی  ۱۹۳۰بـــه دلیـــل
چنـــد پارگـــی و از هـــم گســـیختگی نـــوع
روایـــت ،رو بـــه ســـقوط گذاشـــت.

ب ــه عن ــوان نکتــهای حاش ــیهای ای ــن را بای ــد
گوشـــزد کـــرد کـــه ،رونـــد نزولـــی حرفـــهی
ادی کنتـــر درســـت قبـــل از آنکـــه آمریـــکا
وارد جنـــگ جهانـــی دوم بشـــود ،شـــروع
ش ــد .یک ــی از فع ــاالن دهــهی  ،۱۹۳۰یعن ــی
برگشـــون ،ادی کنتـــر را بـــه ســـبب قومیـــت
یهودی ــش انتخ ــاب ک ــرد ت ــا س ــخنرانی ض ــد
هیتلـــر و نژادپرســـتی ارائـــه دهـــد .امـــا بـــه
خاطـــر اینکـــه ایـــن ســـخنرانی ضـــد هیتلـــر
از جانـــب کنتـــر پیـــش از ورود آمریـــکا بـــه
جنـــگ جهانـــی بـــود ،کنتـــر بســـیاری از
ســـرمایه گذارانـــش را از دســـت داد ،چـــرا
کـــه بســـیاری از آنهـــا ترجیـــح میدادنـــد
کـــه وجهـــهی سیاســـی بیطرفـــی داشـــته
باشـــند .بـــا در نظـــر گرفتـــن ایـــن نکتـــه،
کنت ــر تنه ــا کمدین ــی نب ــود ک ــه در اواس ــط
دهـــهی  ۱۹۳۰دچـــار نـــزول و در نهایـــت
ســـقوط شـــد .کمـــدی آنارشیســـت بـــرادران
مارکـــس نیـــز در اواســـط دهـــه ی ۱۹۳۰
اُفـــت کـــرد .بعـــد از انتشـــار ســـوپ اردک،
نقـــش
زیپـــو اعـــام کـــرد کـــه از ایفـــای
ِ
عش ــقی یکنواخ ــت ب ــه عن ــوان بازیگ ــر اصل ــی
خس ــته ش ــده اس ــت و دیگ ــر در فیلم ــی ب ــا
بـــرادران مارکـــس فعالیتـــی نخواهـــد کـــرد.
مابق ــی ب ــرادران نی ــز اس ــتدیوی پارامون ــت را
ت ــرک کردن ــد و زی ــر نظ ــر ایروی ــن تال ِب ــرگ
بـــه ام.جـــی.ام رفتنـــد .اولیـــن فیلـــم آنهـــا
بـــا ام.جـــی.ام ،شـــبی در اپـــرا داســـتانی
صـــد در صـــد متفـــاوت بـــا آثـــار قبلـــی
آنهـــا داشـــت .دخالتهـــای ام.جـــی.ام،
المانهـــای اساســـی را در اجراهـــای آنهـــا
تغییـــر داد :زوجهـــای عاشـــق .منتقدیـــن
معتقـــد بودنـــد کـــه ترکیـــب اصالـــت و
کمـــدی واریتـــه بـــه شـــیوهی ســـینمای
ـوی ب ــرادران مارک ــس ب ــه ام.ج ــی.ام
قص ــه گ ـ ِ
منتق ــل ش ــده اس ــت .ای ــن مس ــئله ب ــا اعم ــال
فشــار از ســمت ایرویــن تالبــرگ بــا خالقیــت
در تهیـــه کنندگـــی و اســـتعداد بـــرادران
مارکـــس در فیلـــم ســـازی در هـــم آمیخـــت،
کـــه در نهایـــت نیـــز منجـــر بـــه محـــدود
شـــدن خالقیـــت آنهـــا گردیـــد ،و آنهـــا
را بـــه ســـمت نـــزول در ســـبک کمـــدی
آنارشیســـت ســـوق داد .ویلـــر و وولـــزی نیـــز
بـــه سرنوشـــتی مشـــابه بـــرادران مارکـــس و

ادی کنت ــر دچ ــار ش ــدند .آنه ــا ک ــه کار خ ــود
را در ســـال  ۱۹۳۴شـــروع کـــرده بودنـــد،
تحـــت تأثیـــر تغییراتـــی قـــرار گرفتنـــد
کـــه بـــر صنعـــت ســـینما اعمـــال شـــد .در
ســـال  ،۱۹۳۴بعـــد از ســـالها فشـــار از
ســـمت گروههایـــی همچـــون وزارت ارشـــاد
تغییرات ــی در تهی ــه کنندگ ــی در فیلمس ــازی
منتشـــر شـــد تـــا تولیـــد در ایـــن صنعـــت را
نظ ــم بخش ــد .در س ــال  ۱۹۳۵ویل ــر و وول ــزی
در رادی ــو کی ــت اُرفی ــم در جایگاه ــی بع ــد از
ف ــرد اَســتِر و جینج ــر راج ــرز ق ــرار گرفتن ــد.
فیلمهـــای وولـــزی و ویلـــر از نظـــر رادیـــو
کی ــت ک ــم اهمی ــت ش ــدند و در درج ـهی دوم
قـــرار میگرفتنـــد .دیگـــر بـــه فیلمهایشـــان
آن توجـــه ابتدایـــی نمیشـــد .ویلیـــام ُدورو،
پنـــج فیلـــم آخـــر از ایـــن گـــروه را ضعیـــف
خوانـــد:
« بســـیاری از کارهـــای اخیـــر آنهـــا نســـبت
بـــه کارهـــای قبلیشـــان بســـیار خســـته
کننـــده و فاقـــد خالقیـــت هســـتند در
حالـــی کـــه صحنههـــای دیدنـــی زیـــادی
دارنـــد .درســـت مثـــل لـــورل و هـــاردی و
کاره ــای اخی ــر ب ــرادران مارک ــس ،ش ــخصیت
پردازیهـــای وولـــر و وولـــزی دیگـــر دارای
ش ــفافیت نیس ــت و ح ــس ه ــم ذات پن ــداری
در مخاطبـــش را برنمـــی انگیزانـــد».
بعـــاوه ی تمـــام محدودیتهایـــی کـــه بـــه
فیلمهـــای آنهـــا اعمـــال میشـــد ،وولـــزی
در خ ــال س ــاخت آخری ــن فیلمش ــان دچ ــار
کلیـــه درد نیـــز شـــده بـــود .او ســـرانجام در
ســـال  ۱۹۳۸بـــر اثـــر ایـــن بیمـــاری از دنیـــا
رفـــت.
سخن آخر

در آغـــاز دهـــهی  ۱۹۳۸تجدیـــد حیاتـــی از
واریتـــه شـــکل گرفـــت ،کـــه ایـــن تجدیـــد
حی ــات ب ــا ورود ص ــدا ب ــه صنع ــت س ــینما
مصـــادف بـــود .بـــرادران مارکـــس ،ویلـــر
و ووزی و ادی کنتـــر از کمدیـــن هـــای
مهـــم در ایـــن ســـبک تـــازه بوجـــود آمـــده
بودن ــد .در زمان ــی ک ــه بس ــیاری از بازیگ ــران
فیلمه ــای صام ــت ق ــادر ب ــه ایف ــای نق ــش
در فیلمهـــای مصـــوت نبودنـــد« ،صـــدای

آموزش ــی ب ــرای صحن ــه» ،مس ــبب آمادگ ــی
آنهـــا بـــرای نقشهـــای همـــراه بـــا
دیال ــوگ گش ــت .اولی ــن فیل ــم ب ــا ص ــدای
چارل ــی چاپلی ــن ،دیکتات ــور ب ــزرگ در س ــال
 ۱۹۴۰بـــود .شـــهرت کمـــدی آنارشیســـت
ت ــا اواس ــط ده ــه ی  ۱۹۳۰ادام ــه داش ــت،
درس ــت هم ــان زمان ــی ک ــه ش ــاهد کاه ــش
محبوبی ــت کمدی ــن ه ــای کلی ــدی در ای ــن
ســـبک بودیـــم .قوانیـــن مرتبـــط بـــا تهیـــه
کنندگـــی کـــه وزارت ارشـــاد وضـــع کـــرده
بـــود همچنـــان بـــر دوش ویلـــر و وولـــزی
ســـنگینی میکـــرد ,همانطـــور کـــه بـــر
دوش ب ــرادران مارک ــس س ــنگینی میک ــرد.
در عیـــن حـــال نیـــز داشـــتن تماشـــاگر در
ش ــهرهای کوچ ــک چی ــزی ب ــود ک ــه کنت ــر
را ب ــه کاه ــش محوری ــت طنزه ــای قومیت ــی
و ملیتـــی در فیلمهایـــش مجبـــور کـــرد.
همانطـــور کـــه ویلیـــام ُدورو میگویـــد:
«توافق ــات انج ــام ش ــده در میانــهی دهــهی
 ۳۰تأثیراتـــی امیـــدوار کننـــده و مطمئـــن
کننـــده در حـــال و هـــوای ملـــی داشـــت.
هالیـــوود شـــروع بـــه ســـاخت فیلمهایـــی
کـــرد کـــه مخصـــوص خانـــواده هـــای
آمریکایـــی بـــود».
بســـیاری از کمدیـــن هـــای آنارشیســـت
در آن زمـــان تـــاش کردنـــد تـــا ســـبک
خودشـــان را بـــا حالـــت و شـــکل جدیـــد
تغییـــر بدهنـــد ،امـــا تعـــداد کمـــی از
آنهـــا موفـــق بـــه انجـــام ایـــن کار شـــدند.
تغییـــرات ســـلیقههای اجتماعـــی و از رده
خـــارج کـــردن کمدیـــن هـــای کلیـــدی
توســـط دولـــت و جامعـــه همگـــی منجـــر
بـــه ســـقوط کمـــدی آنارشیســـت شـــدند.
هرچن ــد ،زیبای ــی فیل ــم ب ــه همی ــن اس ــت
کـــه همیشـــه در یادهـــا باقـــی خواهـــد
مانـــد ،و اثباتـــی از تأثیـــرات چشـــم گیـــر
آنهـــا در جامعـــه اســـت و میتوانـــد
در ســـالهای آتـــی موضوعاتـــی بـــرای
تحقیقـــات دانشـــجویان فیلـــم و ویدیـــو
باشـــد.
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تولـــد 16 :آوریـــل  .1889وفـــات 25 :
دســـامبر 1977
ً
((  88ســـال عمـــر کـــرد و تقریبـــا 77
ســـالش در نمایـــش و ســـینما فعـــال بـــود
و مـــردم را ســـرگرم مـــی کـــرد)).
مهمتریـــن نکتـــه دربـــاره چاپلیـــن ایـــن
اســـت :بـــرای اینکـــه او را بشناســـید
فقـــط کافـــی اســـت فیلمهایـــش را
ببینیـــد .آن هـــم نـــه فقـــط دوران ناطـــق
و بلکـــه دوران شـــاهکار صامتهایـــش.
هـــر چـــه از چاپلیـــن بـــه دســـتتان رســـید
ببینیـــد .چـــه کوتـــاه و چـــه بلنـــد .چـــه
صامـــت چـــه ناطـــق .چـــه بـــا شـــخصیت
معروفـــش ولگـــرد و چـــه معـــدود آثـــار
ب ــدون ش ــخصیت ولگ ــرد .هم ــه و هم ــه در
نهایـــت چاپلیـــن اســـت .از ایـــن نظرهـــای
کلیشـــهای زیـــاد میشـــنوید کـــه فـــان
نفـــر یعنـــی خـــود ســـینما .اگـــر فـــان
شـــخص نبـــود ســـینما نبـــود و ...
خـــب در مـــورد چاپلیـــن ایـــن مصـــداق
ً
کامـــا صحـــت دارد و هیـــچ هـــم کلیشـــه
نیســـت!
ولـــی ایـــن کـــه میگویـــم کافـــی
اســـت فقـــط فیلمهایـــش را ببینیـــد
هـــزاران دلیـــل دارد .حـــاال هـــزاران را
اغـــراق کردیـــم! ولـــی در کل بدانیـــد
کـــه بـــا خوانـــدن دربـــاره چاپلیـــن ،او را
نمیشناســـید .و اینکـــه صرفـــاً حضـــوری
شـــخصیتش را در تلویزیـــون و پوســـتر و
اینترنـــت دیـــده باشـــید هـــم قـــرار نیســـت
او را بشناس ــید .چ ــون از ش ــما چ ــه پنه ــان
کـــه هـــر بنـــی بشـــر روی کـــره زمیـــن،
از کوچـــک تـــا بـــزرگ ،اســـم چاپلیـــن را
شـــنیده و پرســـوناژ او را در ذهـــن دارد.
آخـــر مگـــر میشـــود روی کـــره زمیـــن
زندگـــی کنـــی و چاپلیـــن را نشناســـی ؟!
حـــاال بـــر فـــرض دانســـتید کـــه 88
ســـال عمـــر کـــرده .اینکـــه جنـــاز هاش را
دزدیدنـــد هـــم بـــه کنـــار ،یـــا انـــواع و
اقســـام حاشـــیههای خالـــه زنکـــی کـــه
بـــه خانمهـــای جوانتـــر از خـــودش
عالقـــه داشـــته و در  4بـــار ازدواجـــش
ایـــن امـــر واضـــح بـــود خـــب! کـــه چـــه؟
بـــاز هـــم از شـــما چـــه پنهـــان کـــه 95
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درصـــد مردهـــای ایـــن کـــره خاکـــی بـــه
خانمهـــای جوانتـــر از خودشـــان عالقـــه
نشـــان میدهنـــد و مطمئنـــاً چاپلیـــن
هـــم از ایـــن قضیـــه مســـتثنا نیســـت.
ایـــن حواشـــی اطـــراف عکـــس جنـــاب را
بـــرای ایـــن گذاشـــتیم کـــه هـــم صفحـــه
پـــر شـــود و هـــم یـــک ســـری نـــکات
جـــذاب از زندگـــیاش را رو کنیـــم .ولـــی
خـــب بـــاز تاکیـــد کنـــم کـــه اگـــر زیـــاد

وقـــت نداریـــد .خوانـــدن ایـــن حواشـــی
را کنـــار بگذاریـــد و همیـــن االن برویـــد
ســـراغ یکـــی از دیویدیهـــای چارلـــی
چاپلیـــن.

.1

زندگـــی او هماننـــد داســـتانهای
لـــذت بخشـــی هالیـــوودی (یـــا هنـــدی)
اس ــت .از فق ــر و فالک ــت و بدبخت ــی و ب ــی

خانمانـــی و بـــزرگ شـــدن در پرورشـــگاه و
کـــودک کار بـــودن رســـید بـــه میلیونهـــا
میلیـــون پـــول نقـــد .یکـــی از ســـلطانهای
هالی ــوود ش ــد .ن ــوش جان ــش.

.2

از  10ســـالگی روی صحنـــه رفـــت.
ج ــزو گ ــروه جوانان ــی ب ــود ک ــه میرقصیدن ــد
و آواز میخواندنـــد .نـــام گـــروه چـــه بـــود؟
هشـــت جـــوان از لنکشـــایر

.3

رســـماً بایـــد گفـــت کـــه آقـــای
مـــک ســـنت چاپلیـــن را بـــه ســـینما
معرفـــی کـــرد .مـــک ســـنت سرپرســـت
گـــروه کمدینهـــای کـــی اســـتون بـــود.
او چاپلیـــن را بـــرای بـــازی در فیلـــم (در
تـــاش معـــاش) انتخـــاب کـــرد هـــر چنـــد
بســـیار نگـــران بـــود کـــه چاپلیـــن صـــورت
خیلـــی کودکانـــهای دارد (همـــان بیبـــی
فیـــس خودمـــان) .در نهایـــت در تـــاش
معـــاش شـــد اولیـــن حضـــور رســـمی
ســـینمایی چارلـــی چاپلیـــن .هـــر چنـــد
کـــه چاپلیـــن از ایـــن فیلـــم (در تـــاش
ً
اصـــا خوشـــش نیامـــد و تصمیـــم
معـــاش)
گرفـــت بـــرای خـــودش یـــک شـــخصیت
جدیـــد خلـــق کنـــد .از اینجـــا بـــود کـــه
ولگـــرد معـــروف ســـینما بـــه وجـــود آمـــد.
(فکـــر کنـــم ولگـــرد بـــدون اغـــراق تنهـــا
پرســـوناژ معـــروف هنـــر هفتـــم باشـــد،
در حـــال حاضـــر بیـــن چاپلیـــن و جکـــی
چـــان و مایـــکل جکســـون دو بـــه شـــک
هســـتم)

.4

چاپلیـــن از همـــان دوره جـــزو
کمدینهـــای ثابـــت کـــی اســـتون شـــده
بـــود (بـــه همـــراه میبـــل نورمانـــد و بـــن
تورپیـــن) .او از کمد یهـــای مکـــس النـــدر
ب ــی نهای ــت تاثی ــر گرفت ــه ب ــود و هم ــواره
او را جـــزو اســـتادان خـــود میدانســـت.
چاپلیـــن در ســـال  1914هـــر هفتـــه یـــک
فیل ــم کوت ــاه ب ــرای کمپان ــی ک ــی اس ــتون
میســـاخت.

.5

شـــخصیت ولگـــرد او طـــی زمـــان
ً
مثـــا ایـــن
تغییـــرات زیـــادی کـــرد.
شـــخصیت در اوایـــل حضـــورش خیلـــی
بـــیادب و زخمـــت و بیشـــعور بـــود.
انتقادهایـــی زیـــادی شـــد و چاپلیـــن
تصمیـــم گرفـــت کمکـــم شـــخصیت او
را مود بتـــر و آقامنشتـــر کنـــد .فیلـــم
(ولگـــرد) نقطـــه عطفـــی در شـــخصیت
پـــردازی او بـــود .شـــخصیت ولگـــرد او در
 70فیلـــم کوتـــاه و بلنـــد ظاهـــر شـــد.

.6

در  26ســالگی یکــی از پردآمدترین
افــراد جهــان شــده بــود .بــه طــوری کــه
ایــن مقــدار درآمــد مــردم را شــوکه کــرد
و مطبوعــات هــای و هویــی راه انداختنــد.
جــان آر فردلــر ،رئیــس اســتودیو ،در دفــاع
از چاپلیــن گفــت « :مــا تــوان پرداخــت
ایــن مبلــغ را بــه آقــای چاپلیــن داریــم
زیــرا مــردم او را میخواهنــد و برایــش
پــول میدهنــد »

.7

در جنـــگ جهانـــی اول شـــرکت
نکـــرد .رســـانههای انگلیســـی حســـابی
برایـــش زدنـــد ولـــی خبـــر نداشـــتند کـــه
چاپلیـــن مـــورد عالقـــه ارتشیهاســـت .او
همچنیـــن اولیـــن بازیگـــری بـــود کـــه در
ســـال  1926چهـــر هاش روی مجلـــه تایـــم
قـــرار گرفـــت .فیلـــم مـــورد عالقـــهاش
رزمنـــاو پوتمکیـــن (س ــرگئی آیزنش ــتاین)
بـــود و یکـــی از رفیقهـــای شـــفیق
وینســـتون چرچیـــل سیاســـتمدار بـــود و
بـــا اســـتن لـــورل مدتـــی هـــم اتـــاق بـــود.

بدهـــد .روشـــناییهای شـــهر و دوران
مـــدرن در دوره ناطـــق ســـاخته شـــد امـــا

دیال ــوگ نداش ــت .چاپلی ــن باالخ ــره تس ــلیم
صـــدا شـــد (مثـــل همـــه ســـینماگرانی
کـــه باالخـــره تســـلیم تکنولـــوژی جدیـــد
میشـــوند) و در ســـال  1940دیکتاتـــور
بـــزرگ را روانـــه پـــرده ســـینماها کـــرد.
ســـخنرانی پـــر از شـــعار آخـــر فیلـــم هـــم
ک ــه ان ــگار هیج ــان ناش ــی از وج ــود ص ــدا
در فیلمـــش بـــود.

.9

بـــه جـــز چنـــد فیلـــم آخـــرش
هیـــچ وقـــت بـــا فیلمنامـــه کامـــل ســـر
صحنـــه نمیرفـــت .داســـتان را در ذهنـــش
داش ــت و س ــر صحن ــه هم ــه چی ــز را ش ــکل
مـــیداد .البتـــه بـــه هیـــچ عنـــوان بداهـــه
کار نمیکـــرد و بســـیار هـــم ســـخت گیـــر
بـــود .ســـاعتها بـــرای فیلمبـــرداری
یـــک ســـکانس وقـــت صـــرف میکـــرد.
جـــزو وسواســـیهای دیوانـــه ســـینما بـــود.

10

موزیســـین بســـیار خوبـــی هـــم
بـــود .بعـــد از ســـاخت آخریـــن فیلمـــش
( کنتســـی از هنـــگ کنـــگ) ،بـــرای
خیلـــی از فیلمهـــای صامـــت خـــود
دوبـــاره موســـیقی نوشـــت (کـــه ای کاش
ً
مثـــا مقایســـه
ایـــن کار را نمیکـــرد ،
کنی ــد نس ــخه اصل ــی ش ــاهکار جوینـــدگان
طـــا را ب ــا نس ــخهای ک ــه بعده ــا خ ــودش
دوبـــاره تدویـــن و صداگـــذاری کـــرد).

.8

فیلـــم خواننـــده جـــاز شـــرکت
ب ــرادران وارن ــر ب ــا ی ــک س ــکانس ناط ــق و
 6س ــکانس موزی ــکال ص ــدا را وارد س ــینما
کـــرد .امـــا چاپلیـــن اصـــا جـــزو دوســـت
داران صـــدا نبـــود و میترســـید شـــخصیت
ولگـــرد اصالـــت و ویژگـــیاش را از دســـت
ویژه نامه سینما تک قلهک
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حقیقتـــاً چـــه کســـی را بهتـــر از چارلـــی
چاپلیـــن میشناســـید کـــه شـــما را بـــه
بیش ــترین می ــزان ممک ــن ب ــه خن ــده انداخت ــه
باش ــد و در عی ــن ح ــال در لحظات ــی احساس ــات
برانگیـــز ،اشـــک دلســـوزی را بـــه چشـــمانتان
هدیـــه دهـــد؟ او بـــدون شـــک ســـلطان
بالمنـــازع کمـــدی صامـــت اســـت؛ کمـــدیای
کـــه تنهـــا ابـــزارش پانتومیمهـــای خالقانـــه و
طن ــز موقعی ــت هس ــتند .چاپلی ــن در اوای ــل راه
زندگـــیاش ســـختیهای زیـــادی را متحمـــل
شـــده ،از جدایـــی والدینـــش در سهســـالگی
چارلـــی گرفتـــه تـــا فـــوت پـــدرش وقتـــی کـــه
او تنهـــا دوازده ســـال داشـــت .امـــا او هیـــچ
موقـــت از پـــا ننشســـت و حتـــی در دوران
کســـالت مـــادر بـــه همـــراه بـــرادر بزرگـــش در
همـــان ســـالنی کـــه مـــادر و پدرشـــان اجـــرای
نمایـــش میکردنـــد مشـــغول بـــه کار شـــد.
چاپلیـــن همیشـــه موفیقتـــش را در پانتومیـــم
مدیـــون مـــادرش میدانســـته و در ایـــن بـــاره
گفتـــه اســـت« :اگـــر مـــادرم نبـــود شـــک دارم
کـــه میتوانســـتم در پانتومیـــم موفقیتـــی
کس ــب کن ــم .او یک ــی از بزرگتری ــن هنرمن ــدان
پانتومیـــم بـــود کـــه تـــا کنـــون دیـــدهام».

چاپلی ــن اصلیت ــی انگلیس ــی داش ــت ام ــا ب ــرای
پیـــدا کـــردن موقعیـــت شـــغلی مناســـبتر
عـــازم آمریـــکا شـــد .او در اوایـــل مهاجرتـــش
بـــه آمریـــکا هـــم اتاقـــی آرتـــور اســـتنلی
جفرسون(اســـتن لـــورن) شـــد کـــه بعـــد از
مدتـــی اســـتن لـــورن بـــه انگلیـــس بازگشـــت،
امـــا چارلـــی در آمریـــکا مانـــد .در ســـال 1913
بـــود کـــه بـــازی چاپلیـــن مـــورد توجـــه قـــرار
گرفـــت و در ســـال  1914اولیـــن حضـــورش را
در فیلمـــی کمـــدی ،بـــه نـــام ســـاختن یـــک
زندگـــی تجربـــه کـــرد؛ فیلمـــی کـــه بســـیار
مـــورد توجـــه عمـــوم و تهیـــه کننـــدگان قـــرار
گرفـــت.
طولـــی نکشـــید کـــه او شـــخصیت ولگـــرد را
گســـترش داد؛ مـــردی فقیـــر بـــا لباسهـــای
منـــدرس تنـــگ ،کفشهایـــی بـــزرگ و
کاله ــی کوچ ــک ب ــه هم ــراه عصای ــی ترکــهای
و س ــیبیلی ب ــه ی ــاد ماندن ــی! ب ــه گفت ـهی خ ــود
چاپلیـــن ،شـــخصیت ولگـــرد را لباسهایـــش
تعریـــف کردنـــد .او از لباسهـــای فیلـــم اولـــش
خوشـــش نمیآمـــد پـــس خـــودش دســـت
بـــه کار شـــد و لبـــاس ولگـــرد را ایجـــاد کـــرد
و زمانـــی کـــه ایـــن لباسهـــا را پوشـــید و بـــه

آن را بـــا عشـــق اشـــتباه میگیـــرد .دختـــر
فیلـــم روشـــناییهای شـــهر کـــور اســـت .در
ایـــن ارتبـــاط ولگـــرد بـــرای دختـــر ُرمانتیـــک
و دوســـت داشـــتنی اســـت تـــا زمانـــی کـــه
بینایـــی دختـــر بازمیگـــردد».

روی صحنـــه رفـــت ،دیگـــر شـــخصیت ولگـــرد
متولـــد شـــده بـــود .شـــخصیت ولگـــرد چارلـــی
چاپلیـــن در چندیـــن فیلـــم او مـــورد اســـتفاده
قـــرار گرفـــت .چارلـــی چاپلیـــن شـــاکلهی
اولیـــه شـــخصیت ولگـــرد و ســـیر تکاملـــی او
را اینگونـــه بازگـــو میکنـــد« :در روزهـــای
بنیادیـــن ولگـــرد آزادتـــر بـــود و کمتـــر بـــه
طـــرح محـــدود میشـــد .آن موقـــع مغـــزش
بـــه نـــدرت در ُکنـــش بود(فقـــط غرایـــزش
بودنـــد ،کـــه نگـــران نیازهـــای اولیـــهای چـــون:
غـــذا ،گرمـــا و جانپنـــاه بـــود ).امـــا بـــا هـــر
موفقیـــت در کمـــدی ،شـــخصیت ولگـــرد
پیچیدهتـــرشـــد .احساســـات شـــروع بـــه
نفـــوذ در ایـــن شـــخصیت کـــرده بودنـــد .ایـــن
تبدیـــل بـــه یـــک مشـــکل شـــد ،چـــون او بـــه
وســـیلهی مرزهـــای اســـلپ اســـتیک محـــدود
میشـــد .ایـــن ممکـــن اســـت نمایشـــی بـــه
نظ ــر برس ــد ،ام ــا اس ــلپ اس ــتیک روانشناس ــی
کاملتـــری را مطالبـــه میکـــرد .راه حـــل
وقت ــی آم ــد ک ــه م ــن ب ــه ولگ ــرد ب ــه عن ــوان
نوع ــی دلق ــک فک ــر ک ــردم .ب ــا ای ــن ای ــده م ــن
در بی ــان ک ــردن و آراس ــتن کم ــدی هم ــراه ب ــا
چاش ــنی احساس ــات آزادت ــر ب ــودم .ام ــا منطقــاً
س ــخت ب ــود ک ــه ی ــک دخت ــر زیب ــا ب ــه ی ــک
ولگ ــرد عالقمن ــد ش ــود .ای ــن موض ــوع همیش ــه
در فیلمهـــای مـــن یـــک مشـــکل بـــود .در
جوینـــدگان طـــا ،عالقمنـــدی دختـــر بـــه
ولگـــرد موقعـــی شـــروع میشـــود کـــه او را
مســـخره میکنـــد ،چیـــزی کـــه بعـــداً تبدیـــل
بـــه حـــس دلســـوزی میشـــود و ولگـــرد

در ای ــنج ــا ،ج ــا دارد ک ــه توضیح ــی مختص ــر
در مـــورد واژهی اســـلپ اســـتیک گفتـــه شـــود؛
اس ــلپ اس ــتیک ی ــک س ــبک طن ــز مرب ــوط ب ــه
فعالیـــت هـــای اغـــراق آمیـــز فیزیکـــی اســـت
کـــه از مرزهـــای عقـــل ســـلیم عبـــور میکنـــد.
در حقیق ــت اس ــلپ اس ــتیک ی ــک تک ــه چ ــوب
یـــا ترکیبـــی از تکهچوبهایـــی اســـت کـــه
توســـط دلقکهـــا یـــا دیگـــر کمدینهـــا
ب ــرای ایج ــاد ص ــدای بلن ــد چ ــک زدن اس ــتفاده
میشـــده اســـت.
چارل ــی چاپلی ــن در ادامــهی صحبت ــش دلی ــل
عل ــت ایج ــاد محدودی ــت در آزادی کمدی ــش را
ذکـــر میکنـــد و جملـــهای از یـــک طرفـــدار
ناراضـــی را بیـــان مـــیدارد« :همانطـــور کـــه
مهـــارت مـــن در ســـاختار داســـتان رشـــد
میکـــرد ،آزادی کمـــدی مـــن محـــدود
میشـــد .در آن موقـــع یـــک طرفـــدار کـــه
کمدیهـــای بنیادیـــن اولیـــهام را بـــه کارهـــای
اخی ــرم ترجی ــح مــیداد برای ــم نوش ــت" :قب ـ ً
ـا
عمـــوم مـــردم بـــردهی تـــو بودنـــد ،امـــا حـــاال
تـــو بـــردهی عمـــوم مـــردم هســـتی»".

روشناییهای شهر؛ آخرین و درخشانترین
فیلم صامت چاپلین
فیلــم صامــت تحســین برانگیز روشــناییهای شــهر

در برهـهی زمانــی خاصــی ســاخته شــد.
زمانــی کــه بــه تازگــی صــدا وارد ســینما
شــده بــود و مــردم بــه شــدت مشــتاق دیــدن
فیلمهــای صــدادار بودنــد .امــا چارلــی چاپلیــن
بــه شــدت مخالــف ورود صــدا بــه فیلمهــا بــود
و بارهــا مخالفتــش را بــا ایــن فنــاوری ابــراز کرد.
بــه وســیلهی دستنوشــتههای خــود چاپلیــن
میشــود بــه دالیــل مخالفتهایــش پــی
بــرد«:در آغــاز آنهــا چیــزی دربــارهی کنتــرل
صــدا نمیدانســتند :زره یــک شــوالیه مثــل
ســر و صــدای یــک کارخان ـهی اســتیل جرنــگ
جرنــگ میکــرد ،یــک شــام ســادهی خانوادگــی
مثــل ســاعت شــلوغی در یــک رســتوران ارزان
قیمــت بــه نظــر میرســید و یــک ریختــن آب
در لیــوان ،تُــن عجیــب غریبــی ایجــاد میکــرد
ـی( )Cبــاال بــود .مــن
کــه مثــل اجــرای نــت سـ ِ
بــا ایــن بــاور از ســینما (بــا اکــران فیلمــی
صــدادار) خــارج شــدم کــه روزهــای ســینمای
ناطــق انگشــت شــمار اســت .امــا یــک مــاه
بعــد کمپانــی متــرو گلــدن مایــر فیلــم کامــ ً
ا
موزیکالــی بــه نــام ملــودی بــرادوی تولیــد کــرد
و چــه کار کســل کننــدهی بیارزشــی بــود امــا
ویژه نامه سینما تک قلهک

95

یــک موفقیــت شــگفتآور در گیشــه داشــت.
آن آغازگــرش بــود؛ بعــد از آن شــب هــر ســالن
نمایشــی شــروع بــه سیمکشــی بــرای صــدا کــرد.
آن غــروب فیلمهــای صامــت بــود .ایــن تأســفی
بــود بــر آنهایــی کــه شــروع بــه پیشــرفت کــرده
بودنــد .مورنائــو کارگــردان آلمانــی از ایــن مدیوم
صامــت بــه صــورت مؤثــری اســتفاده میکــرد و
بعضــی از کارگردانــان آمریکایــی مــا هــم شــروع
بــه انجــام چنیــن کارهایــی کــرده بودنــد .یــک
فیلــم صامــت خــوب جذبــهی جهانــی داشــت،
هــم روشــنفکرانه و هــم عامهپســند بــود.
حــاال تمــام آنهــا از دســت رفتــه بــود .امــا
مــن مصمــم بــودم کــه بــه ســاختن فیلمهــای
صامــت ادامــه بدهــم ،بــه خاطــر اینکــه بــاور
داشــتم فضــا بــرای تمــام انــواع نمایــش وجــود
دارد .بــه عــاوه مــن یــک پانتومیــم کار بــودم
و در ایــن مدیــوم ،منحصــر بــه فــرد و بــدون
شکستهنفســی بیجــا ،یــک اســتاد .بنابرایــن
مــن کارم را بــا تولیــد یــک فیلــم صامــت دیگــر
بــه نــام روشــناییهای شــهر ادامــه دادم».
بــا ســاخته شــدن روشــناییهای شــهر،
چاپلیــن یکــی دیگــر از شــاهکارهای خــود را
خلــق کــرد .او تقریبــاً تمــام کارهــای فیلــم از
جملــه کارگردانــی ،نویســندگی ،تهیهکنندگــی
و حتــی آهنگســازی را خــودش انجــام داده
اســت .او میدانســته چگونــه نماهــا را در
راســتای رســیدن بــه هدفــش ،هدایــت کنــد.
دقــت و ظرافــت در کارهــای او همیشــه وجــود
داشــت ،او هیــچ موقــت بــه کــم و متوســط
راضــی نمیشــد و حتــی بــه بهــای صــد بــار
برداشــت(که هزینــهای هنگفتــی در آن زمــان
داشــت) صحنــهی بینقــص مــورد نظــرش را
بــه دســت مــیآورد .روشــناییهای شــهر
ســختترین و طوالنیتریــن مســئولیت حرفــهای
چاپلیــن بــود .در آن زمــان دو ســال و هشــت
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مــاه طــول کشــید تــا کار کامــل شــود .بــا تقریبـاً
 190روز فیلمبــرداری ســخت .همانطــور
کــه گفتــه شــد ،آهنگســازی روشــناییهای
شــهر را خــود چاپلیــن برعهــده گرفــت .او
همچنیــن ســلیقهی خاصــش را در ایــن بخــش
اعمــال کــرد .چارلــی چاپلیــن ســلیقه منحصــر
بــه فــردش و معضــات پیــش روی ایــن ســلیقه
را اینگونــه تفســیر میکنــد« :یــک مطلــب
خوشــحال کننــده درمــورد صــدا ،آن بــود کــه
مــن میتوانســتم موســیقی را کنتــرل کنــم،
بنابرایــن مــن آهنگهــای خــودم را ســاختم.
مــن ســعی داشــتم آهنگهــای ُرمانتیــک
و کالســیکی بــرای کمدیهایــم در تضــاد
بــا شــخصیت ولگــرد بســازم ،چــون موســیقی
کالســیک بــه کمــدی مــن یــک بُعــد احساســی
مــیداد .آهنگســازان بــه نــدرت ایــن را
میفهمیدنــد .آنهــا میخواســتند موســیقی
خنــدهدار باشــد .امــا مــن توضیــح م ـیدادم کــه
مــن همانندســازی نمیخواهــم ،مــن موزیکــی
میخواهــم کــه در تضــاد بــا فریبندگــی و
مشــعوف کــردن باشــد ،بــرای بیــان احساســات،
«بــدون اینکــه یــک کار هنــری ناقــص داشــته
باشــیم» همانطــوری کــه هِزلیــت بیــان داشــته
اســت».
امــا معضــات چاپلیــن تنهــا بــه موســیقی
محــدود نمیشــد ،او همچنیــن از نظــر انتخــاب
بازیگــر و نحــوهی بازیگــری بازیگرانــش دچــار
مشــکالتی بــود کــه او ایــن مشــکالت را در
زندگینامــهاش اینگونــه بیــان مــیدارد« :بــا
ایــن وجــود روشــناییهای شــهر یــک فیلــم
ایــدهآل صامــت بــود و هیچ چیــزی نمیتوانســت
مــرا از ســاخت آن منصــرف کنــد .امــا مــن بــا
چندیــن مشــکل روبــرو بــودم .از زمــان روی کار
آمــدن فیلمهــای صــدادار کــه حــاال بــه مــدت
ســه ســال از خلــق آن میگذشــت ،بازیگرهــا

اکثــراً فرامــوش کــرده بودنــد چطــور پانتومیــم
بــازی کننــد .تمــام زمانبندیهایشــان براثــر
حــرف زدن و تحــرک کــم از بیــن رفتــه بــود.
مشــکل دیگــر پیــدا کــردن دختــری بــود کــه
میتوانســت کــور بــه نظــر برســد بــدون آنکــه
از زیبایــیاش کاســته شــود».
چاپلیــن همــواره در انتخــاب بازیگــر مناســب(به
خاطــر وســواس خاصــش در گرفتــن صحن ـهای
بینقــص) دچــار مشــکل میشــد .او
زنــی جــوان بــه نــام ویرجینیــا چریــل را
بــرای بازیگــری نقــش دختــر نابینــای فیلــم
روشــناییهای شــهر برگزیــد .چاپلیــن در
ابتــدا مســحور توانایــی بــازی خــوب چریــل شــد
امــا در طــول فیلــم بــه علــت ارتبــاط نامناســب
حتــی میخواســت بازیگــر دیگــری بــه جــای او
بگــذارد ،امــا عاقبــت ایــن کار انجــام نگرفــت و
چریــل شــخصیتش را تــا بــه انتهــا بازی کــرد .در
آن زمــان کــه همــه بازیگــران ســعی میکردنــد
بــا ســفید کــردن چشمانشــان خــود را بــه
نابینایــان نزدیــک کننــد ،ویرجینیــا چریــل بــه
صــورت ذاتــی و بــدون اغــراق توانســت تمــام
معیارهــای چاپلیــن را بــرآورده ســازد و نقــش
بــی نقصــی بــه نمایــش بگــذارد.
گذر از صامت ،گذری سخت برای چاپلین
بود.
بعــد از گــذر از مشــکالت فــراوان درونــی و
بیرونــی فیلــم ،تالشهــای بیوقفــهی چاپلیــن
باالخــره بــه بــار مینشــیند و روشــناییهای
شــهر فــروش خوبــی بــه همــراه مــیآورد .بــا
وجــود ایــن موفقیــت چاپلیــن بــرای کار
بعــدیاش دچــار ســردرگمی میشــود ،او ایــن
ســردرگمی را اینگونــه تفســیر میکنــد« :مــن
بــی هــدف و باطــل بــودم .از زمــان ابداع صــدا در

فیلمهــا ،مــن نمیتوانســتم ایدههــای آینــدهام
را مشــخص کنــم .گرچــه روشــناییهای شــهر
یــک موفقیــت بــزرگ بــود و از هــر فیلم صــدادار
دیگــری در آن زمــان پولســازتر شــد ،بــا ایــن
وجــود مــن حــس میکــردم کــه ســاختن یــک
فیلــم صامــت دیگــر مــرا در وضعیــت بــدی
قــرار میدهــد ،همچنیــن از افســردگی ناشــی
از کهنــه پرســت قلمــداد شــدن میترســیدم.
گرچــه یــک فیلــم خــوب صامــت هنریتــر
بــود ،امــا مــن مجبــور بــه اعتــراف بــودم کــه
صــدا ،شــخصیتها را بیشــتر امــروزی میکــرد.
گهگــداری مــن بــه فکــر امــکان ســاخت یــک
فیلــم صــدادار میافتــادم ،امــا ایــن فکــر مــرا
مریــض میکــرد چــون میدانســتم مــن
هرگــز نمیتوانــم بــه شــکوه فیلمهــای صامتــم
دســتیابم .ایــن بــدان معنــی بــود کــه بایــد
شــخصیت ولگــرد را کامــ ً
ا کنــار بگــذارم.
بعضــی از مــردم پیشــنهاد میدادنــد کــه ولگــرد
صــدادار بشــود .ایــن غیــر قابــل تصــور بــود بــا
اولیــن کلمــهای کــه بــه زبــان مــیآورد او بــه
فــرد دیگــری تبدیــل میشــد .بعــاوه فضایــی
کــه او در آن متولــد شــده بــود بــه همــان
انــدازهی لبــاس مندرســی کــه میپوشــید
صامــت بود».بــا وجــود ایــن صحبتهــا چاپلیــن
مجبــور بــه پذیــرش صــدادار کــردن شــخصیت
ولگــرد میشــود.

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

را میتوان در جمالت دیگر او حس کرد« :در
گذشته ،کار من عالقهی تهییج کنندهای در
بین تهیهکنندگان داشت .اما حاال آن کارها در
موفقیت فیلمهای صدادار کام ً
ال گم شده بودند و
هرچه زمان جلو میرفت من حس میکردم که از
غافله عقب ماندهام؛ من گمان میکردم تباه شده
هستم».
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چگونه صحنهی فوقالعادهی آخر فیلم
روشناییهای شهر شکل گرفت؟
از همــان اول کار ،نابینایــی محــور اصلــی
ماجراهــای فیلــم قــرار گرفــت امــا داســتان اولیــه
بــا داســتان نهایــی تفاوتهایــی پیــدا کــرد .در
ابتــدا قــرار بــود کــه نقــش نابینــا را خــود چاپلین
بــازی کنــد؛ او میخواســت دلقکــی باشــد کــه
بینای ـیاش را از دســت داده امــا تــاش میکنــد
کــه نقــص بــه وجــود آمــده را از دختــر کوچکش
پنهــان کنــد ،امــا داســتان بــه کلــی تغییــر کــرد
و تصمیــم بــر ایــن شــد کــه بــه جای شــخصیت
دلقــک ،دختــری نابینــا قــرار بگیــرد و بــار دیگــر
شــخصیت دوستداشــتنی ولگــرد بــه جلــوی
دوربیــن بــرود .وقتــی کــه ایــن تصمیــم گرفتــه
شــد ،چاپلیــن (بــه طــور غیــر معمولــی) یــک
ایــده واضــح از چگونگــی پایــان فیلــم داشــت:
لحظ ـهای کــه دختــر کــور بینای ـیاش را دوبــاره
بدســت مــیآورد ،واقعیــت ناراحــت کننــدهی
حامــیاش را میبینــد .چاپلیــن حتــی قبــل از
فیلمبــرداری ایــن حــس را داشــت کــه اگــر ایــن
صحنــه را خــوب در بیــاورد ،یکــی از بهتریــن
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صحنههایــش خواهــد بــود .حــق بــا او بــود.
جیمــز اَجــی منتقــد درمــورد ایــن صحنــه گفتــه:
«آن قســمت ماهرتریــن بازیگــری و باالتریــن
لحظــه در تمــام فیلمهاســت».
چاپلیــن در لحضــات پایانــی زندگـیاش هنــوز در
حیــرت جــادوی ایــن صحنــه بــود و گفتــه« :مــن
ایــن حــس را فقــط یــک یــا دوبــار داشــتم .در
روشــناییهای شــهر فقــط در صحن ـهی آخــر...
مــن بــازی نمیکــردم ...تقریبــاً اندوهنــاک
از قالــب خــودم خــارج شــده بــودم و نظــاره
میکــردم ...صحن ـهی زیبایــی بــود ،زیبــا ،چــون
افراطــی در بازیگــری نبــود».
چارلــی چاپلیــن بعــد از روشــناییهای شــهر
چندیــن فیلــم فوقالعــادهی دیگــر ،همچــون
عصــر جدیــد و دیکتاتــور بــزرگ را تولیــد
کــرد ،امــا اگــر بخواهیــم واقعبینانــه نــگاه
کنیــم ،چاپلیــن در فیلمهــای ناطقــش ،دیگــر
آن چاپلیــن بینقــص گذشــته نیســت و آثــارش
دچــار ضعفهایــی هرچنــد جزئــی میگــردد.
شــاید علــت ایــن ضعفهــا نارضایتــی
درون ـیاش نســبت بــه صــدادار شــدن فیلمهــا و
بههمریختگــی او از ایــن بابــت باشــد امــا ایــن

مطالــب اهمیتــی نــدارد چــرا کــه او گنجین ـهای
از آثــاری درخشــان بــرای مــا بــه یــادگار
گذاشــته اســت کــه بــا دیــدن هرکــدام از آنهــا،
در هــر زمانــی و هرکجــا و در هــر وضعیتــی کــه
باشــید عمیقتریــن خندههــا و گریههــا را بــه
شــما هدیــه میدهــد؛ مهــم نیســت کجــای
دنیــا باشــید ،چــه فرهنگــی داریــد و حتــی
بــه چــه زبانــی صحبــت میکنیــد ،فیلمهــای
صامــت او جهانــی هســتند و هرکســی بــا هــر
ملیتــی و هــر زبانــی ،بــا آن بــه بهتریــن شــکل
ممکــن ارتبــاط برقــرار میکنــد .بــه خاطــر
تمــام لحظــات زیبایــی کــه برایمــان رقــم زدی از
تــو متشــکریم ،ای چاپلیــن بــزرگ ،ای ســلطان
حقیقتــی کمــدی صامــت.
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