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آمد، طبيعي بود كه ناقدان و مورخان آن را اثري با خميرمايه باب هاي بيلي وايلدري( به حساب مي«رومانتيك

شناسي سوسياليستي روسيه شوروي بدانند. البته اين هم بخشي ها در نقد و نكوهش آداب جامعهطبع آمريكايي

اش مثل برخوردي كه ممكن ين ويژگياست؛ اما محدود كردن فيلم به ا« نينوچكا»از دستاوردهاي مضموني 

انديشي نگري و سطحياجتماعي مشخص صورت گيرد، نوعي كوته -هاي سياسياست با هر اثر داراي ارجاع

 ، گناهي نابخشودني«اثري از ارنست لوبيچ»است كه به خصوص در رويارويي با منشوري چندوجهي چون 

وسيده اقتصاد كمونيستي به بخشي از تاريخ نيمه دوم قرن هاي پنمايد. امروز كه فروپاشي شوروي و تئوريمي

بيستم بدل شده و همه آن را به عنوان اتفاقي محتوم و گريزناپذير، در جايگاه سرنوشت آن همه اصرار دوران 

هاي فيلم لوبيچ هاي طبيعي آدمايم، ديگر خنديدن به گرايشاستبداد استاليني و اختناق چين بعد از مائو پذيرفته

اش تحميلي و هاي شعاريكنند تا عليه قيد و بندهاي حكومت سوسياليستي و آرمانه به تدريج جرأت پيدا ميك

نيست.  «وچكانين»هاي كاپيتاليستي در يي از ترويج ديدگاهرفتار كنند و عاشق شوند و خوش بگذرانند، نشانه

به دست  شدهه هر مجموعه تئوري وضعآور اين واقعيت بشري و ازلي/ابدي است كه سرسپردگي ببلكه پيام

عد جايش آورد و بارث رسيده از پيشينيان، تنها به ضرب و زور تحميل و تحميق دوام موقتي ميمعاصران يا به

« نينوچكا»دهد. و بدين معنا، يي در زيست جاري و معقول و معمولش ميزادهرا به تمايالت طبيعي هر آدمي

 ها، بلكه درباره نياز بشر به نجات خودراضي و فريفته زندگي به سبك غربينه درباره مهاجرت چند روس نا

از آن چيز و چيزهايي است كه در اصل و ذات او و زندگي مطلوب و دلخواه جان و جسمش جايي ندارند؛ 

و  هاما با تأثيرپذيري از مشتي شعار زودگذر و از ياد رونده، گاه مدتي او را به تخدير و سرسپردگي كوركوران

   .دارنددرجازدن وا مي

هاي مطلوب ها كه لوبيچ را به همسويي با تئورينويسگرايانه سينمايينگاري چپآن بخشي از تاريخ  

هاي كاپيناليستي را باج دادن لوبيچ به هاليودد و كند و طرح اين نوع ديدگاههاي ضدروس متهم ميآمريكايي
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ايي اش با لوبيچ )بعد از چند فيلم آمريكير به اين اولين همكاريدليل اصلي عالقه استوديوي مترو گلدوين مه

ال بعد كند كه لوبيچ سه سداند،به اين نكته توجه نميقبلي او همه را براي كمپاني پارامونت ساخته بود( مي

كرد. اگر به شكلي سطحي و « بودن يا نبودن»نسبت به مليت و زبان مادري خود آلمان هم همين كار را در 

كنم يگيريد، برايتان متأسفم و عرض ميا تعابيري از اين دست مي« فروشيوطن»يي از يي، اين را نشانهكليشه

فرماييد لوبيچ بايد در ميانه جنگ جهاني دوم و همزمان با آنش سوزاني كه رايش سوم در سراسر كه پس مي

كرد و در رد ارتش هيتلر دفاع و حمايت مياروپا افروخته بود، فقط به دليل تبار ژرمن، از كشور خود و عملك

ر آفريد؟ حقانيت لوبيچ ديي نمي، از او و نيروهاي گشتاپو، مضحكه«بودن يا نبودن»هجويه درخشاني چون 

تر آدمي اصيل»اين كار و در اين فيلم، به ويژه از آن حيث كه تئوري شخصي هميشگي مرا در باب اين كه 

ه دهنده اين نكته است ككند، ضمناً نشانبار ديگر يادآوري مي« تر بشناسدهاي قوم خود را بهاست كه بدي

ار يي اصيل و موتيفي تكرارشونده در آثايدئولوژيك، دغدغهگرايش لوبيچي در زدودن هر نظرگاه افراطي شبه

از ورسازي تا كاريكات« نينوچكا»اوست كه از دست انداختن سرسپردگي به تعهدات خَلقي/ سوسياليستي در 

نتظر تواند مبهشت مي»هاي كاتوليكي در تا شوخي با افراط« بودن يا نبودن»ها در نظم و فرمانبرداري نازي

مواره تر اين كه ههايش پديدار شده و جالبآميز و باطراوت در فيلم، هميشه به شكلي تازه و شيطنت«بماند

 ترين عنصر حيات بخش زندگي انسانيع اصليها قرار گرفته و به نفهم در تقابل با احساسات عاشقانه آدم

« بودن يا نبودن»بُركننده آن لحظه روده .يعني رومانس، كنار رفته يا از شدت و تعصب آن كاسته شده است

به  يابند جز آن كهاند، راهي نميها براي نجات از دست دو خلبان هواپيماي ويژه هيتلر كه دزديدهكه لهستاني

ها در برابر پيشوا تكيه كنند، عمالً به طور تاريخي و براي پذيري كوركورانه آلمانيواليتاطاعت محض و 

، پيچد: هيتلر بدلي گروه تئاتري لهستانيهميشه، نسخه هر نوع فرمانبرداري از هر مسند زمامداري مطلقي را مي

به ستوان لهستاني )رابرت  زند و در هواپيماي در حال حركت كه كنترلشدو خلبان نازي آلماني را صدا مي
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 چون وو هر دو خلبان هم به دليل اطاعت بي« بپر!»دهد كند و دستور مياستاك( سپرده شده، در را باز مي

كنند. افمكث، خود را از پنجره به هالكت ميچتر و بيپذيرند و بيچرايي كه از هيتلر دارند، به سرعت مي

به جاي  «نينوچكا»هاي شود و آدمرنش كور قائل مياين سرنوشت مضحكي است كه لوبيچ براي ك

گردند و ارزش و شفا و شور و عيش عاشقي و شان برميهاي انسانيايستادن بر سر آن، به ريشهابلهانه

 .يابند تا زنده و سرزنده بمانندسرخوشي را بازمي

«( لوارسانست ب»او در نگارش ترديدي نيست كه فيلمنامه كامل و سرشار از جزئيات وايلدر و براكت )همكار 

بديل كمدي رومانتيك به سبك وايلدر كه هر اتفاق تصادفي را به و والتر رايش، به ويژه در آن خصلت بي

شمار  به« نينوچكا»هاي اصلي جاودانگي كند، از سرچشمهترين رخداد فيلم در نظر تماشاگر بدل ميمنطقي

نوچكا زنند و اين با مقطع حضور نيي رفقاي روس به ائون زنگ ميترين كنش فيلمنامه، وقترود. در تصادفيمي

يابند در پرونده جواهرات دوشس، شود و زن و مرد در استانه رابطه عاطفي درميدر خانه او درست همزمان مي

يي دشمن و نيروي مقابل همديگرند، سير اتفاقات به قدري طبيعي و سنجيده و معقول است كه كمتر بيننده

تان استداللي دوس»شان را مزاج در رويارويي با آثار هنري داستانگو كه هيچكاك نامآن مبتاليان به يبوست)حتي 

كند. بيرون زدن نينوچكا از هتل براي يي اشاره ميگذاشت( به عجيب بودن اين تصادف فيلمنامهمي« ما

ون به هتل براي ادامه كاري كه دارد ها انجام دهد، رفتن لئخواهد درباره پاريس و فرانسويتحقيقاتي كه مي

كند، برخورد تصادفي آن دو در وسط خيابان جلوي هتل، پرسش روي ذهن آيرانف، بوليانف و كوپالسكي مي

شده شان با ايفل، جذب شدن مرد به زن به دليل دقت نظري كه در اشاره به زمان تلفزن از مرد درباره فاصله

عمل زباني و هوش و سرعتذب شدن زن به مرد به دليل مهارت و چربها در پشت چراغ قرمز دارد، جآدم

خواهند انتقالي كه در همراهي و ستايش او دارد و در نهايت، تماس سه رفقاي روس با مرد كه ميو سرعت

ورود مأمور جديد يعني خود نينوچكا را به او خبر بدهند، همه به قدري منطقي است كه در واقع رخ دادن 
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پيچيده همتوانست عجيب جلوه كند. به اين ترتيب، درست مثل سير بسيار متوالي و بهه غير از اينها مياتفاقي ب

هاي نوشته وايلدر و آي.اِي.اِل )يال( دايموند همچون يي در اغلب كمدي رومانتيكهاي فيلمنامهتصادف

و بقيه، « آوانتي!»و « مرا ببوساحمق »و « آپارتمان»و « ها داغشو دوس دارندبعضي»و « عشق در بعدازظهر»

هاي ايراني متكي به عنصر تصادف )از ها و فيلمنامهرود كه مثالً در مقايسه با فيلمهمه چيز طوري پيش مي

تري مثل كارهاي فريدون جيراني يا هاي درست ودرمانهاي ايرج قادري تا نمونهها مثل فيلمبدترين نمونه

 بدهيم؛ چون« تصادف«هاي وايلدر نام آيد كه به رخدادهاي فيلمنامهمي حتي كيومرث پوراحمد( حتي زورمان

   .رسدتر به نظر ميهاي دور و برمان هم منطقيشده فيلمچينياز اتفاقات منطقي و متوالي و مقدمه

 «نينوچكا»هاي بديع گاه در مورد ها و شوخيشده و سرشار از ايدهاما اين بهادادن به فيلمنامه حساب  

يش از حد ، ب«آبيهشتمين زن ريش»يلم ديگري كه او از روي فيلمنامه وايلدر و چارلز براكت ساخته يعني و ف

يچ را آموز لوبگرفتن كارگرداني ممتاز و درسمطرح شده و رفته رفته موجبات معصيت بزرگي چون ناديده

ه لوبيچ، چطور از عهد»به مضمون  ييفراهم آورده است. اين در حالي است كه اوالً خود وايلدر تابلوي نوشته

هاي سال به ديوار دفتر كارش آويخته بود و با تكرار اين عبارت در را سال« اومدي؟اون نوع فيلمسازي برمي

أكيد كند تطول مصاحبه عمري و مفصل فولكر شلندورف با او، چنان بر اين كه هنوز شاگردي لوبيچ را مي

بيلي، چطور از عهده اون نوع »د سه ساعته حاوي آن مصاحبه را داشت كه در نهايت شلندورف نام مستن

گذاشت تا بگويد براي ما و سينماي بعد از وايلدر، خود وايلدر هم به استادي در « اومدي؟فيلمسازي برمي

ر، رگ هاي كليدي آثار وايلدهمان ابعاد بدل گشته كه لوبيچ براي وايلدر بود. و ثانياً هنوز بسياري از شوخي

هاي لوبيچ دارند و تأثيرات لوبيچ بر وايلدر، نه فقط در كليات يي در فيلمشدهريشه يا آبا و اجداد شناختهو 

)آن گونه كه مثالً ژاك بكر از استادش ژان رنوار برگرفته بود( بلكه حتي در جزئيات مشخص و آشكار قابل 

دايموند و كمدي -هاي وايلدرلمنامههاي مشهوري به متن فيشوخي« نينوچكا»شناسايي است. از دل همين 
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توان به اين موراد اشاره كرد: اين كه اند كه از جمله آنها ميشده بر مبناي آنها راه يافتههاي خلقرومانتيك

از طريق تغيير مدل كالهش نشان داده « آپارتمان»تفاوت رفتار و جايگاه سي.سي.باكستر )جك لمون( در 

شان، گرايش به هاي روسينيز با تعويض كاله« نينوچكا»رفقاي روس در  شود و هم نينوچكا و هم سهمي

كه  آويز در ديزالويگذارند و به ويژه، ايده تغيير سه كاله روي رختعيش و آراستگي غربي را به نمايش مي

يلدر اسازد، اصالً متعلق به لوبيچ است و در فيلمنامه ورا مي« نينوچكا»هاي بصري يكي از مشهورترين شوخي

و آريان )آدري هپبورن(  (و براكت و رايش وجود ندارد. اين كه تغيير حال و هواي آقاي فالنيگان )گري كوپر

يكي دو بار با ماندن دوربين در راهروي هتل و فقط از « عشق در بعدازظهر»هتل ريتس در  41در سوئيت 

شنيده شدن صداهاي توي سوئيت به  ها وها و اعضاي گروه موسيقي كوليطريق نمايش رفت و آمد گارسون

ها هم تغيير حال و هواي رفقا در سوئيت هتل با ورود هر گروه از گارسون« نينوچكا»شود و در بيننده منتقل مي

و دخركان سيگارفروش و غيره به سوئيت، با ماندن دوربين در راهرو، منبع الهام وايلدر در نوع كارگرداني آن 

  .دهدرا شكل مي« در بعدازظهرعشق »هاي شاهكارش سكانس

رو جايي از فيلم كه نينوچكا تازه پا به سوئيت مجلل گذاشته و با بهانه رفقا درباره امنيت آن روبه  

يليام دانيلز رود، لوبيچ و فيلمبردارش ويي نامعلوم به سمت انتهاي سوئيت سلطنتي پيش ميشود و با انگيزهمي

وربين را جولز داسين( د« شهر عريان»ا و برنده اسكار به خاطر فيلمبرداري )فيلمبردار ثابت لوبيچ در آن ساله

نوچكا روي رفقا از نيآورند. نماي تعقيبي، دنبالهها به حركت در ميدر ارتفاعي باال و از پشت سر شخصيت

روي به هلكند تا به انتهاي سوئيت برسد. كنجكاوي بيننده به دليل مشاركت در حس تعقيب و دنبارا دنبال مي

تي، شكوه هاي كمونيسخواهد با استناد به فقرستاييرود؟ يعني ميرسد: نينوچكا براي چه تا آن انتها مياوج مي

ارد و اش شد، نشانه تباهي تمدن غربي بيانگسوئيت را مثل همان كاله بندي كه پيشتر ديد و بعدتر شيفته

تفاقاً كنند و ان پشت سر هم تمام طول سوئيت را طي ميچمدانش را بردارد و بيرون برود؟ او و رفقا و دوربي
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آورد رسند. ولي به جاي برداشتن و بيرون رفتن، نينوچكا عكس لنين را از آن بيرون ميبه همان چمدان هم مي

يي ناراضي به خود گرفته، مثل هر آدم طبيعي و سالم ديگري از رفاه و تا روي ميز بگذارد! او با آن كه قيافه

ا هاي خلق رخواهد احتمال پشت كردن به آرمانبرد و فقط ميي جاري در تمام نقاط سوئيت لذت ميزيباي

با مزين اين سوئيت به عكس شخص شخيص لنين، از بين ببرد. در اواسط فيلم، جايي كه همين تصوير لنين 

ين ، تأثير كليدي ازنددر نظر نينوچكاي ميان خواب و بيداري، از عيش او خوش است و به رويش لبخند مي

نمايد: لوبيچ صحنه جاي گرفتن نينوچكا در سوئيت را آن طور دكوپاژ كرده بود حركت دوربين بيشتر رخ مي

تا نشان دهد تنها قدم زدني هر چند معترضانه در دل فضاي رهايي و سرزندگي و رفاه و طراوت و آراستگي 

خالفت با اين آراستگي و لذت را يكجا و يكباره از هاي آدمي با تعصب منجر به مكافي است تا همه انگيزه

ورت يي صيي كه با وجه افسانهميان بردارد و به پذيرشي هرچند نهان در پس چهره عبوس او بدل كند. چهره

سنگي گاربو همنشين شده بود و قهقهه او در اواسط فيلم، از فرط اهميت، به بخشي از تبليغات عمده 

تاره تنها عبارتي براي توصيف تفاوت تصوير يك س« خنددگاربو مي»پوسترش آمد: بدل شد كه در « نينوچكا»

هاي قبلي و ديگرش نبود؛ به معناي راهگشاي اصلي بشر براي رهايي از قيود سينما در اين فيلم به نسبت فيلم

 .شوند هم بوداش ميساختگي و دست و پاگيري كه مانع سرزندگي و سرخوشي


