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 In the Mood for Love عنوان  فیلم وونگ کاروای که در انگلیسی با

های سینمایی که منبع شود، در فارسی، در فرهنگ فیلمشناخته می
گرد  6002های کالسیک تاریخ سینما را تا سال ست و فیلممعتبری

تر آن، بخاطر ترجمه شده و عنوان معمول در طلب عشقآورده، با عنوان 
 in theاست که قاعدتًا باید ترجمۀ  وهوای عشقدر حال، moodکلمۀ 

mood of love  بخاطر کلمۀ( باشد. در عنوان انگلیسیfor یکجور )
که در آن انگار به عشق نیاز داریم و  (moodوهوایی )حالطلب هست و 

کاروای عنوان انگلیسِی فیلمش را بعد  این شاید ایدۀ اصلی فیلم باشد. 
 I am in theاز شنیدن یک ترانۀ مشهور تاریخ موسیقی پاپ، که با جملۀ 

mood for love شود و فرانک سیناترا هم اجرایش کرده، انتخاب آغاز می
کشاند و عناصر سمت عشق میها را بهوحال که آدمکرد. این حس

 mood forتوان به آن رفته میهماند اما رویاش بعضًا ناهمگونسازنده
love ای دراماتیک دارد. دو شخصیت ، در فیلم کاروای زمینهگفت

شوند و تصادف همسایه میزن و مردی متأهل و مهاجرند که به اصلی  
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کنِگ هنگ دهد: درهای دقیق تاریخی میفیلم از همان ابتدا به ما نشانه
رسد. گویی پایان میبه 2622شود و در کامبوج سال می آغاز 2626سال 

است و  20در دهۀ  وهواییدنبال بازساختن یا پیداکردِن حالفیلمساز به
ای اسطورهشبههایی که حکایتی نویسهای دقیق و میانوه بر تاریخعال

دهد به تری هم میکنند، ارجاع تاریخی مشخصاز این دهه تعریف می
مستندی که یکجور مداخلۀ تاریخ بریده گل به کامبوج، با سفر ژنرال دو

ر دهد. دوهوایش را تغییر میکند و حالاست و انگار نوار فیلم را پاره می
بریم که هرگز آسمانش سر میاِی کاروای در شهری بهدقیقه60فیلِم بیش از 

هنگام شب، در چیز بهاستثنای دو سه پالن، تقریبًا همهبینیم و، بهرا نمی
گذرد و یکباره، بعد از های تنگ میها و اتاقفضاهای بسته، راهرو

که  وجی را،شود و فیلم معبدی کامبمداخلۀ تاریخ در متن، فضا باز می
دهد و شخصیت اصلِی میاست، نشان  جهان مذهبی بنای ترینبزرگ

 گوید.دیوارهایش می نجوا رازی در سوراخ یکی ازمرد به
 کردنانیب دنبالبه یمکان و یزمان قیدق یهاارجاع نیا با یکاروا

 و کیملودرامات انتیخ و عشق بر است مقّدم او کار در که ستییوهواحال
 دارد رابطه یگرید آن همسرِ  با کی هر همسر که یمرد و زن. لمیف نینماد

 کی با و ظرافت با لمیف و باشند گریهمد با خواهندیم گرفتنانتقام یبرا
 اشدهندهلیتشک عامل که وند،یپ نیا دهدیم نشان تلخ ِک یکم وجه

 به گریهمد حال دنیفهم یبرا مرد و زن. ستین ممکن است، انتیخ
 به جیتدربه تا آورندیدرم را هاخائن یادا و روندیم خود همسران جلد
 شود ساخته وهواییحال کلمه قیدق یمعنا به و رندیبگ خو شاننقش
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 که است نیا لمیف حلراه. کندیم رشانیدرگ ،یفرار راِه  چیه بدون که،
 .کرد راز کی به لیتبد را قصه کّل  دیبا

کنگ هنگنگاری اهل شانگهای است که به قهرمان مرد فیلم روزنامه
کند و هرگز مهاجرت کرده. همسر او تا دیروقت در کتابخانه کار می

رانی مشغول بینیم. قهرمان زن در یک شرکت کشتیاش را نمیچهره
ها تصادفًا در دو کند. آنکار است و همسرش معمواًل به ژاپن سفر می

شوند. در ضمن، بخاطر ر مجتمعی ساختمانی ساکن میاتاق مجاور د
آمدوشدهای روزمره دائمًا به مکان خاص زندگی و شهرشان در جریان 

واحدی  وهوایتدریج در حالها بهد و این تقاطعخورنهمدیگر برمی
ای افالطونی دیده درگیر رابطهخیانت کند. زن و مرِد درگیرشان می

خواهد کنند. مرد میخود تعریف می شوند و پروژۀ مشترکی برایمی
و  *شان کند،صورت سریالی در روزنامه چاپهایی بنویسد و بهقصه

ها به او دهد و در بازآفرینی لحظهخواَند و ایده میرا میها قصه این زن
شوند و در آستانۀ تدریج درگیر همدیگر میاین دو بهکند. کمک می

هم فرار کنند، گویی دست تقدیر که توانند با رابطۀ جسمانی، وقتی می
گیرد و کل ماجرا ها را میشان کرده بود جلو آنزمانی به هم نزدیک
شود. در انتهای فیلم زن و مرد بعد از سه سال به آن تبدیل به یک راز می

هنگامی که صاحبخانۀ زن در تدارک  ،گردندمجتمع ساختمانی برمی
در  یلیپین مهاجرت کرده.سفر به آمریکاست و صاحبخانۀ مرد به ف

 

 

 

دنبالش بودند و از جمله، دغدغۀ های قرن نوزدهم بهست که نویسندهایاین دغدغه  *
 چُخف است. مرغ دریاییهای نمایشنامۀ یکی از قهرمان
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اما این اتفاق  شودمیبه همدیگر فراهم  آن دونتیجه، زمینه برای رسیدن 
 افتد.نمی

ایم که از طریق آن در فیلم کاروای با عنصری تکرارشونده مواجه
 بارها به بازِی  در فیلم بارها وتوان به تز مارکسِی او دربارۀ عشق رسید. می

ست از ا ترکیب ناممکنی شود کهمیاشاره  (mahjong) ماجونگ
 ناشدنینظر جمعاین دو بازی به لِب غاعنصر  دو. نردشطرنج و تخته

کاروای دربارۀ عشق دقیقًا همین جمعمی شدن دو عنصر آیند و تز 
، ست کهناممکن با همدیگر در قالب یک بازی است. آدمی تنها حیوانی

ویژه )در حیوانات، به کندبازی می مفهومی درزبانی یا مابعد زبانی،به
گونه بازی کنند، شاهد رفتارهاییها زندگی میحیواناتی که با انسان

درزبانی هستِی  ای از بازی هست که مشروط بههستیم ولی شکل ویژه
هایی است بازی ترینو عشق از عجیب است که مختص نوع بشر است(

های دیگر را در روابط ما شود. این بازی قواعد همۀ بازیکه درگیرش می
بازِی عشق یا های دیگر برای آغازنشدِن زند و انگار بازیهم میبه
اند. بر اساس تز کاروای، عشق یکجور بازی در بازی انداختن آنتعویقبه

هم تراژیکی به شکل کمیک و همزماناست و برای همین زوج فیلم به
شوند و تا کردِن زندگِی همدیگر میشوند، مشغول بازینزدیک می

رسد، چراکه نقطۀ شروع تحقق نمیروند که در فیلم بهآستانۀ عشقی می
ها در بازِی خیانت  بازِی دیگری تعریف آن نوعی خیانت بوده و آن

 اند تا عاشق همدیگر شوند.کرده
پنِگ پینگ چهارنفره است که از این لحاظ بهیی بازیماجونگ ضمنًا 

ماند. برای همین، زن و مرد فیلم که انگار با هم وارد همچو چهارنفره می
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شان را عاشقانه کنند که توانند رابطهشرطی میاند بهیی شدهبازی
در این بازی درگیر شوند. در فیلم کاروای بازِی  نیزشان همسران

کند. قهرمان زن فقط وقتی هم وصل میا بهماجونگ ساکنان آپارتمان ر
گذارد که او مشغول اش مینشیند و دست روی شانهکنار همسرش می

ش را مردی غایب است که فقط صدایاو غیر از این، بازی است و به
ز دارد و به مهارت، استراتژی و حسابگری نیا شنویم. بازی ماجونگمی

اند که  دهندۀ بازی میلهمان عناصر شکل این سه عنصر در کنار هم
یی است ورزیدن بازی. میلشناسیمآن را در نسبت با عشق می

رفتن و لبخندزدن تا چیز، از نوع راهمستلزم مهارت که در آن باید همه
کردن گفتن، لحاظ شود. باید با راهبردی برای اغواکردن و جذبسخن

ک رفتارها را محاسبه کرد. اما در تبردنش باید تکآغاز شود و برای پیش
ای از شانس را هم لحاظ کرد. عشق بازِی ماجونگ همواره باید درجه

ای متضمن برای کاروای عبارت است از بازی میل )بازی پیچیده
های دقیق( همراه با درجاتی از ها و محاسبهها و استراتژیمهارت

را عوض کند،  آنشت هم بزند یا سرنوتواند کل بازی را بهشانس که می
آید. کسی که تن به منتها شانِس عشق فقط در متن بازی میل پیش می

اما کسی که از  ،شوددهد با شانس عشق مواجه نمیبازی میل نمی
ماند. انتهای میل میگریزد در بازی بیهای توأم با شانس میمخاطره

 ( که2660) بودنروزهای وحشیکاروای از ابتدای فعالیتش، در فیلم 
دقیقًا با شانس  اوست، معتقد بوده 6000لِم سال نوعی قسمت اول فیبه

آید باید از عشق سخن گفت و این شانس فقط برای کسانی پیش می
کند. ها را بازنده میآورند که آنکه در بازِی میل واردند، اما شانسی می


