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متولد 4 :آوریل 1957
آکــی کوریســماکی تــا ایــن تاریــخ کــه ایــن
مطلــب نوشــته میشــود  57ســاله اســت .اگــر
بخواهیــم دقیقتــر بشــویم تقریبــاً  21هــزار روز
زندگــی کــرده اســت .دیگــر خیلــی بخواهیــم روی
موضــوع فوکــوس کنیــم میشــود  50هــزار و
خــردهای ســاعت! خالصــه اینهــا را گفتیــم کــه
پــس فــردا انــگ کپــی کــردن ســال تولــد خشــک
و خالــی را بــه مــا نزننــد! متولــد فنالنــد اســت.
میگوینــد خشــک هســتند و ب ـیروح .فیلمهــای
آقــای کارگــردان هــم بیــن ســبک واقعگرایــی و
میزانس ـنهای دقیــق ســینمایی قــرار دارد .لحــن
فیلمهــای او از یــک طــرف بــه یــک کمــدی
خشــک و بـیروح شــبیه اســت و از طرفــی گرمــا
و احساســات خاصــی از شــخصیتهایش وجــود
دارد کــه همیــن باعــث شــده بازیگــران فیلــم

او ســبکش را آکــی لنــد بنامنــد .بــه تنهایــی
ســینمای فنالنــد را در دهــه  80بــه جهــان
شناســاند .البتــه منظورمــان از جهــان همــان
مخاطبهــای خــاص جشــنوارههای ســینمایی
اســت .بــا اینکــه کمدیهــای زیــادی هــم
ســاخته ،امــا در کل بیننــدگان زیــادی (بــه
معنــای عــام) نداشــته اســت .کــه عجیــب هــم
اســت .او بــر کارگردانــان زیــادی از جملــه جیــم
جارمــوش ،کوانتیــن تارانتینــو و وس اندرســون
تاثیــر بــه ســزایی گذاشــته اســت .کوریســماکی
بــه زیرکــی تمــام ســینمای بــه اصطــاح هنــری
را بــه ســخره میگیــرد .بــا ادبیــات کالســیک
هــم شــوخی میکنــد و اقتباسهــای زیرکانــه
او از جنایــات و مکافــات و هملــت حســابی در
جشــنواره برلیــن خــوش درخشــید .در زندگــی
آدم بــه شــدت بدبینــی اســت .در فیلمهایــش

همینطــور ،امــا در آخــر اکثــر فیلمهایــی کــه
ســاخته ،ســرانجام داســتان را بــا خوشــی بــه
پایــان میرســاند .باالخــره راه فــرار اصلــی در
دســترس او اســت :ســینما.

.1

بـــا بـــرادر بزرگتـــر خـــودش در
ســـینما همـــکاری داشـــت .همـــکار فیلمنامـــه
نویـــس او بـــود و برایـــش بـــازی هـــم
میکـــرد .نـــام بـــرادر او میـــکا اســـت .ایـــن
همـــکاری ادامـــه داشـــت تـــا اینکـــه آکـــی
پـــروژه مســـتقل خـــود را شـــروع کـــرد.
یـــک فیلـــم کمـــدی و اقتباســـی مـــدرن
از جنایـــات و مکافـــات داستایفســـکی.
خـــودش گفتـــه علـــت انتخـــاب ایـــن
کتـــاب ایـــن بـــود کـــه در مصاحبـــهای
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از هیچــکاک خوانــده بــود کــه او گفتــه بــود
ایــن کتــاب را نمیتــوان اقتبــاس کــرد!

.2

تاثیرهـــای زیـــادی از ژان پیـــر
ملویـــل و روبـــر برســـون گرفتـــه اســـت.
طنـــز خفتـــه فیلمهـــای جارمـــوش را بـــه
کارهـــای او شـــبیه میداننـــد و اتفاقـــاً
جارمـــوش در یکـــی از معرو فتریـــن
فیلمهـــای او در نقشـــی کوتـــاه ظاهـــر
ش ــده اس ــت .فیل ــم کابو یهـــای لنینـــگارد
بـــه آمریـــکا مـــی رونـــد فـــروش بســـیار
زیـــادی داشـــت و باعـــث شـــناخته شـــدن
کوریســماکی در سطح جهانی شد.

.3

خـــودش البتـــه فیلمـــش را دوســـت
نـــدارد و اعتـــراف کـــرده اســـت " کـــه
کابویهـــا ...بدتریـــن فیلـــم تاریـــخ ســـینما
اســـت ،البتـــه اگـــر فیلمهـــای سیلوســـتر
اســـتالونه را حســـاب نکنیـــم! "

.4

بـــا فیلمســـازی دیجیتـــال بـــه
شـــدت مخالفـــت میکـــرد .گفتـــه بـــود
در ایـــن زندگـــی بـــه هیـــچ عنـــوان
ســـراغ دیجیتـــال نخواهـــد رفـــت .امـــا
زمـــان بدتریـــن دشـــمن نوســـتالوژی
اســـت و در ســـال  2014کوریســـماکی
اعـــام کـــرد کـــه بـــه خاطـــر دســـتیابی
بـــه مخاطبهـــای بیشـــتر بـــه ســـمت
ســـینمای دیجیتـــال رفتـــه اســـت.

.5

در فنالنـــد مشـــروبات الکلـــی
زیـــاد رواج دارد .مـــردم عـــادی کوچـــه
و بـــازار روزشـــان را ایـــن گونـــه شـــب
میکننـــد .کوریســـماکی هـــم از ایـــن
قاعـــده مســـتثنی نیســـت و گفتـــه کـــه
فیلمهایـــی کـــه ســـاخته را نصـــف بـــا
حالـــت عـــادی ســـاخته و نصـــف هـــم بـــا
حالـــت غیرعـــادی!

.6

بـــه جشـــنواره فیلـــم نیویـــورک
نرفـــت .اســـکار را هـــم تحریـــم کـــرد.
ولـــی ماجـــرای جشـــنواره نیویـــورک از
ایـــن بابـــت بـــرای مـــا جـــذاب اســـت کـــه
کوریســـماکی روحیـــه لوطـــی و مرامگـــرای
ایرانـــی بـــرای یـــک ایرانـــی بـــه جـــا آورد!
وقتـــی در فـــرودگاه بـــود و فهمیـــد کـــه
آق ــای کیارس ــتمی اج ــازه ورود ب ــه خ ــاک
آمریـــکا را نـــدارد ،برگشـــت و گفـــت
اگـــر آنهـــا یـــک کارگـــردان ایرانـــی را
نمیخواهنـــد حتمـــاً بـــا یـــک کارگـــردان
فنالنـــدی هـــم کاری ندارنـــد.

.7

و اصولهـــای خـــاص کمیـــک او اســـت.
باالخـــره تـــو را کارگـــردان مولـــف بداننـــد
و جشـــنوارههای مختلـــف زیـــر بـــال و
پ ــرت را ه ــم بگیرن ــد؛ بای ــد ی ــک پرس ــوناژ
خـــاص از خـــودت درســـت کنـــی دیگـــر.

.8

فیلـــم او بیشـــتر ســـراغ شـــغلهای
معمولـــی مـــیرود .شـــخصیتهایش هـــم
همینطـــور هســـتند .قهرمانهـــای
فیلمه ــای او طبق ــه کارگ ــر هس ــتند و حت ــی
بازیگرانـــی هـــم کـــه انتخـــاب میکنـــد
نابازیگ ــران کارمن ــد و کارگ ــری هس ــتند ک ــه
ســـر راه فیلمســـازی قـــرار میگیرنـــد.

جـــزو آنهایـــی اســـت کـــه همیشـــه
غـــر زدهانـــد کـــه ســـینما مـــرده اســـت.
اعتق ــاد دارد ک ــه از س ــال  1970ب ــه بع ــد
هیـــچ شـــاهکاری ســـاخته نشـــده .مارتیـــن
اسکورســـیزی بعـــد از گاو خشـــمگین را
آماتـــور مینامـــد و ترنـــس مالیـــک را
یـــک مذهبـــی ســـاز مضحـــک! البتـــه
خـــودش را هـــم هیـــچ وقـــت تافتـــه
جـــدا بافتـــه نمیدانـــد .بـــه شـــدت از
فیلمهایـــی کـــه ســـاخته متنفـــر اســـت و
میگویـــد آخریـــن فیلمـــی کـــه ســـاخته
را نـــه دوســـت دارد و نـــه از آن متنفـــر
یدانیـــم .شـــاید ایـــن ادا
اســـت! در کل نم 
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خالصه داستان
مردی (مارکو پِلتوال) با قطار از شــهری به شــهر دیگر در ســفر اســت .در بدو
ورودش به شهر مقصد ،چند مرد شرور او را به باد کتک گرفته و پول ها و اوراق
هویت او را می دزدند .در بیمارســتان معلوم می شــود که او گذشته خود را از
یاد برده و چیزی هم در چنته ندارد؛ ولی به زودی یک دوســت پیدا می کند.
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رویاروی ــی هوی ــت و رهای ــی ،برخ ــورد زندگ ــی
و زوال ،ه ــم آمی ــزی زش ــتی و ش ــوکت ،حمل ــه
ایقـــان بـــه امـــکان و بازآفرینـــی زیبایـــی از
دامـــان فقـــر در درون جهانـــی بـــه بزرگـــی
روزمرگـــی یـــخ زده در دل زمهریـــر زاغـــه
ِ
نشـــینان هلســـینکی فنالنـــد .در حاشـــیه
ِ
هلس ــینکی ،جف ــت و ت ــک انس ــانهایی زیس ــت
میکننـــد کـــه بـــرای کمـــک بـــه دیگـــری
نیـــاز ندارنـــد از هـــر نیکـــی ،در ذهـــن خـــود
اسکناس ــی چ ــاپ کنن ــد و آن را طل ــب کنن ــد.
هم ــه در کانتینرهای ــی زندگ ــی میکنن ــد ک ــه
دربراب ــر س ــرما آنچن ــان ه ــم مق ــاوم نیس ــت و
هـــر زمســـتان قربانـــی میگیـــرد و بـــه گـــور
آهنـــی آنهـــا بـــدل میشـــود .روی هیـــزم
آب را گـــرم میکننـــد و ســـوخت بخاریهـــا
را میبایســـت از فاصلـــهای دور تـــا خانـــه
زن ــگ زده ش ــان بیاورن ــد .ی ــک پلی ــس فاس ــد
هـــم هســـت کـــه در زمـــان فراغـــت خـــود
دســـت بـــه اســـتثمار رنجبـــران تهـــی دســـت
میزن ــد ت ــا ب ــا دول ــت در دزدی رقاب ــت کن ــد!
 میتونــم بــرای شــنبه شــب ماشــینت راقــرض بگیــرم؟
 من در تمام طول عمرم به کسی چیزی قرض71
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ندادهام .برای هر ساعت  20تا ،به اضافه پول
بنزین.
 حرص گناه کبیره است. من کاسبم .دولت از کسب و کار حمایتمیکند .دولت گناه نمیکند.
زندگـــی در ایـــن منطقـــه را چـــه کســـی
ممکـــن اســـت انتخـــاب کنـــد؟ هیـــچ کـــس،
مگـــر کســـانی کـــه بـــه آنجـــا عقـــب رانـــده
شـــدهاند ،بـــه حاشـــیه ،و در آســـتانۀ بیـــرون
افت ــادن از ش ــهر و احیان ـاً تم ــدن .فیل ــم م ــردی
ب ــدون گذش ــته در نش ــان دادن تصاوی ــر جامع ــه
صنعتـــی بســـیار خســـیس اســـت ،بـــه جـــز
دو ســـه تصویـــر گـــذرا و حاشـــیهای از کشـــور
جهـــان اولـــی فنالنـــد چیـــزی نمیبینیـــم؛
برجهـــای ســـر بـــه آســـمان رســـیدۀ آن
طـــرف رودخانـــه و کشـــتی کـــروز لوکـــس
عظی ــم الهی ــکل! کارگ ــران در حاش ــیه زندگ ــی
میکننـــد ،گـــروه موســـیقی ســـاده و صـــادق
در حاشـــیه اســـت ،کارفرمـــای شـــریف هـــم
ک ــه نگ ــران دس ــتمزد عق ــب افت ــاده کارگ ــران
اس ــت در حاش ــیه اس ــت ،ش ــرافت در حاش ــیه
اس ــت و همینط ــور هم ــه چی ــز ه ــای خ ــوب
در فیل ــم در حاش ــیه هس ــتند ،آنق ــدر ک ــه ب ــه

نظ ــر میآی ــد ط ــرف دیگ ــر ب ــه حاش ــیه رفت ــه
اس ــت .اینج ــا مس ــیح ه ــم حت ــی در حاش ــیه
اســـت .در فنالنـــد دیـــن عمـــده مردمـــان،
مســـیحی لوتـــری اســـت ولـــی  20درصـــدی
ه ــم هی ــچ دین ــی ندارن ــد .در فیل ــم جای ــی ب ــا
مســـیح شـــوخی لطیفـــی میکنـــد و او را در
قرینـــه بـــا مـــرد بـــی نـــا ِم نـــو نـــوار شـــده در
اتـــاق پـــرو میگـــذارد.
در قطـــار ،بلیـــط مـــرد را چـــک میکننـــد و
آن را بـــا پانـــچ ســـوراخ کـــرده و مجـــوز ورود
او ب ــه مرحلــهای جدی ــدی در حیات ــش ص ــادر
آن جدایـــی
میشـــود .هـــر لحظـــه کـــه بـــه ِ
خـــود از گذشـــتهاش نزدیکتـــر میشـــود،
مـــرد بینـــام زندگـــی قـــورت داده را کمتـــر از
پی ــش میچش ــد و م ــزهاش را ب ــاز میشناس ــد.
هم ــه چی ــز تک ــراری اس ــت و آش ــنا ،از ع ــادات
نشســـتن بـــر روی صندلـــی ،تـــا ترکیـــب
کلم ــات انتخاب ــی ،ص ــورت و چه ــرهای ک ــه ه ــر
روز در آینـــه مـــال میبینـــد ،و همیـــن طـــور
پیشـــه و منـــش و روش گـــذران زندگـــی.
از قطـــار پیـــاده شـــده و وارد یـــک پـــارک
میشـــود ،روی صندلـــی پـــارک مینشـــیند
و بـــه ســـاعتش مینگـــرد کـــه بـــه خـــواب

رفتـــه اســـت ،گویـــی عقربـــه ســـاکن بـــه
پیش ــواز ی ــخ زدگ ــی حافظ ــه و خاط ــرات رفت ــه
اســـت .او احتمـــاالً یـــک کارگـــر جوشـــکار
اســـت چـــرا کـــه در چمدانـــش یـــک ماســـک
جوشـــکاری اســـت و وقتـــی کـــه بـــه دســـت
اوبـــاش بـــا چـــوب بیـــس بـــال مضـــروب
شـــده و نقـــش زمیـــن میشـــود از چمدانـــش
بیـــرون میافتـــد ،بـــرای دقایقـــی بازیچـــه
دســـت دزدهـــا میشـــود و بعـــد از برداشـــتن
پولهـــا و چپانـــدن کیـــف پولـــش در ســـطل
آشـــغال همـــان حوالـــی  -کـــه اوراق هویـــت
اش در آن اســـت  -چنیـــن تابلـــوی نقاشـــی را
از خـــود بـــه جـــای میگذارنـــد .گویـــی یـــک
آدم فضایـــی اســـت کـــه از جهانـــی دیگـــر بـــر
زمی ــن پرت ــاب ش ــده و ب ــدون چت ــر نج ــات در
نقطــهای س ــقوط ک ــرده اس ــت ،الی چمدان ــش
ک ــه چ ــون کتاب ــی گش ــوده اس ــت و او عالم ــت
نشـــانگر مابیـــن صفحـــات آن!
در صحن ــه بع ــد دوربی ــن س ــوبژکتیو تل ــو تل ــو
خ ــوران ب ــه راه میافت ــد و ب ــه س ــمتی م ـیرود.
همـــه از آنچـــه میبیننـــد بـــه تلواســـه و
دســـتپاچگی میافتنـــد و از او دور میشـــوند
ولـــی او فقـــط میخواهـــد بـــه دستشـــویی
ب ــرود و ای ــن ب ــار الی درب توال ــت گی ــر کن ــد.
در صحنـــه بعـــد روی تخـــت بیمارســـتان،
او همچـــون یـــک مومیایـــی بـــا باندهـــای
بهداشــتی کادوپیــچ شــده ،و دم و بازدمــش بــه
ش ــماره افت ــاده اس ــت .دکت ــر از او قط ــع امی ــد
ک ــرده و ب ــه بخ ــش زایم ــان مــیرود ،پرس ــتار
روی او را بـــا پارچـــه بیمارســـتان میپوشـــاند،
روی صـــورت را نیـــز.
لحظـهای بعــد ،نشــانگر قلــب او یــک خــط ممتد
شــده و پرســتار هــم رفتــه اســت کــه بــه نــاگاه
و بــی هیــچ دلیــل واقــع گرایانـهای از جــای بــر
میخیــزد .ایــن بــار از هیــچ و در هیــچ بــه
دنیــا میآیــد .روبــروی آینــه بــه صــورت خــود
مینگــرد کــه حتــی اگــر بانــد پیچــی هــم
نبــود آنچــه کــه زیــر آن میدیــد را بــرای بــار
اول دیــده بــود .بینــی شکســته خــود را بــا یــک
دســت جــا انداختــه و اتصــال خــود را از دســتگاه
بــا پــاره کــردن ســیم هــا قطــع کــرده و خــارج
میشــود .در صحنــه بعــد در کنــار آب ،بیهــوش
افتــاده اســت کــه دو کــودک در حــال جابجــا
کــردن گالــن ســوخت او را پیــدا کــرده و بــه
خانهشــان میبرنــد و در دامــان مــادر آن دو و
محظــوظ از دوســتی پــدر آنهــا از محبــت ســاده
انســانی بهــره منــد میشــود .بــه او جــای گــرم
و ســوپ داغ میدهنــد و خواســته و دانســته در
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حالــی کــه خودشــان بــرای هــر هزینــه پیــش
بینــی نشــده نگــران و مضطــرب میشــوند او را
تــا بهبــودی کامــل از خــود نمیراننــد.
در جهـــان برســـاخته ایـــن فیلـــم همـــه
آدمه ــا ت ــا منته ــای م ــورد تص ــور ،ت ــا آنج ــا
کـــه مـــرز میـــان ایثـــار و بخشـــندگی معیـــن
میشـــود عزیـــز و شـــریف هســـتند و تهـــی
اخالقـــی گـــره خـــورده بـــا زندگـــی
از رذایـــل
ِ
شـــهری و مـــدرن .آدم بدهـــای داســـتان بـــه
قرینـــه نیـــاز دراماتیـــک حـــذف شـــده یـــا
بـــه هیبـــت کاریکاتورهایـــی زشـــت و عبـــوس
تصوی ــر ش ــدهاند ب ــا نوع ــی ش ــلتاق و ش ــقاوت
ســـترون .فضـــای کارگـــری ،زندگیهـــای
ســـخت و جـــان گـــزا ،ســـرمای بیامـــان،
پناهـــی
آوارگـــی و خانـــه بـــه دوشـــی و بـــی
ِ
اســـتوار ،زندگانـــی در زندانهایـــی اغلـــب
انفـــرادی و بیهمـــدم و یـــاور .بـــه تصویـــر
کشـــیدن ایـــن حـــال و روز بـــه طـــوری کـــه
تلخ ــی منتش ــر در پ ــس زمین ــه بی ــش از آنچ ــه
هســـت آزار ندهـــد از چـــه گونـــه نمایشـــی
ی ولـــی یـــک
بـــر میآیـــد؟ بیشـــک کمـــد 
کم ــدی ک ــم تح ــرک ،ک ــم دیال ــوگ ،ک ــم اوج
و فـــرود بـــا طنـــزی کـــه بـــه صورتـــی قطـــره
چکان ــی ب ــه بینن ــده عرض ــه میش ــود .تأکی ــد
ب ــر مضامی ــن دین ــی (مس ــیحی) ب ــه ش ــیوهای
انســـانی کـــه هرچـــه ســـادهتر بیـــان شـــوند
بیش ــتر وجه ــه انس ــانی ب ــه خ ــود میگیرن ــد و
از هـــر حـــب و بغضـــی خالـــی هســـتن و ایـــن
ق ــوت رویک ــرد کوریس ــماکی اس ــت .فیل ــم ب ــه
رغـــم فضاهـــای ســـرد و ظاهـــراً بـــی روحـــی
کـــه مشـــخصه آن منطقـــه اســـت موفـــق
میشـــود حـــس ســـرزنده و شـــاداب زندگـــی
و روابـــط میـــان آدمیـــان را در جایـــی دور از
مشـــکالت و فرهنـــگ خـــاص شهرنشـــینی از
کار در بی ــاورد .بازیگران ــی ک ــه ح ــرکات اضاف ــه
دس ــت و پ ــا و س ــر از آنه ــا گرفت ــه ش ــده و ب ــه
شـــکل آدم کوکیهایـــی در آمدهانـــد کـــه از
ی ــک نقط ــه ب ــه نقط ــۀ دیگ ــر رفت ــه و کلمات ــی
بـــه زبـــان میآورنـــد و خامـــوش میشـــوند.
کمتریـــن حرکـــت دوربیـــن و در یـــک کالم،
برســـونی دیگـــر.
یـــک
ِ
آکی کوریسماکی
کارگ ــردان ،فیلمنام ــه نوی ــس ،تهی ــه کنن ــده و
تدوی ــن گ ــر ( ،1957اوریماتی ــا  -فنالن ــد)
کارش را بــه عنــوان فیلمنامهنویــس و کارگــردان
بــرای فیلمهــای بــرادر بزرگتــرش ،میــکا
73

ویژه نامه سینما تک قلهک

کوریســماکی آغــاز کــرد .در ســال 1981
بــه اتفــاق میــکا ،اشــاره و حرکــت ســایما
را کارگردانــی کــرد و دو ســال بعــد نخســتین
فیلــم داســتانی بلنــد خــود را بــا نــام جنایــت
و مکافــات ســاخت .در ســال  1986بــه اتفــاق
میــکا کمپانــی فیلــم خودشــان ،ویلــه آلفــا را
تأســیس کــرد ،ســینه کلوپهایی در هلســینکی
بــه راه انداخــت و جشــنواره فیلــم خورشــید
نیمــه شــب را پــی ریخــت .ســینمای آکــی
کوریســماکی ،ســینمای ابــزورد اســت همــراه
بــا ســبک خــاص ســرد و یــخ زده و مضحــک
و لــوده وارش! او و بــرادرش ،میــکا تبدیــل بــه
دو تــن از بیپرواتریــن و پرکارتریــن فیلمســازان
دنیــا شــدهاند .در ابتــدای راه ،از آنجــا کــه بــا
هجویههــا و فــارس هــای خــود قواعــد جامعـهی

خــود را دســت میانداختنــد ،کامـ ً
ا در حواشــی
تشــکیالت رســمی فنالنــدی فیلمهایشــان را
میســاختند .امــا بــه محــض آنکــه معــروف
شــدند و در عرصـهی بیــن المللــی ســینما ارج
و قربــی یافتنــد ،بــه عنــوان مهمتریــن و بــا
اســتعدادترین فیلمســازان صنعــت کوچــک
ســینمایی کشورشــان بــه رســمیت شــناخته
شــدند .بی شــک ،موفقیــت برادران کوریســماکی
به ســینما دوســتان ودســت انــدرکاران ســینمای
دنیــا نشــان داد که ســینمای اســکاندیناوی فقط
بــه ســینمای ســوئد و نــروژ خالصــه نمیشــود.
آک ــی و می ــکا کوریس ــماکی ،همکاریش ــان را در
اوای ــل ده ــه ی  1980آغ ــاز کردن ــد ول ــی آک ــی
بی ــش از می ــکا توانس ــت موقعی ــت خ ــود را در
عرص ــه ی بی ــن الملل ــی تثبی ــت کن ــد .آنچ ــه

فیل ــم ه ــای وی را ب ــه ه ــم پیون ــد م ــی زن ــد،
بـــی غـــل و غـــش بـــودن و نگـــرش جـــدی
کمیکش ــان اس ــت ک ــه ح ــس و ح ــال مس ــخره
و ابلهانـــه نیـــز در آنهـــا دمیـــده شـــده اســـت.
ً
کامـــا از جریـــان اصلـــی
شـــخصیت هایـــش
اجتمــاع بــه دور افتــاده و در برخــی مــوارد ،بــه
شـــدت تنهـــا و تـــک افتـــاده انـــد؛ گـــهگاه بـــه
جـــاده میزننـــد و همچـــون غریبههایـــی
ابـــدی ،در مناظـــر پیرامونـــی پرســـه میزننـــد.
امـــا بـــه نـــدرت احســـاس غـــم و ناامیـــدی
یـــا از خـــود بیگانگـــی شـــان تبدیـــل بـــه
موتـــور جلـــو برنـــدهی داســـتان میشـــود.
در عـــوض ،ایـــن خـــود کوریســـماکی اســـت
کـــه موقـــع پیگیـــری زندگـــی شـــخصیتها و
بـــا تکیـــه خاصـــش بـــر طنـــز و شـــوخی -بـــه
عن ــوان نم ــادی از ش ــرایط ب ــه ش ــدت پ ــوچ و
احمقانــهی آنه ــا -موج ــب ای ــن غ ــم و ان ــدوه
میشـــود .تعـــدادی از قهرمانـــان کوریســـماکی،
کارگ ــران تــکرو و تنهای ــی هس ــتند ک ــه ب ــه
واس ــطهی فش ــارهای ی ــک جامع ــه س ــرکوبگر
بـــه انجـــام اعمـــال و رفتـــاری نومیدانـــه و
وحشـــتناک کشـــانده میشـــوند .ایـــن
نکتـــه در مـــورد اریـــل ( )1988یـــک فیلـــم
ج ــادهای اگزیستانسیالیس ــتی کمی ــک درب ــارهی
یـــک کارگـــر معـــدن کـــه کارش را از دســـت
میدهـــد ،ســـپس بـــه جـــاده میزنـــد و در
س ــفری پ ــر ف ــراز و نش ــیب سراس ــر فنالن ــد را
زی ــر پ ــا میگ ــذارد .ب ــا زن ــی ک ــه ب ــرای اولی ــن
ب ــار مالق ــات ک ــرده پیم ــان دوس ــتی میبن ــدد
کـــه تـــا آخـــر بـــا او باشـــد .اریـــل ،نمونـــهی
بـــارز ســـبک لطیـــف و کمیـــک کوریســـماکی
در توصیـــف زندگـــی شـــخصیتی اســـت کـــه
اصـــوالً وجـــود و هســـتیاش اندوهبـــار و غـــم
انگی ــز اس ــت .دختـــر کارخانـــهی کبریـــت
ســـازی ( )1990نی ــز در همی ــن مای ــه اس ــت.
یـــک کمـــدی ســـیاه در بـــاب روزگار اندوهبـــار
و غ ــم اف ــزای زن ــی ج ــوان ،ب ــا کاری کس ــالت
بــار و زندگــی بــی هــدف؛ ولــی بعــد بــا مــردی
رابطــهای برق ــرار میکن ــد ک ــه در نهای ــت او را
ره ــا خواه ــد ک ــرد .م ــرد انتظ ــار دارد ک ــه زن،
گوس ــفندوار ،آرام و ب ــا متان ــت ،ب ــه الک خ ــود
برگـــردد ،ولـــی واکنـــش زن -و انتقامـــش-
چی ــزی اس ــت ک ــه از ای ــن ش ــخصیت انتظ ــار
نمـــیرود .ایـــن دو فیلـــم بـــه همـــراه فیلـــم
ســـایه هـــا در بهشـــت ( )1968س ــه گان ــه
پرولتاریـــای وی را مـــی ســـازد.
انتقـــام و مقابلـــه بـــه مثـــل در جنایـــت و
مکافــات (نخســتین فیلمــی کــه کوریســماکی

بـــه تنهایـــی کارگردانـــی کـــرد) نیـــز درون
مایــهی اصل ــی را تش ــکیل میده ــد؛ ماج ــرای
جنایـــت و مکافـــات -ک ــه نوع ــی بازنگ ــری
رمـــان داستایوفســـکی ســـت -در هیلســـینکی
دهـــهی  1980میگـــذرد؛ قهرمـــان آن تاجـــر
قدرتمنـــدی را میکشـــد کـــه در یـــک
تصـــادف ،نامـــزد او را کشـــته و فـــرار کـــرده
اســـت .جنایـــت و مکافـــات تیرهتریـــن و
غـــم انگیزتریـــن فیلـــم کوریســـماکی تـــا بـــه
امـــروز اســـت .بـــه لحـــاظ احساســـی مـــن
یـــک قاتـــل حرفـــهای را اســـتخدام
کـــردهام ( ،)1990فیلمـــی اســـت متفـــاوت،
چـــرا کـــه کوریســـماکی قهرمـــان از خـــود
بیگانــهاش را در وضعی ــت ب ــه ش ــدت قری ــب و
کمیک ــی میان ــدازد .اینج ــا او داس ــتان م ــردی
(ژان پیـــر لئـــو) را تعریـــف میکنـــد کـــه
زندگـــیاش بـــه هیـــچ چیـــز بنـــد نیســـت و از
بخ ــت ب ــد ،حت ــی خ ــودش را ه ــم نمیتوان ــد
بکشـــد.
بنابرایـــن یـــک آدم خبـــره اجیـــر میکنـــد تـــا
ای ــن کار را برای ــش انج ــام ده ــد؛ ول ــی وقت ــی
ناغافـــل ،عاشـــق میشـــود ،تغییـــر عقیـــده
میدهـــد وبنابرایـــن بایـــد هرچـــه زودتـــر
قـــرارداد خـــود را بـــا قاتـــل فســـخ کنـــد.
یکـــی دیگـــر از دغدغههـــای کوریســـماکی
روش زندگـــی خالقانـــه اســـت .او در زندگـــی
کولـــی وار ( )1992بـــه ایـــن موضـــوع
میپ ــردازد :ی ــک کم ــدی رئوفان ــه و دلچس ــب،
در ای ــن ب ــاره ک ــه وقت ــی  -گذش ــته از پیامده ــا
و از خودگذشـــتگیها  -کســـی زندگـــیاش را
لجوجانـــه وقـــف هنـــر میکنـــد ،چـــه پیـــش
میآیـــد .فیلـــم ،بـــه توصیـــف بخشهایـــی از
زندگ ــی س ــه م ــرد میپ ــردازد :ی ــک نویس ــنده،

یـــک نقـــاش و یـــک ســـراینده  -نوازنـــده .هـــر
ســـه آنـــان دارنـــد پیـــر میشـــوند ،از نظـــر
مالـــی یـــا پولـــی در بســـاط ندارنـــد یـــا اگـــر
دارنـــد دستشـــان را نمیگیـــرد و هیچکـــدام
هـــم تـــا بـــه امـــروز نـــه موفقیتـــی تجـــاری
داش ــته و ن ــه از س ــوی منتق ــدان ب ــه رس ــمیت
ش ــناخته ش ــدهاند.در واق ــع هی ــچ همینگ ــوی،
پیکاســـو یـــا موتـــزارت کشـــف نشـــدهای در
بی ــن ای ــن س ــه نف ــر وج ــود ن ــدارد؛ بنابرای ــن
ناعادالن ــه نخواه ــد ب ــود اگ ــر ه ــر س ــه آن ــان را
هنرمندان ــی معمول ــی و متوس ــط تلق ــی کنی ــم.
امـــا در عیـــن حـــال هـــر ســـه آنـــان قاطعانـــه
زندگـــی خـــود را وقـــف کار و ایـــده آلشـــان
کردهانـــد و ادامـــه میدهنـــد .زن در زندگـــی
آنـــان نقشـــی حاشـــیهای بـــه عهـــده دارد و
ارزش پیان ــو ،کتابخان ــه و وس ــایل نقاش ــی ب ــرای
آن ــان ،برت ــر و باالت ــر از هرچی ــز دیگ ــری ق ــرار
میگیـــرد .ایـــن هنرمنـــدان بـــزرگ و ســـازش
ناپذیـــر در شـــرایطی ســـخت و در حالـــی کـــه
همگ ــی ب ــه دنب ــال ی ــک ه ــدف واح ــد ـ ی ــک
پنـــج فرانکـــی ـ هســـتند ،بـــا یکدیگـــر آشـــنا
مـــی شـــوند.
آک ــی کوریس ــماکی تح ــت تأثی ــر دو کارگ ــردان
فرانســـوی ژان پیـــر ملویـــل و روبـــر برســـون
اســـت ،برخـــی از منتقـــدان رگههایـــی از
ســـینمای راینـــر ورنـــر فســـبیندر را نیـــز در
فیلمهایـــش خاطرنشـــان کردهانـــد ولـــی
او میگویـــد تـــا بـــه حـــال هیـــچ فیلمـــی
از وی ندیـــده اســـت .آن بخـــش فکاهـــی و
طنـــز کارهـــای کوریســـماکی نزدیـــک بـــه
شـــیوهای اســـت کـــه جیـــم جارمـــوش در
فیلمهایـــش دارد (در فیلـــم شـــب بـــر روی
زمیـــن( ،)1991جی ــم جارم ــوش از بازیگ ــران
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فیلمهـــای کوریســـماکی بـــرای آن قســـمتی
کـــه در هلســـینکی میگـــذرد اســـتفاده کـــرده
اســـت .او در فیلـــم کابویهـــای لنینگـــراد
در نق ــش دالل ماش ــین نق ــش کوتاه ــی ب ــازی
کـــرده اســـت).
یک ــی از مضحکتری ــن فیلمه ــای کوریس ــماکی،
کابویه ــای لنینگ ــراد ب ــه آمری ــکا م ــی
رونـــد ( )1989اســـت کـــه شـــخصیتهایش
اســـتعدادهای تحریـــف شـــده خـــود را
دارنـــد .امـــا در اینجـــا از بیخـــودی و
افتضـــاح بـــودن خـــود حـــظ میکننـــد و بـــا
افتخـــار ،پرچـــم بدتریـــن گـــروه راک انـــدرول
دنیـــا را بـــاال میبرنـــد .کابویهـــای
لنینگـــراد ،...فـــارس دیوانـــهواری اســـت کـــه
نشـــان میدهـــد کـــه چطـــور زشـــتترین
و بدقوارهتریـــن جنبههـــای فرهنـــگ پـــاپ
آمریکای ــی ،حت ــی ب ــر دورتری ــن نق ــاط فنالن ــد
تأثی ــر گذاش ــته و ب ــه هج ــو و دس ــت انداخت ــن
همیـــن جنبههـــا میپـــردازد .کابـــوی هایـــش،
تعـــدادی نوازنـــده وحشـــتناک لـــوس و
بیمزهانـــد کـــه از دشـــتهای یـــخ زده
فنالنـــد بـــه آمریـــکا آمدهانـــد تـــا بـــه خیـــال
خـــود در مدیســـن اســـکوئر گاردن کنســـرت
دهنـــد ولـــی در عـــوض ،ســـر و کارشـــان بـــه
ش ــهری کوچ ــک در میان ــه بیابان ــی خش ــک و
لـــم یـــزرع میافتـــد .کوریســـماکی تـــازه بـــا
ایـــن فیلـــم بـــه منابـــع و امکانـــات کمیـــک
کابویهـــای لنینگـــرادی نقـــب زده بـــود؛
چراک ــه پ ــس از آن دو فیل ــم کوت ــاه س ــاخت و
از همیـــن کابویهـــا در دو اجـــرای ترانههـــای
پ ــاپ اس ــتفاده ک ــرد :چـــه روزگار خوشـــی
ب ــود ( ،)1991ی ــک مجموع ــه کوچ ــک ش ــش
دقیقـــهای از پرســـهزدنهای یـــک کابـــوی
تنهـــا بـــا االغـــش در شـــهر نیویـــورک اســـت؛
و ایـــن چکمـــه هـــا یـــک تاریخچـــه پنـــج
دقیقـــهای از کشـــور فنالنـــد بیـــن ســـالهای
 1950و  1969از دیـــدگاه کابویهـــا.
س ــپس فیل ــم بلن ــد کابویهـــای لنینگـــراد
بـــا موســـی مالقـــات میکننـــد ()1994
را ســـاخت؛ آن هـــم زمانـــی کـــه حـــاال دیگـــر
واقعـــاً یکـــی از ترانههـــای کابویهـــا
از پرفروشتریـــن ترانههـــای روز شـــده
بـــود .آنـــان سفرشـــان را از مکزیـــک آغـــاز
ی آیلنـــد میزننـــد
میکننـــد ،ســـری بـــه کنـــ 
و س ــپس ب ــه اروپ ــا ب ــر میگردن ــد .در پای ــان،
کوریس ــماکی در مس ــتند ش ــوی باالالیـــکای
تمـــام عیـــار ،کابویهـــای لنینگـــراد را در
کنســـرتی در حضـــور پنجـــاه هـــزار نفـــر از
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طرفدارانشـــان در میـــدان ســـنای هلســـینکی
نشـــان میدهـــد  -آن هـــم بـــا همراهـــی
گـــروه رقـــص و ُکـــر الکســـاندروف ارتـــش
ســـرخ شـــوروی کـــه ایـــن یکـــی را منتقـــد
ورایتـــی بـــه عنـــوان «ناهماهنگتریـــن  -و
هوشـــمندانهترین  -جوروجفـــت کـــردن میـــان
فرهنگ ــی ،از زم ــان رق ــص ردول ــف نوری ــف ب ــا
میـــس پیگـــی (کارتـــون) بـــه ایـــن ســـو»،
توصیـــف کـــرده اســـت!
کوریســـماکی صـــدای بلنـــد مخالفـــت بـــا
ســـینمای دیجیتـــال را ســـر میدهـــد و
ادامـــه میدهـــد کـــه هیـــچگاه از ایـــن
اختـــراع شـــیطان اســـتفاده نخواهـــد کـــرد و
فیلـــم دیجیتـــال نخواهـــد ســـاخت « .مـــن
یـــک فیلمســـاز هســـتم و نـــه یـــک پیکســـل
س ــاز ».هرچن ــد ک ــه در م ــارس  ،2014اعتم ــاد
کوریســـماکی بـــه کیفیـــت و جنبههـــای
مثب ــت دیجیت ــال جل ــب ش ــد و اع ــام داش ــت:
« بـــرای نگهـــداری از کارنامـــه فیلمســـازی
محجـــور و حقیـــرم ،و دردســـترس قـــرار دادن
آن بـــرای تماشـــاگران بالقـــوه ،فیلمهـــا را بـــه
نســـخههای دیجیتـــال تبدیـــل میکنـــم؛
ب ــا ه ــر کیفیت ــی ک ــه در ح ــال حاض ــر دارد و
ی ــا ه ــر جنبــهای از آن ک ــه هن ــوز ناش ــناخته
مانـــده اســـت و بعدهـــا یافتـــه خواهـــد شـــد».
کوریس ــماکی ب ــه س ــینمای صام ــت عالقهمن ــد
و معتقـــد اســـت .او فیلـــم یوهـــا ()1999
را ایـــن چنیـــن ســـاخت کـــه آخریـــن فیلـــم
صامـــت قـــرن بیســـتم لقـــب گرفـــت؛ در آن
هیـــچ دیالوگـــی وجـــود نـــدارد و بازیگـــران بـــا
ایمـــا و اشـــاره منظـــور خـــود را بـــه یکدیگـــر
منتقـــل میکننـــد .کوریســـماکی ســـودای
ســـاخت فیلمـــی را در ســـر دارد کـــه بـــدون
نی ــاز ب ــه زیرنوی ــس بش ــود از اروپ ــا ت ــا چی ــن از
مضم ــون آن س ــر در آورد و ب ــا آن هم ــراه ش ــد.
تمهیـــد اســـتفاده از موســـیقی در فیلمهـــای او
بـــرای اجتنـــاب از بکارگیـــری دیالـــوگ اســـت،
« چـــرا کـــه موزیـــک بیشـــتر از گفتگوهـــا
ِ
حـــرف گفتنـــی دارد و باالنـــس و تعادلـــی در
قصـــه بـــه وجـــود مـــیآورد .بـــا موســـیقی
شـــما میتوانیـــد کمـــدی را در دل تـــراژدی
قـــرار دهیـــد و یـــا بـــر عکـــس ».او اغلـــب در
فیلمهایـــش اجـــرای صحنـــهای یـــک گـــروه
موســـیقی را میگنجانـــد.
کوریســـماکی بـــه عنـــوان یـــک فیلمســـاز
متعهـــد و آگاه بـــه موضوعـــات زمـــان خـــود
ی ــک ب ــار ه ــم ب ــه دف ــاع تم ــام ق ــد از عب ــاس
کیارســـتمی بـــر خواســـت؛ آن زمانـــی کـــه

ای ــاالت متح ــده ب ــرای کیارس ــتمی وی ــزا ص ــادر
نکـــرد تـــا او نتوانـــد در آمریـــکا حاضـــر شـــده
و در چهلمیـــن جشـــنواره فیلـــم نیویـــورک
 2002حض ــور یاب ــد .کوریس ــماکی ب ــه نش ــانه
اتحـــاد بـــا او جشـــنواره را تحریـــم کـــرد و در
آن حضـــور نیافـــت .نیویـــورک تایمـــز بـــا ایـــن
تیتــر ایــن خبــر را منتشــر کــرد « :مشــکل یــک
ویــزا بــرای جشــنواره ای ،بــه قیمــت دو فیلمســاز
تم ــام ش ــد ».یک ب ــار ه ــم در س ــال  2003از
حضـــور در مراســـم اســـکار ســـر بـــاز زد؛ بـــا
اینک ــه فیل ــم م ــردی ب ــدون گذش ــته نام ــزد
دریافــت جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم خارجــی
بـــود .او گفـــت« :مـــن احســـاس نمیکنـــم بـــه
یـــک مهمانـــی دعـــوت شـــدهام بـــا توجـــه بـــه
اینک ــه ای ــن کش ــور در حال ــت ج ــنگ اف ــروزی
اســـت ».او بـــرای فیلـــم روشـــنایی هـــای
غــروب ( )2006نامــزد دریافــت جایــزه بهتریــن
فیلـــم خارجـــی جشـــنواره فنالنـــد شـــده بـــود
کـــه ایـــن بـــار هـــم در ایـــن مراســـم شـــرکت
نکـــرد و کاندیداتـــوری فیلـــم خـــود را رد کـــرد
و ایـــن بـــار در اعتـــراض بـــه سیاســـتهای
جن ــگ طلبان ــه دول ــت ب ــوش ص ــدای خ ــود را
بلنــد کــرد ،بلکــه کســی در آن حوالــی بشــنود.
فنالن ــد از اعض ــای اتحادی ــه اروپ ــا و از حامی ــان
حملـــه نظامـــی بـــه عـــراق و افغانســـتان بـــود،
هرچنـــد کـــه هیـــچگاه از کشـــور هـــای عضـــو
ناتـــو نبـــوده اســـت..
اصـــوالً نـــگاه کوریســـماکی بـــه کشـــورش
عمیقـــاً انتقـــادی و مطلقـــاً غیـــر رمانتیـــک
اســـت .در فیلـــم اریـــل ،شـــخصیت اصلـــی
بـــه زنـــدان میافتـــد و در آنجـــا بـــا کســـی
هـــم ســـلول میشـــود کـــه او بـــه ناحـــق بـــه
زنـــدان افتـــاده ،بـــه کمـــک همســـرش و بـــه
همـــراه هـــم ســـلولیاش از آنجـــا میگریـــزد
و از چن ــگال قان ــون ف ــرار میکن ــد ،و در ادام ــه
ی ــک بان ــک را س ــرقت ک ــرده و ب ــه هم ــراه زن
و ناپســـریاش بـــه صـــورت قاچاقـــی از کشـــور
مهاجـــرت میکننـــد و بـــه مکزیکـــو میرونـــد!
شـــخصیتهای کوریســـماکی عمدتـــاً دربـــاره
پی ــدا ک ــردن راه ــی ب ــرای ف ــرار از هلس ــینکی
ب ــه ه ــم راه ــکار میدهن ــد و ب ــا ه ــم گفتگ ــو
میکننـــد .در فیلمهـــای ســـایهها در
بهشـــت ( ،)1986اتحادیـــه کاالمـــاری
( )1985و مراقـــب شـــالت بـــاش تاتیانـــا
( ،)1994ســـرزمین موعـــود اســـتونی معرفـــی
مـــی شـــو د.

مردی بدون گذشته
ایـــن فیلـــم دومیـــن بخـــش از ســـه گانـــه
فنالنـــ ِد کوریســـماکی ( بخـــش اول  :ابـــر
هـــای روان  1996 -و بخـــش ســـوم :
روشـــنایی هـــای غـــروب )2006 -
بـــه شـــمار میآیـــد کـــه مـــورد اســـتقبال
بســـیاری قـــرار گرفـــت؛ از جملـــه در
جشـــنواره کـــن برنـــده جایـــزه بـــزرگ
هیئـــت داوران و بهتریـــن بازیگـــر نقـــش اول
زن (کاتـــی اوتینـــن) شـــد و در جشـــنواره
فجـــر برنـــده جایـــزه بهتریـــن فیلمنامـــه.
فیلـــم داســـتان شـــوخ و بـــا مـــزه فراموشـــی
و هویـــت تـــازه مـــرد میانســـالی در اطـــراف
هلســـینکی را همانقـــدر ســـرد و ســـاده و
بیانعطـــاف تعریـــف میکنـــد کـــه از یـــک
فیلـــم اســـکاندیناویایی انتظـــار مـــیرود .در
ژرفـــای ایـــن ســـرما ،آدمیانـــی کـــه اعضـــای
یـــک پیکرنـــد بـــه داد یکدیگـــر میرســـند
و انســـانیت و همزیســـتی ســـاده ،صادقانـــه و
ب ــی تکل ــف را از ن ــو ب ــر میس ــازند ،بافت ــاری
نـــو از شـــرافت و شـــعو ِر معطـــوف بـــه مـــدارا
و رواداری .ای ــن م ــرد ک ــه خ ــود را ی ــک قب ــر
بینـــام میدانـــد ،بـــدون هویـــت بـــه هیـــچ
کجـــا راهـــی نـــدارد .نـــه میتوانـــد کاری
دســـت و پـــا کنـــد و نـــه میتوانـــد  -وقتـــی
بیگنـــاه بـــه دســـت پلیـــس میافتـــد -
از چنـــگال آنـــان رهایـــی یابـــد .در جریـــان

بازپرســـی ،بـــه نـــاگاه وکیلـــی از در وارد
میشـــود و بـــا اشـــرافی کـــه بـــه قانـــون دارد
او را از زن ــدان خ ــاص ک ــرده و ب ــا خ ــود ب ــه
بیـــرون میبـــرد .وقتـــی مـــرد بـــی نـــام از او
میپرســـد چـــه کســـی او را فرســـتاده اســـت
وکیـــل (بـــه شـــوخی) در جـــواب میگویـــد:
« ارتـــش رهایـــی بخـــش».
امـــا رهایـــی اصلـــی زمانـــی رخ میدهـــد
کـــه هویـــت قبلـــی در قیـــاس بـــا آنچـــه
ک ــه در ای ــن م ــدت کوت ــاه از هی ــچ س ــاخته،
چـــون نســـبت کـــف بـــر روی امـــواج بـــا
خـــود دریـــا میشـــود .در گذشـــته ،او یـــک
قماربـــاز حرفـــهای بـــوده اســـت ،در همـــه
انـــواع بازیهـــا؛ بـــه طـــوری کـــه اعتیـــاد او
ب ــه قم ــار اعتم ــاد همس ــرش را زای ــل ک ــرده
و کارشـــان بـــه طـــاق کشـــیده اســـت.هیچ
کـــس ناپدیـــد شـــدنش را گـــزارش نکـــرده
اســـت امـــا امـــروز در کنـــار کانتینـــرش
ســـیب زمینـــی کاشـــته و در بهـــار بـــه
ثمـــر رســـیده اســـت ،بـــرای یـــک گـــروه
موســـیقی ایدههـــای نمایشـــی پیشـــنهاد
میدهـــد و بـــرای آنهـــا کنســـرتهایی
ترتیـــب میدهـــد ،بـــه زنـــی دل بســـته و
بـــا او ،نیکـــی را دوبـــاره چشـــیده اســـت و
ب ــاز عاش ــق ش ــده اس ــت .هم ــه آنچ ــه ک ــه
میبینـــد تـــازه اســـت ،از چهـــرهاش در آینـــه
ت ــا ش ــیوه ب ــه دس ــت گرفت ــن س ــیگار ،قل ــم
یـــا قاشـــق.

او شـــانس ایـــن را داشـــته کـــه دوســـتانی
دلســـوز و همســـاز یافتـــه ولـــی شـــانس
بزرگتـــرش بـــه نظـــر ،همیـــن محـــو شـــدن
گذش ــتهاش ب ــوده اس ــت ک ــه در ابت ــدا بس ــیار
هولنـــاک و دلهـــرهآور مینمـــود .ایـــن اصـــرار
و ابـــرام گذشـــته بـــرای ُســـر دادن انســـانها
بـــه مســـیر مشـــخص و از پیـــش تقدیـــر
شـــده ،بـــا وقفـــه و گسســـت و شـــکافی ســـد
ش ــده و «اِم» (م ــرد ب ــی ن ــام) را در بازس ــازی
خ ــود از تنه ــا منب ــع موج ــود یعن ــی جامع ــه
پیرامونـــش آزاد گذاشـــته اســـت .او توانســـته
ب ــا تکی ــه ب ــر ی ــک هی ــچ عزی ــز ،زای ــا و زیب ــا
ش ــود و ام ــکان رهای ــی را در براب ــر دیدگان ــش
فراچنـــگ آورد.
منابع:
 .1رحیمیــان ،بهــزاد ( .)1389دانشــنامۀ
ســینمایی ،جلــد ســوم :کارگردانــان.
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هـــم قبـــول نکنیـــد .ممکـــن اســـت خیلـــی
مواق ــع ش ــاگرد از اس ــتادش پیش ــی بگی ــرد
و در ایـــن مســـئله شـــکی نیســـت .ولـــی
مســـئله بیلـــی وایلـــدر و لوبیـــچ اســـتادی
و شـــاگردی نیســـت ،مســـئله یـــک تاثیـــر
عمیـــق و درونـــی در نحـــوه فیلمســـازی
و مخصوصـــاً فیلمنامـــه نویســـی اســـت.
ً
مثـــا آنجلوپولـــوس بهتریـــن فیلـــم
زندگـــیاش روزی روزگاری در غـــرب
ســـرجیو لئونـــه بـــوده حـــاال بیابیـــد ربـــط
ســـینمای لئونـــه بـــا آنجلوپولـــوس را؟
لوبیـــچ اولیـــن کارگـــردان آلمانـــی بـــود
کـــه در هالیـــوود اســـتخدام شـــد و از
همـــان زمـــان لحـــن مشـــخص خـــود را
پیـــدا کـــرد .تاثیرهـــای فراوانـــی گذاشـــت.
اصطـــاح حـــس لوبیـــچ مد تهـــا بیـــن
ســـینماگران رواج داشـــت .اینکـــه ایـــن
حـــس را چگونـــه در فیلمهایشـــان
پـــرورش بدهنـــد هـــم بـــرای ســـینماگران
مبهـــم و ســـخت بـــود و هـــم منتقـــدان
بـــا انـــواع و اقســـام نقدهـــا و تحلیلهـــا
و تفســـیر میخواســـتند ایـــن حـــس را
پی ــدا کنن ــد .ح ــاال ای ــن ح ــس چ ــه ب ــود؟
هنـــوز معلـــوم نیســـت یکـــی از مورخـــان
ســـینمایی بـــه نـــام اســـکات مارکـــز در
ایـــن بـــاره گفتـــه اســـت کـــه اصطـــاح
حـــس لوبیـــچ را مدیـــران اســـتودیوها
اختـــراع کردنـــد تـــا از کارگردانشـــان
یکـــی برنـــد معتبـــر خلـــق کننـــد .ایـــن
اصطـــاح بـــه بیـــرون از دروازههـــای
اســـتودیو رســـوخ کـــرد و تـــا بـــه امـــروز
مبهـــم مانـــده اســـت.

تولـــد 29 :ژانویـــه  ،1892وفـــات 30 :
نوامبـــر 1947
((فقـــط  55ســـال عمـــر کـــرد 25 .ســـالش
را بـــه ســـینما خدمـــت کـــرد ،هـــر چنـــد
کـــه تاثیـــرش از عـــدد و ارقـــام مهمتـــر
اســـت)).
در کت ــاب مصاحب ــه ب ــا بیل ــی وایل ــدر ک ــه
توس ــط کام ــرون ک ــرو ،کارگ ــردان س ــینما،
انجـــام شـــده اســـت (کتـــاب توســـط نشـــر
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پنجـــره و ترجمـــه گلـــی امامـــی منتشـــر
شـــده اســـت ).میخوانیـــم کـــه در دفتـــر
بیلـــی وایلـــدر تابلویـــی بـــاال ســـر میـــزش
اســـت کـــه نوشـــته لوبیـــچ چـــه کار
میکـــرد؟! فکـــر میکنـــم اگـــر بیلـــی
وایلـــدر را بشناســـید و تاثیـــرش را در
ســـینما در نظـــر بگیریـــد ،متوجـــه عظمـــت
بیـــش از حـــد لوبیـــچ هـــم بشـــوید .البتـــه
کورکورانـــه رابطـــه اســـتاد و شـــاگردی را

.1

کمکـــم خـــودش را در عالـــم
نمایـــش و ســـینما بـــاال کشـــید .پلـــه بـــه
پلــه .اول از همــه وارد گــروه تئاتــر معــروف
مکـــس راینهـــارت شـــد .از نقشهـــای
حاشـــیهای رســـید بـــه شـــخصیتهای
اصلـــی .مدتـــی در اســـتودیو بایوســـکوپ
برلیـــن کار کـــرد .در ســـری فیلمهـــای
کم ــدی کوتاه ــی در نق ــش ش ــخصیتی ب ــه
نـــام مـــی یـــر بـــازی کـــرد .اولیـــن فیلـــم
کوت ــاه خ ــودش را در س ــال  1914س ــاخت

(نـــام فیلـــم کوتـــاه او خانـــم سوپســـادز

بـــود) و در نهایـــت رســـید بـــه ســـاخت
اولیـــن فیلـــم بلنـــد خـــود در آلمـــان،
همانطـــور کـــه ُمـــرده بـــودم.

.2

البتـــه بـــا کارگردانـــی چشـــمان
مومیایـــی بـــود کـــه خـــودش را بـــه

عنـــوان یـــک کارگـــردان جـــدی بـــه عالـــم
ســـینما معرفـــی کـــرد .در همـــان ســـال
هـــم کارمـــن را ســـاخت کـــه موفقیـــت
عظیمـــی از بابـــت فـــروش در گیشـــه
داشـــت.

.3

اشـــاره کردیـــم کـــه اولیـــن
کارگـــردان آلمانـــی بـــود کـــه در
هالیـــوود اســـتخدام شـــد .در اصـــل
مـــری پیکفـــورد (یکـــی از بنیانگـــذاران
یونایتـــد آرتیســـتز) او را بـــه هالیـــوود
آورد .قـــرار بـــود فیلـــم هـــادون هـــال را
بـــرای پیکفـــورد بســـازد کـــه ایـــن پـــروژه
را قبـــول نکـــرد .در عـــوض رزیتـــا را
ســـاخت .پیکفـــورد از فیلـــم خوشـــش
نیامـــد ولـــی رزیتـــا از طـــرف منتقـــدان
حســـابی تحویـــل گرفتـــه .لوبیـــچ دوبـــاره
در آمریـــکا فیلـــم ســـاخت .دایـــره ازدواج
او اصط ــاح ح ــس لوبی ــچ را جهان ــی ک ــرد.
هـــم فـــروش فیلمهایـــش بـــاال بـــود و
هـــم رســـانهها دوســـتش داشـــتند.

.4

بســـیار شـــوخ طبـــع و دوســـت
داشـــتنی بـــود .ســـر صحنـــه فیلمهایـــش
بـــا همـــه عوامـــل شـــوخی میکـــرد
و اصـــا بدخلـــق نبـــو د .طنـــز خـــاص
فیلمهایـــش هـــم از همیـــن چیزهـــا
سرچشـــمه میگرفـــت .خـــودش عقیـــده
داشـــت کـــه اگـــر میخواهیـــد کمـــدی
بســـازید بایـــد درون ذهنتـــان مثـــل
ســـیرک باشـــد!

.5

لوبیــچ در مســیر درســتی قــدم

برداشــت و در هــر فیلمــش بهتــر از قبــل
میشــد .زمانــی از فیلمســازی دســت
کشــید کــه دیگــر ســامتیاش رو بــه افــول
بــود و نمیتوانســت فیلــم بســازد.

.6

در ســـال  1947اســـکار افتخـــاری
بـــه او دادنـــد .در همـــان ســـال از دنیـــا
رفـــت .بیلـــی وایلـــدر در مراســـم ختـــم او
گفـــت  :دیگـــر لوبیـــچ نداریـــم و ویلیـــام
وایلـــر در ادامـــهاش گفـــت :بدتـــر اینکـــه
دیگـــر فیلمـــی از لوبیـــچ نداریـــم.

.7

یـــک فیلـــم صامـــت بعـــد از
س ــالها مرگ ــش از او پی ــدا ش ــد .ن ــام فیل ــم
عشـــق فرعـــون ب ــود .ی ــک اث ــر حماس ــی
کـــه لوبیـــچ در آلمـــان ســـاخته شـــد .در
ســـال  2011نســـخه ترمیـــم شـــده آن در
آمریـــکا بـــه نمایـــش در آمـــد .

.8

از گوش ــه کن ــار دنی ــا از فیلمهای ــش
ً
مثـــا
و اســـمش الهـــام گرفتـــه شـــده.
فیلـــم کمـــدی معـــروف تـــام هنکـــس و
مـــگ رایـــان  ،شـــما نامـــه داریـــد بـــر
اســـاس یکـــی از کالســـیکهای لوبیـــچ
بـــه نـــام مغـــازهای در گوشـــه خیابـــان
اســـت .یـــک ســـینما در ایتالیـــا وجـــود
دارد کـــه نامـــش ســـینما لوبیـــچ اســـت.
ســـتاره هالیـــوودش هـــم در ســـال 2011
بـــر روی زمیـــن حـــک شـــد .هـــر ســـال
در جشـــنواره برلیـــن جایـــز های بـــه نـــام
تندی ــس ارنس ــت لوبی ــچ ب ــه برن ــدگان داده
میشـــود کـــه توســـط منتقـــدان برتـــر
آلمـــان انتخـــاب میشـــوند .یـــک کافـــه
معـــروف در کالیفرنیـــا آمریـــکا بـــه نـــام
لوبیـــچ اســـت و خالصـــه اگـــر بخواهیـــم
ادامـــه بدهیـــم تـــا آخـــر مجلـــه بایـــد بـــه
ادای دینهـــا ،الهامهـــا ،بازســـاز یهای
غی ــر رس ــمی و  ...از لوبی ــچ اش ــاره کنی ــم!

.9

میدهـــد .انـــگار کـــه خـــودش را در ایـــن
جمل ــه خالص ــه ک ــرده اس ــت « :میش ــنوم
و فرامـــوش میکنـــم ،میبینـــم و بـــه
یـــاد مـــیآورم  ،مینویســـم و درکـــش
میکنـــم »

10

دربـــارهاش زیـــاد گفتهانـــد .وودی
آلـــن او را بهتریـــن کارگـــردان کمیـــک
دانســـته اســـت .اسکورســـیزی اعتقـــاد دارد
لوبیـــچ بـــا یـــک نمـــا از در بســـته هـــم
میتوانســـت درســـت کارگردانـــی کنـــد.
ج ــان ف ــورد اع ــام ک ــرد ک ــه زمان ــی ک ــه
هم ــه م ــا داش ــتیم فق ــط ب ــرای س ــرگرمی
فیلـــم میســـاختیم ،لوبیـــچ میدانســـت
کـــه دارد بـــرای هنـــر کار میکنـــد.
هیچـــکاک او را مـــرد خالـــص ســـینما
نامیـــده اســـت .ترفـــو دربـــارهاش گفتـــه
کـــه او پرنـــس سینماســـت .ولـــز اعتـــراف
کـــرده اســـت کـــه لوبیـــچ یـــک غـــول
بـــود و اســـتعداد و خالقیـــت منحصـــر
بـــه فـــردش آدم را متحیـــر میکـــرد
و ...دیگـــر چقـــدر بگوییـــم کـــه لوبیـــچ
شـــاهکار اســـت .هـــر ســـند و مدرکـــی
در تـــوان و حجـــم صفحهمـــان بـــود در
ســـتایش اســـتاد گفتیـــم.

یـــک نقـــل قـــول کوتـــاه از او بـــه
نظ ــرم دنیای ــش را کام ـ ً
ـا توضی ــح
ویژه نامه سینما تک قلهک
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«بودن یا نبودن »؛ هملت با نقاب هملت

نویسنده :الهام معدنی
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خالصه داستان
ورشــو پایتخت لهستان،ســال 193؛ یوزف تورا (جک بنی) و همســرش ماریا
(کارول لومبارد) بازیگران مشــهور تئاتر مشغول بازی در نمایش هملت هستند
نمایش دیگری با محتوای
و نیز همزمان در حال تمرین و آماده ســازی اجرای
ِ
ضد نازیسم .ماریا دلبستهی سوبینسکی ِ خلبان (رابرت استاک) شده است؛ مرد
جوانی که در خدمت نیروهای زیرزمینی لهســتان علیه آلمان است...

TO BE OR NOT TO BE
: Ernst Lubitsch
: Ernst Lubitsch
: Melchior Lengyel
Edwin Justus Mayer
: Carole Lombard
Jack Benny
Robert Stack
Felix Bressart
Sig Ruman
: Rudolph Maté
: Dorothy Spencer
): March 6, 1942 (US
: 99 Minutes
: United States
: English

روزگار نابســـامانی اســـت .آه ،لعنـــت بـــر ایـــن
سرنوشـــت کینـــه تـــوز کـــه مـــن بـــرای
اصـــاح روزگار از مـــادر زاده شـــدم.
هملت،پایان پردهی اول

هملــت کــه بزرگتریــن و رســاترین فریــاد
شکســپیر علیــه یــک حکومــت نامشــروع اســت
بــا همــهی پیچیدگیهــا و ویژگیهــای نابــش
همــواره بســتر مناســبی بــرای خلــق درامهــای
بیشــماری بــوده و بــه میانجــی پویایــی بــی
بدیلــش راه را بــرای زایــش هنــر از دل پــر رمــز و
رازش گشــوده اســت ،درامــی کــه درام میزایــد.
بــرای ارنســت لوبیچــی کــه نقطــهی شــروع
فعالیــت هنریــش تئاتــر بــوده و حــاال  -یعنــی
ســال 1942کــه جنــگ دوم جهانــی همچنــان
ادامــه دارد  -ایــن نمایشــنامهی تمــام عیــا ِر
شکســپیر دســتمایهی ســاخت فیلــم او قــرار
میگیــرد؛ بــودن یــا نبــودن...
79

ویژه نامه سینما تک قلهک

Directed By
Produced By
Written By
		Starring

Cinematography
Editing By
Release Dates
Running Time
		Country
Language

در ســـال  1933کـــه کنتـــرل مجلـــس
قانونگـــذاری آلمـــان بـــه دســـت حـــزب
ناســـیونال سوسیالیســـت کارگـــران آلمـــان
مشـــهور بـــه حـــزب نـــازی افتـــاد و آدولـــف
هیتلـــر صـــدر اعظـــم آلمـــان شـــد؛ حـــزب
ن ــازی تنه ــا ح ــزب قانون ــی کش ــور اع ــام ش ــد
و هیتلـــر ...
ایدئولـــوژی نـــازی بـــر ناسیونالیســـم افراطـــی
اس ــتوار ب ــود :ب ــر ای ــن اعتق ــاد ک ــه آلم ــان ب ــه
ط ــور طبیع ــی از باق ــی دنی ــا برت ــر اس ــت .ای ــن
دی ــدگاه ب ــه نوبــهی خ ــود از دیدگاه ــی ناش ــی
میشـــد کـــه معتقـــد بـــود آلمانیهـــا بـــه
ی ــک ن ــژاد ن ــاب آریای ــی تعل ــق دارن ــد و دیگ ــر
گروههـــای قومـــی ،بـــه خصـــوص یهودیهـــا،
پســـتتر و خطرناکترنـــد .زنهـــا ذاتـــاً تابـــع
مرداننـــد و شـــهروندان موظفنـــد بـــی چـــون
و چـــرا از رهبـــران سیاســـی کشـــور اطاعـــت
کننـــد.
حکومـــت نـــازی تأثیـــر عمیقـــی بـــر صنعـــت
فیلمســـازی گذاشـــت .بـــه واســـطهی اتفاقاتـــی
کـــه در جریـــان بـــود ،حـــزب نـــازی درصـــدد
پاکســـازی صنعـــت ســـینما از وجـــود یهودیـــان
برآمـــد .بســـیاری از یهودیـــان از کشـــور

گریختنـــد؛ از جملـــه ماکـــس افولـــس ،بیلـــی
وایلـــدر و رابـــرت ســـیودماک .حتـــی ســـمت
بســـیار مهمـــی بـــه فریتـــس النـــگ پیشـــنهاد
شـــد ،امـــا او تبعیـــد را برگزیـــد؛ نخســـت بـــه
فرانســـه و بعـــد بـــه ایـــاالت متحـــده رفـــت.
در حـــدود ده ســـال پیـــش از ایـــن جریانـــات،
ارنســـت لوبیـــچ کـــه درامهـــای تاریخـــیاش -
ب ــه خص ــوص مـــادام دوبـــاری  -م ــورد توج ــه
ق ــرار گرفت ــه ب ــود از آلم ــان ب ــه ای ــاالت متح ــده
مهاجـــرت کـــرده و بـــه عنـــوان کارگردانـــی
صاح ــب س ــبک ب ــه کار خ ــود ادام ــه داد .ب ــرای
فیلمس ــازی متعه ــد و آگاه همچ ــون لوبی ــچ ک ــه
نســـبت بـــه مســـائل پیرامـــون خـــود هرگـــز
ســـکوت و القیـــدی اختیـــار نکـــرده ،پرداختـــن
بـــه نازیســـم و مســـئلهی جنـــگ خیلـــی دور از
انتظـــار نبـــود.
او کـــه بـــا کمـــدی درامهـــای خـــوش ســـاخت
خـــود دســـت روی تاریکـــی و فضـــای پرســـش
برانگی ــز زندگ ــی میگ ــذارد و مخاطب ــش را ب ــه
پوزخنـــدی آگاهانـــه دعـــوت میکنـــد ،اینبـــار
ب ــا ه ــم آمی ــزی هوش ــمندانهای از نمایش ــنامهی
پـــر مغـــز و مانـــای هملـــت و داســـتان خـــود،
کمـــدی بـــودن یـــا نبـــودن را میســـازد.
ِ

هملـــت بـــرای پـــی بـــردن بـــه حقیقـــت قتـــل
پ ــدر و رهای ــی از ش ــک و ش ــبهات آن ،از گ ــروه
نمایشـــیای کـــه بـــه قصـــر آمـــده میخواهـــد
ت ــا صحنــهی ب ــه قت ــل رس ــیدن ش ــاه پیش ــین
دانمـــارک را در برابـــر چشـــمان کالدیـــوس
(ش ــاه کنون ــی) ب ــازی کنن ــد؛ زی ــرا ب ــه خوب ــی
میدانـــد کشـــتن شـــاه آنهـــم در صورتـــی
کـــه عملـــش درســـت و قانونـــی و مشـــروع بـــه
نظ ــر بیای ــد کار آس ــانی نیس ــت .ای ــن نخس ــتین
بـــار اســـت کـــه در تاریـــخ تئاتـــر نمایـــش در
نمایـــش اتفـــاق میافتـــد؛ و ایـــن اتفـــاق
مســـئله ی کـــم اهمیتـــی نیســـت چـــرا کـــه
ایـــن شـــیوه وســـیله و ابـــزار بیـــان واقعیـــت
میشـــود .عنصـــری کـــه لوبیـــچ زیرکانـــه از
آن بهـــره میگیـــرد و پیرنـــگ فیلـــم خـــود را
بـــر اســـاس آن مینویســـد.
او ک ــه در خ ــال فیلم ــش ب ــه وضعی ــت تئات ــر

ـاس حقیق ــت
جن ــگ پرداخت ــه ،بازیگ ــران را مم ـ ِ
میگیـــرد؛ و بـــه وضـــوح نشـــان میدهـــد
نق ــش بازیگ ــر تنه ــا ب ــه وج ــود آوردن لحظ ــات
خـــوش و ســـرگرم کننـــده نیســـت بلکـــه
همانگونـــه کـــه در نمایشـــنامهی هملـــت نیـــز
میبینیـــم افشـــاگری میکنـــد و حتـــی تـــا
جای ــی پی ــش م ـیرود ک ــه از خ ــود نمایش ــنامه
فراتـــر رفتـــه دســـت بـــه عمـــل میزنـــد .در
نمایشـــنامه ،هملـــت بـــه پولونیـــوس دســـتور
میدهـــد کـــه بـــه شایســـتگی بـــا هنرپیشـــگان
رفتـــار کنـــد ،زیـــرا « :آنهـــا تاریخچـــه و
خالصــهی رویداده ــای زمان ــه ان ــد .اگ ــر پ ــس
از مرگـــت نفریـــن نامـــهای بـــر گـــورت داشـــته
باشـــی بهتـــر از ایـــن اســـت کـــه آنـــان در
زندگی ــت از ت ــو ب ــه ب ــدی ی ــاد کنن ــد ».لوبی ــچ
نیـــز در فیلـــم خـــود اهمیـــت بازیگـــر را بـــه
درســـتی بـــه تماشـــاگر مینمایانـــد.

همل ـ ِ
ـت شکس ــپیر ،ج ــوان و فیلس ــوف مس ــلک
اســـت و یکســـر شـــک و دو دلـــی؛ کســـی کـــه
بـــرای گرفتـــن انتقـــام پـــدر و اجـــرای عدالـــت
تعلـــل مـــی کنـــد .شـــخصیت او بارهـــا و
بارهـــا از جانـــب روانـــکاوان مختلـــف مـــورد
نقـــد و بررســـی قـــرار گرفتـــه اســـت ،از جملـــه
فرویـــد ،لـــکان و ...کـــه هـــر یـــک از منظـــر و
دیـــدگاه خـــود بـــه ایـــن شـــخصیت نمایشـــی
میپردازنـــد و علـــل رفتـــار منفعالنـــه هملـــت
را توضیـــح میدهنـــد .کمـــدی لوبیـــچ چنیـــن
فرصتـــی در اختیـــار هملتـــش نمیگـــذارد؛
بنابرایــن او عملگراتــر اســت از هملــت ِ تــراژدی
شکس ــپیر و در تغیی ــر وضعی ــت موج ــود نقش ــی
اساس ــی دارد .در نمایش ــنامه ،همل ــت از جای ــگاه
وی ــژهای در ن ــزد م ــردم برخ ــوردار ب ــوده و ب ــه
دلی ــل اخ ــاق اجتماع ــی و انس ــانیش محب ــوب
همــگان اســت .ایــن انســانیت در هملـ ِ
ـت بــودن
یــا نبــودن تــا جایــی پیــش م ـیرود کــه یــوزف
تـــورا ،همســـرش ماریـــا و سوبینســـکی را بـــه
خاطـــر رابطـــهای کـــه داشـــتهاند میبخشـــد و
ب ــه مس ــئلهی حملــهی نازیه ــا ب ــه کش ــورش
و مســـئولیتی کـــه ایـــن اتفـــاق بـــر عهـــدهاش
میگـــذارد بهـــای بیشـــتری میدهـــد.
شـــخصیتهای نمایشـــنامه همگـــی ناچارنـــد
خـــو ِد واقعـــی شـــان را پنهـــان کـــرده و بـــرای
رســـیدن بـــه هـــدف خـــود نقـــاب بـــه چهـــره
بزنن ــد؛ کالدی ــوس ک ــه ب ــرادر خ ــود را کش ــته
و گرتـــرود را بـــه همســـری گرفتـــه ،مجبـــور
اس ــت نق ــش ش ــاهی نجی ــب و اصی ــل را ب ــازی
کن ــد .گرت ــرود ه ــم نق ــاب خ ــودش را دارد ،از
ســـویی در ســـوز و گـــدازی درونـــی ،خـــود را
بـــه خاطـــر بیوفایـــی بـــه همســـر و فرزنـــدش
ســـرزنش میکنـــد و ســـعی در پیـــدا کـــردن
راه ــی اس ــت ت ــا وج ــدان خ ــود را آس ــودهتر کن ــد
ِ
مســـت زندگـــی جدیـــد و خـــوش
و از ســـویی دیگـــر
گذران ــی های ــش اســت .افلی ــا ک ــه عاش ــق همل ـ ِ
ـت
جـــوان اســـت بـــه خواســـت پـــدر و بـــرادرش،
ایـــن عشـــق را در دل پنهـــان میکنـــد کـــه
ســـرانجامش جنـــون اســـت و خودکشـــی .از
هم ــه مهمت ــر نق ــاب خ ــود همل ــت اس ــت ک ــه
ـت ب ــه حقیق ـ ِ
ب ــرای رهیاف ـ ِ
ـت قت ــل پ ــدر خ ــود
را بـــه دیوانگـــی میزنـــد و نمایشـــی ترتیـــب
میدهـــد .شـــخصیتهای بـــودن یـــا نبـــودن
درســـت بازتـــاب شـــخصیتهای نمایشـــنامه
هس ــتند؛ بای ــد گف ــت ای ــن رویک ــرد زیرکانــهی
لوبی ــچ ب ــه مت ــن شکس ــپیر در خ ــور تحس ــین
ـان ج ــوان را از
اس ــت .ماری ــا عش ــقش ب ــه خلب ـ ِ
همســـرش پنهـــان میکنـــد کـــه البتـــه لوبیـــچ
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آینـــدهای را بـــرای آن در نظـــر نمیگیـــرد و
قضیـــه کمکـــم در طـــول فیلـــم تبدیـــل بـــه
یـــک داســـتان فرعـــی میشـــود و نقـــش آن
کم ــاکان ب ــه عن ــوان مح ــرک داس ــتان و پی ــش
برنـــدهی آن عمـــل میکنـــد .یـــوزف تـــورا
کـــه بیـــرون از نقشـــش در تئاتـــر ،در دنیـــای
خـــود فیلـــم بـــه هملـــت واقعیتـــری بـــدل
میشـــود و ویژگیهـــای شـــخصیتیاش بـــه
ِ
هملـــت نمایشـــنامه نزدیکتـــر اســـت ،بـــه
منظ ــور دف ــاع از نی ــروی زی ــر زمین ــی لهس ــتان
ـان ن ــازی در انگلس ــتان ب ــه س ــر
ک ــه علی ــه آلم ـ ِ
میبـــرد ،نقـــاب پروفســـور سیلتســـکی را بـــه
چهـــره میزنـــد؛ پروفســـوری کـــه جاســـوس
نـــازی هاســـت و بـــه دســـت گـــروه نمایـــش
کشـــته شـــده اســـت.
موضـــوع جاسوســـی و ایـــن فضـــای نـــا امـــن
جهـــان نمایشـــنامه دیـــده میشـــود.
نیـــز در
ِ
پولونیـــوس ،جاســـوس کالدیـــوس اســـت؛ او
وظیفـــه دارد هملـــت را زیـــر نظـــر بگیـــرد.
از طرفـــی پولونیـــوس خـــود ،رینالـــدو،
خدمتـــکارش را بـــه فرانســـه میفرســـتد تـــا
گـــزارش کارهـــای پســـرش را بـــه او بدهـــد.
ش ــاه  -کالدی ــوس -دوس ــتان قدیم ــی همل ــت،
یعنــی روزن کرانتــس و گیلــدن اســترن را بــرای
پـــی بـــردن بـــه افـــکار و اندیشـــههای هملـــت
مأمـــور کـــرده اســـت .پروفســـور سیلتســـکی در
فیل ــم لوبی ــچ مأموری ــت دارد ب ــا نف ــوذ در بی ــن
نیروهـــای لهســـتانی اســـامی خانوادههـــای
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آن ــان را ب ــه دول ــت ن ــازی تحوی ــل ده ــد .ماری ــا
ت ــورا از ط ــرف پروفس ــور دع ــوت ب ــه هم ــکاری
و جاسوســـی میشـــودو بـــه ایـــن ترتیـــب،
بافتـــا ِر کمـــدی درام بـــودن بـــا نبـــودن بـــه
تـــراژدی هملـــت وفـــادار میمانـــد.
در نمایشـــنامه ،کشـــته شـــدن پولونیـــوس
بـــه دســـت هملـــت تصادفـــی و ناخواســـته
اتفـــاق میافتـــد و خـــارج از اراده و برنامـــه
ریـــزی ،کـــه در واقـــع اشـــارهای اســـت بـــه
تـــراژدی
نقـــش تقدیـــر و فضـــای حاکـــم بـــر
ِ
ـم لوبی ــچ ه ــم ای ــن اتفاق ــات
شکس ــپیر .در فیل ـ ِ
رخ میدهنـــد کـــه پیـــش بینـــی نشـــده و
غیـــره منتظرهانـــد و دســـت بازیگـــران را رو
میکنن ــد .ای ــن موض ــوع ،ب ــازی گ ــروه نمای ــش
را بـــه ســـمت دیگـــری میبـــرد و آنـــان را وارد
بـــازی ناخواســـته و مشـــکلتری میکند،کـــه
پـــس آن بـــر میآینـــد .همـــهی
در نهایـــت از
ِ
اینهـــا بـــا طنـــز ِ
ِ
ظریـــف لوبیـــچ میآمیـــزد
داســـتان کمـــدیاش را غنیتـــر میکنـــد.
و
ِ
بودن یا نبودن؟ مسئله این است!
«آیـــا شـــریفتر آنســـت کـــه ضربـــات و
لطمـــات نامســـاعد روزگار را متحمـــل شـــویم
یـــا آنکـــه ســـاح نبـــرد بدســـت گرفتـــه بـــا
آن مشـــکالت بجنگیـــم تـــا آن ناگواریهـــا را از
میـــان برداریـــم؟ »...ایـــن تـــک گویـــی کـــه
معروفتریـــن تـــک گویـــی تاریـــخ تئاتـــر

اســـت ،حـــاوی بزرگتریـــن پرســـش شکســـپیر
اســـت پیرامـــون چیســـتی ِ هســـتی .لوبیـــچ
ن ــام فیلم ــش را از ابت ــدای همی ــن پرس ــش وام
شـــوخی بامـــزه و ظریفـــی
میگیـــرد و بـــا آن
ِ
میکنـــد ،کـــه بـــه زیبایـــی بـــه قامـــت
فیلـــم مینشـــیند .ماریـــا تـــورا کـــه چنـــد
شـــب پیاپـــی از فـــرد ناشناســـی گل دریافـــت
ِ
میکنـــد ،در پاســـخ بـــه پیـــام فرســـتنده،
از او میخواهـــد تـــا زمانـــی کـــه بازیگـــر
نقـــش هملـــت یعنـــی همســـرش یـــوزف تـــورا،
روی صحنـــه جملـــهی بـــودن یـــا نبـــودن را
میگویـــد ،بـــرای دیدنـــش بـــه اتـــاق گریـــم
ب ــرود .ای ــن جمل ــه تبدی ــل ب ــه موتی ـ ِ
ـف لطیف ــی
میشـــود کـــه میتوانـــد عـــاوه بـــر طنـــز
ظاهـــری خـــود تأمـــل برانگیـــز نیـــز باشـــد.
ِ
کمـــدی بـــودن
از
پیـــش
کـــه
لوبیـــچ
ارنســـت
ِ
ی ــا نب ــودن ،در فیل ــم دیگ ــر خ ــود ،نینوچـــکا
ب ــه نق ــد جامعــهی کمونیس ــتی پرداخت ــه ب ــود،
حـــاال در ایـــن فیلـــم بیشـــتر و جدیتـــر بـــه
سیاســـت و نقـــد حکومـــت نـــازی میپـــردازد.
لوبیـــچ در دقایـــق پایانـــی فیلـــم ،آنجـــا کـــه
یکـــی از اعضـــای گـــروه نمایش،کـــه نقـــش
هیتلـــر را بـــازی میکنـــد ،بـــرای خـــاص
شـــدن از شـــر خلبانـــان نـــازی ،بـــه آنهـــا
دســـتور میدهـــد خودشـــان را از هواپیمـــا بـــه
پایی ــن بیندازن ــد و ه ــر دو آنه ــا ب ــدون هی ــچ
پرســـش یـــا مقاومتـــی ایـــن کار را میکننـــد،
اطاعـــت بـــی چـــون و چـــرا از یـــک حکومـــت
فاشیســـت را بـــه نقـــد میکشـــد .تماشـــاگر
بـــه ایـــن صحنـــه میخنـــدد و بـــه فکـــر فـــرو
مـــیرود .هنـــر لوبیـــچ در همیـــن اســـت .بـــه
جدیتریـــن موضوعـــات بشـــری میآویـــزد
و طنـــز گزنـــدهی خـــود را بـــه آن تزریـــق
میکنـــد و بعـــد جلـــو چشـــمان همـــگان
از تصویـــری کـــه ســـاخته پـــرده بـــرداری
میکنـــد؛ و ایـــن همـــه بـــه دور از هـــر نـــوع
تعصـــب سیاســـی صـــورت میگیـــرد.
یکـــی از صحنههـــای زیرکانـــهی بـــودن
یـــا نبـــودن صحنـــهای اســـت کـــه پروفســـور
سیلتس ــکی ب ــه دی ــدن س ــرهنگ اره ــارد ب ــرای
زیرزمینـــی
تحویـــل اســـامی افـــراد نیـــروی
ِ
ِ
ورش ــو م ـیرود؛ س ــرهنگ قالب ـیای ک ــه ی ــوزف
تـــورا نقشـــش را بـــازی میکنـــد تـــا مانـــع
افت ــادن لیس ـ ِ
ـت اس ــامی ب ــه دس ــت ن ــازی ه ــا
ـوخی
ـ
ش
ـه
ـ
ب
ـورا
ـ
ت
ـه
ـ
ک
ـی
ـ
العمل
ش ــود .عک ــس
ِ
بازداشـــتگاه اســـرای ارهـــارد از خـــود نشـــان
میدهـــد همـــان رفتاریســـت کـــه در چنـــد
صحنـــهی بعـــد ،ســـرهنگ ارهـــار ِد واقعـــی

ارنست لوبیچ

در مـــورد همیـــن شـــوخی از خـــود بـــروز
میدهـــد؛ صحنـــهای کـــه اینبـــار تـــورا در آن
نقـــش سیلتســـکی را بـــازی میکنـــد .قرینـــهی
بـــه جایـــی کـــه لوبیـــچ از ایـــن صحنههـــا
میســـازد فقـــط از یـــک فیلمســـا ِز خـــوش
فکـــر بـــر میآیـــد.
در دقیقـــهی ســـیوپنجم فیلـــم وقتـــی ماریـــا
ب ــرای کم ــک ب ــه نی ــروی زیرزمین ــی ورش ــو ب ــه
یـــک کتابخانـــه مـــیرود ،از فروشـــنده کتـــاب
آناکارنینـــای تولســـتوی را طلـــب میکنـــد؛
ِ
کتابـــی کـــه داســـتانش بـــی شـــباهت بـــه
خلبـــان جـــوان
داســـتان آشـــنایی خـــود او بـــا
ِ
نیســـت .در شـــبی کـــه ماریـــا بـــا سیلتســـکی
قـــرار شـــام دارد مـــا او را در همـــان لباســـی
میبینیـــم کـــه در ابتـــدای فیلـــم بـــه عنـــوان
لبـــاس نمایـــش آن را بـــه تـــن کـــرده و نظـــر
ِ
کارگـــردان ِ گـــروه را میپرســـد و بـــا اشـــتیاق
بـــه شـــکوه شـــب اجـــرا میاندیشـــد؛ ماریـــا
دارد در برابـــر سیلتســـکی بـــازی میکنـــد.
توجهـــی کـــه لوبیـــچ بـــه ایـــن جزئیـــات
میکنـــد ثابـــت میکنـــد کمدیهـــای او تـــا
چـــه انـــدازه از کمدیهـــای دم دســـتی و کـــم
مایـــه بـــه دور اســـت.
در مـــورد صحنهپردازیهـــای فیلـــم ،بـــه
نظـــر میرســـد در آن بـــه خاطـــر پیونـــدی
کـــه بـــا تئاتـــر وجـــود دارد ،ســـعی لوبیـــچ بـــر
ایـــن بـــوده تـــا انـــدازهای ســـنجیده و حســـاب
شـــده باشـــد کـــه مـــرزی بیـــن بخشهـــای

مرب ــوط ب ــه کار گ ــروه نمای ــش و دنی ــای فیل ــم
بـــه وجـــود نیایـــد و مخاطـــب مـــدام در حـــال
رفــت و برگشــت از یــک فضــا بــه فضــای دیگــر
نباشـــد .بنابرایـــن تصاویـــری بـــه تماشـــاگر
ارائـــه میشـــودکه دارای فضایـــی یـــک دســـت
و ملمـــوس و روان اســـت.
فیل ــم لوبی ــچ زمان ــی ب ــه پای ــان میرس ــد ک ــه
یـــوزف تـــورا بـــر صحنـــه در حـــال بـــازی در
نمایشــنامهی هملــت و اجــرای مونولــوگ بــودن
ـان
ـی خــود اســت؛ خلبـ ِ
یــا نبـ ِ
ـودن بــه یــاد ماندنـ ِ
جـــوان اینبـــار از جـــای خودبرنمیخیـــزد ولـــی
مـــرد جـــوان دیگـــری بـــه جـــای او ســـالن را
تـــرک میکنـــد و در نهایـــت کمـــدی درا ِم
بـــودن یـــا نبـــودن در ســـاختار دایـــرهای خـــود
بـــه اوج معنایـــش میرســـد.
دق ــت و وس ــواس لوبی ــچ در پ ــردازش و روای ــت
داســـتانهای هـــدف دار از او کارگردانـــی
میســـازد کـــه الگـــوی کارگردانـــان بعـــد
از خـــود میشـــود .هیچـــکاک او را مـــرد
ســـینمای نـــاب میدانـــد و اورســـن ولـــز او
را غـــول ســـینما بـــا اســـتعدادی حیـــرت آور
میشناس ــد .بیل ــی وایل ــدر ک ــه بی ــش از هم ــه
متأثـــر از ســـینمای لوبیـــچ اســـت ،ســـالها
در اتـــاق کارش تابلویـــی میآویـــزد بـــا ایـــن
نوشـــتار کـــه «:لوبیـــچ ،چطـــور از عهـــدهی اون
نـــوع فیلمســـازی بـــر میاومـــدی؟»

کارگ ــردان ،تهی ــه کنن ــده ،فیلمنام ــه نوی ــس و
بازیگـــر ( ،1892برلیـــن آلمـــان .)1949 -
از نوجوان ــی روی صحن ــه میرف ــت و در ش ــانزده
ســـالگی تـــرک تحصیـــل کـــرد .در  1911بـــه
گـــروه تئاتـــری ماکـــس راینهـــارت پیوســـت.
یـــک ســـال بعـــد ،بـــرای کمـــک خـــرج ،بـــه
عنـــوان کارگـــر صحنـــه در اســـتودیوهای
فیلمس ــازی بیوس ــکوپ در برلی ــن مش ــغول ب ــه
کار شـــد .خیلـــی زود جلـــوی دوربیـــن رفـــت
و بانقشهـــای کمـــدی مـــورد توجـــه قـــرار
گرف ــت .پ ــس از چن ــدی ،ب ــرای تمرک ــز بیش ــتر
بـــر کارش ،بازیگـــری را رهـــا کـــرد و صرفـــاً
بـــه فیلمســـازی روی آورد .بـــا چشـــم هـــای
مومیایـــی مـــا ( )1918در مقـــام کارگـــردان
فیلمهـــای جـــدی مـــورد توجـــه قـــرار گرفـــت
و بـــا کارمـــن ( )1918بـــه شـــهرت رســـید.
بـــه لطـــف درام هـــای تاریخـــی موفقـــی مثـــل
مـــادام دوبـــاری ( )1919ب ــه هالی ــوود دع ــوت
شـــد و در  1923بـــه آمریـــکا مهاجـــرت کـــرد.
در هالیـــوود در دوران صامـــت و ناطـــق ،بـــا
کمدیهایـــش بـــا اســـتقبال بســـیاری روبـــرو
بـــود .در  1947اســـکاری ویـــژه (بـــه خاطـــر
دســـتاوردهایش در صنعـــت ســـینما) دریافـــت
داش ــت .همس ــر دوم ــش ،ویوی ــن گ ــی (-1935
 ،)1943بعـــد از ایـــن ســـال هـــا ،بازیگـــر بـــود.
زندگـــی حرفـــهای متنـــوع لوبیـــچ ،از بازیگـــری
در گ ــروه تئات ــری ماک ــس راینه ــارت در برلی ــن
تـــا مدیریـــت تولیـــدات کمپانـــی پارامونـــت را
غالبـــاً بـــه دورههایـــی تقســـیم میکننـــد تـــا
طیـــف گســـتردهی قابلیتهایـــش را نشـــان
دهنـــد؛ هـــر یـــک از ایـــن دورههـــا آنقـــدر
مصالـــح در اختیـــار میگذارنـــد کـــه میتـــوان
بـــر اساسشـــان ،کتابـــی پـــر و پیمـــان نوشـــت.
امـــا شـــاید راحتتـــر باشـــد تولیـــدات لوبیـــچ
را بـــه ســـه دوره تقســـیم کـــرد :فیلمهـــای
آلمانـــیاش بیـــن  1913تـــا 1922؛ فیلمهـــای
هالیـــوودیاش  1923تـــا 1934؛ و فیلمهایـــی
کـــه از  1935تـــا زمـــان مرگـــش در  1947در
هالیـــوود ســـاخت .لوبیـــچ در پنـــج ســـال اول
فیلمســـازی در آلمـــان  19تـــا فیلـــم کوتـــاه
ســـاخت .بیشـــتر ایـــن فیلمهـــا ،کمدیهایـــی
بـــزن بکـــوب بودنـــد کـــه خـــود در آنهـــا
نقـــش شـــخصیتی را بـــه نـــام مایـــر را بـــازی
میکـــرد .امـــروزه فقـــط ســـه تـــا از فیلمهـــای
یـــک تـــا پنـــج حلقـــهای باقـــی ماندهانـــد .او
پیـــش از مهاجـــرت و در پنـــج ســـال بعـــدی
ویژه نامه سینما تک قلهک
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در آلمـــان 18 ،فیلـــم دیگـــر ســـاخت کـــه بـــه
ط ــور مس ــاوی ،از کم ــدی (ک ــه برخ ــی هم ــان
مضامیـــن هالیـــوودیاش را دارنـــد) و درامهـــای
تاریخـــی تشـــکیل شـــدهاند .در اغلـــب ایـــن
درامه ــای تاریخ ــی ،پوالنگ ــری ب ــازی م ــی ک ــرد
ک ــه ق ــدرت بازیگ ــری او از ی ــک ط ــرف و کیفی ــت
ب ــاالی کارگردان ــی لوبی ــچ از ط ــرف دیگ ــر ،باع ــث
شـــد مـــورد توجـــه بیـــن المللـــی قرار گیرنـــد.
فیلـــم مشـــترک آن دو ،مـــادام دوبـــاری عـــاوه
بـــر آن کـــه باعـــث شکســـتن تحریـــم واردات
فیلمهـــای آلمانـــی شـــد کـــه پـــس از جنـــگ
جهانـــی اول وضـــع شـــده بـــود ،بـــه هجـــوم
اس ــتعدادهای آلمان ــی ب ــه هالی ــوود نی ــز کم ــک
کـــرد .لوبیـــچ بـــه دعـــوت مریپیـــک فـــورد بـــه
هالیــوود رفــت .او امیــدوار بــود بتوانــد فاوســت
را بـــا شـــرکت پیـــک فـــورد بســـازد؛ ولـــی در
نهایـــت در مـــورد رزیتـــا ( )1923توافـــق بـــه
دســـت آمـــد کـــه رمانســـی تاریخـــی بـــود در
مایههـــای آنچـــه در آلمـــان میســـاخت.
لوبیـــچ پـــس از پیوســـتن بـــه بـــرادران وارنـــر،
پنـــج فیلـــم کارگردانـــی کـــرد کـــه بـــه طـــور
واضـــح عالیـــق مضمونـــی اش را مشـــخص
کردن ــد .اینه ــا فیلمهای ــی جم ــع و ج ــور بودن ــد
و بـــه روابـــط عاطفـــی بیـــن زنـــان و مـــردان
میپرداختنـــد و از صـــدور پیامهـــای اخالقـــی
مرس ــوم پرهی ــز داش ــتند و توصیف ــی ملم ــوس و
واقعـــی از زن ارائـــه میدادنـــد .لوبیـــچ ،تصویـــر
پیچیـــدهای از شـــخصیتهای زن عرضـــه کـــرد
کـــه تهاجمـــی و غیـــر احساســـاتی بودنـــد و
میتوانســـتند بیواهمـــه از مـــرگ یـــا مطـــرود
ش ــدن ،امی ــال و خواس ــتههای خ ــود را مط ــرح
ســـازند .لوبیـــچ دیـــدگاه جدیـــد و ســـالمی
از روابـــط انســـانی ارائـــه داد و درک و فهـــم
آمریکاییهـــا را از نقـــش زن در جامعـــه بـــاال
بـــرد؛ ولـــی ایـــن کار را بـــه روشـــی ســـطحی
انجـــام داد :زنانـــش در نهایـــت ،بـــر تـــداوم
وضعیـــت موجـــود صحـــه مـــی گذاشـــتند.
محفـــل ازدواج ( ،)1924یعنـــی معروفتریـــن
فیلم ــش در ای ــن دوره ،ضمنــاً ،اس ــاس الگوی ــی
روایــی را پایــه گذاشــت کــه در بیشــتر کارهــای
لوبیـــچ یافـــت میشـــوند :شـــخص ســـومی
ک ــه ب ــه عن ــوان عام ــل ش ــتاب دهن ــده عم ــل
میکنـــد .پیـــدا شـــدن ســـرو کلـــه نفـــر ســـوم،
یــک رابطــه محکــم عاطفــی را بــه طــور موقــت
مـــورد تحلیـــل قـــرار میدهـــد و احتمـــال
بیوفایـــی ،فرصتـــی بـــه وجـــود مـــیآورد تـــا
زوج اصلـــی بـــه ارزیابـــی رابطهشـــان بپردازنـــد.
آنهـــا بـــه یـــک خودآگاهـــی جدیـــد دســـت
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مییابنـــد و مســـئولیتهایی را کـــه نســـبت
بـــه یکدیگـــر دارنـــد ،درک میکننـــد .لوبیـــچ
تـــا بیـــوه شـــادان در  ،1934بـــه گونههـــای
مختلـــف روی همیـــن مضمـــون کار کـــرد.
اواخـــر دهـــۀ  ،1920ســـالهای پرتنشـــی
بـــود چـــون هـــر کمپانـــی در تکاپـــو بـــود تـــا
خـــود را بـــا شـــرایط ســـینمای ناطـــق وفـــق
دهـــد ،امـــا لوبیـــچ ظاهـــراً هیـــچ مشـــکلی
در ایـــن زمینـــه نداشـــت؛ او کیوســـک صـــدا
را در گوشـــه اســـتودیو ،صرفـــاً دردســـری
تلقـــی میکـــرد کـــه میشـــد راحـــت آن را
رفـــع کـــرد .هفـــت تـــا از فیلمهـــای او بیـــن
 1929تـــا  ،1934موزیـــکال بودنـــد ولـــی نـــه
از آن انـــواع تئاتـــری از اول تـــا آخـــر رقـــص
و آوازی .در ایـــن دوره ،موزیکالهـــا چنـــان
بـــازار را اشـــباع کردنـــد (چـــه راهـــی بهتـــر از

ســـاختن موزیـــکال بـــرای بهـــره گیـــری از آن
تکنولـــوژی جدیـــد؟) کـــه پـــس از مدتـــی دل
مـــردم را زد .در تاریـــخ ســـینما ،ســـالهای
س ــینما بی ــن  1930ت ــا  1933را ب ــه منزلــهی
خألیـــی موزیـــکال تلقـــی میکننـــد؛ حـــال
آنکـــه در همـــان ســـالها بـــود کـــه لوبیـــچ
ســـهم بزرگـــی در غنـــا بخشـــیدن بـــه ایـــن
ژان ــر ب ــازی ک ــرد .او نخس ــتین فیلمس ــازی ب ــود
کـــه کوشـــید قطعـــات موزیـــکال را بـــا طـــور
طبیعـــی در دل پیرنـــگ جـــا بینـــدازد .لوبیـــچ،
ابت ــدا ب ــا رژهی عشـــق ( )1929ب ــا اس ــتفاده از
دوربیــن متحــرک ،تدویــن هوشــمندانه و ادغــام
قطعـــات موزیـــکال مناســـب و جـــذاب ،حالـــت
تئاتــری و تصنعــی را از داســتان گرفــت و بدیــن
ترتیـــب ،قالبـــی بـــرای فیلمهـــای موزیـــکال
جـــا انداخـــت کـــه تـــا بـــه امـــروز اســـتفاده

میشـــود .در  ،1932لوبیـــچ نخســـتین فیلـــم
ناطـــق غیـــر موزیـــکال خـــود ،دردســـر در
بهش ــت را ســاخت .بســیاری از منتقــدان حتــی
اگ ــر ای ــن فیل ــم را بهتری ــن کار لوبی ــچ ندانن ــد،
مظهـــر تمـــام عیـــار تمامـــی آنچـــه میداننـــد
کـــه لوبیـــچ بـــا آن بـــاز شـــناخته میشـــود:
گفتگوهـــای هوشـــمندانه ،پیرنگهـــای جالـــب،
شـــخصیتهای پیچیـــده و شـــاد و شـــنگول ،و
ادب و نزاکتـــی کـــه بـــر رفتـــار شـــخصیتها
حاکـــم اســـت .یعنـــی آنچـــه کـــه در کل ،بـــه
اثره ــای لوبیچ ــی ش ــهرت یاف ــت .ح ــال اینک ــه
اث ــر لوبیچ ــی دقیقــاً از چ ــه ق ــرار اس ــت ،ای ــن
را طرفدارانـــش مـــدام مـــورد بررســـی قـــرار
داده و لوبیـــچ و روش کارش را بـــا توصیفـــات
شـــاعرانه در زرورق هـــای ســـتایش آمیـــز
پیچانـــده انـــد .بـــه گفتـــهی اندروســـاریس،
قلـــق لوبیچـــی ،رو کـــردن لحظـــات شـــاد در
غـــم انگیزتریـــن و کوبندهتریـــن دقایـــق فیلـــم
اس ــت .از دی ــدگاه لیالندپ ــواگ ،س ــبک لوبی ــچ،
بـــه طـــرز باشـــکوهی جـــذاب و روان اســـت و
قابلی ــت هوش ــمندانهای ب ــرای انتق ــال تلویح ــی
چیزهایـــی بیـــش از آنچـــه نشـــان میدهـــد،
دارد .اظهـــار نظرهایـــی چـــون ایـــن آخـــری،
باعـــث شـــد لقـــب تأســـف بـــار کارگـــردان
دره ــا ب ــه لوبی ــچ اط ــاق ش ــود چ ــون تع ــدادی
از شـــوخیهایش بـــه فعالیتهایـــی بســـتگی
داش ــت ک ــه ب ــه ط ــور ضمن ــی پش ــت دره ــای
بســـته اتفـــاق میافتادنـــد .حـــال ،بـــدون در
نظـــر گرفتـــن ایـــن مســـئله کـــه کـــدام یـــک
از ایـــن توصیفهـــای رمانتیـــک را انتخـــاب
میکنیـــم ،قلـــق لوبیچـــی میتوانـــد عمـــأ
بـــه عنـــوان تمهیـــد روایـــی رایجـــی نگریســـته
شـــود کـــه از دوران ســـینمای صامـــت
سرچشـــمه گرفتـــه :قطـــع کـــردن از بـــده
بســـتان دراماتیـــک و پرداختـــن بـــه چیزهـــا
یـــا جزئیـــات کوچکـــی کـــه تعبیـــری شـــوخ و
ش ــنگ ی ــا افش ــاگرانه درب ــارهی اکش ــن اصل ــی
ارائـــه میدهنـــد .توضیـــح و تفســـیر هـــر چـــه
کـــه باشـــد ،ســـبک لوبیـــچ بـــه یـــک انـــدازه
بـــه مـــذاق منتقدهـــا و ســـینما رو هـــا خـــوش
آم ــد .ده س ــال پ ــس از مهاج ــرت ب ــه آمری ــکا،
 18فیلـــم بلنـــد و قســـمت هـــای از دو فیلـــم
اپیزودیـــک را ســـاخت و بـــه عنـــوان یکـــی از
مهمتریـــن کارگردانـــان هالیـــوودی شـــناخته
شـــد.
آخری ــن دورهی زندگ ــی حرف ـهای لوبی ــچ زمان ــی
آغـــاز شـــد کـــه در  1935بـــه ســـمت مدیـــر
تولیـــدات پارامونـــت منصـــوب شـــد؛ مقامـــی

ک ــه فق ــط ی ــک س ــال دوام آورد .او ک ــه ع ــادت
داشـــت تمامـــی انـــرژیاش را صـــرف پـــروژهای
کنـــد و بعـــد ســـراغ پـــروژه ی بعـــدی بـــرود،
همزمـــان از عهـــدهی چنـــد کار بـــر نمیآمـــد.
لوبیـــچ را متهـــم کردنـــد کـــه از زمانـــهاش
عقـــب افتـــاده و از ایـــن رو هجویـــهی سیاســـی
خـــود ،نینوچـــکا ( )1939را ســـاخت کـــه
امـــروزه ،احتمـــاالً معروفتریـــن اثـــرش تلقـــی
میشـــود .او در ســـیاهترین کمـــدیاش ،بـــودن
ی ــا نب ــودن ( ،)1942ب ــه اس ــتفاده از ش ــوخی و
طن ــز ادام ــه داد؛ فیلم ــی ک ــه در زمان ـهی خ ــود
ب ــا اس ــتقبال م ــردم روب ــرو ش ــد و ام ــروزه نی ــز
دوبـــاره در کانـــون توجـــه مـــردم و منتقـــدان
قـــرار دارد .اگـــر بزرگتریـــن اســـتعداد لوبیـــچ
را قابلیتـــش در خنـــده گرفتـــن از تماشـــاگر
دربـــارهی جدیتریـــن وقایـــع و نگرانیهـــای
بشـــری بدانیـــم و او را ســـینماگری تلقـــی
کنیـــم کـــه از کمـــدی بهـــره مـــی گرفـــت
تـــا تماشـــاگر را نســـبت بـــه شـــرایط زندگـــی
خـــود آگاه ســـازد ،بنابرایـــن میتـــوان بـــودن
یـــا نبـــودن را پختهتریـــن کارش در تمامـــی
زندگـــی حرفـــهاش قلمـــداد کـــرد .لوبیـــچ،
کـــه جرالدمســـت ،او را پـــس از دیویـــدوارک
گریفیـــث ،بزرگتریـــن تکنســـین ســـینمای
آمری ــکا ،توصی ــف ک ــرده ،فق ــط دو فیل ــم دیگ ــر
بـــه پایـــان رســـاند .در  ،1947در مجلـــس
ترحیـــم او مرویـــن لیـــروی چنیـــن از اســـتاد
ســـتایش کـــرد« :لوبیـــچ تکنیـــک کمـــدی را
بی ــش از ه ــر ک ــس دیگ ــری تکام ــل بخش ــید؛
ناگه ــان زمی ــن خ ــوردن و ج ــا خ ــوردن کن ــار
گذاش ــته ش ــد و از منب ــع خن ــده ه ــای عمی ــق
درونـــی بهـــره بـــرداری شـــد».

منابع:
 .1رحیمیـــان ،بهزاد ( .)1389دانشـــنامۀ
ســـینمایی ،جلد ســـوم ،انتشـــارات روزنه
کا ر
 .2بوردول ،دیوید ،تامســـون ،کریســـتین
(.)1386ترجمـــه ی روبـــرت صفاریـــان،
تاریخ ســـینما ،انتشـــارات مرکز
ویژه نامه سینما تک قلهک
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وودی آلن

نویسنده :مجید میرجمالی

majidleave@yahoo.com

متولد  1 :دسـامبر 1935
قطعـاً دربـاره وودی آلن دیگر مطلبی نیسـت
کـه گفتـه نشـده باشـد .اگـر دسـت مـن بود
کـه بعـد از کلمـه (باشـد) سـه نقطـه قـرار
مـیدادم و صفحـه را خالـی نگه میگذاشـتم
مثـل همـان کاری کـه سـت مـک فارلـن در
مراسـم اسـکار هنـگام معرفی مریل اسـتریپ
انجـام داد و بـدون مقدمـه چینـی صحنـه را
تـرک کرد.
در حقیقـت وو دی آلـن در دنیـای سـینما
یکـی از یگانههاسـت .از همیـن اول تکلیـف
را مشـخص کنیـم کـه هیـچ کاری بـه
رسـواییهای جدیـد و اخیـر و قدیمـی و ...
ً
اصلا بـه مـا چـه ربطـی دارد کـه
او نداریـم
او بـا دختـر خوانـد هاش ازدواج کرده اسـت و
بـرای همیـن رابطـهاش را بـا میـا فـارو بهـم
ریخـت و ...
ژان رنـوار گفتـه بـود کـه دیـدن فیلمهـای
85
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وودی آلـن باعـث شـده بـود کـه دورهای از
افسـردگی نجـات پیـدا کنـد.
همیـن و بـس .وودی آلـن شـاید شـخصیت
ضـد اجتماعـی داشـته باشـد و ضـد مراسـم
اسـکار و غیـره و ذالـک .ولـی فیلمهـای او
امیدوارکننـده و زنـده اسـت .بدتریـن فیلـم
وودی آلـن یکـی از فیلمهـای خـوب سـینما
اسـت .وودی آلـن را بـه خـوب ،عالـی و
شـاهکار تقسـیم میکنیـم و هـر کـس بـا
سـلیقه خـودش میتوانـد فیلمهـای او را
در ایـن سـه طبقـه جـا دهـد .اگـر میگویید
فیلـم بـد هـم دارد خودتـان خبـر نداریـد
و نمی دانیـد در اصـل داریـد یـک فیلـم
خـوب میبینیـد البتـه چـرا ...دروغ نگوییـم
بدتریـن فیلـم وودی آلـن اولیـن فیلمـش
یعنـی تایگـر لیلـی ،چـه خبـرا ؟ اسـت .که
مـا ترجیـح میدهیـم آن را فرامـوش کنیـم.
بایـد هـم فرامـوش کنیـم ،چـون وودی آلـن

از پـول را بـردار و فـرار کـن شـکل گرفت
و تکمیـل شـد.
در نهایـت پیشـنهاد دلـی بـرای شـما داریم.
هـر چـه فیلـم از از وودی آلـن موجود اسـت
را جمـع آوری کنیـد .هـر  58تـا را خیالتـان
جمـع که همـه آنها در نت موجود اسـت و یا
خودتـان میتوانیـد آن را دانلـود کنیـد و یـا
سـفارش بدهیـد برایتـان رایـت کنند (منهای
فیلمـی کـه در سـینماتک پخش میشـود) بعد
از اول شـروع کنیـد فیلمهـای او را دیـدن.
(حتـی آنهایـی را هـم کـه ً
قبلا دیدهایـد).
ً
اصلا یـک مـاه و نیـم را فقـط اختصـاص
بدهیـد بـه آلـن  .هر شـب یکـی از فیلمهای
او را ببینیـد .قـول میدهـم بعـد از یـک مـاه
هـر چـه مشـکل و بدبختـی و ناامیدی اسـت
را فرامـوش کردیـد و زندگـی طعـم تـازهای
مـی دهـد .جدی!

.1

وودی آلــن بــر عکــس پرســوناژ
مشــخصی کــه از خــودش در فیلمهایــی
کــه ســاخته ارائــه داده ،آدم بازنــده
و بدبختــی نبــو ده اســت .او در دوران
دبیرســتان دانــش آمــوز بســیار محبوبــی
بــود و اتفاقــاً در رشــتههای ورزشــی مثــل
بیســبال و بســکتبال شــرکت میکــرد
و حســابی در جنــب و جــوش بــود و در
حــال حاضــر هــم جــزو یکــی از تماشــاگران
همیــن ورز شهــا بــه حســاب میآیــد .در
امتیــاز نهایــی شــخصیت اصلــی تنیــس
بــازی میکنــد کــه یکــی از مهمتریــن
ورز شهــای مــورد عالقــه آلــن اســت.

.2

در سـه سـالگی بـا دیـدن سـفید
برفـی و هفـت کوتولـه عاشـق سـینما شـد

و در  5سـالگی یـک سـینما رو حرفـهای
بـه حسـاب میآمـد مثـل خیلیهـا گفتـه
کـه سـینما خانـه دومـش بـود .همـه جـور
فیلمـی هـم میدیـد .از کمد یهـای برادران
مارکـس و پرسـتون و اسـترجس و چاپلیـن،
تـا فیلمهـای جنایـی و نـوآر از بـوگارت و
جمیـز کاگنـی و ...

.3

ماننـد اکثر هنرمندان بـه ماندگاری
اثـرش در طـول گذشـت زمـان بیشـتر
اهمیـت میدهـد تـا تاثیر آنـی و لحظهای .او
تلویزیـون را بـه خاطـر همیـن رها کـرد زیرا
معتقـد بـود کـه آثـار بیارزشـی هسـتند که
طـی گذشـت زمـان محـو میشـوند.

.4

اصلا آدم پرحرفـی نیسـت .درونـی
کار میکنـد و مینویسـد و میسـازد و جلـو
مـیرود .زیـاد بـا بازیگـران دربـاره نقـش
صحبـت نمیکنـد .بـا عوامـل صحبتـی ندارد
مگـر اینکـه کار بـه خصوصـی بـا فیلمبـردار
اصلـی یـا بازیگـران داشـته باشـند .عوامـل
تـدارک و دسـتیاران هـم فقـط آدمهایـی
هسـتند کـه در جلـو وودی آلـن راه میروند
و حقوقشـان را میگیرنـد و نـه آنهـا بـا

آلـن کاری دارنـد و نـه او بـا آنهـا در دوران
دانشـجویی هـم چنیـن اخالق خوبی داشـت
ً
مثلا از بحـث و تحلیـل بعـد از نمایـش
و
فیلمهـا فـراری بـود و همیـن باعـث شـد از
دانشـگاه اخـراج شـود.

.5

بـا جشـنوار هها مشـکل دارد ولـی
در هـر حال هـر کارگـردان و بازیگـر مخالف
ایـن جشـنوار هها در مقطعـی در این مراسـم
هـا حاضـر میشـوند .وودی آلـن بـرای
اولیـن بـار در سـال  2002در جشـنواره
کـن حاضـر شـد و در همین سـال هـم برای
اولیـن بـار در مراسـم اسـکار آمـد کـه البته
دلیـل مهمـی داشـت و میخواسـت بـا تهیـه
کننـدگان مذاکـره کنـد تـا بعـد از حـوادث
 11سـپتامبر فیلمبـرداری را در نیویـورک
ادامـه بدهنـد.

.6

عالقـهای بـه قسـمتهای ویـژه
مخصـوص د یو یدی و بلـوری فیلمهـا
نـدارد و عقیـد هاش ایـن اسـت کـه فیلـم
خـودش بـا تماشـاگر صحبـت میکنـد .در
هیچکـدام از دیسـکهای آثـارش مصاحبـه
و توضیحـات مربـوط بـه فیلـم (کامنتـری)
وجـود نـدارد.

.7

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

کنــد .تمــام فیلمنامههــای خــود را بــا
دســتگاه تایــپ قدیمــی آلمانــی کــه ســالها
قبــل تهیــه کــرده بــود مینویســد .یــک
قیچــی ،چســب ،منگــه و منگــه کــش جــزو
وســیلههای ثابــت اوســت کــه اگــر خواســت
قســمتی از فیلــم نامــه را عــوض کنــد بــا
چســباندن ورقههــا بــه یکدیگــر کار خــودش
را پیــش ببــرد .ایمیلهایــش را از طریــق
دســتیارانش بررســی میکنــد.

.9

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

10

در کارنامـه طویـل خودش بـه همه
ژانـر ( به جز وسـترن و ترسـناک) ادای دین
کـرده اسـت و گاهـی فیلمهـای مـورد عالقه
خـودش را بـه زبـان خـودش کپـی کـرده
اسـت مثلا فیلمهـای داخلـی و سـپتامبر
بـه وضـوح یـادآور فیلمهـای برگمـان اسـت.
روزهـای رادیـو تمامـاً فیلمهـای فلینـی و
مخصوصـاً آمارکـورد را بـه یادمـان آورد.
خاطـرات استارداسـت هـم کـه یک نسـخه
وودی آلنـی از فیلـم هشـت و نیـم فلینـی
اسـت .آلـن فیلمهـای روسـتایی و بـا فضایی
کـه یـادآور داسـتانهای جیـن آسـتین را
دسـت انداختـه اسـت ( یـک کمدی جنسـی
بـرای بعـد از ظهر) .بـا ژانـر موزیـکال بازی
کـرده اسـت ( همـه میگوینـد دوسـتت
دارم) .نـوآر و اکسپرسیونیسـم را همینطـور
(سـایه ها و مه).

.8

ســنتی اســت و میگویــد اصــا
نمیتوانــد بــا کامپیوتــر و تکنولــوژی کار
ویژه نامه سینما تک قلهک
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عاشقانه ای عصبی؛ آنی هال

نویسنده :فرناز ربیعی

rabiee@pardis-gholhak.com

خالصه داستان
داســتان فیلم مربوط به زندگی الوی ســینگر (وودی آلن) است که یک بازیگر
طنز و یک شــو من میباشــد .الوی سینگر ســعی دارد بفهمد چرا رابطهاش با
دختری به نام آنیهال (دایان کیتن) که یک خواننده اســت یک سال قبل قطع
شده است.

ANNIE HALL
: Woody Allen
: Charles H. Joffe
: Woody Allen
Marshall Brickman
: Woody Allen
Diane Keaton
Tony Roberts
Carol Kane
: Gordon Willis
: Ralph Rosenblum
: United Artists
: April 20, 1977
: 93 Minutes
: United States
: English
نقد و تحلیل فیلم

آنیهــال یکــی از آیکونیکتریــن فیلمهــای
وودی الــن اســت؛ در عیــن حــال بــرای
هوادارانــش ،کــه کمدیهــای موفــق او را در
دهــه  70دنبــال میکردنــد ،اتفــاق عجیبــی بــود.
کســی فکــرش را نمیکــرد ایــن اثــر نقطــه
عطفــی در کارنامــه او محســوب شــود و او ایــن
ســبک خــود را تــا دو دهــه بعــد بــا ســماجت
ادامــه دهــد .امــا همــه بــر ایــن موضــوع توافــق
دارنــد کــه آنــی هــال مقدمـهای بــرای ســینمای
پســت مــدرن دهههــای بعــدی اســت.
فــروش خوبــش در گیشــه و ربــودن  4جایــزه
اســکار بــرای بهتریــن فیلــم ،بهتریــن فیلنامــه،
بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن بازیگــر زن
تنهــا بخشــی از امتیــازات خــوب آن محســوب
میشــو د.
وودی آلـــن بـــا ســـاخت فیلمـــی همچـــون
آنیهـــال نوعـــی ســـبک شـــخصی را
پایهری ــزی ک ــرد ک ــه بتوان ــد ب ــه عن ــوان ی ــک
روشـــنفکر نیویورکـــی دغدغههایـــش را دربـــاره
هنـــر ،ســـینما ،روابـــط و جامعـــه بـــه آســـانی
هـــم بیـــان کنـــد و هـــم هجـــو کنـــد .ایـــن
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ســـبک را اکنـــون بـــا قهرمـــان نمونـــهایاش
ال ــوی س ــینگر آن ــی ه ــال ب ــه ی ــاد میآوری ــم.
آنیهـــال موفقیتـــی بـــزرگ بـــود کـــه از
آراســـتگی واقعیـــات اجتماعـــی بـــا طنـــزی
متفـــاوت بدســـت آمـــده بـــود .الـــوی ســـینگر،
قهرمـــان داســـتان ،دیدگاههـــای جالبـــی را
بی ــان میکن ــد و در اول فیل ــم ه ــم قص ــد دارد
تکلیــف خــود را بــا مخاطبــش مشــخص کنــد،
او در اول فیلـــم بـــه معرفـــی خـــود میپـــردازد.
او میخواه ــد بگوی ــد ب ــا فیلم ــی طرفی ــد ک ــه
میخواه ــد ب ــا ش ــما صحب ــت کن ــد ،قص ــدش
طنـــز نیســـت ولـــی طنـــز چاشـــنی آن شـــده
اســت .شــاید اول برایمــان معلــوم نباشــد وودی
آل ــن واقع ــی اس ــت ک ــه در ح ــال ح ــرف زدن
بـــا ماســـت یـــا شـــخصیت اصلـــی فیلـــم؛ بـــه
خصـــوص بـــا توجـــه بـــه لحـــن جـــدیاش در
هن ــگام صحب ــت.
گفتـــار آغازیـــن الـــوی ســـینگر و صحنههـــای
متعاقـــب آن ،نمایشگـــر سرشـــت پیچیـــده
روایتگـــری در گفتمـــان جهـــان اوســـت.
پـــس از آن کـــه الـــوی ســـینگر بهطـــور
مســـتقیم تماشـــاچیان را مخاطـــب قـــرار
میدهـــد ،شـــاهد سکانســـی از صحنههـــای

مختل ــف هس ــتیم ک ــه در ترتی ــب زمانیش ــان،
جابهجاییهـــای افراطـــی صـــورت گرفتـــه
اســـت .ایـــن جابهجایـــی تاریخـــی ،عملکـــرد
کلـــی فیلـــم را در رابطـــه بـــا زمـــان و مـــکان
ترســـیم میکنـــد .بـــه ایـــن طریـــق ،در ایـــن
صحنههـــای اولیـــه ،مـــا مســـتقیماً از موضـــع
مخاط ــب ال ــوی ب ــه مط ــب دکت ــر خانوادگ ــی او
ک ــه ال ــوی خردس ــال را معاین ــه میکن ــد ،ب ــه
خان ــه دوران کودکــیاش ک ــه اظه ــار دارد زی ــر
ی ــک چ ــرخ و فل ــک ق ــرار داش ــته ،ب ــه صحن ــه
پیـــادهروی کنـــار اســـکله ،بـــه تصادفهـــای
ماشـــینهای برقـــی ،کالس مدرســـهاش و
زندگینامههـــای مختصـــر همکالســـیهایش
کـــه در آن کـــودکان میگوینـــد کـــه
سرنوشتشـــان چـــه خواهـــد بـــود ،میرویـــم
و باالخـــره الـــوی بزرگســـال را در یـــک شـــوی
تلویزیونـــی و بعـــد بازگشـــت بـــه خانـــه الـــوی
کـــم ســـن و ســـال و در آخـــر صحنـــهای از
زمـــان حـــال احتمالـــی کـــه الـــوی و بهتریـــن
دوســـتش راب ،بـــا بـــازی تونـــی رابرتـــز ،در
یکـــی از خیابانهـــای منهتـــن قـــدم میزنـــد.
ایــن اســتفاده درهــم و برهــم از زمــان و مــکان
در آنـــی هـــال ،ترتیـــب معمـــول رویدادهـــا و

ارتبـــاط مکانـــی ســـنتی وقایـــع در ریخـــت و
س ــاختار متع ــارف داس ــتان اس ــت را دگرگ ــون
میســـازد .الگـــوی جابهجایـــی بیانگـــر
تمای ــزی اس ــت ک ــه منتق ــدان معاص ــر می ــان
زمـــان تقویمـــی _ترتیـــب رویدادهایـــی کـــه
داســـتان بـــه آنهـــا اشـــاره میکنـــد_ و
گفتمـــان روایـــی _رویدادهایـــی کـــه براســـاس
ســـازماندهی طـــرح در گفتمـــان میآینـــد_
قائـــل میشـــوند.
در واقـــع میتـــوان همـــه اینهـــا و حتـــی
کل فیلـــم را رویـــای خـــود وودی دانســـت.
چراکـــه در تفاســـیر فرویـــدی (کـــه وودی
الـــن نشـــان داده بـــه شـــدت پیگیـــر و تحـــت
تأثیـــر نظریـــات اوســـت) رویاهـــا بـــه معنـــی
واقعـــی کلمـــه رویدادهـــای فیزیکـــی جابهجـــا
شـــده و نامنظمـــی هســـتند کـــه در ارتبـــاط
بـــا تجربیاتـــی قـــرار میگیرنـــد کـــه بـــه
نوبـــه خـــود در ناخـــودآگاه جابهجـــا شـــده و
بینظمانـــد .در روایتهـــای رویـــا هیـــچ نظـــم
طبیع ــی وج ــود ن ــدارد .زم ــان ،تاری ــخ و م ــکان
نیــز در رابطهشــان بــا ناخــودآگاه و تشــکل رویــا
بـــه شـــدت درهـــم شکســـتهاند .در نتیجـــه،
ترتیـــب تاریخـــی حـــوادث کـــه میکوشـــند
خ ــود را واقعی ــت بنمایانن ــد ،درواق ــع مش ــتق از
ی ــک روای ــت هس ــتند ،و مس ــاوی گرفت ــن آنه ــا
بـــا عیـــن واقعیـــت تـــا انـــدازهای ســـادهانگاری
بـــه نظـــر میآیـــد.
میـــل ذاتـــی روایـــت بـــه پایانبخشـــی ،خـــود
را در ح ــدود دو س ــوم مونول ــوگ آغازی ــن ال ــوی
ســـینگر ،نشـــان میدهـــد« .مـــن و آنـــی بـــه
هـــم زدیـــم و مـــن _ مـــن هنـــوز نمیتونـــم از
س ــرم بیرون ــش کن ــم ».بنابرای ــن ال ــوی پی ــش
از آن کـــه واقعـــا فراینـــد داســـتانگوییاش

را شـــروع کنـــد ،پایانبنـــدیاش را بـــه مـــا
میگوی ــد .درواق ــع در ادام ــه فیل ــم ی ــک ن ــوع
پیشبینـــی پسنگـــری در تـــاش بـــرای
فهـــم چرایـــی شکســـت ایـــن رابطـــه عشـــقی
آشـــکار میشـــود.
شـــوخیای کـــه او از قـــول گروچـــو مارکـــس
نقـــل میکنـــد ،پاســـخگوی بخـــش مهمـــی
از تناقضهـــای شـــخصیت الـــوی اســـت:
اینک ــه او حاض ــر نیس ــت عض ــو کلوب ــی باش ــد
کـــه او را بـــه عضویـــت میپذیـــرد .معـــادل
ایـــن تناقـــض در دنیـــای الـــن ایـــن اســـت
ک ــه او حاض ــر نیس ــت ب ــا زن ــی رابط ــه داش ــته
باش ــد ک ــه حاض ــر ب ــه ارتب ــاط برق ــرار ک ــردن

بـــا اوســـت .ایـــن جاذبـــه و دافعـــه همزمـــان،
میتوانـــد دلیلـــی بـــر تمـــام زیادهخواهیهـــا،
بهانهجوییهـــا و اقناعنشـــدگیهای او باشـــد.
در آن ــی ه ــال ،در خ ــال یک ــی از جالبتری ــن
صحنههـــای کارنامـــه ســـینماییاش ،بـــرای
گریـــز از ملزومـــات مناســـبات جنســـی بـــه
تئـــوری توطئـــه قتـــل کنـــدی پنـــاه میبـــرد.
(ب ــا ی ــک تی ــر ،دو نش ــان؟ تمس ــخر سیاس ــت
بـــه عنـــوان سرپوشـــی بـــزرگ بـــر بســـیاری
ناهنجاریهـــا و اختاللهـــای کوچکتـــر
کـــه بـــه چشـــم نمیآینـــد؟)
ویژگـــی دیگـــر فیلـــم وجـــه اتوبیـــو گرافیـــک
آن اســـت :کاراکتـــر الـــوی ســـینگر کـــه الـــن
نقشـــش را بـــازی میکنـــد چنـــان بـــه وودی
الـــن فیلمســـاز شـــبیه اســـت (پسزمینـــه
ِ
کاری ،یهـــودی بـــودن ،دغدغههـــا ،عشـــق بـــه
نیوی ــورک و غی ــره) ک ــه ب ــه س ــختی میت ــوان
آنه ــا را از ه ــم ج ــدا ک ــرد .نق ــش آن ــی ه ــال
را هـــم دایـــان کیتـــن بـــاز میکنـــد کـــه
میدانیـــم در زندگـــی واقعـــی نیـــز بـــا الـــن
رابطـــه نزدیکـــی داشـــته اســـت .حتـــی اســـم
واقعـــی او دایـــان هـــال و اســـم مســـتعار او
در گذشـــته آنـــی بـــوده اســـت و حتـــی نـــوع
لبـــاس پوشـــیدن او در فیلـــم هـــم شـــبیه
زندگ ــی واقع ــی خ ــو اوس ــت .ب ــا ای ــن حس ــاب
فیل ــم ب ــا توج ــه ب ــه لح ــن هجوآمی ــزش ی ــک
خودافشـــاگری آشـــکار اســـت .بـــه لحـــاظ
روایـــی ،فیلـــم تشـــکیل شـــده از صحنههـــای
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پراکنـــده از رابطـــه عاطفـــی ایـــن زوج اســـت،
کـــه نریشـــنی (از زبـــان مـــرد) بـــه ســـادگی
آنهـــا را بـــه هـــم متصـــل میکنـــد.
میگوینـــد کمدیـــن هـــا ایدهآلیســـتهایی
ســـرخوردهاند .در آنـــی هـــال ایـــن الـــوی
ســـینگر بدبیـــن ،کمدینـــی چهـــل ســـاله
مطلق ــه ک ــه ب ــا ب ــا بح ــران میانس ــالی و ت ــرس
از مـــرگ ،دســـت و پنجـــه نـــرم میکنـــد
رابطـــه خـــود بـــا معشـــوقه ســـابقش را مـــورد
بازبینـــی قـــرار میدهـــد؛ حتـــی پرشهـــای
ذهنـــی الـــوی بـــه دو ازدواج ناموفـــق قبلیـــش
هـــم میرســـد و رابطـــه او بـــا آدمهـــای
اطرافـــش و حتـــی گذشـــتهاش ،را هـــر لحظـــه
روشـــنتر و واضحتـــر میکنـــد.
البتــه خــود وودی الــن آنقــدر هــم ماننــد
شــخصیت کارهایــش ناموفــق نیســت .ولــی
همیــن کاراکتــر در واقــع اغــراق شــده خــود
اوســت .اغراقــی کــه در آنیهــال بــه کمتریــن
میــزان خــود میرســد .هرچنــد نمیتــوان
گفــت کــه فیلــم زندگینامــه خــود اوســت ولــی
بــه نحــوی در آن بــازی میکنــد کــه انــگار
تمامــی رویدادهــا را یکبــار تجربــه کــرده اســت.
درجایـــی از فیلـــم الـــوی بـــه او میگویـــد کـــه
انـــکار مـــرگ اثـــر ارنســـت بکـــر را بخـــوان .در
دیگــر فیلــم هــای آلــن نیــز از ایــن کتــاب نــام
بـــرده میشـــود .درواقـــع هنـــر راهـــی اســـت
بـــه جاودانگـــی .مخلوقـــی کـــه خـــود درگیـــر
مـــرگ اســـت ،شـــخصیتهایی را در آثـــارش
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میآفرینــد .الــوی حتــی بــرای فــرار از واقعیــت
پای ــان یافت ــن رابط ـهاش ب ــا آن ــی نمایش ــنامهای
مینویســـد کـــه در آن عشـــق آنـــی بـــه او از
میـــان نمـــیرود.
آنیهـــال ،خـــود نمایشـــنامهای اســـت کـــه
پایـــان غمانگیـــزش یـــک دروغ اســـت .چـــون
ِ
مـــا میدانیـــم کـــه ایـــن رابطـــه ادامـــه پیـــدا
داســـتان فیلـــم عینـــاً
میکنـــد ،یـــا اگـــر
ِ

بازســـازی رابطـــه ی آلـــن و کیتـــن باشـــد
و پایـــان فیلـــم هـــم دســـتنخورده بمانـــد
مخاطـــب میتوانـــد مطمئـــن باشـــد کـــه
پ ــس از آخری ــن دی ــدار آل ــوی و آن ــی ب ــاز ه ــم
یکدیگـــر را میبیننـــد؛ چـــون حـــاال بـــا هـــم
ایـــن فیلـــم را ســـاختهاند.
نکت ــه جال ــب توج ــه دیگ ــر فیل ــم ،در ابت ــدای
آشـــنایی آنـــی والـــوی بـــه چشـــم میخـــورد.
آنه ــا نیازمن ــد آن هس ــتند ک ــه اب ــزار ارتباط ــی
دیگـــری را بـــرای حفـــظ هـــر امکانـــی جهـــت
رابطـــهای بامعنـــا ایجـــاد کننـــد .در صحنـــه
پـــس از بـــازی تنیـــس شـــاهد پشـــتیبانی
بصـــری فیلـــم از عناصـــری خـــاص هســـتیم،
ب ــه عن ــوان نمون ــه لب ــاس ش ــاخص آن ــی ،زب ــان
بـــدن فوقالعـــاده هـــر دو بازیگـــر ،نمایـــش
جس ــمانی درخش ــان کیت ــون از ع ــدم امنی ــت
و نی ــز تمهی ــدات دیگ ــری مث ــل دس ــته راک ــت
تنی ــس در کی ــف ال ــوی ک ــه تقریب ــا ب ــه پاه ــای
آنـــی میخـــورد .در آپارتمـــان ،پشـــتیبانی
بصـــری از اســـتفاده جـــذاب آلـــن از زیرنویـــس
بـــرای بیـــان تفکـــرات درونـــی آنـــی و الـــوی،
ً
کامـــا بدیـــع در ســـینمای آن
کـــه ایـــدهای
دوران بـــود ،بـــه چشـــم میخـــورد .در بـــده
بســـتان شـــگفتآوری دربـــاره عکسهـــای
آنـــی ،حـــرف زدن الـــوی شـــبیه بـــه همـــان
اس ــتاد دانش ــگاه ت ــوی ص ــف س ــینما میش ــود
ک ــه ال ــوی از او بــیزار ب ــود .او ش ــروع میکن ــد
بـــه یاوهگویـــی دربـــاره ضـــرورت مجموعـــهای

از معیارهـــای زیباییشناســـی.
تدویـــن ساختارشـــکنانه و جـــذاب فیلـــم بـــه
هرچـــه ماندنیتـــر شـــدن فیلـــم کمـــک
میکنـــد .بـــه طـــور مثـــال ،در حالـــی کـــه
شـــکل ظاهـــری آنـــی هـــال بـــه بیننـــدهاش
ایـــن تأثیـــر را منتقـــل میکنـــد کـــه ایـــن
ً
کامـــا روایتگرانـــه و
فیلـــم یـــک فیلـــم
سرراســـت اســـت ،امـــا در آنـــی هـــال تقریبـــاً
هیـــچ دو صحنـــهای بـــا هـــم تـــداوم ندارنـــد
و میشـــود در یـــک تدویـــن مجـــدد تمـــام
صحنههـــای فیلـــم را بـــا هـــم جابهجـــا کـــرد.
ب ــه عب ــارت دیگ ــر ش ــیوه روای ــت ای ــن فیل ــم
ٌ
کامـــا غیرکالســـیک اســـت .فالشبکهـــای
ً
کامـــا نامتعـــارف در
آنیهـــال ســـاختاری
هالیــوود کالســیک دارد و اگرچــه الهــام گرفتــه
از تـــوت فرنگیهـــای وحشـــی ()1958
اینگمـــار برگمـــن اســـت امـــا در ســـینمای
آمریـــکا تـــا ســـال  1977نمیتـــوان نمونـــه
مشـــابهی برایـــش پیـــدا کـــرد.
آنیهـــال در بســـیاری از صحنههـــا ،قـــاب را
بـــه دو قســـمت مجـــزا تقســـیم میکنـــد و در
هـــر نیمـــه چیـــزی را نمایـــش میدهـــد .ایـــن
ترفنـــد اگرچـــه متعلـــق بـــه ســـالهای اول
تاری ــخ س ــینما (مث ــل ناپلئـــون اب ــل گان ــس)
میباش ــد ،ام ــا در س ــینمای کالس ــیک آمری ــکا
چن ــدان رای ــج نیس ــت.
الزم مینمایـــد اشـــارهای هـــم بکنیـــم ،بـــه
انبـــوه تأثیـــرات سرچشـــمههای هنـــری در
ســـینما و ادبیـــات کـــه الـــن بـــرای خالقیـــت
ســـینمایی خـــود بـــه کار میبنـــدد .گســـتره
وســـیع ایـــن تأثیـــرات دربرگیرنـــده گـــروه
متنـــوع آمریکاییهایـــی همچـــون اورســـن
ول ــز ،گروچ ــو مارک ــس اس ــت ت ــا کارگردان ــان
اصلـــی اروپایـــی ،از فلینـــی و دســـیکا تـــا
برگمـــان اســـت.چارلی چاپلیـــن انگلیســـی و
آمریکایـــی تأثیـــر مهمـــی بـــر شـــکلگیری
تخی ــل س ــینمایی ال ــن داش ــته اس ــت .امی ــد و
آرزوی الـــن ،کـــه طـــی مصاحبههـــای متعـــدد
در دوران مختلـــف کاریاش بـــه آنهـــا اشـــاره
کـــرده ،بـــرای آنکـــه دســـتکم بعضـــی از
آثـــارش در ردیـــف آثـــار فیلمســـازان بـــزرگ
قـــرار بگیـــرد ،قابـــل توجـــه اســـت.
آنیهـــال تـــا آن مقطـــع از ســـیر حرفـــهای
الـــن ،مهیجتریـــن و مبدعانهتریـــن بازیابـــی
فراینـــد میـــل روایـــی محســـوب میشـــود.
دس ــتاورد چش ــمگیر روش ــنفکرانه ،هنرمندان ــه
و تکنیکـــی آنیهـــال ،راه را بـــرای فیلمهـــای
دیگ ــری ب ــاز ک ــرد ک ــه در آنه ــا ال ــن س ــرانجام

از آن خودشـــیفتگی کـــه برخـــی از منتقـــدان
را آن همـــه آزرده بـــود ،فاصلـــه گرفـــت .در
فیلمهـــای متعاقـــب آنیهـــال ،منظـــر
فیلمهـــا گســـترش یافـــت و پرداخـــت و درک
عمیقت ــری از دیگ ــر کاراکتره ــا ،چ ــه مذک ــر و
چ ــه مؤن ــث ،را ش ــامل ش ــد ت ــا ای ــن ک ــه وودی
الـــن ســـرانجام بـــه هـــدف نهایـــیاش دســـت
یافـــت؛ ســـاخت فیلمهایـــی منحصربهفـــرد
دربـــاره زنـــان.

منابع:
 .1فیلمنامــه آنیهــال از مجموعــه صــد
فیلــم ،صــد فیلمنامــه -مقدمــه مجیــد
اســامی
 .2مقالهای از سم گیرگوس
 .3نقد فارسی

ویژه نامه سینما تک قلهک

90

باستر کیتون

نویسنده :مجید میرجمالی

majidleave@yahoo.com

تولـــد 4 :اکتبـــر  .1895وفـــات  1 :فوریـــه
1966
((بـــر اثـــر ســـرطان ریـــه از دنیـــا رفـــت.
 70س ــال عم ــر ک ــرد .ق ــدرش را آ نچن ــان
ندانســـتند))
لقـــب معـــروف کیتـــون را فاکتـــور
ً
اصـــا اگـــر لقبـــش را
میگیـــرم.
نمیدانیـــد کاری بـــا شـــما نداریـــم.
مگـــر میشـــود اســـم باســـتر کیتـــون را
شـــناخت و لقبـــش را نشناســـیم؟
اورســـن ولـــز بـــا آن همـــه دبدبـــه و
کبکبـــه دربـــاره معرو فتریـــن فیلـــم
کیتـــون یعنـــی ژنـــرال گفتـــه اســـت« :
فیلـــم ژنـــرال بهتریـــن کمـــدی اســـت کـــه
تـــا بـــه حـــال ســـاخته شـــد ،و همچنیـــن
بهتریـــن فیلـــم دربـــاره جنـــگ مدنـــی و
ش ــاید بهتری ــن فیلم ــی ک ــه ت ــا ب ــه ح ــال
ســـاخته شـــده اســـت».
ه ــر چن ــد دورهای ک ــه ق ــدرش را دانس ــتند
کـــم بـــود .امـــا دور های کـــه قـــدرش را
ندانســـتند زیـــاد بـــود حتمـــاً میدانیـــد
ک ــه در س ــال  1958ی ــک اس ــکار افتخ ــاری
بـــه او دادنـــد .ولـــی بـــاور کنیـــد کـــه
ایـــن فقـــط یـــک جملـــه الکـــی خوشـــی
اســـت .ایـــن کـــه کیتـــون رو بـــه افـــول
رفـــت و محبوبیتـــش کـــم شـــد و الکلـــی
شـــد و دوبـــاره زندگـــیاش را ســـاخت بـــا
یـــک مجســـمه جبـــران نمیشـــود .ایـــن
جملههـــای رســـانه مثـــل (امـــا بـــا یـــک
اس ــکار از او تقدی ــر کردن ــد) هی ــچ ص ــورت
مســـئله ای را پـــاک نمیکنـــد .البتـــه
لیســـت طویلـــی از ســـینماگرانی کـــه بـــا
ایـــن الکـــی خوشـــیها صـــورت مســـئله
شـــان پـــاک شـــد (مخصوصـــاً از طـــرف
آکادمـــی اســـکار) زیـــاد اســـت .بگذریـــم ...
ب ــه ان ــدازه چاپلی ــن مع ــروف نیس ــت ول ــی
از لحـــاظ اســـتفاده از کمـــدی فیزیکـــی
تنهـــا رقیبـــش محســـوب میشـــود.
بیـــن خودمـــان باشـــد کـــه کارگردانـــی
فیلمهایـــش خیلـــی اصولیتـــر و
قو یتـــر از چاپلیـــن اســـت .البتـــه زبانـــم
الل مـــن نمیگویـــم .پیتـــر هـــوگ هـــم
در قســـمتی از مقالـــهاش در فیلـــم کامنـــت
ایـــن حـــرف گفتـــه اســـت « :کیتـــون نـــه
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تنهـــا بـــه عنـــوان یـــک بازیگـــر در قـــاب
تصویـــر دیدنـــی اســـت ،بلکـــه کارگردانـــی
ایـــن قـــاب را هـــم خـــارق العـــاده انجـــام
میدهـــد و بســـیار از چاپلیـــن کاملتـــر
اســـت».
در نهایـــت یـــک فرصـــت کوچـــک
ً
اصـــا همـــان
بـــه کیتـــون بدهیـــد ،
ژنـــرال را ببینیـــد کافـــی اســـت  .بقیـــه
شـــاهکارهایش مثـــل شـــرلوک جونیـــور،

ســـفر بـــه غـــرب ،مهمـــان نـــوازی مـــا و
 ...بـــه کنـــار.

.1

نـــام اصلـــی او جـــوزف فرانـــک
کیتـــون اســـت .فقـــط  6مـــاه داشـــت کـــه
از پلههـــای خانهشـــان افتـــاد امـــا حتـــی
یـــک خـــراش هـــم برنداشـــت .القضـــا
هـــری هودینـــی (شـــعبده بـــاز معـــروف،

کـــه اتفاقـــاً یـــک مینـــی ســـریال هـــم بـــا
ب ــازی آدری ــن ب ــرودی در نق ــش او پخ ــش
شـــده اســـت) همانجـــا بـــوده و جـــوزف
 6ماهـــه را از زمیـــن بلنـــد میکنـــد و
بـــه پـــدر و مـــادرش میگویـــد « :ایـــن
بچـــه یـــا یـــه چیـــز عجیـــب غریـــب عالـــی
میشـــه یـــا ســـریع داغـــون میشـــه!»،
عجیـــب غریـــب و شـــگفت انگیـــز معنـــی
کلمـــه باســـتر اســـت و از همـــان زمـــان
جـــوزف خـــان بـــه باســـتر معـــروف شـــد.
(هـــر چنـــد روایتهـــای دیگـــری هـــم
بـــرای نامـــش وجـــود دارد .یـــک ســـری
میگوینـــد مـــادرش او را باســـتر نامیـــده
و یـــک ســـری اعتقـــاد دارنـــد پـــدرش)

.2

کمد یهـــای پـــر جنـــب و جـــوش
او از دوران کودکــیاش سرچش ــمه گرفت ــه.
ســـرگرمی باســـتر کوچـــک تـــوپ بـــازی
یـــا قایـــم موشـــک نبـــود .او همیشـــه یـــا
در حـــال افتـــادن روی زمیـــن بـــود ،یـــا
از پنجـــره خـــودش را بـــه بیـــرون پرتـــاب
میکـــرد و یـــا مخصوصـــاً خـــودش را از
پلـــه هـــا بـــه پاییـــن میانداخـــت!

.3

کیتـــون هنـــگام بـــازی در فیلـــم
شـــرلوک جونیـــور گردنـــش شکســـته
ش ــد .ام ــا جال ــب اینجاس ــت ک ــه خ ــودش
متوجـــه نشـــد و ده ســـال بعـــد در یکـــی
از چـــک آپ هـــای روتیـــن ،دکتـــر او
متوجـــه شکســـتگی شـــد .ایـــن شکســـتگی
هنـــگام فیلـــم بـــرداری در سکانســـی بـــود
کـــه باســـتر از منبـــع آبـــی آویـــزان شـــده
بـــود ،حـــدودا دقایـــق  15فیلـــم.در کل
اشـــاره کنیـــم کـــه نـــه تنهـــا بدلـــکاری
فیلمهایـــش را خـــودش انجـــام مـــیداد،
بلکـــه بـــرای بازیگـــران دیگـــر فیلـــم هـــم
بدلـــکاری انجـــام مـــیداد.

.4

برعکـــس خیلـــی از کمدینهـــای
زمـــان خـــود (مثـــل چاپلیـــن) بـــه هیـــچ
عنـــوان مخالـــف ورود صـــدا بـــه ســـینما

نبـــود .بـــا اینکـــه کارنامـــه درخشـــان او
بیشـــترش فیلمهـــای صامـــت را شـــامل
میشـــو د .

.5

یکـــی از اشـــتباهات او ایـــن بـــود
ک ــه کمپان ــی خ ــود را ب ــه  MGMفروخ ــت.
در حالــی کــه دو کمدیــن معــروف آن دوره
(چاپلیـــن و لویـــد) کمپانـــی خـــود را نگـــه
داش ــتند .ه ــر دو ای ــن نف ــر پول ــدار ش ــدند،
ام ــا کیت ــون ن ــه تنه ــا ب ــا مش ــکالت مال ــی
دســـت و پنجـــه نـــرم کـــرد ،بلکـــه خیلـــی
از خالقیـــت و کنتـــرل او بـــر فیلمهـــای
بعـــد از دوره MGMاز او گرفتـــه شـــد.

.6

در حقیقـــت خیلـــی شانســـی
ســـمت ســـینما رفـــت .او بـــا پـــدر و
مـــادرش کارهـــای نمایشـــی انجـــام
میدادنـــد و اســـم گروهشـــان هـــم (ســـه
کیتـــون) بـــود .امـــا پـــدرش الکلـــی شـــد
و دیگـــر قابـــل کنتـــرل نبـــود .باســـتر 21
ســـاله در خیابـــان راه میرفـــت کـــه لـــو
انگـــر را دیـــد .لـــو در ســـالهای قبـــل
جـــزو دوســـتان خانوادگـــی کیتونهـــا
بـــود و باســـتر جـــوان را بـــرای بازدیـــد از
اســـتودیو ســـینمایی فتـــی آربـــاکل بـــه
هم ــراه خ ــود ب ــرد و از همی ــن ج ــا تاری ــخ
شـــکل گرفـــت.

.7

همیش ــه گفت ــه ک ــه تنه ــا اس ــتاد و
مش ــوق او ب ــرای بازیگ ــری و فیل ــم س ــازی،
فت ــی آرب ــاکل ب ــود .باس ــتر اولی ــن ب ــار ک ــه
فت ــی را دی ــد از او دوربی ــن فیل ــم ب ــرداری
قـــرض گرفـــت .باســـتر بـــا اینکـــه هیـــچ
چیـــزی از دوربیـــن و مســـائل فنـــی آن
نمیدانســـت یـــک روز تمـــام در اتـــاق
هتلـــش بـــا ایـــن وســـیله ســـرگرم بـــود.
ف ــردای آن روز دوربی ــن را ب ــه فت ــی پ ــس
داد و بـــه او گفـــت میخواهـــد در ایـــن
حرفـــه کار کنـــد و اولیـــن فیلمـــی کـــه
بـــازی کـــرد نامـــش پســـر قصـــاب بـــود و
در همیـــن زمـــان بـــود کـــه شـــد دســـتیار

کارگـــردان اول فتـــی آربـــاکل.

.8

در زم ــان کودک ــی عالق ــه داش ــت
تـــا مکانیـــک شـــود .بســـیار هـــم بـــا
قطارهـــا ســـرگرم میشـــد .نتیجـــه ایـــن
عالقههـــا را در ژنـــرال بـــه مـــا نشـــان داد.

.9

فیلـــم شـــرلوک جونیـــور،
اولیـــن فیلـــم تاریـــخ سینماســـت کـــه
یـــک شـــخصیت ســـینمایی وارد دنیـــای
واقعـــی میشـــود .کاری کـــه بعدهـــا
اف ــرادی مث ــل وودی آل ــن در فیل ــم رنـــگ
ارغوانـــی قاهـــره انجـــام دادنـــد.

10

صـــورت ســـنگی لقبـــش بـــود.
ولـــی همانطـــور کـــه هارپـــو مارکـــس
در آن زم ــان هی ــچ وق ــت جل ــوی دوربی ــن
صحبـــت نمیکـــرد ،ولـــی دلیلـــی بـــر الل
بودن ــش نب ــود و باس ــتر کیت ــون ه ــم ش ــوخ
بـــود و هـــم شـــنگ اطرافیانـــش او را بـــا
تم ــام مش ــکالتی ک ــه در ط ــول زندگــیاش
داش ــت ی ــک انس ــان ش ــاد توصی ــف کردن ــد
ک ــه بل ــد ب ــود چگون ــه از زندگ ــی خ ــودش
لـــذت ببـــرد .اگـــر میخواهیـــد خنـــده و
گریـــه حســـابی از باســـتر کیتـــون ببنیـــد
ســـراغ فیلمهـــای اولیـــه او برویـــد کـــه
هنـــوز پرســـوناژ صـــورت ســـنگی ثابـــت
نشـــده بـــود .فیلمـــی مثـــل اوه دکتـــر !
محصـــول  .1917در آخـــر اینکـــه راحـــت
از دنیـــا رفـــت .هنـــگام خـــواب .قبـــل
خـــواب هـــم بـــا همســـرش ورق بـــازی
کـــر ده بـــو د.
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بــا اينكــه ماهيــت كمــدی ،خندانــدن و ســرگرم
ك ــردن مخاط ــب اس ــت ام ــا اي ــن ب ــدان معن ــی
نيســـت كـــه ايـــن ژانـــر ســـطحي و گذراســـت.
گاه ــی خندي ــدن میتوان ــد اب ــزاری باش ــد ب ــرای
فك ــر ك ــردن.
ژان ــر كم ــدی از هم ــان ب ــدو تول ــد س ــينما
بـــرای همـــگان محبـــوب بـــوده اســـت و
هميشـــه يكـــی از پرطرفدارتريـــن ژانرهـــا
بـــه حســـاب ميآيـــد .هنرمنـــدان بزرگـــی
از جمل ــه :باس ــتر كيت ــون ،چارل ــی چاپلي ــن،
بـــرادران ماركـــس ،جـــری لوئيـــس ،وودی
آلـــن ،بيلـــي وايلـــدر و ...بـــه صـــورت
جد یتـــری بـــه ايـــن ژانـــر پرداختهانـــد
و بايـــد بـــه ايـــن نكتـــه اشـــاره كـــرد كـــه
كمـــدي فقـــط مختـــص ســـينما نيســـت و
ســـا لها قبـــل از پيـــداش هنـــر ســـينما،
در ادبي ــات نمايش ــی وج ــود داش ــته اس ــت.
در نمايشـــنامههای چخـــوف ،شكســـپير
و ...در نظريـــات ارســـطو و...میتـــوان بـــه
ايـــن مهـــم دســـت يافـــت.
ع ــدهای ماك ــس لن ــدر فرانس ــوی را اولي ــن
كمديـــن تاريـــخ ســـينما میداننـــد .امـــا
تاثيـــرات ،مـــك ســـنت،كيتون و چاپليـــن را
در ايـــن امـــر نبايـــد ناديـــده گرفـــت.
مـــك ســـنت پايـــه گـــذار فيلمهـــای
صامـــت كمـــدی در آمريكاســـت .وی كـــه
ســـابقهی بـــازی در فيلمهـــای گريفيـــث
را دارد ،فيلمســـازی را نـــزد او آموخـــت
و بعـــد از ســـاختن تعـــداد زيـــادي فيلـــم
در تاريـــخ ســـينما ،توانســـت در ايـــن ژانـــر
گونـــهای را بـــه نـــام اســـلپ اســـتيك خلـــق
كنـــد .ايـــن گونـــهی كمـــدی از پانتوميـــم،
س ــيرك و ...وام گرفت ــه اس ــت .فضای ــی ک ــه
او خل ــق میکن ــد سرش ــار از تح ــرک اس ــت
و همـــه چیـــز در آن بـــه شـــوخی گرفتـــه
میشـــد .ایـــن ســـبک کمـــدی بـــا ظهـــور
چهر ههـــای مطـــرح و نامـــداری چـــون
چارلـــی چاپلیـــن  ،باســـتر کیتـــون ،هـــری
لنگـــدون و هرولـــد لویـــد ،توســـعه یافـــت.
هـــر یـــک از ایـــن چهر ههـــا شـــخصیتی
خ ــاص را از خ ــود ب ــه نمای ــش گذاش ــته ان ــد
و ســـینمای کمـــدی را ارتقـــاء داد هانـــد و
بـــه ایـــن ترتیـــب عصـــر طالیـــی کمـــدی
شـــکل گرفـــت .هنـــر پانتوميـــم بـــه خاطـــر
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صام ــت ب ــودن س ــينما ،از اهمي ــت زي ــادي
برخوردارشـــد.
بـــا ظهـــور ســـينمای ناطـــق ،معنـــای
كمـــدی كمـــی در ســـينما تغييـــر كـــرد و
مـــا عـــاوه بـــر شـــوخیهای موقعيتـــی،
شـــاهد شـــوخیهای كالمـــی هـــم بودیـــم.
اكثـــر كمدينهـــای بـــزرگ از جملـــه
چاپليـــن هـــم در دوران صامـــت ســـينما
فعاليـــت داشـــتند و هـــم در دوران ناطـــق.
امـــا دوران صامـــت بـــرای كمدينهايـــی
از جملـــه بـــرادران ماركـــس ،لـــورل
و هـــاردی و ...موفقيـــت آميـــز بـــود.
بـــرادران ماركـــس ،چهـــار کاراکتـــر بودنـــد
بـــه نـــام هـــای هارپـــو  ،گرچـــو  ،زپـــو و
چیکـــو کـــه فیلمهـــای آنهـــا عـــاوه بـــر
برخـــورداری از صحنههـــای کمیـــک ناشـــی
از هـــرج و مـــرج و بینظمـــی ،سرشـــاز از
دیالو گهـــای ســـخيف ،بـــی ســـروته و
در عیـــن حـــال بســـیار طنـــز آمیـــز بـــود.
از جملـــه فیلمهـــای مطـــرح بـــرادران
مارکـــس مـــی تـــوان بـــه ســـوپ اردک و
شـــبی در اپـــرا اشـــاره کـــرد.
در ايـــن دوران میتـــوان بـــه فيلمهـــای
خـــوب كمـــدی از جملـــه :بـــزرگ كـــردن
بیبـــی ســـاختهی هـــاوارد هاكـــس،

دردســـر در بهشـــت ســـاختهی ارنســـت
لوبيـــچ اشـــاره كـــرد.
وقتـــی مدتـــی از دوران ناطـــق ســـينما
ســـپری میشـــود ،جنـــگ جهانـــی دوم
شـــكل میگيـــرد و كشـــورهای زيـــادی
را درگيـــر خـــودش میكنـــد .اصالـــت
كمـــدی ايجـــاب ميكنـــد تـــا بـــا عنصـــر
جنـــگ شـــوخی شـــود و آن را بـــه بـــار
نقـــد بگيـــرد .شـــايد يكـــی از مهمتريـــن
فيلمهـــا در ايـــن مـــورد ،فيلـــم ديكتاتـــور
بـــزرگ چاپليـــن باشـــد .چاپليـــن كـــه
بـــه گفتـــهی خـــودش هـــم ســـن هيتلـــر
اســـت ،در ايـــن فيلـــم سياســـتهای
هيتلـــر را بـــه ســـخره میگيـــرد و تفكـــر و
ظلـــم اورا بـــه چالـــش مـــی كشـــد .شـــايد
وجـــود هميـــن فيلمهـــاي كمـــدي بـــود
كـــه خيليهـــا را در دوران تلـــخ جنـــگ،
از افســـردگي نجـــات داد.
مدت ــی بع ــد از جن ــگ ب ــود ك ــه كارگ ــردان
توانايـــی توانســـت هنـــرش را بـــه ديگـــران
ارائـــه دهـــد ،بيلـــي وايلـــدر .فيلمســـازی
ك ــه توانس ــت ب ــا ب ــازی گرفت ــن از بازيگ ــر
توانايـــی بـــه نـــام جـــك لمـــون فيلمهـــای
آپارتمـــان و بعضيهـــا داغشـــو دوســـت
دارنـــد را بســـازد .ايـــن فيلمهـــا بـــا

دســـت مايههـــای كميـــك ســـاخته شـــد
و مطابـــق فيلمهـــای ديگـــر وايلـــدر ،پـــر
ديالـــوگ بـــود .امـــا در ايـــن ديالوگهـــای
زيـــاد مـــا هـــم شـــوخیهای كالمـــی
خوبـــی میبينيـــم هـــم موقعيتهـــای
كميـــك بینظيـــر.
فيلمســـازان ديگـــر بـــا اينكـــه دغدغـــهی
اصلیشـــان ژانـــر كمـــدی نبـــود امـــا
در ايـــن ژانـــر آثـــار خوبـــي را بـــه جـــا
گذاشـــتند .از جملـــه اســـتنلی كوبريـــك
كـــه عاليقـــش كار كـــردن در ژانـــر هـــای
مختلـــف بـــود .او فيلـــم مهمـــي را بـــه
نـــام دكتـــر اســـترنج الو را در ايـــن ژانـــر
ســـاخت .در ايـــن فيلـــم بازيگـــر بزرگـــی
بـــه نـــام پيتـــر ســـلرز ،چنديـــن نقـــش را
بـــازی كـــرد .ايـــن فيلـــم بـــا شـــوخیها
و هجو ههـــای خـــودش توانســـت جنـــگ
طلبـــی قدر تهـــای بـــزرگ را نقـــد كنـــد
وكارگردانـــان ديگـــری از جملـــه وودی
آلـــن ،بـــرادران كوئـــن و ...بـــا فيلمهايـــی
مثـــل پـــول رو بـــردار و فـــرار كـــن  ،اي
بـــرادر كجايـــی و ...ب ــه كم ــدی پرداختن ــد
و ب ــا ظراف ــت و تكني ــك خاص ــی كم ــدی را
بـــه نمايـــش گذاشـــتند.
انواع كمدی در سينما:
كمـــدی در ســـينما از انـــواع مختلفـــی
برخـــوردار اســـت كـــه پيشتـــر بـــه
تعـــدادی از آ نهـــا اشـــاره كرديـــم.
 .1اســـلپ اســـتيك  .2فـــارس  .3اســـكروبال
.4كمـــدي ســـياه
 .1اســـلپ اســـتيك :همانطـــور كـــه
گفتيـــم بيشـــتر ايـــن گونـــه كمـــدي را
بـــا نـــام كمدينـــی بـــه نـــان مـــك ســـنت
میشناســـند .امـــا ايـــن گونـــه كمـــدی
خـــواص ديگـــری هـــم دارد :مقـــدار قابـــل
توجهـــی حـــرکات پرخاشـــگرانه و خشـــن
کـــه دســـت مایـــه خنـــده قـــرار میگیرنـــد.
در ایـــن نـــوع کمد یهـــا بازیگـــران بـــا
مشـــت و لگـــد و پرتـــاب چیزهـــا بـــه هـــوا
و بـــه ســـوی بازیگـــران دیگـــر  ،صحنـــه
را بـــه شـــکلی مضحـــک بـــه آشـــوب
میکشـــند و علـــت کمیـــک بـــودن آنهـــا،

بیانگیـــزه بـــودن درگیـــری آدمهاســـت
کـــه ناخواســـته در زد و خـــورد و بـــزن و
بکـــوب شـــرکت میکننـــد و بـــه اصطـــاح
کافـــه را بـــه هـــم میریزنـــد.
واژه اســـلپ اســـتیک درواقـــع بـــه دو تکـــه
چـــوب متصـــل بـــه هـــم اطـــاق میشـــد
کـــه در ســـیر کها  ،دلقکهـــای ســـیرک
از آن اســـتفاده میکردنـــد و بـــا زدن
آنهـــا بـــه هـــم ،صـــدای بلنـــدی ایجـــاد
میکر دنـــد.
 .2فـــارس :شـــکلی از کمـــدی اســـت
کـــه در آن شـــخصیتهای اغـــراق
شـــده در موقعیتهـــای اغـــراق آمیـــز
قـــرار میگیرنـــد و خنـــده میآفریننـــد.
فـــارس همیشـــه یکـــی از عناصـــر اصلـــی
در تئاترهـــای کمـــدی و از فرمهـــای
رایـــج ســـینمای صامـــت بـــود کـــه طـــی
آن شـــخصیتها بـــا کارهـــای اغـــراق
آمیـــز خـــود موقعیـــت دراماتیکـــی پدیـــد
میآورنـــد و در تماشـــاگر ،واکنـــش ایجـــاد
میکننـــد .چارلـــی چاپلیـــن  ،باســـتر
کیتـــون ،هـــری لنگـــدون ،هارولـــد لویـــد
در ايـــن دســـته قـــرار میگيرنـــد.
 .3اس ــكروبال :اي ــن كم ــدی ك ــه در ابت ــدای
ده ــه  30خ ــودش را پي ــدا ك ــرد ت ــا اواي ــل
دهـــهي  50كارش را ادامـــه داد و بـــه
يكـــی از گونههـــای پرطرفـــدار در آمريـــكا
تبديـــل شـــد .یکـــی از ویژگیهـــای بـــارز
کمد یهـــای اســـکروبال  ،شـــخصیتی
بـــود کـــه قهرمـــان زن ایـــن فیلمهـــا
ارائ ــه م ــی داد .ای ــن زن ــان آزاد و مس ــتقل
بودنـــد و همتـــای مـــردان ،پرخاشـــگر و
خـــود رای بودنـــد .شـــخصيتهای ايـــن

نـــوع كمـــدی شـــاد و شـــنگول بودنـــد
کـــه بـــا بیخیالـــی در دنیایـــی پـــر از
ثـــروت و شـــکوه بـــه ســـر میبردنـــد ،گریـــز
گاهـــی بودنـــد بـــرای مـــردم خســـته ،و
بـــرای مدتـــی کوتـــاه آنهـــا را از مســـائل
و مشـــکالتی کـــه پیـــش رویشـــان بـــود،
دور میکردنـــد .فيلمهـــای ايـــن گونـــهی
كمـــدی درعیـــن حـــال ،تلـــخ و گزنـــدهای
بودنـــد بـــراي طبقـــه ثروتمنـــد و بـــی
خیـــال و در پایـــان هـــم ،بـــا ازدواج بیـــن
دختـــر ثروتمنـــد و پســـر طبقـــه فقیـــر یـــا
متوســـط تمـــام میشـــدند .اســـاس ایـــن
کمد یهـــا مبتنـــی بـــر لودگـــی بـــود و
بســـیار پـــر هـــرج و مـــرج بودنـــد .در ایـــن
کمد یهـــا مهمـــل گویـــی بســـیار رواج
داشـــت و جالـــب آنکـــه ایـــن مهمـــل
گوییهـــا در عیـــن بیمنطقـــی ،منطقـــی
جلـــوه میکردنـــد.
برخـــی از ايـــن فيلمهـــای ايـــن گونـــهی
كمـــدی:
بـــزرگ كـــردن بیبـــی ســـاختهی هـــاوارد
هاكـــس ،قـــرن بيســـتم ســـاختهی هـــاوارد
هاكـــس و...
 .3كمـــدی ســـياه :همـــان طـــور كـــه
از اســـمش پيداســـت كمـــدی در ايـــن
گونـــه بـــه زبـــان تلـــخ و ســـياهی بيـــان
میشـــود .شـــايد درون مايـــهی همـــهی
گونههـــای كمـــدی تلـــخ باشـــد ،امـــا
ايـــن گونـــه تلختـــر از بقيـــه اســـت .او بـــا
زب ــان كمي ــك خ ــودش ب ــه مس ــائل مهم ــی
از جملـــه جنـــگ میپـــردازد و ســـعی
ميكنـــد بد یهـــا آن را افشـــا كنـــد.
فكـــر میكنـــد بـــاز هـــم بشـــود از فيلـــم
دكت ــر اس ــترنج الو كوبري ــك ن ــام ب ــرد و آن
را هـــم از در ايـــن دســـته قـــرار داد.
گونههـــای ديگـــری در كمـــدی وجـــود
دارد از جملـــه هجـــو و...كـــه ايـــن گونههـــای
مذكـــور ،رايجتريـــن آنهـــا هســـتند.

منبع :

www.hamshahrionline.ir
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نویسنده :اشکان جباری

ashkanjabbari@yahoo.com

خالصه داستان
یک آپاراتچــی ،از طرف پدر نامزدش متهم به دزدی میشــود .روزی در حین
نمایش فیلم به خواب میرود ،روحش از بدنش جدا میشــود و همچون شبحی
به حرکت در میآید .اتاقک نمایش را ترک میکند و وارد تصویری میشــود که
بر پرده ســینما است .او به این ترتیب جزئی از داستان فیلم میشود.

SHERLOCK, JR.
: Buster Keaton
: Joseph M. Schenck
Buster Keaton
: Clyde Bruckman
Jean Havez
Joseph A. Mitchell
: Buster Keaton
: Film re-scored
Club Foot Orchestra
: Byron Houck
Elgin Lessley
: Buster Keaton
: April 21, 1924
: 45 Minutes
: United States
: Silent film

اورســـن ولـــز :در صـــورت كيتـــون رازی بـــود
كـــه هرگـــز فـــاش نشـــد.
باســـتر كيتـــون متولـــد ســـال 1895همزمـــان
ب ــا اخت ــراع س ــينما ،در ایال ــت کان ــزاس آمری ــکا
متولـــد شـــد .بـــه هميـــن خاطـــر عـــدهاي او را
متولـــد ســـينما میداننـــد.
باس ــتر در خان ــوادهای هنرمن ــد ب ــه دني ــا آم ــد و
هــم پــدر و هــم مــادرش در كار نمايــش بودنــد
كـــه بعدهـــا وقتـــی بزرگتـــر شـــد او هـــم در
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		Starring
Music by
Cinematography
Editing By
Release Dates
Running Time
		Country
Language

كنـــار آنهـــا مشـــغول بـــه كار شـــد .وقتـــی 6
ماهـــه بـــود از روی پلههـــا ســـقوط میکنـــد
و هی ــچ آس ــیبی نمیبین ــد .ش ــايد اي ــن ع ــدم
واكن ــش ب ــراي اولي ــن ب ــار ب ــراي باس ــتر اتف ــاق
افت ــاده اس ــت و بعده ــا ب ــه چه ــرهاش رس ــوخ
كــرده و از صورتــش تصويــری خشــك و ب ـیروح
ســـاخته اســـت! عـــدهای هـــم میگوينـــد بـــه
خاطـــر هميـــن اتفاقـــات غیـــر معمـــول اســـت
ک ــه پ ــدر و م ــادرش اس ــم او را باس ــتر يعن ــی

عجي ــب گذاش ــتند.
او از همـــان ابتـــدا بدنـــی نـــرم داشـــت و قـــادر
بـــود حـــركات آكروبـــات را بـــه خوبـــي انجـــام
ده ــد .ب ــه همي ــن خاط ــر میتوانس ــت از پ ــس
نمايشهـــای پـــر برخـــورد بـــه خوبـــی برآيـــد.
او كـــم كـــم مـــورد توجـــ ه تهيـــه كننـــدگان
ســـينما قـــرار میگيـــرد و در چنـــد فيلـــم
كوتـــاه بـــازی میكنـــد كـــه از فيلمهـــای
ابتدايـــی او چيـــزی در دســـترس نيســـت .هـــر
چ ــه زم ــان م ــی گ ــذرد تع ــداد بازه ــای او در
فيلمهـــای كوتـــاه بيشـــتر میشـــود .او كـــه از
نماي ــش وارد س ــينما ش ــده ب ــود اعتم ــاد هم ــه
را بـــه خـــودش جلـــب میكنـــد و در فيلمهـــا،
بـــرای خلـــق برخـــی از موقعيتهـــای کمیـــک
از آزادی کامـــل برخـــوردار میشـــود .کـــه
او ایـــن کار را بـــه صـــورت بداهـــه انجـــام
میده ــد .یك ــی از فیلمه ــای ای ــن دوران یـــك
هفتـــه نـــام دارد كـــه كیتـــون در آن نقـــش
ت ــازه دام ــادی را ب ــازی میكن ــد ك ــه ب ــه هم ــراه
عروس ــش ب ــرای س ــاختن خان ــه یش ــان اق ــدام
م ــی كنن ــد .م ــرد دیگ ــری ك ــه دلبس ــته دخت ــر
ب ــوده ،ب ــا كارش ــكنی و تغیی ــر برنام ــه س ــاخت
خانـــه ،باعـــث میشـــود تـــا ســـرانجام ایـــن

خانـــه شـــكل عجیـــب و غریبـــی بـــه خـــود
بگی ــرد .آنه ــا مجب ــور میش ــوند خان ــه یش ــان را
بـــه جـــای دیگـــری منتقـــل كننـــد و كیتـــون
بـــرای ایـــن كار ،خانـــه را بكســـل ماشـــینش
میكن ــد ام ــا در راه قط ــاری از راه میرس ــد و ب ــا
لـــه كـــردن خانـــه ،خیـــال عـــروس و دامـــاد را
راحـــت میكنـــد .در ايـــن فيلـــم كيتـــون تنهـــا
بيســت و پنــج ســال دارد .او كــه بــراي هم ـهی
عناص ــر فيل ــم وس ــواس داش ــت ،در سكانس ــی
بـــرای اينكـــه در سانســـور كـــردن آن صحنـــه
نق ــش داش ــته باش ــد و ابت ــكار ب ــه خ ــرج ده ــد،
دســـت خـــودش را وارد كادر میکنـــد و روی
دوربيـــن قـــرار میدهـــد تـــا هيـــچ تصويـــری
مش ــخص نش ــود .ش ــايد اي ــن م ــدل سانس ــور
يكـــی از خالقانهتريـــن سانســـورهای تاريـــخ
ســـينما باشـــد كـــه توســـط كيتـــون انجـــام
شـــده اســـت.

در س ــال  1921كيت ــون اولي ــن ازدواج ــش را
ک ــرد و حاص ــل اي ــن ازدواج دو پس ــر ب ــود ب ــا
ن ــام ه ــای جمي ــز و راب ــرت.
در ایـــن ســـالها خانـــه جنـــزده ،بـــز،
كشـــتی ،همســـایه هـــا و بدشـــانس اس ــت
كـــه دقایـــق كوتـــاه از ايـــن فيلمهـــا ،ســـالها
پـــس از مـــرگ كیتـــون پیـــدا شـــد و در
معـــرض دیـــد عالقـــه منـــدان قـــرار گرفـــت.
موفقی ــت فیلمه ــای كوت ــاه كیت ــون در اوای ــل
ده ــه بیس ــت می ــادی انگیزهه ــای او را ب ــرای
بـــازی در فیلمهـــای بلنـــد تقویـــت كـــرد.
كيتـــون كـــه در خلـــق موقعيتهايـــش
بداهـــه بـــود ،در فيلمهايـــی كـــه كارگـــردان
هـــم نبـــود ،در طراحـــی و ساختشـــان نقـــش
داشـــت.
دومیـــن فیلـــم مســـتقل کیتـــن ،میهمـــان
نـــوازی مـــا ( )1923بـــود کـــه نســـبت بـــه

فیلـــم قبلـــی پیشـــرفت فـــوق العـــادهای را
نش ــان مــیداد .داس ــتان ای ــن فیل ــم ماج ــرای
م ــرد جوان ــی ب ــود ک ــه در نخس ــتین روزه ــای
راه انـــدازی راه آهـــن در وســـط دعـــوای دو
گـــروه جنایتـــکار گیـــر میافتـــد .ایـــن فیلـــم
یکـــی از بهتریـــن فیلمهـــای او شـــناخته
ش ــد ،و نمون ــه نس ــبتاً کامل ــی از تواناییه ــای
کیتـــن را در خلـــق موقعیتهـــای جـــدی و
در عیـــن حـــال کمیـــک ارائـــه داد.
او در ســـال  1924فیلـــم مهمـــی را بـــه نـــام
شـــرلوک جونیـــور ســـاخت.
ايـــن فيلـــم قبـــل از هـــر چیـــزی مـــا را
یـــاد فیلـــم ســـینما پارادیـــزو مـــی انـــدازد و
شـــاید بـــا وجـــود یـــک آپاراتچـــی ،مطابـــق
آن فیلـــم ادای دینـــی بـــه ســـینما باشـــد
البتـــه بـــا زبانـــی متفـــاوت .همچنیـــن
میتوانـــد آغارگـــر فرمگرايـــی كيتـــون
ویژه نامه سینما تک قلهک
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باشـــد .از فیلمنامه،کارگردانـــی و ...همـــهی
اینهـــا بـــر اســـاس فـــرم درســـتی ســـاخته
شـــده اســـت .اگـــر طبـــق درام ارســـطویی
بخواهیـــم فیلمنامـــه را بررســـی کنیـــم،
بیـــن شـــخصیتها یعنـــی آپارتچـــی تقابـــل
و تضـــادی وجـــود دارد کـــه ایـــن باعـــث
کشـــمکش و درام میشـــود کـــه مـــا را بـــه
ســـمت جلـــو هـــل میدهـــد .کنشهـــای
شـــخصیتها درســـت اســـت .یـــک آپارتچـــی
میتوانـــد در ذهنـــش وارد تصویـــر ســـینما
شـــود چـــرا کـــه همـــهی دایـــرهی دیـــدش،
همـــان پـــردهی سینماســـت .رونـــد
داســـتانی فیلـــم درســـت و منطقـــی اســـت و
شـــوکهای جالبـــی بـــرای بیننـــده ایجـــاد
میکنـــد .کیتـــون حـــاال کـــه فیلمنامـــهی
اســـتخوان داری در دســـت دار د ،ســـراغ
ســـاخت مـــیرود .او بـــر روي ميزانســـنها
دقيقتـــر میشـــود و هيـــچ ميزانســـنی
را بـــدون دليـــل بوجـــود نمـــیآورد .بـــرای
انتقـــال فضـــای ايجـــاد شـــده بيـــن خيـــال
و واقعيـــت عناصـــر را طـــوری كنـــار هـــم
میچينـــد كـــه ايـــن اتفـــاق بـــه آرامـــی
هـــر چـــه تمامتـــر صـــورت گيـــرد .واقعيـــت
كـــدام اســـت؟؟؟چرا كيتـــون وارد تصويـــر
نمايـــش داده شـــده ميشـــود؟؟ آيـــا بـــا
ايـــن كار ميخواهـــد تصويـــری ســـورئال را
بـــه مـــا نشـــان دهـــد؟
امـــا چیـــزی کـــه واضـــح اســـت اهميـــت
كيتـــون بـــه تكنيـــك و فـــرم ايـــن فيلـــم

اس ــت .اگ ــر تصوي ــری بي ــن خي ــال و واقعي ــت
در حرك ــت اس ــت و ب ــه خوب ــي اي ــن انتق ــال
اتفـــاق میافتـــد ايـــن نشـــانهی دقـــت و
وســـواس كيتـــون اســـت .او ديگـــر فقـــط
بازيگ ــر توان ــای تئات ــر ي ــا س ــينما نيس ــت ،او
ح ــاال ثاب ــت ك ــرده اس ــت ك ــه در كارگردان ــی
هـــم چيزهـــای زيـــادی میدانـــد .وقتـــی
شـــخصيت ايـــن فيلـــم بـــه خـــواب مـــیرود
گويـــا ســـكوت در تصويـــر بـــه خوبـــي ديـــده
میشـــود و ميزانســـن جـــوری چيـــده شـــده

اســـت كـــه مـــا ايـــن آرامـــش و ســـكوت را
درك ميكنيـــم .طراحـــی صحنـــهی درســـت،
تدويـــن خـــوب ،بـــازي خـــوب و ...همـــه
اينه ــا گ ــواه اي ــن اس ــت ك ــه فيل ــم م ــا ف ــرم
خوبـــی دارد.
وقتـــی فـــرم بـــه درســـتی کارش را انجـــام
دهـــد ،حـــاال میتوانیـــم ســـراغ محتـــوا
برویـــم .تـــا وقتـــی فـــرم خوبـــی نداشـــته
باشـــیم محتـــوا نمیتوانـــد خـــودش را نشـــان
ده ــد .ش ــاید ب ــه همی ــن خاط ــر اس ــت ک ــه
ایـــن فیلـــم روی فـــرم متمرکـــز میشـــود و
محتـــوا را میســـازد.
از عرش تا فرش
فيلـــم بعـــدي را كيتـــون در ســـال 1924
ســـاخت .نـــام ايـــن فيلـــم دريانـــورد بـــود.
يـــك روايـــت خـــوب در يـــك اثـــر كميـــك.
کیت ــن خ ــود درب ــاره ای ــن فیل ــم گفت ــه اس ــت:
«دو موجـــود زیبـــای لـــوس -بیچـــاره تریـــن
مـــردم جهـــان  -قـــرار اســـت در شـــرایطی
مضحـــک راه خـــود را در دریـــا بجوینـــد».
در ســـال  1925و  1926دو فيلـــم ســـاخت
كـــه بـــه خاطـــر نداشـــتن موقعيتهـــای
كميـــك ،خـــوب از آب در نيامدنـــد .در ايـــن
فيلمهـــا نويســـندههای هميشـــگی كيتـــون
را همراهـــی نميكردنـــد و شـــايد دليـــل
ضعـــف ايـــن فيلمهـــا هميـــن باشـــد.
امـــا ســـپس در ســـال  1927فيلـــم جنـــرال
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را ســـاخت كـــه باعـــث ديـــده شـــدن دوبـــاره
كيتـــون شـــد.
باس ــتر کیت ــن در ای ــن فیل ــم ب ــا واق ــع نمای ــی
بینقـــص و طراحـــی زیبـــای لبـــاس و دکـــور
توانس ــته ب ــه بهتری ــن وج ــه فض ــای آن دوران
را بازس ــازی کن ــد .جن ــرال در س ــال نخس ــت
پخشـــش ،مـــورد اســـتقبال چندانـــی قـــرار
نگرف ــت ،ول ــی ام ــروزه بس ــیاری از منتق ــدان
آن را شـــاهکار باســـتر کیتـــن میداننـــد.
آخریـــن فیلـــم بلنـــد صامـــت کیتـــن ،ازدواج
لجبازانـــه ( )1929نـــام داشـــت کـــه در
اوج تـــب فیلمهـــای ناطـــق پخـــش شـــد،
ول ــی م ــورد اس ــتقبال ف ــراوان ق ــرار گرف ــت.
ایـــن فیلـــم داســـتان ازدواج یـــک کارگـــر
ســـاده اتوکـــش بـــا بازیگـــری زیبـــا بـــود.
در ایـــن فیلـــم کیتـــن تمهیـــدات بســـیاری
بـــه کار بـــرد ،امـــا ایـــن فیلـــم بـــه دلیـــل
دخالتهـــای بیجـــای مدیـــران کمپانـــی
ام جـــی ام تـــا حـــدی فاقـــد مهارتهـــای
خـــاص کیتـــن و خالقیـــت و نبـــوغ او بـــود.
ش ــروع س ــينمای ناط ــق ب ــراي كيتون ــي ك ــه
در ح ــركات نمايش ــی و موقعيته ــای كمي ــك
ب ــي نظي ــر ب ــود ،خوش ــایند نب ــود .او ب ــا آغ ــاز
ســـينمای كميـــك ديگـــر عالقـــهی چندانـــی
بـــه كار كـــردن نداشـــت .فيلمهـــای پيـــاده
نظـــام و لولـــه كـــش احساســـاتی شـــايد
از نظـــر فـــروش بـــد نبودنـــد امـــا خـــوب
بـــه جـــرات میتـــوان گفـــت بـــه انـــدازهی
کارهـــای قبلـــی کیتـــون خـــوب نبودنـــد .او
بـــا اخـــراج شـــدنش از كمپانـــي ،زندگـــیاش
از هـــم میپاشـــد .او در فيلـــم اليـــم اليـــت
چاپليـــن و بلـــوار سانســـت بيلـــی وایلـــدر
ايفـــای نقـــش میكنـــد كـــه موفقيـــت
چندانـــی نصيبـــش نمیشـــود .گويـــا زندگـــی
هنـــریاش ســـالها پيـــش از بيـــن رفتـــه
اســـت.
مارتیـــن اسكورســـیزی ،كارگـــردان بـــزرگ
س ــینما در بررس ــی تاریخ ــی خ ــود از س ــینمای
كشـــورش ،تاریخچـــه متروگلدویـــن مایـــر را
مـــرور میكنـــد و نقـــش تهیـــه كننـــدگان
ای ــن كمپان ــی را تحلی ــل میكن ــد .ب ــه اعتق ــاد
او فشـــار زیـــاد ایـــن تهیـــه كننـــدگان بـــر
فیلمســـازان ،گاه آنـــان را در ســـخت تریـــن
ش ــرایط ق ــرار می ــداد؛ ب ــه طوریك ــه ب ــا س ــلب
آزادی عمــل آنــان ،اســتعداد كارگردانــی را در درون
ایـــن هنرمنـــدان میكشـــت .اسكورســـیزی بـــا
تجلیـــل از فرانـــك كاپـــرا كارگـــردان بـــزرگ
ســـینمای كالســـیك ،او را جـــزو معـــدود

كارگردانهایـــی میدانـــد كـــه بـــا اســـتقامت
زیـــاد توانســـت اقتـــدار خـــود را بـــه تهیـــه
كننـــدگان كمپانـــی متروگلدویـــن مایـــر
دیكتـــه كنـــد و از ســـوی دیگـــر دریـــغ
میخـــورد از تبـــاه شـــدن اســـتعدادهای نـــاب
و شـــگرفی همچـــون باســـتر كیتـــون كـــه در
ایـــن سیســـتم خردكننـــده ،فرصتـــی بـــرای
آزادی عم ــل پی ــدا نكردن ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب
كیت ــون ك ــه او را بزرگتری ــن نابغ ــه س ــینمای
کمـــدی میشناســـند ،ســـالهایی را در اســـارت
ای ــن كمپان ــی ب ــه س ــر ب ــرد و بتدری ــج در اث ــر
فشــارهای فــراوان از آنجــا اخــراج شــد و ســپس
همســـرش ناتالـــی تالمـــاج از او جـــدا شـــد و
پیام ــد ای ــن رویداده ــای تل ــخ ،ورشكس ــتگی او
ب ــود .نكت ــه غ ــم انگی ــز ای ــن اس ــت ك ــه چن ــد
ســـال بعـــد برخـــی از مدیـــران متروگلدویـــن
مای ــر از س ــر دلس ــوزی ب ــار دیگ ــر كیت ــون را
اس ــتخدام كردن ــد و ای ــن ب ــار ب ــرای ویرای ــش
متنه ــای كم ــدی ب ــا حقوق ــی بس ــیار ناچی ــز
و ش ــرم آور .كیت ــون در س ــالهای فعالیت ــش ب ــا
شـــرایط بســـیار ســـختی دســـت بـــه گریبـــان
بـــود امـــا هیچوقـــت ایـــن تجربیـــات دردنـــاك
در آثـــار او بازتـــاب نیافتنـــد.
كيتـــون هيـــچ وقـــت در فيلمهايـــش از
بـــدل اســـتفاده نكـــرد .فيلمهـــای او از نظـــر
ميزانســـن ،طراحـــی صحنـــه و ...از امتيـــازات

زيـــادی برخـــوردار اســـت .او بعـــد از جـــدا
شـــدن از زن اولـــش هيـــچ وقـــت نتوانســـت
پســـرانش را ببينـــد .در ســـال  1940بـــرای
دوميـــن بـــار ازدواج كـــرد.
خيلیهـــا كيتـــون را بـــا كمدينهـــای
بزرگـــی از جملـــه چاپليـــن مقايســـه
میكننـــد .ايـــن دو از نظـــر ســـني بـــا هـــم
تفـــاوت چندانـــی ندارنـــد .اگـــر بـــه آثـــار
ايـــن دو هنرمنـــد رجـــوع كنيـــم ،میبينيـــم
هـــر دوی آنهـــا فيلمهـــای بـــا ارزشـــی
ســـاختهاند و شـــايد قيـــاس در ايـــن مـــورد
جايـــز نباشـــد.
کیتــون در یکــم فوریــه  1966و در ســن
(در 70ســالگی) بــه دلیــل ابتــا بــه بیمــاری
ســرطان ریــه درگذشــت .امــا قبــل از مرگــش
در مــورد بيمــاریاش بــا كســی صحبــت نكــرد.
چهــره ی ســرد و بــی روح او ،همیشــه در
ذهــن طرفــداران ســينما نقــش بســته اســت.

منابع:
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2. www.forum.cinemacenter.com
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