
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلم واکاوی  
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کیناز فیلم  کردنصحبت هم آسان است و هم سخت،  همشهری 
های نظرسنجی در خیلی ازاند و چراکه دربارۀ این فیلم بسیار نوشته

یخ سینما و سایت خواه  بوده است، های رسمی جزو ده فیلم برترتار
کارگردانش، به علت نوآوری های تکنیکی آن، خواه به دلیل نبوغ 

کیناورسن ولز.  فرد است چراکه در فیلمی منحصربه همشهری 
که سینمای هالیوود زیبابرهه باره داشت، یک شناسی خاصیای 

ها و در کارگردانی جوان از راه رسید و از همۀ امکانات، منابع، تجربه
ی کل از تمام تجهیزات و دم کار کرد تا  ودستگاه هالیوود استفاده 

کند.  ،ت فیلمسازی ولزکلی، از سیاس طورا، بهبحث ر متفاوت خلق 
به که  کنیمآغاز می مشیو بر اساس این خط ،های فرمال اونوآوری

آنچه طور به مثابۀ فلسفه خواند. همینرا به هاشود فیلمچه معنا می
کارنامۀ فیلم کارگرداندر  ها سازی ولز برجسته است و او را از بقیۀ 

یممیسازد متمایز می  .پرداز
 



 

 

که  است کارگردانی ولز ،سینما ۀمنتقد برجست ،امجانتان ُرزنب گفتۀ به
فرآیند ، شودمینزدیک  شهایفیلم آخرین وپختگی  چه به دورانهر

عنوان به که شود میاز فیلمی  ترخیلی مهم او برای فیلمسازی
کهتولید می نهاییمحصوِل  از  تقریبا   کند. تراژدی زندگی ولز این بود 

که  نساخت درگیر ،دهه بیش از دو ،تا آخر عمر 5511سال  فیلمی بود 
کار هنری برای  .ساخته نشدوقت به سرانجام نرسید و هیچ  work)او 

of art )ی هنر اثراز  تربیش(art work) چنین وجود  و داشت اهمیت
                                             او مثلساز است؛ مشکل سازی آمریکادر نظام فیلم کارگردانی

کهتمام  با وجود ،(problem child)آفرین مسألهای بچه  استعدادی 
کار  در آنکه  ستنظامیمخل ، دشومی آثارشکه از  استقبالیو دارد 

 .کندمی
کین نسال بعد از ساخت 03 به ولز در یک مصاحبه ، همشهری 

که مدیوم سینما یا زبان  کندمیای اشاره نکته کسی  که شنیدن آن از 
کرده، را متحو   ویراتصبا  صحبت  :استعجیب  بسیارل 

 

کارم» ها بعضی چطور دانمنمیو  کنممیدیالوگ آغاز را از  همیشه 
 رِ این تصو  بنویسند.  هادیالوگاعمال را قبل از  کنندمیجرأت 

کالم فرع بر  ،در سینمادانم در عالم نظر، ست. میخیلی عجیبی
کهولی راز  ،تصویر است چیز استوار بر همه در آن کار من این است 

چه باید از آن .سازمنمیکالم است. من فیلم صامت 
کنم. اول باید بدانم های داستان میشخصیت  هاآنگویند آغاز 

 «.کنندمیکار گویند تا بعد ببینم چهچه می
 

غییر دستور در تصویر، تکردن که به مخاطره کارگردانی به عنوان ولز
شکستن خط روایت انتخاب زوایای عجیب دوربین، زبان مرسوم، 
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بعد از سه  شناخته شده است، سینماییعناصر  گرفتِن بازیبهو  فیلم
کید  کارش  دداردهه فعالیت در سینما تأ                                             آغاز  «الوگید»را از که 

در » :است یوحناانجیل جملۀ اول  بازگویِی  نوعیبهو این  کندمی
کلمه بود کردهترجمۀ سینمن جمله را ایولز . «ابتدا  ، بنا به و ایی 

کار او کلمه کار دابا سینمایی سرو ادعای خودش، در  که در ابتدا  یم  ر
اند. درآمده هاجملهو  هادیالوگ تصویرها از دلهمۀ اتفاقات و بوده و 

استراتژی  که افزایدمینکتۀ دیگری هم  قضیهبه این  او
 :دکنمی تعریفرا اش شناختیزیبا

  

شکل چه برای آن ستحلیراهبصری فیلم شکل از نظر من »
 . منکندمیفیلم دیکته  بوطیقایی، و شکل موسیقایِی گونه و شعر
شعر یا موسیقی که بعد بکوشم  کنمنمیکار را با تصویر شروع  هرگز

 «.بچسبانمیابم و آن را به تصویر مناسبی برای آن ب
 

کین در  اولین باربرای موسیقایی است و  رمفُ  دارای همشهری 
یمبا فیلمی سینمای هالیوود   یرمفُ  .دارد «فوگ»رم که فُ  سروکار دار

در دورۀ باروک، در آثار باخ، به اوج رسید و در دورۀ که  موسیقایی
کالسیک و رمانتیک تقریبا  فراموش شد تا در قرن بیستم دوباره احیاء 

 حین و در گریزندمی ماز دست ه هاملودیانگار  شود. در این فرم
پیچیده و   5پوانیُکنترترکیب  اینگونه، و خورندمیرهم ب   فرارکردن به

کارهای این .دکننمیخلق انگیزی شگفت وارد  ولز ُفرم با 

 
 
 

 5.  contrepoint: ای موسیقاییشیوهفن ترکیب دو یا چند خط ملودیک به   



 

 

 فونیکاعتبار، سینمایی پلی این به و او، شودمیزیباشناسی سینما 
کهخلق می  است.رم فُ ش اولویت کند 

فیلم داشت.  سال 32 فقطکه وارد عرصۀ سینما شد زمانی لز و
کین که در سال نخستین  همشهری  ساخته شد و در  5593فیلم او بود 

کران  5595سال  کارگردانی،  .رسیدبه ا یگر هماو پیش از  هم ، بود باز
کمپانِی  سینما شدوارد  وقتی .(گرداننده) اجرایی کننده و مدیرتهیه

طور بهرا  که یک شرکت رادیکال بود، «اترئمرکوری ت» تئاترِی خود،
که به و قبل از فیلم .آوردهالیوود به  کامل کرد  ساختن فعالیتی را آغاز 

کاریادگرفتن فوت»آن  . ترکیبی گویندمی (learning the ropes) «وفن 
گرفت چون به نظر می کار ولز تا که باید آن را جدی  آخر زندگی رسد 

 همین بود.
که معموال  به  در فلسفۀ قرن بیستم یکی از تمایزهای بسیار مهم 

شود، تفاوت بین دو معنای دانایی مارتین هایدگر نسبت داده می
 «بلدبودن»و دیگری  (knowing-that)« دانستن»است: یکی 

(knowing-how) که اولی اشاره به معرفت نظری دارد و دومی اشاره  ،
شود شناخت عملی. از نظر هایدگر، دانش واقعی زمانی حاصل میبه 

کرد.« بلدبودن»به « دانستن»که بتوان از   گذر 
کار فیلمسازی با تبیین  توان،می اش این دوگانه را شکست وولز در 

گرفت مربوط به هرگونه فعالیت  درست این مسأله، از او درسی 
هرآنچه بدان  درزیباشناسی، بلکه  در حوزۀفقط خالقه، نه

 همیشه اوگوییم. زندگی توأم با خالقیت می کردن، فکرکردن یازندگی
ــ تعابیری مربوط به « being on the ropes»و  «the ropes inglearn»بین 



 
 
 
 
 

ی کاو  31                                                                                                          فیلم                     وا

 

یانوردی کار هنریــ نوسان می 5در اش بود. کرد و این عصارۀ زندگی و 
کشتی کارگر یا ملوانی را اخراج های انگلیسی وقتی میدر  خواستند 

ی برگه  he)«. شناسدها را میاو طناب»نوشتند: اش میکنند، رو
knows the ropes).  که آن ملوان منظور کافی ندارد و این بود  تجربۀ 

کشتی آشناستهای اصلبا طناب فقط  شبیِه آنچه هایدگر) ی 
knowing-that های اصلی را . چنین فردی طناب(نامیدمی

کارکردن با سایر طنابمی  learning the)ها شناسد، ولی باید فراینِد 
ropes) کشتی که وقتی از فضای  رانی بیرون را از سر بگذراند. مفهومی 

کاری را یادگرفتنفوت»تر یافت: آمد، معنایی وسیع بر این «. وفن 
گروه تاش کار سینماییولز اساس  استودیویی  در نظام اتری خودئرا با 

آغاز  (learning  the  ropes) هاطناببا کردن کار ِن با تمری هالیوود
 .کرد

  being» کسی شودمیگفته در زبان انگلیسی وقتی از سوی دیگر، 
on the ropes» با در برخورد ولز  .قرار دارددر آستانۀ سقوط  عنیی ،است
کهئت یهنرمندهمزمان،  ،مدیوم سینما آغاز کالم  با کارش را اتری بود 

یگرو ، درکمی  اشآفرینندگیو فعالیت  هاحستمام که ی رادیویی باز
گرفتن مشغول یاد سازی. او در تمام مدت فیلما بوداز جنس صد

و،  اصلی بود هایطنابغیر از به ییهاطناب آشنایی با فن ووفوت
 

 
 

 

ها دریایی است، چون تشبیهها و .  در زبان انگلیسی بسیاری از استعاره5
یا  کشور با جهان از طریق در یادی از اقتصاد و بازرگانی و ارتباط این  بخش ز

کشتی « طناب»رو، بوده. از این که  کلمۀ بسیار مهمی است، چرا در این زبان 
که چرخ و دندهایسازه  ها هستند.های آن طنابست 


