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هايش از كليدهاي مهم دريافت آن است. وودي آلن در بسياري از فيلم« داشتنيرذل و دوست»نام فيلم   

كند كه در قاموس دهد و ذات و رفتارشان را كند و كاو ميهايي را در جايگاه شخصيت اصلي قرار ميآدم

زنتال ، جودا رو«زليگ»ي آلن( در رسند؛ مانند لئونارد زليگ )ووداخالقيات عرفي، چندان قابل دفاع به نظر نمي

و همين امت « امتياز نهايي»يرز( در ، كريس ويلتون )جاناتان رايس مه«جنايت و جنحه»مارتين الندو( در )

ها و ترديدهايشان به تدريج ها و ترساما نزديك شدن به تنهايي«. داشتنيرزل و دوست»ري )شون پن( در 

ي دوست يكند اين شخصيت)ها( را تا اندازهسازد كه حس مينده ميناپذير براي بينفضايي حسي و توضيح

 هنوز داشت« آني هال»هاي اوليه پيش از كند. تا جايي كه آلن در كمديشان مي«درك»كم اين كه دارد يا دست

هاي كالسيك، كمدي خالص بدون اهداف و مضامين روانشناختي و در جايگاه يك كمدين همتاي كمدين

موزها/ در ايران: انقالبي »يا سياسي « عشق و مرگ»ساخت، با وجود وجوه هجوآميز فلسفي ره مياخالقي و غي

هاي شخصيت اصلي از يكسو و سمپاتيك بودن او براي تماشاگر، درست از ها و بالهتآزاري، مردم«قالبي

يس و ديگران آزار و دست و پا چلفتي مثل استن لورل و جري لوئهاي مردمهمان جنسي بود كه كمدين

هاي ساختاري ويژه خود را داشتند )از جمله، به كارگيري فرم مدرن و تا آن ها بداعتهرچند فيلم .داشتند

 رذل»آغاز شد و بارها مثل همين « پولو بردار و فرار كن»كه در همان كمدي اول او « مصاحبه»سابقه زمان بي

 «آلوي سينگري»هاي ها و پارادوكسن پيچيدگيبه كار رفت( اما شخصيت اصلي هنوز آ« داشتنيو دوست

هاي هاي آلن، زليگ نه تنها در بين شخصيت، ميان اين نوع قهرمانان فيلم«آني هال»مشهور را نداشت. بعد از 

ي آيد. لئونارد زليگ با رديابيي به حساب ميمخلوق او، بلكه حتي در طول تاريخ سينما نوعي الگوي نمونه

تأثير هاي ديگر همچون فارست گامپ را به شدت تحتماند و بسياري شخصيتميراث مي تباري كه از او به

 كيس كارگرداننويس، رابرت زمهدهد و خالقان آن )وينستون گروم رمان نويس، اريك راث فيلمنامهقرار مي

ي زندگي پربار ترين دستاوردهاي هنردارد، يكي از مهمگيري از خود واميو تام هنكس بازيگر( را به الهام



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
6  کد مطلب/010020 از    1 صفحه     

 

وار تغيير ظاهرش، «پرستآفتاب»آلن در جايگاه نويسنده است. او از طرفي با استفاده از توانايي عجيب و 

 زند و از طرف ديگر بابت اعماليهاي مختلف اقتصادي، اخالقي، جنسي و غيره دست مياستفادهبارها به سوء

شود، مثل نجات هواپيما از فراز اقيانوس، رفته مياش مرتكب كه با تكيه بر همين عارضه/توانايي جسماني

آميزي كه در طول روايت يابد. زليگ و سير هم ابلهانه و هم نبوغرفته شمايل يك قهرمان مردمي را مي

آميز و ذاتي بشر است كه با هيچ معيار هاي تناقضكند، مجموعه غريبي از خصلتمستندوار فيلم طي مي

رسد. حتي شخصيت روانكاو فيلم، خانم دكتر يودورا فلچر )ميا يل به نظر نميمشخص روانشناختي قابل تحل

واند حال و تهاي علمي، بلكه با سود جستن از نيروي شفابخش عشق ميفارو( در نهايت نه با اتكا به يافته

، يوارش در خلق شخصيت اصلو خيالپردازي ديوانه« زليگ»وضع زليگ را بهبود بخشد. از اين حيث، فيلم 

توان در برابر آن دسته از منتقدان و مورخان سينمايي قرار داد كه هاي آشكار و كاملي است كه مياز آن پاسخ

 ظرافت چندان، از جلساتخودش را به طور مستقيم و بي گويند آلن هميشه فقط معضالت فردي و روانيمي

 جاري در آنها را دليلي براي اطالق روانشناسانه هايكند، يا مثالً اشارهروانكاوي خود به پرده سينما منتقل مي

، «زليگ»دانند. و بديهي است كه وقتي فيلمي در ابعاد به آثار او مي« هاي روشنفكرانه باب روزكمدي»تعبير 

وارش در تقسيم سينما و ساختارهاي مألوف روايت به دو دوران پيش و پس از «كينهمشهري»با قابليت 

.سازي آن باز رجوع خواهد كردباشد، خود او هم به پيشنهادهاي ساختاري و شخصيت خود، در كارنامه آلن

  

ها و بخت و اقبال بازيهاي اساسي اين رجوع است. هم خنگيكي از نوبت« داشتنيرذل و دوست  

هاي مختلف داستان ناتمام پر از تناقض امت ري و هم فرم مصاحبه و نوع پاساژهايي كه فيلم ميان برش

ازنده به شمار روند. ري يك نو« زليگ»توانند برآمده از فيلم و ساختار و شخصيت كند، ميي او برقرار ميزندگ

هاي است كه فيلم اصرار دارد از طريق نمايش چهره و حرف  Jazz/ محلي ولي ماهر گيتار سبك جاز
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عتبر و واقعي با اسامي ناآشنا هاي ظاهراً مآدم .چندين مورخ هنر و موسيقي، او را در نظر ما واقعي جلوه دهد

اندازي چون نت هنتاف به عنوان ژورناليست و مورخ سبك جاز، اي.جي. پيكمن به عنوان نويسنده ولي غلط

يسنده هاي موسيقي، سالي جولين به عنوان نوكننده بزرگ صفحه، بن دانكن به عنوان توزيع«آونگ گيتار»كتاب 

خود آلن بدون اين كه عنواني زير تصويرش بيايد، رو به دوربين از امت  و البته« سالطين گيتار»كتابي به نام 

زنند و ما به تبع اين تصاوير مستندوار با فرم مصاحبه و به دليل سوابقي كه فيلم هايش حرف ميري و قصه

 شويم كه امت ري وجود و واقعيت داشته و حاالكند، واقعاً دچار اين شبهه مياز هر كس به ما معرفي مي

ن كند. اما اين شبهه خيلي زود از بيشون پن دارد نقش او را در اين روايت كم و بيش وفادار به تاريخ، ايفا مي

برايمان پيش آمده و بعد « زليگ»رود؛ احتماالً به اين دليل كه به شكل بسيار شديدتري هنگام تماشاي مي

به اوج و تثبيت « زليگ»اصالً با  «mockumentary /مستندنما»شده ايم كه ساختار حاال شناختهدريافته

خبري مستندوار و نه آن همه ترانه و رقص كه به رسيده و نه زليگ و نه هيچ كدام از آن همه تصاوير شبه

نسبت داده شد و در طول فيلم از نظرمان گذشت، واقعي نبودند. بنابراين،  0391عاليق عمومي مردم دهه 

ديگر جا و « داشتنيرذل و دوست»ساخته يعني همين « زليگ»ل بعد از سا 01حين تماشاي فيلمي كه آلن 

هاي نگيزياكاهد هيچ، به برخي خيالماند. اما اين، از امتيازات فيلم كه نميزمان زيادي براي اين شبهه باقي نمي

مت ري ابخشد: جايي كه خود آلن روايت مربوط به درگيري نيز مي« زليگ»يي كتفاوت با خالقانه آن جلوه

 تيركشي و تصادفدر ماجراي تعقيب همسرش بالنش )اوما تورمن( به همراه يك گنگستر خطرناك و هفت

بينيم و اين، هم كند، ما در امتداد روايت او سه ورسيون مختلف از اتفاق را ميمتعاقب آن را تعريف مي

وع رفتار در چند روايت تصويري كند )كه ميان چند نوضعيت چندگانه زندگي پادرهواي امت ري را موكد مي

اش انگار قابل دسترسي نيست( و هم يك بازي ظريف وودي آلني از واقعه، سرگردان است و واقعيت زندگي

شان، هايي كه آغازگر اصلي و اصولياندازد )بازيآميز روايت به راه ميديگر ميان ساختارهاي بديع و شيطنت
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هايي به همان خالقيت به جلوه« زن و شوهرها»يا « ساختارشكني هري»بود و تداوم آن گاه همچون « آني هال»

  (.رسيده است« آني هال»و بداعت 

آيد، از پردازي، امت ري و شرايطي كه برايش در هر مرحله از زندگي پديد ميدر بخش شخصيت  

ن از طرفي آ آيد.هاي لئونارد زليگي/فارست گامپي محض است كه آكنده از تناقض به چشم ميهمان نمونه

اش بر روي صحنه در حال اجراي موسيقي، به سقوط آن هالل قدر بدشانس است كه اولين نمايشگري مجلل

 شانسيرود و از طرف ديگر، چنان خوشانجامد و آبرويش در مقابل تماشاگران ميماه پيشنهادي خودش مي

ه اينهارت، گيتاريست فرانسوي بزرگي كرو نشدن با جنگو رخواهد براي روبهانگيزي دارد كه وقتي ميحيرت

اف شكافد و او صدر ذهن خود از او بت ساخته، از سقف كافه فرار كند و روي يك بام ديگر بپرد، سقف مي

افتد و آنها هم از وحشت اين كه پليس، سرزده و ناغافل، از پشت هاي دو جاعل اسكناس ميميان انبوه پول

روند! همين امت، هربار كه جنگو را ديده يا گذارند و در ميله كرده، ميشان حمبام به محل كار غيرقانوني

رود؛ اما از طرف ديگر، آن كند و از حال ميكند كه ديده، از فرط هيجان و التهاب، غش ميادعا و تصور مي

ه از در ادامدزدد! و بها اشياء ريز و درشتي را كه از آنها خوشش بيايد، ميقدر نترس است كه دائم در مهماني

ود شپايي استت كه با بالنش آشنا ميهاي خردهآور، درست حين يكي از همين دزديهاي خندههمين تناقض

شان يلوحدلي و سادهافتد! مثل زليگ و فارست گامپ كه همواره حماقت و سادهو بعدتر به دام ازدواج با او مي

هورهاي جمتلر در فيلم وودي آلن يا مالقات با رئيسشد و آنها را تا همنشيني با هيبه تخته پرش بدل مي

 هاي عجيب واقباليها و خوشبرد، امت ري هم همه بدبياريكيس باال ميمتعدد آمريكا در فيلم رابرت زمه

 تواند آنآورد. آدمي كه ميمشابه خود به دست ميخصوص و بياش را در درجه اول، بر اثر بالهت بهغريب

كه روي همان نيمكت جلوي ساحل به هتي بيچاره )سامانتا مورتون( بگويد ديگر بهتر است باشد « رذل»قدر 

از پيش او برود و بعدها كه از همه جا رانده و مانده شد، روي همان نيمكت دخترك را پيدا كند و بگويد 
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تباطش با بالنش شود كه در ارمي «داشتنيدوست»انگيز و برگشتم و تمام، جايي ديگر آن قدر طفلكي و ترحم

تواند از ميان روايات مختلف مربوط به رسد و تماشاگر حتي نميشده ميبه آن وضعيت مورد خيانت واقع

تيركشي و تصادف او، يكي را بر بقيه ترجيح بدهد و باوركند. يعني امت چنان مفلوك شده كه حتي هفت

د به فرجام نيك بيانجامد. و از همين منظر داستانش ديگر روشن هم نيست؛ چه رسد به اين كه احياناً بخواه

به دليل جمع اضدادي كه در دل خود دارد، كليد مهمي « داشتنيرذل و دوست»گويم نام فيلم است كه مي

هاي احساسي منفي و مثبت ما در برابر اعمال و شود و همه واكنشبراي دستيابي به جوهره آن محسوب مي

  .نهان دارد هاي امت ري را در دل خودديوانگي

هاي حاشيه هاي كنار ويرانهها، يكي عالقه به تيراندازي به موشهاي عجيب اين ديوانگياز جلوه  

شهر است و ديگري عالقه به تماشاي گذر قطارها از نزديك ريل! امت طوري با اصرار و اشتياق هر زني را 

كند، كه گويي واقعاً مطمئن است اين عاليق اش را آن جاها دنبال برد تا اين دو عالقههاي پرتي ميبه حومه

 هايو تأمين آنها جذابيت شخصيت او را براي زنان افزون خواهد كرد! و جالب است كه هيچ گاه از واكنش

ت گيرد و از ادامه اين كار دسعبرت نمي -ترين آدم زندگي امت استتقريباً منهاي هتي كه مهربان–منفي زنان 

ترين زن زندگي امت در واكنش مدعي« داشتنيرذل و دوست»ترين دستاوردهاي همكشد. ولي يكي از منمي

شود: اين جايي است كه آلن همان نكته مربوط به يعني بالنش ويليامز نسبت به اين دو عالقه او نمايان مي

امت  يهاي رفت و برگشترا به روشني در ديالوگ« دست روانشناختيهاي دمگريز از محدود شدن به تحليل»

هاي روانشناسانه متوسل شود، عالقه به يابيخواهد به ريشهكند. بلنش در هر دو مورد ميو بالنش، جاري مي

ها را به ميل به بازگشت به دوران كودكي امت ري منسوب كند و عالقه به تماشاي قطارها تيراندازي به موش

ها يي است و چنان اين ديوانگينان آدئم سادهآميز جنسي! امت چتر، به نوعي تمايل وهمرا به شكلي عجيب

اش را هاي روانكاوانهكشد كه آشكارا بالنش و اين تحليلهاي رواني با خود يدك ميرا فارغ از پي و خم
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اش اصالً از اين خبرها نبوده تا بخواهد به آن دوره برگردد؛ گويد كه در كودكياندازد: به صراحت ميدست مي

وار و ر و صدا و دود و بخار و كوره و پيستون قطار به جنسيت را نيز نشانه غرابت خلو ماجراي تشبيه س

هاي داند. راست اين است كه آلن هيچ جا به صراحت اين سكانس، همه آن تحليلبيمارگونه بالنش مي

 –هاي شرح وضعيت بيماران هايش را به سطح گزارشفرويدي يا يونگي منتقدان سينمايي كه مدام فيلم

دهند، ريشخند نكرده است. درماني و غيره تقليل ميهاي روانكاوي و جلسات گروهمطب -بخوانيد مشتريان

 .قلمداد كرد «زليگ»ترين فيلم او بعد از را ضدروانكاونه« داشتنيرذل و دوست»توان بدين اعتبار، مي


