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 »پسربچــه« ی چاپلیـن چگونــه

تاریخ سینام را دگرگون ساخت؟



بسم هللا 

در روزهایـــی کــه شــبح کرونایـــی نفــس کانــون و گــروه و تشــکِل ریــز و درشــت را بــه شــامره 

ایــن مصیبــت مصــون نبــود. بغــض کرونــا گلــوی مــا را هــم فشــرد.  انداختــه، »نــگاِه« مــا هــم از 

کــران حضــوری فیلم هــا  حلقه هــای مجــازی نقــد و بــرریس فیلــم، لطــف گذشــته را نداشــت و ا

هــم ســامت عزیزانــامن را بــه خطــر یم انداخــت. کرونــا حــی نظــم از جلســات شــورای مرکزی 

ــزلزل تــا جایـــی پیــش رفــت کــه امــروز »نگاهنامــه« همــه ی امیــد  مــا ربــود و ایــن اوضــاع متـ

مــا بــرای »نگاه«باختـــن بــه ایــن چشــم انداز اســت. ممکــن اســت ایــن دغدغــه ی صادقانــه، 

پــوچ و بیهــوده تلقــی شــود امــا چــاره چیســت؟ بـهتـــر بگویــم: یگانــه دســتاویز مــا همیشــه چــه 

بــوده اســت؟ 

در ایــن روزهــای ســیاه کــه به بازی گرفتـــن جان انســان ها عادت صغیـــر و کبیـــر شــده و آدمیـــزاد 

رســامً بــدل شــده اســت بــه عــدد، در روزگاری کــه دســتامیه ی کوچکتـــرین تصمیــامت مــا شــده 

ــواده  ــار خان ــه ی در کن ــر لحظ ــری، ه ــن مس ــن تعف ــه ای ــه ای ک ــته های روز، در زمان ــداد کش تع

بــودن را بــا خــوِف »نکنــد روزی نباشــند« همــراه کــرده، چــاره ی مــا واقعــاً چیســت؟

ایــن همهمــه ی جــاری کــه واقعیــت را بـــی شرمانه هــزار  ایــن تــرس، از  از  مــا همیشــه بــرای فــرار 

کت  ــا ــه ای س ــه گوش ــم. ب ــاه برده ای ــی پن ــه کنجـ ــر داده، ب ــود تغییـ ــل خ ــق می ــگ زده و مطاب رن

ــه  ــا عرض ــرافتمندانه روی ــا، ش ــیارِی م ــهایِت هوش نـ ــه در  ــی ک ــه کن ــوش. ب ــای خام ــا چراغ ه ب

یم کنــد؛ بــه گوشــه ای کــه بــا جســارت تــامم بــه مــا جامعــت خــواب زده دروغ  هدیــه یم دهــد؛ 

دروغ هــایی کــه بــه آن هــا نیازمندیــم. نیــازی از جنــس تجربــه، نیــازی از جنــس احســاس.

از شــام یم خواهــم بــاور کنیــد کــه شــامره ی پیــِش رو تاشـــی ست دانشجویـــی و خالصانــه برای 

ادای دیــن بــه ایــن رویــای عزیــز، بــه ایــن دروغ شــریف، بــه ســینام... .

سید علیـرضا هاشمی - دی 1400

 سخن
سردبیـر



 

 

سینامی مونتاژ 
وی شور

-تاریخ سینام-



ــر  ــه مهم ت ــا از هم ــرای م ــینام ب ــرها س ــان هنـ »در می

ــت.« اس

اوایــل ســال 1922 میــالدی، لنیــن ایــن جملــه را در وضعیتــی 
ایــراد کــرد کــه تقریبــا هیــچ فیلم خــایم در دســترس فیلمســازان 

نبــود.
خــود  از  فیلمســازی   اســتودیوی  روســیه هیــچ   1924 تــا ســال 
از  قبــل  تــا  کــه  هــم  اســتودیو هایی  اعضــای  و  نداشــت1 
ــا  ــار 1917 ت ــه ی به ــد در فاصل ــت یم کردن ــر فعالی کتب ــالب ا انق
ــزات  ــم و تجهی ــه فیل ــد و هرچ ــیه گریختن ــتان 1918 از روس تابس

بردنــد. خــود  بــا  یم رســید  دستشــان  بــه  کــه  فیلم بــرداری 
راســتای  در  ســینما  صنعــت  ملی ســازی  بــرای  اقــدام  اولیــن 
سیاســت های مارکسیســتی شــوروی، مامــور کــردن هیئتــی بــه 

نــام »کمیســاریای خلــق بــرای آمــوزش و پــروش 
)نارکومپــروس Narkompros(« بــرای نظــارت 
ــد ،  ــل تولی ــینمایی مث ــور س ــر ام ــاماندیه ب و س
توزیــع و نمایــش فیلــم بــود و عمــده تولیــدات 
گاندایــی یم شــد. بــه  آن صــرف مقاصــد پروپا
عبارتــی ســینما یکــی از مجموعه هــای تحــت 
کــه  هیئــت  ایــن  بــود.  نارکومپــروس  نظــارت 
هیئــت   17 شــامل  شــد  تاســیس   1918 ژوئــن 
هیئت هــای  یم تــوان  آنهــا  جملــه  از  کــه  بــود 
حرفــه ای،  تحصیــالت  بی ســوادی،  انحــالل 
 ... و  بازیگــران  و  تئاتــر  نشــریات،  و  ادبیــات 
آناتولــی  را  نارکومپــروس  ریاســت  بــرد.  نــام  را 
 )Anatoly Lunacharsky(لوناچارســکی

مثــل  آوانــگاردی  هنرمنــدان  حــایم  کــه  داشــت  برعهــده 
کوفســکی و میرهولــد  )Vsevolod Meyerhold، مبــدع  مایا
تئاتــر بیومکانیــک( بــود و همیــن فضــای همدالنــه موقعیــت 
ایجــاد  مناســبی بــرای فعالیــت کارگردان هــای ســبک مونتــاژ 

ــرد.  ک
ــالم  ــی اع ــازی را مل ــت فیلمس ــن صنع ــال 1919 لنی ــا در س نهایت
ایــن امــر پیــدا شــدن تعــداد زیــادی فیلــم  کــرد. نخســتین تاثیــر 
ادامــه  انبار هــا پنهــان شــده بودنــد. در  بــود کــه در  قدیمــی 

1. استودیوی فیلمسازی »موسفیلم )Mosfilm(«، ژانویه ی 1924 تاسیس شد.

انداخــت.  راه  بــه  را  نارکومپــروس مدرســه ســینمایی دولتــی 
ایــن مدرســه قدیمی تریــن مدرســه ســینمایی جهــان اســت 
کوله شــوف لِــو  مثــل  نامــداری  کارگردانــان  کار  بســتر   کــه 
فــارغ  تریــن  شــاخص  از  کــرد.  فراهــم  را   )Lev Kuleshov(
بوندارچــوک،  ســرگئی  یم تــوان  موسســه  ایــن  التحصیــالن 

بــرد. نــام  را  تارکفســکی  آنــدری  و  پاراجانــف  ســرگئی 
ــترس  ــایم در دس ــم خ ــه فیل ــال 1922 ک ــا س ــی ت ــال های آت در س
بــه مطالعــه ی ســینما و همــان معــدود  نبــود، کارگردانــان 
ــای  ــا نواره ــد. آنه ــود پرداختن ــود ب ــه موج ــی ک ــای خارج فیلم ه
فیلــم را بــرش یم زدنــد و پالن هــا را بــا ترتیب هــای متفــاوت 
شــده  ایجــاد  معنایــی  تفاوت هــای  تــا  یم چیدنــد  هــم  کنــار 
بیــن چینش هــای متفــاوت را مطالعــه کننــد. آیزنشــتاین در 
آبــادی وارد  مــورد مطالعــات ایــن دوره یم گویــد: »مــا بــه شــهر 
نمی شــدیم، آنجــا نــه میدانــی بــود، نــه خیابانــی و نــه حتــی 
یــک کــوره راه کــج یــا کوچــه ای تاریــک. مــا مثــل قبیله هــای 
بــدوی یــا جوینــدگان طــال بودیــم در مکانــی بــا 

امکاناتــی ورای تصــور!« 
کــه  بــود  مطالعــات  همیــن  از  یکــی  طــی 
»اثــر  بــه  معــروف  پدیــده ای  کوله شــوف 
کشــف  را   »  )Kuleshov effect( کوله شــوف 
ایــن مطالعــه کوله شــوف و گروهــش  کــرد. در 
روی فیلمــی قدیمــی بــا بــازی ایــوان موژوخیــن 
ایــن آزمایــش یــک کلــوزآپ  یم کردنــد. در  کار 
موژوخیــن   )poker face(خنثــای چهــره ی  از 
او  چهــره ی  از  پــس  بــا شــات های دیگــری کــه 
گران  تماشــا بــرای  و  شــد  هم نشــین  یم آمــد 
ــا  ــره ی او ب ــی چه ــال وقت ــد. مث ــش در آم ــه نمای ب
گران  ــا ــد تماش ــین یم ش ــوپی هم نش ــه ی س کاس
برداشــت میکردنــد کــه موژوخیــن گرســنه اســت. یــا وقتــی 
ــش  ــه نمای ــره ی او ب ــس از چه ــوت پ ــودک در تاب ــک ک ــر ی تصوی
گران احســاس غــم را دریافــت یم کردنــد.  در یم آمــد، تماشــا
گران در  نکتــه ی جالــب توجــه ایــن بــود کــه بعضــی از تماشــا
بــازی خوبــش و القــای احساســات  انتهــا موژوخیــن را بــه خاطــر 

گرســنگی و غــم بــا چهــره اش، تحســین یم کردنــد. 
بــه تصاویــری کــه در صفحــه ی بعــد یم آینــد دقــت کنیــد. شــما 

از هم نشــینی ســوم چــه حســی را برداشــت یم کنیــد؟

امیـرمحمد عسگری نژاد
ورودی 97 دندانپزشکـی

اثر کوله شوف پدیده ای 
است که طی آن، دو نام در 
یک سکانس تاثیـرگذارتر 
از یک عکس به تنهایـی 

هستند. این اثر یک رویداد 
شناختـی است که به 

بینندگان این امکان را یم 
دهد تا از تعامل دو نام 

به صورت متوالـی معنا را 
استخراج کنند. کوله شوف 

معتقد بود که تعامل 
نامها در فیلم سازی چیـزی 

است که سینام را از عکاسـی 
متامیز یم کند.    

4 نگاهنامه، شماره ی اولتاریخ سینما



ســال 1921 در پــی طراحــی سیاســت اقتصــادی نــو توســط لنیــن 
شــمردن  بــرای مقابلــه بــا شــرایط قحطــی موجــود و مجــاز 
شــکل  بــه  ســرمایه داری  شــیوه ی  بــه  خصوصــی  مالکیــت 
محــدود، مــواد خــام احتــکار شــده دوبــاره بــه بــازار آمــد و تولیــد 
فیلــم توســط شــرکت هــای خصوصــی و دولتــی رونــق یافــت. در 
لمــان  پــی ایــن تغییــر سیاســت، پــس از عقــد معاهــده راپانــو بــا آ
در ســال 1922، راه تجــارت شــوروی بــا کشــورهای غربــی گشــوده 
بــه شــوروی  فیلــم و تجهبــزات فیلم بــرداری  از  شــد و ســیلی 
خویــش را صــرف  روانــه شــد. کارگردانانــی کــه ســالها از عمــر 
مطالعــه ی ســینما و تکنیک هــای آن کــرده بودنــد، حــاال بــا در 
دســترس قــرار گرفتــن فیلــم خــام یم توانســتند نظریــات خــود را 

ــانند. ــل بپوش ــه ی عم جام
 ســهم عمــده ی نمایــش داخلــی شــوروی بیــن ســالهای 22-25 
را همچنــان فیلم هــای خارجــی تشــکیل یم دادنــد و ایــن بــرای 
صنعــت ســینمای شــوروی ســودآور نبــود. ایــن اوضــاع در ســال 
1925 بــا ســاخت فیلم های نبـــرد پوتمکیـــن2)1925( ) از ســرگئی 
گــر کســی گرایــش سیاســی  آیزنشــتاین نقــل شــده کــه آن زمــان ا

Battleship Potemkin .2

کمونیســت  شــک  بــدون  یم دیــد  را  پوتمکیـــن  و  نداشــت 
کــرد.  وســیواالد پودوفکیــن تغییــر  یم شــد!( و مــادر)1926( از 
کشــورهای دیگــر  لمــان و ســپس در  آ ابتــدا در  ایــن فیلم هــا 
گران را جلــب کردنــد و بــا جــذب ســرمایه حاصــل از  نظــر تماشــا
صــادرات و تبلیــغ ایدئولوژیــک کمونیســم، راه را بــرای صنعــت 
هموارتــر  مونتــاژ  جنبــش  خصــوص  بــه  و  شــوروی  ســینمای 

ــد.  کردن

جنبش مونتاژ
طــول  بــه  ســال)1920-35(  پانــزده  تقریبــا  مونتــاژ  جنبــش 
پــس  ســینمای  جدایی ناپذیــر  جــزء  آن  ماحصــل  و  انجامیــد 
هــای  فیلــم  تریلــر  تــا  تلویزیونــی  تبلیغــات  از  شــد.  خــود  از 
هالیــوودی تــا مســتندهای حیــات وحــش از تکنیک هــای ایــن 

یم کننــد. اســتفاده  جنبــش 
بــه  بزرگتــری  هنــری  مکتــب  بــه  مونتــاژ  جنبــش  ریشــه های 
ــد  ــد. از دی ــم )Constructivism(« یم رس کتیویس ــام »کانسترا ن
گزیــر کارکــردی  کتیویســیت، هنــر بــه صورتــی نا هنرمنــد کانسترا
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ایــن مکتــب، هنـــرمند بــا صنعتگــر و اثــر  اجتماعــی دارد. در 
ــر  ــت تاثی ــتاین تح ــود. آیزنش ــه یم ش ــن مقایس ــا ماشیـ ــری ب هنـ

همیــن ایدئولــوژی یم گویــد:

ــود،... ،آن  ــه ش ــزی مقایس ــا چیـ ب ــاژ  ــد مونت ــرار باش ــر ق گ »ا
چیـــز بایــد انفجارهــای یــک موتــور تحریــق داخــی باشــد 
را بــه پیــش یم رانــد؛ چــرا  کتــور  کــه یــک اتومبیــل یــا ترا
ــرای  ــایق هایی ب ــور، س ــامن موت ــل ه ــاژ، مث ــایی مونت ــه پوی ک

ــد.« ــم یم  کن ــم فراه ــت فیل ــروی کلی پیش

بایــد  کــه  بــود  صنعتگــری  مکتــب،  ایــن  در  کارگــردان  پــس 
تکه هــای فیلــم را ســر هــم یم کــرد! طرفــداران آن بــر معتقــد 
بــا روش هــای علمــی و ترکیــب علــم  بودنــد کــه بــا تحلیــل هنــر 
و  کنش هــا  وا کــه  رســید  تکنیک هایــی  بــه  یم تــوان  هنــر  و 

برانگیــزد. مخاطــب  در  را  دلخــواه  دریافت هــای 
ــان  ــی از کارگردان ــام بعض ــش ن ــن جنب ــه ی ای ــی تاریخچ در بررس
سرگئـــی  نــام  آنهــا  مهم تریــن  شــاید  اســت.  پررنگ تــر 

باشــد. آیزنشــتاین  میخائیلوویــچ 
طبقــه متوســط بــه دنیــا آمــد و  خانــواده ای از  آیزنشــتاین در 
بــود. از کودکــی بــه نقاشــی عالقــه داشــت و بــه  پــدرش معمــار 
ــود.  ــلط ب ــوی مس ــی و فرانس لمان ــی، آ ــای روسی،انگلیس زبان ه
همچنیــن عالقــه اش بــه زبــان و هنر)تئاتــر( ژاپنــی و مطالعــات 
ایــن زمینــه تاثیــرات عمــده ای بــر تفکراتــش دربــاره مونتــاژ  او در 
گذاشــت. در ســن 17 ســالگی بــه انســتیتو مهندســی عمــران 
گردیــد.  مشــغول  پــدرش  رشــته ی  تحصیــل  بــه  و  شــد  وارد 
مهندســی  واحــد  تکنســین  ســمت  در  ســالگی(   19(1917 در 
شــدن  آشــکار  بــه ارتــش ســرخ پیوســت ولــی بعدهــا پــس از 
بخــش  تئاتــر  واحــد  بــه  تئاتــر،  زمینــه  در  هایــش  اســتعداد 

Proletkult .3

ــرد.  ــی یم ک ــور را طراح ــری آمات ــار تئات ــد و آث ــل ش ــی منتق سیاس
ارتــش خــارج شــد و در  پــس از 1920 و پایــان جنــگ داخلــی از 
ــران(«  ــی کارگ ــر فرهنگ ــت3 )تئات ــت کول ــر »پرول ــه تئات ــکو ب مس
آنجــا بــه طراحــی صحنــه و کارگردانــی مشــغول  پیوســت. در 
ــرهولد  ــارت میـ ــت نظ ــری تح ــال 1921 در کارگاه تئات ــود. در س ب
ثبــت نــام کــرد. او همــواره میرهولــد را اســتاد و مربــی خــود 
یم دانســت. آیزنشــتاین در ســال 1924 نمایشــی بــه نــام ماســک 
ــل  ــه دلی ــرد. ب ــی ک ــی کارگردان ــه ی گاز واقع ــک کارخان گاز را در ی
تصنــع  همچنیــن  و  رویدادهــا  محــل  واقعیــت  بیــن  تضــاد 
ــت«  ــک شکس ــوان »ی ــه عن ــه ب ــن تجرب ای ــواره از  ــش او هم نمای

تــرک و شــروع  را  تئاتــر  اتفــاق باعــث شــد  ایــن  یــاد یم کــرد. 
بــه ســاختن فیلــم کنــد. اولیــن فیلمــش، اعتصــاب،  در یــک 
ــد.  ــرداری ش ــه فیلم ب ــک کارخان ــز در ی ــت و نی ــه یم گذش کارخان
بــود و در ســال  اعتصــاب، نخســتین فیلــم مهــم جنبــش مونتــاژ 
1925 بــه نمایــش عمــویم در آمــد. آیزنشــتاین ســه فیلــم مهــم 
کتبـــر« و »کهنه و نو«  دیگر در کارنامه دارد: »نبـــرد پوتمکیـــن«، »ا
و همچنیــن چنــد فیلــم ناتمــام دیگــر کــه هیچوقــت نمایــش 

داده نشــدند.
کارگردانــان نــام آور دیگــر لــو کوله شــوف، وســیواالد پودوفکیـــن 
  )Dziga Vertov(ژیــگا ورتــوف ،)Vsevolod Pudovkin(
و الکســاندر داوژنکــو)Alexander Dovzhenko(  هســتند.
مســن ترین کارگــردان جنبــش از نظــر تجربــه کاری کوله شــف 
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شاخص  جنبش مونتاژ آثار 

Kino-Eye )1924(
 Battleship Potemkin )1925( 
 The Death Ray )1925(
 Mother )1926(
 Zvenigora )1927(
 October: Ten Days That Shook the World 
)1928(
 Man With a Movie Camera )1929(
 A Simple Case )1932(
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نبودنــد  تجربــی  چنــدان  کوله شــف  خــود  فیلم هــای  بــود. 
ــم او  ــوف، از کارگاه فیل ــن و ورت ــم، پودوفکی ــردان مه ــا دو کارگ ام

ــد. ــرون آمدن بی
تعصــب  فیلــم   1919 ســال  در  اینکــه  از  پیــش  پودوفکیـــن 
گریفیــت را ببینــد قضــد داشــت بــه تحصیــل شــیمی بپــردازد. 
کارگاه  بــه  ســینما،  اهمیــت  بــه  بــردن  پــی  دلیــل  بــه  امــا 
فیلمســازی کوله شــف پیوســت و بــه عنــوان بازیگــر و کارگــردان 
مکانیــک مغــز، کــه  آمــوزش دیــد. نخســتین فیلــم بلنــد او، 
زمینــه  در  پاولــوف  معــروف  آزمایــش  دربــاره ی  مســتندی  
کنــش اســت، نمونــه ی خوبــی از عالقــه  فیزیولــوژِی انگیزش-وا
کنش هــای  وا فیزیکــی  بنیان هــای  بــه  کتیویســت ها  کنسترا
یم رود. ســه فیلــم مهــم او معــروف  روانشــناختی بــه شــمار 
ــیا  ــراز آس ــر ف ــان ب ــادر، طوف ــامل م ــاب« ش ــه گانه ی انق ــه »س ب
ــرزبورگ یم شــود. پودوفکیــن روش فیلمســازی  و پایــان سن پتـ
خاطــر  بــه  او  یم نامیــد.  خشــت«  بــرروی  »خشــت  را  خــود 
او  آثــار  در  اســت.  معــروف  فیلم هایــش  حماســی  عواطــف 
قهرمــان، فــردی بــه عنــوان تجســم توده هــای مــردم ظاهــر یم 
شــود. برخــالف آیزنشــتاین کــه قهرمان هــای فیلم هایــش خــود 
توده هــا بودنــد. ایــن دوتــن کــه غالبــا بــا یکدیگــر مخالفــت 
گران عملــی و محققــان نظــری  یم کردنــد، بزرگتریــن ســینما
ــد:  ــوی یم گوی ــورخ فرانس ک م ــینا ــون موس ــد. لئ ــوروی بودن ش

4. سبک موسیقی تحت تاثیر کوبو-فوتوریست ها. سبکی از موسیقی است که مشتق شده از صداهای ضبط شده است. امروزه این نام اشاره به گونه ای از موسیقی 
کوسماتیک ساخته شده است. کوستیک دارد که بخش های مختلف آن از صداهای آ الکتروآ

5. Kino-Pravda )Film Truth(

فیلمهــای  و  آوازی اســت  همچــون  پودوفکیــن  »فیلم هــای 
فریــادی.« همچــو  ایزنشــتاین 

داســتان های  و  شــعر   1910 دهــه ی  اواســط  در  ورتــوف  ژیــگا 
کانکریــت4   موزیــک   قطعــات  و  یم نوشــت  علمی-تخیلــی 
ــد و در 1917  ــکی خوان ــال 16-1917 پزش ــرد. در س ــف یم ک تصنی
بــه سرپرســتی بخــش خبــری نارکومپــروس گماشــته شــد. در 
آثــار مهــم  ســال 1922 او نشــریه کینو-پــراودا5  را تاســیس کــرد. از 
اون یم تــوان مســتند مــردی بــا دوربیــن فیلمبــرداری و ســینما-
چشــم را نــام بــرد. در مــردی بــا دوربیــن فیلم بــرداری ورتــوف 

ــه ــوردیه چندگان ــل ن ــینمایی مث ــون س ــی از فن ــتره ی بزرگ گس
آهســته و  ســریع  حرکــت   ،)multiple exposure( 
کات، جامــپ   ،)slow motion and fast motion( 
بی خبــر  او »شــکار  دیــد  از  گرفــت.  کار  بــه  را   ... و   split screen

زندگــی« اســاس ســینمای واقعیــات بــود.

فرم و سبک سینامی مونتاژ شوروی
رویــداد  هیــچ  جنبــش  ایــن  فیلمهــای  روایــی  ســاختار  در 
هــای  شــخصیت  دیگــر  طــرف  از  نــدارد.  وجــود  غیرطبیعــی 
فــردی بــه عنــوان انگیــزه ی رویدادهــای مهــم اهمیــت کمتــری 
دارنــد. برعکــس ایــن فیلمهــا بــا تکیــه بــر دیــدگاه مارکسیســتی 
تاریــخ، نیروهــای اجتماعــی را سرچشــمه مناســبات علــت و 
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ــش  ــه کن ــت ب ــراد دس ــه اف ــم ک ــی ه ــد. مواقع ــی یم دانن معلول
میزننــد در واقــع نماینــده ی یــک تیــپ عمــویم یــا طبقــه ی 

اجتماعــی خــود هســتند.
ــی  ــن بــه یک ــی بــه کمــک تدوی ــق پویای ــتجوی راه هــای خل جس
ایــن  انجامیــد:  مونتــاژ  جنبــش  خصوصیــات  غالب تریــن  از 
فیلم هــا بــه طــور متوســط از تمــام انــواع دیگــر فیلمســازی ایــن 
ــوود  ــه در هالی ــی ک ــد. در حال ــتری دارن ــای بیش ــداد نم دوره تع
هــر کنــش را در یــک نمــا نشــان یم دادنــد، فیلمســازان ســبک 
یم کردنــد.  خــرد  نمــا  چنــد  یــا  دو  بــه  را  کنــش  هــر  مونتــاژ 
در  نســبی  زمــان  ایجــاد  بــرای  نمــا  تعــدد  ایــن  از  کارگردانــان 
ــن،  ــم پوتمکی ــی از فیل ــال در جای ــد. مث ــتفاده یم کردن ــم اس فیل
یکــی از ملوانــان در حــال شســتن ظرف هــا ناراحــت یم شــود 
و بشــقابی کــه در دســت دارد  را یم شــکند. ایــن عمــل کــه یــک 
روش تدویــن  طــول نمی کشــد بــا اســتفاده از  لحظــه بیشــتر 
نماهــای همپــوش بــه انــدازه ی ده نمــا گســترش داده شــده و 
کیــد  زمــان آن نســبت بــه زمــان واقعــی بســط پیــدا کــرده کــه تا
تدویــن  روش  در  یم کنــد.  ایجــاد  صحنــه  ایــن  روی  زیــادی 
ــی  ــای قبل ــش نم ــی از کن ــا بخش ــه ی ــا هم ــر نم ــوش، در ه هم پ
نشــان داده یم شــود. یــا برعکــس بــا اســتفاده از »جامــپ کات«، 
ــان داده  ــر نش ــی آن کوتاه ت ــان واقع ــم، از زم ــه در فیل ــان واقع زم
ــداوم را  ــل ت ــه اص ــت ک ــرش اس ــی ب ــپ کات نوع ــود. جام یم ش
نقــض یم کنــد و بــا حــذف قســمتی از واقعــه، نشــانگر پــرش بــه 

ــت.  ــان اس ــو در زم جل
ایــن بــاره یم گویــد: »چــرا بایــد بــه بی معنی تریــن  آیزنشــتاین در 
حرکــت انســان بــه انــدازه بحرانی  تریــن لحظــه زندگــی آدیم 

توجــه شــود؟«
بــا افزایــش ســرعت فیلــم و کوتــاه کــردن  جنبــش مونتــاژ  در 

نماهــا و بــه کار گرفتــن تضاد هــای بصــری و فضایی)میزانســن( 
و جلوه هــای نــوری متنــوع، ســعی در ایجــاد برخــورد بیــن نماهــا 
مخاطــب  در  عمیقــی  تنش هــای  و  احساســات  تــا  یم شــد 

ــود. ــه ش برانگیخت
ســکانس پله هــای  پاییــن صفحــه،  بــه دو نمــا از  تصاویــر  در 
فیلــم پوتمکیــن، بــه تقاطــع امتــداد لولــه تفنــگ  اودســا از 
ســربازان قــزاق بــا پله هــا و افتــادن ســایه ســربازها روی زنــی کــه 

کــودک بیمــارش را در دســت دارد توجــه کنیــد.
طالیــی  عصــر  بــه  ناطــق  ســینمای  پیدایــش  نهایــت،  در 
ســینمای شــوروی پایــان داد و افتــرای »فرمالیســم« آن را بــه کل 

از بیــن بــرد.

پایان جنبش مونتاژ
در طــول حیــات شــوروی تقریبــا هــر هنرمنــد آوانــگاردی کــه 
ــوده  ــا ت ــی ی ــئولین دولت ــم مس ــدود فه ــود را از ح ــای خ ــی پ کم
بــودن  »فرمالیســت«  ماننــد  اتهاماتــی  از  یم گذاشــت،  فراتــر 
و سبکســری و گنــگ بــودن در امــان نبــود. همینطــور لطــف 
تنگ نظــر  و  کاســه لیس  هم صنفی هــای  و  همــکاران  خــاص 
هنرمنــدان مذکــور در نشــریات و مطبوعــات، بــه ایــن اتهامات 

ــن یم زد. ــاس دام ــی اس ب
گــر بــه کســی برچســب فرمالیســم یم خــورد یــا بایــد  در آن دوره ا
ســبک یم داد و رویکرد هــای  را تــرک یم کــرد یــا تغییــر  کشــور 
ســهل الوصول تری پیــش یم گرفــت. بالیــی کــه تقریبــا همــه ی 
کارگردانــان جنبــش بــه آن دچــار شــدند. در ســال 1927 بــرای 
فیلمهــای  درآمــد  از  داخلــی  فیلم هــای  درآمــد  بــار  اولیــن 
وارداتــی بیشــتر شــد امــا سیاســت های رســمی صنعــت ســینما 
یم کــرد.  تشــویق  کشــور  از  خــارج  بــا  مبــادالت  کاســتن  بــه  را 
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ُســووکینو )کمیتــه ایالتــی ســینماتوگرافی( و لوناچارســکی مورد 
ــتر  ــد بیش ــد یم کنن ــه تولی ــی ک ــه فیلم های ــد ک ــرار گرقتن ــاد ق انتق
بــه درد ســلیقه پیچیــده خارجی هــا یم خــورد تــا روســتاییان 
داخــل کشــور. آیزنشــتاین از ســال 1928 تــا 1932 درطــی ســفر 
بــه اروپــا و آمریــکای شــمالی و مکزیــک چندیــن پــروژه ناتمــام 
ســینمایی را تجربــه کــرد. پــس از برگشــت بــه شــوروی هــم تنهــا 
تــا  کــران گرفــت و دیگــر  یــک فیلــم او )ایــوان مخــوف( اجــازه ی ا
ایــن پــس، ســینمای  کــران نشــد. از  او ا پــس ازمرگــش فیلمــی از 

ــود. ــتی ب ــم سوسیالیس ــینمای رئالیس ــوروی، س ش

متد های مونتاژ سرگئـی آیزنشتاین

»آیزنشــتاین مــدام بــه مــا یــادآوری یم کنــد کــه مونتــاژ کل 
فیلــم اســت؛ هــامن ایــده. ...مونتــاژ ترکیــب بنــدی اســت، 
هنــگام  بــه  حرکت-تصویرهاســت  کــردن  جفت وجــور 

ســاخنت نوعــی تصویــر غیـــرمستقیم از زمــان.« 
ژیل دلوز

آیزنشــتاین همــواره بــه دنبــال ایــن بــود کــه مفاهیــم ذهنــی را در 
ــه  ــد و ب ــی تولی ــی دیالکتیک ــی و در کنش ــای خنث ــورد دو نم برخ
مخاطــب القــا کنــد. هــدف او ایــن بــود کــه از تصویر-ناشــدنی، 
ــرمایه  ــاب س ــی از کت ــه فیلم ــن ک ــش ای ــد و آرزوی ــه کن ــم تهی فیل
مارکــس، نــه بــا نگرشــی روایــی، بلکــه بــا روش هــای مونتــاژ تهیــه 

کنــد. 

Notes of A Film Director, Eisenstein, p .6

حــال ســعی یم کنیــم زیربنــای نظــری روش او را ذیــل ســه مــورد 
شــرح دهیــم:

1. هیروگلیف ژاپنی و هایکو و تئاتر سنتی کابوکی:
آیزنشــتاین پــس از بازگشــت از جنــگ داخلــی بــه مســکو مدتــی 
ــه  ــغول ب ــایم مش کادیم نظ ــرقی آ ــای ش ــان زبان ه را در دپارتم
کادیم، او هــزار کلمــه ژاپنــی و  تحصیــل شــد. بــرای ورود بــه آ
صدهــا هیروگلیــف را بــه خاطــر ســپرد6.  ایــن تعلیمــات او را بــه 
مفهــوم ایدئوگــرام)Ideogram( عالفه منــد کــرد. او دریافــت 
»آب«  شــکل  بــا  »چشــم«  شــکل  هم نشــینی  هیروگلیــف  در 

ــر: ــال دیگ ــد مث ــاند. چن ــردن« را یم رس ــه ک ــوم »گری مفه
سگ + دهان = پارس کردن
دهان + کودک = جیغ زدن

دهان + پرنده = آواز خواندن
چاقو + قلب = اندوه

ســپس او بیــان یم کنــد: آری. ایــن دقیقــا همــان کاری اســت کــه 
 ،)depictive(مــا در ســینما یم کنیم: پیوســتن نماهــای نشــانگر
یگانــه در معنــا ، بــا محتــوای خنثــی، بــرای نشــان دادن مفاهیــم 

ــی. ــای ذهن و دنباله ه
یا درمورد هایکوی زیر یم گوید:

»سحرگاه است
        قلعه محاصره شده

               با گریه ی اردک های وحیش.«
   کیوروکو
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»از نقطــه نظــر مــا، اینهــا عبــارات مونتــاژ هســتند. فهرســت های 
نمــا)shot(. از همــرایه ســاده ی دو یــا ســه جــزء از یــک جنــس، 
دیگر-روانشــناختی-  جنــس  یــک  از  نقــص  بــی  نمایشــی 

ــود.« ــل یم ش حاص
اثــر  تصــادم)conflict(: آیزنشــتاین تصــادم را اصــل بنیادیــن هــر 

هنــری و هــر فــرم هنــری یم پنــدارد. 
هنــر   2.طبیعــت  هنــر   اجتماعــی  1.رســالت  دلیــل:  ســه  بــه 

هنــر 3.روش شناســی 
وظیفــه  هنــر  کــه  جهــت  آن  از  هنــر:  اجتماعــی  رســالت 
اعــالم  و  ابــراز  را  گر  تماشــا ذهــن  وجــودی  تناقضــات  دارد 
ایده هــای  متضــاد،  تمایــالت  پویــای  برخــورد  از  و  کنــد 

بکشــد.  بیــرون  را   )intellectual(ذهنــی
کــه طبیعــت هنــر، تصــادیم اســت بیــن  طبیعــت هنــر: چرا
وجــود طبیعــی و اراده ی خــالق. بیــن ســکون ارگانیــک و ابتــکار 
هدفمنــد. حــد فــرم ارگانیــک، طبیعــت و حــد فــرم منطقــی-
فکــری، صنعــت اســت و در محــل تالقــی طبیعــت و صنعــت، 

ــتد. ــر یم ایس هن
ــلول ها  ــه س ــور ک ــت. همانط ــاژ اس ــلول مونت ــک س ــا ی ــر نم »ه
ــد- ــر یم دهن ــی دیگ ــده ای از نوع ــکیل پدی ــع، تش ــس از تجم پ
ــی  ــی جهش ــا، ط ــن نماه ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــن- ، از کن اندام/جنی
دیالکتیکــی، مونتــاژ پدیــد یم آیــد. رابــط مونتــاژ و نمــا، تصــادم 
ایــده ای اســت کــه از برخــورد دو نمــای مســتقل  اســت. مونتــاژ 
دراماتیــک  اصــل  را  اصــل  ایــن  آیزنشــتاین  بریم خیــزد.«  

یم نامــد.
شــش  از  تصــادم نماهــای منفــرد باهــم،  از  آیزنشــتاین فــارغ 

کنــد: یــاد یم  نیــز  مــورد تصــادم تک نمایــی 
1.تصادم گرافیکی  2.تصادم پالن ها

3.تصادم احجام  4.تصادم فضایی
)tempo(5.تصادم نوری  6.تصادم ضرباهنگی 

 در دیــدگاه وی، از برخــورد منطــق فــرم ارگانیــک بــا منطــق فــرم 
منطقی-فکــری، دیالکتیــک فــرم هنــری حاصــل یم شــود.

خــود را در  آیزنشــتاین، پویایــی و دینامیــک و یکپارچگــی آثــار 
او  ــار  آث ــرد. در  ــتجو یم ک ــری جس ــر هن اث ــی از  ــتی دیالکتیک برداش
از تقابــل هــر دو نمــا، نمــای بعــدی طــی فراینــدی دیالکتیکــی 
زاییــده یم شــود و ایــن  رونــد همینطــور ادامــه پیــدا یم کنــد. 
ــی را در  ــزء و کل، پویای ــن ج ــه بی ــی دو طرف ــک در حرکت دیالکتی

ــد. ــم یم کن ــر فراه ــت اث ــتگی کلی ــن پیوس عی

متدهای مونتاژ
 1.مونتاژ متـریک:

دو یــا چنــد اتفــاق  ایــن روش تکه هــای زمانــی مســاوی از  در 

ــدون توجــه بــه درونمایــه روایــی آنهــا، بــا ترتیــب  همزمــان، ب

خاصی)معمــوال پشــت هــم( نمایــش داده یم شــود.

دوره ی  گــذر  دادن  نشــان  در  روش  ایــن  کاربردهــای  از  یکــی 

ایــن  ــر اســت. آیزنشــتاین از  طوالنــی ای از زمــان در مدتــی کوتاه ت

جلــوه بــرای ایجــاد حــس هــرج و مــرج 

اســتفاده  یم کــرد.  فیلم هایــش  در 

را  کتبــر  ا فیلــم  از  مقابــل  )نمونــه ی 

مشــاهده کنیــد کــه حــس تیرانــدازی 

مونتــاژ  تکنیــک  کارگیــری  بــه  بــا 

متریــک ایجــاد شــده.(

2.مونتاژ ریتمیک:

تعییــن کننــده طــول زمانــی قطعــات،  کتــور  ایــن شــیوه فا در 

ناطــق  ســینمای  در  جلــوه  ایــن  اســت.  نمــا  درون  محتــوای 

ســکانس های  در  روش  ایــن  از  کــرد.  پیــدا  ویــژه ای  جایــگاه 

کشــن یــا مســتند های حیــات  فیلــم هــای ا تعقیــب و گریــز 

مشاهده کنید

را القا یم کند. گانه و نامیش پشت سر هم آهنا، حس خزیش و بیداری شری  سه نام از سکانس پله های اودسا فیلم پوتمکنی. سه تصویر از سه مجسمه ی جدا
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وحــش اســتفاده یم شــود. از نمونه هــای آن یم تــوان بــه تقریبــا 

تمــام تریلرهــای فیلم هــا اشــاره کــرد کــه بــا ســرضرب موســیقی 

نماهــا عــوض یم شــوند. یکــی از نمونــه هــای معــروف دیگــر در 

ســکانس پایانــی فیلــم whiplash 2014 قابــل مشــاهده اســت. 

پوتمکیــن  فیلــم  از  نمونــه  ایــن  در 

لحظــه  کنــد شــدن ریتــم فیلــم در 

پیــاده  و  مســتاصل  زن  رویارویــی 

نظــام قــزاق بــر بــار حســی ایــن صحنه 

یم افزایــد.

3.مونتاژ تونال:

کــه  نماهایی اســت  همنشــینی  بــر  کیــد  تا تونــال  مونتــاژ  در 

باهــم ایجــاد یــک اتمســفر حســی یــا 

ذهنــی یم کننــد. مثــال در نمونــه زیــر 

از فیلــم پوتمکیــن همنشــینی مــرگ 

آفتــاب،  غــروب  تصاویــر  بــا  ســردار 

فضــای مــرگ را تقویــت یم کنــد.

اُوِرتونال: 4.مونتاژ 

ایــن جلــوه ترکیبــی از تمــایم جلوه هــای قبلــی اســت. در نمونــه 

اعتراضــات مــردیم بــا  آغــاز  مقابــل، هم نشــینی نماهایــی از 

گایه  ــم آ ــخ، مفاهی ــای ی ــدن توده ه ــاری و آب ش ــر آب ج تصوی

ســیل  شــدن  جــاری  و  توده هــا 

تقویــت  را  اجتماعــی  تحرمــات 

یم بینیــد  کــه  همانطــور  یم کنــد. 

ایــن جلــوه تاثیــر قطعــات  اســتفاده از 

یم کنــد. چندبرابــر  را 

:)Intellectual(5-مونتاژ فکری

در ایــن روش از هم نشــینی دو نمــای نامربــوط و خنثــی مفاهیم 

ذهنــی تــازه ای ایجــاد یم شــود )مثــل 

ــل  ــه مقاب ــف.( نمون ــش کوله ش آزمای

چاپلیــن  چارلــی  نــو  زمانــه  فیلــم  از 

اســت کــه حرکــت مــردم در متــرو بــه 

حرکــت گلــه گوســفند تشــبیه شــده.

منابع
ــوروی« از دو  ــاژ ش ــینمای مونت ــش »س ــایم بخ ــرای تم ــا ب تقریب

کتــاب »تاریــخ ســینما«ی آرتــور نایــت و »تاریــخ ســینما«ی دیوید 

 Film ــاب از کت ــز  ــا...« نی ــده. بخش»متده ــتفاده ش ــوردول اس ب

ــت. ــه شده اس ــت و ترجم ــتاین برداش ــته ی آیزنش Frame نوش

مشاهده کنید

مشاهده کنید

مشاهده کنید

مشاهده کنید
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»پسربچــه« ی چاپلیـن
چگونــه تاریخ سینـــام را

دگرگون ساخت؟

-تاریخ سینام-



ــی  ــی چارل ــه کارگردان ب ــر  ــن اث ــه، اولی ــر بچ ــار پس انتش ــال از  100 س
بــرای  قــرن  یــک  درازای  بــه  مســیری  گشــایش  و  چاپلیــن، 

یم گــذرد. کمــدی-درام، 

ســینما  صامــت  عصــر  بــه  سینمادوســتان  کــه  هنــگایم 

یم اندیشــند، چارلــی چاپلیــن و شــخصیت نمادیــن ولگــرد 

ــد.  ــذر یم کن ــان گ ــه از ذهنش ــت ک ــن چیزیس ــوی او اولی کوچول

در  خــود،  حرفــه ای  درخشــان  دوران  طــی  در  چاپلیــن 

ــش  ــای نق ــی و ایف ــندگی، کارگردان ــه نویس ــی ب ــای فراوان فیلم ه

پرداختــه اســت؛ از آن میــان، روشــنایی های شــهر، جوینــدگان 

بــزرگ را یم تــوان بــه عنــوان  جدیــد و دیکتاتــور  طــال، عصــر 

از  دهــه  چندیــن  گــذر  علی رغــم  کــرد.  ذکــر  برجســته ترین ها 

ــه  ــدان ب ــینمایی و عالقه من ــان س ــا، تاریخ دان ــد آن فیلم ه تولی

ســینما همچنــان از آن هــا بــه عنــوان پایه هایــی در شــکل دیه 

ســینمای مــدرن یــاد یم کننــد.

چنــد بــه انــدازه ی آن فیلم هــای  چاپلیــن، هــر  یــک فیلــم از 

تاریــخ  بــه همــان میــزان در  برجســته مطــرح نیســت، ولــی 

ــت  ــربچه ی صام ــال، پس ــه! امس ــر بچ ــت: پس ــم اس ــینما مه س

چاپلیــن، اولیــن فیلــم ســینمایی بلنــدش، صدســالگی خــود را 

جشــن یم گیــرد.

ایفــای  تــا ســال 1921، چاپلیــن کارگردانــی و  اینکــه  بــا وجــود 

ــه  ــرد را تجرب ــون ولگ ــی همچ ــاه فراوان ــای کوت ــش در فیلم ه نق

ــش  ــی بی ــان نمایش ــا زم ــم او ب ــن فیل ــربچه اولی ــود، پس ــرده ب ک

و  دالر   250000 هزینــه ی  بــا  ایــن فیلــم  اســت.  ســاعت  یــک  از 

همچنیــن مــدت فیلم بــرداری پنج ونیــم ماهــه، کــه در زمــان 

خــود بســیار طوالنــی انگاشــته یم شــد، ســاخته شــد. علی رغــم 

بودجــه ی فــراوان و زمــان طوالنــی ســاخت، پســربچه داســتانی 

ســاده اســت دربــاره ی ولگــرد و مراقبــت از فرزندخوانــده اش، بــا 

بــازی جکــی کــوگان )کــه بعدهــا در بزرگســالی بــه ایفــای نقــش 

ــت(. ــز پرداخ ــواده ی آدام ــتر در خان ــو فس عم

پســر بچــه ســرآغاز یکــی از مهم تریــن روندهــا در تاریــخ ســینما 

ــه  ــا ب ــم تنه ــن فیل ــرن، ای ــک ق ــدت ی ــه م ــال، ب ــن ح ــا ای ــود. ب ب

بهتریــن فیلم هــای صامــت دوران خــودش،  از  عنــوان یکــی 

آن زمــان،  در میــان فیلم هــای باقیمانــده و قابــل دســترس از 

نخســتین نمونه هــای  شــناخته یم شــد. حــال آنکــه، یکــی از 

تلفیــق کمــدی و درام بــه شــمار یم رود.

یــک  بــا  »تصویــری  یم شــود:  آغــاز  جملــه  ایــن  بــا  فیلــم 

لبخنــد، و شــاید یــک قطــره اشــک«. اولیــن صحنــه ماننــد 

یــک درام نمایــش داده یم شــود، کــه زنــی بــه همــراه نــوزاد 

تازه متولدشــده اش در حــال خــروج از یــک بیمارســتان خیریــه 

ــت  ــد از دس ــه او و فرزن ــبت ب ــه اش را نس ــدر عالق ــی پ ــت، ول اس

همــراه  بــه  را  نــوزاد  تنگدســت،  و  تنهــا  زِن  آن  اســت.  داده 

محمدعلـی طهامسبـی نژاد
ورودی 97 دندانپزشکـی
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اوســت،  بــرای  بهتــری  زندگــی  آرزومنــد  کــه  دست نوشــته ای 

از  خودرویــی رهــا یم کنــد. امــا دو ســارق، بی خبــر  کــراه در  بــا ا

نــوزاد در صندلــی عقــب، خــودرو را یم دزدنــد و زمانــی  حضــور 

کــه او را یم یابنــد، در کوچــه ای رهایــش یم کننــد. در آن هنــگام 

اســت کــه ولگــرد نــوزاد را پیــدا یم کنــد.

ــری دارد،  ــه دیگ ــودک ب ــذاری ک گ ــعی در وا ــرد س ــه ولگ ــی ک زمان

متوجــه نوشــته ی مــادرش شــده و تحــت تاثیــر قــرار یم گیــرد. او 

کــودک را جــان نــام یم نهــد و بــه مــدت پنــج ســال از او مراقبــت 

یم کنــد، تــا نهایتــاً همدســت شیشــه بر در اجــرای نقشــه هایش 

نمایــش  بــه  را  مختصــری  کمــدی  آغازیــن،  کنــش  یم شــود. 

ــی  ــتانی احساس ــب را در داس ــه مخاط ــی بالفاصل ــذارد ول یم گ

در  شــیرین کاری ها  و  طنــز  ترتیــب،  همیــن  بــه  فرویم بــرد؛ 

کنش هــای خالصانه تــری را بریم انگیــزد،  ادامــه ی پســربچه وا

چــرا کــه مخاطــب از قبــل خواهــان موفقیــت ایــن شــخصیت ها 

شــده اســت.

وقتــی بــه نظــر یم رســد کــه جــان قــرار اســت بــه یتیم خانــه بــرده 

شــود، بیننــده خواهــان بازپس گیــری او توســط ولگــرد در یــک 

ــات  ــت. اوج احساس ــز اس ــز هیجان انگی ــه ی تعقیب و گری صحن

بازیگــر  یــک  کــه حــال دیگــر  کــه مــادر،  زمانــی بریم انگیــزد 

بــا ولگــرد و پســر  بــه معاشــرت  ثروتمنــد اســت، بازگشــته و 

گاه باشــد. پــس  بچــه یم پــردازد، بــدون اینکــه از هویــت جــان آ

از یــک ســاعت فــراز و فــرود و یــک ســکانس رویایــی کــه نســبت 

بــه زمــان خــود تاثیرگــذار اســت، پســر بچــه بــا یــک پایان بنــدی 

ــد. ــان یم رس ــه پای ــی ب احساس

تاثیرگذارتریــن  از  یکــی  همچنــان  بچــه  پســر  بعــد،  ســال   100

عمــاًل  و  اعصــار  همــه ی  در  )کمدی-درام هــا(  ِدراِمدی هــا 

ایــن ژانــر ســینمایی اســت. آوردن اشــک و لبخنــد  بنیان گــذار 

واحــد  نمایــش  یــک  توســط  مخاطــب  چهــره ی  بــر  واقعــی 

بــزرگ  آثــار  از  اولیــن اثــر  دشــواری اســت ولــی چاپلیــن، در  کار 

از  برخــی  برســد.  نظــر  بــه  ســاده  کــه  کــرد  کاری  فراوانــش، 

کمــدی-درام  ژانــر  در  ســینمایی  فیلم هــای  محبوب تریــن 

ــو  ــاین کوچول ــم سان ش ــپ، خان ــت گام ــه فارس ــد ک ــرار یم گیرن ق

و انــگل از آن جمله انــد؛ آثــاری کــه بایــد دســت  امتنــان بفشــارند 

ژانــر.  ایــن  چاپلیــن بــرای معرفــی شــالوده های  از  تقدیــر  در 

ترجمه از مطلب
How Charlie Chaplin's The Kid Changed Cinema History

CBR از وبسیات
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نامیش ترومن؛ کنایه ای به چند اصل

از مــن و شــما دربــاره ی  گــر  ایــن جبــر جغرافیایــی و تاریخــی، ا در 
معطــوف  پاســخ ها  بیشــتر  شــاید  کننــد،  ســوال  سرنوشــت 
فی المثــل:  کــه  باشــد  انســان ها  تــوان  و  فــردی  اراده ی  بــه 
»سرنوشــت هرکــس در اختیــار خویــش اســت« و غیــره و ذلــک. 
امــا مســئله بــا بســط یــک بحــث مفصــل دینــی تحــت عنــوان 
ــاُه  ــْيءٍ َخَلْقَن ــد: »إِنَّــا ُکلَّ َش ــد گردی ــح خواه ــدر« تصری ــا و ق »قض
ایــن بســتر تمــایم اجــزای هســتی توســط  بَِقــَدرٍ« )قمــر/۴۹( در 

ــم!  ــوند. بگذری ــدود یم ش ــدر مح ــا و ق ــام قض نظ
قــرارداد  یــک  طــی  مــادری  و  پــدر   » ترومــن  »نمایــش  در 
ضبــط و پخــش حیــات کــودک خــود  طوالنی مــدت، اختیــار 
اراده ی  شــاید  ترتیــب،  ایــن  بــه  یم دهنــد.  رســانه  یــک  بــه  را 
بیولوژیــک فــرد در اختیــارش باشــد امــا مثــل یــک ربــات تحــت 
ــه  ــن نقط ــت؛ از همی ــد گرف ــرار خواه ــانه ق ــردان رس ــرل کارگ کنت

یم شــود.  آغــاز  فیلــم  دین ســتیزی 
ترومــن بربنــک  تــا جایــی کــه مطیــع و تاثیرپذیــر باشــد، آزاد 
اســت امــا امــان از روزی کــه ســوالی ذهنــش را درگیــر کنــد... ابــر 
کار خواهنــد بــود تــا وی از  و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک در 
عاشــق  نشــود.  خــارج  خــود  ازپیش فیلمنامه شــده ی  تقدیــرِ 
ــه  ــه درک ک ــدارد؟ ب ــت ن ــد! کارش را دوس ــط یم کن ــود؟ غل یم ش
دوســت نــدارد! قصــد تــرک بــالد یم کنــد؟ یــا بایــد ســرگرم شــود 

ــرنگون!  ــا س ــرکوب ی ــا س ی
بگذاریــد نگاهمــان را تغییــر دهیــم؛ ترومــن بربنــک ۲۴ســاعته 
و  شــاد  گاه  بــاز،  دهــان  بــا  مــردم  و  یم کنــد  بــازی  گاه  نــاآ و 
ناراحــت  و  عصبانــی  گاه  و  بی رمــق  و  خســته  گاه  خوشــحال، 
ایــن  در  و  هســتند  وی  شــخصی  زندگــی  تماشــای  مشــغول 
ارتباطنــد، تابــع برنامــه ای  بیــن همــه ی کســانی کــه بــا او در 

. ند ه ا پیش تعیین شــد ز ا
رنــگ  امــروز،  مجــازی  فضــای  برکــت  بــه  تلــخ  داســتان  ایــن 
گایه بــه خــود گرفتــه اســت. عکــس از پخــت و پــز، عکــس  خــودآ
خــواب،  اتــاق  از  عکــس  ســونوگرافی،  از  عکــس  مطالعــه،  از 
چــه.  و  چــه  و  بیمارســتان  و  دندانپزشــکی  مطــب  از  عکــس 
ک  ــترا ــه اش ــود را ب ــی خ ــای خصوص ــه فض ــم ک ــی پذیرفته ای گوی

بگذاریــم. 
ترومــن امــا در آن ســال ها بــرای خــروج از گردونــه ی تکــرار تــالش 
کــرد و ایــن چرخــه ی ابتــذال ســرگرم کننده را نپذیرفــت. او در 
انتهــا ســیایه آن ســوی پــرده را بــه ایــن چرخــه ترجیــح داد. امــروز 
گــر هرکــدام از مــا بــه تقدیــری کــه رســانه برایمــان رقــم یم زنــد  ا
ــن  ــر تروم ــر س ــه ب آین ــر  ــه ه ــی را ک ــک بالی ــدون ش ــم، ب ــن دهی ت

ــم. ــان و دل خریده ای ــا ج ــد ب ــرود یم آم ــک ف بربن
به راستی آن سوی پرده چرا سیاه است؟

مهدی هادی زاده
ورودی 94 دندانپزشکـی
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تنهایـی؛ معضل یا موهبت؟!

الزم اســت قبــل از پرداختــن بــه »تنهایــی« اشــاره شــده در فیلــم، 
ابتــدا گزاره هــای مختلــف مقولــه ی تنهایــی را بررســی کنیــم؛ 
ســپس بــه بررســی ارتبــاِط آن هــا بــا یکدیگــر در فیلــم بپردازیــم.
تنهایــی عاطفــی، تنهایــی اجتماعــی و تنهایــی انفــرادی ســه 

ابعــاد تنهایــی  هســتند.  بعــد مهــم از 
نــوع عاطفــی بــه معنــای عــدم وجــود یــک ســوژه ی هم جنــس 
از  ســطحی  شــدن  جــاری  عــدم  و  گذاشــتن  ک  اشــترا بــرای 

بــه انســان اســت. عواطــف و احساســات منحصــر 
تنهایــی اجتماعــی بــه معنــای نپذیرفتــن یــا ســپرده نشــدن 
امــور جــاری در مناســبات اجتماعــی اســت؛ بــه طــور کلــی یعنــی 
ــرای  ــود و ب ــل نمی ش ــی قائ ــود اهمیت ــاع خ ــرای اجتم ــخص ب ش

ــدارد. ــی ن ــز اهمیت ــود نی ــاع خ اجتم
و  پیچیده تریــن  شــاید  کــه  انفــرادی  تنهایــی  بــه  برســیم  و 
ــن  ــه ای ــود آن ب ــد. نب ــا باش ــن روزه ای ــی در  ــوع تنهای ــایع ترین ن ش
معناســت کــه انســان زمــان و انــرژی کافــی ای بــرای خلــوت و 
ــه  ــان ب ــه انس ــی ک ــد؛ وقت ــاص نده ــود اختص ــِس خ ــِش نف آرام
از هرگونــه آرامــش و آســایش درونــی و خلــوت اختیــاری،  دور 
ــرادی  ــی انف ــد. تنهای ــی باش ــز زندگ ــت و خی ــو و اف ــدام در تکاپ م
ــت  ــم و مثب ــه ای مه ــی، مقول ــر تنهای ــت دیگ ــالف دو حال برخ

اســت. تنهایــی انفــرادی تــا ســطحی معقــول بــرای انســان، الزم 
و ضــروری اســت.

بــازی مایــکل  بــا  ایــن جســتار، شــخصیت برنــدون   حــال در 
فســبندر  و انحطــاط و معضــالت پیــش آمــده را در قالــِب ایــن 

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــزاره، بررس ــه گ س
ــان  ــه ی هم نوع ــد هم ــت. او مانن ــی اس ــردی معمول ــدون ف برن
خــود، هــر روز بــه محــِل کارِ خــود یم رود و ســطحی قابــل قبــول 
از رفــاه و آســایش دارد امــا در زندگــی او، یــک گــزاره از ســه گــزاره ی 

تنهایــی یعنــی تنهایــی انفــرادی بــر دو گــزاره ی دیگــر یم چربــد.
در  او  توانایــی  عــدم  اســت؛  دلخواهانــه  تنهایــی  از  سرشــار  او 
برقــراری تعــادل بیــن ایــن ســه بعــد تنهایــی، مصائــب زیــادی را 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــرای او ب ب
احساســات خالصانــه ی او را عقیــم  تنهایــی عاطفــی او، ابــراز 
کــرده و انحطــاط و ســردرگمی شــدید جنســی  را بــرای او بــه 

اســت. آورده  دنبــال 
پذیرفتــن را کــه  گذاشــتن و تاثیــر  تنهایــی اجتماعــی او، تاثیــر 
کنــش در یــک مدنیــت اســت، از او ســلب  مهمتریــن کنــش و وا

ــت. ــرده اس ک
انتهــای فیلــم، او پــس از گذرانــدن چالش هــای منزجرکننــده  در 
و تاریــک، بــرای برقــراری تعــادل بیــن ایــن ســه گــزاره تــالش 
زندگــی او  بــه آغــاز فصلــی نــو در  یم کنــد و ایــن تغییــر منجــر 

ــد. ــد ش خواه

امیـرحسیـن اسدی
ورودی 96 اتاق عمل
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پرنده ی کوچک خوشبختـی

گوست استـریندبرگ زمانـی گفت: آیا چیـزی  آ
از تنفر میان زن و شوهر یم توان یافت؟! ک تر  ترسنا

فیلــم صحنه هایــی از یــک ازدواج )۱۹۷۳( ســاخته ی کارگــردان 
ــا  ــت ام ــازنده ی آن نیس ــر س ــر برت ــان، اث ــار برگم ــد، اینگم توانمن
ــش  ــامل ش ــرواره« ش ــن »تئات ــمار یم رود. ای ــه ش ــم او ب ــار مه آث از 
کــدام، تالطم هــا و اوج و حضیض هــای  پــرده اســت کــه هــر 
ــر  ــه تصوی ــق)!( را ب ــی موف ــاالً خیل ــویِی احتم ــی زناش ــک زندگ ی

ــند.  یم کش
ــن  ــت و ای ــه نیس ــای خان ــرون از فض ــکانس ها بی ــدام از س هیچ ک
احتمــاالً خصوصی بــودن موضــوع فیلــم را خاطرنشــان یم کنــد 
پــرده ی دوم و پــرده ی نهایــی  )به اســتثنای بخش هــای اندکــی از 
کــه  خــودرو،  در  فیلمبرداری شــده  صحنه هــای  همچنیــن  و 
یکــی تصویــری بســته، بــدون قاب هــای غریبــه اســت و دیگــری 

نمایــی بــاز و دور کــه پنهانی بــودن رابطــه را یــادآور یم شــود(.
دارد  ســعی  نیــز  فیلــم  ایــن  کارگــردان،  پیشــین  آثــار  ماننــد 
ــت زن  ــا محوری ــه ب ــی و البت ــئله ای اجتماع ــا مس ــب را ب مخاط
آشــنا کنــد. بــه عبارتــی دیگــر مــا را بــا خــود همــراه یم کنــد تــا »تــه 
جهنــم را هــم ببینیــم« امــا از چشــمان زنــی بــه نــام ماریانــه، بــا 
بــازی درخشــان و ســتودنِی لیــو اولمــان کــه دانشــگاه رفتــه و 

ــی  ــرد؛ یعن ــک م ــه ی ی ــه توصی ــه ب ــت )گرچ ــده اس ــوق خوان حق
پــدرش(. پرونده هــای طــالق فراوانــی را بــا موفقیــت پشــت ســر 
گذاشــته و زنــان بســیاری را بــا مشــاوره و وکالــت، از زندگی هــای 
عــاری از عشقشــان رهــا ســاخته اســت. او رهایی بخــش زنــان 
بــوده، از زخم هایــی کــه پــس از ســال ها زندگــی مشــترک و البتــه 
ــراردادی  ــه »ق ــاً ب ــد و صرف ــاز یم کنن ب ــر  ــگ س ــاوت و بی رن بی تف
ــه  ــه ک ــک معامل ــوند. ی ــدل یم ش ــا« ب ــدن بچه ه ــرای بزرگ ش ب
بچه هــا سروســامان بگیرنــد؛ بعــد  »تــو مــادری کــن و بگــذار 
ــه  ــور آن ک ــت تص ــده اس ــدر تکان دهن ــروی.« و چه ق ــی ب یم توان
ــی  ــتن چمدان ــال بس ــال ها در ح ــن س ــام ای ــه ی تم لحظه لحظ
بر دوش کشــیدن  تــواِن  شــانه هایت  دیگــر  حــاال  کــه  باشــی 
آن را نــدارد. ایــن یعنــی تنهایــی. و ایــن تنهایــی اســت کــه زن 
ــه  ــاند. ماریان ــه را یم ترس ــون ماریان ــی چ ــرده و موفق تحصیل ک
پــرده ی معصومیــت و وحشــت، در پاســخ بــه مصاحبه گــر  در 
دو  مــادر  و  یوهــان  همســرِ  »مــن  یم گویــد:  تنهــا  )کاترینــا(، 
دختــر هســتم!« و کمــی بعــد همســرش اضافــه یم کنــد: »البتــه 
انــدام ایدئالــی هــم دارد!« درحالی کــه یوهــان صفاتــی دقیــق و 
گویه کــردن آن هــا ابایــی  محکــم بــه خــود نســبت یم دهــد و از وا

ــرد.  ــذت یم ب ــتایی ل ــدارد و از خودس ن
وهــم ایــن کــه جذابیــت مــرد موجــب  و بــاز هــم ماریانــه از 
جدایی شــان شــود، دســتانش را بــه انگشــتان یوهــان حلقــه 
تــالش  کــه  دوربینــی  بــه  رو  بی رمــق،  لبخنــدی  بــا  و  یم کنــد 
یم کنــد در طبیعی تریــن حالــت یک خانــواده ی خوشــبخت)!( 
ــن  ــد: »م ــاد یم کش ــد، فری ــت کن ــت نیافتنی را ثب ــه ای دس لحظ
نمی خواهــم تنهــا بمانــم. و البتــه زنــی تنهــا بمانــم.« تنهایــی 

مطهره گونه ای
ورودی 95 دندانپزشکـی
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گــر مســتقل و قــوی بــه خویشــتن بازگــردی، »مــرد«  زنانــه ای کــه ا
ــر«  ــی، »تاج ــه کن ــت را مطالب ــر حقوق گ ــد و ا ــوایه ش ــاب خ خط
ــه  ــتن _خاص ــکانس ظرف شس ــا س ــه ب ــدت! و در ادام یم خوانن
کــه  تلفنــی  بدانــد  کــه  آن  بــرای  ماریانــه  پی جویی هــای  بــا 
ــت!_  ــراب نیس ــد خ ــت یم کن ــا او صحب ــق آن ب ــوهرش ازطری ش
مخاطــب دریم یابــد کــه آرامــش و خوشــبختی، در یــک عکــس 
پالســتیکی خالصــه نمی شــود؛ عکســی بــا چشــم های خیــره ی 
ــان  ــه ج را ب ــر  ــادی یکدیگ ــت ش ــه سال هاس ــرده ک ــره ی م دو پرت
نخریــده و بــه عشــق نیاغوشــیده اند. زندگی هایــی پرهیاهــو 
ســالم  »بچه هــای  ویتریــِن  بــا  کــه  پرخشــم ونفرت  بعدهــا  و 
و زیبــا« و »روزمــره ای عــاری از جــدال و بحــث« بــه ســاده دلی 

یم خندنــد. مخاطبانشــان 
ــام  ــان تم ــد، یوه ــش بریم آی ــه از نام ــور ک ــرده ی دوم، آن ط پ در 
ــرش«،  ــر ف ــای زی ــغال ه ــا »آش ــدد ت ــه کار یم بن ــود را ب ــت خ هم
خــود را بــه ماریانــه نشــان ندهنــد؛ از دلگــریم و همدلــی او 
تــا ســتایش شــجاعت و  بــا مــادر،  در هنــگام تمــاس تلفنــی 
ــه  ــد و ب ــادت کنن ــرق ع ــد دارد خ ــی قص ــه، وقت ــی ماریان مهربان

بــا خانواده هایشــان نرونــد. قــرار هفتگــی دیــدار 
یوهــان در یــک مرکــز روانشناســی به عنوان پژوهشــگر مشــغول 
بــه کار اســت و تعریــف کاترینــا از او دقیــق اســت: »چــون ذهــن 
خالقــی نــدارد و بلــد نیســت جزئیــات زیــادی ســرهم کنــد، 
کــه  دروغ بگویــد!« و احتمــاالً همان قــدر  یم توانــد راحت تــر 
ــم  ــدارد، او ه ــت ن ــعر دوس ــه ش ــت ماریان ــن اس ــان مطمئ یوه

ــرد.  ــد ک ــت نخواه ــرش خیان ــه همس ــان دارد ک ایم
پــرده ی ســوم کــه بــه نــام معشــوقه ی پنهانــی یوهــان  امــا در 
گــره خــورده _کــه البتــه بــرای مخاطــب نادیــده باقــی یم مانــد_ 
دنیایــی از فریــب و بــاور موهــوم بــر ســر ماریانــه آوار یم شــود، تــا 
آن جــا کــه ملتمســانه یم خواهــد مــرد کنــارش بمانــد تــا بتوانــد 
»رفتارهــای غلــط گذشــته اش« را اصــالح کنــد. )پیش تــر هــم 
بی میلــی ماریانــه بــه ســبب نزدیکــی یائســگی و بحران هــای 
بــارداری مطــرح شــده بــود کــه بــا کنایه هــای یوهــان  پــس از 
ختــم  کســل کننده  و  آرام  خوابــی  بــه  زن،  لبخنــد  و  ســکوت  و 
خوشــبخت  خانــواده ای  زِن  او  زرد،  مجــالت  بــاور  بــه  شــد(. 
بــود و عکسشــان بایــد روی جلــد یم رفــت، امــا اوضــاع طــوری 
پیــش رفتــه بــود کــه خــودش را بابــت برنیامــدن از پــس وظایــف 
زناشــویی مالمــت یم کــرد. در این جــا بــا زنــی روبه روییــم کــه 
رابطــه ای ناموفــق و ازدواجــی مســموم  بتوانــد خــود را از  گــر  ا

برهانــد، در بهتریــن حالــت، در تنهایــی خویــش غرقــه خواهــد 
شــد تــا مــردی او را نجــات دهــد و بــه ســرمنزل مقصــود )همــان 
زناشــویِی مــورد پســند مجــالت زرد!( برســاند. و ایــن مــرد چــه 
او را برانگیختــه اســت! بهتــر کــه همــان باشــد کــه پیش تــر قهــر 
و ایــن امیــد آغشــته بــه التمــاس و ایــن درخویش درآمیختــن تــا 
»دره ی اشــک«. یوهــان خــواب و بیــدار اســت و ماریانــه دارد 
ــناس_ در  ــه ی روانش ــه توصی ــه _ب ــه ای ک ــوط دفترچ از ورای خط
آن یم نویســد، بــه خــود یم نگــرد. زن کــه بــه شــرح عشــقش 
ــه ی  ــق زنان ــن عش ــود! ای ــد یم ش ــرد بلن ــه ی م ــد، خرناس یم رس
ســویی  و  خوانده انــدش  وابســتگی  جایــی  کــه  کســل کننده! 
ــان  ــت. چون ــودگی« اس ــا »آس ــا تنه ــود! ام ل ــی گناه آ ــر، هوس دیگ
آغوشــی  در  همیشــگی  کابوســی  از  آخــر،  پــرده ی  در  زن  کــه 
بــود  نخواهــد  کســی  یعنــی  یم لــرزد:  خــود  بــر  بیست ســاله 
و  را  دخترانــش  و  آویــزم؟!  بــدان  کــه  نــدارم  دســتی  وقتــی 
شــوهرش را یم بینــد، امــا دســتی نــدارد او کــه بفشــارندش و 
گــرمِ یکدیگــر، خانــواد ه ای باشــند در ویــالی ییالقی شــان.  گرما
یافتــن  در  امــا  نابغه انــد،  پیشه شــان  در  کــه  مــردی  و  زن 

ســواد! بــی  دست هاشــان،  یافتــن  در  خواهش هاشــان، 
کلبــه ای  بــه  سســت،  شــانه هایی  از  آویــزان  گوشــت هایی  بــا 
تمــام  از  دور  و  گران  تماشــا هیاهــوی  از  دور  رفتــن!  بایــد  دور 
خانواده هــای خوشــبخِت مجلــه ای کــه شــاید شــما هــم دیــروز 

خواندیــد!
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چرا غربـی ها به Se7en نیاز دارند؟

ــورگان  ــت  و م ــرد پی ــی ، ب ــن اسپیس ــد کوی ــه بخواه ــری ک ژانگول
فریمــن  را بــه چرخــش دربیــاورد، قاعدتــا کار ســختی در پیــش 
ــت.  ــن ژانگولربازی هاس ــا در همی اتفاق ــر  ــاز فینچ ــا اعج دارد؛ ام
ــات  ــه در الهی ــره ک ــاه کبی ــت گن ــاس هف ــر اس ــخصا ب ــم مش فیل

کاتولیــک، گناهانــی هســتند کــه ارتــکاِب آن هــا مجــازات دوزخ 
را به دنبــال خواهــد داشــت، نامگــذاری شــده اســت کــه شــامل 
شکم پرســتی، طمــع، تنبلــی، شــهوت، غــرور، حســادت و خشــم 

اســت.
ــاد  ــا فری ــم ب ــرگرم کننده ی فیل ــی و س ــر جنای ــای ژان ــذت تماش ل
از هــم یم پاشــد؛ گویــی همــه فرامــوش کــرده بودیــم  جنایتــکار 
ک هســتیم تــا ایــن کــه خــود  کــه بــه دنبــال یــک جانــی خطرنــا
فریــاد  بــا  داســتانی  خــط  از  نشــدن  حــذف  بــرای  جنایتــکار، 
»!Detective« وارد داســتان یم شــود. در همیــن نقطــه فعــال 
ــاه  ــرا ۷ گن ــه چ ــیم ک ــئله برس ــن مس ــه ای ــا ب ــویم ت ــف یم ش متوق
کشــنده، مســئله ی اصلــی مــردیم یم شــود کــه بــرای تماشــای 

ــد. ــر یم کنن ــینما را منفج ــه ی س ــم آن، گیش فیل
گــر همــه ی ایــن گناهــان را در یــک اتــاق محبــوس کنیــم، کلیــد  ا

ــت.  ــک آزادی اس ــاق بی ش ــن ات ای
بــرای اثبــات ایــن ادعــا، ۷ ســوال مطــرح یم شــود کــه پاســخ بــه 
آن هــا مشــخص یم کنــد، دقیقــا مشــکل از کلیــدواژه ی آزادی 

اســت یــا خیــر: 
کــدام  در  را  غذایــی  تبلیغــات  متنوع تریــن  و  بیشــترین   -۱

هســتیم؟ شــاهد  کشــورها 
ســرزمین  کــدام  لقــب  طمــع  تالــی  عنــوان  بــه  اســتعمار   -۲

اســت؟
و  اســت  خاصیتــی  چــه  از  ناشــی  تنبلــی،  و  بی دغدغگــی   -۳

دقیقــا چــه امــری موجبــات تنبلــی را فراهــم یم کنــد؟
ــدام  از ک ــر  ــرون اخی ــهوانی در ق ــی و ش ــوای جنس ــد محت ۴- تولی

ــت؟ ــات گرف ــورها نش کش
۵- کــدام تمــدن و فرهنــگ، مبنــای ابرقدرت پنــداری را پــرورش 

یم دهد؟ 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــادی ب ــازی اقتص ــایم، طبقه س ــه نظ ۶-  در چ

ــت؟  ــرح اس ــادت طلبی مط ــی حس ــل اصل عل
در  را  جنگ هــا  بیشــترین  ســال ها،  ایــن  در  کشــور  کــدام   -۷

راه انداختــه اســت؟ بــه  جهــان 
لــذا بــه طــور مشــخص یم تــوان دیــد، آزادی در همــه ی امــور 
یم توانــد ســوخِت موتــورِ ۷ گنــاِه کشــنده باشــد و دقیقــا مســئله 
همیــن همذات پنــداری جهــان غــرب بــا روندی ســت کــه در 

ــت.  ــد گرف ــی را خواه ــه ی جهان ــان جامع ــتر گریب ــده بیش آین
به فیلم بازگردیم! 

گاهــان مشــخص و دقیــق اســت جــز  در تمــام فیلــم مســیر کارآ
گایه از محتــوای آن  در ســکانس معــروف جعبــه ی ارســالی کــه آ
بــرای هیچکــدام از آن  هــا قابــل تحمــل نیســت؛ لــذا بــه درســتی 
یــک دوگانــه ی اخالقــی ترســیم یم شــود کــه خــواه ناخــواه، 
از  هزینــه و منافــع خاصــی، در هرکــدام نهفتــه اســت؛ فــارغ 
ــون  ــتاری چ ــد. سوپراس ــه باش ــز  چ ــد میل ــم دیوی ــه تصمی ــن ک ای
بــه  گاه میلــز  کتــر کارآ بــرد پیــت نمی توانــد ایــن دوگانــه را در کارا
گری صرفــا بــه چشــم  زیبایــی منتقــل کنــد؛ چــرا کــه هــر تماشــا
گاه  یــک شــوهر داغ دیــده بــه وی نــگاه یم کنــد؛ نــه یــک کارآ

ــی! واقع
پایــان بــرای رفــع پوچــی و تلخــی شــلیک، چنــدکالیم هــم از  در 
همینگــوی  قرائــت یم شــود کــه صرفــا جهــت حفــظ اسپانســر 
و موسســات تولیدکننــده بــوده و اال بهتریــن پایــان ممکــن، 

ــت. ــان دوو  اس ــه ج ب ــز  گاه میل ــی کارا ــلیک پایان ــان ش هم

ــرْ َعْنُكــْم َســیِّئَاِتُكْم  ــُه ُنَكفِّ ــرَ َمــا تُْنَهــْوَن َعْن ــوا َكبَاِئ ِإْن َتْجتَنُِب
ــاًم َوُنْدِخْلُكــْم ُمْدَخــًا َكرِی

از گناهــان بزرگـــى كــه از آن ]هــا[ نـــهى شــده ايد دورى  گــر  ا
گزینیــد، بدي هــاى شــام را از شــام ىم زدايیــم، و شــام را در 

جايــگاىه ارجمنــد درىم آوریــم )نســا۳۱(

مهدی هادی زاده
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یادداشتـی بر آشغال های 

دوست داشتنـی

تاریــخ مجهــول و پــاره پــاره ى ایــران بــه روایــت مادر/همســر/
ــد. ــود دل بکن ــواده ى خ ــد از خان ــه نمي توان ــت ک ــرى اس خواه
»محمدعلــی« پــدر، حبــس کشــیده کمیتــه ى ضدخرابــکارى 
و  دیــروز  مبــارز  مذهبــی(،  بعدهــا  ملــی)و  ســبقه ى  بــا  و 
انداختــن« کســانی کــه »حــال  »دور  کــه از  امــروز  محافظــه کار 
ثابــت« و »قــاب چندیــن ســاله اش« را بــه تالطــم یم اندازنــد 

ابایــی نــدارد.
کــش حــزب بــاد و ) البتــه!( آزادى،  »رامیــن« بــرادر کوچکتــر، هورا
کــردن   بــر  فلســفه خوان بی فلســفه کــه مــدام بــه صرافــت از 
بــا مــدرك  نقــش »دایــی منصــور« بــوده و حــاال بــی واژه و بی عــار 
ــان  ــد. از هم ــش را یم آغوش ــار خوی ــه ت ــا، س ــگ دنی ــگاه ین دانش
تــه تغارى هــا کــه حتــی نــدارِ خانــه را بــه جانشــان مي دهنــد کــه 
بــه امیــد اینکــه شــاید باالخــره« یــك روزى اوضــاع خــوب شــود 

ــردم!«. و برگ
ــه، از  ــالك کوچ ــك پ ــك قــاب »همیشــگِی خــوش قــواره« و ی ی
ــرار  ــم اص ــم علیرغ ــی او ه ــه حت ــده ک ــا مان ــه ج ــا( ب ــرادرى )رض ب
ــا اینکــه ســینه ى  ــرادرش، »ســیما« را از خانــه نمی رانــد ب پــدر و ب

»دایــِی منافقــش« را نشــانه یم رود.
بــه لــِب  دایــی منصــور، یــك چــپ چریــك کلــت بــه کمــرِ ســیگار 
کــی و عینکــی درشــت. اعــدایم  کتــاب بــه دســت بــا کاپشــنی خا
ــت  ــر درس ــح« دردس ــا »صب ــه حتم ــی ک ــا قاب ــصت، ب ــه ى ش ده

مي کنــد. 
ــازى«  کس ــون »پا ــم چ ــه نداری ــت ک ــزى اس ــام آن چی ــیما، تم و س

شــده و حــاال در خیابان هــا باتــوم مي خــورد...
حاال که همه درهای خانه هامان »عالمت« خورده…

تو بگو…
چه چیزهایی را دور بیندازیم؟...

مطهره گونه ای
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جامِ جم تاریخ در  جبـر 
- ناميش نامه -



»دیدمــش! پــس ایــن اســت؛ کسانـــی شــتابنده بــا فرمــان 
مــرگ مــن و کســاین ُکنــد بــا فرمــان زندگـــی ام! چــه زود 
آنچــه یم پنداشــتم شــد. بگریــزم؟ بــه کجــا؟ نمی دانـــی 
بــه مــرگ رایه نیســت؟ و مــرا تنهــا  کــه از رویینــه دژ جــز 
آن  بــر  کــه  اســت  خــام  خشــت  ایــن  بــه  مــرگ  از  گریــز 

یم کنــم؟«  کارنامــه 

ایــن همــه، قصــه ی دو تــن  اســت؛ یکـــی بـــی تاب و دیگــری 

دژ. یکـــی جم شــاه و دیگــری  کاخ و دیگــری در  آرام . یکـــی در 

ســاخت  جــایم  کــه  خردمنــد  آن  قصــه ی  بیَدخــش1.  بُنــدارِ 

جهان بیـــن تــا جــم در آن بنگــرد و هرکجــا دشــوارِی مردمــان 

ــال،  ــن ح ــد و در عیـ ــا باش ــای آن ه ــد، گره گش دی

از  داشــت  خوش تــر  کــه  بــددل  شــاه  قصــه ی 

جــام  در  کــه  جهــان  نقش هــای  همــه  میــان 

ــرد.  ــر بگیـ ــر نظ ــود را زی ــمنان خ ــود، دش ــدا ب پی

شــاه حــاال بــه لطــف بنــدار، گوی غریبـــی داشــت 

کــه رازِ مگــوِی همــه را فــاش یم کــرد. کســـی از 

بدگامنـــی شــاه در امــان نبــود. دیــری نپاییــد کــه 

ــا  ــت؛ از کج ــدار برگش ــمت بن ــه س ــت ها ب انگش

معلــوم کــه جــام دیگــری در کار نباشــد؟ 

ــم،  ــه ج ــه ای ک ــاهدیم. از لحظ ــه را ش ــِد قص ــه بع ــا ب ــا از این ج م

جــام جهان بینــش را در دســت گرفتــه و دارد بنــدار را یم بینــد 

راِه رویینــه دژ اســت. دژی کــه بــا ِخــردش ســاخت و حــاال  کــه در 

ــتادن  ایس ــاهوارِ  ــِی ش ــی سرمستـ ــد. وق ــش باش ــود زندان ب ــرار  ق

بــر قلّــه  و جهــان را پاییــدن زایــل شــد، خُــامرِ بدگامنـــی بــرای 

ــش  ــوزان!« و دان ــش بس ــن دان ــت: »ای ــدار گف ــه بن ــد. ب ــاه مان ش

سوختنـــی نبــود، امــا صاحــِب دانــش را یم شــد بــه بنــد کشــید. 

1. »بیَدخش« واژه ای اوستایی به معنای وزیر یا صدراعظم است. 
2. »برخوانی« اصطالحی ا ست که بهرام بیضایی به دایره ی واژگان نمایشی افزوده است؛ گونه ای نمایش ایرانی که گوشه  چشمی به پرده خوانی، نقالی و تعزیه دارد. شاید از 

همین روست که نویسنده ی این خطوط هرگز نتوانسته برخوانی های بهرام بیضایی را در سکوت و سکون بخواند!
3. کارنامه ی بندار بیدخش سومین نمایشنامه  ی این کتاب است که در انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده است.

ــد. ــار ش ــه دژ گرفت ــش در رویین ــدارِ بیدخ بن

ــه  ــس قص ــت. پ ــده اس ــته ش ــوان2 نوش ــرای دو بَرخ ــن ب ــن م ای

روی  نوبــت  بــه  بنــدار  و  جــم  یم شــنویم؛  کــس  دو  زبــان  از  را 

ــدار  ــیدِن بن ــِد دربندکش ــه بع ــم ک ــوند. ج ــر یم ش ــه حاض صحن

ــه  ــر -ک ــد و دبیـ ــاهانه یم کن ــات ش ــه، دارد افاض ــی آرام گرفت کم

شــاه  ســخنان  کتابــت  بوده-مشــغول  بنــدار  گرد  شــا خــود 

اســت. از دیگــر ســو، بنــدار در رویینــه دژ دارد در زمــان بــه عقــب 

بریم گــردد تــا دشــمنش را پیــدا کنــد. شــاه مدعی ســت کــه 

رایــزِن اهورامزداســت و مایــه ی آرامــش و تن درستـــی مــردم و 

ــش  ــه از دان ــا هم ــه »این ه ــریم آورَد ک ــاد ب ــدار فری ــه بن در لحظ

بــود!«. بــه همیـــن ترتیــب از هــر واقعــه دو روایــت یم شــنویم تــا 

جایـــی کــه بنــدار خشــت خــایم بریم گیـــرد تــا روایــت خــودش را 

گــر صــد  مکتــوب کنــد: کارنامــه ی بنــدار بیدخــش. او یم دانــد ا

بــوق و کرنــا کننــد  جارچـــی ســخنان جــم را در 

داالن  در  او  کارنامــه ی  از  نســخه   یــک  تنهــا  و 

ــده  ــاِن آین ــد، قاضی ــا بامن ــر ج ــخ ب ــوی تاری تودرت

گواهــش خواهنــد بــود. 

این جــا بــه بعــِد داســتان، سرنوشــت بنــدار  از 

ــر  ــرگ و دیگ ــار م ــک ب ــار؛ ی ــورد. دو ب ــم یم خ رق

بار زندگـــی. شــرح آن را در کتاِب »ســه  برخوانـــی« 

بخوانید3. من از شــکوه این متـــن یم نویسم و از 

ایــن ســال ها  قلــم قدرتمنــد نویســنده ای کــه در 

بـــی تردید نثـــر فاریس را غنـــی تر کرده اســت. بـــهرام بیضایـــی، ما 

را بــه تامشــای جهانـــی یم نشــاند کــه یم شناســیمش. جهانـــی 

کــه دانــش را بــا عیــار منفعــت یم ســنجد. جــم یم گویــد: »از 

ــه.  ــد. ن ــاره ی خویش ان ــود چ ــه خ ــت ک ــی نیس کـ ــی دانشان با بـ

مــا را در دانــش ژرف بایــد نگریســت تــا در آن چــه ســود اســت و 

بــرای کــه؟ دانشـــی کــه مــا را بــه فرمــان نیســت، بــودن چــرا؟ ایــن 

دانــش بســوزان.«

ادای احتـرام به بـهرام بیضایـی و »کارنامه ی بُندارِ بیَدخش«
در نخستیـن شامره ی نگاهنامه

,,
دیوخویانـی که این دژ در 

خورِد ایشان ساختیــم 

آزادند و آن که نیست، منم 

خورِد دانشش  که گفتند در 

چیـزی نیست! کاش مرا 

گریزراهـی بود؛ آری. و بیش 

از خودم!  چیـز  از هر 

،،

کبـری سحر ا
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تاریــخ رخ  کــدام دفتـــر  کجاینــد؟ داســتاِن مــا در  جــم و بنــدار 

یم دهــد؟ پاســخ شــاید ایــن اســت کــه همه جــا و همــه روز. 

دوگانــه ی  هســتیم،  شــاهدش  متـــن  ایــن  در  کــه  دوگانــه ای 

یــاِد بندارهــا و  از  جهان شمولـــی اســت. ذهــِن زمیـــن لبـــریز 

پیشــکش  بـــی چشم داشت،  را  خــرد  کــه  آن هــا  جم هاســت. 

پــا  زیــر  را  خردمنــد  و  خــرد  کــه  آن هــا  و  کرده انــد  جامعــه 

 . ند شــته ا ا گذ

)در   ۱۳۳۸ ســال  حوالـــی  اثــر  ایــن  اولیــه ی  نســخه ی 

شــده،  نگاشــته  نویســنده(  آقــای  بیست ویک سالگـــِی 

ــامن  ــیده و در ه ــاپ رس ــه چ ــال ۱۳۷۶ ب ــی در س ــخه ی نـهایـ نس

ــهر و  ــر شـ ــوی تئات ــاالر چارس ت ــی در  ــی بیضایـ ــه کارگردانـ ــال ب س

ــه  ــه روی صحن ــامن ب لـ ــِر4 آ ــاخانه ی روئ ــد در تامش ــاه بع ــد م چن

ایــن اجــرا، زنده یــاد پرویــز پورحسینـــی در نقــش  رفتــه اســت. در 

شــده اند.  ظاهــر  بنــدار  نقــش  در  هاشــمی  مهــدی  و  جــم 

را بــه همــراه  ایــن اجــرا  از  ســال ۱۳۹۵ نســخه ای  بیضایـــی در 

پردیــس  اختیــار  در  آن،  صحنــه ی  پشــت  از  دقیقــه  بیســت 

ســینامیی چارســوی تـــهران قــرار داد و چارســو در قالــب برنامــه ی 

ایــن  درآورد.  نامیــش  بــه  را  آن  خــود  فیلم تئاتــرِ«  »شــنبه های 

ــرا  ــه اج ــم ب ــران ه ــِی دیگ ــه کارگردانـ ب ــار  ــن ب ــنامه چندی نامیش

اســت.  درآمــده 

 Theater an der Ruhr .4
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ايده پردازی هايـــى  و  ابداعــات  محــل  فیلــم«  »موســیقى 
ثبــت  خاطــرات  در  فیلــم  خــود  از  بیشتـــر  گاه  كــه  اســت 
ىم شــوند. موســیقى متـــن بــه انــدازه ی كیفیــت فیلم نامــه، 
بـــهبود كیفیــت  انتخــاب صحیــح بازیگــران و كارگردانـــى در 
درســت  كــه  موســیقى ای  كــه  چــرا  اســت؛  موثــر  فیلــم 
ســاخته و انتخــاب شــود قــادر اســت متناســب و مــوازی بــا 
فیلم نامــه، حــس اتفاقــات را بــه بیننــده ی اثــر منتقــل كنــد.
بـهتـــرین  از  تعــدادی  دارم  قصــد  نوشــته  ايــن  در 
ــه  ــران را ك ــینامی اي ــده در س ــاخته ش ــن های س موسیقى متـ
ــز  ــره انگیـ ــینام خاط ــى س ــن ايرانـ ــیاری از مخاطبیـ ــرای بس ب

كنــم. معرفـــى  بــوده، 

بشنـویــم
- موسیقى فیلم -



درباره ی الی

بوی پیراهن یوسف

NOW PLAYING

NOW PLAYING

آندره آ باوئر

مجید انتظامی

4:58

4:58

1:53

1:53

درباره ی الـی
كارگردان: اصغر فرهادی

آهنگساز: آندره آ باوئر 
كارگــــردانـــى،  فـــرهــــــادی  اصغـــــر  آثـــــار  در 
ــى نقــــــش  فیـــلم نامــــه نويســـى و بازیگـردانـ
مهم تــری در كیفیــت اثــر دارنــد تــا موســیقى 

متـــن. امــا موســیقى تیتـــراژ پايانـــى فیلــم »دربــاره ی الـــى« بــه زیبايـــى در 
پنــج دقیقــه حــس و حــال فیلــم و غمــى را كــه بــه مــرور ايجــاد ىم شــود، 

شــرح ىم دهــد.
اصغــر فرهــادی در گفــت و گويـــى در مورد انتخاب موســیقى تیتـــراژ پاياین 
گفتــه: »... داشــتم بــرای موســیقى تیتـــراژ آخــر فیلــم، قطعــات مختلفــى 
تیتـــراژ  در  فقــط  كــه  داشــتم  را  تصمیــم  ايــن  اول  از  ىم دادم.  گــوش  را 
ــا چنــد آهنگســاز هــم  ايــن مــورد ب ــى، موســیقى داشــته باشــد و در  پايانـ
مشــورت كــردم. يــی از كارهــای هــر شــِب مــن ايــن بــود كــه بــرای انتخــاب 
موســیقى آخــر فیلــم بــه تعــداد زیــادی قطعــه گــوش دهــم. يــک شــب 
باالخــره بــه نظــرم آمــد كــه يكـــى از ايــن قطعــات دقیقــا هامنـــى اســت كــه 
ــم.  ــش كن ــم انتخاب ــد و ىم توان ــل ىم كن ــس را منتق ــامن ح ــم. ه ىم خواه
اصــًا نمى دانســتم اســم قطعــه چیســت، كارِ كیســت و از كجــا آمــده. بــه 
دســتیارم گفتــم بــرود و از روی قــاب و جلــد ســـى دی، اســم ايــن قطعــه را 
 پیــدا كنــد و بــه مــن بگويــد. حــدس ىم زنـــى اســم ايــن قطعــه چــه بــود؟
ــاز  ــک آهنگس ــط ي ــده توس ــاخته ش ــه ای س ــى1 « قطع ــرای الـ ــه ای ب » تران

آلـامین به نام »آندره آ باوئر2« كه االن روی تیتـراژ پاياین فیلم است.«

بوی پیـراهن یوسف
كارگردان: ابراهیم حاتمى كیا

آهنگساز: مجید انتظاىم
ــم  ــای ابراهی ــرین فیلم ه ــى از بـهتـ ــر يكـ ــن اث اي
حاتمى كیــا و ســینامی جنــگ اســت. ســكانس 
ک كشــور و دويــدن  بازگشــت رزمنــدگان بــه خــا

دايـــى غفور)عــی نصیـــریان( بــه دنبــال اتوبــوس رزمنــدگان، يكـــى از 
ايــران  ســینامی  تاریــخ  ســكانس های  خاطره انگیـــزترین  و  بـهتـــرین 
ىم رود.  صابــت و تــم حامســـى موســیقى شــاهكار مجیــد  بــه شــامر 
ايــن مانــدگاری تاثیـــری انكارناپذيــر  نــام آشــنا، در  انتظــاىم، آهنگســاز 
بــا حاتمى كیــا همــكاری داشــته  نیـــز  دارد. انتظــاىم در چنــد فیلــم ديگــر 
كــه حاصــل ايــن همــكاری جايــزه موســیقى متـــن بــرای فیلم هــای »از 
كرخــه تــا رايــن« و »آژانــس شیشــه ای« از جشــنواره فیلــم فجــر بــوده اســت.

1 Song for Eli
2 Andrea Baoer

مهدی فرهادی
ورودی 97 دندانپزشکـی

بشنوید

بشنوید
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خیلی دور، خیلی نزدیکسنتوری

NOW PLAYINGNOW PLAYING

محمدرضا علیقلیاردوان کامکار

4:584:58 1:531:53

سنتــوری
كارگردان: داریوش مهرجويـى

آهنگساز: اردوان كامكار
كــه  هشــتاد،  دهــه ی  در  مهرجويـــى  مانــدگار  فیلم هــای  از 
قصــه ی تلــخ از عــرش بــه فــرش رســیدن و خــود ويرانگــری يــک 
ــرد،  او را نمى پذي ــر  ــه هنـ ــه ای ك ــیقى را در جامع ــه ی موس نابغ
صــدای  و  كامــكار  اردوان  ســنتور  تركیــب  ىم كنــد.  روايــت 
ــى، ايــن فیلــم را بــه نامــزدی ســیمرغ بلوریــن  محســن چاوشـ

ــاند.  ــر رس ــم فج ــنواره فیل ــن از جش ــیقى متـ ــهرتین موس بـ

خیلـی دور، خیلـی نزدیک
كارگردان: رضا میـركریمى

آهنگساز: محمدرضا علیقلـى
ايــن فیلــم داســتان پزشكـــى را روايــت ىم كنــد كــه اعتقــادی بــه 
ــى  ــر مشكاتـ خــدا نداشــته و در زندگـــى شــخیص خــود، درگیـ
اســت؛ امــا يــک اتفــاق، مسیـــر زندگـــى اش را دســتخوش تحول 
ىم كنــد. موســیقى متـــن ايــن فیلــم ســاخته ی محمدرضــا 
ــن( و  ــیقى متـ ــن موس ــیمرغ بلوری ــوردداران س ــى)از رك علیقلـ
برنــده ی ســیمرغ بلوریــن جشــنواره ی بیســت و ســوم فیلــم 
فجــر اســت. احساســات و پیــام جــاری در فیلــم با تم موســیقى 
ســاخته شــده بــرای آن، متناســب اســت. همــه چیـــز در آرامش 

اوج  بــه  گهــان  نا امــا  رفتــه  پیــش 
ىم رســیم؛  فــرود  بــه  ســرانجام  و 

ــز. ــش و دل انگیـ ــرودی آرام بخ ف

بشنویدبشنوید
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گالدیاتور
- موسیقى فیلم -



موسیقی گالدیاتور برآمده از یک ذهن خالق و 

غنای موسیقایـی است

آهنگســاز  و  موســیقی دان   ،)Hans Zimmer( زیمــر  هنــس 

لمانــی و لیــزا جــرارد )Lisa Gerrard(، خواننــده  برجســته ی آ

بــرای  میــالدی   ۲۰۰۰ ســال  در  اســترالیایی،  موســیقی دان  و 

لبــوم منحصربه فــرد فیلــم حماســی ریدلــی اســکات  خلــق آ

)Ridley Scott( ، یعنــی گالدیاتــور ، دســت همــکاری بــه ســوی 

کردنــد. دراز  یکدیگــر 

ایــن فیلــم، به خصــوص  آوازهــای خــود در  لیــزا جــرارد بســیاری از 

کنــون آزادیــم )Now we are free( ، را بــا زبــان  قطعــه ی مــا ا

ــده  ــاخته، خوان ــالگی س ــن دوازده س ــه در س ــود ک ــه ی خ نوآوران

اســت؛ زبانــی کــه بــرای مناجــات بــا خــدا ابــداع کــرده و بــا هیــچ 

ــای  ــود معن ــا خ ــته و تنه ــت نداش ــی مطابق ــان خاص ــتور زب دس

آن را یم دانــد.

ایــن بــاب، نکتــه ی حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه هیــچ یــک  در 

از مــا معنــا و مفهــوم جمــالت انتزاعــی جــرارد را نمی دانیــم، 

امــا همگــی متفق القــول هســتیم کــه ایــن نغمــات و جمــالت 

فــارغ  و  هســتند  بشــری  احساســات  ژرف تریــن  از  برخاســته 

آن هــا  در  نهفتــه  احساســات  غلیــان  در  گفتارمــان،  زبــان  از 

یم شــویم. غوطــه ور 

ــر  ــازی زیم ــرارد و آهنگس ــان ج ــدا و زب ــان ص ــب می ــوازن عجی ت

تمــایم ابعــاد احساســی را بریم انگیــزد؛ مخاطــب، بــا جنــگاوری 

از حــس غــرور شــده و بــا  و سلحشــوری گالدیاتــور فیلــم، سرشــار 

عشــق راســتین او نســبت بــه خانــواده اش، حــس تعلــق را تجربــه 

یم کنــد.

رابطــه ی  و  موســیقی  اســرار  از  نمی توانــد  کســی  گویــا  آری!  

عجیــب آن بــا احساســات آدیم پــرده بــردارد؛ تنهــا بایــد آن را 

شــنید و لــذت بــرد.

امیـرحسیـن اسدی
ورودی 96 اتاق عمل

29 نگاهنامه، شماره ی اولموسیقی فیلم



 آشنایـی با اصطالحات
فیلم و سینام

- آموزش -



بــه هــر یــک از تصاویــر مســتقلی که بــا قرارگرفتــن در یــک مجموعه 
توهــم حرکــت را بــه مخاطــب القــا یم کننــد، یــک »فریــم « یــا یــک 
از  فریم هــای مختلفــی  زیــر  تصاویــر  »قــاب« گفتــه یم شــود. در 

ــد. ــمان را یم بینی ــای آس ــم بچه ه فیل

Frameِفرِیم

بــه کوچکتریــن واحــد ســازنده ی یــک فیلــم کــه بــا لمــس گزینــه ی ضبــط دوربیــن، آغــاز شــده و بــا توقــف ضبــط 
پایــان یم پذیــرد، »پــالن «، »نمــا« یــا »شــات«)Shot( یم گوییــم )یــک اشــتباه رایــج در میــان مخاطبــان ســینما 

به کاربــردن واژه ی شــات یــا نمــا، بــه جــای فریــم اســت(.

Planپالن

ــود.  ــه یم ش ــکانس « گفت ــتند، »س ــی هس ــی و روای ــدت موضوع ــه دارای وح ــه  ک ــد صحن ــه ای از چن ــه مجموع ب
یــک ســکانس یم توانــد فــراز و نشــیب و نقطــه ی اوجــی مختــص خــود داشــته باشــد. همچنیــن ممکــن 
ایــن صــورت آن را »پالن ســکانس «   اســت یــک ســکانس تنهــا از یــک پــالن طوالنــی تشــکیل شــده باشــد کــه در 

ک، تنها متشکل از ۹ پالن سکانس است. لفرد هیچکا )Plan Séquence( یم نامیم. فیلم طناب، اثر آ

Séquenceِسکانس

پالن هــای متوالــی کــه دارای وحــدت زمانــی و مکانــی اســت، یــک  مجموعــه ای از 
»صحنــه « نــام دارد؛ بــه بیــان دیگــر، رویدادهــای یــک صحنــه در زمــان و مــکان واحــدی 
ــش  ــم ارت ــه از فیل ــاهد دو صحن ــل، ش ــر مقاب ــکن تصوی ــا اس ــد ب ــد. یم توانی رخ یم دهن
ــا  ــان ب ــه همزم ــکان ک ــر م ــه ی تغیی ــه لحظ ــن(. ب ــکن روش ــا فیلترش ــید )ب ــایه ها باش س

ــد. ــت کنی ــت، دق ــه ی دو اس ــه صحن ــک ب ــه ی ی از صحن ــذار  گ

Sceneصحنه

مشاهده کنید
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توهم کوه یخ
- آموزش -



ــی  ــبکه های اجتماع ــف در ش ــن مختل ــه عناوی ــا ب ــاالً باره احتم

یــک کــوه یــخ کــه  روبــه رو برخورده ایــد؛ نمایــی از  بــه تصویــر 

بخــِش روی آِب آن را اقتبــاس ســینمایی دانســته اند و بخــش 

ــد. ــبت داده ان ــتاری نس ــرم نوش ــه ف ــدا را ب ناپی

ایــن تشــبیه، تفســیر ســاده ای دارد: در یــک اقتبــاس ســینمایی، 

اثــر  نمایانگــر عظمــت  نمی توانــد  هرگــز  تصویــری  پرداخــت 

ایــراد هــم نیســت.  مکتــوب باشــد. امــا ایــن تشــبیه خالــی از 

ــته؛  ــینمایی داش ــاس س ــی از اقتب ــت غلط ــر برداش ــراح تصوی ط

در واقــع ماهیــت پرداخــت تصویــری آن قــدر بــا ماهیــت نوشــتار 

یــخ  کــوه  مثــال  گفــت  یم تــوان  به راحتــی  کــه  دارد  تفــاوت 

توهمــی بیــش نیســت.

ســاخت  و  ســینما  در  کــه  گفــت  یم تــوان  خالصــه  به طــور 

تصویــری یــک اثــر، مولفه هــای بســیاری در خلــق جهــان خیالــی 

و  عمیــق  تفاوت هــای  کــه  مولفه هایــی  درگیرنــد؛  کارگــردان 

بنیادینــی بیــن اثــر و اقتبــاس آن ایجــاد یم کننــد. یم تــوان ادعــا 

را بــه دیالــوگ و زبــان  کــرد کــه اقتبــاس کمتریــن وابســتگی 

قطــب مخالــف نوشــتار،  در  ایــن نظــر  از  دارد. اصــاًل ســینما 

نقــاط  یم تــوان  حتــی  یم گیــرد.  قــرار  رمــان  و  نمایشــنامه 

ک نوشــتار و اقتبــاس ســینمایی را صرفــاً بــه ایــده ی  روایــی  اشــترا

ــن  ــب های روش ــان ش ــی از رم ــد مثال ــرد. بگذاری ــدود ک ــر مح اث

داستایوســکی- بزنــم کــه اتفاقــاً دارای  جــاودان فئــودور  -اثــر 

ــد  ــن چن ــه ای ــت. ب ــم هس ــی ه ــبتاً موفق ــینمایی نس ــاس س اقتب

دقــت  ســن پترزبورگ  شــهر  از  داستایوســکی  توصیــف  خــط 

ــد: کنی
ــیار  ــر و بس ــب و وصف ناپذی ــت عجی ــا کیفی ــرزبورگ م »پتـ
تــامیم  گهــان  نا بـــهار،  بــا رســیدن  کــه  دل انگیـــزی دارد 
را  خــدادادش  شــکوهمند  نیـــروهای  و  خــود  تــوان 
نامیــان یم کنــد، خــود را یم پیـــراید و یم آرایــد و رنگــنی 
نامیــش  بــه  را  آســامن دادش  شــکوه  تــامم  و  یم کنــد 
یم گــذارد. ایــن حــال مــرا بــه یــاد دختـــر نحیــف مسلولـــی 
و  یم کنـــی  نگاهــش  ترحــم  بــا  گایه  کــه  یم انــدازد 
گایه بــا عشــقی دلســوزانه و گاهـــی اصــًا متوجهــش 
گویـــی  گهــان  نا امــا  نمی کنـــی،  نگاهــش  و  نمی شــوی 
ــف  ــه وص ــه ب ــان ک ــود، چن ــی، خودبه خ به چشم برهم زدنـ

بــه  و  یم شــود  زیبــا  معجــزه ای  بــه  انــگاری  نمی آیــد، 
ــن  ای ــرق در  ــن ب ــه ای ــی ک ــوت یم مانـ ــی و مبه ــد یم آیـ وج
چیـــز  چــه  کجاســت؟  از  ک  اندیشــنا و  غــم زده  چشــم های 
بـــی رنگ  ایــن گونه هــای گودافتــاده ی  کــه  باعــث شــد 

شــود؟«  گلگــون 
- ترجمه ی سروش حبیبـی

پرداخــت  آیــا  امــا  اســت  بـی نظیـــر  تشــبیه  و  توصیــف  ایــن 

تصویــری ایــن لغــات بــه  گونــه ای قابــل درک ممکــن اســت؟ 

را بــه تصویــر  قطعــاً خیـــر! شــاید بتــوان پرتزبورگـــی دل انگیـــز 

کشــید، امــا ارائــه ی تصویــری ســاده و درک کردنـــی در تشــبیه 

نیســت. ممکــن  مســلول؟  دختـــری  بــه  سن پتـــرزبورگ 

مخلــص کالم ایــن کــه زیبایـی شناســـی در دو رســانه ی ادبیــات 

و ســینام تفــاوت ســاختاری دارد. حــال چگونــه یم تــوان ایــن دو 

رســانه را از یــک جنــس دانســت و چنیـــن قیاســـی انجــام داد؟ 

یــخ،  کــوه  طــرح  کــه  گفــت  و  گذاشــت  پیــش  گایم  یم تــوان 

ــرمستقیم، تفکــری را مبنــا قــرار یم دهــد کــه بــه  به صــورت غیـ

داده به جــای مطالعــه ی کتــاب بــه ســراغ  مخاطــب مجــوز 

ــک  ــه کم ــپس ب ــس(. س ــرود )و برعک ب ــر  ــی اث ــاس سینامیـ اقتب
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ــاری  ــده اعتب ــِط نگارن ــاًل غل ــرض کام ــر پیش ف ــد، به خاط ــن نق ــه ای ــت ک ــح اس ــد. پرواض ــد یم کن ــدگاه را نق ــن دی ــخ، ای ــوه ی ــل ک تمثی

پایــان، کمــی پیش تــر برویــم؛ بــه تصویــر زیــر دقــت کنیــد:  نخواهــد داشــت. بیاییــد در 

بــاال به خوبـــی اشــتباه رایــج تصویــر اول را بــه نامیــش یم گــذارد: نادیده گرفتـــن تفــاوت ماهــوی ایــن دو رســانه. حــال یم تــوان  تصویــر 

ــا  ــط ب ــرده و فق ــذف ک ــاه را ح ــه ی کوت ــن مقال ــنده ی ای ــات نویس ــه ی توضیح ــرد و هم ــل ک ــند عم ــود، سینامپس ــوخ طبع ب ــی ش کم

قیــاس ایــن دو تصویــر، بــه ایــن تفــاوت واضــح مســلط شــد!
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کمپانـی تِم ها
- انیمیشن -

بــه چــه معناســت  همــه ی مــا کم وبیــش بــا انیمیشــن های ایــن اســتودیو آشــنا هســتیم و خیلـــی خــوب یم دانیــم جــادوی پیکســار 
ــار  ــتید!(. پیکس ــب هس ــم عق ــینام ه ــای س ــه از دنی ــن، بلک ــای انیمیش ــا از دنی ــه تنه ــم ن ــد بگوی ــد، بای ــی ای نداری ــچ آشنایـ ــر هی گ )ا
لحــاظ بصــری بــرای همیشــه  تکنولــوژِی فوق پیشــرفته ی انیمیشن ســازی ســه بعدی اش -کــه دنیــای انیمیشــن ها را از  عاوه بــر 
دگرگــون ســاخت- قصه هــای متامیــز، اصیــل و بکــری برایــامن تعریــف یم کنــد؛ قصه هایـــی کــه ســطح روایــت را در ســینام چنــد پلــه 
ــن  ــا جذاب تری ــتند. آن ه ــینام گذاش ــخ س ــان تاری ــرین فیلمنامه نویس ــای بزرگتـ ــای پ ــا ج پ ــار  ــان پیکس ــد. فیلمنامه نویس ــا دادن ارتق
ــا  ــوند ت ــده یم ش ــه زن ــی ک ــد؛ از اسباب بازی هایـ ــف کردن ــینام تعری ــان س ــرای مخاطب را ب ــر  ــال های اخیـ ــای س ــرگذارترین قصه ه و تاثیـ
روحـــی کــه بــه جهــان پیــش از تولــد یم رود و یم خواهــد دوبــاره بــه زمیـــن برگــردد. بــرای تخیــل آن هــا حــد و مــرزی وجــود نــدارد و بــرای 
ایــن مقالــه دربــاره ی یکـــی از دالیــل جادویـــی بودن قصه هــای پیکســار  مهــارت قصه گویـــی شان، نمی تــوان حــدی متصــور شــد. در 

ــز آن هــا صحبــت یم کنیــم. یعنـــی تم هــای شگفت انگیـ

پارسـا قادری
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تم چیست؟
اســت  مفهــوم  و  تصــور  یــک  درون مایــه  یــا   )theme( تــم 

ارائــه  مخاطــب  بــه  متعــددی  شــیوه های  بــه  یم توانــد  کــه 

شــود. شــاید بتــوان گفــت تــم، پیــام اصلـــی داســتان اســت 

یــا نویســنده قصــد  کــه فیلمنامه نویــس، نامیشــنامه نویس 

دارد آن را بــه مخاطــب منتقــل کنــد. ایــن تــم ممکــن اســت 

همینگــوی اســلحه ی  بــا  وداع  ماننــد   ، افتخــار  و   شــجاعت 

اربــاب  و شــر  ماننــد  )A Farewell to Arms(، جــدال خیـــر 

حلقه هــای  تالکیـــن )The Lord of the Rings(، انتقــام مانند 

هملــِت شکسپیـــر، عشــق مانند رومئــو و ژولیِت شکسپیـــر و ... 

باشــد. 

جســتجوی  دنیــای انیمیشــن های پیکســار، انیمیشــن در  در 

اســت  دلقک مــایه ای  دربــاره ی   )Finding Nemo( نیمــو 

کــه در میــان خطرهــای متعــدد اقیانــوس، در جســت وجوی 

اســت.  والدیــن  وظایــف  آن،  اصلـــی  تــم  و  اســت  پســرش 

اســت  موشـــی  دربــاره ی   )Ratatouille( راتاتویـــی  انیمیشــن 

و  خالقیــت  آن  اصــی  تــم  و  شــود  سرآشپـــز  یم خواهــد  کــه 

ــم  ــگایه ه ــن نیم ن ــن انیمیش ــر آن، ای ــالوه ب ــت. ع ــت اس فردی

بــه خانــواده، آداب ورســوم و نقــد دارد. انیمیشــن ماشیـــن ها   

ــا  ــه مدت ه ــت ک ــابقه اس ــن مس ــک ماشیـ ــاره ی ی )Cars( درب

انتظــار کشــیده تــا جــام قهرمانـــی یــک مســابقه ی مهــم را از آن 

ــاره ی  ــت؛ درب ــت دادن اس ــاره ی ازدس ــم آن درب ــا ت ــد ام ــود کن خ

هزینــه ای کــه در ازای ســرفرودآوردن در برابــر مدرنیتــه و اهــداف 

ــردازیم. ــد بپـ ــه بای خودخواهان

انیمیشــن  پیکســار،  تم هــای  دیگــرِ  نمونه هــای  بــرای 

بگیـــرید کــه  نظــر  زندگـــی یــک حشــره )A Bug's Life( را در 

ــن  ــا انیمیش ــد، ی ــی یم کن ــت را معرفـ ــه فردی ــوط ب ــائل مرب مس

شگفت انگیـــزان )The Incredibles( کــه ماجــرای همرنــِگ 

جامعــت  شــدن یــا برجســته و متامیزبــودن را پیــش یم کشــد. 

انیمیشــن دانشــگاه هیوالهــا )Monsters University( هــم 

به ثمررســاندن  حــال  عیـــن  در  و  معمولـــی بودن  دربــاره ی 

رویاهاســت.

 )Plot( در جســتجوی نیمــو یم توانســت همــه ی طرح هایــش

)Marlin(  را تغیــر دهــد ولـــی تم ش را ثابــت نگه دارد. مارلیـــن

ــفر  ــان س ــه در کهکش ــد ک ــه ای باش ــود بیگان ــت موج یم توانس

ــورت در  ــردد. در آن ص ــرش یم گ ــا دختـ ی ــر  ــال پس ــد و دنب یم کن

انســان های  قصــه به جــای کوســه ها، مریخـــی ها و به جــای 

غــواص، انســان های فضانــورد حاضــر یم شــدند. امــا انگیـــزه ی 

مارلیـــن -به عنــوان پــدری غمگیـــن کــه به طــرز وســواس گونه ای 

خــودش را متعهــد بــه حفــظ امنیــت پســرش یم دانــد- بــدون 

تغییـــر باقـــی یم مانْــد؛ یعنـــی تــم انیمیشــن تغییـــری نمی کــرد. 

بــه طــور کلـــی درون مایــه یا تم هامن چیـــزی اســت که داســتان، 

تــالش بــرای  ســکانس ها، تعقیــب و گریزهــا و شوخـــی ها در 

ارائــه و نامیــش آن هســتند.

خلق تم
قدم اول: داستان درباره ی چیست؟

تــم بــه شــیوه ای طبیعـــی از خــود داســتان نشــات یم گیـــرد. 

داســتان اســباب بازی )Toy Story( تبدیــل بــه چندگانــه ای 

مارلیـن

36 نگاهنامه، شماره ی اولانیمیشن



شــد کــه گــذر بـــی رحم زمــان، ازدست رفتـــن گریزناپذیــر کودکـــی 

و  تغییـــرات  یم دهــد؛  نامیــش  را  فقدان هــا  و  تغییـــرات  و 

ــم  ــار نیایی ــا کن ــا آن ه ــان و ب ــاید نپذیریمش ــه ش ــی ک فقدان هایـ

ولـــی همیشــه انتظارمــان را یم کشــند. نکتــه اینجاســت کــه 

ــود دارد؛  ــباب بازی ها وج ــت اس ــزها در طبیع ــن چیـ ــه ی ای هم

ــد  ــرده باش ــزی نک ــوری برنامه ری ــاً ج ــار لزوم ــاید پیکس ــاال ش ح

ابتــدا تنهــا اشــاره ای  کــه بــه ایــن موضوعــات بپـــردازد. فیلــم در 

ــباب بازی ها  ــی اس ــا وقتـ ــذرد ام ــد و یم گ ــکات یم کن ــن ن ــه ای ب

مطــرح  گزیــر  نا موضوعــات  ایــن  باشــند،  فیلــم   قهرمــان 

دارنــد.  محتــویم  سرنوشــت  اســباب بازی ها  شــد.  خواهنــد 

زده  ســر  کــودیک اش  خانــه ی  بــه  کــی  هــر  کــه  هامن طــور 

اســباب بازی ها  بــایق عمــر  بــه شــام بگویــد،  باشــد یم توانــد 

جعبه هــا، کمدهــا، اتاق هــای زیرشــرواین و گاراژهــایی کــه  در 

ــل  ــه دالی ــد. ب ــد ش ــری خواه ــد، س ــر نمی زن ــا س ــه آن ه ــی ب ک

نوســتالژیک، دورانداخــن اســباب بازی ها همیشــه ســخت 

خطــر  در  همیشــه  اســباب بازی ها  اســت.  ناراحت کننــده  و 

بازنشسته شــدن  یــا  شکســن  فراموش شــدن،  گم شــدن، 

ــان  ــوان قهرم ــه عن ــباب بازی ها را ب ــار اس ــی پیکس ــتند. وق هس

ــایی  ــن تم ه ــه چن ــواه ب ــا خواه ناخ ــرد، آن ه ــاب ک ــش انتخ فیلم

اشــاره یم کردنــد. ایــن پیش زمینــه بــود کــه در هنایــت منجــر 

داســتان  باورنکــردیِن  و  تکان دهنــده   لحظــات  خلــق  بــه 

شــد.   ۳ اســباب بازی 

قدم دوم: تم به همه جای داستان نفوذ پیدا یم کند.

خــب تــم داســتان کشــف شــد. ایــن تــم بخــی طبیــی از جهــان 

کــرد؟ چطــور  یم تــوان آن را روشــن تر  داســتان اســت. چطــور 

یم تــوان بــه آن غنــای بیشــرتی بخشــید؟ چطــور یم تــوان آن 

پیش پاافتــاده، بــه نکتــه ای منحصربه فــرد در  یــک چــز  را از 

ــرد؟ ــل ک ــتان تبدی داس

داشــته  حضــور  داســتان  جهــان  در  تــم  کــه  کــرد  کاری  بایــد 

چندیــن روش وجــود دارد. گایه  باشــد. بــرای انجــام ایــن کار 

نویســنده از شــخصیت های مکمــل خــود بــه عنــوان معیــار 

شــخصیت هایی  چنــن  یم کنــد.  اســتفاده  تــم   نامدهــای  و 

نقــش  یم تواننــد یک بعــدی باشــند؛ شــخصیت هایی کــه در 

باورهــا را بــه  یم شــوند، مجموعــه ای از  یــک نامینــده  ظاهــر 

مخاطــب انتقــال یم دهنــد و بعــد صحنــه را تــرک یم کننــد. 

ایــن دقیقــاً کاری اســت کــه شــخصیت های مکمــل راتاتــویی بــا 

موفقیــت انجــام یم دهنــد. 

ایگــو آنتــون  و    )Gusteau( گوســتیو   شــخصیت های 

)Anton Ego( نامدهــای تم انیمیشــن راتاتویـــی هســتند. ریم، 

قهرمــان داســتان، بــه دو جهــت مخالــف کشــیده یم شــود: 

گوستیـــــو راهنامیـــی اش یم کنــــد و ایگو تـــهدید. ایـــــن دو نفـــــر 

ریم و گوستیو
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شــامر  بــه  راتاتــویی  تــم  طیــِف  متناقــض  ســر  دو  نامینــده ی 

. ینــد یم آ

انیمیشــن وال ای )Wall-E( بــه تجســم  در  خلبــان خــودکار 

خلــق  انســان ها  را  او  یم شــود.  تبدیــل  تکنولــوژی  از  زنــده ای 

هنایــت اوســت  کنــد امــا در  کرده انــد تــا زندیگ شــان را آســانرت 

کــه انســان ها را تضعیــف یم کنــد و برایشــان تصمیــم یم گــرد. 

فیلــم بــا آن  آغــاز  وضــی کــه در  حاصــل کار، زمــن اســت در 

ــا آن  ــان وال ای ب ــه خالق ــت ک ــن رویش اس ــویم. ای ــه یم ش مواج

روح تــازه ای بــه فرآینــد معمــول ذهــن مخاطــب بخشــیده اند.

یــک  یم تــوان  اوقــات  گایه  تــم،  پررنگ کــردن  بــرای 

باشــد.  قهرمــان  وارونــه  ی  بازتــاب  کــه  ســاخت  ضدقهرمــان 

انیمیشــن  در   )Mr. Incredible( شــگفت انگیز  آقــای 

ــل  ــتعداد او تجلی ــد از اس ــه بای ــد ک ــر یم کن ــگفت انگیزان فک ش

شــوند.  تشــویق  متمایزبــودن  بــرای  بایــد  قهرمانــان  و  شــود 

و  بزرگــی  یم خواهــد  ضدقهرمــان(   ،Syndrome( ســیندروم 

عظمــت را بــه شــکل یــک کاال و محصــول دربیــاورد و اطمینــان 

حاصــل کنــد کــه اســتعداد مفهــویم فاقــد ارزش اســت.

ماشــین ها  انیمیشــن  در   )Doc Hudson( هادســون  ک  دا

اصــرار  شــهر  در    )McQueen( مک کوییــن  نگه داشــتن  بــر 

کنــد بهــای تنــدی و بی مالحظگــی اش را  یم ورزد تــا او را وادار 

بپــردازد. مک کوییــن کــه شــیفته ی مســابقات اتومبیل رانــی 

ــدن  ــد برنده ش ــر یم کن ــرده، فک ــور ک ــتعدادش او را ک ــت و اس اس

ک هادســون بــه عنــوان  تنهــا چیــزی اســت کــه اهمیــت دارد. دا

شــخصیت مخالــف مک کوییــن بــاوری کامــاًل متفــاوت دارد و 

ــد. ــت یم کن ــب ثاب ــه مخاط ــه اش، آن را ب ــر تجرب ــه ب ــا تکی ب

تــم  نمادهــای  عنــوان  بــه  اشــیا  از  یم تــوان  ایــن  بــر  عــالوه 

اســتفاده کــرد. بــرای نمونــه، خانــه ی انیمیشــن بــاال )Up(  در 

نظــر بگیریــد. پیش درآمــد فیلــم بســیار هنرمندانــه همــه چیــز 

ــرا  ــه چ ــد ک ــان یم ده ــده نش ــه بینن ــد و ب ــم یم چین ــار ه را در کن

کارل )Carl( تــا ایــن حــد بــه خانــه وابســته اســت؛ خانــه، یــادآور 

زندگــی مشــترک او بــا الــی )Ellie(  اســت. 

ــد،  ــه کارل را وادار یم کن ــت ک ــزی اس ــه چی ــب خان ــد تخری تهدی

ــی  ــکای جنوب ــمت آمری ــه س ــدد و ب ــه ببن ــه خان ــا را ب بادکنک ه

ــرای  ــه ب ــه خان ــویم ک ــریع متوجــه یم ش ــی س ــد. مــا خیل ــرار کن ف

ــی  ــای واقع ــه معن ــم، کارل ب ــول فیل ــرا. در ط ــت و چ ــم اس او مه

خانــه را همــراه خــودش حمــل یم کنــد؛ درســت همانطــور 

کــه درد و انــدوه مــرگ الــی را بــا خــودش ایــن طــرف و آن طــرف 

یم بــرد. کارل از خانــه دفــاع یم کنــد امــا خانــه بــه آرایم رو بــه 

شــده اند  بســته  آن  بــه  کــه  بادکنک هایــی  یم رود،  نابــودی 

ک هادسونخلبان خودکار دا

سیندروم
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کم کــم یم ترکنــد، پنجره هایــش یم شــکند و درنهایــت خانــه 

تبدیــل بــه چیــزی مســتعمل و ازکارافتــاده یم شــود. همــه ی 

دوره ی  کــه  اســت  کارل  گاه  ناخــودآ نشــان دهنده ی  این هــا 

نقطــه ی اوج )Climax(  فیلــم،  بهبــودش را طــی یم کنــد. در 

کلمــات الــی ایــن شــجاعت را در کارل ایجــاد یم کنــد کــه زندگــی 

ــه  ــودش را ب ــرد خ ــم یم گی ــد تصمی ــد. بع ــروع کن ــدی را ش جدی

خطــر بینــدازد تــا کویــن و راســل )Kevin and Russel( را نجــات 

 )Muntz(  بدهــد و در ادامــه خانــه را قربانــی یم کنــد تــا مونتــز

را شکســت بدهــد. 

در حالــی کــه خانــه بــه آرایم از کارل دور یم شــود و کارل یم دانــد 

کــه دیگــر هیچ وقــت آن را نخواهــد دیــد،

راسل همدردی خودش را ابراز یم کند:

 »I'm sorry about your house.«  

کارل جواب یم دهد: 

»It's just a house…«

ــرای  ــش ب ــی تصمیم ــی او، یعن ــر درون ــانگر تغیی ــه نش ــی ک حرف

ــردن  ــاره زندگی ک ــی و دوب ــرگ ال ــوگواری  م ــم و س ــردن از غ عبورک

ــت.  اس

گــره  فراتــری  معناهــای  بــا  اشــیا  هــم  شــجاع   انیمیشــن  در 

شــجاع،  جهــان  در  یم کنــد.  تقویــت  را  تم هــا  کــه  خورده انــد 

خرس هــا نماینــده ی بخــش تاریــک انســانیت هســتند. آن هــا 

ــک و  ــته های تاری ــده ی خواس ــی و رام نش ــش وحش ــمِ بخ تجس

پایمال شــده ی انســان ها محســوب یم شــوند. زندگــی در بــدن 

ــا  خــرس مجــازات کســانی اســت کــه راه صحیــح بــرای تعامــل ب

نمی کننــد. پیــدا  را  سرخورده شــان  خواســته های 

در انیمیشــن وال ای ویدیــوی کوتــایه از یــک نمایــش موزیــکال 
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قدیمــی بــه نهایــت ابــراز عشــق تبدیــل یم شــود.

ســادگی  بــه  لحظــه ای  در  پیکســار  فیلم هــای  بیشــتر 

تم هایشــان را ابــراز یم کننــد؛ بــرای مثــال در انیمیشــن دانشــگاه 

ــی  ــکرابل )Dean Hardscrabble(  خیل ــن هاردس ــا، دی هیواله

او ایــن اســت: »دانش آمــوزان بــزرگ  روشــن بیــان یم کنــد کــه کار 

ــر  ــی را کوچکت ــوزان معمول ــه دانش آم ــن ک ــه ای ــم، ن ــر کن را بزرگت

بــا  چالــش   پیرامــون  فیلــم  تــم  کــه  یم کنــد  کیــد  تا او  کنــم.« 

معمولــی بــودن اســت.

کــه مارلیــن  سکانســی  جســتجوی نمــو، در  انیمیشــن در  در 

ــدش  ــه ی امی ــت و هم ــگ اس ــکم نهن ــی در ش ــای واقع ــه معن ب

را از دســت داده اســت، بــه مبحــث اساســی خطــرات کنتــرل 

بیش ازحــد بچه هــا توســط والدیــن اشــاره یم کنــد. او یم گویــد: 

اتفــاق  نــدم  اجــازه  هیچ وقــت  کــه  بــودم  داده  قــول  »مــن 

ــرف  ــن ح ــواب ای ــه دوری )Dory( در ج ــه.« ک ــراش بیفت ــدی ب ب

تــو  احمقانــه اس.  خیلــی  دادی  کــه  قولــی  »ایــن  یم گویــد: 

نمی تونــی هیچ وقــت اجــازه نــدی اتفــاق بــدی بــراش بیفتــه، 

نمی افتــه!« بــراش  اتفاقــی  هیچ وقــت  اون جــوری  چــون 

مک کوییــن  بــه  هادســون  ک  دا ماشــین ها  انیمیشــن  در 

نقــاط  بــه  اســت.  بــوده  خودخــواه  چه قــدر  کــه  یم گویــد 

ــد:  ــر یم ده ــرای تغیی ــی ب ــه او دلیل ــد و ب ــاره یم کن ــش اش ضعف

»آخریــن بــاری کــه بــه چیــزی بــه جــز خــودت اهمیــت دادی کــی 

بــوده ماشــین مســابقه؟ تــو فقــط یــه دفعــه ش رو بــه مــن بگــو، 
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ــرده  ــر نک ــش فک ــاال به ــا ح ــا! ت ــرم. ه ــس یم گی ــم رو پ ــن حرف م

بــودی.«

 Inside( بیــرون انیمیشــن درون و  بــه  کمــی راجــع  آخــر  و در 

شــاهکارهای  لحــاظ تــم یکــی از  Out( صحبــت کنیــم کــه از 

ــرون  ــم درون و بی ــاف، ت ــن اوص ــام ای ــا تم ــت. ب ــخ سینماس تاری

آن قــدر صریــح و روشــن اســت کــه نیــازِ کمــی بــه توضیــح دارد: 

در  نفــرت(  و  خشــم  )تــرس،  غــم  پذیــرش  و  حس کــردن 

خوشــحالی مــا ســهم دارد. احساســات با هــم بهتــر کار یم کنند؛ 

بــه مــا اجــازه یم دهنــد احــوال پیچیــده ی درونمــان را احســاس 

کنیــم، بــه جــای اینکــه تــالش کنیــم زندگی مــان را فقــط بــا یــک 

ــم.  ــگ بزنی ــوص رن ــاس بخص احس

رنگارنــگ خاطــرات، بــرای نمایــش  تصاویــر  درون و بیــرون از 

تــم ش اســتفاده یم کنــد. به عــالوه، دیالوگ هــا هــم  بصــری 

ــرای  ــی  او را ب رایل ــادر  ــتان، م ــل داس ــتند: اوای ــم هس ــی از ت بازتاب

نقطــه ی  در  ولــی  یم کنــد.  ســتایش  ما«بــودن  شــاد  »دختــر 

رایلــی یم گویــد: »یم دونــم شــما یم خوایــد مــن  اوج فیلــم، 

بــرای  رایلــی به جــای تــالش بی حاصــل  امــا... «.  شــاد باشــم 

ایــن  دیگــر  و  یم کنــد  اعتــراف  غمگین بــودن  بــه  شــادبودن، 

نمی کنــد. ســرکوب  خــودش  درون  را  حــس 

را کامــل یم کنــد  درون و بیــرون، انیمیشــن های قبلــی پیکســار 

ــد  ــی، قدرتمن ــای جهان ــاِب تم ه انتخ ــور  ــد چط ــان یم ده و نش

شــکل  را  پیکســار  قصه گویــی   جــادوی  از  بخشــی  تندوتیــز،  و 

ــد. یم ده

و  نیمــو  جســتجوی  در  انیمیشــن های  ماننــد  درســت 

ــواده  ــف خان ــه وظای ــاره هایی ب ــم اش ــرون ه ــجاع، درون و بی ش

بیش ازحــد  توقعــات  خطــرات  بــه  گوشه چشــمی  و  دارد 

کتــر  والدیــن. مثــل انیمیشــن های داســتان اســباب بازی، کارا
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بینگ بانــگ)Bing Bong(  آمــده تــا چالــش پذیرفتــن پایــان 

یــادآور  انــدازه،  همــان  بــه  او  کنــد؛  مطــرح  را  کودکــی  دوره ی 

دســت  از  دیگــر  کــه  اســت  چیــزی  بــه  وابســتگی  خطــرات 

. ســت فته ا ر

کودکــی، خانــواده، بلــوغ، مــرگ؛ ایــن تم هــای جهانــی در اعمــاق 

وجــود مــا جــا گرفته انــد و تم هایــی هســتند کــه به طــرز عجیبــی 

بــه آن هــا پرداختــه  جریــان اصلــی فرهنــگ عامــه کمتــر  در 

شــده اســت )ایــن را در مقایســه بــا موضوعاتــی مثــل عشــق یــا 

جــرم و جنایــت یم گویــم(. 

انتخــاب تــمِ شــجاعانه ی پیکســار و کشــف و گســترِش ایــن تمّ هــا 

بــه همــان انــدازه شــجاعانه)و البتــه هوشــمندانه( بخشــی از 

ــا  ــتودیو ت ــن اس ــای ای ــود فیلم ه ــث یم ش ــه باع ــت ک ــزی اس چی

ــند. ــاده باش ــز و خارق الع ــد متمای ــن ح ای

برگرفته از فصل دهم کتاب

PIXAR STORYTELLING: Rules for Effective 

Storytelling Based on Pixar's Greatest Film

Dean Movshovitz نوشته ی

بینگ بانگ

42 نگاهنامه، شماره ی اولانیمیشن



معرفـی فیلم



Little Women
- هالیوود -

Greta Gerwig                        کارگردان

Alexandre Desplat                  آهنگساز

Greta Gerwig                        نویسنده

Saoirse Ronan
Emma Watson
Eliza Scanlen
Florence Pugh
Laura Dern
Timothée Chalamet
Meryl Streep

بازیگران

سال ساخت                              2019

کشور سازنده                          آمریکا

ژانر                              درام - تاریخی
معرفی فیلم

ایــن فیلــم بــر اســاِس کتابــی بــا همیــن نــام، نوشــته ی 
)Louisa May Alcott( ســاخته  الــکات  مــی  لوییــزا 
شــده اســت. نویســنده و کارگــردان ایــن اثــر، گرتــا 
گرویــگ، مولــف خوش نــام ایــن ســال های سینماســت 
 کــه عمومــا بــا آثــار مرتبــط بــا نوجوانــان همچــون

Lady Bird شناخته می شود. 
داســتان آن روایت گــِر اوج و حضیض هــای خانــواده ای 
در  نوزدهــم،  قــرن  در  آمریــکا  ماساچوســت  اهــل 
بــا  زن  چهــار  اســت.  داخلــی  جنگ هــای  جریــان 
ــر در  ــه یکدیگ ــار زندگــی پیوســته ب ــگاه و چه ــار ن چه
خانــه ای بــا مــادری کــه چشــم بــه راه همســر خویــش 
در جبهه هــای جنــگ اســت، رخدادهــای آن را رقــم 

می زننــد. 
برخــی منتقدیــن آن را زنانه تریــن اقتبــاس ســینمایی 
بــه زمــاِن زیســِت  ایــن کتــاب می داننــد! اگــر چــه 
خــوِد نویســنده ی کتــاب نیــز نــگارش چنیــن خطوطــی 
کــه دختــران در آن کاری جــز کاِر خانــه و زناشــویی 

می خواســت! جــرات  برمی گزیننــد، 

امتیازها
IMDB                         7/8
Rotten Tomatoes        95%
Metacritic                   91%
 

مطهره گونه ای
ورودی 95 دندانپزشکـی
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Apocalypto

Mel Gibson                          کارگردان

 James Horner                       آهنگساز

Mel Gibson                          نویسنده
Farhad Safinia

Rudy Youngblood
Raoul Trujillo
Dalia Hernández
Jonathan Brewer
Gerardo Taracena

بازیگران

سال ساخت                              2006

کشور سازنده                          آمریکا

ژانر               ماجراجویی - تاریخی - حماسی
معرفی فیلم

عجیــب اســت کــه فیلمــی بــا مــدت زمــان دو ســاعت 
و انــدی و بــا دیالوگ هایــی بــه زبــان مایایــی)!(، چنــان 
شــما را بــه تماشــا میخکــوب می کنــد کــه تــا ســاعت ها 
یــا حتــی روزهــا، در ذهنتــان صحنه هــای پرهیجــان و 

داســتاِن خــاِص فیلــم را مــرور خواهیــد کــرد. 
ــاره ی تمــدن و در آن،  آپوکالیپتــو، فیلمــی اســت درب
ســفِر قهرمــاِن1 یــک مــرد جــوان مایایــی را بــه تصویــر 

می کشــد. 
مــل گیبســون کارگــردان و نویســنده فیلــم، کــه عمومــا 
 Braveheart بــا کارگردانــی و بــازی در نقــش اول فیلــم
وســِط  درســت  را  مــا  بــار  ایــن  می شــود،  شــناخته 
تمــدِن مایاهــا رهــا می کنــد و داســتان و تعقیــب و 
گریز هاـیـی خلــق می کنــد کــه خلــق آن هــا فقــط و 

فقــط از او بــر می آیــد.
ــاده،  ــن فوق العـــ ــره آور، اکشــ ــای دلهــــ سکانــــس هـــــ

1. The Hero's  Journey
يک الگوی كی برای داستان هاست كه بیشرت اسطوره های جهان براساس آن یپ ریزی 

شده اند.

موســیقی هیجان انگیــز جیمــز هورنــر و صــد البتــه 
ایــن  همــه،  و  همــه  فیلــم،  بی نظیــر  پایان بنــدی 
فیلــم را در لیســت »بایــد ببینیم «هــای زندگیتــان 

قــرار می دهــد.

امتیازها
IMDB                         7/8
Rotten Tomatoes        66%
Metacritic                   68%
 

- هالیوود -

پارسا قادری
ورودی 97 دندانپزشکـی
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 L'armée des ombres

Jean-Pierre Melville                 کارگردان
Éric Demarsan                      آهنگساز
Lino Ventura
Simone Signoret
Paul Meurisse
Jean Pierre Cassel
Paul Crauchet 

بازیگران

سال ساخت                              1969

کشور سازنده                          فرانسه

ژانر                                       درام
معرفی فیلم

فیلــم ارتــش ســایه ها اثــری از ژان پیــر ملویــل و 
محصــول ســینمای فرانســه اســت. ایــن فیلــم کــه 
اقتباســی از رمانــی بــه همیــن نــام - نوشــته ی ژوزف 
اعضــای  ازخودگذشــتگی  روایتگــر  اســت،   - کســل 
نهضــت مقاومــت فرانســه در دوران ریاســت جمهوری 
مارشــال پتــن و اشــغال فرانســه توســط نازی هاســت. 
نــگاه تاریــک ملویــل بــه پاریــس اشــغالی )کــه در برابــر 
می تــوان  را  می گیــرد(  قــرار  خوش آب ورنــگ  لنــدن 
برخاســته از وطن پرســتی یــک عضــو ســابق نهضــت 
آغازیــن  پــان  در  می توانیــم  دانســت.  مقاومــت 
فیلــم، واژه ی ِاشــغال را بــه زبــان ســینما و از دریچــه ی 

ــم.  ــف کنی ــل تعری ــن ملوی دوربی
پــردازش شــخصیت  ها و موقعیت  هــا در ایــن تــراژدی 
بــه باالتریــن ســطح ممکــن می رســد. و در نهایــت بایــد 
اشــاره کــرد کــه بــازی بی نظیــر و کاریزماتیــک لینــو 
ونتــورا در نقــش »ژربیــه« دستاوردی ســت شــگرف 

بــرای ایــن هنرمنــد قدرنادیــده.

امتیازها
IMDB                         8/2
Rotten Tomatoes        97%
Metacritic                   99%
 

- سینمای ملل -

سیدعلیـرضا هاشمـی
ورودی 97 دندانپزشکـی
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The Quiet Man

John Ford                           کارگردان

Victor Young                        آهنگساز
John Wayne,
Maureen O'Hara
Barry Fitzgerald
Ward Bond
Victor McLaglen

بازیگران

سال ساخت                              1952

کشور سازنده                          آمریکا

ژانر                            کمدی - عاشقانه
معرفی فیلم

ــان  ــدی عاشــقانه ای ا ســت ســاخته ی ج ــرد آرام کم م
فــورد بــزرگ. ایــن فیلــم انــگار بــرای او بهانــه ای بــوده 
تــا عشــق خویــش را بــه ســرزمین مــادری اش، ایرلنــد، 

ابــراز کنــد. 
طبیعــت چشــم نواز دهکــده ی »ُکنــگ«، دنیایــی خالــی 
از تلخــی و ســیاهی بــه اثــر بخشــیده؛ بهشــتی کوچــک 
ــه آن  ــه را ب ــن عنصــر واقع گرایان ــورد کوچک تری کــه ف
راه نــداده اســت. در این جــا نــه خبــری از تراکتور هــای 
ویرانگــِر »خوشــه های خشــم« اســت و نــه اضطــراِب 
ازهم گســیختن  خانــواده  ی »چــه سرســبز بــود دره ی 

مــن« دیــده می شــود.
هنرمندانــه  ســرخوش.  اســت  شــاهکاری   آرام  مــرد 
قصــه ی مــردی را روایــت می کنــد کــه از خشــونت 
)کــه  ویــن  جــان  بــازی  بــا  »شــان«  اســت.  بیــزار 
ترجمــه ی ایرلنــدِی »جــان« اســت؛ نــام کوچــک فــورد( 
ــرده  ــاد وطــن ک ــکا، ی پــس از ســال ها زندگــی در آمری
و بــه زادگاه خــود، ایرلنــد بازمی گــردد تــا در خانــه ی 
مــادری بــه زندـگـی خویــش ادامــه دهــد. او »مــری 
ـی  کیــت« )بــا بــازی موریــن اوهــارا( را حیــن چوپاـن

دیــده و بــه او دل می بــازد. بدخلقــی بــرادر بــزرگ 
مــری کیــت مانعــی اســت کــه ایــن رابطــه ی عاطفــی 

بــه چالــش می کشــد. را 
به تصویرکشــیدن آیین هــای ســنتی و نــگاه فــورد 
بــه جایــگاه خانــواده از ویژگی هــای بــارز ایــن اثــر 

اســت.

امتیازها
IMDB                         7/8
Rotten Tomatoes        91%
Metacritic                   85%
 

Frank S. Nugent                     نویسنده

- سینمای کالسیک -

سیدعلیـرضا هاشمـی
ورودی 97 دندانپزشکـی
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پله ی آخر

نویسنده و کارگردان                علی مصفا
علی مصفا
لیا حاتمی
علیرضا آقاخانی
حامد بهداد

بازیگران

سال ساخت                              1390

کشور سازنده                            ایران

ژانر                                       درام
معرفی فیلم

ـی  عـل ـی  کارگرداـن و  نویســندگی  بــه  مســتقل  اثــری 
مصفاســت. ایــن اثــر از دو رمــان »مــرگ ایــوان ایلیــچ« 
جیمــز  نوشــته ی  »دوبلینی هــا«  و  تولســتوی  اثــر 
جویــس اقتبــاس شــده اســت. پلــه ی آخــر روایــت 
مــردی مــرده از زندگــی و مــرگ خویــش اســت. مــردی 
کــه قبــل از مــرگ نیــز مــرده بــه شــمار مــی رود. نــه 
ــر دادن. روایــت  ــه تغیی ــر گذاشــتن دارد ن ــوان تاثی ت
محســوب  فیلــم  قــوت  نقــاط  از  مصفــا  غیرخطــی 
درهم تنیــده  روایـتـی  بــا  این جــا  در  می شــود. 
اثــر  بی نظمــی  موجــب  به هیچ وجــه  کــه  مواجهیــم 
ـی انفعــال  و ســردرگمی مخاطــب نشــده؛ و بــه خوـب
ـی را در ناخــودآگاه مخاطــب  شــبح  وار کاراکتــر اصـل
نمایــان  ـی  زماـن مصفــا  تیزهوشــی  می کنــد.  ثبــت 

می شــود کــه می دانــد چــه وقــت گره گشــایی کنــد. 
مصفــا مخاطــب را بــه ایــن شــیوه ی روایــت مشــتاق 
کــرده و او را همــراه می کنــد تــا معمــای قصــه را 

ــد. حــل کن

)Hannah and Her Sisters(چرا هانا و خواهرانش 
را نباید دید؟ 

مینیمالیســم بــا نافهم انــگاری مخاطــب متفــاوت اســت؛ وودی آلــن بــه 
عنــوان یــک یهــودی خــوب می دانــد انگشــتش را کجــا بگــذارد؛ اتفاقــا 
هیپوکندریایــی در کار نیســت، مســئله ذهــن فاضاب نشــین موش هاســت.

امتیازها
IMDB                         7/2
Rotten Tomatoes        64%

- سینمای ایران -

- نبینیم؟! -

سیدعلیـرضا هاشمـی
ورودی 97 دندانپزشکـی

مهدی هادی زاده
ورودی 94 دندانپزشکـی
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قهرمان زدگـی
قهرمان، شاید وقتـی دیگر



قهرمــاِن  سینمایی شــدن،  دوبــاره  هیجــان زده ی  فضــای  در 
اصغــر فرهــادی یــا روی شــانه ی  حواریــوِن همیشــه درصحنه ی 
»اســتاد« به آســمان پرتاب شــده یا توســط منتقد و شــبه منتقد 
ــیده  ــی رس ــه جای ب ــود )کار  ــیده یم ش ک کش ــا ــه خ ــه ب بی رحمان
کــه بــا ســازوکاری شــبیه »علی«گفتــن مربی هایــی کــه امــروز 
ــد  ــز«ش یم خوانن را »بی همه چی ــر  ــته، اث ــان گذش ــر دهه ش دیگ
اتمســفر،  ایــن  یم گیرنــد(.  کفایــت  رخصــِت  »بچه هــا«  از  و 
چندین وچندســاله ی  مصائــب  و  کدورت هــا  کش  کشــا در 
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی بــه ســمتی رانــده شــده اســت 
ــوری  ــخ درخ ــذر، پاس ــر رهگ ــب ه ــرده در جی ک ــر خدای نا گ ــه ا ک
بــرای پرســِش »نظــرت درمــورد قهرمــان چــه بــود؟« نباشــد، 
و  شــده  تلقــی  کان لم یکــن  نظــر  مــورد  شــخص  حیثیــت 

کســی.  تا محکــوم خواهــد بــود بــه پیاده شــدن از 
در ایــن جــو ملتهــب )کــه دخالــت کارگــردان و بیانیــه صادرکردن 
ــن حواشــی روزافــزون  ــود ای ــا وج ــه آن دامــن زده( و ب ب ــز  وی نی
اثــر  منصفانــه ی  نقــد  امــکان  کپی رایــت(،  مســئله ی  )مثــل 
بــه کل از مخاطــب ســلب یم شــود. شــاید تنهــا دفــاع فرهــادی 
و یگانــه بیانیــه ی  خواندنــی او )بــدون تعریف کــردن قصه هــای 
نیــاز داریــم  تکــراری( اثــر فرهــادی و قهرمانــش باشــد. امــروز 
آرامــش، فقــط و فقــط بــه تماشــای ســینما بنشــینیم،  کــه در 
و  گــرد  ایــن  فرونشســتن  از  پــس  و  دهیــم  مجالــی  خــود  بــه 
معیارهایمــان  از  را  مســموم  فضــای  ایــن  غبــار  گــذرا،  ک  خــا
ک کنیــم. بــه زودی روزی فراخواهــد رســید کــه بتوانیــم دور  پــا
از هیجان زدگــی و بــه معنــای واقعــی کلمــه قهرمــان را نقــد 
کنیــم. موضــع مرحــوم حمیدرضــا صــدر، چهــل ســال پــس 
کــراِن هامــوِن مهرجویــی، امــروز جــای تامــل دارد: »مهــم  ا از 
ــه  ــری ک ــر نظ ــارغ از ه ــور داره؛ ف ــده و حض ــون مون ــه هام ــه ک این
کنــون  ا شــاید  مونــده«.  هامــون  باشــیم.  داشــته  دربــاره ش 
تصمیــم درســت همــان باشــد کــه قضــاوت درمــورد قهرمــان را 
اندکــی بــه تاخیــر بیندازیــم، بــه فیلــم اجــازه دهیــم از پــس خــود 
پــس  تاریــخ نیــز  بربیایــد و درس خــود را بــه معلــم ســختگیرِ 
ــان  ــن زم ــوِن جگر/ای ــن خ ــران و ای ــن هج ــرح ای ــس »ش ــد. پ ده

ــر...«.1  ــت دگ ــا وق ت ــذار  بگ

از موالنا 1. شعر 

سیدعلیـرضا هاشمـی
ورودی 97 دندانپزشکـی
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نگاه ما
نگاه تیم تحریریه به فیلم های

ايران و جهان



Dune
Denis Villeneuve                    کارگردان

Joe Walker                            تدوین

Hans Zimmer                       آهنگساز

Jon Spaihts                  فیلم نامه نویس
Denis Villeneuve
Eric Roth
Frank Herbert                 بر اساس رمانی از

Mary Parent                          تهیه کننده
Denis Villeneuve
Cale Boyter
Joe Caracciolo Jr.

Timothée Chalamet
Rebecca Ferguson
Oscar Isaac
Josh Brolin
Stellan Skarsgård
Dave Bautista
Stephen McKinley Henderson 
Zendaya
Chang Chen
Sharon Duncan-Brewster
Charlotte Rampling
Jason Momoa
Javier Bardem

بازیگران

تاریخ اکران                      سپتامبر 2021

کشور سازنده                          آمریکا

زبان                                  انگلیسی

مدت زمان                        156 دقیقه

خاصه ی داستان
اقتباســی از رمــان علمـی-تخیلـــی نوشــته ی فرانـــک 
هربـــرت دربــاره ی پســری از خانــداِن سلطنتـــی و 
سیـــاره ای که حاوی ارزشمندتریــن و حیاتـــی تریــن 

عنصــــر کهکشــان اســت.

امتیازها
IMDB                         8/2
Rotten Tomatoes        83%
Metacritic                   74%
  6/75                           نگاه

Legendary Pictures                   کمپانی
Warner Bros. Pictures
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تابش نورِ قرن بیست ویکم برفراز تپه های شنـِی قرن بیستم
شــگفت انگیزترین اتفاقــات قــرن بیســتم، خلــق  قــرن بیســتم بــدون شــک قــرِن شگفتی هاســت. از 
ــِب  ــدان دلچس ــه چن ــه ن ــاِت گمانه زن)ترجم ــول ادبی ــج غ ــیله ی پن ــه وس ــی ب ــزی و تخیل ــان فانت ــج جه پن
Speculative fiction( اســت. جهــاِن اربــاب حلقه هــا از »جــی.آر.آر تالکیــن«، جهــاِن جادوگــرِی هــری پاتــر 
از »جی.کــی رولینــگ«، جهــاِن نارنیــا از »ســی.اس لوییــس«، جهــاِن گیــم آو ترونز از »جــورج آر.آر مارتیــن« و در 
آخــر جهــاِن علمی-تخیلــی Dune از »فرانــک هربــرت«. جهانی هایــی کــه هــر کــدام قوانیــن، موجــودات 
و شــگفتی های مخصــوص بــه خودشــان را دارنــد و مــا را در دریایــی از حــوادث و اتفاقــات غــرق یم کننــد. 
ــاس  ــک اقتب ــای ی ــه ج ــی همیش ــم ول ــان اول بوده ای ــار جه ــی از چه ــینمایی خوب ــای س ــاهِد اقتباس ه ش
حرفــه ای و قابــل قبــول از جهــاِن Dune در ســینما خالــی بــود تــا ایــن کــه دنــی ویلنــوو از اقتبــاس خــودش 

از Dune رونمایــی کــرد. بایــد اقــرار کنــم کــه نتیجــه کار شــگفت انگیز اســت.
ســینماتوگرافی وسواســی و دقیــق ویلنــوو اولیــن چیــزی اســت کــه هنــگام تماشــای ایــن فیلــم بــه چشــم 
یم خــورد. موســیقی بی نظیــر و خالقانــه هانــس زیمــر _کــه معلــوم نیســت موســیقی بــرای فیلــم ســاخته 
شــده یــا فیلــم بــرای موســیقی)!(_ در میــاِن تمــایم ســکانس ها تنیــده شــده اســت. گــروه بازیگــری 
کشــن جــذاب، همــه و همــه، همــراه بــا داســتان  قــوی، جلوه هــای ویــژه فوق العــاده، صحنه هــای ا
تحســین برانگیز فرانــک هربــرت یــک اثــر هنــری کامــل را خلــق یم کننــد. گویــا ایــن رمــاِن قــرن بیســتمی 
تــا قــرن بیســت ویکم منتظــر مانــده تــا تک تــک ایــن عوامــل کنــار هــم قــرار بگیرنــد و بعــد بــه روی پــرده 

ــتم. ــه هس ــن مجموع ــدی ای ــمت های بع ــدن قس ــر دی ــه منتظ ــرود. بی صبران ــینما ب س

- پارسا قادری، امتیاز 9 از 10

یم کنــد  تــالش  تــامم  ظرافــت  بــا  ویلنــوو 
رمــان  مجموعــه   یــک  از  را  خــود  اقتبــاس 
از  نبایــد  بکشــد.  بیـــرون  اقتباس ناپذیــر 
جلوه هــای  در  او  کم نظــر  دســتاورد های 
ویــژه، طــرایح لبــاس و پرداخــت بــه جزئیــات 
کستـــریم  ا کــرد؛  چشم پوشـــی  بصــری 
بســیار  فریــزر  کریــگ  النگ شــات های  
چشــم نواز هســتند. امــا بــدون درنظرگرفــن 
اثــر  یــک  از  بــا نیمــی  امــروز  کــه  ایــن نکتــه 
روایــت  یــک  فقــدان  هســتیم،  روبــه رو 
اثــر  بــا  همــرایه  از  را  مخاطــب  منســجم 
بعــد  بــه  جــایی  از  کــرد؛  خواهــد  دلســرد 
کــه  یم رســد  بــاور  ایــن  بــه  هــم  مخاطــب 
کارگــردان  متعــدد  و  لــود  وهم آ پالن هــای 
کارکــرد  مســتقل،  صــورت  بــه  اثــر  ایــن  در 
صبــور  بایــد  و  داشــت  نخواهــد  دراماتیــی 
بــه انتظــار  باشــد و بــرای قضــاوت دقیق تــر 

بنشــیند. فیلــم  بعــدی  قســمت  کــران  ا

- سیدعلیـرضا هاشمی، امتیاز 7 از 10

نــوالن خیــی ایــن فیلــم را دوســت داشــته. 
ایــن  نــوالن خوشــم یم آیــد نــه از  مــن نــه از 

فیلــم.

- امیـرمحمد عسگری نژاد
امتیاز 6/5 از 10



ــای  ــه«اید، تامش ــته از »تلامس ــوس برخاس ــک ققن ــال ی ــر دنب گ ــت؛ ا ــرداز اس ــوو خیال پ ویلن
ــود. ــد ب ــذاب خواه ــام ج ــرای ش Dune ب

انتهــا  البتــه نکتــه ی تلــخ ماجــرا اینجاســت کــه فیلــم مقدمــه ای اســت بــر یــک مــن و در 
خــامری دارد و ایــن خــامری درد!

- مهدی هادی زاده، امتیاز 7 از 10

ژانــر علمی -تخیــی )Science fiction( بــرای مــن همیشــه تیــغ دولبــه بــوده؛ نمونه هــاش 
را یــا بســیار دوســت داشــته ام یــا به ســخی توانســته ام تــا انتهــا ببینــم. البتــه اصــراری نــدارم 

ایــن دو دســته جــا دهــم.  Dune را در یــی از 
شــگفت آوری تــا ســال ۱۰۱۹۱ میــالدی دوام  در Dune انســان هایی را یم بینیــد کــه به طــرز 
آورده انــد! )از تجســمش خســته نشــدید؟!( در آغــاز بــا تشــریفات انتقــال قــدرت مواجهیــم. 
ــاهد  ــت. ش ــان نیس ــم در می ــور ه ــک کش ــای ی ــی پ ــت. ح ــرو نیس ک و قلم ــا ــت از خ صحب
پــِس قرن هــا، صلــح بــه ارمغــان  اســت از  کــامن تــازه قــرار  گــذاری یــک ســیاره ایم و حا وا
بیاورنــد. از این جــا بــه بعــِد فیلــم را ســی کــردم بیشــرت از قصــه، از دیــدن تصاویــر بدیــع صحــرا 
و موســیقی هانــس زیمــر لــذت بــرم؛ موســیقی ای کــه برخاســته از تجربــه ی یــک هفتــه 
ــا بــوده اســت. ســرآخر، بــه مــوازات آن چــه پیــش چشــمم بــود،  زنــدیگ او در صحــرایی در یوت
آغــاز  جرئــت کــردم روی صنــدیل دانــای کل بنشــینم و بــه مســری فکــر کنــم کــه انســان از روز 
تــا فــردای دوری کــه جهــاِن »دون« باشــد، طــی خواهــد کــرد  تــا امــروز طــی کــرده و از امــروز 
ــدازه  ــن ان ــا ای ــاب، ت ــتیِن نای ــن خواس ــح، ای ــی صل ــته!(. به راس ــای ناخواس ــاد ایهام ه ــده ب )زن

ــر و دور و دریــغ اســت؟  دی

کبـری، امتیاز 6 از 10 - سحر ا

ــدم  ــت چن ــای دس ــدای بازی ه ــاً ف ــاب، تامم ــی از کت ــاس عالـ ــوب و روان و اقتب ــتان خ داس
نقش آفرینــان و جلوه هــای ویــژه ی کم نقــص یم شــود تــا شــام بــا اثــری بــا موضوعــی 
آخرالزمــاین روبــه رو شــوید کــه در پایــان آن هیــچ یافتــه ای نداشــته باشــید! بنابرایــن بــه جــای 
ــغول  ــدم زدن مش ــه ق ــزی ب ــری پای ــتان، در بعدازظه ــا ارزش ــت ب ــه از وق ــالف ۱۵۵ دقیق ات

ــد! ــذت بری ــوده ل ل ــوای آ ــوید و از ه ش

- مطهره گونه ای، امتیاز 5 از 10
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بچه های آســامن را در حوالـــی دهمیـــن ســال ســاختش دیدم، اواســط 
دهــه ی هشــتاد. هم ســن عــی بــودم کــه دیدمــش و خــوب یــادم 
فضــای ســالن  را کــه در  هســت کــه قلبــم تحمــل سنگینـــی دردی 
ســینام معلــق بــود، نداشــت. حــاال بیســت و پنــج ســال از ســاِل ســاخت 
یم نشــینم،  خورشــید  تامشــای  بــه  کــه  گذشــته  آســامن  بچه هــای 
فقــط و فقــط بــرای دیــدن شــور، شــوق، رنــج و دیگــر احــواالت آدیم 
آینــه ی نــگاه بازیگــران مجیــدی. هــم بازیگــران بــه طبیعــت خــود  در 
بســیار نزدیکنــد و هــم کارگــردان یم دانــد چطــور بایــد خالصانه تریــِن 

اشــک ها و لبخندهــا را ثبــت کــرد. 
ایــن نگاه هــا کــه امضــای کارگرداننــد، خورشــید روایت گــر  گذشــته از 
کنیــم.  دنبالــش  خط به خــط  داریــم  دوســت  کــه  اســت  داستانـــی  
خورشــید بیننــده اش را از روی صنــدیل بلنــد یم کنــد، تــوی کوچه هــای 
ــک رابیـــن ویلیامزِ  ــا ی ــرایه ب ــران یم گردانــد، لــذت هم پاین هشــر هت
وطــین )معلــم مدرســه( را نصیبــش یم کنــد و بعــد یم بــردش بــه 
ســفر ســخی در دل زمیـــن. در دقیقــه ی نــود فیلــم، ایــن ماییــم کــه بــا 
تن هــای کوفتــه روی صندیل هامــان نشســته ایم و داریــم بــه حــوض 
نقاشـــِی بچه هــای آســامن و مایه هــای نوازشــگرش فکــر یم کنیــم کــه 

جایشــان خالـــی اســت.

کبـری، امتیاز 8 از 10 - سحر ا

زنــدیگ یــک  خورشــید اتــامم خوشــایند امــا ناخواســته ی برهــه ای از 
تــامم  رغــم  عــی  کــه  اتــامیم  کوشاســت،  امــا  حریــص  پســربچه ی 
خطــرات و ســخی ها و در هنایــت نیســی اش، پســربچه را بــا مهمرتیــن 

اصــل زنــدیگ اش آشــنا کــرد یعــین اصــل ارزش گــذاری.
انتها او فهمید که ارزش چیست و فرد ارزشمند کیست. در 

خودشــکوفایی واالتریــن و دســت نیافتین ترین گنــج زنــدیگ هــر شــخص 
اســت. گنــی کــه اعتبــار یم بخشــد و ارزش یم دهــد.

- امیـرحسیـن اسدی، امتیاز 8 از 10

نــگاه  مجیــدی  ســاخته ی  آخریــن  بــه  خوش بیــین  عینــک  بــا  گــر  ا
ــون  ــای پرام ــویب چالش ه ــه خ ــه وی ب ــم ک ــا کنی ــم ادع ــم، یم توانی کنی
موقعیت هــای  آن هــا  از  هرنمندانــه  و  یم شناســد  را  کار  کــودکان 
دراماتیــک بــرون یم کشــد. در همــن حــن گریــزی بــه مســائل و 
مشــکالت مهاجــران افغــان یم زنــد و در دل جــری برخاســته از فقــر، 
اعــامق زمــن یم آمــوزد کــه در دنیــای یب رحــم  بــه عــی قصــه اش در 
او و کــودیک بربادرفتــه اش نیســت )خــرده  بــرای  آدم بزرگ هــا، جــایی 
پرنــگ یب رحامنــه ی »گل ســر« را بــه یــاد بیاوریــد(. زمــاین کــه مخاطــب 
بــا ســکوت ســنگن مدرســه جــای خــایل ایــن کودکانــه را عمیقــاً حــس 
لــود، امیــدوار نگــه یم دارد و  ایــن باتــالق گل آ یم کنــد، مجیــدی او را در 
ایــن خامــویش دلگــر بــه صــدا دریم آورد. صــدایی  زنــگ مدرســه را در 

ــک روز«. ــد و ی ــه ی »اب ــِن خان ــراغ روش ــن چ ــس آخری ــاید از جن ش

- سیدعلیـرضا هاشمـی، امتیاز 7/5 از 10



دویدِن بـی پایاِن »عی«، این بار بدون جایزه
مجیــدی بــار دیگــر ثابــت کــرد توانــایی او در بازی گرفــن از کودکان 
واقعــاً یب نظــر اســت. عــی و زهــرای بچه هــای آســامن، محمــِد 
ــدی  ــید. مجی ــه ی خورش ــای مدرس ــار بچه ه ــدا و این ب ــگ خ رن
بــار چــه ســوژه ای از زنــدیگ کــودکان برگزینــد  خــوب یم دانــد هــر 
طبیی تریــن  بــه  را  آن هــا  هیجانــات  و  غم هــا  شــادی ها،  و 
شــکل ممکــن ثبــت کنــد. شــاید تنهــا خــرده ای کــه یم تــوان 
بــه فیلــم گرفــت جــای خــایِل یــک کالیمکــس ســینامیی -بــه 
قــدرِت ســکانِس مســابقه  دوی عــِی بچه هــای آســامن-البه الی 

ــت.  ــید اس ــِی خورش ــاِن ع ــکالِت یب پای مش

- پارسا قادری، امتیاز 7 از 10

از خــأ، بــا مولفه هــای تکــراری: کــودک، فقــر، مدرســه،  روایــی خطــی و پــر 
مدیــر بــد، ناظــم خــوب، مــواد و کفــرت!

یم رســد،  شــخصیت پردازِی فیلــم اصــاًل رایض کننــده نیســت؛ بــه نظــر 
نــود  بــرای پرداخــت بــه ایــن همــه شــخصیت و اتفــاق، زمــاین بیــش از 

دقیقــه نیــاز باشــد.
ــازِی »روی  ــم، ب ــورش در فیل ــه حض ــک دقیق ــدود ی ــا ح ــایی، ب ــاز طباطب طن
ــاط  ــر نق از دیگ ــز  ــم ن ــن فیل ــیقی م ــت. موس ــه داده اس ــویب ارائ ــی« خ تخ

ــامر یم رود. ــه ش ــوت آن ب ق
بــه عنــوان نکتــه ی پایــاین، اذعــان یم کنــم کــه هــدف از تولیــد ایــن فیلــم را 

ــت. ــز نیس ــم گیشه پســندی ن ــی فیل ــه ح ک ــدم، چرا نفهمی

- امیـرمحمد عسگری نژاد، امتیاز 3 از 10

انــرژی و هزینــه ی انســان مثلــث ارزشمندی ســت کــه تامشــای  وقــت، 
خورشــید بــرای صــرف آن نمــی ارزد؛ خورشــید را نبینیــد! خورشــیدی کــه 

کســوف یافتــه، اوضــاع جالــی نــدارد کــه بخواهیــد تامشــایش کنیــد.

- مهدی هادی زاده، امتیاز 3 از 10

امیدهامــان را بــه کودکیــامن نمی ســپاریم تــا آنــگاه کــه قــد بکشــیم، 
لــوده شــویم و در گندآب هــای خاطرمــان در جســتجوی نــوری ابــدی  آ
گاه درخواهیــم یافــت،  ــا ــو ن ــا بزنیــم و پــس از آن همــه تکاپ دســت و پ

کــه تنهــا دســتان کوچکــامن یاریگــر مــا خواهنــد بــود. 
یــاد خواهیــم بــرد و در تقــالی  مــا دنیــای روشــن و کوچــک خــود را از 
در  یم رویــم،  بــاال  آرزوهایــامن  دیوارهــای  از  بزرگ هــا،  آدم  لبخنــد 
حــایل کــه ســایه های افتــاده بــر زمینــامن را بــاور نمی کنیــم و هنــوز 
ــید« در  ــروز!( »خورش ــن ام ــاید هم ــه روزی )و ش ــم ک ــامن نیاورده ای ای
ــامن«،  ــای آس ــه ه ــدِی »بچ ــد آورد. مجی ــر خواه ب ــر  ــامن س کوچه های
»عی« هــا  امیــد را در مدرســه ای یم یافــت کــه نیمکت هــا خــایل از 
نبودنــد. امــا مجیــدی »خورشــید« مرثیه ســرای صف هــایی اســت 
گــر بازهــم در مســابقه اول  کــه دیگــر جــایی بــرای »عــی« ندارنــد حــی ا

ــود. ش

- مطهره گونه ای، امتیاز 6/5 از 10
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