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کا  نقدی رب فیلم کازابالن

 شروین وکیلی

 

 «فیلم و سبک زندگی»نشست نخست سخنرانی ارائه شده در 

 1395ی فرهنگی بهاران، جمعه پنجم آذرماه انجمن زروان و موسسه

 

 

 

ا پس تد و یایسهای بزرگ تاریخ سینما همواره یا در مقام نخست میبندی فیلمدر رده« کازابالنکا»فیلم 

ه ی فیلم بدون توجه بکند. از این رو پرداختن به تاریخ سینما و نظریهمقام دوم را اشغال می« همشهری کین»از 

 نماید. این اثر ناممکن می

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPjbHgwubQAhVI6xoKHeqFDTIQjRwIBw&url=http://uf.nyme.hu/filmklub-casablanca-2016-majus-12-csutortok-1800/&psig=AFQjCNHrPOIoYeu8Hv5w34AzkWsYA6-eZw&ust=1481352054260460
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 1319که در سال « رن سراغ ریکهمه می»ی نمایشنامهدر اصل اقتباسی است از کازابالنکا  ینامهفیلم

و همسرش ژوآن الیسون .م( 1910-1997)( Murray Burnettوری برنت )ممعلمی جوان به نام  توسط

(Joan Alison )(190 اش هم نوشته شد. برنت که تباری یهودی داشت و گرایش سیاسی.م( 1-1992

دنبال الحاق آلمان و اتریش به وین رفت و در عملیاتی طالهای خویشاوندان  به 1317مارکسیستی بود، در سال 

 گشت گذرشزآمریکا قاچاق کرد. او در زمان باکردند، به در قلمرو رایش سوم احساس ناامنی میاش را که یهودی

ه ای مشرف ببه بندرگاهی در جنوب فرانسه افتاد و در کافه

دریای مدیترانه آواز خواندن پیانونواز سیاهپوستی را شنید که 

ای از سربازان فرانسوی، نازیها و مهاجران مخاطبانش آمیخته

سافران بودند. یادداشتهایی که او در این سفر برداشت مبنای و م

 ی ریک قرار گرفت. نوشتنِ داستان کافه

ای از طالقها اش در زنجیرهبرنت که زندگی خانوادگی

را گذشت، در زمان سفر به وین زنی و ازدواجهای مجدد می

از او جدا شد و داشت که پس از زادن دختری در عقد خود 

. الیسون ده سال از او با ژوآن الیسون ازدواج کردبعد از آن 

این دو هم مدت کوتاهی با هم بودند و دو  گرایانه داشت.بزرگتر بود و مانند او عقاید سیاسی ضدنازی و چپ

شان مشهور شد. بعد از آن برنت الیسون را بین «رن سراغ ریکهمه می»با هم نوشتند که  ی ضدآلمانینمایشنامه

 د و با زن دیگری ازدواج کرد. هم طالق دا

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju_8_pwObQAhVL6RQKHWXfDBcQjRwIBw&url=https://www.film.at/casablanca&psig=AFQjCNH2V7xfKyidpjqqO5VW8pqESSqsWA&ust=1481352008567235
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چون ای سیاسی بود و همای که این زوج طی شش هفته آن را با هم نوشته بودند، آشکارا بیانیهنمایشنامه  

تبلیغی ضدنازی برای نهضت مقاومت فرانسه نوشته شده بود. هرچند سیاستمداران آمریکایی در این هنگام به 

کردند، اما کسی پیدا نشد که آن را به روی صحنه ببرد. از این رو میشکلی غیررسمی از این سیاست هواداری 

  این زوج آن را در ازای بیست هزار دالر به شرکت برادران وارنر فروختند.

ین رو از اای اجرا نشده پرداخته بود. این مبلغ باالترین رقمی بود که تا آن هنگام هالیوود به نمایشنامه 

شد، اما گذاری کالن بر آن از ابتدا نمایان بود. هرچند این دستمزد گزافی محسوب میهکارکرد سیاسی آن و سرمای

ای را برای به هم زدن قرارداد و بازپس گرفتن پس از شهرت یافتن این فیلم دعوای پرسر وصدا و طوالنیبرنت 

این که دادگاه حکم قاطعی به درازا کشید. تا  (1365)تا بیش از چهل سال حق مالکیت نمایشنامه آغاز کردند که 

اند. با این همه شرکت برادران وارنر شک واگذار کردهی حقوق این اثر را بیمورد است و همهداد که ادعایشان بی

ی باری نخستین بار بر صحنه 1370 به هریک از این دو صد هزار دالر پرداخت کرد و باالخره این اثر در سال

 تئاتر هم اجرا شد.

ای فیلمنامهان وارنر پس از خریدن این نمایشنامه، شرکت برادر 

به « 1317 الجزیره/»بر مبنایش نوشت و اسمش را بر اساس فیلم موفق 

 آن به کارگردانی به نام مایکل کِرتیزازابالنکا تغییر داد. آنگاه ساخت ک

(Michael Curtiz( )1888-1962)ه شدسپرد .م . 

گیری که از ابتدای شکل کرتیز یک کارگردان نامدار بلغاری بود

صنعت سینما در این عرصه فعال بود و زمانی که برادران وارنر او را در 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Curtiz_1928_portrait.jpg
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ای همکاری با شرکت نوپایشان به آمریکا دعوت کردند، در اروپا شصت و چهار فیلم ساخته بود. او بر 1305سال 

طی سه دهه که در لیوود بود و یکی از عوامل مهم توسعه و شهرت شرکت برادران وارنر و صنایع فیلمسازی ها

 این فضا فعالیت کرد، صد و دو فیلم دیگر هم ساخت. 

ای یهودی در ( نام داشت و در خانوادهMihaly Kerteszکرتیز در اصل میخائیل )میهالی( کِرتِص )

که  یبوداپست زاده شده بود. به همین خاطر هم از ابتدای کار گرایش سیاسی ضدنازی نیرومندی داشت و زمان

هایی قدرت رسید، تابعیت آمریکایی را پذیرفت و به کل در این کشور مستقر شد. او ساخت فیلم به 1312در هیتلر 

اش دارد که در میانشان آنهایی که به زمان ساخت کازابالنکا نزدیک هستند و به بحث بسیار مشهور را در کارنامه

 Mildred« )1324/ میلدرِد پیِرس»(، The Sea Wolf/1941 )، «1320گرگ دریا/ »شوند عبارتند از ما مربوط می

 Pierce /1945 ،)«1321/ یانکی دودل دَندی( » Yankee Doodle Dandy /1942 و )« /ما که فرشته نیستیم

1334( » We're No Angels /1955.) 

کرتیز در شناسایی و معرفی ستارگان نامدار سینمایی شهرت و استعدادی داشت. چنان که دوریس دِی  

کازابالنکا  با ساخت فیلم برای نخستین بار به بازی گرفت. کرتیزاو نیز را ی نامدار اشکها و لبخندها( )هنرپیشه

شک اینگرید ایشان بی بلندآوازه را به هالیوود معرفی کرد و جایگاهشان را تثبیت نمود. مشهورترین یچند ستاره

 که چند سال پیش از پیوستن به کازابالنکا به عالم سینما وارد شده بود.  .م( است1982-1915برگمان )

آلمان و سوئد پیوست و از زنان ه سینمای ب 1311ر برگمان پدری سوئدی و مادری آلمانی داشت و د

اش در این دوران ابهامهایی هست و بخشی از این ماجرا به ی کارنامهپیشگام هنرپیشه در این کشورها بود. درباره

دهد که او در این دوران گرایشی به نازیها داشته و در ها نشان میشود. اما دادهپوشی خودش مربوط میپرده

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sea_Wolf_(1941_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sea_Wolf_(1941_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mildred_Pierce_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mildred_Pierce_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mildred_Pierce_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yankee_Doodle_Dandy
https://en.wikipedia.org/wiki/Yankee_Doodle_Dandy
https://en.wikipedia.org/wiki/We%27re_No_Angels_(1955_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/We%27re_No_Angels_(1955_film)
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چهار »هنرنمایی او در این سالها در فیلم  کرده است. مشهورتریننژاد آریایی بازی می فیلمهایی با مضمون ستایش

( بود که در آلمان نازی و زیر نظر وزارت تبلیغات رایش ساخته 1938/ (Die vier Gesellen« )1317/ رفیق

 شد. 

 

 

 

 

 

 

ر شد. اما شهرت زیادی پیدا اینگرید برگمان سال بعد از آن به آمریکا رفت و در هالیوود مشغول به کا 

ها را به او واگذار کرد و این نکرد، تا آن که کرتیز او را کشف کرد و در کازابالنکا نقش زنی ستیزنده با نازی

بازی کرد که اولین « آیندزنگها برای که به صدا در می»اش شد. برگمان سال بعد از آن در مبنای شهرت بعدی

بهترین  یاش در این فیلم جایزهداشت. او برای بازیسیاسی ین ترتیب مضمونی اش هم بود و به همفیلم رنگی

 ی زن اسکار را ربود و شهرتش تثبیت شد. هنرپیشه

ی زوج آرمانی هالیوود را ی دیگری که در این فیلم درخشید و همراه با اینگرید برگمان انگارهستاره

اش به عالم بود. او ورود جدی.م( 1899-1957)( Humphrey DeForest Bogartبرساخت، همفری بوگارت )

/ Angels with Dirty Faces ) «1317آلوده/ فرشتگان با رخسار »سینما را با کارگردانی مایکل کرتیز در فیلم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Angels_with_Dirty_Faces
https://en.wikipedia.org/wiki/Angels_with_Dirty_Faces
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsvIXrwebQAhWG6xQKHdtAARYQjRwIBw&url=http://quotesgram.com/casablanca-ingrid-bergman-quotes/&psig=AFQjCNH2V7xfKyidpjqqO5VW8pqESSqsWA&ust=1481352008567235
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)که داستان این هم به قلم برنت بود( به شهرتی « بلندیهای سیِرا»و « شاهین مالتا»ا ب 1320 رد و در( آغاز ک1938

 ای بزرگ تبدیل شد. آفرینی در کازابالنکا به ستارهنسبی رسید. تا آن که با نقش

یب در تهای اصلی فیلم کازابالنکا زوج اصلی که برگمان و بوگارت باشند، به این تردر میان هنرپیشه 

یافتند. سومین نقش مهم در این ی اول سینما دست میی درجههایی بودند که تازه به مقام ستارههالیوود نوآمده

Paul Henreid( )190میان به پاول هنراید ) .م( اتریشی تعلق داشت که ده سالی از بوگارت جوانتر 8-1992

 وود کوچیده بود. و مانند برگمان تازه از قلمرو رایش به اقلیم هالیبود، 

های طراز اولی نبودند، از دو بختِ بلند فیلم با این ترکیب از بازیگران که هیچ یک در آن زمان ستاره 

پسندی که با پیام سیاسی صریح و روشنی درآمیخته بود، و دیگری ساخت برخوردار بود. یکی داستان ملودرام عامه

ی تا حدودی با عجله اکران شد تا با حمله 1321در ششم آذرماه فیلم ی کرتیز. ای و هنرمندانهو پرداخت حرفه

متفقین به شمال آفریقا همزمان شود و حدود بیست روز پس از این یورش به نمایش درآمد. از این رو محبوبیت 

و موفقیت آن تا حدود زیادی مدیون این حقیقت است که همچون تبلیغی سینمایی برای جریانی نظامی عمل 

 . کرد

اییان ، و در میان اروپگذرد که در شهر اَنفا در مراکش قرار گرفتهتقریبا کل داستان فیلم در یک کافه می 

( است، ⴰⵏⴼⴰاست. این نکته ناگفته نماند که نام اصلی این شهر اَنفا )به زبان بربر:  بیشتر به نام کازابالنکا مشهور

ی اش که دارالبیضاء است و ترجمهام عربی امروزیننرسد. دوران هخامنشیان میابتدای و قدمت آن به 

گردد که استعمارگران پرتغالی میالدی و زمانی باز می 1515 به سال ی سپید()یعنی خانه Casa Blancaاشالتین

ی قرن هجدهم آنجا را در اختیار ها تا نیمهدر این قلمرو اردوگاهی برای خود درست کردند و همراه با اسپانیایی
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راستی در  بینیم، بهای که در فیلم بین مهاجران و مسافرانی از سرزمینهای گوناگون میند. از این رو آمیختگیداشت

 این بندرگاه وجود داشته است.

 

 

 

 

 

ایی به ی مردی آمریکدر فضایی تئاتر گونه در این شهر و در کافهی برنت در پیوند با نمایشنامهداستان  

اندیش و در عین حال جوانمرد است مسلک و عافیتیابد. ریک آدمی کلبیجریان می نام ریک )همفری بوگارت(

 ،وی نازیها و ترک شهر بدون الزا )اینگرید برگمان( در پاریس سر و سری داشته، و هنگام حملهکه با زنی به نام اِ

با یکی از رهبران نهضت  همراه الزابیند شود که ریک میدچار شکست عشقی شده است. ماجرا از زمانی آغاز می

آید. مراکش در آن هنگام بخشی از دولت ویشی ها به نام ویکتور الزلو )پاول هنراید( به آنجا میمقاومت ضدنازی

طرف از ی آلمان نازی بود و با این همه دشمنان رایش در آن همچون کشوری بینشاندهفرانسه است که دست

 آزادی عمل نسبی برخوردار بودند. 

یابد ویکتور دارد و وقتی در می الزامون اصلی داستان آن است که ریک هنوز دل در گروی عشق مض 

 هایو شوهرش را که در خطر مرگ قرار دارد، با دادن برگه الزاگیرد که ست، بر سر این دوراهی قرار میالزاشوهر 

ها همچون سالحی بهره جوید تا ین برگهاز اعبور بانفوذی که در اختیار دارد فراری دهد، یا آن که چنین نکند و 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGk6HMwObQAhUJxRQKHcxpDxQQjRwIBw&url=http://www.chucksfavoritethings.com/casablanca-humphrey-bogart-at-the-movies&psig=AFQjCNGtw5RpXOBiN67wNnheu2HbLhqn5w&ust=1481352059315590
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گزیند و کرتیز توجه تمام دارد که تاکید کند این کار تر را بر میبه کام دل برسد. ریک در نهایت راه جوانمردانه

در وی ناگهان  که رخ نموده اشنه به دالیل اخالقی و خوی جوانمردانه، که فقط و فقط به خاطر مرام سیاسی

 ست. ی ریک ابروز کرده

میلیون دالر  7/3ی به نسبت اندکی با کمتر از نهصد میلیون دالر ساخته شد و با فیلم کازابالنکا با هزینه 

ی ساختش آن بود که فضاها محدود و شمار شد. یک دلیل پایین بودن هزینهفیلمی بسیار موفق محسوب می

 داشت که در فیلم کازابالنکا شمارشان بهلی اصی اصلی برنت شانزده بازیگر نمایشنامهها اندک بود. هنرپیشه

المللی هالیوود جالب توجه است که در میان این . این نکته برای فهم ماهیت بینبودبیست  و دو افزایش یافته 

 ی آمریکا بودند. ها تنها سه نفر زادههنرپیشه

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tr10023.com/?p=8
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( ساخته که به خاطر خلق موسیقی فیلم Max Steinerموسیقی زیبا و تاثیرگذار فیلم را ماکس اشتاینر )

ی هرمان ( که ساختهAs Time Goes By« )گذرههمینطور که زمان می»شهرتی سزاوار دارد. آوازِ « بر باد رفته»

 ی برنت وجود داشت. ( است از ابتدای کار در نمایشنامهHerman Hupfeldهاپفیلد )

ت که افسران آلمانی در کافه مشغول نواختن های موزیکال به یاد ماندنی در فیلم جایی اسیکی از صحنه

« سرود سرزمین آلمان»درآمدِ هستند که پیش Die Wacht am Rheinپیانو و خواندن سرود 

(Deutschlandliedاست. اما ویکتور الزلو و فرانسوی ) های حاضر در کافه در مقام مقابله با ایشان گروه

که در ضمن بخشی از موسیقی متن اصلی فیلم هم خوانند. اندازند و سرود مارسیز را میارکستر را به راه می

 هست.

 

 

 

 

 

 

قیت هنری چشمگیر اشتاینر ساخته شده آشکارا تبلیغی سیاسی است و برای گرواندن این بخش که با خال

ح اش هم قدری بیش از حد عریان و صریی متفقین در فیلم گنجانده شده و شکلِ ارائهفرانسویانِ بیننده به جبهه

ود اطب و آبروی خشک مخاش بگنجاند، بیای را در فیلمبه شکلی که اگر امروز کارگردانی چنین صحنهاست. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Steiner
https://en.wikipedia.org/wiki/As_Time_Goes_By_(song)
https://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Hupfeld
https://en.wikipedia.org/wiki/Die_Wacht_am_Rhein
https://en.wikipedia.org/wiki/Deutschlandlied
https://storiesbystephie.wordpress.com/2014/09/13/casablanca/
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ی از اروی هم رفته کازابالنکا چیزی جز همین تبلیغ سیاسیِ عریان نیست که در لفافه را از دست خواهد داد.

 بندی شده باشد. پسند و جذاب بستهمضمونهای عامه

نویس اصلی یک شعار سیاسی روشن ضدآلمانی را گرفته و آن را با کارگردان به پیروی از نمایشنامه

ای از عناصر روایی جذاب تزیین کرده است. عشق کهنه، مثلث عشقی و رقابت دو مرد بر سر یک زن، هزنجیر

ار سازند و قری فیلم را میآواز و موزیک محبوب روز، دسیسه و تهدید به اعدام و مضمونهایی از این دست بدنه

 یام اصلی فیلم هم مخابره شود. هم دری سینما میخکوب کنند تا در این میان پاست دیدگان تماشاچی را به پرده

نسجم شوند و کلیتی می اولیه و هم در فیلم نهایی این عناصر داستانی درست به هم چفت و بست نمینمایشنامه

آورند و از این رو از نظر ساخت روایی و قالب داستانی متنی به نسبت ضعیف و شلخته را پدید پدید نمی

اندازد که مشغول تماشای فریبنده و جذابی دارد و مخاطب را به این گمان می آورند، که در عین حال ظاهرِمی

 یابد.ای یا روانشناسانه است، در حالی که هیچ یک از اینها در عمل تحقق نمیدسیسه-فیلمی عاشقانه، یا پلیسی

ل حدر جریان ساخت این فیلم مشکالت عجیب و غریبی رخ نمود که بیشترشان با روشهایی خالقانه 

در انتهای فیلم بر خالف تصور عموم و بی ارتباط با هواپیمای  12 ی آمد و شد هواپیمای الکهیدشد. مثال صحنهمی

پیکر مشابهی که در نمایشگاه شرکت برادران وارنر نهاده شده، با یک مدل کوچک هواپیما فیلمبرداری شد و غول

اپیمای عروسکی پذیرفتنی جلوه کند. مشکل دیگر آن بود که ی هوآلود بودن هوا هم به این دلیل بود که منظرهمه

هایی که این دو تر بود. در نتیجه در صحنهمتر از همفری بوگارت بلندقامتاینگرید برگمان نزدیک به پنج سانتی

های ایستاده کنار هم نیز روی سکو یا هایی جلوس کرده و در صحنهاند، بوگارت بر بالشکنار هم نشسته

 ای ایستاده است! یهچهارپا
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کازابالنکا به محض عرضه با استقبال پرشور تماشاچیان آمریکایی روبرو شد. این استقبال برای سازندگان 

وجه به این اش و با تی مردم آمریکا به کازابالنکا در کنار پیام سیاسی صریح و عامیانهفیلم هم نامنتظره بود. عالقه

به شمال آفریقا و در شرایطی جنگی ساخته و پخش شد، قابل درک است. با  ی متفقینکه فیلم همزمان به حمله

 برانگیز است. این همه تداوم این شهرت و اعتبار پرسش

را در کمبریج به عنوان فیلمی  آن 1336در بعد پانزده سال محبوبیت کازابالنکا به قدری زیاد است که وقتی 

بود که از آن به بعد به صورت رسمی ساالنه هر بار بعد از پایان  قدیمی اکران کردند، شمار تماشاچیان به قدری

دهند. دانشگاه آکسفورد نیز این رسم را وام گرفته و این گرفتن آزمونها در دانشگاه کمبریج آن را باز نمایش می

احب نکا صرا به جای کازابال« همشهری کین»در میان منتقدان سینما هم کسانی که قاعده تا به امروز باقی است. 

 پذیرند که کازابالنکا محبوبتر است. میدانند، این نکته را می« بهترین فیلم تاریخ سینما»مقام 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.themoviedistrict.com/casablanca/
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های بعدی شماری چشمگیر از فیلمها به تقلید یا با الهام از آن محبوبیت این فیلم باعث شد که طی دهه

را ساختند  «شبی در کازابالنکا»برادران مارکس فیلم که از نخستین اجرای آن بود چهار سال بعد ساخته شوند. تنها 

 شد.که هجوی از فیلم اصلی محسوب می

ی این فیلم هم اندک نبوده است. اومبرتو اکو با جسارت همیشگی با این همه دیدگاههای انتقادی درباره

دم داستان خبر از ع داند که دگردیسی شخصیتهایش در درازایخود کازابالنکا را یک فیلم سطحی و آبکی می

 در این مورد من هم با اکو توافق کامل دارم.دهد، و نه پیچیدگی. انسجام می

 1361( در سال Chuck Rossایست که منتقدی به نام چاک راس )در این میان جالبتر از همه تجربه

ی کازابالنکا را بر منتشر کرد. او فیلمنامه American Filmی ی آذرماه مجلهاش را در شمارهداد و نتیجه انجام

اند و برگرد« رن سراغ ریکهمه می»کاغذ پرینت گرفت. نام برخی از قهرمانها را تغییر داد، اسم کازابالنکا را به 

آن را خواندند. از آن میان سی و  سازمان 85تنها گزارش او  سینمایی و ادبی فرستاد. به آژانس 217برای آن را 

هشت تایشان بالفاصله آن را به خاطر کیفیت پایین رد کردند. سی و سه تا دریافتند که قبال مشابهش را دیده 

 و اند، اما تنها هشت تا متوجه شدند که همان کازابالنکاست، و تنها سه سازمان آن را به عنوان اثری تجاریبوده

 سودآور به رسمیت شمردند. یکی هم پیشنهاد کرده بود که از رویش رمان نوشته شود!

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Film
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7tDOx-bQAhWDvBoKHQyiBk8QjRwIBw&url=http://shallowmallow.blogspot.com/2010_11_01_archive.html&psig=AFQjCNH2V7xfKyidpjqqO5VW8pqESSqsWA&ust=1481352008567235
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بخش بزرگی از فرّ و شکوه خود را از دست خواهد  فیلم کازابالنکا اگر با نگاهی نقادانه وارسی شود، 

ی این ه کنندهو اثرگذاری خیر برانگیز فیلم، نخست باید به دالیل موفقیتداد. اما پیش از پرداختن به عناصر بحث

ست. همفری ساخت بوده ادر این نکته بحثی نیست که کازابالنکا در دوران خودش فیلمی بسیار خوشاثر بنگریم. 

ای و خوب ایفا کردند و ها همگی نقش خود با بسیار حرفهبوگارت بیش از همه، و همچنین باقی هنرپیشه

فتن شود. فرو رشود آشکارا به نمایشنامه و فیلمنامه مربوط میه میشان دیدپردازیاغتشاشی که در شخصیت

اش بوگارت در نقش جوانمردِ غمگینِ ساکت به قدری برایش اعتبار به دنبال داشت که در عمل به نقاب شخصیتی

است  بها هنرمندانه و خوی مهم از فیلم آن است که بازیاش هم تبدیل شد. بنابراین یک جنبهدر فیلمهای بعدی

 بخش است.و تماشایشان لذت

هایی هایی است که مایکل کرتیز در کارگردانی فیلم به خرج داده است. نوآوریدومین عنصر مهم، نوآوری 

ین آید، اما در هنگام نخستمان نمیکه امروز به بخشی از صنعت کالسیک سینما تبدیل شده و از این رو به چشم

، گرفتن تصویر ی متحرکشده است. نصب دوربین بر نقالهسابقه قلمداد میبی پخش این فیلم حرکتی پیشتازانه و

تر نمودن چهره و چشمها )به ویژه ها، استفاده از نورپردازی برای درخشانگسترده و بعد متمرکز شدن بر چهره

ر چشم دلنشین در برابپردازی برگمان( و شبیه اینها در آن دوران نوآورانه و ابتکاری بود و تصویری ی چهرهدرباره

 کرد. تماشاچیان ایجاد می
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 پسند را با هم جمعی داستانهای عامهای از همهسومین عنصر موفقیت فیلم، مضمون آن است که آمیخته 

عشق مثلث  یی تکراری و دستمالی شدهکرده است. توطئه و دسیسه در برابر قدرتی سهمگین و سرکوبگر، قصه

داستان فداکاری و ایثارگری که مدام در رفتار و سخنان قهرمانان فیلم به وست دارند، و دو مردی که یک زن را د

حال به آدمهای خوب شود، و این ترفند دراماتیک که طی داستان مدام آدمهای میانهاشکال گوناگون تکرار می

ی لحاظ عاطفی و هیجان روند. اینها عناصری است که تماشای فیلم را بهشوند و آدمهای بد از بین میتبدیل می

های مشهورِ دهنده ساخته است. عناصری دیگر مثل زیبایی اینگرید برگمان، استفاده از موسیقیخوشایند و پاداش

در البالی روایت، و استفاده از بازگشت به خاطرات «( گذرههمینطوری که زمان می»آن روز )به خصوص آواز 

 افزایند.یت فیلم برای مخاطبان عام میهای بوس و کنار هم به جذابافراد و صحنه

حقیقت امر آن است که پس از گذر از این موارد، و با کنار گذاشتن نوآوری فنی که بسیار هم مهم بوده،  

 ماند. داستان فیلم گسسته و باور نکردنی است. یعنی منطق درونیچیز چندانی برای ستودن در کازابالنکا باقی نمی

ها پردازیای که برنت نوشته بود نمایان بود. شخصیتزند و این از همان ابتدا در نمایشنامهیداستان به شدت لنگ م

ه پوششی دقتی گهگاهای سیاه/سفید روبرو هستیم که با بیدار و ایدئولوژیک است و با نوعی ترکیب چهرهجهت

ند، از که با نازیها ارتباطی دار ی کسانیخاکستری رویشان افکنده شده تا از شعارگونگی روایت کاسته شود. همه

ی ریک است گرفته تا اشتراسر رئیس قوای آلمانی در کازابالنکا، همگی بینیم دلباختهزنی که در ابتدای کار می

ها این صفت اغلب با تیزهوشی و ادب و ظاهرِ خوشایند همراه است، ی آلمانیعقل و دلپسند هستند. دربارهسبک

ای با طرف آلمانی ای ترکیب شده تا مبادا عالقه و همدلینمایانهپردازی زشتچهره اما آن هم با بدخواهی و



15 

 

ر نظر بینی هستند و آنچه که کارگردان برایشان دپیشای، سطحی و قابلی شخصیتها کلیشهداستان برانگیزد. همه

 دارند. از میای ابرگرفته را با جمالت مکرری که در گفتگوهای روزمره کمیاب است، همچون بیانیه

ای و تکراری است. برگمان و شوهرش همیشه وضعیت بدنی روابط افراد هم به همین ترتیب کلیشه 

ه رسمی اند. وضعیتی کی کم کنار هم ایستادهمشابهی نسبت به هم دارند و اغلب با فاصله روبروی هم یا در فاصله

کم  یرات و برگمان از طرف دیگر همیشه در فاصلهدهد. بوگااش را نشان میشان و صمیمانه نبودنبودن رابطه

 دهد. شان را نشان میشان به شکلی مکانیکی صمیمیتروبروی هم هستند و وضعیت بدنی

 

 

 

 

 

 

 

 

آورند و دیگران را دقیقا به همان شکلی توصیف شخصیتها بارها و بارها حرفهایی تکراری را بر زبان می

ی اثری پردازهای انسانی در شخصیتاند. به عبارت دیگر از پیچیدگیکردهکنند که آنها خودشان را توصیف می

http://www.funkube.com/2011/11/16/cine-clasico-ii-casablanca/
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های روایتهای ایدئولوژیکی است که برای خدمت به حرکتی سیاسی تولید شود و این یکی از نشانهدیده نمی

 شود.می

زنند. م میشپرده و تا حدودی زننده به چدر همین راستا نمادها و عالیم سیاسی در فیلم بسیار صریح و بی 

شوند، و این ها همیشه با هم رقابت و دعوا دارند، اما اغلب با ادب در برابر هم ظاهر میها و آلمانیفرانسوی

های بعدیِ نویسندگان و سازیپیامی است که سینمای آمریکا برای مردم فرانسه دارد، که بر خالف حماسه

تند. شان به پیروی از رایش سوم پرداخخش بزرگی از جمعیتفیلمسازان، در عمل در برابر هیتلر تسلیم شدند و ب

ی شرق و یکسره شدنِ سرنوشت رایش، مردم فرانسه ها در جبههطوری که حتا پس از شکستهای سنگین آلمانی

ها را از و بلژیک بر ضد اشغالگران قیامی نکردند و در آخر کار هم این ارتشهای آنگلوساکسون بودند که آلمانی

رانکها بیرون راندند. فیلم آشکارا در زمانی ساخته شده که هدف تبلیغاتی متفقین دامن زدن به اختالف قلمرو ف

اند که شورشی یا مقاومتی نظامی در خاک فرانسه پدید آید و ها بوده و گویا امید داشتهها و فرانسویمیان آلمانی

 ها آسان سازد. کار فتح این سرزمین را برای آمریکایی

اریخی دقت ی تنماید. باز باید به این دادهیسی شخصیتها در فیلم هم به همین ترتیب شعارگونه میدگرد 

ها مخالف ورود افکار عمومی آمریکایی -درست مثل جنگ جهانی نخست–کرد که در جریان جنگ جهانی دوم 

ای آشکار ها و فریبِ رسانهها و آمریکاییکشورشان به جنگی اروپایی بود. در جنگ جهانی نخست تبانی انگلیسی

شد، سازِ آمریکا به میدان نبرد را ممکن ساخت. حرکتی که اگر انجام نمیمردم این کشور بود که ورود سرنوشت

داد و عمر استعمار جهانی هم کرد و جنگ جهانی دومی رخ نمیای سرنوشتی دیگر پیدا میاحتماال اروپای قاره

ی هکاف»ی او ی مردم آمریکا و دولت آمریکاست. کافهلم آشکارا نمایندهشد. ریکی در فیبسیار کوتاهتر می
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نام دارد، خودش مهمترین شخصیت آمریکایی در فیلم است، و رفتارش آشکارا به افکار عمومی مردم « آمریکایی

دوستی و ماند. او جوانمرد، پولدار، قدرتمند، و محبوب همگان است و با این همه همواره از پولاین کشور می

ها کند، و با این همه در جنگهای پیشین همیشه با فاشیستگوید. هر نوع آرمانی را انکار میسودجویی سخن می

 ی مقابل آلمان در سی سال پیش از آن. ی آمریکا در جبههای نمایان به پیشینهجنگیده است. اشاره

گمان(، براینگرید قِ ایثارگرانه به اروپا )شود و به خاطر عشدر نهایت ریکی به آرمان واقعی خود آگاه می

خبر از این که فرانسه با خرد. بیدهد و خطرِ مرگ را به جان میرا نجات می نیروهای حامی آن )پاول هنراید(

ها در نهان دل با او دارد و سر بزنگاه نجاتش خواهد داد. تمام این اش در برابر آلمانیوجود نرمخویی و چاپلوسی

آماده  اشی مردمِ نه چندان باهوشی طراحی شده و برنامهارا تبلیغی سیاسی است که برای فهم تودهحرفها آشک

( است. این نکته هم با این حرفها نیاز به شرح ندارد D-Dayها برای روز یورش )ی روانی آمریکاییکردن زمینه

د: هدرجمه کنیم، نامی آشنا به دست میکه اسم فیلم و محل وقوع داستان یعنی کازابالنکا را اگر به انگلیسی ت

White house! 

گذشته از اینها، سیر حوادث در فیلم هم روی هم رفته نامعقول و باور نکردنی است و گاه با خطاهایی  

نکا های مربوط به ترک کازابالبینیم که نامهاش آن که در ابتدای داستان میروشن در تدوین گره خورده است. نمونه

اند! اش قرار گیرند، توسط ژنرال دوگل امضا شدهیا که باید مورد پذیرش دولت ویشی و متحدان نازیبه اسپان

همچنین معلوم نیست الزلو )هنراید( که رهبر جنبش مقاومت چکسلواکی است و از اردوگاه کار اجباری در آلمان 

 گریخته، چرا توسط پلیس 
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ود؟ در شآلمانی مستقر در کازابالنکا دستگیر نمی

حالی که تاکید فراوانی در فیلم هست که فرانسه 

شان ها اشغال شده و آزادی و هویتتوسط آلمانی

ی پایانی یا چرا اشتراسر در صحنهبر باد رفته است. 

فیلم تنها و بدون آمادگی برای دستگیری شخصیتی 

 رود تا به سادگی کشته شود؟خطرناک مثل الزلو به فرودگاه می

 ای با یونیفرم رسمیاریخی هم بگذریم، مثال در سراسر جنگ جهانی دوم هیچ سرباز آلمانیاز خطاهای ت

شد. آلمانی در کازابالنکا حضور نداشت و این قلمرو در دولت ویشی و زیر نظر نیروی مسلح فرانسوی اداره می

ند هم انی اول برلین را گرفتها پس از جنگ جهها و آمریکاییبه همین ترتیب تفاخر قهرمانان داستان که فرانسوی

شابه این مای پایش را به برلین نگذاشت. نادرست است. آلمان شکست در جنگ را پذیرفت اما هیچ سرباز بیگانه

 موارد در سراسر فیلم فراوان است. 

ی زشت فیلم هم اشاره کرد. چون داستان در شهری در این میان باید به فضای نژادپرستانه و اروپامدارانه

آید و همیشه با اسم استعماری کازابالنکا سر گذرد. گذشته از آن که اسم انفا هرگز نمیه نام انفا در مراکش میب

کند. بومیان مراکشی در سراسر فیلم و کار داریم، اصوال هیچ کسی از مردم مراکش در فیلم هیچ نقشی ایفا نمی

ی کوتاه اصوال صدای ه دارند و تنها در چند صحنهنقش پادو، گارسون، خدمتکار، نوکر و شبیه این را بر عهد

یف تخف الزاای با بالهت مدام به ی پارچهشنویم. مهمترین این موارد هم جایی است که فروشندهها را میمراکشی

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixhPTB0-bQAhWDyRoKHd49DtkQjRwIBw&url=http://www.themoviedistrict.com/casablanca/&psig=AFQjCNH2V7xfKyidpjqqO5VW8pqESSqsWA&ust=1481352008567235
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ی های عصر استعمار در فیلم سایهکند. یعنی کلیشهای را تعریف میدهد و جایی دیگر که کسی دارد شایعهمی

 ارند که به شکلی شگفت توسط منتقدان نادیده انگاشته شده است. سنگینی د

الگوی دیگری که از سویی محبوبیت فیلم را در آمریکا رقم زده و از سوی دیگر امروز ناخوشایند 

ها ریکاییی آمی چیزهای خوب است. کافهنماید، تبلیغ علنی و صریح آمریکا به مثابه جرثومه و مثال اعالی همهمی

آیند تا ی کازابالنکاست و بهترین آدمِ داخلش هم چند آمریکایی هستند. مردم همه به کازابالنکا مین نقطهبهتری

ت، کنند هم مهم نیسبه آمریکا بروند. این که در داستان برای فرار از آلمان و در راهِ رسیدن به اسپانیا چنین می

صلی رفتند و راه ااز آلمان طی جنگ به کازابالنکا نمی )بماند که پناهندگان فراری .چون مقصد آرمانی آمریکاست

ی مهاجران و پناهندگان به محض این که همه گذر از پیرنه و طی کردن فرانسه است(. رفتن از آلمان به اسپانیا،

دهند، کنند و ستایشی که برای هرچیز آمریکایی نشان میگویند حالتی هیستریک پیدا میاز آمریکا سخن می

 ش طنینی مذهبی دارد. کمابی
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