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سینمای کشورها

طـی پیدایـش هنرصنعـت سـینما در جهـان هرکـدام از 
کشـورها برای اسـتفاده و بهره بـرداری از این شـاخه هنری 
فعالیـت هایـی را در راسـتای راه انـدازی سـینمای مدنظر 
خود انجـام دادند. در ایـن بخش ضمن آشـنایی با تاریخچه 
هالیوود، مروری بر تاریخ شـکل گیری سـینما در چند کشور  
آسـیایی داریم که این سلسـله مقا الت درشـمارگان آینده 

مجله ادامـه خواهد داشـت.
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منطقـه هالیـوود کـه امـروز دیگر بـه نمـادی از سـینمای غرب 
تبدیـل شـده اسـت، تاریخچـه ای خواندنـی دارد کـه چطور یک 
منطقـه توسـعه نیافته که بیشـتر بـرای چـرای حیوانات اسـتفاده 

می شـد حـاال قطـب سـینمای جهان اسـت.
  هالیـوود کـه سـمبل جهانـی صنعـت سـرگرمی سـازی آمریکا 
اسـت سـال هاسـت که یک هدف را دنبال می کنـد و پیامی که 
بـا دیدن این نمـاد در منطقه هالیوود متبادر می شـود این اسـت: 
»اینجـا مکانـی اسـت که جـادو امـکان پذیـر اسـت، رویاها می 
تواننـد تحقـق پیـدا کنند« و شـاید ایـن رویا یک سـبک زندگی 
پـرزرق و برق و خانه باشـکوه باشـد که خیلی ها را بـرای ورود به 

صنعت سـینما به ایـن منطقه می کشـاند.
حــال بــد نیســت نگاهــی بــه تاریخچــه ایــن قســمت از شــهر 
لــس آنجلــس آمریــکا و شــکل گیــری منطقــه هالیــوود و نامی 

کــه انتخــاب شــده بینداریــم.

دوران پیش از شکل گیری هالیوود
پیـش از آنکـه منطقـه هالیوودی وجود داشـته باشـد ایـن ناحیه 
محـل زندگـی مـردم بومـی گابریلنوهـا بـود. ایـن منطقـه پـر 
از کشـاورزان، کابـوی هـا، راهزنـان، جوینـدگان معـدن و تقریبا 
منطقـه ای توسـعه نیافتـه بـود. بـرای مثـال تمـام زمیـن های 
شـمال سانسـت بلوار بـدون اسـتفاده بودنـد و فقط بـرای چرای 

حیوانـات اسـتفاده می شـدند.
در پایـان قـرن نوزدهـم منظقـه هالیـوود کـه آن زمان ایـن نام 
را نداشـت حالـت یـک شـهر را بـه خـود گرفـت و خانـم دایـدا 
ویلکاکـس نـام هالیـوود را بـرای ایـن منطقـه انتخاب کـرد. در 
سـال 1۸۸۷ خانـم ویلکاکـس  کـه همسـر بنیـان گـذار شـهر 
هـاروی ویلکاکـس بـود در قطار بـا زنی ماقـات کرد کـه خانه 
تابسـتانی خـود در شـهر فلوریـدا را هالیـوود مـی نامیـد. خانـم 
ویلکاکـس از ایـن نام خوشـش آمد و به همسـرش پیشـنهاد داد 
که نام شـهر را هالیـوود بگذارند و ایـن نام در تاریخ ماندگار شـد.

هالیوود یعنی چه؟
ریشـه واژه هالیـوود به شـمال اروپا و همچنین آییـن های پاگان 
ها برمـی گـردد. دروئیدها )در قدیـم کاهن هـای بریتانیای کبیر 
و فرانسـه در دوره سـلت ها( درخت پرسـتش می کردنـد به ویژه 
درخـت بلـوط را. واژه مقـدس holly مقدس ترین سـمبل آنها 

بـود چـون مـادر Holle یـا Hel، الهـه نـورس از زیـر زمیـن 
 Holly-wood یـا Holle مقدس شـمرده می شـد. بنابراین
)کلمـه Hel-wood یعنـی مـکان جادویی( ایـن روزها محل 
تبلیغـات بـزرگ و شـرایط ماشـینی، صنعـت سـینما در ایالـت 

کالیفرنیا اسـت.

 سال 190۷ پیدایش کارخانه رویاسازی
همـه چیـز تـا سـال 1۹0۷ آرام بـود تـا اینکه شـرایط جـوی بد، 
کمپانی فیلمسـازی کوچکی از شـهر شـیکاگو به نام وسـت وارد 
را بـه هالیوود کشـاند تـا فیلمبـرداری فیلم خـود را کامـل کنند. 
نخسـتین اسـتودیوی واقعـی »نسـتور فیلـم کمپانـی« از شـهر 
نیوجرسـی به هالیـوود آمـد و در یک هفته سـه فیلـم در منطقه 
سـاخت: یـک فیلم مربـوط به غـرب آمریـکا، یک فیلـم مربوط 
به شـرق آمریکا و یـک فیلم کمدی بـا بودجه کلـی 1۲00 دالر.
ایـده  انـداز و آب و هـوای  در سـال 1۹1۲ عبـارت »چشـم 
آل فیلمسـازی در هالیـوود« رواج یافـت و دسـت کم پانـزده 
اسـتودیوی مسـتقل را می شـد در مناطـق مختلـف هالیـوود در 

حـال فیلمبـرداری پیـدا کـرد.  اصطبل هـای قدیمـی تبدیل  به 
محـل ضبـط صـدا شـدند و دوران آرام هالیـوود بـه سـر آمـد.

تنها آسـمان آبـی و صاف هالیـوود نبود که سـبب مهاجرت گروه 
های فیلمسـازی به هالیوود شـد. در سـال 1۸۹۷ مخترع مشهور 
توماس ادیسـون و یکی از نخستین فیلمسـازان از تهیه کنندگان 
رقیـب شـکایت و ادعـا کـرد کـه آنهـا از ابـزار فیلمبـرداری ای 
اسـتفاده کـرده بودنـد کـه ادیسـون عقیـده داشـت برگرفتـه از 
تکنولـوژی اختراعـی او Kinetoscope کینتوسـکوپ بـود. 
بسـیاری از تهیـه کنندگان دزد! از شـهر نیوجرسـی کـه کمپانی 
تومـاس ادیسـون در آنجا قـرار داشـت و  پایتخت سـینمایی بود 

ابتـدا به کوبا و سـپس بـه کالیفرنیـا آمدند.

1915: هالیوود، تینسل تاون شد
در سـال 1۹15 آمریـکا رسـما دیوانـه سـینما بـود و هالیـوود 
بـه مکانـی باشـکوه و گاهـی سـورئال تبدیـل می شـد کـه می 

خواهیـم در ایـن بخـش بـه آن بپردازیـم.
 بازیگـران زن و مـرد امیـدوار در خیابان های هالیـوود پر بودند و 
در سرشـان یک رویای آمریکایی داشـتند: سـتاره سـینما شدن. 
بـه هـر حـال اسـتودیوهای فیلمسـازی ماننـد آتـش همـه جـا 
را گرفتـه بودنـد و بـرای بقـا رقابتـی جانـکاه داشـتند. زمانی که 
صنعت سـینما بـه بلوغ رسـید بسـیاری از کمپانی های مسـتقل 
بـا هم ادغـام شـدند  و اسـتودیو هـای بزرگی شـکل گرفتند که 
صنعت سـینما را شـکل دادند و بـرای حرکت های آینده، سـینما 

را تحـت کنترل خـود قـرار گرفتند.
در سـال 1۹۲0 چهـل میلیـون آمریکایـی هـر هفته بـرای فیلم 
دیـدن بـه سـینما مـی رفتنـد . زمانی کـه سـینما رونـق گرفت 
هالیـوود کوشـید تـا این فضـا را حفظ کنـد. عاقه منـدان تاریخ 
شـهر لس آنجلـس و طرفـداران فیلم محلـه چینی ها مـی دانند 
کـه کلیـد توسـعه سـریع منطقـه در اوایـل قرن بیسـتم توسـط 
سیسـتم آب راه »اونز ولی« بـه وجود آمد که مدیریتـش را ویلیام 
مالهالند بر عهده داشـت )او ریس مهندسـان بخش  آب شـهری 
بود( و این سیسـتم در سـال 1۹13 برای نخسـتین بار کامل شد.

پـس از کـش و قـوس هـای فراوانـی کـه بـرای  سیسـتم آب 
منطقه وجود داشـت سـرانجام در سـال هـای 1۹۲0 هتل هایی 
کـه متاثـر از صحنه هـای فیلم هـای هالیـوود بودنـد و آپارتمان 
هایـی در منطقـه سـاخته شـدند و بلوارهـای بزرگـی بـه وجـود 

ارغوان اشتریتاریخچه هالیوود و نمادش/  نامی که در قطار انتخاب شد

ســینمای کشــورها
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آمدنـد. آپارتمان های لوکسـی در مناطقی ماننـد گاردن آاله ویا 
به وجـود آمد که سـتارگان سـینما در آنجـا زندگی مـی کردند و 

بـه آنهـا خانه مـی گفتند.
پیدایش اشـرافی گری سـینما باعث ساخته شدن رسـتوران ها و 
باشـگاه های شـبانه در قسـمت های مختلف هالیوود و سانست 
بلـوار شـد. کاخ هـای عجیـب و عریـب فیلمسـازی چشـم انداز 

نمادگرایانـه هالیـوود را کامل کردند.

1923 نماد متولد شد
هالیوود حاال نماد شـهر و صنعت سـینما و سـبک زندگی و الهام 
بخـش بـود و در سـال 1۹۲3 تابلـوی هالیوودلنـد بـر فراز شـهر 

پدیدار شـد.
هـری چندلـر ناشـر روزنامه لس آنجلـس تایمز بـا بودجـه ۲1 هزار 
دالر  سـفارش سـاختن ایـن بیلبورد را برای توسـعه خریـد و فروش 
مسـتغات خـود داد و خیلی زود این تابلو به نماد شـهر تبدیل شـد.
ــب  ــاخته و نص ــی س ــوی تبلیغات ــن تابل ــه ای ــی ک ــاره زمان درب
ــای آن  ــه ه ــرور روزنام ــا م ــود دارد ام ــر وج ــاف نظ ــد اخت ش
دوران ماننــد لــس آنجلــس تایمــز، هالــی لیــوز، لــس آنجلــس 
رکــوردز، لــس آنجلــس اگزمینــر و هالیــود دیلــی ســیتیزن هــر 
نــوع ابهامــی را برطــرف مــی کنــد. بــرای مثــال روزنامــه لــس 
آنجلــس تایمــز مورخــه ده ژوئــن 1۹۲3 اعــام کــرد کــه مــاه 
مــارس توســعه مســتغات تاســیس شــد و در مــاه ژوئــن ۲00 
ــاری و 300  ــاده حف ــل از ج ــت مای ــدند. هف ــتخدام ش ــر اس نف

ــارد مکعــب پاکســازی شــد. هــزار ی
ایـن در حالی اسـت که برخـی از منابع ادعـا کردند تابلو در سـال 
1۹۲4 نصـب شـد امـا تاریخ درسـتش 1۹۲3 اسـت. درسـت دو 
هفتـه بعـد روزنامه لـس آنجلس تایمـز )تاریخ سـی ام دسـامبر 
1۹۲3( مقالـه ای منتشـر کـرد بـا ایـن تیتـر کـه بـا ماشـین به 
تابلـوی الکتریکی هالیوود رسـیدند. مقالـه درباره سـفر امتحانی 
هـری نویل بازیگر سـینما بود که خواسـته بـود امتحـان کند آیا 
با ماشـین مـی توان بـه زیر تابلو رسـید و آیـا ترمز های ماشـین 

در جـاده کار مـی کند.
یـک اختـاف نظر دیگـر درباره این مسـاله اسـت که آیـا از ابتدا 
ایـن بیلبـورد بـدون المـپ بـود )کـه بعـدا صدهـا المـپ برای 
روشـنایی بـه آن اضافـه شـد(. گرچـه عکس هـای تاریخـی از 
مجموعـه عکس هـای هالیـوود بروس ترنس نشـان مـی دهد 
کـه تابلو روشـنایی داشـته اسـت. این عکس هـا کارگـران را در 
حـال حمـل بخشـی از تابلـو نشـان می دهنـد که شـبیه حروف 
A یـا L اسـت. در پایان سـال 1۹۲3 تمام تابلوی هالیوود روشـن 
شـد؛ با نورهای درخشـانی که کانشـهر لس آنجلـس را در حال 

توسـعه نشـان می داد.
بیلبـورد غـول پیکر بـود. هر کـدام از حـروف هالیوود سـی فیت 
پهنـا و 43 فیـت طول داشـتند و بـا ورقه هـای فلـزی 3*۹ و با 

کمـک لوله و داربسـت و سـیم سـاخته شـده بودند.
کمتر کسـی مـی داند که یـک دایره بـزرگ و سـفید رنگ پایین 
حروف سـاخته شـده بود تا بیلبـورد به چشـم بیایید. خـود بیلبور 
هالیوودلنـد چهار هـزار المپ ۲0 واتـی به فاصله هشـت اینچ از 

هم داشـت.
ابتـدا قـرار بـود این بیلبـورد یک سـال و نیـم برفراز شـهر نصب 
باشـد اما حاال هشـتاد سـال اسـت که نام هالیـوود در آنجـا قرار 

دارد و سـینمای هالیـوود بیش از گذشـته قدرتمند اسـت.

خودکشی از روی حرف H/ هالیوود   وارد جنگ می شود
در ادامه بررسـی تاریخچه نامگـذاری هالیوود و نماد آشـنای آن، 
مـروری بـر اتفاقاتی کـه از 1۹3۲ تا امـروز دامنگیر نمـاد معروف 

HOLLYWOOD بوده اسـت، خواهیم داشـت.
تـا اینجـا  مروری داشـتیم بـر سـابقه نامگـذاری ایـن منطقه در 
لـس آنجلـس آمریـکا و سـپس بـه ایـن موضـوع پرداختیم که 

منطقـه هالیـوود چطـور از یـک منطقـه برای چـرای احشـام به 
قطـب فیلمسـازی جهـان تبدیل شـد. البته ایـن روند را تا سـال 
1۹3۲ دنبـال کردیـم و حـال بـه ادامـه اتفاقـات ایـن منطقـه 

سـینمایی مـی پردازیم.

H 1932: خودکشی از روی حرف
در ایـن دوران صـدا وارد سـینما شـد و اسـتودیوهای بـزرگ 
خودشـان را بـا تغییـرات تطبیـق دادنـد. بسـیاری از بازیگـران 
کارشـان از سـکه افتـاد، اما صدا سـینما را بـه اوج هـای جدیدی 
رسـاند ولی هالیوود در سـال 1۹۲۹ و پس از سـقوط بـازار بورس 
تقریبا ورشکسـته شـد. گرچه اسـتودیوها هنـوز به فـروش فیلم 
هـا متکـی بودنـد امـا ضربـه سـختی خوردنـد و دوران رکـود 

اقتصـادی دامـن صنعـت سـینما را هـم  گرفت.
بـا آمدن صدا بـه فیلم هـا فرصت نویی بـرای بازیگـران تئاتری 
آمـوزش دیـده بـه وجود آمـد. متاسـفانه صدهـا بازیگـر جویایی 
نامـی که بـه هالیـوود آمـده بودند بـا برخوردهـای سـردی روبه 

رو می شـدند.
در سـال 1۹3۲ پگ انتویسـتل که بازیگر تئاتر در شـهر نیویورک 
بـود به سـمبول جنبه تاریـک رویایی هالیـوود تبدیل شـد. او که 

از موفقیـت هـای خـود در بـرادوی سرشـار بود بـه هالیـوود آمد 
تـا بخـت خـود را در سـینما بیازمایـد. او همـراه عمـوی اش بـه 
بیچـوود درایـو کـه نزدیک نمـاد هالیوود اسـت نقل مـکان کرد. 
متاسـفانه پگ نتوانسـت به موفقیتی دسـت یابد و تابسـتان سال 
1۹3۲ بیشـتر در خانه عمو منتظـر تماس تلفنی اسـتودیوها بود. 
سـرانجام هجدهم سـپتامبر به عموی اش گفت کـه می خواهد 
دوسـتی را نزدیـک داروخانه ببینـد. او در عوض بـه منطقه مونت 
لـی رفـت و از سـمبولی کـه روزگاری امیـد او بود و حاال نشـانه 
شکست شده بود با کمک نردبانی باال رفت و خود را از روی حرف 
H تابلـوی هالیـوود بـه پاییـن انداخـت. او زمان مرگ ۲4 سـاله 
بـود. فـردای روزی که پگ خود را کشـت یک نقـش اصلی به او 

در نمایشـنامه ای پیشنهاد شد.

هالیوود وارد جنگ می شود
سـال 1۹41 ژاپن به پـرل هارپر حمله کرد و هالیـوود به صنعتی 
جنگـی تبدیـل شـد. اسـتودیوها یـگان هـای خـود را بـه جنگ 
فرسـتادند. جیمـز اسـتیوارت، کارک گیبـل بـه جنـگ رفتند و 
موضـوع جنـگ دسـتمایه فیلم ها شـد. امـا تاثیر جنگ بـر روند 
فیلمسـازی و انتخـاب های خاقانـه ظریف تـر بـود. دارم های 
روانشناسـانه و فیلـم نـوآر جایش را بـه فیلم های پرهزینه سـال 

هـای گذشـته دادنـد. زمانـی که جنـگ ادامـه یافت هالیـوود به 
یـک اجتماع کـم جمعیـت تبدیل شـد. جمعیت منطقـه کاهش 
یافـت و هم زمان با بازگشـت سـربازان هالیـوود آنها را سـرگرم 

می کـرد به آنهـا پنـاه و غذا مـی داد.
در سـال هـای ابتـدای 1۹40 پـروژه مسـتغات هالیوودلند نیمه 
تمـام مانـد که بـه دلیل رکـود اقتصـادی بود امـا آن تابلـو که در 
این سـال هـا بر فراز شـهر قرار داشـت دیگـر در سـال 1۹44 به 
شـهر تعلـق گرفته بـود. تابلـو از یـک بیلبـورد تبلیغاتـی به یک 

نشـان  اجتماعی تبدیل شـد.

سال های پس از جنگ
سـود کان صنعت سـینما پـس از جنگ بـه دلیل اوج دلهـره از 
ضد لیبرال ها کم شـد. در سـال هـای ابتدایی 1۹50 بسـیاری از 
بازیگـران نویسـندگان، کارگردانان و تهیه کنندگان در فهرسـت 
سـیاه بودند. در سـال 1۹4۸ فروش فیلـم ها 40 درصـد از دوران 
اوج جنـگ کمتـر بـود. مقصـر تلویزیـون بـود. از سـال 1۹41 تا 
1۹51 تعداد دسـتگاه های تلویزیـون در خانه آمریکایـی ها از ده 
هزار دسـتگاه بـه دوازده میلیون رسـیده بود. در این دوران نشـان 
هالیوود تغییـر کلی کرد. در سـال 1۹4۹ اتاق تجـارت هالیوود به 
داد ایـن تابلو رسـید و تصمیم گرفتند قسـمت »لنـد« را از کلمه 

هالیوودلنـد حذف و بقیـه حـروف را مرمت کنند.

تابلو تغییر کرد: اغتشاش و پوسیدگی
در سـال هـای 1۹۶0  هالیـوود  بـا خیـل عظیمـی روبه رو شـد 
که بـه منطقـه »سـن فرنانـدو ولـی« نقل مـکان کردنـد. حتی 
بسـیاری از مراکـز فیلمسـازی قدرتمند نیز به سـن فرنانـدو ولی 

منتقـل شـدند و تنهـا پارامونـت در ایـن منطقه مانـده بود.
با تعییـر و تحوالت اجتماعی، هالیوود نیز دسـتخوش تغییر شـد. 
جـرم و جنایـت افزایـش یافـت و بلوارهای شـهر پـر از آدم های 
فاسـدی  شـد که شـهرهای آمریکا را گرفته بودند. در سال های 
پایانـی 1۹۶0، تابلـوی هالیـوود کـه روزگاری نماد افتخـار بود به 
یک تابلـوی زنگ زده مایه شرمسـاری تبدیل شـد. در سـال 1۹۷3 
انجمـن میـراث فرهنگی شـهر لس انجلـس تابلـو را جـزو میراث 
فرهنگی شـهر قـرار داد و می خواسـت مراسـمی را با اجرای سـتاره 
دوران صامـت گلوریا سوانسـونبرگزار کند که یک مه غلیظ مراسـم 
را بهـم زد. در سـال هـای 1۹۷0 تابلو تقریبـا خراب شـد و  بخش از 
حـروف D و نیمی از حـرف O فرو ریخت. یـک حریق عمدی نیز 

بخـش دیگـری از تابلو را خـراب کرد.

19۷8: نماد دوباره از نو ساخته می شود
در سـال های پایانـی 1۹۷0 اتاق تجارت هالیـوود تصمیم گرفت 
کـه نمـاد هالیـوود را بازسـازی کنـد و بـرای ایـن کار ۲50 هزار 
دالر هرینـه کـرد. خوشـبختانه گروهـی از چهـره های مشـهور 
بـرای کمـک به بازسـازی نماد آسـتین هـا را بـاال زدنـد. و برای 

بازسـازی تابلـوی هالیـوود کمک مالـی کردند.
امـروزه نماد هالیـوود هنوز کـه هنوز الهـام بخش فیلمسـازان و 
عاقه مندان سـینما در نقاط مختلف دنیاسـت. این نشـان که از 
۹ حذف تشـکیل شـده، سـمبولیک و قدرتمندتر از گذشـته باقی 

مانده اسـت.

تاریخچه پیاده روی مشـاهیر هالیوود/ اولین شـاکی 
چاپلیـن جونیور بود

حتمــا خیلی هــا نــام »پیــاده روی مشــاهیر هالیــوود« را شــنیده 
باشــند و اطاعاتــی کلــی هــم دربــاره آن داشــته باشــند ولــی 
ــاده رو از کجــا آمــد و  ــن پی ــه ای ــده اولی ــد ای ــب اســت بدانی جال

چگونــه اجرایــی شــد.
 The Hollywood Walk( ــوود ــاهیر هالی ــاده روی مش پی
of Fame( یکــی از شــناخته شــده ترین نمادهــای بیــن 

ســینمای کشــورها
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المللــی هالیوود اســت که ســاالنه با بیســت و چهار مراســمی که 
در ایــن پیــاده رو برپــا مــی شــود ایــن منطقــه و خیابــان یکــی 
از جاذبــه هــای مهــم گردشــگری نیــز محســوب مــی شــود.

ــه  ــاده روی مشــاهیر« 1.3مایــل مســافت دارد و از شــرق ب »پی
غــرب بلــوار هالیــوود، از شــمال خیابــان گــور تــا شــمال خیابان 

البریــای شــهر لــس انجلــس اســت.
هــر ســاله 10 میلیــون گردشــگر از ایــن پیــاده رود دیــدن می کنند 
کــه ایــن میــزان بازدیدکننــده از میــزان بازدیدکننــدگان مــوزه هنر 
شــهر لــس انجلــس بیشــتر اســت و همیــن امــر ثابــت می کنــد 
پیــاده روی مشــاهیر یکــی از موفــق تریــن ایــده هــای بازاریابــی 

اســت کــه تــا امــروز بــه ذهنــی خطــور کــرده اســت.
ــی  ــام چهــره هــای مشــهور صنعــت ســینما حت ســتارگان و ن
شــخصیت هــای محبــوب مانند میکــی مــاوس، شــرک، وودی 
وود پیکــر، دانلــد داک و ... در بلــوار هالیــوود قــرار دارد. در میــان 
ــه کــه نشــان مــی دهــد آن  ــرار گرفت ــه ای ق هــر ســتاره نمای
فــرد در چــه زمینــه ای از جملــه ســینما، صفحــه پرکنــی )دنیای 
موســیقی(، رادیــو تلویزیــون و تئاتــر فعالیــت دارد. بر طبــق آمار 
4۷ درصــد از ســتارگان بــه اهالــی ســینما، ۲4 درصــد تلویزیون، 
1۷درصــد موســیقی،10 درصــد رادیــو و کمتــر از دو درصــد بــه 
ــفانه  ــق دارد. متاس ــر تعل ــده و تئات ــای زن ــه ه ــتارگان برنام س
اطاعــات بــه شــدت ناقــص و اشــتباهی دربــاره تاریخچــه این 
پیــاده رو وجــود دارد کــه مــا در ایــن بخــش از گــزارش هــای 
صنعــت ســینما بــه طــور مختصــر و دقیــق بــه آن مــی پردازیم.

ایده پیاده روی هالیوود از کجا آمد؟
مــردی کــه ایــده پیــاده روی مشــاهیر بــه ذهنــش رســید ای.ام 
اســتوارت بــود. اســتوات در ســال 1۹53 مدیــر اتــاق بازرگاتــی 
هالیــوود شــده بــود. در همــان ســال او یــک کنفرانــس 
ــه  ــی را داد ک ــاده روی ــنهاد پی ــرد و پیش ــزار ک ــی برگ مطبوعات
دربردارنــده شــکوه اجتمــاع هالیــوود باشــد و نــام خیابــان تداعی 

ــان بشــود. ــه جه ــار گوش ــده شــکوه و هیجــان در چه کنن
ــی  ــن طــرح را اجرای ــا ای ــه ای را تشــکیل داد ت اســتوارت کمیت
ــرا و الکمــن را اســتخدام کــرد  ــی مهندســی پری ــد و کمپان کن
تــا روی اجــرای عملــی پــروژه و پیشــنهادهای خــوب کار کنند.
و امــا ایــده اصلــی از کجــا آمــد؟ دقیقــا مشــخص نیســت. بــه 
ــل تاریخــی  هــر صــورت روزگاری روی ســقف غذاخــوری هت
هالیــوود کــه در بلــوار هالیــوود قــرار دارد و امــروزه بــه جایــش 
مجتمــع هالیــوود و هایلنــد و دالبــی تیه تر قــرار دارد، ســتارگانی 

نقاشــی و نــام چهــره هــای مشــهور روی آنهــا حــک شــده بود. 
شــاید همیــن ابتــکار باعــث شــد کــه ایــده ســتارگانی بــا نــام 
چهــره هــای مشــهور در پیــاده روهــا بــه فکــر اســتوارت برســد.

ــت  ــنهاد موافق ــه پیش ــرح اولی ــا ط ــه ب ــود ک ــال 1۹55 ب در س
شــد و همــان ســال تــاالر بازرگانــی هالیــوود اقــدام بــه گرفتــن 
امضاهــای الزم از مقامــات شــهر کــرد کــه بــرای انجام عملیــات و 
تغییــرات منطقــه الزم بــود. ایــن طــرح هــا در ژانویــه ســال 1۹5۶ 
بــه شــهرداری شــهر لس انجلــس تحویــل داده شــد. شــهرداری از 
ایــن ایــده اســتقبال و ابــاغ کــرد تــا کارهــای مهندســی را بــرای 

ایجــاد ناحیــه مــورد نظــر انجــام بدهنــد
ــورد  ــف م ــای مختل ــده ه ــت، ای ــی رف ــو م ــروژه جل ــه پ  هرچ
بازبینــی قــرار مــی گرفــت. در مــاه فوریــه 1۹5۶ ایده ســتاره ای 
کــه طــرح چهــره شــخص در میــان آن باشــد و  پیــاده رویــی به 
ــن نتیجــه  ــه ای ــر ب ــی مطــرح شــد. بعدت ــوه ای و آب ــگ قه رن
رســیدند طراحــی چهــره ســخت و گــران اســت و رنــگ پیــاده 

رو بــه ســیاه و مرجانــی تبدیــل شــد.
ــن  ــی.ایی توبرم ــوود س ــر( هالی ــرمایه دار )تاج ــد س ــی گوین م
نگذاشــت پیــاده روهــا بــه رنــگ آبــی و قهــوه ای باشــند چراکه 
ایــن رنــگ هــا بــا نمــای ســاختمانی کــه در بلــوار می ســاخت، 

هماهنگــی نداشــت.
تــاالر بازرگانــی هالیــوود، ســازمان توســعه هالیــوود را 
ــا همــکاری شــهرداری ایــن طــرح را پــی  ــا ب تاســیس کــرد ت
ــن  ــر ای ــود مدی ــرا ب ــال اج ــرح در ح ــه ط ــی ک ــرد. در حال بگی
ــر  ــود تاج ــه خ ــوگرمن ک ــری ش ــد: ه ــروژه را انتخــاب کردن پ
ــن  ــی تری ــد. یکــی از قدیم ــینمادار بودن ــواده اش س ــود و خان ب
ســینماهای کالیفرنیــا بــه آنهــا تعلــق داشــت. شــوگرمن ناظــر 

ــد. ــدنش ش ــل ش ــان تکمی ــا زم ــروژه ت پ
ــاه  ــوود از م ــعه هالی ــازمان توس ــاده رو س ــاختن پی در دوران س
ــه  ــام هایــی کار کــرد کــه ب ــا پاییــز 1۹5۷ روی ن مــی 1۹5۶ ت
عنــوان نخســتین چهــره هــای مشــهور ســتاره شــان در ایــن 
ــه  ــار کمیت ــدد. در آن دوران چه ــش ببن ــود نق ــرار ب ــاده رو ق پی
ــه  ــش از جنب ــار بخ ــرح چه ــای مط ــره ه ــاب چه ــرای انتخ ب
هــای صنعــت ســرگرمی ســازی تاســیس شــد: کمیتــه ســینما، 

ــو. ــی و رادی ــون، صفحــه پرکن تلویزی

جنجال بر سر چارلی چاپلین
ــه انتخــاب ســینما شــامل سیســیل ب. دمیــل، ســمئول  کمیت
گلدویــن، جســی الســکی، والــت دیزنی، هــال روچ، مک ســنت 

و والتــر لنتــز مــی شــد. زمانــی کــه کمیتــه هــا شــروع بــه کار 
کردنــد پیشــنهادها بــه دفتــر تــاالر بازرگانــی هالیــوود فرســتاده 
ــه انتخــاب  ــر انتخــاب شــدند. مرحل ــی شــد. حــدود 150 نف م
چهــره هــا بــی جــار و جنجــال نبــود. یکــی از نــام هایــی کــه 

مــورد تصویــب قــرار نگرفــت چارلــی چاپلیــن بــود.
تــاالر بازرگانــی یــک گــزارش ســاالنه در ســال 1۹۶1 منتشــر 
و بــه جنجــال هــای انتخــاب نــام هــا اشــاره کــرد: »نــام هــای 
پیــاده روی مشــاهیر موضــوع انتقــاد و هتاکــی هــای مداومــی 
ــوند:  ــی ش ــروه تقســیم م ــه دو گ ــا ب ــف ه ــوده اســت. مخال ب
افــرادی کــه عقیــده دارنــد انتخــاب هــای غلطــی انجــام شــده 
ــوب  ــای محب ــام ه ــد ن ــی کنن ــر م ــه فک اســت و  گروهــی ک

ــام خودشــان از فهرســت حــذف شــده اســت.« ــا ن شــان ی

هزینه ها چقدر بود؟
هزینــه ســاختن پیــاده رو از جملــه روشــنایی خیابــان و درخــت 
هــای خیابــان حــدود 1.۲5 میلیــون دالر شــد. گرفتــن ۸5 دالر 
بــه ازای هــر فــوت از هــر کــدام از صاحبــان امــاک در جــوار 
ــه هزینــه ســاخته شــدن کمــک کــرد.  ــا حــدودی ب ــان ت خیاب
ــی از هشــت ســتاره  ــاالر بازرگان ــاه اوت 1۹5۸ت روز پانزدهــم م
در بلــوار هالیــوود در خیابــان هایلنــد بــه طــور موقتــی رونمایــی 
کــرد تــا هیجــان ایجــاد کنــد و بدیــن ترتیــب نشــان داد کــه 

پیــاده روی مشــاهیر چــه شــکل و شــمایلی خواهــد داشــت.
ایـن هشـت نفـری کـه سـتاره گرفتنـد عبـارت بودنـد از الیـور 
بـوردن، رونالـد کولمـن، لوئیـز فازندا، پرسـتن فوسـتر، ارنسـت 

تورنـس، جـون وودوارد، بـرت لنکسـتر و ادوارد سـدویک.
ــا دو  ــاز بشــود ام ــه زودی آغ ــود ب ــرار ب ــاده رو ق ــاختن پی س
ــاور  ــکان مج ــت. مال ــر انداخ ــه تاخی ــن کار را ب ــکایت ای ش
خیابــان مخالــف ایــن پیــاده رو بودنــد کــه یکــی از شــکایت 
هــا مــال آنهــا بــود. دومیــن شــکایت مــال چارلــی چاپلیــن 
ــرای  ــارت ب ــزار دالر خس ــت 400 ه ــود و درخواس ــور ب جونی
ــه پــدرش چارلــی چاپلیــن! در اکتبــر 1۹5۹  ــدادن ســتاره ب ن
قاضــی بــراون اعــام کــرد کــه ایــن ســاخت و ســاز قانونــی 
ــن را وارد  ــکایت چاپلی ــم ش ــد ه ــی بع ــت و کم ــوده اس ب

ــداد. ــه او رای ن ندانســت و ب

هنرمنـدان جهـان چگونـه سـتاره دار می شـوند/ از 
پارتی بـازی تـا دزدی

ــده  ــتاره ش ــدر پرس ــر آنق ــوود« دیگ ــاده روی مشــاهیر هالی »پی
ــه آنجــا  ــک گردشــگر ســری ب ــوان ی ــه عن ــر ب ــه اگ اســت ک
ــاالی ســر ســتاره  ــا ب ــرد ت ــادی از شــما می گی ــد وقــت زی بزنی
چهره هــای معــروف حاضــر شــوید و بــا آنهــا عکــس بگیریــد.

یکــی از مشــهورترین مناطــق هالیــوود »پیــاده روی مشــاهیر« 
ــخ  ــه تاری ــه ب ــن مقال ــت ای ــش نخس ــه در بخ ــت ک آن اس
شــکل گیری آن و برخــی مناقشــاتی کــه بــر اثــر نــام افــرادی 
ــاد  ــود ایج ــت ش ــه ثب ــن منطق ــان در ای ــود نامش ــرار ب ــه ق ک
شــده بــود، پرداختیــم. در ادامــه آنچــه در طــول تاریــخ بــر ایــن 
منطقــه توریســتی - ســینمایی گذشــته اســت مــرور می کنیــم.

در مــاه فوریــه 1۹۶0 ســاختن یــک پیــاده روی بلندتــر 
شــروع شــد. نخســتین ســتاره ای کــه بــه طــور رســمی روی 
ــارس  ــر در ۲۸ م ــتنلی کرام ــت اس ــش بس ــاده رو نق ــن پی ای
ــان  ــوود و  خیاب ــوار هالی ــع بل ــک تقاط ــه نزدی ــود ک 1۹۶0 ب

ــود. ــور ب گ
ــه  ــش رفت ــی پی ــدازه کاف ــه ان ــتارگان ب ــش س ــز کار نق در پایی
بــود کــه در ۲3 نوامیــر 1۹۶0 تصمیــم گرفتنــد نمایــش ســاالنه 
کریســمس هالیــوود در پیــاده روی مشــاهیر انجــام شــود. ای.ام 
ــا  ــت ت ــم گرف ــروژه تصمی ــل پ ــه تکمی ــر کمیت ــتورات مدی اس
ــد  ــروژه باش ــان پ ــا پای ــراه ب ــوود هم ــمس هالی ــم کریس مراس
امــا تــا بهــار ســال 1۹۶0 پــروژه کامــل نشــد و ســرانجام 155۸ 

ســینمای کشــورها
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ــد. ــاده روی مشــاهیر درســت کردن ســتاره روی پی
ــه  ــرای اضاف ــد ب ــم گرفتن ــروژه ،تصمی ــدن پ ــام ش ــس از تم پ

ــود. ــی ش ــزم طراح ــک مکانی ــد ی ــتاره های جدی ــدن س ش
در 1۸ مــاه مــی 1۹۶۲ تــاالر بازرگانــی هالیــوود مســئول 
انتخــاب نــام هایــی شــد کــه در »پیــاده روی مشــاهیر« 
ــه رو  ــش روب ــه چال ــا س ــازمان ب ــن س ــد. ای ــی گیرن ــتاره م س
بــود: 1- وضــع قوانینــی کــه شــخصیت هــای واجــد شــرایط را 
مشــخص مــی کنــد ۲- یــک پروســه بــرای انتخــاب کاندیدها 
مشــخص شــود 3- ایجاد برنامــه ای بــرای تامین هزینــه هایی 

ــی دارد. ــد در پ ــتاره جدی ــه شــدن س ــه اضاف ک
ــه 11  ــا اینک ــید. ت ــول کش ــا ط ــال ه ــن س ــن قوانی ــع ای وض
دســامبر 1۹۶۸ و پــس از چنــد ســال، ســتاره جدیــدی بــه پیــاده 
ــن  ــی از ای ــرای رونمای ــه شــد. مراســمی ب روی مشــاهیر اضاف
ســتاره کــه بــه تهیــه کننــده و مدیــر اســتودیو ریچــارد د. زانوک 
ــرای  ــد و اج ــزار ش ــر برگ ــه ت ــا تی ــل چاین ــت مقاب ــق داش تعل

ــده داشــت. ــس برعه ــی تام مراســم را دن

چارلی چاپلین ستاره دار شد
از ایــن بــه بعــد بــا رونمایــی هــر ســتاره چنیــن مراســمی برگزار 
ــاده  ــن در پی ــی چاپلی ــه چارل ــرانجام ب ــال 1۹۷۲ س ــد. در س ش
ــه  ــی ک ــی 1۹۷۲ زمان ــاه م ــد. در م ــتاره دادن ــاهیر س روی مش
کارول برونــت در ایــن پیــاده رو ســتاره گرفــت ۹۹ ســتاره جدید 

اضافــه شــده بــود.
در ســال 1۹۷۸ ســازمان میــراث فرهنگــی شــهر لــس انجلــس 
پیــاده روی مشــاهیر را صــد و نــود و چهارمیــن بنــای تاریخــی  
ــار  ــوود دچ ــی هالی ــاالر بازرگان ــن دوران ت ــد. در ای شــهر برگزی
ــاده روی مشــاهیر را  ــه پی ــی خواســتند ک مشــکاتی شــد و م
بــه همیــن شــکل رهــا کننــد. در ســال 1۹۸0، جانــی گرانــت 
ــوود ســتاره ای روی  ســرگرمی ســاز و شــهردار افتخــاری هالی
ــز  ــک مراســم خاطــره انگی ــرای خــود ی ــت. او ب ــاده رو گرف پی
ــاده روی  ــه پی ــت کمیت ــب مدیری ــن ترتی ــرد و بدی ــزار ک برگ
مشــاهیر بــه جانــی گرانــت رســید. او بــا مدیریــت قــوی خــود 
توانســت ایــن پیــاده رو را بــه یــک نمــاد بیــن المللــی تبدیــل 

ــد. کن
جــان گرانــت در کنــار ســتارگان ســینما و تلویزیــون کســانی  را 
کــه برنامــه هــای زنــده/ تئاتــر اجــرا مــی کننــد واجــد شــرایط 
گرفتــن ســتاره دانســت. او مشــکل فضــا بــرای اضافــه کــردن 

ســتاره جدیــد را هــم حــل کــرد.

ستاره 2 هزارم به سوفیا لورن رسید
ــاده روی مشــاهیر شــکل گرفــت فقــط  ــی کــه  طــرح پی زمان
ظرفیــت ۲51۸ ســتاره را داشــت. در ســال هــای 1۹۹0 دیگــر 
جایــی بــرای ســتاره جدیــد نبــود. گرانــت اجــازه  ایجــاد یــک 
ردیــف ســتاره دیگــر را در پیــاده رو داد. در اول فوریــه 
1۹۹4) کــه روز شــکل گیــری هالیــوود نیــز هســت( پیــاده روی 
مشــاهیر یــک بلــوک بــه ســمت غــرب از ســیکامور بــه البریــا 
گســترش یافــت. در ایــن زمــان ســی ســتاره دیگــر بــه پیــاده 
روی مشــاهیر اضافــه شــد و ســوفیالورن دوهزارمیــن ســتاره را 

ــرد. ــت ک دریاف
ــرای پیــاده روی مشــاهیر  ــه پــاس زحماتــی کــه ب گرانــت ب
کشــید یــک ســتاره دیگــر نیــز در ســال ۲00۲ بــه او تعلــق 
ــاده  ــه پی ــتاره ب ــی دو س ــن ماه ــور میانگی ــه ط ــت. ب گرف
ــد  ــکات، چن ــی از ن ــود. یک ــی ش ــه م ــاهیر اضاف روی مش
ــوان  ــه عن ــا هســتند ب ــودن بعضــی از چهــره ه ســتاره ای ب
ــتاره  ــک س ــده ی ــوان خوانن ــه عن ــن ب ــکل جکس ــال مای مث
ــاب  ــو. ب ــون فای ــی از جکس ــو گروه ــوان عض ــه عن دارد و ب
هــوپ، میکــی رونــی، روی راجــرز، تونــی مارتیــن در چهــار 

ــد. ــتاره دارن ــش س بخ
فرانــک ســیناترا، بینــگ کازبــی، دیــن مارتیــن، دنی کــی، جک 
بنــی ســه ســتاره دارنــد. اعضــای گــروه بیتلــز، رینگــو اســتار، 
جــان لنــون، پــل مک کارتنــی، جــرج هریســون نیــز هــر کــدام 
یــک ســتاره جداگانــه دارنــد و بــه عنــوان گــروه بیتلــز نیــز یک 

ــد. ســتاره دارن
ــورد  ــون ف ــام هریس ــه ن ــتاره ب ــاهیر دو س ــاده روی مش در پی
ــه بازیگــر دوران صامــت ســینما تعلــق دارد و  هســت، یکــی ب

ــا. ــا جونزه ــر ایندیان ــورد بازیگ ــه هریســون ف ــری ب دیگ
کمیتــه انتخــاب گاهــی دســت بــه مصالحــه نیز مــی زنــد. مثا 
بــه محمــد علــی کلــی مشــت زن معــروف ســتاره ای در پیــاده 
روی مشــاهیر داده انــد و توجیــه شــان ایــن بــوده کــه مشــت 
زنــی جــزو اجراهــای زنــده محســوب مــی شــود. یــا ســتاره ای 

بــه فضانــوردان آپولــو ســیزده تعلــق دارد.
امــا پیــاده روی مشــاهیر بــا ایــن تعــداد ســتاره بــرای 
ــوب  ــره محب ــتاره چه ــد س ــی خواهن ــه م ــگرانی ک گردش
ــه ای  ــرده اســت. نکت ــد، کار را ســخت ک ــدا کنن ــان را پی ش
ــه  ــار و نمادگون ــای باافتخ ــره ه ــتاره چه ــود دارد س ــه وج ک
ــد.  ــرار دارن ــر« ق ــه ت ــا تی ــل »چاین ــت مقاب ــوود درس هالی
ــی  ــل دالب ــوال مقاب ــکار معم ــدگان اس ــتارگان برن ــتاره س س

ــتند. ــر هس ــه ت تی
ــال  ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــی گی ــورت م ــم ص ــی دزدی ه گاه
ــال ۲000  ــرک داگاس در س ــتوارت و ک ــز اس ــتارگان جیم س
ناپدیــد شــدند. وزن هــر کــدام از این ســتارگان 13۶کیلو اســت. 
ســتاره هــا را پلیــس لــس انجلــس پیــدا کــرد امــا بــه شــدت 
ــد.  ــتگیر ش ــه دس ــن رابط ــردی در ای ــد. م ــده بودن ــیب دی آس

ــد. ــک را ربودن ــوری پ ــتاره گرگ ســال ۲005 س
ــاده روی  ــه انتخــاب پی ــه کمیت ــزد را ب هــر ســاله ۲00 نام
ــد.  ــی کنن ــی م ــوود معرف ــی هالی ــاالر بازرگان ــاهیر ت مش
ــن  ــد در ای ــی توانن ــز م ــدان نی ــه من ــی عاق هرکســی حت
ــکیل  ــن تش ــاه ژوئ ــه در م ــند. کمیت ــهیم باش ــاب س انتخ
ــه ازای هــر  ــد. ب مــی شــود و ۲0 نفــر را انتخــاب مــی کن
نفــر مبلغــی )مثــا ســی هــزار دالر در ۲01۲( جمــع آوری 
ــرای  ــا ب ــود. مث ــاخته ش ــد س ــتاره جدی ــا س ــود ت ــی ش م
دنیــس هاپــر هزینــه را شــبکه تلویزیونــی اســتار بــه 
ــت  ــادف پرداخ ــه تص ــات مجموع ــی از تبلیغ ــوان بخش عن
ــاده روی  ــای پی ــتاره ه ــداد س ــامبر ۲014 تع ــرد. در دس ک

ــود. ــاهیر ۲53۸ ب مش

ســینمای کشــورها
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جالـب اسـت بدانید یـک کارگـردان ایرانی نخسـتین فیلـم بلند و 
ناطـق سـینمای هنـد را سـاخت و واژه بالیـوود از ترکیـب هالیوود 
و اول کلمـه بمبئـی آمـده اسـت و سـبک »ماسـاال« نیـز بـرای 

فراموشـی فقـر ایجاد شـده اسـت.
حتی اگـر در همـه عمرتان یـک فیلم هم از سـینمای هنـد ندیده 
باشـید امـا واژه بالیوود تصاویری از نمایی پرشـکوه و بـا رنگ های 
روشـن در مـکان هـای نامتعـارف را در حالـی کـه افـراد در حـال 
آواز خوانـدن هسـتند به ذهـن متبادر می شـود، اما تاریخ سـینمای 
ملـی هنـد چیسـت و چگونـه صنعـت سـینمای هنـد به یکـی از 
قدرتمندترین و پرسـودترین صنایع این کشـور تبدیل شـده اسـت 
چنانچـه هر سـاله  هنـد در تولیـد فیلم و جـذب مخاطـب یکی از 

کشـورهایی اسـت که بـه لحاظ آمـاری حـرف اول را مـی زند.
سـینما بـرای مـردم هنـد خیلـی اهمیـت دارد اگـر در یک کشـور 
خارجـی ماننـد آمریـکا سـتاره سـینما بـه ریاسـت جمهـوری می 
رسـد )رونالـد ریـگان(، سـتارگان سـینما در هنـد به خصـوص در 
جنـوب هند موقعیـت هـای اجتماعی  باالیی بدسـت مـی آورند و 
بـه راحتی به رهبران سیاسـی، نماینـدگان کنگره و فرمانـده ایالت 

هـا تبدیل می شـوند.
سـینما بر زندگی و اندیشـه میلیـون ها هنـدی تاثیـر دارد. صنعت 
سـینمای هند بـرای مردم این کشـور فرصت شـغلی آورده اسـت، 
کشـوری که بـه دلیـل جمعیـت زیـادش واژه شـغل در آن بسـیار 
ارزش دارد. سـینما بـر زندگـی مـردم، مـد، زبـان ملـی، معمـاری، 
دکوراسـیون داخلـی خانـه هـا و ... اثـر گذاشـته اسـت. بـرای 
نویسـندگانی کـه پیـش از رونـق سـینما درآمـد خوبـی نداشـتند، 
فرصـت شـغلی خـوب در پی داشـته اسـت. بـرای آوازه خـوان ها، 
شـعرا و طراحـان حرکـت کـه در ابتـدا بـرای طبقـه نخبـه جامعه 

احتـرام نداشـتند، احتـرام آورده اسـت.
سـینما در سـال هـای گذشـته و پیـش از عصـر اینترنت و سـایت 
هـای خبـری بـه رونـق مطبوعـات کاغـذی کمـک کـرده بـود و 
همچنین بر رشـد مراکـز فرهنگی در شـهرهای بـزرگ و کوچک 
تاثیـر گذاشـته بـود. مجـات سـینمایی، منتقـد فیلـم و خبرنـگار 
سـینمایی بـرای طبقه بـاالی جامعه احتـرام و اهمیت داشـت و در 
روزگاران دورتـر آثار سـینماگرانی چون راج کاپور، سـاتیا جیت رای 
سـفیر هنـد در دنیا شـدند و بـرای میلیـون ها نفـر در کشـورهای 
روسـیه، آمریـکا، خاورمیانـه، آفریقـا و کشـورهای همسـایه هنـد 
محبوبیت داشـتند و سـینمای هند تـا امروز این محبوبیـت را حفظ 

اسـت. کرده 
واضـح اسـت کـه کلمـه بالیـوود بـازی بـا کلمـات هالیـوود و 
شـهر بمبئـی )مومبـای امـروز( اسـت. حـرف اول B  از پایتخـت 
سـینمایی هنـد یعنـی شـهر بمبئـی و باقـی حـروف از هالیـوود 
)hollywood( مشـتق شـده اسـت. این اصطاح از سال های 
1۹۷0 توسـط یک ستون نویس شایعات مجله ای اختراع شد گرچه 
درباره این نکته که چه کسـی نخسـتین بار از کلمه بالیوود اسـتفاده 

کـرد اختـاف نظـر وجـود دارد.
بـه هر صـورت پیدایش سـینمای هند به سـال 1۹13 و نخسـتین 
فیلـم بلنـد و صامـت هنـدی برمـی گـردد: راج هاریش چانـدرا به 
کارگردانـی دادا صاحـب پالکـی کـه لقـب پـدر سـینمای هنـد را 
دارد. فیلـم روز سـوم مـاه مـی 1۹13 بـه نمایـش عمومـی درآمد. 
پالکی نقـاش و عکاسـی جوان بـود که بـه فیلمسـازی روی آورد. 
نخسـتین فیلـم بلند سـینمای هنـد، مبتنی بر داسـتانی از اسـاطیر 

هنـد سـاخته شـده بود.
دو کتـاب حماسـی بـزرگ رامایـان و مهابهاراتـا، دو سرچشـمه 
بیکـران داسـتان های اسـاطیری هنـد هسـتند کـه تـا امـروز بـه 
شـیوه های گوناگـون بـر سـینمای هنـد تأثیـر گذاشـته اند. دادا 

صاحـب پالکی در خال سـال های 1۹13 تا 1۹1۸ بیسـت و سـه 
فیلـم تولید کـرد. برخاف هالیوود توسـعه سـینمای هند در سـال 

هـای ابتدایی بسـیار کنـد بود.

سال 1920 تا 1940
در اوایـل سـال های 1۹۲0چندین کمپانی تهیه فیلم تاسـیس شـد 
و در ایـن دوران بیشـتر فیلـم هـای تاریخـی ماهیت اسـطوره ای 
داشـتند. فیلـم هایـی کـه از هالیـوود وارد می شـد- در ابتـدا فیلم 
هـای حادثـه ای- میـان مـردم هند بـا اسـتقبال شـایان توجه ای 
رو بـه رو مـی شـد و بـه زودی تولیـد فیلـم هـای حادثـه ای هـم 
در دسـتور کار قـرار گرفـت هرچنـد فیلـم هـای این دوران بیشـتر 
بخـش هایـی از فصـل هـای کتاب هـای حماسـی سانسـکریت 

»رامایانـا« و »ماهابهاراتـا« بود.
اردشــیر ایرانــی از پارســیان مطــرح هنــد و مدیــر شــرکت 
ــد و  ــم بلن ــتین فیل ــال 1۹31 نخس ــال، در س ــازی امپری فیلمس
ــرد  ــی ک ــم آرا« کارگردان ــام »عال ــه ن ــد را ب ــینمای هن ناطــق س
ــود.  ــرده ب ــی ب ــینما پ ــدا در س ــت ص ــه اهمی ــی ب ــیر ایران .اردش
ایــن فیلــم روز چهــاردم مــاه مــارس 1۹31 در ســینما مجســتیک 
ــار نمایــش داده شــد. اســتقبال  ــرای نخســتین ب شــهر بمبئــی ب
مــردم از »عالــم آرا« تــا حــدی زیــاد بــود کــه پلیــس شــهر بــرای 
کنتــرل جمعیــت تماشــاگرانی کــه مــی خواســتند فیلــم را تماشــا 

ــرد. ــت ک ــد دخال کنن
براسـاس گزارش آرشـیو ملی هند فیلم »عالم آرا« گم شـده اسـت 

و در آرشـیو ملی نگاتیوهای آن وجـود ندارد.
ایرانـی در سـال 1311 )1۹3۲( فیلـم »دختـر لـر« را  اردشـیر 
کارگردانـی کـرد که نخسـتین فیلـم ناطق سـینمای ایران اسـت. 
فیلمنامـه »دختـر لـر« و نقـش اصلـی آن به عبدالحسـین سـپنتا 
تعلـق داشـت. فیلم کـه در بمبئی بـه زبان فارسـی تهیه شـده بود، 
در سـال 131۲ در تهـران روی پـرده سـینما رفـت و بـا اسـتقبال 
زیـادی روبـرو شـد. اردشـیر ایرانـی کـه از خانـواده های زرتشـتی 
مهاجرت کـرده از ایـران به هند بـود در کمپانی امپریال نخسـتین 
سـتارگان را بـه سـینما معرفـی کـرد از جملـه محبـوب خـان و 
پریتویـراج کاپـور )پـدر راج کاپـور(. ایرانـی در طـول بیسـت و پنج 

سـال 1۸5 فیلـم تولیـد کرد.
هـر سـال تعـداد کمپانـی هـای تولیـد فیلـم در هنـد افزایش می 
یافـت طـوری کـه تعداد کمپانـی هـا از 10۸ تـا در سـال 1۹۲۷ به 
3۲۸ تـا در سـال 1۹31 رسـید. رفته رفته فیلم های سـیاه و سـفید 
جایشـان را به فیلم هـای رنگی دادند. در سـینمای هند نخسـتین 
تـاش ها بـرای تولید انیمیشـن صـورت گرفت. کاخ هـای بزرگ 
سـینمایی ساخته شـد و چهره و سـر و وضع تماشـاگران سینمایی 

هـم تغییر کـرد، به ویژه سـینما رشـد قابـل ماحظـه ای در میان 
طبقـه کارگـر جامعـه داشـت کـه در دوران فیلـم هـای صامـت 
بخـش کوچکـی از درصد فـروش بلیـت به آنهـا تعلق داشـت. در 
سـال هـای جنـگ جهانـی دوم تولید فیلـم کم شـد که بـه دلیل 
محدودیـت واردات نگاتیو بود ولی تماشـاگران سـینمای هند هنوز 
وفـادار بودنـد و هر سـال بر رونق سـینماهای کشـور مـی افزودند.

تولد موج نوی سینما
تقریبا سـال 1۹4۷ بود که صنعت سـینمای هند دسـتخوش تغییر 
شـد  و در ایـن دوره اسـت کـه سـینمای مـدرن هنـد متولد شـد. 
داسـتان هـای تاریخی و اسـاطیری سـال هـای پیش جایشـان را 
بـه فیلم های اصـاح کننـده اجتماعی دادنـد که نگاه انتقـادی به 
سیسـتم های اجتماعـی مانند سـنت جهیزیه دادن، چندهمسـری 
و ... داشـتند. در سـال های 1۹50 فیلمسـازانی مانند بیمـال روی و 
سـاتیا جیت رای تمرکزشـان را روی زندگی طبقه فرودست جامعه 
گذاشـتند کـه تا آن سـال هـا تقریبا داسـتان هـای فراموش شـده 

ای بودنـد.
در سـال های 1۹۶0 متاثـر از تغییـرات سیاسـی و اجتماعـی و 
همینطـور سـینمایی در کشـورهای اروپایـی و آمریـکا، مـوج نوی 
سـینمای هند به وجـود آمد کـه بنیانگذارانـش فیلمسـازانی مانند 
مرینال سـن، ریتویک گاتـاک بودند. فیلـم های ایـن دوران که به 
شـدت می خواسـتند بیش از پیـش واقـع گرایانه و درباره شـناخت 
و درک آدم هـای عـادی باشـند متفـاوت از تولیدات تجـاری بودند 
گرچـه  فیلـم های تجـاری بیشـترین سـود را بـه همراه داشـتند. 
رفتـه رفته فیلـم های تجـاری به فیلـم »ماسـاال« تبدیل شـدند، 
ماسـاال ترکیـب ژانرهایی مانند اکشـن، کمـدی و ملودرام اسـت و 
در هـر فیلـم از گونـه ماسـاال دسـت کـم شـش کلیـپ موسـیقی 
وجـود دارد. ژانـر ماسـاال شـکل دهنـده قالـب فیلم هـای معاصر 

بالیوودی اسـت.

فیلم ماساال، بالیوودی که امروزه می شناسیم
یکـی از موفـق تریـن فیلمسـازان سـال هـای 1۹۷0، منموهـان 
دسـایی که پـدر فیلم ماسـاال نامیـده می شـود، از رویکـرد خود به 
سـینما  چنین دفاع مـی کرد: »مـن می خواهـم مردم فقرشـان را 
فرامـوش کنند. می خواهـم آنها را بـه دنیایی رویایی ببـرم که فقر 
نـدارد، گدا وجـود نـدارد، دنیایی که سرنوشـت مهربان اسـت. خدا 

مدام بـه بندگانـش رحمت می بخشـد.«
 آثــاری کــه آمیــزه حادثــه، رمانس،کمــدی و صدالبتــه آیتــم های 
ــد قــدرت  ــد هنــوز صنعــت ســینمای هنــد را در ی موســیقی دارن
ــه  ــه بیشــتری ب ــر توج ــای اخی ــال ه ــه در س ــد. گرچ ــود دارن خ
ــده  ــی ش ــای دراماتیک ــش ه ــردازی، تن ــخصیت پ ــگ، ش پیرن
ــد اســت کــه در  ــن قــدرت ســتارگان ســینمای هن ــا ای اســت ام

ــزایی دارد.  ــه س ــهم ب ــدی س ــای هن ــم ه ــروش فیل ف
ــی  ــر زاغــه نشــین« ســاخته دن ــم »میلیون ــت فیل ــس از موفقی پ
ــدی و براســاس  ــران هن ــا بازیگ ــه ب ــل در مراســم اســکار ک بوی
ــه  ــوود وارد مرحل ــینمای بالی ــد، س ــاخته ش ــدی س ــتانی هن داس
ــتر  ــد بیش ــینمای هن ــدرکاران س ــت ان ــاال دس ــد. ح ــدی ش جدی
بــه بازارهــای جهانــی توجــه دارنــد. تــاش هایــی بــرای ســهم 
خواهــی بیشــتر در بازارهــای جهانــی انجــام داده انــد. امــا 
ســوالی کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه آیــا فیلــم هــای 
ــه  ــه روزان ــاگران آمریکایی-ک ــرای تماش ــد ب ــی توانن ــوود م بالی
بــا فیلــم هــای جدیــدی از هالیــوود روبــه رو هســتند- جذابیــت 
ــاگران  ــرای تماش ــوود ب ــای بالی ــم ه ــا فیل ــند؟ قطع ــته باش داش
ــاط  ــی نق ــر در اقص ــای مهاج ــدی ه ــا هن ــیایی مخصوص آس
جهــان جذابیــت دارنــد امــا  آنهــا هنــوز بــرای رســیدن بــه ایــن 

ــد. ــرو دارن ــی پیش ــدف راه طوالن ه

شکل گیری سینما در هند

یک ایرانی چگونه سینمای هند را متحول کرد/ »ماساال« دنیای بدون فقر
 ارغوان اشتری

ســینمای کشــورها

http://mehrnews.com


صفحه 9 |  شماره 6 |  خرداد 95 MEHR NEWSAGENCY

»اللیــوود« نــام غیررســمی بخشــی از صنعــت ســینمای 
پاکســتان اســت کــه پایــگاه آن در شــهر الهــور اســت.

صنعــت ســینمای پاکســتان ســاالنه بــا تولیــد بــه طــور میانگین 
۶0 فیلــم  جــزو  بیســت کشــور برتــر دنیــا در زمینــه تولیــد فیلــم 

اســت.
گزارشــگر ســایت کالچــر تریــپ در مطلبی بــه تاریخچــه صنعت 
ســینمای پاکســتان پرداختــه کــه مــروری بــر بخش هایــی از آن 

ــی از لطف نیســت. خال
ــور  ــم در کش ــد فیل ــی تولی ــز اصل ــه مرک ــال 1۹۷1 س ــا س ت
پاکســتان شــهرهای الهــور، داکا و کراچــی بودنــد کــه بزرگترین 
ــوود«  ــه »اللی ــور ب ــهر اله ــتان در ش ــینمایی پاکس ــز س مرک
ــهر  ــتان، ش ــگاش از پاکس ــی بن ــس از جدای ــود و پ ــروف ب مع
ــینمایی  ــت س ــت و صنع ــرار گرف ــگادش ق ــور بن داکا در کش

ــت. ــهرت گرف ــوود« ش ــه »دالی ــگادش ب بن
بیشــتر فیلــم هــای پاکســتان بــه زبــان اردو تولیــد مــی شــود، اما 
فیلــم هایــی بــه زبان هــای انگلیســی یــا گویــش هــای پنجابی، 
پشــتو، ســیندهی نیــز ســاخته مــی شــوند کــه ایــن مســاله بــه 

دلیــل تنــوع گویــش هــا در کشــور پاکســتان اســت.

بیشــترین مخاطــب فیلم های پاکســتانی، مردم کشــور پاکســتان 
هســتند و ایــن کشــور تاش هــای بســیار اندکــی بــرای ورود به 
بازارهــای جهانــی و جشــنواره هــای جهانــی داشــته اســت. بــه 
همیــن دلیل صنعــت ســینمای پاکســتان مهجــور مانــده و خارج 

از پاکســتان شناخته شــده نیســت.
ــینمای  ــت س ــا صنع ــت ب ــز در رقاب ــوود« نی ــاح »اللی  اصط
بالیــوود و هالیــوود، نخســتین بــار توســط ســلیم ناصــر 
ــتفاده  ــال 1۹۸۹ اس ــتان س ــور در تابس ــه گلم ــتون نویس مجل س

ــود. ــوود ب ــه هالی ــا کلم ــازی ب ــه ب ــد ک ش

نظیر احمد خان
صنعــت ســینمایی کــه در شــهر الهــور قــرار دارد در ســال 1۹۲۹ 
بــا افتتــاح اســتودیوهای یونایتد پلیــرز در جــاده راوی آغــار به کار 
کــرد. در آن دوران پاکســتان و هنــد یــک کشــور بودند. موســس 
اســتودیوهای یونایتدپلیــرز، عبدالرشــید کاردار نــام داشــت.  ایــن 
ــا شــهرهای دیگــر هندوســتان کــه فیلــم  اســتودیو در رقابــت ب
ــه  ــه، دســت ب ــی و کلکت ــد، شــهرهای مومبای ــی کردن ــد م تولی

تولیــد فیلــم مــی زد.
نظیــر احمــد خــان، بازیگــری هنــدی - پاکســتانی بود کــه بعدها 
بــه کارگردانــی و تهیــه کنندگــی روی آورد و در دوران فعالیتــش 
کــه بیــش از 55 ســال بــود در ۲00 فیلــم حضــور یافــت. نظیــر 
احمــد خــان نخســتین چهــره موفــق ســینمای پاکســتان پیــش 
ــود، امــا وی در مقــام بازیگــر  و پــس از اســتقال ایــن کشــور ب
بــه دعــوت دوســتش عبدالرشــید کاردار بــه شــهرهای کلکتــه و 
بمبئــی رفــت و آمــد مــی کــرد. کاردار خاطره انگیزتریــن نقــش 

هــای کارنامــه احمــد خــان را بــه او پیشــنهاد مــی داد.
نظیــر احمــد خــان در شــهر بمبئــی )هنــد( نیــز اســتودیو داشــت 
ــد و  ــی هن ــه جدای ــر ب ــه منج ــی ک ــورش های ــه در دوران ش ک
پاکســتان شــد، در آتــش ســوخت. پــس از آن احمــد خــان کاما 
ــید کاردار  ــتش عبدالرش ــرد و دوس ــرت ک ــتان مهاج ــه پاکس ب

نیــز شــهر زادگاهــش الهــور را بــرای زندگــی برگزیــد. ایــن دو 
شــخص پیشــگامان صنعــت ســینمای پاکســتان هســتند.

پیامدهای استقالل پاکستان
ــال 1۹4۷  ــتان در س ــد و پاکس ــی هن ــس از جدای ــال پ ــک س ی
تولیــد فیلــم در پاکســتان شــروع شــد امــا کشــور تــازه تاســیس 
دچــار کمبود تجهیــزات فیلمبــرداری بــود و  بســیاری از بازیگران 

و کارگــردان هــای ســینما بــه هنــد مهاجــرت کــرده بودنــد.
ــه یــاد تــو« بــه کارگردانــی  نخســتین فیلــم بلنــد پاکســتان »ب
دائــود چانــد در ســال 1۹4۸ فیلمبــرداری شــد امــا در ســال های 
ــام »دو  ــا ن ــق پاکســتان ب ــم موف ــه نخســتین فیل ــود ک 1۹50 ب
ــی  ــا و مرتضــی گیان ــال پاش ــور کم ــی ان ــه کارگردان آنســو« ب
ــود. »دو آنســو«  ــر پــرده نمایــش ب ســاخته و مــدت ۲5 هفتــه ب
ــه  ــه مرف ــی طبق ــاره خودخواه ــجاع درب ــم ش ــتانی از حکی داس

ــود. ــرار داده ب ــم ق ــه را دســتمایه فیل جامع

عصر طالیی سینما
ســال هــای 1۹۶0 آغــاز تولیــد فیلــم هــای رنگــی در پاکســتان 
ــال  ــپتامبر س ــتان اســت. در س ــینمای پاکس ــی س و دوران طای
1۹۶5 ورود و نمایــش فیلــم هــای هنــدی در پاکســتان ممنــوع 
شــد امــا ســینمای پاکســتان از ایــن تصمیــم آســیبی نخــورد و 

توانســت تماشــاگر بیشــتری را جــذب تولیــدات خــود کنــد.
سـال هـای 1۹۷0 اسـتعدادهای جدیـدی در سـینمای پاکسـتان 
پیـدا شـدند که یکـی از آنها »سـانجیتا« بود. سـانجیتا نـام هنری 
بازیگـر و کارگـردان مشـهور پاکسـتانی اسـت. او نخسـتین بـار 
در  سـانجیتا  کـرد.  آفرینـی  نقـش   1۹۶۹- Kankganin در

سـال1۹۷1 بـه شـهر الهـور آمـد و در ایـن شـهر سـاکن شـد.
ــرار  ــن ق ــار پشــت دوربی ــتین ب ــرای نخس ــال 1۹۷۹ ب وی در س
گرفــت و »دختــر اجتماعــی« را ســاخت. فیلــم بــا فــروش خوبی 
ــن  ــن کارگــردان و بهتری ــز بهتری ــه رو شــد و ســانجیتا جوای روب
ــن  ــم تری ــگار« مه ــرد. »ن ــود ک ــگار« را از آن خ ــر زن »ن بازیگ

ــت. ــتان اس ــینمای پاکس ــز در س ــدای جوای ــم اه مراس
ــک  ــوان ی ــه عن ــور را ب ــید ن ــن س ــی« همچنی ــر اجتماع »دخت
فیلمنامــه نوبــس خــوش قریحــه بــه جامعــه ســینمای پاکســتان 

ــه فیلمســازی روی آورد. ــور بعدهــا ب معرفــی کــرد. ســید ن

سید نور
ــای  ــه احی ــن فیلمســازان در شــهر الهــور کــه ب یکــی از بهتری
دوبــاره صنعت ســینمای »اللیــوود« در ســال های میانــی 1۹۹0 
کمــک کــرد، ســید نــور نــام دارد. او فیلمســازی پــرکار اســت که 
تــا حــاال بیــش از 40 فیلــم کارگردانــی کــرده اســت. نخســتین 
تجربــه فیلمســازی او »قســم« )1۹۹۲( در دورانــی تولید شــد که 
ســینمای پاکســتان بدتریــن دوره خــودش را ســپری مــی کــرد.

ــم  ــا فیل ــه رو شــد و در تضــاد ب ــی روب ــا فــروش خوب »قســم« ب
ــتان  ــا در پاکس ــال ه ــه آن س ــود ک ــی ب ــروش پنجاب ــای پرف ه
فــروش خوبــی داشــتند. فیلم بعــدی ســید نــور، »جیــوا« )1۹۹5( 
ــور  ــه کش ــرت ب ــتان در مهاج ــردم پاکس ــاش م ــر و ت ــه فق ب
ــرای  ــری ب ــده بهت ــه آین ــراد ب ــن اف ــه ای ــردازد ک ــی پ ــان م یون

ــد. ــد دارن ــواده هــای خــود امی خان

فروپاشی صنعت سینمای پاکستان
بــا روی کار آمــدن محمــد ضیــاء الحــق در ســال هــای پایانــی 
دهــه ۷0 قوانیــن جدیــدی بــرای فیلمســازان وضــع شــد. 
فیلمســازان پاکســتانی بایــد دارای مــدارک تحصیلــی مــی بودند. 
عــاوه برایــن تعطیلــی بســیاری از ســالن هــای ســینما و مالیات 
هــای ســنگین بــه فروپاشــی و رکــود ســینمای پاکســتان کمک 

کــرد.
ــوان در ســال  ــه چهــل عن ــم ب ــد فیل در ســال هــای 1۹۹0 تولی
رســید کــه همــه ایــن فیلــم هــا را  معمــوال یــک اســتودیو تهیــه 
مــی کــرد. تولیــدات کمپانــی هــای دیگــر بــا هزینــه شــخصی 
ــردان  ــدادی کارگ ــا تع ــد، ام ــی ش ــاخته م ــا س ــردان ه کارگ

ــد. ــه در ببرن ــن بحــران جــان ســالم ب توانســتند از ای

ثمینا پیرزاد
ثمینــا پیــرزاد یکــی دیگــر از  فیلمســازان موفق پاکســتان اســت 
ــار پیــرزاد  ــا بازیگــری ســینما را شــروع کــرد. نخســتین ب کــه ب
در ســال 1۹۷۶ در »نزدیکیــان« حضــور یافــت. او ســپس بــرای 
تلویزیــون پاکســتان شــروع بــه برنامه ســازی کــرد. وی در ســال 
1۹۹۹ »انتهــا« را بــرای ســینما ســاخت. »انتهــا« کــه به مســاله 
ــش  ــز شــد و نمای ــی پرداخــت، بحــث برانگی ــت م ــک حرم هت
فیلــم را در ســینماها متوقــف کردنــد. پیــرزاد توانســت بــا گرفتن 
حکمــی از دادگاه دوبــاره فیلــم را در ســینماها بــه نمایــش دراورد. 

فیلــم بعــدی پیــرزاد »شــرارت« )۲003( نــام دارد.

مهرین جبار
یکــی از معــدود فیلــم هــای پاکســتانی کــه توانســت موفقیــت 
هــای بیــن المللــی کســب کنــد، »رام چنــد پاکســتانی« )مهریــن 
ــاگران را از  ــزه تماش ــت جای ــم توانس ــت. فیل ــار،۲00۸( اس جب
جشــنواره بیــن المللــی فیلــم فرایبــورگ و جایــزه فیپرشــی را از 

ــرد. ــن )جشــنواره ســینمای آســیا و عــرب( بگی ســینه ف
ــن  ــازی مهری ــه فیلمس ــتین تجرب ــتانی«، نخس ــد پاکس »رام چن
جبــار و داســتان واقعــی پــدر و پســری پاکســتانی را بازگــو مــی 
کــرد کــه بــی هــدف از مــرز هنــد عبــور مــی کننــد و بــه همیــن 
دلیــل ســال هــا زندانــی مــی شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه 

مــادر پســر هیــچ اطاعــی از سرنوشــت آنهــا نــدارد.
مهریــن جبــار فیلمســازی را از ســن کــم از پــدرش یــاد گرفــت 
ــس  ــهر ل ــا ش ــگاه کالیفرنی ــال در دانش ــال 1۹۹3 دو س و در س

ــه پاکســتان برگشــت. ــد و ســپس ب آنجلــس ســینما خوان

وضعیت امروز سینمای پاکستان
ســال ۲005 مقامــات مســئول ســینمای پاکســتان مجــوز ورود 
ــش  ــد. نمای ــادر کردن ــتان ص ــه پاکس ــوود را ب ــای بالی ــم ه فیل
ــان  ــی را می ــدی در ســینماهای پاکســتان رقابت ــم هــای هن فیل
ــور  ــهورتر کش ــوالت مش ــا محص ــور ب ــن کش ــازان ای فیلمس
همســایه بــه وجــود آورد و بــه تعامــل و همــکاری هــای بیشــتر 

ــد.   ــی ش ــتان منته ــد و پاکس ــور هن ــت دو کش صنع

شکل گیری سینما در پاکستان

پاکستانی ها »اللیوود« 
دارند/ سینمایی که 

فرامرزی نیست
ارغوان اشتری

ســینمای کشــورها
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ســینمای بنــگادش گرچه می توانســت اثــر تعیین کننــده ای بر 
سینمای جنوب آسیا بگذارد و تا اندازه ای هم این جایگاه را دارد ولی 

در کل صنعتی کم رونق اســت.
صنعــت ســینمای کشــور بنــگادش از ســال های 1۹۸0 رونــق 
گرفت و در سال های 1۹۹0 به اوج خود رسید و در حقیقت سال های 
1۹۶0،۷0،۸0 و تا نیمه های ســال های 1۹۹0 سینمای بنگادش 
پر رونق بود و توسعه سریعی نیز داشت. سال ۲014 یکی از بهترین 
ســال های صنعت سینمای بنگادش از جنبه اقتصادی بود و برخی 
از پرفــروش ترین فیلــم های تاریخ ســینمای بنگادش در ســال 
۲014 تهیه شــدند. فیلم »کیش و مات« که در ســال ۲014 اکران 

شد جزو پرفروش های این کشور بود.
ایــن ســینما گرچــه چنــدان شــناخته شــده نیســت ولی آشــنایی 
بــا تاریــخ ایــن ســینما کــه بعضــا بــه »دالیــوود« نیــز شــناخته 

ــت. ــف نیس ــی از لط ــود، خال می ش
ــگادش ســاخته شــد،  ــه بن ــه در منطق ــدی ک ــم بلن ــن فیل اولی
»آخرین بوســه« محصول 1۹31 است ولی نخستین نمایش فیلم 
در این کشــور به ۲4 آوریل ســال 1۸۹۸ برمی گردد؛ در دوره ای که 
کمپانــی بردفــورد بیوســکوپ در ســالن کــراون نزدیک بنــدر داکا 
فیلــم نمایــش مــی داد و البته بنــگادش کشــور مســتقلی نبود.

از فیلـم هـای مهم تجـاری بنـگادش می تـوان به دختـر کولی 
)موتیور رحمان پانو،1۹۹1(، صورت و نقاب )عبدالجبار خان،1۹5۶(، 
مونپورا )غیاث الدین سلیم، ۲00۹(، کیش و مات )آشیکور رحمان 

،۲014( و آگنـی )افتـکار چودهری،۲014( اشـاره کرد.

دوران صامت
روز ۲4 آوریــل ســال 1۸۹۸ مجلــه هفتگــی بنگالــی به نــام »داکا 
ــکوپ در  ــورد بیوس ــی بردف ــه کمپان ــزارش داد ک ــروکاش« گ پ
ســالن کــراون در پاتوآتولــی فیلــم هایــی را بــه نمایــش در مــی 
ــم  ــری و فیل ــای خب ــش ه ــامل بخ ــا ش ــش ه ــن نمای آورد. ای
هــای کوتــاه می شــدند. نخســتین ســالن ســینما در شــهر داکا با 
نــام پیکچــر هــاوس در ســال هــای 1۹13 و 1۹14 ســاخته شــد.

بــه نقــل از ســایت بنــگال مویــز، بعدهــا نــام ایــن ســالن ســینما 
را بــه نیــو پیکچــرز هــاوس تغییــر دادنــد و ســرانجام نامــش را 
»شبســتان« گذاشــتند. در ســال 1۹4۷ حــدود ۸0 ســالن ســینما 

ــت. ــود داش ــه وج در منطق

نخستین گسترش ها
ــال  ــگال، روی ــم بن ــش فیل ــد و نمای ــازمان تولی ــتین س نخس
ــرا الل ســن در  ــی در ســال 1۸۹۸ توســط هی بیوســکوپ کمپان
شهر کلکته تاسیس شد. آن زمان کشورهای پاکستان و بنگادش 
مستقل نبودند. نخســتین فیلم های بنگالی در سال 1۹1۹ ساخته 
شــد اما  بییشتر فیلم ها در شهر کلکته )در هند کنونی( ساخته می 
شــد و در ســال 1۹31 »آخریــن بوســه« را خانــواده نواب از شــهر 

داکا تهیــه کــرد.

دوران پاکستان
ــتین   ــال 1۹4۷ نخس ــتان در س ــد و پاکس ــی هن ــس از جدای پ
ــم  ــک فیل ــد ی ــاخته ش ــتان س ــرق پاکس ــه در ش ــی ک فیلم
خبــری دربــاره دیــدار محمــد علــی جنــاح بــود کــه در 
ســال 1۹4۸ و توســط گوینــده رادیــو نظیــر احمــد تهیــه شــد. 
نخســتین فیلــم بلنــدی کــه در شــرق پاکســتان )بنــگادش 
کنونی( ســاخته شــد، »چهره و نقاب« نام داشــت که عبدالجبار 

خــان آن را ســاخت و ســوم اوت 1۹5۶ تدوینــش کــرد. تمامی 
ــور  ــاب« در شــهر اله ــد »صــورت و نق مراحــل پــس از تولی

پاکستان انجام شد.
ایالــت شــرق بنــگال ســوم آوریــل ســال 1۹5۷ ســازمان توســعه 
ســینمایی شــرق پاکســتان )EPFDC(( را تاســیس کــرد. 
نخســتین فیلــم ایــن ســازمان »زندگــی یــک دختــر روســتایی« 
)1۹۶0، فاطمــه الهونی( نام داشــت. در ســال هــای پایانی 1۹۶0 
هر سال به طور میانگین بین ۲0 تا 30 فیلم در منطقه تولید می شد.

پس از استقالل
روز 1۶ دســامبر ســال 1۹۷1 بنــگادش بــه عنــوان یــک کشــور 
مســتقل از پاکســتان به رســمیت شناخته شــد. در ســال 1۹۷۹ در 
بنــگادش 51 فیلــم بــه نمایش عمومــی درآمــد و در ســال های 
1۹۹0 ســاالنه بیــش از ۹0 فیلــم در کشــور نمایش داده می شــد.

وضعیت کنونی
اخیرا صنعت ســینمای بنگادش در رقابت ســختی بــا فیلم های 
خارجی، شــبکه هــای ماهوره ای، شــبکه ویدیویی روبه رو اســت. 
میــزان مخاطب ســینما کم شــده اســت. انتقــادی که بــه صنعت 
ســینمای بنگادش وارد می شــود، تولید فیلم های با کیفیت نازل 
است که فقط به موضوع های خشــونت آمیز و ملودرام می پردازد.
گرچــه فیلــم هــای بنگادشــی بیشــتر عامــه پســند هســتند، اما 
فیلمسازان ستایش شــده ای هم در این کشور سکونت دارند مانند 
ظهیــر ریحــان، همایون احمــد، عالــم گیر کبیــر، طارق مســعود. 
از  ســال ۲003 کشــور بنــگادش هر ســاله در بخــش فیلم های 
خارجی زبان اسکار، فیلم به آکادمی علوم و هنر سینمایی معرفی می 
کنــد. »متیر موینا« ســاخته طارق مســعود نخســتین فیلــم تاریخ 
ســینمای بنگادش است که از ســوی این کشــور برای رقابت در 

اسکار معرفی شد.
ــینمای  ــت س ــد صنع ــه بدانی ــد ک ــب باش ــان جال ــاید برایت ش
بنگادش در بخش جشنواره ها نیز دستش خالی نیست و می توان 
گفت شناخته شده ترین جشنواره سینمایی اش جشنواره بین المللی 
فیلــم »داکا« اســت. ایــن رویــداد ســینمایی اولیــن بــار در ســال 

ــا امــروز نیــز برگــزار می شــود. 1۹۹۲ برگــزار شــد و ت
برخــی منابــع اعــام کرده اند در کشــور بنــگادش بیــش از ۹00 
ســالن ســینما وجود دارد که فیلم هــای خارجی به ویــژه هندی نیز 
بــه نمایــش می گذارنــد. از آنجا کــه میزان تولیــد ســاالنه فیلم در 
»دالیوود« به رقمی زیر 100 فیلم در سال می رسد طبیعی است که 

برای این تعداد ســینما نیاز به فیلم خارجی نیز باشــد.
طبق اطاعات ویکیپدیا کشــوری اســت واقع در جنوب قاره آســیا 
و شــرق هند، پایتخت آن داکا و جمعیت آن 14۸ میلیون نفر است.

ارغوان اشتری

شکل گیری سینما در بنگالدش

گریزی به سینمای بنگالدش/ با »دالیوود« آشنا شوید

ســینمای کشــورها
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تاریــخ ســینمای اندونــزی قدمتــی طوالنی تــر از 
ــه  ــینما ب ــدان س ــه عاقه من ــزی دارد ک آن چی
ــود  ــا وج ــی ب ــد ول ــور می کن ــان خط ــن ش ذه
چنیــن قدمتــی خیلی هــا بــا ســینمای این کشــور 

ــد. ــی ندارن آشــنایی کاف
فقــدان اطاعــات و منابــع قابــل اســتناد ســبب 
شــده کــه نقطــه شــروع ســینما در ایــن کشــور 
آســیایی جنــوب شــرقی چنــدان مشــخص 
نباشــد امــا در اوایل ســال هــای 1۹۲0 نخســتین 
ــده  ــزی دی ــینمای اندون ــی س ــانه های بالندگ نش

شــد.

دوران استعمار هلند
نخســتین فیلم هایــی کــه در اندونــزی بــه 
ــا  ــت هلندی ه ــد تحــت مدیری ــش درمی آم نمای
بــود و بیشــتر فیلم هــای وارداتــی در ســینماهای 
ایــن کشــور روی پــرده می رفــت کــه ایــن فیلــم 
 Gambar Hidoep هــای وارداتــی بــه
ــتند. در آن دوره  ــهرت داش ــده ش ــر زن ــا تصاوی ی
ــه  ــزی ب ــود و اندون ــد ب ــتعمره هلن ــزی مس اندون
ــم  ــتین فیل ــت. نخس ــهرت داش ــد ش ــد هلن هن
هــای بــه نمایــش درآمــده بــه ســال 1۹00 برمی 
گــردد. در ســال 1۹۲۶ یــک کارگــردان هلنــدی 
 Loetoeng بــه نــام هولــدراپ فیلمی بــه نــام
 1۹۲۸ ســال  در  ســاخت.   Kasaroeng
ــرادران  ــه مدیریــت ب ــم ب کمپانــی هالیمــون فیل
ــد، نخســتین  ــی بودن ــران چین ــه مهاج ــگ ک ون
ــی ون  ــی ل ــام ل ــه ن ــزی ب ــت اندون ــم صام فیل
جــاوا )1۹۲۸( را تهیــه کــرد کــه داســتان دختری 
بــود کــه بــه زور والدینــش او را بــه ازدواج مــردی 
در مــی آوردنــد. گرچــه فیلــم شکســت خــورد اما 
بــرادران ونــگ کمپانــی دیگــری بــه نــام باتاوایــا 

ــد. ــم تاســیس کردن فیل
-کــه  دیگــری  کمپانی هــای  زودی  بــه 
مدیریــت  چینــی  مهاجــران  را  بیشترشــان 
ــم،  ــز فیل ــد تان ــد- تاســیس شــدند مانن می کردن
نانســینگ فیلــم و کمپانــی مشــهور »تــان  بوئن 
ــودور« و  ــه در ســال 1۹۲۸ »راز بوروب ســوان« ک
»روحــی بــا دســت خونیــن« را تهیــه کــرد کــه 
ــزی در  ــینمای اندون ــای س ــاش ه نخســتین ت
ژانــر وحشــت بــود و فیلــم هــا بــا اســتقبال روبــه 

ــدند. رو ش
ــل  ــه دو دلی ــا ب ــد چینی ه ــت بدانی ــب اس جال
ــد؛  ــده بودن ــزی ش ــینمای اندون ــت س وارد صنع
ــی  ــال درآمدزای ــر و دنب ــا تاج ــه ذات نخســت آنک
ــن کار را  ــزی ای ــردم اندون ــه م ــد و دوم آنک بودن

ــتند. ــی دانس ــود م ــان خ دون ش
ــال  ــوب، در س ــا گل ــایت جاکارت ــزارش س ــه گ ب
هــای 1۹30 چندیــن کمپانــی فیلــم کــه توســط 
ــموس  ــد کاس ــد، مانن ــی ش ــا اداره م ــدی ه هلن
فیلــم و کینــوورک کارلــی تاســیس شــدند. 
ــوس فرانکــن )مستندســاز  ــک و مان ــرت بانی آلب
فیلــم  دو   1۹30 هــای  ســال  در  هلنــدی( 
شــاخص در ســینمای اندونــزی کارگردانــی 
نــام   »Pareh« فیلــم  نخســتین  کردنــد. 

ــود.  ــتا ب ــقانه ای در روس ــتان عاش ــت و داس داش
ایــن فیلــم را نخســتین تاش هــای فیلمســازان 
اندونــزی در ســاختن مضامیــن جــدی مــی دانند. 
فیلــم  بازســازی   »Moonglow« دومــی
هالیــوودی »شــاهزاده خانــم جنــگل« )1۹3۶( با 
 Terang« .نقش آفرینــی دوروتــی المــور بــود
Boelan« نخستین فیلم موفق تجاری اندونزی 
اســت کــه ســتاره هــای زیــادی را بــه ســینمای 

ــرد. ــی ک ــزی معرف اندون

اشغال ژاپنی ها
در دوران جنــگ جهانــی دوم اندونــزی بــه 
ــز  ــزی نی ــینمای اندون ــد. س ــن درآم ــغال ژاپ اش
ــا  ــی ه ــت. چین ــرار گرف ــغال ق ــر اش تحــت تاثی
ــرادران ونــگ و همینطــور اروپایی هــا  از جملــه ب
ــدند  ــذف ش ــزی ح ــینمای اندون ــت س از صنع
ــینمای  ــت س ــود اداره صنع ــا خ ــزی ه و اندون
ــن دوران  ــد. در ای ــت گرفتن ــان را در دس کشورش
ژاپنــی هــا بیشــتر فیلم هــای تبلیغاتــی سیاســی 
ــه  ــی ب ــه کم ــتند و عاق ــی می خواس و اجتماع
ــتر از  ــینما بیش ــتند. س ــس داش ــای رمان فیلم ه
ــی  ــزار دولت ــه اب ــد ب ــرگرم کننده باش ــه س اینک
ــک  ــا تکنی ــزی ه ــا اندون ــود، ام ــده ب ــل ش تبدی
ــم را از  ــد فیل ــبک تولی ــازی و س ــای فیلمس ه

ــد. ــاد گرفتن ــا ی ژاپنی ه

استقالل اندونزی
ــا  ــی ه ــزی از تصــرف ژاپن ــال 1۹45 اندون در س
درآمــد. بــه دلیــل مشــکات اجتماعــی از ســال 
1۹4۷ تــا 1۹4۹ فیلمــی در اندونــزی ســاخته 
ــزی اســتقال خــود  نشــد. در ســال 1۹4۹ اندون
را بــه دســت آورد. کمپانــی تــان و بــرادران ونــگ 
دوبــاره کار تهیــه فیلــم را از ســر گرفتند.در ســال 
ــه  ــد ک ــاخته ش ــددی س ــای متع ــم ه 1۹50 فیل
ــال حاضــر  ــا در ح ــم ه ــن فیل ــی از ای ــط یک فق
ــمر  ــاخته اس ــش« س ــون و نیای ــود دارد: »خ وج

اســماعیل.
در ســال هــای 1۹50 موسســه ملــی فیلــم 

اندونــزی )پرفینــی( و نخســتین جشــنواره فیلــم 
اندونــزی بنیا ن گــذاری شــد. در ســال 1۹5۷ 
وارادات فیلــم هــای هالیــوودی بــه زیــان 
ــد  ــازان مترص ــود و فیلمس ــی ب ــدات داخل تولی
محــدود کــردن واردات فیلــم بــه اندونــزی 
ــر  ــوود ب ــر هالی ــال تاثی ــر ح ــه ه ــا ب ــد. ام بودن
تماشــاگران ســینما و فیلمســازان اندونــزی 

ــود. ــکار ب ــل ان غیرقاب
در ســال 1۹۶۹ دولــت اندونــزی محدودیــت ورود 
ــال  ــزی را اعم ــه اندون ــی ب ــای خارج ــم ه فیل
ــینمای  ــورای س ــت ش ــال 1۹۷۹دول ــرد. در س ک
ــا برنامــه هــای  ــزی را تشــکیل داد ت ــی اندون مل
دولــت را بــرای اعمــال نفــوذ بــر ســینما و رابطــه 

ــد. ــی مشــخص کن ــا ســازمان هــای دولت ب

سال های 1980
ســال هــای 1۹۸0 دوران طایــی ســینمای 
اندونــزی اســت. در ایــن دوران فیلــم هــای 
خــوب و موفــق تجــاری ســاخته شــد ماننــد نــاگا 
ــی  ــم های ــا فیل ــال ه ــن س ــر )1۹۸۹(. در ای بون
ــن  ــا را بهتری ــدان آنه ــه منتق ــد ک ــاخته ش س
ــی  ــزی م ــینمای اندون ــخ س ــای تاری ــم ه فیل
ــادی  ــت اقتص ــای 1۹۸0 وضعی ــال ه ــد. س دانن
ســینمای اندونــزی بــه ثبــات رســید و راه را 
بــرای موفقیــت هــای آتــی همــوار کــرد. فیلــم 
Tjoet Nja' Dhien بــه کارگردانــی اروس 
جــاروت نخســتین فیلــم از کشــور اندونــزی بــود 
ــن در  ــم ک ــش در جشــنواره فیل ــرای نمای ــه ب ک
ــده  ــم نماین ــن فیل ســال 1۹۸۹ انتخــاب شــد. ای

ــت. ــوده اس ــز ب ــکار نی ــزی در اس اندون

سال های 1990
در ســال هــای ابتدایــی 1۹۹0 فیلــم هــای 
تجــاری بــه ســمت و ســوی ژانــر کمــدی 
بکــوب بکــوب رفــت. ورود فیلــم هــای خارجــی 
آزاد شــد و کیفیــت فیلــم هــای اندونــزی پاییــن 
آمــد. رقابــت ســختی میــان تولیــدات داخلــی بــا 
فیلــم هــای هالیــوودی و هنــگ کنگــی وجــود 

ــد  ــم تولی ــم 115 فیل ــه رق ــوری ک ــت. ط داش
شــده در ســال 1۹۹0 بــه 3۷ عــدد در ســال 
1۹۹3 رســید. در ایــن دوران تلویزیــون نیــز 
ــود. در ایــن ســال  ــر نب ــی تاثی در افــت ســینما ب
هــای تولیــد فیلــم هــای درجــه ب بیشــتر شــد.

سینمای معاصر اندونزی
در ســال هــای ۲000 فیلمســازی مســتقل در این 
ــده شــدن  ــق گرفــت و پــس از برچی کشــور رون
دولــت ســوهارتو، ســینما توانســت بــه مضامینی 
بپــردازد کــه در دوران دولــت او ممنــوع بــود 

ــژاد و ... ــق، ن ــب، عش ــد مذه مانن
در سـال ۲00۹ نخسـتین فیلـم انیمیشـن بلنـد 
سـینمای اندونزی بـه نام »آواز تا سـحر« به تولید 
رسـبد. در سـال هـای ۲010-۲011 مالیات های 
سـنگینی برای نمایـش فیلم هـای خارجی وضع 
شـد که بـه کاهـش نمایش فیلـم هـای خارجی 
در سـینماهای اندونزی منجر شـد. بنابراین خرید 
فیلـم هـای دی.وی.دی قاچاق رونق زیـادی پیدا 

. کرد

جمع بندی
ــی از  ــن( یک ــس از فیلیپی ــزی )پ ــینمای اندون س
توســعه یافتــه تریــن ســینماهای جنــوب شــرق 
آســیا اســت. هرچنــد درآمــد صنعــت ســینما بــه 
ــت.  ــاد نیس ــدان زی ــور چن ــت کش ــل جمعی دلی
صنعــت ســینمای اندونــزی آنقــدر گســترده 
نیســت کــه فیلمســازان فراوانــی در آن فعالیــت 
ــیاری از  ــل بس ــن دلی ــه همی ــند ب ــته باش داش
کارگــردان هــای ســینما رو بــه کار در تلویزیــون 
و تئاتــر مــی آورنــد. ژانرهایــی کــه در ســینمای 
ــت.  ــدود اس ــود مح ــی ش ــاخته م ــزی س اندون
ــت.  ــدی اس ــوب کم ــای محب ــه ه ــی از گون یک
ــم هــای جــوان پســند هــم در ســال هــای  فیل
1۹۸0 در میــان جوانــان محبوبیــت بســیاری 

ــت. داش
امــا مــردم اندونــزی تــا چــه حــد بــرای میــراث 
ــز  ــتند؟ مرک ــل هس ــرام قای ــود احت ــی خ فرهنگ
فیلــم اندونــزی گــزارش مــی دهــد که ســینمای 

ــژه ای دارد. ــت وی کشــور اهمی
از فیلــم هــای مهــم و کاســیک ســینمای 
ــذر خواهــد  ــان گ ــه طوف ــوان ب ــی ت ــزی م اندون
ــرد.  ــاره ک ــار )1۹۸۷( اش ــاگا بون ــرد )1۹۷۷(، ن ک
ســینمای آلترناتیــو نیــز چنــدان رونقی در کشــور 
ــن  ــازان چنی ــی از فیلمس ــدارد. یک ــزی ن اندون
ــم هــای  ــا اســت کــه فیل فیلم هایــی تگــو کارای

ــازد. ــی س ــزی م ــر برانگی ــدی و تفک ج
ــددی شــده و  ــز متع ــده جوای ــا برن ــم ه ــن فیل ای
ــرای  ــد. ب ــده ان ــع ش ــدان واق ــند منتق ــورد پس م
حفــظ میــراث ســینمایی کشــور اندونــزی 
ــو ســونک  ــام اورل ــه ن یــک فیلمســاز هلنــدی ب
ــرد.  ــداری ک ــزی« را راه ان ــم اندون ــز فیل »مرک
ــی  ــای قدیم ــم ه ــیو فیل ــظ آرش ــدف او حف ه
ــا ۲00۷  ــای ۲004 ت ــال ه ــونک در س ــود. س ب
رییــس جشــنواره فیلــم بیــن المللــی جاکارتــا نیز 
بــود. در اندونــزی جشــنواره فیلــم اندونــزی نیــز 
برگــزار مــی شــود کــه هــم تــراز جوایــز اســکار 

ــت. ــزی اس ــینمای اندون ــی س ــرای اهال ب
بنابــر اطاعــات ویکی پدیــا اندونــزی یــک 
مجمــع الجزایــر متشــکل از 1۷50۸ جزیــره و 33 
اســتان اســت. اندونزی ۲3۸ میلیــون نفر جمعیت 

. د ر ا د
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آغــاز تاریــخ ســینمای فیلیپیــن بــه روز نخســت ژانویه ســال 
ــرک در  ــر متح ــتین تصاوی ــه نخس ــردد ک ــی گ 1۸۹۷ برم

ــه نمایــش درآمــد. ــل ب ــرا شــهر مانی ســالن دو پرتی
ــن  ــپانیولی اولی ــوسِ  اس ــو رام ــد آنتونی ــال بع ــک س ی
ــرداری  ــر تصویرب ــن لومی ــتفاده از دوربی ــا اس ــا را ب نماه
ــه کننــدگان ســینمای  ــان و تهی کــرد. نخســتین کارگردان
فیلیپیــن تقریبــا کارآفرینــان ثروتمنــد خارجــی یــا خارجــی 
ــاکن شــده  ــن س ــی در فیلیپی ــد کــه موقت ــی بودن های

ــد. بودن
ــت  ــم صام ــن فیل ــپتامبر 1۹1۹ اولی ــم س ــا روز دوازده ام
فیلمســازان فیلیپینــی ســاخته شــد: »کشــور بکــر« فیلمــی 
ــی  ــه کارگردان ــکال ب ــهور موزی ــنامه مش ــه از نمایش برگرفت
ــینمای  ــدر س ــب پ ــو لق ــوزه نپوموکن ــو. خ ــوزه نپوموکن خ
ــد. ــن ش ــینما در فیلیپی ــر س ــر هن ــن را دارد. او آغازگ فیلیپی

ــت ســینمای کشــورهای  ــان صنع ــه مشــکاتی گریب گرچ
مختلــف را در دنیــا گرفتــه امــا  ســینما بــرای مــردم فیلیپین 
ــه  ــازی اســت ک ــرگرم س ــوب س ــای محب ــرم ه ــی از ف یک
ــی کــرده و ســاالنه دو  ــی کارآفرین ــرای ۲۶0 هــزار فیلیپین ب
ــزو  ــن ج ــن فیلیپی ــی دارد. همچنی ــود مال ــزو  س ــارد پ میلی
ــینما را در  ــی س ــیو مل ــه آرش ــت ک ــورهایی اس ــن کش آخری

ــرد. ــیس ک ــال ۲01۲ تاس س
در کشــور فیلیپیــن دو مراســم اهــدای جوایــز ســاالنه مهــم 
ــینمای  ــی س ــه آکادم ــا ک ــز لون ــود دارد: جوای ــینمایی وج س
ــه  ــان ک ــز گاواد اوری ــد و جوای ــی کن ــدا م ــن آن را اه فیلیپی

ــد. ــار خاصــی دارن ــش اعتب برندگان

تاریخچه
روز نخســت ژانویــه ســال 1۸۹۷ چهــار فیلــم بــه نــام هــای 
ــتزن  ــی، مش ــص ژاپن ــی از رق ــر، نمای ــه س ــردی کاه ب م
ــق  ــری  و از طری ــی مت ــه شــکل ۶0 میل ــرا ب ــا، محــل اپ ه
پروژکتورهــای گومــون کرونــو در ســالن دو پرتیــرا در 
خیابــان اســکولتا شــماره دوازده در شــهر مانیــل بــه نمایــش 
ــود  ــپانیایی ب ــربازی اس ــه س ــرا ک ــو ناگوئ ــد. کارل درآمدن
دوربیــن فیلمبــرداری لومیــر را همــراه 30 فیلــم بــا همکاری 
ــن وارد  ــز و لیبم ــای پریت ــام ه ــه ن ــی ب ــدار سوئیس دو بانک
فیلیپیــن کــرد. در مــاه اوت 1۸۹۷ لیبمــن و پریتــز فیلــم ها را 
در مانیــل بــه نمایــش گذاشــتند. ســینما در خیابــان اســکولتا 

ــود. ــع شــده ب واق
ــینمایی  ــرا س ــام والگ ــه ن ــک انگلیســی ب ــال 1۹00 ی در س
را در مانیــل تاســیس کــرد. دومیــن ســالن ســینما در 1۹0۲ 
توســط ســاموئل رباربــر یــک کارآفریــن اســپانیایی ســاخته 

شــد.
کمیســیون فیلیپیــن در ابتــدا ســینما را یــک ابــزار 
اطاعاتــی مــی دیدنــد امــا در ســال 1۹0۹ وزارت 
ــه  ــی پات ــازی را از کمپان ــل فیلمس ــزات کام ــوم، تجهی عل
خریــداری کــرد و چارلــز مارتیــن مدیــر فیلمبــرداری 
ــه فرانســه  ــرای آمــوزش ب ــود ب ــی ب خــود را کــه آمریکای
فرســتاد. مارتیــن پــس از یکســال برگشــت. در ایــن 
ــن  ــه فیلیپی ــی ب ــازی بریتانیای ــروه فیلمس ــک گ دوران ی
آمدنــد و بــه فیلمبــرداری پرداختنــد. در ســال 1۹1۲ 

ــل  ــی شــعباتی در مانی ــای آمریکای ــی ه ــوود و کمپان هالی
ــن کشــور  ــم هــای خــود را در ای ــا فیل ــد ت تاســیس کردن
نمایــش دهنــد. در ســال 1۹14 دولــت اســتعماری آمریــکا 
ــرای تبلیغــات، آمــوزش و  ــزاری ب ــوان اب ــه عن از ســینما ب

ــرد. ــی ک ــتفاده م ــازی اس ــرگرمی س س
در ســال هــای 1۹15 بهتریــن فیلم هــای آمریکایــی و 
ــد. در ســال هــای  ــه نمایــش درآمدن ــن ب ــی در فیلیپی اروپای
ــه هــای  ــی هــا و روس هــا در جنب 1۹۲0 دوره ای کــه آلمان
فنــی ســینما پیشــرفت زیــادی داشــتند فیلیپینــی هــا متاثــر 
ــتند. نخســتین زن  ــرار داش ــن دو کشــور ق ــای ای ــم ه ازفیل
ــال  ــه در س ــام دارد ک ــا ن ــن کونچ ــن کارم ــاز فیلیپی فیلمس

ــرد. ــروع ک ــازی را ش ــای 1۹30 فیلمس ه

ســال هــای 1930 و دوران اشــغال و جنــگ 
جهانــی دوم

در ســال هــای 1۹30 ســینمای فیلیپیــن فــرم جــدی تــری 
بــه خــود گرفــت و فیلــم هــا طبقــه بنــدی شــدند. ژانــر در 
ســینما شــناخته شــد. فیلمنامه ها و شــخصیت پــردازی ها از 
تئاترهــای مشــهور  و ادبیات نشــات مــی گرفتنــد. فیلم های 
ــوردار  ــن برخ ــت خاصــی در فیلیپی ــه از محبوبی ــی گرایان مل
بودنــد؛ هرچنــد بــه ایــن فیلــم هــای ملــی گرایانه برچســب 

ــد. ضدرژیــم مــی زدن
ــت  ــه واقعی ــن رو ب ــینمای فیلیپی ــای 1۹40 س ــال ه س
اشــغال  تحــت  فیلیپیــن  دوران  آن  در  آورد.  گرایــی 
نیروهــای ژاپــن قــرار داشــت. در آن دوران تــم جنگــی و 
قهرمــان پــروری بــرای مــردم فیلیپیــن جذابیــت فراوانــی 

شکل گیری سینما در فیلیپین

سینمای فیلیپین از ۱۸۹۷ تا امروز/ تیغ سانسور در دست دیکتاتور
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ــت. داش

عصر طالیی سینمای فیلیپین
ســال هــای 1۹50 عصــر طایــی ســینمای فیلیپیــن اســت 
چراکــه فیلــم هــا هنــری تــر و بــه لحــاظ تکنیکــی ماهرانــه 
ــینمای  ــت س ــه صنع ــتودیویی ب ــتم اس ــدند. سیس ــر ش ت
محلــی فیلیپیــن رونــق بخشــید و رفتــه رفتــه اســتعدادهای 
ســینمای فیلیپیــن خــارج از کشــور شــناخته شــدند. در ســال 
هــای پایانــی 1۹50سیســتم اســتودیویی بــه دلیــل مدیریت 
کارگــری )گرایــش بــه کمونیســت( دچــار اختــاف و تنــش 
ــای  ــال ه ــری س ــینمای هن ــای 1۹۶0 س ــال ه ــد. در س ش
ــای  ــی ســینمای ســال ه ــود. ویژگ ــول ب ــه اف پیشــین رو ب
1۹۶0 فیلیپیــن فیلــم هــای حادثــه ای، فیلم هــای تجــاری 

ســودجویانه اســت.

دوره دوم عصر طالیی
ــای  ــال ه ــن س ــینمای فیلیپی ــی س ــر طای دوره دوم عص
1۹۷0 اســت کــه فیلــم هــای آوانــگارد در فیلیپیــن 
ــای  ــم ه ــد فیل ــا تولی ــال ه ــن س ــدند. در ای ــاخته ش س
ــرد. در ســال  ــدا ک ــج کاهــش پی ــه تدری ــیاه و ســفید ب س
ــت  ــرار گرف ــی ق ــت نظام ــت حکوم ــن تح 1۹۷۲ فیلیپی
و فیلــم هــا ابــزار تبلیغاتــی شــدند. رئیــس جمهــور 
ــال آن  ــتانش دنب ــوس و زیردس ــد مارک ــن فردینان فیلیپی
ــور  ــات سانس ــیس هی ــا تاس ــازان را ب ــه فیلمس ــد ک بودن
ســینما )BCMP( تحــت کنتــرل خــود قــرار بدهنــد. قبــل 
از فیلمبــرداری، فیلمنامــه هــا بایــد مــورد بازبینــی قــرار مــی 
گرفــت تــا متناســب بــا ایدئولــوژی و حرکــت مدنــی جدیــد 
جامعــه باشــد. برپایــی جشــنواره هــای ســاالنه رونــق گرفت 
ــوع  ــوس ممن ــت مارک ــادی از دول ــای انتق ــم ه ــه فیل و تهی
ــدی  ــی فیلمســازان جدی ــن وضعیت ــی رغــم چنی شــدند. عل
روی کار آمدنــد و فیلــم هــای مهمــی در ایــن دوران ســاخته 
ــه  ــوان ب ــی ت ــا م ــال ه ــن س ــم ای ــازان مه ــد. از فیلمس ش
اســماعیل برنــال، لینــو بــروکا، سلســو کاســتیلو، مایــک دو 

ــرد. ــاره ک ــارا اش ــو اوه ــون، ماری لئ
ــدالت  ــام کی ــه ن ــام ب ــردان گمن ــک کارگ ــال 1۹۷۷ ی س
تاهیمیــک فیلمــی بــا نــام کابــوس عطراگیــن ســاخت کــه 
ــدان را  ــزه منتق ــن جای ــم برلی ــی فیل ــن الملل از جشــنواره بی
بــرد. در ســال 1۹۸0 آکادمــی ســینمای فیلیپیــن فعالیتــش را 

آغــاز کــرد و چتــر حمایتــی خــود را بــرای صنعــت ســینمای 
فیلیپیــن گشــود. یکــی از کمپانــی هــای فعــال در آن ســال 

هــا ویــوا فیلمــز بــود.
ــم هــای  ــوری مارکــوس فیل ــی دیکتات در ســال هــای پایان
حامیانــه ای دربــاره دولــت او ســاخته شــدند از جملــه کارنــی 

ســاخته ماریــو دیاز-ابایــا.

سال های 1990
ــم  ــتر فیل ــال های 1۹۹0 بیش ــی 1۹۸0 و س ــال های پایان س
هــای تجــاری ســاخته مــی شــدند. در حقیقــت همــه چیــز 
فــدای جذب تماشــاگر بــود. خط هــای داســتانی قابــل پیش 
بینــی، کمــدی هــا بکــوب بکــوب و اجــرای ســکانس هــای 
حادثــه ای متوســط یــا اغــراق آمیــز بودنــد. تهیــه کننــدگان 
ــد و  ــی خریدن ــان نم ــه ج ــو را ب ــن ن ــک روی مضامی ریس
ســرمایه هــای خــود را بــه خطــر نمــی انداختنــد. ۲00 فیلــم 
ســاالنه بــه تولیــد مــی رســید. بیشــتر فیلــم هــا بــه قــول 
معــروف »بــزن بــرو« بــود و اینگونــه آثــار ظــرف هفــت تــا 
ــا کــم تریــن هزینــه ســاخته مــی شــدند. جالــب  ده روز و ب
آنکــه ایــن آثــار فــروش خوبــی هــم داشــتند. قوانیــن جدیــد 
بــه زنــان اجــازه کار بیشــتری در ســینما داد و فیلمســازان زن 

در ایــن دوران شــروع بــه فعالیــت کردنــد.
ــم  ــا فیل ــت ب ــر رقاب ــاوه ب ــن ع ــینمای فیلیپی ــت س صنع
ــه رو  ــیا، هزین ــادی آس ــران اقتص ــا بح ــوودی ب ــای هالی ه
بــه افزایــش تولیــد فیلــم، مالیــات هــای ســنگین، تیــغ تیــز 
سانســور، قاچــاق فیلــم روبــه رو بــود. در ایــن دوران شــبکه 
ــتند  ــادی داش ــد زی ــز رش ــواره ای نی ــی ماه ــای تلویزیون ه
ــه ســود و  ــه رفت ــه رفت ــل ســبب شــد ک ــن عوام و همــه ای

ــد. ــدا کن ــن کاهــش پی ــم هــای فیلیپی ــروش فیل ف

سال های 2000 و رشد سینمای مستقل
در ســال هــای ابتــدای هــزاره جدیــد وضعیــت بــد صنعــت 
ــه داشــت. ســینمای کشــور تحــت  ــن ادام ســینمای فیلیپی
تاثیــر نمایــش فیلــم هــای هالیــوودی قرار داشــت و ســاالنه 
کمتــر از ۲0 فیلــم تولیــد و بــه نمایــش درمــی آمــد. چندیــن 
کمپانــی تولیــد فیلــم به دلیــل زیــان هــای میلیونــی تعطیل 
شــدند، امــا بــا ورود تکنولــوژی هــای جدیــد و دوربیــن های 
ــتری  ــق بیش ــی رون ــای تجرب ــم ه ــد فیل ــی تولی دیجیتال
گرفــت. چنانچــه فیلــم کوتــاه »ســایه هــا« ســاخته ریمونــد 

رد در ســال ۲000 در جشــنواره فیلــم کــن برنــده جایــزه شــد 
امــا پیشــگام واقعــی فیلــم هــای دیجیتالــی هنــوز »زندگــی 

هــا« ســاخته جــان رد و محصــول 1۹۹۹ اســت.
بــه زودی فیلمســازان بیشــتری بــه ایــن مــوج ملحق شــدند. 
تولیــد ارزان فیلــم هــای دیجیتالــی مــوج فیلم های مســتقل 
ــال شــهرت  ــوی عصــر دیجیت ــه مــوج ن ــق داد کــه ب را رون
پیــدا کــرد. در ایــن ســال هــا فیلــم هــای بلنــد انیمیشــن نیز 
بــه تولیــد رســید.  تهیــه فیلــم هــای حادثــه ای افــت کــرد و 
فیلــم هــای کمــدی رومانتیــک خواهان بیشــتری داشــت. از 
فیلــم هــای مهــم ایــن ســال هــا مــی تــوان بــه صداهــای 
ــه  ــه ب ــوزگاری ک ــاره آم ــز ۲00۲( درب ــل پورت ــک )جی کوچ
شــاگردانش یــاد مــی دهــد دنبــال رویاهــای شــان برونــد یــا 
ــی ۲003(، مگنیفیکــو ســاخته  ــارک مایل ــان )م ــوان گری بان
ماریــو دو لــوس ریــز کــه در جشــنواره هــای بــی شــماری 

شــرکت کــرد و مــورد تحســین قــرار گرفــت، اشــاره کــرد.
ســینمای فیلیپیــن حتــی کارگــردان هایــی دارد کــه متاثــر از 
مــوج دانمارکــی »دوگمــا ۹5« و ســینما واریتــه فیلــم مــی 

ســاختند ماننــد جفــری جتوریــان یــا بریانــت منــدوزا.
فیلــم هــای دیجیتالــی فیلیپینــی تقریبــا بــا دســت خالــی و 
ســریع ســاخته و در جشــنواره هــای بیــن المللــی بــه نمایش 
ــنواره  ــا در جش ــای آنه ــم ه ــیاری از فیل ــد. بس ــی آمدن در م
ــش در  ــه نمای ــردام ب ــز، روت ــن، کــن، ونی ــد برلی ــی مانن های
آمدنــد و جایــزه بردنــد. اوج شــهرت بیــن المللــی ســینمای 
فیلیپیــن در ســال ۲00۹ رقــم خــورد کــه بریانت منــدوزا در 
جشــنواره بیــن المللــی فیلم کــن جایــزه بهتریــن کارگردانی 
بــرای »قصابــی شــده« را بــرد، امــا منتقــد فقیــد و مشــهور 
ــن  ــت و آن را بدتری ــوری تاخ ــم بدج ــه فیل ــرت ب ــر ایب راج
فیلمــی دانســت کــه تــا آن زمــان در جشــنواره کــن نمایــش 

داده شــده اســت.
در ایــن دوران نماینــدگان مجلــس قوانینــی را تصویــب 
ــدگان  ــه کنن ــرای تهی ــی ب ــهیات مالیات ــه تس ــد ک کردن

ســینما قایــل می شــد.

سال های 2010 و رونق فیلم های تجاری 
ســال هــای اخیــر فیلــم هــای تجــاری در ســینمای فیلیپیــن 
رونــق زیــادی داشــته انــد. در ســال ۲011 ســه تــا از 
پرفــروش تریــن فیلــم هــای تاریــخ ســینمای فیلیپیــن تهیه 
 The Unkabogable Praybeyt ــه ــدند. از جمل ش
ــا »زن  ــت ی ــزو فروخ ــون پ ــه 331 میلی Benjamin ک
ــزو  ــون پ ــش از ۲۷۸ میلی ــه بی ــت« ک ــری در کار نیس دیگ

ــرد. ــروش ک ف
بــه گــزارش ورایتــی در ســال ۲013 »دختــر، پســر، بــاکا« 
بیــش از 400 میلیــون پــزو فــروش کــرد. یکــی از بهتریــن 
ــروش، ســال  ــه لحــاظ ف ــن ب ســال هــای ســینمای فیلیپی

ــت. ــوده اس ۲013 و ۲014 ب
فیلیپینــی هــا نــه تنهــا عاقــه منــد پایــان هــای خــوش در 
فیلــم هــا هســتند بلکــه عاقــه منــد هســتند کــه روی پرده 
رمــان تماشــا کننــد. دولــت فیلیپیــن نیــز در ایــن ســال هــا 
دســت یــاری خــود را بــه ســوی ســینماگرها دراز کــرد و تــا 
آنجایــی کــه مــی توانســت مالیــات هــای کمرشــکن از آنهــا 

نگرفــت.
در ســال ۲014 فیلــم »از چیــزی کــه قبــل بــود« بــه 
ــده یوزپلنــگ طایــی از جشــنواره  ــاز برن ــی الو دی کارگردان
ــل  ــه قب ــزی ک ــفید »از چی ــیاه و س ــم س ــد. فیل ــو ش لوکارن
بــود« داســتان زندگــی روســتاییان فقیــر فلیپینــی در یکــی 

ــت. ــور اس ــن کش ــتاهای ای ــن روس از دور افتاده تری

ســینمای کشــورها
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کمپانی های فیلمسازی 

کمپانی های فیلمسـازی بویـژه کمپانی های سـینمای ایاالت متحده 
آمریـکا نقـش و تاثیر بسـزایی در سـاخت و تولیـد فیلـم هایی در 

سـطح جهانی داشـته و دارند.
در ایـن بخـش بـا مهمتریـن و موثرترین کمپانـی های فیلمسـازی 
آشـنا می شـویم و در شـماره های آتی ایـن مجله  آشـنایی با دیگر 

کمپانـی هـا را پی مـی گیریم.
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کمپانی های فیلمسازی 

ــوودی،  ــزرگ هالی ــای ب ــی از کمپانی ه ــوان یک ــه عن ــی ب ــی دیزن کمپان
بخــش مهمــی از فعالیــت خــود را در بخــش تفریــح و ســرگرمی متمرکــز 

ــت. ــده اس ــن ش ــا ممک ــاخت دیزنی لنده ــا س ــه ب ــرده ک ک
ــی در  ــی دیزن ــارک موضوع ــارک از دو پ ــن پ ــد، اولی ــی لن ــارک دیزن پ
آمریکاســت کــه در آنهایــم کالیفرنیــا ســاخته شــده اســت. ایــن پــارک که 
ســال 1۹55 افتتــاح شــد، تنهــا پارکــی اســت کــه تحــت مدیریــت خــود 

والــت دیزنــی ســاخته شــد.
ــارک تاکنــون، ایــن مجموعــه بارهــا گســترش  از زمــان تاســیس ایــن پ
یافتــه و بــر امکانــات و بخش هــای مختلــف آن افــزوده شــده کــه 
میــدان نیواورلئانــز در ســال 1۹۶۶ و شــهر میکــی در ســال 1۹۹3 از جملــه 

ــت. آنهاس
دیزنــی لنــد بیــش از هــر پــارک موضوعــی دیگــر دنیــا میزبــان 
ــش  ــان تاسیس ــت و از زم ــان اس ــار جه ــه و کن ــی از گوش بازدیدکنندگان
ــال ۲013  ــا در س ــت. تنه ــته اس ــده داش ــون بازدیدکنن ــون ۶50 میلی تاکن
بیــش از 1۶.۲ میلیــون نفــر از ایــن پــارک بازدید کردنــد. برمبنــای گزارش 
ســال ۲005، تــا آن زمــان بیــش از ۶5 هــزار و ۷00 شــغل در ایــن پــارک 
ایجــاد شــد کــه ۲0 هــزار شــغل مســتقیم در اســتخدام ایــن پــارک بــوده 
اســت. 3۸00 نفــر نیــز به صــورت پــارت تایــم در اســتخدام ایــن مجموعه 

بوده انــد.
ــر وقــت اتحــاد  ــا خروشــچف رهب ــن کــه در ســال 1۹5۹ نیکیت ــب ای جال
جماهیــر شــوروی از آمریــکا بازدیــدی 13 روزه کــرد و تنهــا دو درخواســت 

ــن. ــان وی ــا ج ــات ب ــد و ماق ــدار از دیزنی لن داشــت: دی
در اواخــر دهــه 1۹۹0 بــه ایــن مجموعــه یــک هتــل نیــز افــزوده شــد تــا 
ــات اقامتــی نیــز داشــته  ــات تفریحــی، امکان در کنــار رســتوران ها و امکان

باشــد.
ــا عنــوان »شــادترین نقطــه  در ســال ۲005 و ۲00۶ یــک برنامــه ویــژه ب
کــره زمیــن« در طــول 1۸ مــاه برگــزار شــد تــا پنجاهمیــن ســال تاســیس 

ایــن پــارک گرامــی داشــته شــود.
ــک روز  ــام »ی ــا ن ــه ب ــه خیری ــک برنام ــه ی ــن مجموع در ســال ۲010 ای
ــه در  ــا کســانی ک ــب داد ت ــر« ترتی ــی را بگی ــک روز دیزن ــده، ی خــود را ب
برنامه هــای خیریــه داوطلبانــه شــرکت می کننــد، کارت یــک روز تفریــح 
ــروع  ــه ش ــه از اول ژانوی ــه ک ــن برنام ــد. ای ــت کنن ــد را دریاف در دیزنی لن
شــده بــود تــا ۹ مــارس، یعنــی ظــرف ۷0 روز موفــق شــد تــا یــک میلیون 
نفــر را بــه کارهــای خیریــه جلب کنــد و بــه آنهــا کارت تشــویقی اســتفاده 

ــد را داد. ــک روزه از دیزنی لن ــگان ی رای
ــن  ــیس را جش ــال تاس ــصتمین س ــال ش ــی امس ــاه م ــد در م ــی لن دیزن

ــت. گرف
ایــن مجموعــه دارای بخش هــای مختلفــی اســت کــه ســرزمین خیــال، 
ســرزمین فــردا، شــهر میکــی، ســرزمین مــرزی و ســرزمین ماجــرا از جمله 

آنهاســت.  
مجمــوع بازدیدکننــدگان و درآمدهــای ایــن مجموعــه هــر ســال افزایــش 
ــت. در  ــوده اس ــود ب ــطح خ ــن س ــر در باالتری ــال های اخی ــه و در س یافت
حالــی کــه درآمــد ایــن پــارک در ســال های ۲00۹ تــا ۲01۲ در ســطح ۸0 
میلیــون دالر بــود، در ســال ۲014، بــه نزدیــک 100 میلیــون دالر رســید. 
ســال ۲014 بیــش از 1۶ میلیــون و ۷۷0 هــزار نفــر از ایــن پــارک بازدیــد 

کردنــد. در ســال 1۹55 ایــن رقــم برابــر یــک میلیــون نفــر بــود.
در حالــی کــه قیمــت بلیــت بازدیــد از ایــن مجموعــه در ســال 1۹۸1 برابــر 
بــا 10 دالر بــود، ایــن قیمــت در ســال ۲005 بــه 53 دالر، در ســال ۲00۹ 

بــه ۷۲ دالر و در فوریــه ۲015 بــه ۹۹ دالر افزایــش یافتــه اســت.
ــگ  ــال 1۹۸3، هن ــو از س ــال 1۹۹۲، توکی ــس از س ــد در پاری ــی لن دیزن
کنــگ از ســال ۲005 شــروع بــه کار کدنــد. یــک پارک نیــز در شــانگهای 
ســاخته شــده اســت. پــارک شــانگهای کــه از ســال ۲00۹ در حال ســاخته 
شــدن اســت 43 درصــد در تملــک دیزنــی و بقیــه در تملــک گروه شــندی 
شــانگهای اســت. ایــن مجموعه بــا ســرمایه گــذاری ۷00 میلیــون دالری 

در حــال ســاخته شــدن اســت و در ســال ۲01۶ افتتــاح می شــود.
یــک پــارک دیگــر نیــز در فلوریــدای آمریــکا ســاخته شــده کــه بــه عنوان 
ــد شــناخته می شــود و کار خــود را از ســال 1۹۷1 آغــاز کــرده  ــی ورل دیزن

اســت.

دیزنی و پارک های موضوعی اش/ 
۶۵۰ میلیون نفر به دیزنی لند رفتند

رویا دیانت
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کمپانی های فیلمسازی 

اســتیو جابــز در حالــی کمپانــی »پیکســار« را بنــا نهــاد 
ــرکت  ــن ش ــد ای ــم نمی کردن ــورش را ه ــا تص ــه خیلی ه ک
ــی  ــت و درآمدزای ــای خاقی ــرعت راه ه ــه س ــازی ب انیمیشن س

ــد. ــی کن را ط
خیلی   هــا بــا شــنیدن نــام اســتیو جابــز بــه یــاد نبــوغ و خاقیت 
او در ســاخت محصــوالت عالــی در حــوزه دیجیتــال می  افتنــد. 
میــراث او کمپانــی اپــل، غــول دنیــای فنــاوری و خالــق ده  هــا 
ــت  ــون اس ــاد و آیف ــوک، آیپ ــون مک  ب ــر چ ــول بی  نظی محص
ــان- ــی انس ــد زندگ ــدی در رون ــل جدی ــدام فص ــر ک ــه ه ک
ــذار  ــز پایه  گ ــد جاب ــر کســی بدان ــاید کمت ــا ش ــا گشــودند ام  ه
ــاوری  ــا تاقــی هنــر و فن ــی دیگــری  هــم اســت کــه ب کمپان
خاطــرات میلیون  هــا کــودک را از آن خــود کــرده اســت؛ 

کمپانــی انیمیشــن پیکســار.
ســال 1۹۸۶ جــرج لــوکاس تصمیــم بــه فــروش بخــش 
کامپیوتــری کمپانــی »لــوکاس فیلــم« گرفــت و جابــز جــوان 
ــا هیــات  کــه بــه علــت بلندپــروازی هــا و اختافــات شــدید ب
ــون دالر  ــا ده میلی ــود ب ــده ب ــراج ش ــا اخ ــل از آنج ــره اپ مدی
ــود درآورد و  ــت خ ــه مالکی ــش را ب ــن بخ ــرمایه  گذاری ای س
نــام پیکســار را کــه در واقــع نــام یکــی از محصــوالت ســخت 

ــاد. ــر آن نه ــود ب ــروه ب ــن گ ــزاری ای اف
پابتــدا تمرکــز اصلــی بــر فــروش محصــوالت ســخت افــزاری 
بــود امــا بعــد از مــدت کوتاهــی توجه  هــا بــه بخــش انیمیشــن 
ایــن گــروه جلــب شــد کــه توســط جوانی بــا اســتعداد و عاشــق 

کارتــون بــه نــام جــان لســتر اداره مــی شــد.
ــه روی  ــراغ مطالع ــازی چ ــدل س ــا م ــتر ب ــال 1۹۸۶ لس در س
میــزش یــک انیمیشــن کوتــاه بــه نــام Luxo Jr ســاخت کــه 
در کنفرانــس ســیگ  گراف )Siggraph( - بزرگتریــن رویــداد 
ــه نمایــش درآمــد و  ســاالنه گرافیــک کامپیوتــری جهــان - ب
ــزه اســکار  ــرت حضــار را برانگیخــت و نامــزد دریافــت جای حی
ــاد خوش یمــن  ــه نم ــان ب ــه را از آن زم ــراغ مطالع شــد و آن چ

کمپانــی تبدیــل کــرد.
ــازی  ــا ســاخت انیمیشــن »اســباب ب ــد پیکســار ب دو ســال بع
تیــن« جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم کوتــاه انیمیشــن را بــرای 
خــود کــرد و تبدیــل بــه نخســتین فیلــم کامپیوتــری شــد کــه 

چنیــن عنوانــی را کســب مــی کنــد.

امــا مــاه مــی 1۹۹1 نقطــه عطفــی در تاریــخ پیکســار بــود. آن-
هــا کــه بــه شــدت بــه منابــع مالــی نیــاز داشــتند طــی یــک 
ــی در  ــدی نزول ــی کــه رون ــزرگ دیزن ــی ب ــا کمپان ــه ب توافق نام
ــرای ســاخت  ــه ای ب ــود، معامل ــدا کــرده ب ســاخت انیمشــن پی
یــک انیمیشــن بلنــد بــا نــام »داســتان اســباب بــازی« را امضــا 
ــم و  ــت فیل ــوق و مالکی ــی حق ــه تمام ــه ای ک ــد. معامل کردن
شــخصیت هایــش را بــه دیزنــی مــی داد و تنهــا 1۲.5 درصــد از 

فــروش بلیــت را نصیــب پیکســار مــی کــرد.
»داســتان اســباب بــازی« بعــد از کــش و قــوس هــای فــراوان 
میــان دو کمپانــی در نوامبــر 1۹۹5 بــه اکــران عمومــی درآمــد و 

بــه موفقیتــی شــگفت  آور دســت یافــت.
ــام  ــروش تم ــون دالر ف ــا 30 میلی ــه اول ب ــا در هفت ــم تنه فیل
ــرای  ــن ب ــای بتم ــم ه ــد و فیل ــود را بازگردان ــای خ ــه ه هزین
ــا 1۹۲ میلیــون دالر فــروش داخلــی و  ــو 13 را ب همیشــه و آپول
3۷0 میلیــون دالر فــروش جهانــی شکســت داد و پــر فــروش 
ــن را از  ــای ممک ــن امتیازه ــد و باالتری ــال ش ــم س ــن فیل تری

ــرد. ــت ک ــدان دریاف منتق
پیکســار از ایــن فرصــت اســتثنایی نهایــت بهــره را بــرد و ســوار 
بــر مــوج موفقیــت اکــران فیلــم، بــا عرضــه عمومــی هشــتاد 
درصــد از ســهام خــود، درســت یــک هفتــه پــس از اکــران فیلم 
تبدیــل بــه یــک شــرکت ســهامی عــام شــد و یــک شــبه بــه 
رقمــی معــادل 1.۲ میلیــارد دالر دســت یافــت. این یعنــی دیگر 
ــه  ــم هایــش ب ــی فیل ــرای تامیــن مال ــود ب ــور نب پیکســار مجب

دیزنــی وابســته باشــد.
ــرت  ــار حی ــده پیکس ــره کنن ــت خی ــن موفقی ــه از ای ــی ک دیزن
ــا پیکســار شــد.  ــد ب ــرش توافقــی جدی ــه پذی ــود ناچــار ب زده ب
ــم در  ــرای ســاخت 5 فیل ــی در ســال 1۹۹۷ توافقــی ب دو کمپان
ــه طــور  ــد کــه طــی آن ســود فــروش ب 10 ســال امضــا کردن
ــی  ــر دو حق ــر ه ــه مهم ت ــد و از هم ــی ش ــیم م ــاوی تقس مس
ــازی هــا  ــام تجــاری، تبلیغــات و اســباب ب یکســان از لحــاظ ن
داشــتند. توافقــی کــه باعــث شــد پیکســار در ســایه نــام دیزنــی 
ــه  ــن پیکســار اســت ک ــه ای ــد ک ــردم را متوجــه کن ــد و م نمان

ــم هــا را مــی ســازد. فیل
ــورد  ــره« رک ــک حش ــی ی ــن »زندگ ــه  انیمیش ــال 1۹۹۸ ک س
فــروش در هفتــه شــکرگذاری را شکســت و 1۶3 میلیــون دالر 
در آمریــکا و 3۶3 میلیــون دالر در جهــان فــروش کــرد، ثابــت 

کــرد کــه موفقیــت قبلــی آنهــا اتفاقــی نبــوده اســت.

ــد و  ــران درآم ــه اک ــازی ۲« ب ســال 1۹۹۹ »داســتان اســباب ب
تبدیــل شــد بــه اولیــن فیلــم تاریــخ ســینما کــه تمامــی مراحل 
تولیــد و عرضــه آن بصــورت دیجیتالــی انجــام شــده اســت. این 
ــورد  ــر شــد و رک ــر ظاه ــق ت ــم موف ــی ه ــم از نســخه قبل فیل
ــن را از  ــس و ژاپ ــکا انگلی ــه اول در 3 کشــور آمری ــروش هفت ف

ــرد. ــود ک آن خ
یــن رونــد موفقیــت پیکســار همچنــان ادامــه داشــت و 
ــی هیوالهــا« در ســال ۲001 و »در جســتجوی نمــو«  »کمپان
در ۲003 بــه اکــران عمومــی درآمدنــد و صدهــا میلیــون دالر به 

ــد. ــی افزودن ــد کمپان ــره نق ذخی
»در جســتجوی نمــو« پرفروش تریــن فیلــم پیکســار شــد و بــه 
راحتــی »شــیر شــاه« را شکســت داد و تــا ســال ۲010 بــا ۹3۷ 
میلیــون دالر عنــوان پرفروش تریــن انیمیشــن تاریــخ ســینما را 
در اختیــار خــود داشــت و البتــه اســکار بهتریــن انیمیشــن ســال 

را نیــز از آن خــود کــرد.
پیکسـار این بار هم از فرصت اسـتفاده کـرد و در پـی روابط تیره 
و تـاری کـه با مایـکل آیزنـز مدیرعامل وقـت دیزنی پیـدا کرده 
بود پیشـنهادی یک طرفـه و عجیب به دیزنـی داد و آن مالکیت، 
حقـوق و سـود کامـل فیلم  هـا بـرای خـود و تنهـا پرداخـت ۷.5 
درصـد حـق پخش بـه دیزنی اسـت. دیزنی زیـر بار این شـرایط 
نرفـت و در طی 3 سـال بعـد روابط آن ها تـا مرز جدایـی کامل به 
پیـش رفت و پیکسـار رسـما اعـام کرد کـه به دنبال شـریک و 

توزیـع کننده  دیگری اسـت.
ــال  ــا در 10 س ــد. آنه ــاعد نمان ــی مس ــرای دیزن ــاع ب ــا اوض ام
اخیــر هیــچ انیمیشــن مســتقل مهمــی تولیــد نکــرده بودنــد و 
ــود کــه  ــه پیکســار نیــاز داشــتند و ایــن مســاله ای ب ســخت ب
مدیــر عامــل جدیــد دیزنــی بــه آن پــی بــرد و توانســت نظــر 
ــرای شــراکت، بلکــه  ــه ب ــی را ن ــره کمپان ــات مدی مســاعد هی

ــد. ــب کن ــد پیکســار جل ــرای خری ــرای ب ب
پیکســار بــا ایــن شــرط کــه بخــش انیمیشــن دیزنــی زیــر نظر 
ــود در  ــر خ ــتودیو و مق ــتقل، اس ــت مس ــود و هوی ــا اداره ش آنه
امری ویــل کالیفرنیــا و حتــی آدرس ایمیــل  هــای خــود را حفــظ 
کنــد در ازای رقــم خیــره کننــده ۷.4 میلیــارد دالر بــه مالکیــت 
دیزنــی درآمــد و اســتیو جابــز را کــه آمــاده مــی شــد بــه خانــه 

خــود در اپــل بازگــردد آســوده خاطــر ســاخت.
ــای شــگفت   ــم  ه ــاخت فیل ــا س ــا ب ــال  ه ــن س ــار در ای پیکس
انگیــزان )۲00۶(، ماشــین  هــا )۲00۶(، رتتویــی )۲00۷(،  
Wall-E، بــاال )۲00۹(، داســتان اســباب  بــازی3 )۲010(، 
ــا  ــگاه هیواله ــجاع )۲01۲( و دانش ــا ۲ )۲011(، ش ــین  ه ماش
ــرده اســت. ــض ک ــان را قب ــای سراســر جه )۲013( گیشــه  ه
ایــن اســتودیوی انیمیشــن ســازی تــا کنــون 15 جایــزه اســکار، 
ــرده  ــت ک ــی دریاف ــزه گرم ــوب و 11 جای ــدن گل ــزه گل ۷ جای
اســت. آن هــا گروهــی خــاق و نابغــه هســتند کــه برای ســاخت 
ماشــین  هــا، عــرض پهنــاور آمریــکا را زمینــی و از طریــق جاده 
معــروف ۶۶ در مــی نوردنــد، بــرای ســاخت Up بــه آمریــکای 
ــرای  ــا طبیعــت آن جــا را مطالعــه کننــد، ب ــد ت جنوبــی مــی  رون
ــر  ــان ناظ ــا خودش ــد ت ــی  رون ــس م ــه پاری ــی ب ــاخت رتتوی س
فضــای رســتوران  هــای پاریســی باشــند و یــا بــرای ســاخت در 
جســتجوی نمــو کل کارکنــان کمپانــی را موظــف بــه گذراندن 

ــان مــی کننــد. واحد هایــی در رشــته مطالعــات زندگــی آبزی
پیکســار گروهــی کوچــک بود کــه از یــک اتــاق در اســتودیوی 
فیلمســازی لــوکاس آغــاز کردنــد. مــردان و زنانــی کــه بــرای 
ــخصیتی  ــزرگ و ش ــا اراده  ای ب ــد ام ــودک ماندن ــه ک همیش
مســتقل داشــتند و اینــک شــخصیت  هایــی کــه بــه آن هــا جــان
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ــتان  ــان دوس ــر جه ــاق در سرتاس ــا ات ــون  ه ــد در میلی دادن
کودکانــی هســتند کــه در خــواب و بیــداری رویاهایشــان را بــا 

ــد.  آنهــا قســمت مــی کنن

حقایقــی دربــاره پیکســار کــه نمی دانیــد/ 
هیوالهــا دانشــگاه  در  ثبت نــام 

ــام آشــنایی در ســینمای جهــان اســت و حتمــا  »پیکســار« ن
نــام آن را بــه عنــوان ســازنده انیمیشــن های »داســتان 
اســباب بازی«، »کمپانــی و دانشــگاه هیوالهــا«، »نمــو« 
ــن  ــاره ای ــد درب ــی هســت کــه بای ــکات جالب ــی ن ــد ول دیده ای

ــد. ــی بدانی کمپان
انیمیشــن »داســتان اســباب بــازی« )1۹۹5( تنهــا یــک 
ــه  ــای منحصــر ب ــه ویژگی  ه ــود، بلک ــاده نب ــق س ــم موف فیل
ــه  ــه ب ــدی ک ــم بلن ــن فیل ــت. اولی ــم داش ــری ه ــرد دیگ ف
ــد و  ــد ش ــری تولی ــک کامپیوت ــط گرافی ــل توس ــورت کام ص
ــر  ــه مهم ت ــت و از هم ــب گرف ــال لق ــم س ــن فیل پرفروش تری
ــام »پیکســار« را بــر ســر زبان  هــا انداخــت. محصولــی کــه ن
ــازی«  ــباب ب ــتان اس ــار« از »داس ــتاندارد »پیکس ــطح اس س
)1۹۹5( تــا »درون بیــرون« )۲015( و در طــی بیســت ســال به 
باالتریــن ســطح خــود رســیده اســت. کیفیتــی کــه بــا پرهیــز 
از اســتفاده از شــخصیت هــای کــم ارزش و شــوخی هــای دم 
دســتی حاصــل شــده اســت. تمــام 15 انیمیشــن بلنــد آنهــا - 
ــم »ماشــین ها ۲« توانســته  ــدون احتســاب فیل دســت کــم ب
اســت بــا مخاطبــان خــود یعنــی کــودکان و البتــه بزرگترهایی 
کــه کــودک درونشــان زنــده اســت در ســطحی عمیــق ارتباط 

برقــرار کنــد و آنهــا را بــه خنــده و گریــه بیانــدازد.
ــش  ــی و آدم های ــن کمپان ــاره ای ــزه ای درب ــق بام ــا حقای ام
وجــود دارد کــه کمتــر کســی می دانــد و آنهــا را بــا هــم در دو 

ــم: قســمت مــرور مــی کنی

ــوکاس  ــرج ل ــا ج ــار ب ــروع پیکس ــه ش 1- نقط
ــز ــتیو جاب ــه اس ــود، ن ب

اغلـب افراد اسـتیو جابز، مدیـر عامل فقید اپـل را بنیـان گذار و 
مسـئول جان بخشـی پیکسـار در دنیای فیلمسـازی می دانند. 
شـاید از بعضی نقطه نظرهـا اینطور به نظر برسـد، ولی حقیقت 
آن اسـت کـه او اولین کسـی نبود که بـا  اِد کاتمال، جان لسـتر 

و سـایر رویاپردازان این سـفر را شـروع کرد.
ایــن امتیــاز بــه جــرج لــوکاس - خالــق جنــگ ســتارگان - و 
ــد.  ــی رس ــم م ــوکاس فیل ــی ل ــازی او یعن ــتودیوی فیلمس اس
لــوکاس با اســتخدام دکتــر »اِد کاتمال« اســتاد علــوم کامپیوتر 
انســتیتو تکنولــوژی نیویــورک و تیــم تحقیقاتــی او بــه عنــوان 

ــدم اول را  ــی ق ــردازی صنعت ــژه و نورپ ــای وی ــوه ه ــروه جل گ
ــار را  ــه پیکس ــته اولی ــا هس ــه بعده ــم ک ــن تی ــت. ای برداش
تشــکیل دادنــد مســئول کار روی پــروژه هایــی چون ســکانس 
تبدیــل شیشــه هــای رنگــی کلیســا بــه یــک شــوالیه در فیلم 
ــه مشــهورتر آن  ــا نمون »شــرلوک هلمــز جــوان« )1۹۸5( و ی
 Star Trek II: The wrath ــم ــش در فیل ــکانس پیدای س

ــد. ــال 1۹۸۲ بودن of Khan در س
ســال 1۹۸۶ جــرج لــوکاس کــه درگیــر یــک طــاق پــر ســر 
و صــدا و پرخــرج شــده بــود تصمیــم بــه فــروش ایــن بخــش 
کــه بــا نــام »گــروه کامپیوتــر و گرافیک« شــناخته می شــدند 
گرفــت و اســتیو جابــز هــم کــه در آن زمــان در پــی اختافــات 
ــا  ــود ب ــل از آنجــا اخــراج شــده ب ــره اپ ــات مدی ــا هی شــدید ب
پرداخــت 5 میلیــون دالر بــه لــوکاس فیلــم و 5 میلیــون دالر 

ســرمایه  گــذاری ایــن بخــش را بــه مالکیــت خــود درآورد.
نـام پیکسـار کـه در اصـل نـام یکـی از محصـوالت سـخت 
افـزاری ایـن گـروه بـود از Pixer نشـات گرفتـه اسـت. کلمه 
اسـپانیایی اختراعـی گروهی از التیـن تباران کمپانـی به معنی 
تصویرسـازی. بعد برای اینکه بیشـتر حال و هوای تکنولوژیک 
داشته باشـد - بر وزن کلمه رادار - به پیکسـار تغییر یافت. و در 

نهایـت ایـن داسـتان ادامه پیـدا کرد و شـد آن چه شـد.

2- در ابتــدا قــرار بــود Tinny شــخصیت اســباب 
بــازی فیلــم کوتــاه Tin Toy ســتاره فیلم داســتان 

اســباب بــازی  )Toy Story(باشــد
در ســال  هــای ابتدایــی تمرکــز پیکســار روی ســاخت تصاویــر 
ــرکت  ــی و ش ــای دولت ــرای ارگان  ه ــری ب ــی کامپیوت گرافیک
هــای پزشــکی بــود امــا ایــن اســتراتژی نتیجــه ای جــز ضــرر 
هــای پــی در پــی بــرای جابــز نداشــت و او مجبــور بــود بــرای 
ســرپا نگــه داشــتن کمپانــی بــه طــور مــداوم از جیــب خودش 

خــرج کنــد.
امــا پــروژه فرعــی دیگــری مســیر کمپانــی را بــه طــور کامــل 
عــوض کــرد. جــان لســتر، جــوان خــاق گــروه و تیمــش بــا 
ســاخت انیمیشــن کوتــاه »Tin Toy« در ســال 1۹۸۸ جایــزه 
اســکار بهتریــن فیلــم کوتــاه انیمیشــن را بــرای کمپانــی بــه 
ــای  ــم ه ــایر فیل ــن و س ــن انیمیش ــت ای ــان آورد. موفقی ارمغ
کوتــاه آنهــا همچــون Luxo Jr کــه چــراغ مطالعــه معــروف 
ــره و  ــه مذاک ــت ب ــرد در نهای ــی ک ــازی م ــار در آن ب پیکس
همــکاری بــا دیزنــی بــرای ســاخت یــک فیلــم بلند انیمیشــن 

بــا نــام آزمایشــی »داســتان اســباب بــازی« ختــم شــد.
در فیلمنامــه اولیــه قــرار بــود شــخصیت Tinny - عروســک 
کوکــی کوچــک فیلــم Tin Toy - ســتاره فیلــم باشــد کــه به 
عنــوان کادوی تولــد بــه پســربچه ای داده مــی شــود و مــورد 

حســادت عروســک ســخنگوی دیگــری قــرار مــی گیــرد.
  G.I. Joe بعــد قــرار شــد »تینــی« شــبیه بــه عروســک هــای
- عروســک محبــوب دوران کودکــی لســتر- در بیایــد ولــی در 
 Buzz ــام ــه ن ــورد ب ــان فضان ــه شــکل یــک کاپیت نهایــت ب
ــک  ــد. عروس ــوری« در آم ــال ن ــاز س ــا »ب Lightyear ی
ســخنگو هــم بــه شــکل یــک کابــوی ســاخته شــد کــه بــر 
ــار  ــی تب ــر آفریقای ــام Woody Strode -بازیگ ــاس ن اس
فیلــم هــای وســترن- »وودی« نــام گرفــت تــا تفــاوت فاحش 
ایــن دو شــخصیت بــه افزایــش تنــش بیــن آنهــا کمــک کند.

3- ایده 4 فیلم پیکسار تنها در یک وعده ناهار
ــباب  ــتان اس ــم »داس ــش فیل ــوی نمای ــام هیاه ــد از اتم بع
بــازی« جــان لســتر بــه همــراه گروهــی از نویســندگان خــود 
ــت  ــه Hidden City در پوین ــار در کاف ــرف ناه ــرای ص ب
ریچمونــد کالیفرنیــا دور هــم جمع شــدند. ماقاتی کــه به یکی 

از مهمترین لحظه های تاریخ پیکســار تبدیل شد.
ــدرو اســتانتون، جــو  در تابســتان ســال 1۹۹4 جــان لســتر، آن
رنفــت و پیــت داکتــر در یــک ماقــات نهــار ســعی در جــواب 
دادن بــه یــک یــک پرســش بــزرگ داشــتند: حــاال پیکســار 

ــد بســازد؟ ــزی بای چــه چی
ــدی بحــث هــا و طــرح زدن هــای آنهــا  ــک ســاعت بع در ی
ــه و  ــده اولی ــق ای ــه خل ــه ب روی دســتمال کاغــذی هــای کاف
شــخصیت هــای 4 فیلــم فــوق العــاده بعــدی آن هــا منجــر 
شــد. زندگی یــک حشــره )1۹۹۸(، کمپانــی هیوالهــا )۲001(، 

در جســتجوی نمــو )۲003( و  Wall-E )در ســال ۲00۸(.
ــات  ــن ماق ــه ای ــع ب ــه ای راج ــا در مصاحب ــتانتون بعده اس
ــارد  ــی ۲.5 میلی ــه فروش ــت ب ــه در نهای ــانه ای ک ــار افس ناه
دالری منتهــی شــد گفــت: در آن لحظــه کــه مــا چهــار نفــر 
ــا از  ــود. م ــاق خاصــی در حــال رخ دادن ب ــم اتف ــز بودی دور می
ــی کشــیدیم. ــرون م ــان را بی ــن هایم ــود یکدیگــر بهتری وج

داســتان ایــن ماقــات کــه بــه 15 نامــزدی و 3 جایــزه اســکار 
منتهی شــد حتی بــه تیزر فیلــم Wall-E راه یافــت و همچنین 
ــی  ــا قدردان ــی هیواله ــم کمپان ــی در فیل ــار در سکانس پیکس

ــه تصویــر کشــید. خــود از کافــه محــل ماقــات را ب
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4- »داســتان اســباب بــازی 2« قــرار بــود 
ــود  ــاخته ش ــی س ــش خانگ ــورت نمای ــه ص ب
ــط  ــا توس ــازی 3« تقریب ــباب ب ــتان اس و »داس
اســتودیوی دیگــری در حــال ســاخته شــدن بــود
موفقیــت چشــمگیر »داســتان اســباب بــازی 1« پیکســار را از 
یــک گــروه کوچــک بــه یــک اســتودیوی بــزرگ فیلمســازی 
ــروژه  ــراغ پ ــه س ــا ب ــم آنه ــن فیل ــد از ای ــرد. بع ــل ک تبدی
ــل داشــت  ــی تمای ــا دیزن ــد. ام ــک حشــره« رفتن »زندگــی ی
بــا توجــه بــه مــوج موفقیتــی کــه وجــود داشــت دنبالــه هایــی 

ــود. ــاخته ش ــرای آن س ب
پیکســار بــه شــدت روی زندگــی یــک حشــره متمرکــز بــود و 
امــکان ســاخت یــک نســخه ســینمایی بــرای دنبالــه داســتان 
اســباب بــازی بســیار بعیــد مــی نمــود. بــرای همیــن دیزنــی 
تصمیــم گرفــت کــه »داســتان اســباب بــازی ۲« بــه صــورت 
ویدیویــی و مســتقیما بــرای توزیــع در شــبکه نمایــش خانگی 

ســاخته شــود.
ــان  ــاالی ج ــتانداردهای ب ــت اس ــه نتوانس ــای اولی ــخه ه نس
لســتر را تامیــن کنــد و تنهــا ۸ مــاه بــه پایــان مهلــت تحویــل 
کار بــه دیزنــی گــروه آن را بــه دور انداختــه و کار را از نــو آغــاز 

ــد. کردن
دیزنــی چنــان تحــت تاثیــر نســخه اصــاح شــده قــرار گرفت 
ــش  ــینمایی نمای ــورت س ــه ص ــت آن را ب ــم گرف ــه تصمی ک
دهــد. »داســتان اســباب بــازی ۲« بیــش از 1۲0 میلیــون دالر 

از نســخه اولیــه خــود بیشــتر فروخــت.
ســال هــا بعــد و بــا اوج گیــری اختافــات، پیکســار تصمیم به 
جدایــی از دیزنــی گرفــت. بــا توجــه بــه اینکــه دیزنــی مالــک 
ــر  ــر مدی ــکل آیزن ــود مای ــا ب ــخصیت ه ــتفاده از ش ــق اس ح
ــام Circle۷ را تشــکیل  ــه ن عامــل وقــت دیزنــی گروهــی ب
داد و آنهــا را مامــور ســاخت تا قســمت ســوم »داســتان اســباب 
بــازی« و دنبالــه »کمپانــی هیوالهــا« و »در جســتجوی نمــو« 

را بســازند.
ــه  ــی ب ــی، دو کمپان ــرات مدیریتــی در دیزن ــا تغیی در نهایــت ب
اختافــات خود پایــان دادند و پیکســار به دیزنی ملحق شــد و اِد 
کاتمــال و جان لســتر مســئول بخش انیمشــن کمپانــی دیزنی 
شــدند. جای تعجــب نیســت کــه Circle۷ بافاصلــه تعطیل 
و نســخه »داستان اســباب بازی 3« آنها که گویا داســتان آن در 
تایــوان و میــان گــروه های خافــکار آنجــا می گذشــت هرگز 

ســاخته نشــد.

5- پیکســار بــرای تبلیــغ فیلــم »دانشــگاه 
هیوالهــا« )2013(  یــک ســایت کامــل اینترنتــی 

ــرد ــدازی ک ــا راه ان ــگاه هیواله ــام دانش ــه ن ب
ــال  ــار کم ــرد پیکس ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه ــی از ویژگ یک
ــات اســت.  ــه جزیی ــی حــد و دقــت عجیــب آنهــا ب ــی ب گرای
یــک نمونــه آن مــدل تبلیغــات آنهــا بــرای فیلــم هــای در راه 

ــت. اس
ــا«  ــگاه هیواله ــغ »دانش ــرای تبلی ــار ب ــال ۲01۲ پیکس در س
ــه راه  ــدام ب ــد اق ــی ش ــران م ــد اک ــال بع ــتان س ــه در تابس ک
انــدازی یــک ســایت کــرد؛ ســایتی بــا امکانــات کامــل یــک 
ســایت دانشــگاهی همچــون: پذیــرش دانشــجو، دوره هــای 
ــی  ــا و حت ــکده ه ــی دانش ــت علم ــاتید و هیئ ــک، اس آکادمی
ــا. ــگاه ه ــی دانشــجویی و خواب ــه زندگ ــوط ب ــات مرب اطاع

ــخ  ــته تاری ــرای رش ــد ب ــی توانی ــما م ــایت ش ــن وب س در ای
هیوالهــا در دانشــکده علــوم هیوالیــی ثبــت نــام کنیــد و یــا 
ــا نحــوه درآوردن  ــی شــدن و ی ــی و نامرئ ــای مخف در دوره ه

ــد. ــرس شــرکت کنی ــی در دانشــکده ت ــه حلق صداهــای ت
ــگاه،  ــال دانش ــم فوتب ــه تی ــوط ب ــات مرب ــن اطاع همچنی
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ــترس  ــش رو در دس ــای پی ــف و رویداده ــای مختل ــن ه انجم
ــت. شماس

آن هــا حتــی بخــش ویــژه ای طراحــی کــرده انــد کــه 
دانشــجویان مــی تواننــد بــرای دریافــت کارت های دانشــجویی 
اقــدام کننــد. در اطاعیــه جدیــدی آمــده اســت که دانشــجویان 
ــت  ــور خــود را دریاف ــز عب ــد شناســه و رم ــی توانن ــه زودی م ب
کننــد و ایــن یعنــی اتفاقــات هیجــان انگیزتــری در راه اســت.

آخریــن آرزوی دختــرک بیمــار بــرآورده شــد/ 
ــاله ــه 2 س ــه بچ ــگی ب ــپردن صداپیش س

شــاید تا االن نمی دانستید که صداپیشــه نقش دخترک »کمپانی 
هیوالهــا« یــک بچه ۲ ســاله بوده و پیکســار یک نســخه از فیلم 
»بــاال« را به صــورت ویژه بــرای دخترکــی نمایش داد کــه آنقدر 

ــاز نمی شــد. مریــض بــود کــه حتــی چشــمانش ب
یکــی از بزرگتریــن تفریحات دوســتداران پیکســار یافتن نشــانه 
ــی  ــردن حواشــی کمپان ــال ک ــا دنب ــم و ی ــان در فیل ــای پنه ه
ــم هــا جــذاب  اســت. داســتان هایــی کــه گاهــی از اصــل فیل
تــر می شــوند و بــه همیــن منظــور مــا در گزارشــی به مســایلی 
ــش  ــه در بخ ــم. آنچ ــی پرداختی ــن کمپان ــاره ای ــی درب خواندن
ــه و  ــی ترجم ــف خارج ــع مختل ــه از مناب ــزارش ک ــت گ نخس
تدویــن شــده اســت، خواندیــم مربــوط بــه شــکل گیری 
ــوکاس، شــکل گیری  ــز و جــرج ل ــی و نقــش اســتیو جاب کمپان
ــی  ــازی«، »کمپان ــباب ب ــتان اس ــون »داس ــن هایی چ انیمیش

ــود. ــا« و ...ب ــگاه هیواله ــا«، »دانش هیواله

6 - صداپیشــه »Boo« یــک دختــر بچــه دوســاله 
واقعــی بــود

ــا«  ــی هیواله ــم »کمپان ــای فیل ــتاره ه ــن س یکــی از بزرگتری
)۲001( نه یک هیوال که یک دختر بچه دوســت داشتنی کوچک 
به نــام بو »Boo« بــود که بیشــتر از آن که او از هیوالها بترســد 
این غول های بزرگ بودند که از دیدن او وحشــت زده می شــدند.

ــی  ــان بخش ــی و ج ــا طراح ــا ب ــه تنه ــار ن ــای پیکس انیماتوره
شــخصیت او کار فــوق العــاده ای انجــام دادنــد بلکــه صداگذاری 

آن را هــم بــه شــیوه ای حیــرت انگیــز انجــام دادنــد.
صداپیشــه گی بو برخاف ســنت مرســوم کــه صداهــای بچه ها 
هم توسط هنرپیشه های معروف ضبط می شد، توسط یک دختر 
بچه دو ســاله واقعی به نام مری گیبز »Mary Gibbs« انجام 

شــده است.
ــل حــدس اســت نگــه داشــتن یــک  ــا همانطــور کــه قاب ام
ــری نشــدنی  ــط صــدا ام ــاق ضب ــاله در ات ــر بچــه دو س دخت
اســت بــرای همیــن گــروه صــدا بــا وصــل کــردن میکروفــن 
ــد و  ــه بودن ــتودیوها روان ــال او در اس ــه دنب ــه در ب ــه او در ب ب
ــا از  ــد. آنه ــط کردن ــدا ضب ــد از او ص ــی ش ــه م ــا ک ــا آنج ت
ــد و  ــی کردن ــتفاده م ــرف زدن او اس ــرای ح ــا ب ــک ه عروس
بــا قلقلــک مــادرش صــدای خنــده و بــا دور کــردن شــکات 
گریه او را ضبط می کردند. تقریبا تمامی احساســات بو در فیلم 

ــده است. به صورت واقعی صداگذاری ش
مــری دختــر یکــی از هنرمنــدان طــراح اســتوری بــورد پیکســار 
ــا« کار  ــی هیواله ــروژه »کمپان ــان روی پ ــه در آن زم اســت ک
مــی کرد و از صدای دخترش برای بعضی دیالوگ های آزمایشــی 
اســتفاده مــی کــرد امــا در نهایــت کارگــردان کار - پیتــر داکتــر 
ــرار شــد در نســخه  - شــیفته ایــن دختربچــه شــیرین شــد و ق

نهایــی از او اســتفاده کننــد.

۷- به دنبال نشانه های مخفی باشید
بازیگــر معــروف و صداپیشــه اســتثنایی، جــان راتزنبرگــر 

»John Ratzenberger« شــاید بیشــترین تعــداد حضور 
ــه  ــه او در هم ــد چراک ــته باش ــار را داش ــای پیکس ــم ه در فیل
ــه جــای شــخصیت هــای مختلــف  ــد پیکســار ب ــم بلن 15 فیل

صحبــت کــرده اســت.
او امــا رقبــای جــدی دیگــری در ایــن زمینــه دارد. یکــی 
 Pizza« از معــروف تریــن آنهــا ماشــین حمــل پیتــزای
Planet« اســت کــه در همــه فیلــم هــای پیکســار بــه غیــر از 
»شــگفت انگیــزان« حضور داشــته اســت. ایــن همان ماشــینی 
ــن در  ــپ بنزی ــتگاه پم ــک ایس ــار در ی ــتین ب ــه نخس ــت ک اس
ــاز تــاش  ــازی 1« ظاهــر شــد و وودی و ب »داســتان اســباب ب
مــی کردنــد خــود را بــه آن برســانند. از آن بــه بعــد حضــور ایــن 
ــه  ــم - ب ــد فری ــرای چن ــی ب ــدل1۹۷۸ - حت ــوزا م ــای گی تویوت
ســنتی دیرینــه در فیلــم هــای ایــن کمپانی تبدیل شــده اســت.

نمــاد محبــوب و معــروف دیگــر فیلــم هــای پیکســار شــماره 
ــم هــای ایــن  »A113« اســت؛ شــماره ای کــه در تمامــی فیل
کمپانــی حضــور داشــته اســت و در »داســتان اســباب بــازی 1« 
شــماره پاک ماشــین مادر اندی بــود و »در جســتجوی نمو« به 

شــماره مدل دوربین عکاسی تبدیل شد.
 »Up« شــماره رمــز فضاپیمــا اســت و در »Wall-E« در
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ــن  ــتان ای ــا داس ــد. ام ــی ده ــان م ــاق دادگاه را نش ــماره ات ش
ــت؟ ــماره چیس ش

در حقیقــت »A113« نــام کاس طراحــی شــخصیت در 
انستیتوی هنر کالیفرنیاست که اکثر کارکنان پیکسار از جمله جان 
لســتر مدیر آن روزگاری را در آن به سر برده اند و ادای دینی است 

ــان را رقــم زد. ــده آن ــه اتاقــی کــه آین ب

8- کافــه تنقــالت کمپانی پیکســار شــهرتی جهانی 
دارد

در اکثــر محیــط هــای اداری تنهــا جایــی کــه کارکنــان بخــش 
ــا  ــاره پــروژه هــای در دســت ی هــای مختلــف مــی تواننــد درب
ســریال شــب گذشــته بــا یکدیگــر گــپ بزننــد، کنــار دســتگاه 
ــز  ــا مرک ــت ام ــه اس ــردکن مجموع ــا آب س ــوش ی ــوه ج قه
تجمــع کارکنــان کمپانــی پیکســار یــک کافــه تنقــات بــا ابعاد 

بسیار بزرگ است.
ایــن اســتودیوی فیلمســازی طــوری طراحــی شــده اســت که پر 
ــا ســرویس هــای رایــگان باشــد.  از فضاهــای مفــرح، دل بــاز ب
اصوال طراحی اســتودیوی امری ویل پیکسار یکی از میراث های به 
جــا مانــده از دوران حضــور اســتیو جابــز در ایــن کمپانــی اســت. 
کارخانــه متــروک کمپــوت ســازی کــه بعــد از فــروش موفقیت 
ــی از  ــه یک ــداری و ب ــازی ۲« خری ــباب ب ــتان اس ــز »داس آمی

زیباتریــن اســتودیوهای حــال حاضــر جهــان تبدیل شــد.
جابــز بــا پافشــاری بــر ایــده خــود طراحــان را مجبــور کــرد کــه 
فضایــی را طراحــی کنند کــه برخــاف اســتودیوهای هالیوودی 
آن زمان که ساختمان پروژه های مختلف به صورت مجزا ساخته 
مــی شــدند بــه صــورت ســاختمانی عظیــم حــول یــک ســالن 
ــان را  ــن کارکن ــی بی ــای تصادف ــا برخورده ــد ت ــزی باش مرک

ــش دهد. افزای
ــراد  ــود اف ــی ش ــث م ــی باع ــن طراح ــت ای ــده داش ــز عقی جاب
ــا آدم هایــی مواجــه شــوند کــه  هنــگام خــروج از دفتــر خــود ب
امــکان دیدنشــان در هیــچ حالــت دیگــری ممکن نیســت و این 
بــه رشــد خاقیــت و ایــده پــردازی در مجموعه کمک مــی کند. 
درب های جلو، پلکان اصلی و راهروها همگی به این ســالن ختم 
می شــوند و کافه ها و صندوق پستی ها نیز در آن جا تعبیه شدند.

جابـز حتی آن قدر تند رفت که اعام کرد باید تنها دو دستشـویی 
بزرگ در این ساختمان غول آسا باشد. یکی برای آقایان و دیگری 
بـرای خانم هـا و هر دو به سـالن مرکزی راه داشـته باشـند. جان 
لسـتر با این اسـتدالل کـه یک مثا یک خانـم بـاردار نباید برای 
رسـیدن به دستشـویی ده دقیقه پیاده روی کنـد در یکی از معدود 
دفعـات بـا جابـز مخالفـت جـدی کـرد و در نهایـت دو سـری 

دستشـویی در هـر طـرف سـالن و در هر دو طبقه سـاخته شـد.
ســالن مرکــزی و کافه تنقات پیکســار را روح و هســته پیکســار 

می دانند که فرهنگ حاکم بر کمپانی از آن جا جاری می شــود.

ــم »در  ــاخت فیل ــرای س ــی ب 9- دوره جانورشناس
ــو« ــتجوی نم جس

محصوالت پیکســار کارتون هســتند اما این به این معنی نیســت 
که تا آن جا که می شــود دقیق نباشد. بنابراین آن ها وقتی فیلمی 
دربــاره دنیای زیر آب می ســازند بــه این معنی اســت که تکالیف 

خــود را انجــام داده اند.
در هنــگام پیــش تولیــد »در جســتجوی نمــو« پیکســار از 
ــوه  ــان و نح ــار آبزی ــا رفت ــه ب ــت ک ــود خواس ــای خ انیماتوره
حــرکات آنهــا آشــنا شــوند. بنابرایــن آنهــا در یــک دوره 
ــان  ــی آبزی ــه زندگ ــته مطالع ــه ای در رش ــک 1۲ هفت آکادمی
شــرکت کردنــد کــه توســط پروفســور زیســت شناســی و بــوم 

ــد. ــی ش ــس م ــامر تدری ــناختی، آدام س ش
» آنهــا دربــاره ماهــی هــا بــی نهایــت کنجــکاو بودنــد و بهترین 
ــه حــال داشــته ام.« آدام ســامر  ــا ب ــه ت ــد ک دانشــجویانی بودن
ــا انبوهــی از ســوال  ــان هــر مبحــث ب ــا پای ــده داشــت. »ب عقی

مواجــه مــی شــدم کــه جوابــی برایشــان نداشــتم.«

بـا این حـال آن ها انبوهی از لیسـانس های هنر هم داشـتند و در 
نتیجه مثا به صورت ماهی ها ابرو و ماهیچه های بیشتری اضافه 
کردنـد ولی با این وجود بسـیاری از حرکت ماهی ها دقیق و طبق 
دنیـای واقعی سـاخته شـد. بـرای مثال آنهـا دریافتند کـه دلقک 
ماهـی - یا مارلیـن پدر نمـو - با افقی تـکان دادن بالـه های خود 
بـه جلو حرکـت می کند و حـال آن کـه ماهی جراح آبـی - نقش 
دوری - بالـه هـای خـود را بـه صورت عمـودی بر هم مـی زند و 
هیچـگاه کل بدن خـود را تـاب نمی دهـد. جزییاتـی ظریف که 
واقعـا می توانید تفـاوت آن هـا را در فیلم و بین حرکـت مارلین و 

دوری احسـاس کنید.
نکتــه بــا مــزه دیگــر در همیــن فیلــم ایــن اســت کــه در نســخه 
ــان  ــم چن ــردازش آب در فیل ــازی و پ ــبیه س ــه، ش ــای اولی ه
ــی سرپرســت  ــه حت ــود ک ــی نزدیــک شــده ب ــای واقع ــه دنی ب
انیماتورهــا از تشــخیص آب واقعــی و آبــی کــه گروهــش 
ــا در  ــود. آنه ــز ب ــد عاج ــرده ان ــق ک ــری خل ــورت کامپیوت بص
ــه ســاخت آبــی ایــن چنیــن حیــرت  ــا اینکــه قــادر ب نهایــت ب
ــا  ــه ترکیــب آن ب ــن اســتدالل ک ــا ای ــد ب ــز و واقعــی بودن انگی
شخصیت های کارتونی عجیب می شود تصمیم گرفتند به ظاهر 

انیمیشــنی آن بیافزایند.
ــه  ــت ک ــش اس ــام بخ ــان اله ــار آن چن ــت! پیکس ــت اس درس
ــوند. ــی ش ــوب م ــادی خ ــش زی ــن های ــی انیمیش ــی حت گاه

10- پیکسار یک بیمار را به آرزویش رساند
در ســال ۲00۹ و هنگامــی کــه فیلــم »بــاال« )Up( بــه تازگــی 
 »Colby Curtin« اکران شده بود، دختر بچه ۹ ساله ای به نام
نــا امیدانه تاش داشــت که به ســینما بــرود و این فیلم را تماشــا 
ــرش  ــه دخت ــود ک ــخص ب ــی مش ــادر کلب ــرای م ــا ب ــد ام کن
بیمارتــر از آن اســت کــه بتوانــد از جــای خــود برخیــزد و البتــه 

وقــت چندانــی هــم برایــش باقــی نمانــده اســت.
ــروازی  ــا پ ــا ب ــه پیکســار اطــاع داد و آنه ــن موضــوع را ب او ای
 DVD اختصاصی یکی از کارمندان خود را به همراه یک نســخه
از فیلــم کــه آن زمان فقط در ســینماها اکران می شــد بــه خانه او 
روانــه کردنــد. آنهــا همچنیــن بــرای کلبــی هدیــه هایی شــامل 

کتــاب و عروســک هــای فیلــم فرســتادند.
کلبــی آن قــدر بیمــار بــود کــه نمــی توانســت چشــمایش را بــاز 
کنــد و فیلــم را ببینــد. بنابرایــن مــادرش ســکانس بــه ســکانس 
ــوت  ــان شــب ف ــر هم ــرد. او آخ ــی ک ــف م آن را برایــش تعری

کــرد.
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کمپانــی فیلمســازی »دریــم ورکــز« در حالــی توســط اســتیون 
ــد  ــیس ش ــن تاس ــد ِگِف ــرگ و دیوی ــری کاتزنب ــپلبرگ، جف اس
ــرد نتوانســتند آرزوهــای خــود  ــن اف ــه نظــر می رســد ای کــه ب

را آنطــور کــه بایــد و شــاید محقــق کننــد.
»دریــم ورکــز« اســتودیویی هالیــوودی اســت کــه ســال 1۹۹4 
بــا جــاه طلبــی تمــام و آرمــان فتــح قلــه هــای دنیــای مولتــی 
مدیــا توســط ســه نفــر از نام ــداران صنعــت ســرگرمی بنــا نهاده 
شــد؛ اســتیون اســپلبرگ کارگــردان بــزرگ، جفــری کاتزنبــرگ 
غــول دنیــای انیمیشــن و دیویــد ِگِفــن نابغــه صنعــت موســیقی 
و صدابــرداری. افــرادی کــه تصــور جمــع شــدن آنهــا در کنــار 

یکدیگــر خیلــی ســخت بــود.
ــه  ــراف کــرد ک ــن اعت ــی، ِگِف ــان تاســیس کمپان در همــان زم
بــرای اولیــن بــار در طــول عمــرش اســت کــه مــی خواهــد بــا 
داشــتن شــریک کار کنــد. در واقــع دریــم ورکــز افســانه گرگ-
ــا رقبــای صنعتــی در  ــت ب ــرای رقاب ــود کــه ب  هــای تنهایــی ب
کنــار یکدیگــر جمــع شــده بودنــد، وگرنــه هــر یــک تمایــل بی 

حــدی بــه حفــظ قلمــروی شــخصی خــود داشــتند.
هــر یــک از ایــن ســه نفــر تخصــص و ایــده  آل هــای خــود را 

بــه میــان آوردنــد.
دیویــد گفــن دو کمپانــی بــزرگ ضبــط صــدا و موســیقی را بنــا 
ــه  ــا ســرطان ب ــه  تازگــی از جنــگ ب ــود و ب نهــاده و فروختــه ب

ســامت بیــرون آمــده بــود.
جفــری کاتزنبــرگ مــرد افســانه  ای کمپانــی عظیم دیزنــی بود 
و ســال  هــا در مقــام رییــس هیــات مدیــره آنجــا فعالیت داشــت 
و بعــد از اختــاف شــدید بــا مایــکل آیزنــر، مدیــر عامــل وقــت 
ــط  ــد ، توس ــش آم ــه پی ــی ک ــال بزرگ ــوا و جنج ــی و دع دیزن
ــم  ــت دری ــش موفقی ــود و برای ــده ب ــته ش ــار گذاش ــی کن دیزن
ــو درآوردن  ــه زان ــال ب ــه خی ــود بلک ــی ب ــا حیات ــه تنه ــز ن ورک

ــز در ســر داشــت. ــی را نی دیزن
و در نهایــت اســتیون اســپیلبرگ بــزرگ کــه حضــورش 

ــندگان و  ــان، نویس ــذب کارگردان ــث ج ــا باع ــون آهن رب همچ
هنرمنــدان بــزرگ بــه ســوی کمپانــی نوپــای آنــان مــی شــد. 
شــاید حضــور اســپیلبرگ و ریســک ســرمایه گــذاری او در یک 
کمپانــی تــازه کار کمــی عجیــب مــی نمــود، او مردی  اســت که 
حتــی در آن زمــان، هــر پــروژه ای را می  خواســت می توانســت 
در اختیــار داشــته باشــد امــا انگیــزه هــای او چیــزی عمیق  تــر 
ــار  ــود و در کن ــد طــاق ب ــود. اســپیلبرگ، فرزن ــر ب ــی ت و درون
خواهــر و مــادرش بــزرگ شــده بــود و تاســیس کمپانــی و ایــن 

عهــد و پیمــان برادرانــه چیــزی بــود کــه ســال  هــا در طلبــش 
بــود. وی همچنیــن فــردی احساســاتی بــود کــه مــی خواســت 
فضایــی هنــری و دوســتانه خلــق کنــد تــا همچــون ســال  هــا 
قبــل محفلــی باشــد بــرای گــرد هــم آمــدن هنرمنــدان جــوان 
و خاقــی کــه خــود دســت بــه خلــق پــروژه هــای بــزرگ مــی 

زننــد.
در ابتــدا »دریــم ورکــز« بــا غلبــه بــر مشــکات اداری و 
معترضــان محیــط زیســت و موانــع دیگــر تمــام پــول و وقــت 
ــرد.  ــپیلبرگ ک ــانه  ای اس ــده افس ــاخت ای ــرف س ــود را ص خ
ــس.  ــس  آنجل ــه Play Vista ل ــزرگ در منطق ــتودیویی ب اس
امــا زمانــی کــه ایــن پــروژه بعــد از صــرف هزینــه  هــای گــزاف 
ــی در  ــدی تلخ ــد ناامی ــا ش ــه کاره ره ــیار نیم ــوی بس و هیاه
اســپیلبرگ برجــا مانــد. اگرچــه تعهــد او بــه ایــن پیمــان و دریم 
ورکــز همیشــه مــورد ســوال بــود. در ســال  های اول کــه دریــم 
ورکــز ناامیدانــه و بــه ســختی در پــی جــذب منابــع و ســاخت 
ــول  ــا قب ــود، اســپیلبرگ ب ــد ب فیلم  هــای بیشــتر و ایجــاد درآم
پیشــنهادهای پرمنفعــت از ســایر اســتودیوها ماننــد یونیورســال 
»پــارک  همچــون  فیلم  هایــش  موفق تریــن  از  برخــی 

ــاخت. ــان س ــرای آن ــده« را ب ــیک-دنیای گمش ژوراس
کاتزنبــرگ امــا تمــام انــرژی خــود را معطــوف بــه راه  انــدازی 
اســتودیوهای انیمیشــن، ایجــاد شــاخه برنامــه  هــای تلویزیونی 
ــود  ــا وج ــرد. ب ــا ک ــش آن ه ــری و پخ ــای کامپیوت ــازی  ه و ب
داشــتن ایــن مســئولیت بــزرگ، او از پذیرفتــن هرگونــه ســمت 
ســطح بــاال ســر بــاز زد و در مقامــی پایین  تــر از تیــم مدیریتــی 
اســپیلبرگ در چــارت ســازمانی نقــش مدیریت توســعه کمپانی 
ــی از  ــام یک ــام در انج ــن مق ــا او در ای ــت. ام ــده گرف ــر عه را ب
ــطح  ــش س ــورد و آن افزای ــت خ ــش شکس ــن وظایف مهم تری

تولیــدات ســاالنه کمپانــی بــود.
ــذب  ــه در ج ــژه و ماهران ــیار وی ــتعداد بس ــک اس ــا ی ــا ام آن ه
ــل  ــه پ ــود ک ــورت ب ــن ص ــتند و بدی ــرمایه داش ــراد و س اف
ــه تازگــی از  ــه ب ــن یکــی از بنیانگــذاران مایکروســافت ک آل
ســرمایه  گــذاری در پیکســار اجتنــاب کــرده بــود بــا توانایــی 
ــک  ــه ی ــع ب ــردن او، قان ــی ک ــن در راض ــد گف ــژه دیوی وی
ــن  ــار گرفت ــون دالری و در اختی ــذاری 500 میلی ــرمایه  گ س

ــد. ــی ش ــهام کمپان ــد از س ۲4 درص
در طــی ســال  هــا دریــم ورکــز نقــاط حســاس بســیار موفقیــت 
آمیــزی نیــز داشــته اســت. فیلــم هایــی چــون  نجــات ســرباز 
ــری انیمیشــن   ــی )1۹۹۹( و س ــای آمریکای ــان )1۹۹۸(، زیب رای
هــای »شــرک« کــه باالتریــن جوایــز را بدســت آوردنــد 

ــود  ــار خ ــان را در اختی ــر جه ــروش سراس ــای ف ــه  ه و گیش
ــد. درآوردن

ایــن اســتودیو همچنیــن توانســت انیمیشــن های فــرار مرغــی، 
ماداگاســکار و کســب جایــزه اســکار در ســال ۲00۲ بــه خاطــر 

انیمیشــن »شــرک« را در کارنامــه اش ثبــت کنــد.
ــت   ــا و شکس ــگاه از ضرره ــان هیچ  ــای آن ــت ه ــا موفقی ام
هایشــان فراتــر نرفــت. دریــم ورکــز هرگــز نتوانســت به انــدازه 
ــد  ــد تولی ــود را پوشــش ده ــار خ ــر ب ــای س ــه  ه ــه هزین  ای ک
ــروژه هــای ناموفــق و گــران  قیمتــی  کافــی داشــته باشــد و پ
چــون »ســند بــاد« و »جــاده ای بــه الــدورادو« حیاتــش را بیش 

ــه خطــر انداخــت. از پیــش ب
جــاه  طلبــی  هــای دریــم ورکــز در صنعــت مولتــی مدیــا نیــز در 
نهایــت بــه هیــچ جایــی ختــم نشــد. بخــش  هــای تلویزیونــی، 
بــازی  هــای کامپیوتــری، ســرگرمی هــای اینترنتی و موســیقی 
ــی در  ــد و همگ ــگ نبودن ــه هماهن ــرات زمان ــرعت تغیی ــا س ب

نهایــت بســته رو بــه رو شــده یــا فروختــه شــدند.
 DreamWorks  ســال ۲004 بخــش انیمیــش دریــم ورکــز
Animation SKG )DWA( نیــز جــدا شــد و بــه صــورت 
ــط  ــون توس ــم اکن ــد و ه ــام درآم ــهامی ع ــی س ــک کمپان ی

کاتزنبــرگ اداره مــی شــود.
 Reliance ــا پشــتیبانی شــرکت هنــدی ــوز ب اســپیلبرگ هن
ADA Group فیلــم  هایــش را تحــت عنــوان دریــم  ورکــز 
ــت.  ــال اس ــده یونیورس ــر عه ــا ب ــع آن ه ــی توزی ــازد ول می  س
دیویــد گفــن هــم مــدت کوتاهی بعــد از بــه ســرانجام رســاندن 
معاملــه بــا ایــن شــرکت هنــدی، دریــم ورکــز را بــرای همیشــه 

ــرک کــرد. ت
ــره 1۷5  ــون دالری و به ــه 33 میلی ــذاری اولی ــرمایه  گ ــا س ب
میلیــون دالری بــه ازای هــر نفــر، هــر ســه بنیان گــذار در نهایت 
ــن  ــل آل ــد. همان طــور کــه پ ســود مناســبی را از آن خــود کردن
در نهایــت از ایــن شــراکت خــارج شــد. امــا دریــم ورکــزی کــه 
ــته  ــار داش ــت ســرگرمی را در اختی ــای صنع ــه ه ــود قل ــرار ب ق
ــد  ــر جــا می  مان ــا آن چــه ب ــر شــد ت باشــد تکــه تکــه کوچکت

ــا آن رویــای اولیــه نداشــته باشــد. کوچکتریــن شــباهتی ب
ــا  ــاق ام ــب و کار خ ــک کس DreamWorks SKG ی
بدون استراتژی بود با بنیان گذارانی آرمان گرا که به جای حساب-

گــری افراط گــر و بی خیــال بودنــد. آن ها گمــان مــی کردند به 
خاطــر کســی کــه هســتند موفــق می  شــوند و حتــی حــروف 
اول نــام خــود را بــر نــام کمپانــی نهادنــد امــا همگــی اشــتباه 

ــد! می  کردن

مردانی که   می خواستند 
فرمانروایی کنند/
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ــت  ــی صنع ــی از ۶ ابرکمپان ــوان یک ــی ت ــال« را م »یونیورس
ــرن  ــل ق ــه اوای ــخ آن ب ــه تاری ــت ک ــان دانس ــینما در جه س
ــار توانســت  ۲0 برمــی گــردد و اینکــه چطــور یــک آلمانــی تب
ــی  ــد ســابقه خواندن ــدازی کن ــزرگ راه ان ــی ب ــکا تجارت در آمری

دارد. ای 
خبرگــزاری مهــر - گــروه هنــر: یونیورســال غــول دنیــای چنــد 
رســانه  ای و یکــی از Six Major یــا شــش ابرکمپانــی فیلــم-
ســازی آمریکاســت کــه حجــم ســرمایه  گــذاری و تنــوع فعالیت 
ــاور  ــانه ب ــرگرمی و رس ــف س ــای مختل ــاخه  ه ــش در ش  های
نکردنــی اســت؛ وســعت فعالیتــی کــه باعــث شــده بزرگتریــن 
ــام خودشــان  مجموعــه اســتودیوی آمریــکا را در شــهری بــه ن
ــار داشــته باشــند  ــا در اختی - Universal City - در کالیفرنی
و عــاوه بــر این، آن هــا خدمــات خــود را در اســتودیوهای دیگری 
ــه ســازندگان فیلــم و صاحبــان صنایــع  ــدا ب ــدو و فلوری در ارالن

تبلیغاتــی نیــز ارائــه مــی  دهنــد.
یونیورســال همچنیــن دارای یکــی از بزرگتریــن شــبکه  هــای 
ــه  ــن برنام ــی از مهم تری ــه یک ــی و البت ــش خانگ ــع نمای توزی
ســازان تلویزیونــی در آمریکاســت کــه محصــوالت و شــو های 
تلویزیونــی خــود را از طریــق شــبکه  هــای کابلــی در داخــل و 

ــروش مــی  رســاند. ــه ف ــکا ب خــارج از آمری
درب بســیاری از اســتودیوهای یونیورســال بــه  روی عمــوم بــاز 
ــدگان  ــرای بازدیدکنن ــی ب ــی متنوع ــای تفریح ــت و توره اس
طراحــی شــده تــا عاقــه  منــدان بتواننــد در نســخه  ای جدی تــر 
ــروف- ــیاری از مع ــاخت بس ــتودیو های س ــد در اس ــی  لن از دیزن

ــد و شــخصیت  هــای  ــدم بزنن ــم  هــای ســینمایی ق تریــن فیل
ــه  ــا ب ــن توره ــت ای ــد. محبوبی ــک ببینن ــان را از نزدی محبوبش
ــا  ــی ی ــارک موضوع ــال دو پ ــه یونیورس ــت ک ــاد اس ــدی زی ح
اصطاحــا »تم  پــارک« دیگــر از این دســت را در چین و اســپانیا 

تاســیس کرده است.
نظــارت بــر ســاخت و فــروش محصــوالت مصرفــی و جانبــی، 
همچــون لباس  شــخصیت  فیلم  ها، عروســک  هــا و محصوالت 
یــادگاری، خریــد و فروش  هــای آناین و بازی  هــای کامپیوتری 
نیــز یکــی دیگــر از حــوزه فعالیــت  هــای ایــن کمپانــی بــزرگ 

است.
 Universal Music یونیورســال-  موســیقی  شــاخه 
ــه  ــت ک ــک دنیاس ــی موزی ــن کمپان ــز بزرگتری Group- نی
شــامل ده  هــا برنــد و عنــوان در ضبــط و پخــش آثــار موســیقی 

ــود. ــی ش م
امــا اینکــه ایــن غــول رســانه چگونــه بــه این جــا رســیده اســت، 
تاریخــی دارد طوالنــی و ارزشــمند بــا قدمتــی نزدیک بــه اختراع 

تصاویر متحرک.

سال  های اولیه قرن 20
ــه  ــی ک ــم. زمان ــال 1۹05 بازگردی ــه س ــد ب ــروع بای ــرای ش ب
کارل الامــل Carl Laemmle آلمانــی تبــار در شــیکاگو بــه 
دنبال مکان مناســبی برای افتتاح فروشــگاه لباس خود می  گشت 
ــن  ــرای رفت ــه ب ــردم  ک ــی از م ــه صف ــی ب ــه طــور اتفاق ــه ب ک
ــت  ــه و ارزان قیم ــینماهای اولی ــا س ــه Nickelodeon ی ب
آن دوران کــه تصاویــر متحــرک ســاده  ای را بــه نمایــش مــی 
ــرای  گذاشــتند، برخــورد کــرد. او کــه از میــزان شــوق مــردم ب

دیــدن ایــن فیلــم  هــای اولیــه حیــرت کــرده بــود تغییــر مســیر 
داده و ســینمای White Front را تاســیس کــرد. در کمتــر از 
یــک مــاه هزینــه  ســرمایه  گــذاری او بازگشــت و او بــه همــراه 
ــن ســالن خــود  شــریک خــود Robert Cochrane دومی
را نیــز تاســیس کــرد. ایــن ســرمایه  گــذاری  هــا ادامــه داشــت 
ــده  ــش کنن ــن پخ ــی از بزرگتری ــه یک ــان را ب ــه آن ــه  رفت و رفت
 هــای کشــور مبــدل ســاخت. تــا ســال 1۹0۹ الامــل و کوچران 
از تجــارت خود در آمریــکا و کانادا بیــش از ده  هــزار دالر در هفته 

داشتند. درآمد 
امــا تــا بــه اینجــا آن هــا صرفــا توزیــع کننــده بودنــد و تولیــد فیلم 
در انحصــار Motion Picture Patents بــود کــه توســط 
ادیســون -مختــرع موتورهــای الکتریکــی داخــل دوربیــن  هــا و 
پروژکتورهــا- حمایــت می  شــد. بعــد از اختافــات  و مشــاجرات 
پیــش آمــده الامــل تصمیــم گرفت کــه دیگــر پولی به ادیســون 
پرداخــت نکند. قطع همــکاری با کمپانی MPP کــه تنها قدرت 
ــر  ــه دیگ ــا را ک ــود، آن ه ــان ب ــم در آن زم ــد فیل انحصــاری تولی
ــد  ــه صرافــت تولی ــروش نداشــتند، ب ــع و ف ــرای توزی فیلمــی ب

فیلــم  هــای خودشــان انداخــت.
اولین تاش آن هــا تحت نام »کمپانی مســتقل تصاویر متحرک« 
ــد  ــا Independent Motion Picture )IMP( تولی ی

ــام Hiawatha بود. فیلمی با ن
IMP رفتــه رفتــه بــه تولیــدات خــود ســرعت بخشــید و از آن 
جا که برخاف سیاســت  های کمپانی ادیســون که نــام عوامل و 
بازیگــران را در فیلم درج نمی  کرد با گذاشــتن تیتراژ روی فیلم  ها 
و شناســاندن آن هــا بــه مــردم، بســیاری از بازیگــران را بــه ســوی 
خــود جلــب کــرد و اولیــن سیســتم ســتاره  پــروری در صنعــت 

»یونیورسال« چگونه متولد شد/ اختالف با ادیسون و گامی برای استقالل
اشکان مزیدی
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ســینما را بنیــان نهــاد. در ســال 1۹1۲ بــا ادغــام IMP کــه بــه 
ســطح تولیــد یــک فیلــم در هفتــه رســیده بــود و پنــج شــرکت 
 Universal Film – دیگــر، کمپانی تولیــد فیلــم یونیورســال
Manufacturing – شــکل گرفتــه و الامــل اولیــن رییس 

آن شد.
در آن ســال  هــا یونیورســال پکیجــی از فیلــم  هــای گوناگــون 
ــه صاحبــان ســینماها اجــازه مــی  داد هــر  ــه مــی  داد کــه ب ارائ
ــن  ــند. کامل تری ــته باش ــش داش ــرای نمای ــدی ب ــم جدی روز فیل
بســته آن هــا شــامل دو حلقــه فیلــم کمــدی، یــک ســریال و یک 
فیلــم بلنــد بــود. آن هــا حتــی در ســال 1۹13 فیلــم  هــای خبــری 
 Universal Animated Weekly ــوان ــا عن ــی ب هفتگ

تولیــد مــی  کردنــد.
 )1۹13( Traffic in Souls اولیــن فیلــم بلنــد داســتانی آن هــا
بیــش از نیم میلیــون دالر فروخت کــه عمده موفقیتــش مرهون 
تکنیــک  های جدیــد و خاقانه تدویــن آن بود که حســی از وقوع 
چندیــن اتفــاق در یــک ســکانس را بــه تماشــاگران منتقــل می  
کــرد. مفهومــی کــه پیــش از ایــن در ســالن  هــای ســینما دیــده 

نشــده بــود.
ــا افتتــاح مجموعــه اســتودیو های  در ســال 1۹14 یونیورســال ب
خــود در کالیفرنیــا ظرفیــت فیلم ســازی خــود را بیــش از پیــش 
گســترش داد. الامل با خرید فضایی به وســعت بیش از ۹30 هزار 
ــس   ــی ل ــا در نزدیک ــن فرناندوی کالیفرنی ــع در دره س ــر مرب مت
آنجلــس به قیمــت 1۶5 هــزار دالر، رویای خــود را برای داشــتن 
اســتودیویی بــه ابعــاد یک شــهر بــه واقعیــت تبدیل کرد. جشــن 
ــران و  ــرای مدی ــدا ب ــه در ابت ــم ک ــه عظی ــن مجموع ــاح ای افتت

صاحبــان صنعــت ســینما برنامــه  ریــزی شــده بــود هــزاران نفر 
از مــردم عــادی را نیــز بــه خــود جلــب کــرد. یونیورســال از ایــن 
اســتقبال و هیجــان عمومــی نهایــت بهــره را بــرد و بــا ترتیــب 
ــی از  ــای عموم ــنت، بازدیده ــه قیمــت ۲5 س ــی ب دادن تورهای
اســتودیوهایش را راه  انــدازی کــرد تــا اختــراع فیلــم  هــای ناطق 
ــه بیــش از 500  ــود روزان ــد اســتودیوهای دربســته ب کــه نیازمن

نفــر بازدیدکننــده داشــته باشــد.
ــرد؛  ــد ک ــم تولی ــش از ۲50 فیل ــال 1۹15 بی ــال در س یونیورس
فیلــم  هایــی کــه بــر اســاس میــزان بودجــه تقســیم بنــدی می  
شــدند. »پــر ســرخ« و »پرنــده آبــی« بــه ترتیــب بودجــه  هــای 
ــوان  ــر« عن ــد و »جواه ــی  کردن ــت م ــط را دریاف ــم و متوس ک
رده فیلــم  هایــی بــود کــه باالتریــن بودجــه  و ســتاره  هــای آن 
 Harry ــون ــی چ ــتند. بازیگران ــار داش ــینما را در اختی دوران س

 Carrey، Carmel Myers، Radolph Valentino
ــان  ــه ج ــون Erich Von Strheim و البت ــی چ و کارگردان
فــورد کــه بــا پیوســتنش به یونیورســال تــاش مــی  کرد تــا ژانر 
وســترن آمریکایــی را بــا بســیاری از فیلم  هایــی کــه کارگردانی 

کــرد، تعریــف کنــد.

دهه 1920 و 1930
در ابتــدای دهــه 1۹۲0 و در حالی کــه ســایر اســتودیوها بــه 
ســاخت فیلــم هــای بلنــد روی آورده بودنــد، تمرکــز یونیورســال 
بــه طــور عمــده روی ســاخت فیلــم  هــای وســترن و ملــودرام  
ــن دوران  ــد در ای ــر چن ــود. ه ــت ب ــاه و ارزان قیم ــای کوت ه
هــم آن هــا دو فیلــم بلنــد ســاختند کــه هــر دو بــه فیلــم  هــای 
صامــت کاســیک تاریخ ســینما تبدیل شــدند. گوژپشــت نتردام 
 Wallace و کارگردانــی Lon Chaney ــازی ــا ب )1۹۲3( ب
ــز  worsley تحســین منتقــدان را برانگیخــت و در گیشــه نی
موفــق عمــل کــرد و همچنیــن شــبح اپــرا )1۹۲3( کــه جمعــی 
ــار داشــت. در ایــن  ــادی از ســتاره  هــای آن  زمــان را در اختی زی
ــدا کــرده  ــز دسترســی پی ــا نی ــازار اروپ ــه ب ــان یونیورســال ب زم
بــود؛ جایــی کــه فیلــم  هــای اکشــن و وســترن  هــای آمریکایی 

ــود. ــدا کــرده ب طرفــداران خــود را پی
ســال 1۹۲۹ کارل المــل پســر بــه عنــوان کادوی تولد بیســت و 
یک ســالگی به جای پدر بر مســند مدیریت یونیورســال تکیه زد. 
الامــل جــوان که اهــداف بلنــد پروازانه  ای داشــت به هــدف بروز 
رســانی کمپانــی دســت بــه اصاحاتــی زد. وی با هدف ســاخت 
فیلم  هــای بلند و باکیفیــت 40 درصــد از حجم تولیــدات کمپانی 

کاســت. توجــه او بــه رمــان  هــا منجــر بــه خلــق چندیــن فیلــم 
بلنــد برجســته شــد. فیلــم هایــی چــون پادشــاه جــاز )1۹30( 
 All Quiet on ــا ــا- و ی ــکال رنگــی دنی ــم موزی - اولیــن فیل
western front )1۹30( کــه جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم 

ــان آورد. ــه ارمغ ــان ب ــرای آن ســال را ب
امــا در حقیقــت یونیورســال بخش زیــادی از شــهرت خــود را در 
طــی ســال  هــای 1۹31 تــا 1۹35 و بــا ســاخت ۸ فیلم ســینمای 
ــوال  ــون دراک ــاهکارهایی چ ــه ش ــت آورد ک ــه دس ــت ب وحش
)1۹31(، فرانکشــتاین )1۹3۲(، مومیایــی )1۹3۲( و مرد نامرئی 

ــت. )1۹33( از آن جمله اس
بــا ایــن حــال ایــن فیلــم  هــای باکیفیــت نظــر تماشــاگران آن 
دوره را بــه خــود جلــب نکــرد و میــزان فــروش، از پــِس جبــران 
هزینــه  هــای ســاخت ایــن فیلــم  هــای گران قیمــت برنیامــد و 

ســایه بحــران بــر ســر یونیورســال پدیــد آمد.
  Showboat ســال 1۹3۶ زمانــی کــه بودجــه ســاخت فیلــم
-کــه ســتارگان بــرادوی در آن ایفــای نقــش مــی  کردنــد- اعام 
شد، ســهام داران کمپانی که ولخرجی  های الامل پسر زنگ خطر 
را برایشــان بــه صــدا درآورده بــود اجــازه تولیــد فیلــم را ندادنــد 
تــا اینکه الامل پــدر وامی ۷50 هــزار دالری را با وثیقه قــرار دادن 
 Standard Capital ســهم خــود در یونیورســال از کمپانــی
دریافــت کــرد. ایــن اولیــن بــار در تاریــخ ۲۶ ســاله یونیورســال 
ــد. در  ــرض روی آورده بودن ــه ق ــم ب ــد فیل ــرای تولی ــه ب ــود ک ب
نهایــت بودجــه فیلــم از ایــن مقــدار هــم 300 هــزار دالر فراتــر 
ــت وام را  ــای بازپرداخ ــت و Standard Capital تقاض رف
کــرد و  زمانی که کمپانــی از عهده قرض خــود برنیامد این فصل 
 Standard Capital ــه ســر آمــد و از تاریــخ یونیورســال ب
بــا بهــره از وثیقــه  ای کــه در اختیــار داشــت کنتــرل کمپانــی را 
بــه دســت گرفــت و بــر بیــش از بیســت ســال تســلط خانــواده 

ــال پایان داد. الاملی بر یونیورس

ــکاک،  ــد/ هیچ ــن آم ــه زمی ــی ب ــود فضای موج
اســپیلبرگ و دیگــران

ــران  ــور مدی ــا حض ــه 30 ب ــر ده ــال در اواخ ــی یونیورس کمپان
جدیــد فصلــی جدیــد در فعالیت هایــش گشــوده شــد و روزگاری 
ــخ  ــار تاری ــن آث ــان پرفروش تری ــان جه ــن کارگردان بزرگتری

ــن مجموعــه ســینمایی ســاختند. ســینما را در ای
در بخــش نخســت ایــن مقالــه مــروری بــر تاریــخ شــکل گیری 
کمپانــی یونیورســال توســط خانــواده الاملــی داشــتیم و اینکــه 
پســر بنیانگــذار ایــن کمپانــی چگونــه قصــد در تغییر اســتراتژی 
ایــن مرکــز ســینمایی داشــت ولــی در ایــن هــدف موفق نشــد.

ــر یونیورســال دوران  ــی ب ــواده الامل ــی خان ــان فرمان روای ــا پای ب
ــود.  ــاز شــده ب ــی ســینمایی آغ ــن کمپان ــخ ای ــدی در تاری جدی
کمپانی یونیورسال که اینک با نام New Universal فعالیت 
می  کــرد، بــا کاهــش تولیــد و متوقــف کــردن نمایــش-
ــود  ــع و ســرمایه  های خ ــت مناب ــه تقوی ــا ب ــود در اروپ ــای خ  ه
پرداخــت. ســال  های اولیــه مدیریــت جدیــد دوران خوبــی 
بــود. در 1۹3۶ یونیورســال بــا دو فیلــم »مــرد مــن؛ گادفــری« 
و »ســه  دختــر  زرنــگ« کــه ســاخت آن هــا از دوره قبــل شــروع 
شــده بــود نامــزد ۹ جایــزه اســکار شــد و »دیــان دوبین« ســتاره 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــگ« ب ــر زرن ــه دخت ــم »س ــاله فیل 15 س
بزرگتریــن سوپراســتارهای ســال  های آینــده بــه دنیــای ســینما 
معرفــی شــد. ســتاره  ای کــه در مــدت 1۲ ســال حضــورش در 
ــزه  ــازی کــرد  و در ســال 1۹3۸ جای ــم ب یونیورســال در ۲1 فیل
ــوان یــک ســتاره جــوان از آن خــود  ــه عن ــژه  ای را ب اســکار وی

ــرد. ک
ــال  ــد، یونیورس ــران جدی ــور مدی ــا حض ــه 30 و ب ــر ده در اواخ
در تــاش بــود بــا بودجــه  هــای کــم، تــوده  هــای بیشــتری از 
مــردم را ســرگرم کنــد. تاشــی کــه بــه ثمــر نشســت و کمپانی 
ــان  ــت از می ــود توانس ــوان خ ــتاره ج ــش س ــف درخش ــه لط ب
ــون دالری در  ــان 1.۸ میلی ــزد و از زی ــش برخی ــای خوی ضرره
ســال 1۹3۶ بــه ســود خالــص 1.5 میلیــون دالر در ســال 1۹3۹ 

دســت پیــدا کنــد.

جنگ؛ اشک  ها و لبخندها
ــور  ــق حض ــاهد رون ــینما ش ــالن  های س ــادی س ــه 40 می ده
مردمــی بــود کــه ســعی می  کردنــد راهــی بــرای از بیــن بــردن 
ــد. یونیورســال در  ــی دوم بیابن ــگ جهان ــت جن تلخــی و مصیب
ایــن ســال  ها فیلم  هــای هیوالیــی، وســترن  های ارزان قیمــت 
و فیلم  هــای دنبالــه  دار می  ســاخت. همچنیــن محصــوالت 
متجــددی چــون شــرلوک هلمــز در ایــن زمــان متولــد شــدند 
و تــا ســال 1۹45 و داغ شــدن تنــور جنــگ، فیلم  هــای جنگــی 

کمپانی های فیلمسازی 
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نیــز از راه رســیدند.
ایــن دوره هم چنیــن شــاهد حضــور نخســتین درام  هــای جنایی 
بــود کــه برخــی از برجســته  ترین محصــوالت تاریخ یونیورســال 
ــک  ــک ش ــایه ی ــون س ــی چ ــد. فیلم  های ــز در برمی  گیرن را نی
ــون )1۹44(  ــکاک، مظن ــرد هیچ ــی آلف ــه کارگردان )1۹43( ب
ــه  ــکارلت )1۹45( ب ــان اس ــاک و خیاب ــرت زیدم ــاخته راب س

ــگ. ــز الن ــی فریت کارگردان
ــاخت  ــا س ــط ب ــور متوس ــه ط ــال 1۹45 ب ــال در س یونیورس
هفتــه  ای یــک فیلــم بلنــد و در مجمــوع بــا ســاخت 350 فیلــم 
ــود. ــه ســقف تولیــد خــود رســیده ب ــا 1۹45 ب در طــی 1۹40 ت
کمپانــی  در  ادغــام  بــا  یونیورســال   1۹4۶ ســال 
خطــی   International Pictures Stemmed
مشــی جدیــدی در پیــش گرفــت. مالــکان جدیــد ســاخت فیلم 
ــدف  ــه ه ــت را ب ــترن  های ارزان قیم ــاه و وس ــریال کوت و س
تمرکــز روی ســاخت فیلم  هــای بلنــد باکیفیــت متوقــف کردنــد 

و بــه ایــن منظــور بــه همــکاری خــود بــا بســیاری از ســتاره  ها 
ــد. ــان دادن پای

در ایــن دوره یونیورســال ده  هــا فیلــم بــا کیفیــت تولید کــرد ولی 
موفقیتــی در گیشــه و بازگشــت ســرمایه خــود نداشــت. تنهــا 
ــن و تخــم  ــک »م ــم کمدی-رمانتی ــان فیل ــن می اســتثنا در ای
ــون دالری،  ــروش 5.۷5 میلی ــا ف ــه ب ــود ک ــرغ« )1۹4۷( ب م
پرفروش تریــن فیلــم ســال شــد. امــا بــا ادامــه رونــد ضرردهــی، 
ــرار  ــتور کار ق ــددا در دس ــت مج ــای ارزان قیم ــد فیلم  ه تولی

ــت. گرف
تغییــرات مدیریتــی نیــز همچنــان ادامــه پیــدا کــرد و مالکیــت 
ــت در  ــا در نهای ــد ت ــت می  چرخی ــه دس ــت ب ــال دس یونیورس
ســال Decca Records ،1۹5۲ کنتــرل کمپانــی را در 
دســت گرفــت. بــا هدایــت مدیــران جدیــد یونیورســال مجــددا 
بــه ســوددهی رســید و بــه رشــدی ۷ میلیــون دالری در ســال 
1۹54 دســت یافــت. در ایــن دوره آن هــا با اســتفاده از فیلمســازان 
کمتــر شــناخته شــده فیلم  هــای مهمــی چــون نشــانی از شــر 
)1۹5۸( بــه کارگردانــی و بازیگــری اورســون ولــز و یــا عملیــات 
پتی کــوت )1۹5۹( بــه کارگردانــی بلیــک ادواردز تولیــد کردنــد.
ــر  ــق و پ ــای موف ــا 1۹5۹ فیلم  ه ــه 1۹53 ت ــن در فاصل همچنی
فروشــی در ژانــر درام  هــای عاشــقانه تولیــد شــد. فیلــم  هایــی 
چــون تقلیــد زندگــی )1۹5۹( و صحبــت  هــای بالشــی )1۹5۹( 
ــه  ــون دالری نقط ــب 1۸ میلی ــروش عجی ــا ف ــی ب ــه دوم ک

ــود. ــر ب عطفــی در تاریــخ کمپانــی و فیلــم  هایــی از ایــن ژان

ــک  ــت ی ــم در قام ــم  ک ــز ک ــون نی ــال  ها تلویزی ــن س در ای
ــه روز  ــود و روز ب ــب جــدی وارد عرصــه ســرگرمی شــده ب رقی
ــی  داشــت. در ســال  ــه نگــه م تماشــاچیان بیشــتری را در خان
ــود  ــای خ ــاخته  ه ــم از س ــش از 550 فیل ــال بی 1۹5۷ یونیورس
ــا ایــن حــال آن هــا  ــون اجــاره داد. ب ــرای پخــش از تلویزی را ب
کــه همــواره ســود اصلــی خــود را در ســالن  هــای ســینما دنبال 
ــت  ــروش بلی ــوع ف ــدی مجم ــش 1۲ درص ــا کاه ــد ب می  کردن
ــدند؛  ــون دالری ش ــرری ۲ میلی ــل ض ــینما، متحم ــت س صنع
ــه  ــا را ب ــود و آن ه ــارج ب ــکان خ ــوان مال ــد ت ــه از ح ــرری ک ض
 Music ــار نوبــت ــی انداخــت. ایــن ب صرافــت فــروش کمپان
Corporation of Amreica  بــود کــه بــا پرداخــت 
11.۲5 میلیــون دالر فصــل دیگری را در تاریخ کمپانی بگشــاید.
ــام  ــور ن ــرل ام ــن کنت ــار گرفت ــا در اختی ــال MCA 1۹۶۲ ب س
 Univesal Pictures کمپانــی را بــه نــام ســابق آن یعنــی
بازگردانــد و  بــه نوســازی و تجهیــز اســتودیوها جهــت ســاخت 

محصــوالت تلویزیونــی پرداخــت. آن هــا همچنیــن تــور بازدید از 
اســتودیوها را نیز دوباره راه  انــدازی کردند.

در ســال  هــای اولیــه مالکیــت MCA، فیلــم  هــای مهمــی نیز 
تولیــد شــد. پرنــده  هــا )1۹۶۲( بــه کارگردانــی آلفــرد هیچکاک 
ــه  ــد )1۹۶۲( ب ــرغ مقل ــتن م ــت و کش ــون دالر فروخ 4.۶ میلی
ــان  ــه ارمغ ــزه اســکار ب ــگان ســه جای ــرت مولی ــی راب کارگردان
ــال  ــده یونیورس ــه کنن ــن تهی ــان مهم تری ــن زم ــا در ای آورد. ام
ــن  ــی از موفق تری ــال 1۹۷0 یک ــه در س ــود  ک ــر« ب »راس هانت
ــاخت  ــرودگاه« را س ــم »ف ــی فیل ــای آن دوران یعن ــم  ه فیل
ــرد و  ــروش ک ــون دالر ف ــده 45.3 میلی ــره کنن ــم خی ــه رق ک
نویــد شــروع یــک فصــل طایــی در تاریــخ یونیورســال را بــه 

ــگان داد. هم

دهه ۷0 و 80 : سال  های طالیی
ســال 1۹۷3 یکــی از طایــی  تریــن ســال  های فعالیــت 
ــا  ــرداری« ب ــم »کاه ب ــود. فیل ــی  ش ــناخته م ــال ش یونیورس
ــورد ۷۹  ــرت ردف ــن و راب ــل نیوم ــای دوران، پ ــتاره  ه ــازی س ب
ــا  ــت ب ــا رقاب ــون دالر فــروش کــرد و در مراســم اســکار ب میلی
دیگــر فیلــم تولیــدی یونیورســال، American Graffiti به 
کارگردانــی جــرج لــوکاس توانســت ۷ جایــزه اســکار از جملــه 

ــت آورد. ــال را بدس ــم س ــن فیل ــزه بهتری جای
رونــد درخشــش یونیورســال در ایــن ســال  ها بــه شــدت 
ادامــه داشــت. فیلــم آرواره  هــا )1۹۷5( بــه کارگردانــی اســتیون 

اســپیلبرگ بیشــترین میــزان تماشــاگر ثبــت شــده تــا آن تاریخ 
ــه ســالن  های ســینما کشــاند و رقــم حیــرت انگیــز 133.4  را ب
میلیــون دالر فــروش کــرد. فیلمــی که تــا دو ســال بعــد و اکران 
ــخ  ــم تاری ــترین فیل ــان پرفروش ــا« همچن ــتاره  ه ــگ س »جن

ســینما بــود.
ــم   ــه داشــت و فیل ــی در دهــه ۸0 هــم ادام افتخــارات کمپان
هــای تولیــدی یونیورســال جوایــز اســکار و میلیــون  هــا دالر 
ــن  ــت در ای ــه موفقی ــا اوج قل ــد. ام ــی  کردن ــول را درو م پ
ــی  ــه کارگردان ــم »ET« ب ــران فیل ــا اک ــی ب ــه طای دو ده
اســپیلبرگ به وقوع پیوست. ET مانند یک بمب ترکید و گیشه 
 های فروش را منفجر کرد و در ســه ماه آخر ســال 1۹۸۲ بیش 
از 400 میلیــون دالر فروخــت و جنگ ســتارگان را پشــت ســر 
گذاشــت و تا یازده ســال بعد که »پارک ژوراسیک« اکران شد 
پرفروش تریــن فیلــم همــه دوران بــود. فیلمی که در بســیاری 
ــم در  ــن فیل ــوان بهتری ــه عن ــم ب ــوز ه ــنجی  ها هن از نظرس
ــود.  ــناخته می  ش ــی ش ــودات فضای ــا موج ــاط ب ــوزه ارتب ح
ــده  ET همچنیــن در هشــت رشــته نامــزد و در 4 بخــش برن

ــز اســکار شــد. جوای
در همــان ســال مریــل اســتریپ هــم اســکار بهتریــن بازیگــر 
زن را بــرای بــازی در فیلــم »انتخــاب ســوفی« دیگــر محصول 

یونیورســال دریافــت کــرد.
ــده  ــه آین ــت ب ــای بازگش ــم  ه ــا فیل ــتثنایی ب ــد اس ــن رون ای
ــا )1۹۸۹( و  ــرزمین رویاه ــا )1۹۸5( س ــارج از آفریق )1۹۸5(، خ

ــرد. ــدا ک ــه پی ــده ۲ )1۹۸۹( ادام ــه آین ــت ب بازگش
ــال  ــال در ح ــز یونیورس ــینما نی ــای س ــالن  ه ــارج از س در خ
ــی  ــود. در ســال 1۹۸۲ طــرح توســعه کمپان ــزرگ شــدن ب ب
بــه پایــان رســید و ۹00 هــزار مترمربــع دیگــر بــه مجموعــه 
اســتودیوهای یونیورســال افــزوده شــد تــا بــه انــدازه امــروزی 
ــن اســتودیوی  ــوان بزرگتری ــع - و عن ــر مرب آن – 1.۷ کیلومت
دنیــا برســد. مجموعــه جدیــد شــامل 3۶ اســتودیوی ضبــط، 
البراتورهــای فیلم، ســاختمان  هــای اداری و همچنین فضایی 
به ابعاد بیــش 1۸ هزار متر مربع جهت اســتقرار  تهیه کنندگان 
مســتقل بــود. هنگامــی کــه اســپیلبرگ کمپانــی خــود بــه نام 
کــرد،  راه  انــدازی  را   Amblin Entertainment
یونیورســال کــه پخــش فیلــم  هــای او را بــر عهــده داشــت 
او را در همیــن مجموعــه مســتقر کــرد و تجهیــزات تدویــن، 
ــز در  ــری نی ــوم دیگ ــر مرس ــات غی ــش و امکان ــالن نمای س

ــرار داد. ــارش ق اختی
همچنیــن در ســال 1۹۸۸ یونیورســال مجموعــه اســتودیوهای 
خــود در اورالنــدوی فلوریــدا را نیــز راه انــدازی کــرد. مجموعــه 
ای کــه بــه طــور خــاص بــه ســاخت محصــوالت تلویزیونــی و 
تبلیغــات اختصــاص دارد. دو ســال بعــد تورهای بازدیــد عمومی 
نیــز گشــوده شــد و یونیورســال بــا اســتفاده از شــخصیت  هــای 
محبــوب و تــم فیلــم  هــای پرفــروش خــود بــازی  و ســرگرمی 

 هــای بســیاری را در آنجــا مســتقر کــرد.
ــا  ــرگرمی دنی ــای س ــول  ه ــی از غ ــه یک ــر ب ــال دیگ یونیورس

ــود. ــده ب ــل ش تبدی

»یونیورســال« و یــک قــرن گام زدن در جــاده 
موفقیــت و ســودآوری

ــرای  ــش ب ــام و خاقیت ــه ن ــت ک ــی ای اس ــال کمپان یونیورس
بیــش از یــک قــرن الهــام  بخــش صنایــع ســرگرمی دنیــا بــوده 
اســت و مــی تــوان گفــت هنــوز هــم در قلــه هــای موفقیــت 

ایســتاده اســت.
در نوامبــر 1۹۹0 شــرکت صنایــع الکتریکــی Matsushita با 
پرداخــت بیــش از ۶ میلیــارد دالر مالکیــت MCA، کمپانی مادر 
یونیورســال را به دســت آورد. ماتسوشــیتا در آن زمــان بزرگترین 
شــرکت تولیدکننــده محصــوالت الکتریکــی خانگــی و مختــرع 

کمپانی های فیلمسازی 
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سیستم پخش VHS یا همان نوار ویدیوهای معروف بود؛ کمپانی 
ای که ما امروزه با نام پاناســونیک می شناســیم.

مالــک جدیــد یــک شــروع ناامیــد کننــده داشــت. فیلــم هاوانــا 
)1۹۹0( بــا بــازی رابــرت ردفــورد و کارگردانــی ســیدنی پوالک 
یک شکســت مطلق بود و 30 میلیون دالر کمتر از بودجه ساخت 
خــودش فــروش کــرد. امــا ایــن شکســت مقدمــه  ای بــود برای 
ــن ســال   ــه در ای ــده. یونیورســال ک ــره کنن ــت خی یــک موفقی
 Amblin Entertainment هــا توزیــع فیلــم  هــای
ــارک  ــا پخــش ســه فیلــم پ ــر عهــده دارد در ســال 1۹۹3 ب را ب
ژوراســیک، فهرســت شــیندلر و داســتان دایناســور بیــش از 550 

ــون دالر درآمدزایی داشــت. میلی
ــم  ــا فرهنــگ حاک ــی ب ــی ژاپن ــاد کمپان ــاوت بســیار زی ــا تف ام
بــر هالیــوود و اختافــات مدیریتی با مدیــران اجرایــی MCA بر 
ســر طرح  های توســعه و اصول اســتراتژیک خیلی زود به این ماه 
عســل پایــان داد. در همیــن حیــن یونیورســال کــه درگیر بحث 
 هــای مدیریتــی شــده بــود، تهیــه  کننــده برتــر خــود اســتیون 
اســپیلبرگ را کــه مــی  خواســت کمپانــی مســتقل دریــم ورکز را 

تاســیس کنــد از دســت داد.
ــش  ــروش بی ــا ف ــال 1۹۹5 ب ــی در س ــی ژاپن ــت کمپان در نهای
ــی  ــرکت کانادای ــه ش ــود ب ــت خ ــهام مالکی ــد از س از ۸0 درص

ــد. ــارج ش ــه خ ــن ورط Seagram از ای
ــد  ــت جدی ــده یونیورســال تحــت مدیری ــد ســال آین  طــی چن
ــوان  ــی ت ــه آن م ــه از جمل ــود ک ــیاری ب ــرات بس ــاهد تغیی ش
ــوزه  ــال در ح ــت فع ــز و درش ــای ری ــرکت  ه ــا ش ــام ب ــه ادغ ب
ــی  ــک کمپان ــه ی ــدل شــدن ب ــرگرمی و مب ــف س ــای مختل  ه

ــرد. ــاره ک ــی اش چندوجه
نتیجــه ایــن فعالیــت  هــا تاســیس شــبکه بازاریابــی 
تلویزیونــی کمپانــی در آگوســت 1۹۹۷ و افتتــاح اولیــن دفتــر 
آن در فرانســه بــود. مجموعــه ای از محبــوب  تریــن شــوهای 
آن زمــان همچــون Miami Vice بــه زبــان فرانســه دوبله 
و پخــش شــد و پخــش بعضــی از موفــق  تریــن فیلــم  هــای 
ــد  ــال بع ــک س ــد. ی ــپرده ش ــال س ــه یونیورس ــوی ب فرانس
دفاتــر آلمــان و اســپانیا نیــز آغــاز بــه کار کردنــد و مجموعــه 
ای از محصــوالت کمپانــی در برزیــل و آمریــکای التیــن نیز 
ــر  ــق دفات ــال از طری ــت یونیورس ــد. در نهای ــن رفتن روی آنت
ــش از 1۸0  ــه بی ــش را ب ــور تولیدات ــود در ۸ کش ــی خ اصل
کشــور دنیــا تزریــق کــرد کــه ایــن فعالیــت شــامل ســاخت 

ــدند. ــی ش ــز م ــی نی ــوهای محل ــا و تاک ش ــه  ه برنام
در ایــن دوران هــر چــه شــرکت  هــای بیشــتری بــه یونیورســال 
ملحــق مــی  شــدند خاقیــت فیلم ســازی در کمپانــی کاهــش 
مــی  یافــت تــا جایــی کــه ســال 1۹۹۷ تنهــا بــا تولیــد 1۲ فیلــم 

عمــا ســهم خــود در بــازار فیلم ســازی را از دســت دادنــد.

بــا شکســت فیلــم »تــرس و نفــرت در الس  وگاس« در گیشــه 
و فروشــی 10 میلیــون دالری زیــر بودجــه ســاخت، ایــن 
داســتان بــه اوج خــود رســید. امــا ادگار برونــف مــن مدیرعامــل 
وقــت یونیورســال بــا بــه خــط کــردن تمــام تــوان و امکانــات 
ــچ  ــای پ ــم  ه ــع فیل ــش و توزی ــد. پخ ــاره بازگردان ورق را دوب
آدامــز )1۹۹۸( بــا بــازی رابیــن ویلیامــز، ناتینــگ هیــل )1۹۹۹( 
بــا بــازی جولیــا رابرتــز و فیلــم پرفــروش مومیایــی )1۹۹۹( تــا 
اواســط ســال 1۹۹۹ نزدیــک ۸00 میلیــون دالر به ذخیــره مالی 
کمپانــی افــزود و همــکاری بــا کمپانــی میراماکــس در توزیــع 
ــه  ــکار را ب ــزه اس ــت جای ــق )1۹۹۸( هف ــپیر عاش ــم شکس فیل

ــان آورد. ارمغ

قرن 21؛ هزاره سرگرمی
هــزاره جدیــد بــرای یونیورســال بــا امیدهــای فــراوان بــه اکران 
ــازی  ــا ب ــد )۲000( ب ــه گرینــچ کریســمس را دزدی ــم چگون فیل
ــازی راســل کــرو آغــاز  ــا ب ــور )۲000( ب جیــم کــری و گادیات
شــد. امیــدی کــه معلــوم شــد بــی جــا نبــوده اســت. فیلــم  هــا 
ــم  ــدان را ه ــین منتق ــد و تحس ــل کردن ــق عم ــه موف در گیش

برانگیختنــد و جایــزه  هــای اســکار را نیــز ســرازیر کردنــد.
ــر  ــای دیگ ــه ه ــال در زمین ــا یونیورس ــال  ه ــن س ــا در ای ام
هــم موفــق عمــل کــرد. ســال 1۹۹۹ عرضــه فیلــم مومیایــی 
ــارد دالر فــروش  ــی یــک میلی ــه  روی DVD رقــم باورنکردن ب
بــه همــراه داشــت. موفقیــت خیــره کننــده  ای کــه کمپانــی را 

حتــی بــرآن داشــت تــا بســیاری از محصــوالت قدیمــی خــود 
هم چــون مــرد نامرئــی )1۹33( و یــا ســری فیلــم  هــای آلفــرد 
هیچــکاک فقیــد را نیــز روی سیســتم پخــش خانگــی توزیــع 

ــد. کن
شــاخه موســیقی یونیورســال هــم کــه اینک مقــر اصلــی آن در 
ســانتامونیکای کالیفرنیاســت و بــه عنــوان بزرگتریــن کمپانــی 
موســیقی دنیــا شــناخته مــی  شــود در طــی ایــن ســال  هــا بــا 
همــکاری بــا بزرگتریــن هنرمنــدان دنیــا و نشــر هــزاران آلبــوم 

ســود هنگفتــی را روانــه کمپانــی کــرده اســت.
ــای  ــارک  ه ــن دوران پ ــی ای ــن در تمام ــال همچنی یونیورس
تفریحــی خــود را گســترش داده و بــا بــروز رســانی و تجهیــز 
ــا   ــن کاراکتره ــن و جدیدتری ــوب تری ــه محب ــا ب ــازی  ه ب
ــا  ــت. ب ــه اس ــود پرداخت ــره خ ــب و به ــش مخاط ــه  افزای ب
افتتــاح پــارک  هــای جدیــد در اوزاکای ژاپــن در ســال 
ــال ۲011 و برنامــه توســعه آن در  ــنگاپور در س ۲001 و س
چیــن، روســیه و کــره جنوبــی یونیورســال هــر ســال صدهــا 
میلیــون دالر بــه درآمــد و هــزاران نفــر را بــه جمــع دوســت-

داران خــود مــی  افزایــد.
تغییــر مدیریــت  هــا در ده - پانــزده ســال اخیر نیــز ادامه داشــته 
ــت  ــوی Vivendi مالکی ــرکت فرانس ــال ۲001 ش ــت. س اس
کمپانــی را بــه دســت گرفــت و در ســال ۲004 بــا فــروش اکثــر 
ســهام خــود مالکیــت یونیورســال را بــه صاحــب فعلــی آن یعنی 

کمپانــی عظیــم NBC ســپرد.
در یــک دهــه اخیــر یونیورســال با ســاخت ســری فیلــم های 
ســریع و آتشــین و یــا دنبالــه  هــای فیلــم پــارک ژوراســیک و 
مومیایــی و یــا بازســازی  هایــی چــون کینــگ  کنــگ هــم-

ــی  دارد. ــدم بر م ــت و ســودآوری ق ــان در جــاده موفقی چن
در ســال ۲015 یونیورســال بــا عرضــه فیلــم  هــای آتشــین ۷ و 
دنیــای ژوراســیک در کنــار والــت  دیزنــی و بــرادران وارنــرز تنها 
کمپانــی  هایــی هســتند کــه محصوالتــی بــا فــروش بیــش از 

یــک میلیــارد دالر داشــته انــد.
فــارغ از هــر مدیریتــی کــه بــر ســر کار مــی  آیــد، یونیورســال 
در یــک قــرن اخیــر ثابــت کــرده اســت کــه راه خــود را از میــان 
ــاز کــرده و در  ــد ب ــاالی ســرش مــی  آین ــر ب ــام  هایــی کــه ب ن
حقیقــت ســایه و بزرگــی اعتبــار خــود را بــر ســر ایــن کمپانــی  

هــای مــادر و هلدینــگ  هــای عظیــم مــی  انــدازد.
یونیورســال کمپانــی ای اســت کــه نــام و خاقیتــش بــرای 
ــا  ــرگرمی دنی ــع س ــام  بخــش صنای ــرن اله ــک ق ــش از ی بی

ــوده اســت.  ب

کمپانی های فیلمسازی 
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 Twentieth« ــتم ــرن بیس ــس ق ــازی فاک ــتودیو فیلمس اس
 »Fox Inc« شــاخه ای از کمپانی فاکــس »Century Fox
ــوز  ــی نی ــی کمپان ــان یعن ــانه ای جه ــول رس ــت غ و در مالکی
»News Co« بــه مدیریــت راپــرت مرداک افســانه ای اســت.
اســتودیو فیلمســازی فاکــس قــرن بیســتم بــا تاریخــی طوالنی 
و اوج و فرودهای فراوان سهمی مهم و تاثیری انکارناپذیر در تاریخ 
ســینمای جهان و شــهرتی به ســزا به عنــوان یکــی از بزرگترین 
ــان دارد. در حقیقــت فاکــس  ــای فیلمســازی جه ــه ه مجموع
قــرن بیســتم یکــی دیگــر از »Six Major« یــا شــش 

ابرکمپانــی فیلمســازی جهــان بــه حســاب مــی آیــد.
آنهــا تولیــد برخــی از موفــق تریــن فیلــم هــای تاریــخ ســینما 
چــون آوای موســیقی )1۹۶5( کــه در ایــران بــا نــام »اشــک هــا 
و لبخندهــا« معــروف شــد و پخــش فیلــم هــای رکوردشــکنی 
ماننــد »جنــگ ســتارگان« )1۹۷۷( را در لیســت پرافتخــار خــود 
ــتودیوهای  ــل اس ــای دیگــری مث ــاخه ه ــا ایجــاد ش ــد و ب دارن
انیمشــین ســازی و محصــوالت خانگی، نفــوذ خــود را در صنعت 

ســرگرمی بیــش از پیــش گســترش داده انــد.

»William Fox« آغاز کار - ویلیام فاکس
ســال 1۹04 میادی ویلیام فاکس، مهاجر ۲5 ســاله مجاری تبار 
اولین سینمای خود را در نیویورک بنا نهاد. سینماهایی که آن سال 
هــا بــه نــام »Nickelodeons« شــناخته می شــدند؛ فرمی 
از ســینماهای اولیــه و ابتدایــی کــه مشــتریان بــا پرداخــت یــک 
ســکه پنــج ســنتی کــه در آمریــکا بــه نــام نیــکل شــناخته مــی 

شــود مــی توانســتند فیلــم هــای عمومــا کوتــاه تماشــا کننــد.
کسـب و کار فاکـس جـوان بـه زودی گسـترش پیـدا کـرد و 
در عـرض چنـد سـال به همـراه دو شـریک خـود زنجیـره ای از 
۲5 سـالن سـینما را در اختیـار داشـتند و در نهایـت یـک کمپانی 
بـزرگ اجـاره فیلـم در نیویـورک بـه راه انداختنـد. سـال 1۹13 
نقطـه عطفـی در تاریـخ فعالیت آنـان بود چـرا که متوجه شـدند 
میـزان تقاضای فیلـم از میزان عرضـه و منابع آنـان پیش گرفته 
اسـت. آنها که تا بـه اینجا تنها فیلم هـای یک یـا دو تولیدکننده 
انحصـاری را در سـینماهای خود به نمایش می گذاشـتند به فکر 

تولیـد فیلم هـای خودشـان افتادند.
طــی دو ســال و بعــد از فراهــم کــردن مقدمــات، ویلیــام فاکــس 
در ســال 1۹15، کمپانــی تولیــد و پخــش »فیلــم فاکــس« را در 
کالیفرنیــای آمریــکا راه انداخــت؛ جایــی کــه فکــر مــی کــرد آب 
و هــوای معتدلــش بهتریــن مــکان بــرای ســاخت فیلــم هــای 

ســینمایی است.
در عــرض 10 ســال کمپانــی فاکس در نقــاط مختلــف کالیفرنیا 
جــا بــه جــا شــد تــا در نهایــت در ســال 1۹۲5 بــا خریــد زمینــی 
بــه وســعت یــک میلیــون مترمربــع در هالیــوود کمپانــی را بــه 

خانــه دائمــی خــود منتقــل کــرد.
در 1۹۲۷ و بعـد از سـال هـا رشـد مـداوم، سـایه ابرهـای بحران 
ظاهـر شـد و کمپانـی فاکس اولیـن چالش هـای خـود را تجربه 
کرد. چالـش های مالی و زد و بندهای پشـت پرده کـه در نهایت 
باعث شـورش گروهی از سـهامداران کمپانی علیه ویلیام فاکس 
شـد و او از امپراطـوری خـودش بـه زیر کشـیده و سرنوشـت غم 

انگیـز او در انتهـا بـه حبس و زندان ختم شـد.
ــرل بیــش از  ــود و کنت ــی بزرگــی ب ــان کمپان فاکــس در آن زم
ــد  ــران جدی ــا مدی ــده داشــت، ام ــر عه ــینما را ب ــالن س 500 س
ــادر  ــاد بزرگــش ق ــود ابع ــا وج ــی ب ــد کمپان ــی زود فهمیدن خیل
نیســت بــه تنهایــی ســرپا بایســتد و شــرایط بــه گونــه ای پیش 

رفــت کــه در بهــار 1۹35 بــا کمپانــی مســتقل قدرتمنــدی بــه 
 » Twentieth Century Pictures« نــام قــرن بیســتم

ــد. ادغام ش

 Twentieth Century« پیدایــش قــرن بیســتم
»Pictures

ــر  ــوک »Darryl F. Zanuck« مدی ــل زان ســال 1۹33 داری
ــه ژوزف  ــتن ب ــا پیوس ــر ب ــرادران وارن ــی ب ــد کمپان ــابق تولی س
ــینما  ــد س ــرد قدرتمن ــنک »Joseph M. Shenck« م ش
ــن  ــون مرلی ــی چ ــتاره های ــد س ــه او را مســبب رش - کســی ک
ــت،  ــد آرتیس ــه یونایت ــس موسس ــد - و ریی ــی دانن ــرو م مون

ــد. ــا نهادن ــرن بیســتم را بن ــی ق کمپان
ــرد و در  ــل ک ــق عم ــیار موف ــان اول بس ــی از هم ــن کمپان ای
ــون  ــی چ ــم های ــرد. فیل ــد ک ــم تولی ــاه، 1۸ فیل ــرض 1۸ م ع
ــد )1۹34( و  ــدان روتچیل ــی )1۹34(، خان ــای چلین ــق ه عش
بینوایــان )1۹35( کــه دو فیلــم آخــر هــر دو نامــزد جایزه اســکار 

ــم ســال شــدند. ــن فیل بهتری
ــد از  ــه تقلی ــار روز و ب ــرداری از اخب ــره ب ــا به ــن ب ــا همچنی آنه
ــزار کوچــک و  ــردم )1۹35(، س ــون دشــمن م ــی چ ــم های فیل
صــورت زخمــی )1۹3۲( کــه تأثیــر بســیار فراوانــی بر ســینمای 
ــا موضــوع جــرم و  ــم هایــی ب ــد فیل گانگســتری گذاشــته بودن

جنایــت و دنیــای گانگســترها تولیــد کردنــد.
در 1۹35 و بــا پیوســتن ایــن کمپانــی موفــق بــه کمپانــی بزرگ 
فاکــس کــه عما در ورشکســتگی به ســر مــی برد یــک ترکیب 
قدرتمند به نام »اســتودیو فیلمســازی فاکس قرن بیستم« شکل 
گرفــت و زانــوک بــه عنــوان مدیــر عامــل بــر صندلــی ریاســت 

آن تکیــه زد.
آن هــا خیلــی زود بــا ســاخت دو فیلــم خــود را متمایــز 
ــه کارگردانــی  ــد؛ فیلــم خوشــه هــای خشــم )1۹40( ب کردن
جــان فــورد، بــر اســاس رمانــی بــه همیــن نــام نوشــته جــان 
اشــتاین بــک کــه برنــده جایــزه اســکار بهتریــن کارگردانــی 
ــه  ــم ب ــاز ه ــود )1۹41( ب ــبز ب ــر س ــه س ــن چ ــد و دره م ش
کارگردانــی جــان فــورد کــه برنــده 5 جایــزه اســکار از جملــه 
ــه در  ــی ک ــد. فیلم ــی ش ــن کارگردان ــم و بهتری ــن فیل بهتری
ــر اســاس انتخــاب نشــریه »بریتیــش فیلــم«  ســال ۲005 ب
ــرا  ــت، چ ــرار گرف ــکار ق ــخ اس ــای تاری ــن فیلم ه ــزو برتری ج
ــن و شــاهین  ــی چــون همشــهری کی ــم رقبای ــن فیل ــه ای ک

ــرد. ــارج ک ــت خ ــت را از دور رقاب مال
ــرال  ــوان ژن ــه عن ــه ب ــوک ک ــل زان ــا داری ــال ه ــن س در همی
ــای  ــم ه ــت فیل ــور داش ــی دوم حض ــگ جهان ــی در جن جنگ
ــدا  ــرد. او بع ــی ک ــد م ــی تولی ــوزش نظام مســتند جنگــی و آم
بــه پــاس ایــن خدمــات مــدال افتخــار لژیــون مریــت را از ارتش 

ایــاالت متحده دریافــت کرد.
ســال هــای آخــر جنــگ و بعــد از آن نیــز رونــد ســاخت فیلــم 
ــرد و درام  ــدا ک ــه پی ــتم ادام ــرن بیس ــس ق ــق فاک ــای موف ه
هــای جنگــی پیــروزی در پــرواز )1۹44( و دوازده ســاعت پــرواز 
)1۹4۸(، لبــه تیــغ )1۹4۶( و برف هــای کلیمانجــارو )1۹5۲( بر 

اســاس داســتان کوتاهــی از همینگــوی ســاخته شــد.

راپرت مرداک مرد افسانه ای فاکس قرن بیستم
ــه  ــوان هم ــا عن ــود ب ــا فیلمــی ب ــن ســال ه ــا نقطــه اوج ای ام
چیــز دربــاره ایــو )1۹50( کــه تحســین تماشــاگران و منتقــدان 
را برانگیخــت و در 14 رشــته نامــزد و در ۶ بخــش برنــده جایــزه 
اســکار شــد. رکــوردی بــی نظیــر کــه تــا ســال 1۹۹۷ و حضــور 
فیلــم »تایتانیــک« شکســته نشــد. ایــن فیلم بــا بودجه ســاخت 

1.4 میلیون دالر در گیشــه بســیار موفق ظاهر شــد و بیش از ۸.4 
میلیون دالر فروش کرد. همچنیــن این فیلم تا به امروز تنها فیلم 
در تاریخ سینماســت که چهــار بازیگر زن آن نامــزد دریافت جایزه 

اسکار شده اند.
ــاس  ــن حس ــه مضامی ــه ب ــا حمل ــا ب ــال ه ــن س ــوک در ای زان
و مناقشــه برانگیــز آن زمــان و ســاخت فیلــم هایــی بــا 
ــژادی و  ــائل ن ــی، مس ــای روان ــاری ه ــون بیم ــی چ موضوعات
یهودســتیزی فیلــم هــای موفــق پرفروشــی روانــه ســالن هــای 
ــاره  ــار )1۹4۸( درب ــودال م ــی مثــل گ ــم های ســینما کــرد. فیل
ــا کازان  ــی الی ــه کارگردان ــی )1۹4۹( ب ــی، پینک ــاری روان بیم
ــی  ــه آفریقایی-آمریکای ــتار دورگ ــاره زندگــی یــک زن پرس درب
و قــرارداد شــرافتمندانه )1۹4۷( کــه زندگــی یــک خبرنــگار بــا 
ــر  ــه تصوی ــازی گریگــوری پــک »Gregory Peck« را ب ب
ــودی  ــوان یــک یه ــه عن ــود ب ــا زدن خ ــا ج ــه ب ــی کشــد ک م
دربــاره پدیــده یهــودی ســتیزی در نیویــورک تحقیــق مــی کند. 
فیلــم هایــی کــه اثبــات کــرد جامعــه از طرح چنیــن مســائلی در 

ما عــام اســتقبال می کند.

چالش های دهه 50
بــا ظهــور تلویزیــون در اوایــل دهــه 50 فــروغ خورشــید 
موفقیــت هالیــوود رو بــه غــروب رفــت. حضــور تماشــاچیان در 
ســالن هــای ســینما افــت محسوســی پیــدا کــرد و بــه دنبــال 
آن تولیــدات ســینمایی کاهــش یافــت و فاکــس قــرن بیســتم 
ــای  ــس قرارداده ــر از پ ــتودیوها دیگ ــایر اس ــد س ــه مانن ــز ب نی
ــاخص  ــای ش ــردان ه ــینما و کارگ ــتارگان س ــا س انحصــاری ب

ــی آمد. برنم
ــداع منحصــر  در 1۹53 کمپانــی فاکــس قــرن بیســتم یــک اب
بــه فــرد روانــه صنعــت ســینما کــرد. تکنیــک فیلمبــرداری بــا 
لنزهــای وایــد سینمااســکوپ کــه نســبت تصویــری نزدیــک به 
دو برابــر فرمــت هــای قبلــی داشــت. آنهــا بــا تشــویق صاحبان 
ســینما و سیســتم هــای پاداشــی آنهــا را تشــویق بــه نوســازی 
ــد  ــت جدی ــن فرم ــتیبانی از ای ــود و پش ــش خ ــزات پخ تجهی
کردنــد. ابتکار آنها بــا این اســتدالل که با این سیســتم جدید می 
توان به جنگ تلویزیون رفت به ســرعت توسط سایر استودیوهای 
بــزرگ هالیوود مثل دیزنی، بــرادران وارنر و متروگلــدن مایر مورد 

اســتفاده قــرار گرفــت.
ــینما  ــای س ــالن ه ــاه س ــرای دوره ای کوت ــه ب ــود آن ک ــا وج ب
رونــق بیشــتری بــه خــود دیدنــد امــا در نهایــت داریــل زانــوک 
ــود در 1۹5۶ از  ــاده ب ــت افت ــه وحش ــی ب ــقوط کمپان ــه از س ک
ســمت خــود کنــاره گیــری و بــرای فعالیــت بــه عنــوان تهیــه 

ــه پاریــس نقــل مــکان کــرد. کننــده مســتقل ب

امپراتوری فاکس قرن بیستم را بشناسید/ سرآغاِز نقد نژادپرستی
اشکان مزیدی

کمپانی های فیلمسازی 
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»کلئوپاتــرا« کمــر فاکــس قــرن بیســتم را 
شکســت/ از عــرش بــه فــرش و برعکــس
ــم  ــاخت فیل ــا س ــتم در دوره ای ب ــرن بیس ــس ق ــی فاک کمپان
ــه  ــرا« یکــی از شکســت های اقتصــادی خــود را تجرب »کلئوپات
ــا را  ــز یکــی از پروژه هــای آنه ــرو نی ــن مون کــرد و مــرگ مرلی

ناتمــام گذاشــت.
بعـد از کناره گیری دانیـل زانوک از مدیریت فاکس قرن بیسـتم، 
اسـپایروس سـکوراس »Spyros Skouras« یونانـی تبار و 
مـرد صاحب نـام عرصه تئاتر کنتـرل کمپانی را بر عهـده گرفت. 
سـکوراس در دوره ای به این سـمت رسـید که کمپانـی در یکی 
از متزلـزل تریـن دوران حیات خودش به سـر می برد. بین سـال 
هـای 5۹ تـا ۶1 میادی فاکس قرن بیسـتم بیـش از 50 میلیون 
دالر زیان کرده بود و تنها در سـال 1۹۶۲ بیش از 40 میلیون دالر 

دیگر به این میزان ضرر افزوده شد.
یکـی از مصیبت بارتریـن پـروژه هـای کمپانـی در این سـال ها 

فیلـم »کلئوپاتـرا« )1۹۶3( بود. فیلمـی که سـاخت آن از 1۹۶0 
آغـاز شـد و بـرآورد اولیـه از هزینـه سـاخت آن حـدود ۲ میلیون 
دالر بود که فقط یک میلیون دالر آن دستمزد الیزابت تیلور ستاره 
این فیلم بـود. مدیریت غلط، تعویض کارگردان و جا به جا شـدن 
لوکیشـن ها و سـاخت دوباره دکور، مخارج سـنگینی روی دست 
کمپانـی گذاشـت بـه طـوری کـه بودجـه سـاخت آن را تـا رقم 
شـگفت انگیز 40 میلیون دالر افزایش داد و کلئوپاترا را به پرخرج 

تریـن فیلـم تاریخ سـینما تـا آن زمان تبدیـل کرد.
فاکـس قرن بیسـتم کـه عمـا تمامی منابـع مـادی خـود را در 
اختیار ایـن پروژه قـرار داده بود برای جبران بخشـی از این هزینه 
حتی قطعات بسـیار بزرگی از زمین های خود در فاکس هیل لس 

آنجلـس را فروخـت.
در همیــن حیــن فاکــس قــرن بیســتم بــه خیــال کســب درآمــد 
ــروژه مــوازی دیگــری داشــت کــه در حــال  ــه پ چشــم امیــد ب
ــم زن  ــک از فیل ــازی کمدی-رمانتی ــک بازس ــود. ی ــاخت ب س
 Something's Got to« ــام ــه ن ــن )1۹40( ب ــواه م دلخ
ــه 50  ــا در ده ــتاره آنه ــازترین س ــول س ــازی پ ــا ب Give« ب
میــادی یعنی مرلیــن مونــرو. اما ایــن پــروژه نیز بــرای کمپانی 
خوش یمن نبود و مشکات شــخصی مرلین مونرو، تولید فیلم را 
با مشــکات و توقف های پی در پــی مواجه کرد تا اینکه در پنجم 
آگوســت 1۹۶۲ با مرگ مرلیــن مونروی 3۶ ســاله تولید این فیلم 
ــی  ــت کمپان ــری روی دس ــزاف دیگ ــه گ ــد و هزین ــام مان ناتم

ــت. گذاش
ــهام دار  ــن س ــان بزرگتری ــه همچن ــوک ک ــل زان در 1۹۶۲ داری
کمپانــی بــود بــرای نجــات فاکس قــرن بیســتم وارد عمل شــد. 
او پیــش از هــر کاری ســایر شــرکا و ســهامداران را متقاعــد کــرد 
کــه صبــر و آرامــش خــود را از دســت ندهنــد و ســرمایه خــود را 
در کمپانــی حفــظ کننــد. در همیــن حــال زانــوک بــرای تزریــق 
ــمندی  ــرا« هوش ــروژه »کلئوپات ــاندن پ ــام رس ــه اتم ــول و ب پ
ــن روز«  ــم »طوالنی تری ــش فیل ــرج داد و پخ ــه خ ــری ب دیگ
)1۹۶۲( را که محصول اســتودیوی شــخصی فیلمسازی خودش 

در اروپا بود به فاکس قرن بیســتم سپرد.
»طوالنــی تریــن روز« فیلمــی حماســی بــا بــازی جمــع زیــادی 
از بازیگــران بین المللی بود که حوادث روز ششــم ژوئــن 1۹44 را 
در جریــان جنگ جهانی دوم به تصویر می کشــید کــه در طی آن 
ــود  ــات هــای نظامــی خ ــن عملی ــن در یکــی از بزرگتری متفقی
بیــش از 1۶0 هــزار ســرباز را در جبهــه ســواحل نرمانــدی پیــاده 

کردنــد. فیلــم کــه از مشــاوران نظامــی واقعــی همــان عملیــات 
اســتفاده کــرده بــود موفــق بــه دریافــت 5 جایــزه اســکار شــد و 
در گیشــه نیــز بیــش از 50 میلیون دالر فــروش کرد؛ دســتاوردی 
کــه باعث شــد خــون تــازه ای در کمپانی جریــان یابد و در ســال 

ــرد. 1۹۶3 فیلمســازی را از ســر بگی
ــره  ــوان رییــس هیــات مدی ــه عن ــاره ب داریــل زانــوک کــه دوب
کمپانــی انتخــاب شــده بــود پســر خــود ریچــارد زانــوک را بــه 
عنــوان مدیرعامــل و مســئول بخــش فیلمســازی فاکــس قــرن 

بیســتم منصــوب کــرد.
ریچــارد ۲۸ ســاله در گام اول بــا اســتراتژی ســاخت فیلــم هــای 
کــم هزینــه در مــدت 14مــاه بیــش از ۲0 فیلــم تولیــد کــرد و 
هنگامــی کــه ســود فــروش آن هــا بــه حــد مطلوبــی رســید بــه 

ســاخت پــروژه هــای پرخــرج روی آورد.
زانــوک هــا بر خاف سیاســت مرســوم هالیــوود به ســاخت فیلم 
هــای ســنگین و پرهزینــه عاقه زیادی داشــتند و تــاش کردند 
بــا فراموش کــردن تجربــه تلــخ »کلئوپاتــرا« در کمتریــن زمان 

ــد. ــد کنن ــن دســت را تولی ــم از ای بیشــترین فیل

اشک ها و لبخندها – دنیا خندید
تجربـه شـیرین فیلـم »اشـک هـا و لبخندهـا« )1۹۶5( اثبـات 
ایـن ادعـای پدر و پسـر بـود. نسـخه ای سـینمایی از یـک تئاتر 
موزیـکال کـه چندین سـال قبـل در بـرادوی روی صحنـه رفته 

بـود. فیلمـی پرخرج بـه کارگردانـی رابرت وایـز و با بـازی جولی 
انـدروز کـه نماهـای خارجـی آن در سـالزبورگ اتریـش و آلمان 
غربـی فیلمبرداری شـده بـود و داسـتان زنی اسـت که عشـق و 
شـور زندگـی را بـه زندگی یک افسـر بازنشسـته و ۷ بچـه او می 

آورد.
ــا 5  موفقیــت »اشــک هــا و لبخندهــا« مافــوق تصــور بــود و ب
ــا  ــروش در ۲۹ کشــور دنی ــورد ف ــزه اســکار و شکســتن رک جای
ــینما  ــخ س ــم تاری ــن فیل ــوان پرفروش تری ــال، عن ــد از ۲۷ س بع
ــا  ــا و لبخنده ــک ه ــود. اش ــه« )1۹3۹( رب ــاد رفت ــر ب را از  »ب
در مجمــوع ۲۸۶ میلیــون دالر فروخــت کــه ارزش آن به نســبت 
تــورم تا ســال ۲014 برابــر ۲ میلیــارد و 400 میلیون دالر اســت و 
در حــال حاضــر پنجمین فیلم پرفروش همه اعصار اســت. ســال 
۲001 کتابخانه کنگره ملی ایاالت متحده آمریکا فیلم »اشک ها 
و لبخنــد ها« را در لیســت آثــار برجســته »دارای تاثیــر فرهنگی، 

ــرار داد. ــی شناســانه« ق ــری و زیبای هن
در همیــن ســال هــا فاکــس قــرن بیســتم در حــوزه تلویزیــون 
نیــز پیشــرفت قابــل ماحظه ای کــرده بــود و یکــی از بزرگترین 
تهیه کننده های این رســانه شــناخته می شــد. آنها فقط در فصل 
۶۶ – ۶۷ میــادی بیــش از 1۲ شــو روی آنتــن هــای تلویزیونی 
داشــتند و طی یکی از بزرگترین قراردادهای آن زمان، حق پخش 
بیش از 1۷ فیلــم بلند خود از جمله »طوالنی تریــن روز«، »رنج و 
سرمســتی« و »مردان پرابهت در طیاره های پرسرعت« را در ازای 

1۹ میلیــون دالر به شــبکه ABC ســپردند.
زانــوک هــا سرمســت از ایــن موفقیــت هــا بــه ســاخت پــروژه 
هــای پرخرج و ســنگین چــون دکتــر دولیتــل )1۹۶۷(، ســام.. 
دالــی! )1۹۶۹( و تورا..تورا..تــورا )1۹۷0(. ادامه دادند. درخشــش 
ــاور رســانده بــود کــه  اشــک هــا و لبخندهــا آنهــا را بــه ایــن ب
ســاخت پــروژه هــای ســنگین از ایــن دســت تنهــا راه موفقیــت 
در هالیــوود اســت. امــا ایــن فرضیــه بــا شکســت مطلق »تــورا..

تورا..تــورا« و » دکتــر دولیتــل« در گیشــه و تبدیــل آن هــا به دو 
نمونــه از پرضررتریــن فیلــم هــای تاریــخ هالیــوود باطــل شــد. 
ــان 1۹۷0 میــادی  ــا پای رونــدی کــه در نهایــت باعــث شــد ت

فاکس قرن بیســتم متحمل بیش از ۶0 میلیون دالر زیان شود.

 دهه ۷0 میالدی، جهت گیری های گوناگون
عــدم ثبــات مالــی و ســایق گوناگــون هنــری در ســطح باالی 
مدیریتــی جرقه یــک جنگ قدرت بــرای به دســت آوردن کنترل 
کمپانــی بود. به دنبال یــک اختاف خانوادگی و تحت فشــار پدر، 
ریچــارد زانــوک مجبــور بــه کنــاره گیــری شــد و بــه دنبــال او 
4 مــاه بعــد داریــل زانــوک نیــز از ریاســت هیــات مدیــره بــه زیر 

ــیده شد. کش
ریچــارد زانــوک بعــد از اخراجــش توســط پــدر بــه کار خــود 
ــتیون  ــون اس ــی چ ــا کارگردانان ــکاری ب ــا هم ــه داد و ب ادام
ــه  ــن تهی ــق تری ــه یکــی از موف ــون ب ــم برت ــپیلبرگ و تی اس

کننــدگان هالیــوود تبدیــل شــد.
 »Dennis C. Stanfill« فیل ن ت ـ یــس اسـ 1۹۷1 دن در 
مدیریت فاکس قرن بیســتم را بــر عهده گرفت و شــخصا برنامه 
توسعه کمپانی در حوزه های مختلف را بر عهده گرفت. مهمترین 
دســتاورد او در ایــن دوران خریــداری زنجیــره ای از ســینماها در 
ــی در  ــد و اســترالیا و شــماری از ایســتگاه هــای تلویزیون نیوزلن

ــود. ــکا ب سراســر آمری
در 1۹۷3 آلــن لــد »Alan Ladd Jr« سرپرســتی بخــش 
ــم  ــر او فیل ــر نظ ــت. زی ــده گرف ــی را برعه ــازی کمپان فیلمس
ــوان )1۹۷4( و  ــتاین ج ــل فرانکنش ــی مث ــیار موفق ــای بس ه
آســمانخراش جهنمــی )1۹۷4( بــا بــازی پــل نیومــن و اســتیو 

مــک کوییــن تولیــد شــد.
امـا مهمترین هوشـمندی آلـن لـد سـرمایه گـذاری 10 میلیون 
دالری روی فیلمنامـه ای از جـرج لـوکاس بود کـه کمپانی های 

کمپانی های فیلمسازی 
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»یونیورسـال« و »یونایتـد آرتیسـت« آن را رد کـرده بودنـد. 
»جنـگ سـتارگان« )1۹۷۷( تـا سـال 1۹۸3 که E.T اکران شـد 
پرفروش تریـن فیلـم تاریخ سـینما بـود و فاکس قرن بیسـتم که 
پخش فیلم را بر عهده داشـت سـود سرشـاری نصیـب خود کرد 
و بعـد از اکـران فیلم ارزش سـهام کمپانـی از ۶ دالر بـه ازای هر 

سـهم به بیش از 4 برابر یعنـی ۲۷ دالر افزایش یافت.
با سـود حاصل از این سـرمایه گذاری پرمنفعت، دنیس اسـتنفیل 
برنامه توسـعه کمپانی را ادامه داد و با سـرمایه گـذاری در کارخانه 
 Aspen های نوشـابه سـازی کوکا-کوال، خرید پیست اسـکی
بزرگتریـن مجموعـه تفریحـی اسـکی در آمریـکا و مجموعـه 
تفریحی سـاحل Pebble سـعی در کاهش وابسـتگی کمپانی 
بـه طبیعـت »عرش–فـرش« فیلمسـازی و دنیـای بـی ثبـات 

هالیـوود کرد.
در 1۹۷۹ و اختـاف سـلیقه آلن لد بـا مدیران کمپانی باعث شـد 
 Sherry« تـا او آن جا را ترک کند و به جای او شـری لنسـینگ
Lansing« به عنوان اولین خانـم در تاریخ هالیوود به مدیریت 

یکـی از بزرگترین اسـتودیوهای فیلمسـازی جهان برسـد.

ــد/  ــات دادن ــس« را نج ــانه ای »فاک ــول رس دو غ
ــت ــول درآوردن اس ــِت پ وق

ــتاد  کمپانـــی فاکـــس قـــرن بیســـتم کـــه در دهـــه هشـ
میـــادی اوضـــاع مالی اش رو بـــه وخامت گذاشـــته بود بـــا ورود 

بری دیلـــر و روپرت مـــرداک جان تـــازه ای گرفت.
دهه هشــتاد میــادی را شــاید بتوان یکــی از پر افــت و خیزترین 
دوران فعالیت فاکس قرن بیســتم دانســت. در آغاز اوضاع بد نبود 
و فیلم هایی تولید شــدند که عاوه بر تحســین منتقــدان، فروش 
گیشــه را نیــز در اختیــار گرفتنــد. فیلم هایی چــون »نورمــا ِری« 
)1۹۷۹( کــه داســتان واقعــی زندگــی زن کارگــر جوانیســت کــه 
بــه فعــال جنبــش کارگــران تبدیــل مــی شــود و جایــزه اســکار 
بهتریــن بازیگــر زن را بــرای »ســالی فیلد« بــه ارمغــان آورد و یا 
»جــدا شــدن« )1۹۷۹( یــک کمــدی درام دربــاره بحــران بلــوغ 
چند نوجــوان که عــاوه بر جوایز اســکار و گلدن گلوب، در ســال 
۲00۶ عنوان هشتمین فیلم از صد فیلم الهام بخش تاریخ سینما به 

انتخاب انســتیتو فیلم آمریکا »AFI« را به دســت آورد.
حتـی در ایـن دوران دو فیلم بسـیار پرفروش نیز به اکـران درآمد. 
»بیگانـه« )1۹۷۹( بـه کارگردانـی ریدلـی اسـکات کـه موجـی 
جهانـی دربـاره آدم فضایـی هـا ایجـاد کـرد و جوایـز سـینمایی 
سراسـر جهـان را ربـود و بـه عنـوان یکـی از بهترین فیلـم های 
تاریخ سـینما شـناخته شـد و »امپراتوری ضربه می زند« )1۹۸0( 
بـه تهیـه کنندگی جـرج لوکاس کـه دومیـن فیلم از سـری فیلم 
هـای »جنگ سـتارگان« شـناخته می شـود و پخش آن توسـط 
فاکـس قرن بیسـتم انجام شـد و با فـروش 53۸ میلیـون دالری 

پرفروش ترین فیلم سـال شـد.
ــده  ــق، لحظــات ناامیدکنن ــه هــای موف ــن تجرب ــدا از ای ــا ج ام
 I« ــد ــادی مانن ــی زی ــم های ــت و فیل ــود داش ــم وج ــادی ه زی
Ought to Be in Pictures« و »Rose« نتوانســتند 

ــد. ــرآورده کنن ــه ب ــارات را در گیش انتظ
اواخــر دهــه هشــتاد میــادی و هــم زمان بــا کاهش محســوس 
درآمد عملیاتی، تحرکاتی حول کمپانی شــکل گرفتــه بود و گروه 
هایــی خارج از کمپانی با خرید بلوک های بزرگی از ســهام فاکس 
ــی  ــرل کمپان ــار در آوردن کنت ــه اختی ــرن بیســتم ســعی در ب ق
داشــتند. مدیــر عامــل دنیــس اســتنفیل بــرای مقابلــه بــا ایــن 
اوضــاع دســت بــه یــک ســری اقدامــات مالــی زد و اســتفاده از 
روش تملــک اهرمــی ســعی در مقابلــه بــا ایــن گــروه ثروتمنــد 
ــورد و در  ــت خ ــای او شکس ــت ه ــا در 1۹۸1 سیاس ــت، ام داش
ــازی،  ــت فیلمس ــز در صنع ــب برانگی ــادر و تعج ــدام ن ــک اق ی
ســرمایه دار معــروف حــوزه نفــت »مارویــن دیویــس« و 
ــنهاد ۷۲۲  ــک پیش ــا ی ــچ« ب ــارک ری ــوزش »م ــریک مرم ش

میلیــون دالری مالکیــت کمپانــی را بــه دســت آوردنــد. 
همــان طــور کــه قابــل پیــش بینــی بــود، اســتنفیل 
بــه بهانــه دخالــت مالــکان جدیــد در وظایفــش از 
ــام  ــه اته ــا ب ــتعفا داد و از آن ه ــود اس ــمت خ س

ــرد. ــکایت ک ــرارداد ش ــف در ق تخل
در ایـن سـال هـا اوضـاع مالـی کمپانـی از بـد به 
سـمت وخامـت میـل کـرد. ده ها فیلـم همچون 
مصائـب مـدرن )1۹۸1(، شـش تکـه )1۹۸1( و 
در جسـتجوی آتـش )1۹۸1( نتوانسـتند از پـس 

جبـران هزینه هـای سـاخت خـود برآیند.
ــه  ــی ک ــادی از پول ــش زی ــن، بخ ــر ای ــه ب اضاف
ــه  ــی پرداخت ــرای تملــک کمپان ــد ب ــکان جدی مال
بودنــد - چیــزی در حــدود ۶50 میلیــون دالر - 
از منابــع مختلــف بصــورت وام گرفتــه شــده بــود و 

ایــن یعنــی فاکــس قــرن بیســتم زیــر کوهــی از 
ــود. ــودی ب ــال ناب ــرض در ح ق

دیویس برای کاسـتن از مقدار 
بدهـی هـا برخـی از دارایـی 
هـای کمپانـی ماننـد کارخانه 

های نوشـابه سازی و سـینماهای زنجیره ای اسـترالیا را فروخت. 
او در عیـن حـال قـرارداد همـکاری بـا شـرکت Aetna را کـه 
یک شـرکت اماک و مسـتغات بود امضا کرد تا توسعه کمپانی 

در این حـوزه ادامه یابد.
ســال 1۹۸۲ اوضــاع از ایــن هــم بدتر شــد. »شــری لنســینگ« 
کــه رئیــس بخــش فیلمســازی کمپانــی و اولیــن خانــم بــا ایــن 
ــران رده  ــر از مدی ــی دیگ ــود و جمع ــوود ب ــخ هالی ــام در تاری مق
باالی دیگر در اعتراض به سیاســت های مداخله جویانه دیویس، 
کمپانــی را ترک کردنــد. Aetna هم که قرار بود رویای توســعه 
کمپانــی را عملــی کنــد قــرارداد خــود را بــه صــورت یــک طرفه 
فســخ و از دیویــس بــه علــت مشــکات در قــرارداد دیگــری-  

ــه کمپانی - شــکایت کرد. نامرتبط ب
ــز  ــوز دیگــر نی ــچ« مالــک ســاکت و مرم ــارک ری در 1۹۸4 »م
ــا اتهــام پولشــویی و  ــکا ب کــه از طــرف سیســتم قضایــی آمری
کاهبرداری مواجه شــده بود ســهم خود را فروخت و به ســوئیس 

گریخــت.
ــه  ــازی ب ــه از فیلمس ــتم ک ــرن بیس ــس ق ــاع فاک ــن اوض در ای
دور افتــاده بــود بــا آوردن »Barry Diller« از پارامونــت 
ــه  ــل توجــه ســعی ب ــا پرداخــت حقــوق قاب ــع کــردن او ب و قان
ــاع  ــه اوض ــر ک ــری دیل ــرد. ب ــی ک ــب ماندگ ــن عق ــران ای جب
ــت  ــش گف ــا در خاطرات ــود بعده ــرده ب ــه ارث ب ــفته ای را ب آش
کــه کمــی بعــد از شــروع کار، دیویــس را تهدیــد بــه شــکایت 
ــود چــرا کــه وی در ترســیم وخامــت اوضــاع کمپانــی  کــرده ب
بــا او صــادق نبــوده اســت. بــا ایــن حــال دیلــر کــه یــک مدیــر 
ــاع را  ــی اوض ــود کم ــه خ ــا تجرب ــود ب ــته ب ــینمایی کارکش س

ــت. ــه راه انداخ ــددا ب ــازی را مج ــان فیلمس ــود داد و جری بهب

ورود روپرت مرداک؛ غول صنعت رسانه 
مــارچ 1۹۸4 ســرمایه دار اســترالیایی روپــرت مــرداک بــا 
پرداخــت ۲50 میلیــون دالر و خریــد ســهم مــارک ریچ بــا قدرت 
وارد فاکــس قرن بیســتم شــد. مــرداک تصمیم داشــت بــا خرید 
ــی  ــه کمپان ــی آنهــا را ب ــره ای از ایســتگاه هــای تلویزیون زنجی
ــاز  ــس نی ــکاری دیوی ــه هم ــن کار ب ــرای ای ــد و ب ــق کن ملح
داشــت چــرا کــه طبــق قوانیــن ایــاالت متحــده تنهــا افــرادی با 
تابعیــت آمریکایــی مــی تواننــد صاحــب شــبکه ای تلویزیونــی 
ــرت  ــرباز زد و روپ ــکاری س ــن هم ــس از ای ــا دیوی ــند. ام باش
ــون دالری  ــنهاد 3۲5 میلی ــک پیش ــا ی ــگ ب ــی درن ــرداک ب م

ســهم او را نیز خرید و فاکس قرن بیســتم به تملــک او در آمد.
وی ســپس تابعیت ایاالت متحــده آمریکا را اختیار کــرد تا مانعی 

در برابــر در دســت گرفتــن ایســتگاه های تلویزیونــی این کشــور 
در برابــرش نباشــد و بــا پرداخــت دو میلیــارد دالر ایســتگاه های 
تلویزیونــی کمپانــی Metromedia را بــه دارایــی های خود 
اضافــه کرد و با ترکیب آن ها با کمپانی، شــبکه رســانه ای فاکس 
ــرد  ــیس ک »Fox Broadcasting Company« را تاس

ــد. ــاز ش ــی آغ ــن کمپان ــو در ای و عصــری ن

طلوع موفقیت ها، رستاخیز فاکس
باالخره در اواخر دهه ۸0 میادی فاکس طعم موفقیت را چشــید. 
اخبــار تلویزیــون )1۹۸۷( و وال اســتریت )1۹۸۷( بــه فیلم های 
پرفروشــی تبدیل شــدند. تاش بــری دیلــر باعث جذب افــراد با 
اســتعدادی شــد کــه در زمــان مدیریــت فاجعــه آمیــز دیویــس از 
کمپانــی روی برگردانــده بودنــد. موفقیــت هــا ادامــه پیــدا کــرد 
و کمــدی Big در ســال 1۹۸۸ بــا بــازی تــام هنکــس و دختــر 
شــاغل )1۹۸۸( درآمــد کمپانــی را بیــش از 35 درصــد افزایــش 

ــد. دادن
جــان ســخت )1۹۸۸( بــا بــازی بــروس ویلیــس بیــش از 140 
میلیــون دالر فروخــت و با 4 دنبالــه و بازی هــای ویدیویی که در 
ادامــه به دنبال آن ســاخته شــد به یکی از بهتریــن مجموعه های 
ــه  اکشــن تبدیــل شــد. کمــدی ســیاه جنــگ رزهــا )1۹۸۹( ب
کارگردانــی دنــی دویتــو و بــازی مایــکل داگاس نیز بــه یکی از 

پرفروش ترین فیلم های ســال اکران خود تبدیل شــد.
امــا بــا ایــن حــال بــری دیلــر ایــن موفقیــت هــا را بــه تکیــه 
گاهــی بــرای توســعه تلویزیونــی فاکــس تبدیــل کــرده بــود. 
ــس  ــی فاک ــش تلویزیون ــه بخ ــده او ب ــه عم ــایه توج در س
مجموعــه هایــی ماننــد »خانــواده سیمپســون« تولیــد 
ــاز  ــه پخــش آن از 1۹۸۹ آغ ــی ک ــه  ای کارتون شــد. مجموع
ــمت  ــش از 5۷0 قس ــل و بی ــا ۲۶ فص ــون ب ــم اکن ــد و ه ش
رکــورددار پرقســمت ترین مجموعــه تلویزیونــی جهــان 
ــواده سیمپســون یکــی از تاثیرگذارتریــن ســاخته  اســت. خان
هــای فاکــس اســت تــا جایــی کــه ســه ســال پیــش در یــک 
ــا  ــه آمریکایی ه ــد ک ــخص ش ــکا، مش ــنجی در آمری نظرس
ــا  ــد ت ــتری دارن ــات بیش ــون اطاع ــواده سیمپس ــاره خان درب

دربــاره متمم اول قانون اساســی آمریکا.
فاکــس ســرانجام بــا هــدف توســعه ظرفیــت فیلمســازی خــود 
»Joe Roth« کارگــردان را بــه خدمــت درآورد. روث 
ــون  ــی میلی ــود و درخشــش هــای طای ــر موفــق ب ــن ام در ای
ــازی  ــا ب ــی )1۹۹0( ب ــت قیچ ــرد. ادوارد دس ــد ک دالری را تولی
ــادی از  ــز زی ــه جوای ــون ک ــم برت ــی تی ــی دپ و کارگردان جان
جملــه جایــزه Hugo را بدســت آورد و تنهــا در خانــه )1۹۹0( 

کمپانی های فیلمسازی 
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ــش از 4۷0  ــون دالر بی ــدود 1۸ میلی ــه ای در ح ــا بودج ــه ب ک
 Hangover میلیــون دالر فــروش کــرد و تا ســال ۲00۹ کــه
اکران شــد پرفروش ترین کمــدی آمریکایی بــود. مکالی کالکین 
بازیگــر نوجــوان ایــن فیلــم نامــزد دریافــت جایــزه گلــدن گلوِب 
ــن  ــه جوان تری ــل ب ــد و تبدی ــم ش ــرد فیل ــر م ــن بازیگ بهتری
ــزه  ــن جای ــت ای ــد دریاف ــال کاندی ــه ح ــا ب ــه ت ــد ک ــردی ش ف

می شــود. او در آن زمــان تنهــا 11 ســال داشــت.
ــت  ــگاه نخس ــر جای ــار دیگ ــتم ب ــرن بیس ــس ق ــتودیو فاک اس
ــک  ــال 1۹۹1 نزدی ــود و در س ــه دســت آورده ب فیلمســازی را ب
ــار  ــکا را در اختی ــای آمری ــه ه ــروش گیش ــد از کل ف ۲0 درص
داشــت. ویژگــی روث ســاخت فیلــم هــای پرفــروش بــا حداقــل 
بودجــه بــود و بســیاری از فیلمنامــه هایــی کــه از طــرف ســایر 
اســتودیوها رد مــی شــدند زیــر نظــر او موفقیــت هــای میلیــون 

دالری کســب مــی کردند.
او یــک بــار در گفتگویــی بــا مجلــه فوربــس گفت: شــما بایــد از 

قصــه شــروع کنیــد. بعــد معادلــه حــل می شــود.

ــت/  ــا اس ــت م ــینما در دس ــقان س ــض عاش نب
رازهایــی از »تایتانیــک« افســانه ای

ــراز و  ــود ف ــات خ ــه در دوران حی ــتم گرچ ــرن بیس ــس ق فاک
فرودهــای زیــادی داشــته اســت ولــی هنــوز نبــض تماشــاگران 
و عاقمندان به ســینما را در دســت دارد و آثاری چــون »آواتار« و 

ــد. ــه اش می درخش ــک« در کارنام »تایتانی
ــاخت  ــود در س ــص خ ــا تخص ــه ب ــو روث« ک ــال 1۹۹۲ »ج س
فیلــم هــای پرفــروِش ارزان قیمــت از فیلمنامــه هــای 
مرجوعــی ســایر رقبــا، فاکــس قــرن بیســتم را دوبــاره بــه صــدر 
اســتودیوهای ســودآور صنعــت ســینما بازگردانــده بــود بــه نیت 
کار بــه عنــوان تهیــه کننــده مســتقل، کمپانــی را تــرک گفــت.
بــا رفتــن او بحــران مدیریــت در فاکس بــاال گرفت و مشــخص 
نبود چه کســی می بایســت درباره موضوعات کلیدی فیلمســازی 

تصمیم آخر را بگیرد.
 News« روپــرت مــرداک به عنــوان رئیــس هلدینــگ عظیــم
ــی  ــا یک ــتم تنه ــرن بیس ــس ق ــه فاک Corporation« ک
ــائل  ــاره مس ــد گاه درب ــی ش ــوب م ــای آن محس ــی ه از دارای
ــا جایــی کــه او شــخصا  جزیــی اســتودیو دخالــت مــی کــرد ت
پــروژه فیلــم »مــرد افتخــار« اســتیون ســیگال را کــه قــرار بــود 
اولیــن تجربــه کارگردانــی وی باشــد، بــه دلیــل افزایــش بودجه 

ســاخت معلــق کــرد.
 »News Corporation« ۲ پیتـر چرنین« مرد شـماره«

بعـد از امتنـاع تهیـه کننـدگان فیلـم Angie از بازنویسـی 
فیلمنامـه، پـروژه را متوقـف و تهیـه کننـدگان کار را عـوض 
کـرد و مدونـا را کـه قـرار بـود سـتاره فیلـم باشـد نیـز اخراج 
کـرد. حتـی پـدر »مکالی کالکیـن« پسـر بچه پولسـاز فاکس 
و سـتاره فیلـم تنهـا در خانـه )1۹۹0( بـا فشـار خـود و تهدید 
بـه توقـف فیلمبـرداری فیلـم پسـر خـوب )1۹۹3( بـا بـازی 

پسـرش، مدیـران کمپانـی را مجبور کـرد تا »کوییـن« خواهر 
۸ سـاله مکالـی را هـم بـه خدمـت بگیرند.

 Bill« ــا اینکــه ــا نیمــه 1۹۹3 ادامــه داشــت ت ایــن آشــفتگی ت
Mechanic« بــه مقــام مدیــر عاملــی کمپانــی رســید. او که 
بــا یــک پیشــینه بســیار قــوی در زمینــه صنعــت پخــش فیلــم 
ــاع  ــود اوض ــده ب ــس آم ــه فاک ــی ب ــت دیزن ــرگرمی در وال و س
آشــفته کمپانــی را ســر و ســامان بخشــید. »مکنیــک« نــه تنها 
مســئول بخــش فیلمســازی کمپانــی بــود بلکــه وظیفــه پخش، 
بازاریابــی، شــبکه نمایــش خانگــی و توســعه تلویزیــون کابلــی 

فاکــس را هــم بــر عهده داشــت.

پیش به سوی قله های افتخار
در طــی هفــت ســالی کــه »مکنیــک« بــر مســند ریاســت بــود 
فاکــس بــا قــدرت تمــام بــه حکمرانــی بــر گیشــه های سراســر 
ــا  ــد ب ــت جدی ــش در دوره مدیری ــن درخش ــت. اولی ــا پرداخ دنی
ــوز و ســندرا  ــو ری ــازی کیان ــا ب اکــران فیلــم ســرعت )1۹۹4( ب
بــوالک اتفاق افتاد. »ســرعت« که نظر موافق منتقــدان را هم به 
عنوان اکشــنی پرهیجان و متفاوت از کلیشــه های تعقیب و گریز 
جلب کــرده بــود بــا تنهــا 30 میلیــون دالر بودجه ســاخت، بیش 

از 350 میلیون دالر فروش جهانی داشت.
درخششــی کــه نویدبخــش آغــاز یــک دوره طایی بــود. فاکس 
در سه سال پیاپی 1۹۹5، 1۹۹۶ و 1۹۹۷ عنوان پرفروشترین فیلم 

سال را به دست آورد.
ــوب  ــوز محب ــخت« هن ــان س ــق »ج ــای موف ــم ه ــری فیل س
ــازی  ــا ب ــخت 3 )1۹۹5( ب ــان س ــود و ج ــش ب ــت داران دوس
ــرد و  ــروش ک ــون دالر ف ــش از 350 میلی ــس بی ــروس ویلی ب
پرفروش تریــن فیلــم ســال شــد. موفقیتــی کــه 1۲ ســال بعــد با 
ــرای جان ســخت  جــان ســخت 4 )۲00۷( و یــک روز خــوب ب

)۲013( کــم و بیــش تکــرار شــد.
ســال بعــد نوبــت فیلــم علمــی- تخیلــی روز اســتقال )1۹۹۶( 
از رولنــد اِمریش، کارگردان و نویســنده آلمانی بود. بعد از موفقیتی 
کــه امریش با فیلم اســتارگیت )1۹۹4( در متروگلدن مایر داشــت 
تصمیــم بــه ســاخت فیلمــی دربــاره برخــورد موجــودات فضایی 
ــده  ــاره گروهــی زن ــا ســاکنان کــره زمیــن گرفــت. فیلــم درب ب
مانــده از انســان هــا پــس از یــورش فرازمینــی هاســت کــه در 
صحــرای نــوادا گــرد یکدیگــر جمــع شــده انــد تــا ترتیــب یــک 
ــتقال  ــوالی - روز اس ــان را در روز 4 ج ــه آن ــه علی ــد حمل ض

ــکا - بدهند. ایاالت متحده آمری
»روز اســتقال« به دومین فیلم پرفروش تاریخ سینما تا آن زمان 

تبدیل شد و بیش از ۸15 میلیون دالر فروش کرد. قرار است سال 
۲01۶ و بیســت ســال بعــد از اکــران نســخه اولیه دنبــال دیگری 
 Independence Day: « از ایــن فیلــم بــا عنــوان

ــد. ــینما بیای ــرده س ــر روی پ Resurgence« ب
ــی  ــس یک ــت و فاک ــری داش ــتان دیگ ــا داس ــال 1۹۹۸ ام س
ــا  ــه ســالن ه ــان را روان از شــاهکارهای صنعــت ســینمای جه
ــه  ــقانه و حماســی ب ــرد. »تایتانیــک« )1۹۹۸(؛ فیلمــی عاش ک
کارگردانــی جیمز کامــرون و بــازی لئونــاردو دی کاپریــو و کیت 
وینســلت کــه روایتــی بــود از کشــتی »RMS Titanic« کــه 
ــان  ــه دســت انســان در زم بزرگتریــن کشــتی ســاخته شــده ب
خــودش بــود و در نیمــه شــب 15 آپریــل 1۹1۲ در اولیــن ســفر 
خــود از بنــدر ســات همپتــون انگلیــس بــه نیویــورک بــا کــوه 
ــان  ــی از آن ــه برخ ــافر آن ک ــرد و از ۲۲00 مس ــورد ک ــخ برخ ی
ثروتمندتریــن مردمــان کــره زمیــن بودنــد، بیــش از 1500 نفــر 
غــرق شــدند و یکــی از تراژیــک تریــن حــوادث دریایــی تاریــخ 

رقــم خــورد.
»تایتانیـک« رکوردهـای عجیب و غریبـی از خود به جا گذشـت. 
فیلمـی بـا بیـش از دو سـال پیش تولیـد که شـامل بـه کارگیری 
جیمـز کامـرون از مـدرن تریـن تجهیـزات آن زمان بـرای رفتن 
بـه زیـر آب و مشـاهده بقایـای تایتانیـک از نزدیک تا بازسـازی 
کامل این کشـتی افسـانه ای بر اسـاس نقشـه های فنی شرکت 

سـازنده تایتانیـک »Harland and Wolff« می شـد.
جیمــز کامرون عما تایتانیک را از نو و به ابعاد واقعی آن ســاخت. 
با کمک »پیتر المونت« طراح صحنه مشهور، دکوراسیون داخلی 
کشــتی دقیقا بر اســاس نقشــه هایــی که تــا آن زمــان گمان می 
رفــت نابــود شــده انــد و تصاویــر بــه جــا مانــده بازســازی شــد. 
ــباب و  ــا، اس ــت ه ــقف، موک ــی، س ــای چوب ــا، دیواره ــاق ه ات
ــه مــی شــد فکــرش را  ــات دیگــری ک ــا و هــر جزئی ــه ه اثاثی
ــح موجــود ســاخته و در انتهــای  ــواد و مصال کــرد از بهتریــن م
فیلــم غــرق شــدند! حتــی یــک مربــی تمــام وقــت اســتخدام 
شــد تــا نحــوه رفتــار و حرکــت طبقــه هــای مختلــف اجتماعــی 

آن دوره را بــه گــروه بازیگــری آمــوزش دهــد.
 فاکــس 1۶0 هــزار متر مربــع از ســواحل روســاتوریوی مکزیک 
را خریــداری کــرد و یــک اســتودیوی فیلمســازی را در آن جــا به 
ــر  ــون لیت ــا گنجایــش 1۹ میلی ــی ب راه انداخــت و از مخــازن آب

مکعــب آب اســتفاده کــرد تــا تایتانیــک را در آن غــرق کنــد.
همــه ایــن مــوارد و بســیاری جزئیــات دیگــر هزینه ســاخت این 
فیلــم افســانه ای را تــا ۲00 میلیــون دالر بــاال بــرد و پــر هزینــه 

ترین فیلم تاریخ سینما تا آن زمان شد.

کمپانی های فیلمسازی 
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امــا این تاش هــا بی نتیجــه نمانــد و با اکــران فیلم در دســامبر 
1۹۹۷ موجــی از هیجان در دنیا راه افتاد. ســینماها برای این فیلم 
3 ســاعت و 14 دقیقــه ای اکران ویژه نیمه شــبی ترتیــب دادند و 
ســالن هــای ســینما تــا ســاعت 3 بعــد از نیمــه شــب پــر بودنــد. 
طبــق آمــار بیــش از ۲0 درصــد تماشــاچیان تایتانیــک را بیــش 
از یــک بــار در ســالن هــای ســینما دیدنــد تــا جایــی کــه ایــن 
فیلــم بیــش از 10 مــاه بــر پــرده هــای ســینما بــود. تایتانیــک 
در 15 هفتــه متوالــی رتبــه نخســت جــدول فــروش ســینماهای 
آمریــکا را دراختیــار داشــت؛ رکــوردی کــه تاکنــون بــرای هیــچ 

فیلمــی در تاریــخ تکــرار نشــده اســت.
تایتانیــک در مجمــوع بیــش از یــک میلیــارد و هشــتصد 
میلیــون دالر در سرتاســر جهــان فــروش کــرد و تا 1۲ ســال بعد 
که دوباره جیمز کامرون و فاکس دســت به خلق شــاهکار دیگری 
ــخ  ــم تاری ــن فیل ــروش تری ــد، پرف ــار )۲00۹( زدن ــی آوات یعن
ســینما بــود. ســال ۲01۲ بــا اکران نســخه ســه بعــدی تایتانیک 
350 میلیــون دالر دیگــر بر ایــن آمار افزوده شــد تــا دومین فیلم 
تاریــخ ســینما باشــد کــه از مــرز دو میلیــارد دالر فروش گذشــته 
است. تایتانیک ســیلی از جوایز در سراسر دنیا را نصیب خود کرد و 
در 14 بخــش نامــزد جایــزه اســکار و در 11 بخش برنده آن شــد.
در پــی ایــن موفقیت هــای خیــره کننــده فاکــس قــرن بیســتم 
ــار  ــی را در اختی ــروش جهان ــهم ف ــه اول س ــال 1۹۹۸ رتب در س
ــس ده  ــت »Bill Mechanic« فاک ــی مدیری ــت. در ط داش
هــا فیلــم پرفــروش دیگــر نیــز تولیــد کــرد. فیلــم هایــی چــون 
ــتارگان  ــگ س ــل )1۹۹۸(، جن ــر دولیت ــتازیا )1۹۹۷(، دکت آناس
اپیــزود اول: تهدیــد شــبح )1۹۹۹(، دورافتــاده )۲000( بــا بــازی 
ــم از  ــن فیل ــه اولی ــردان X در ســال ۲000 ک ــام هنکــس و م ت

ــود. ســری فیلــم هــای X-men ب
امـا رابطـه بین بیـل مکنیـک و روپـرت مـرداک بـه این انـدازه 
موفقیـت آمیـز پیـش نرفـت. مـرداک از فضای سـیاه بعضـی از 
تولیدات فاکس مثل باشـگاه مشـت زنی )1۹۹۹( بـه کارگردانی 
دیویـد فینچـر و یـا سـاحل )۲000( ناراضی بـود. عـاوه بر این 
برخـی از محصـوالت آن ها همچون آنا و شـاه )1۹۹۹( انتظارات 
را بـرآورده نکردنـد و یا حتـی ماننـد Titan A.E -که بـا بودجه 
سـاخت ۹0 میلیـون دالری تنهـا 35 میلیـون دالر فـروش کرد-  
شکسـت سـختی در گیشـه خوردند. تیرگـی روابـط در نهایت در 
اواخـر سـال ۲000 باعـث اسـتعفای اجبـاری بیـل مکنیـک از 
 Jim« فاکـس شـد و وی جـای خـود را بـه مدیریـت اشـتراکی

Gianopulos« و »Tom Rothman« داد.
امــا در یــک دهــه و نیــم گذشــته فاکــس نــوار موفقیــت هــای 
خــود را همچنــان ادامــه داده اســت. کمپانــی بعــد از شکســت 
ســنگین Titan A.E کــه دومیــن فیلــم بلنــد انیمیشــن آنهــا 
بعــد از آناســتازیا بــود، اســتودیوهای انیمیشــن خــود را بســت و 
توجــه خــود را معطــوف بــه اســتودیوی انیمیشــن کامپیوتــری
ــه  ــه از 1۹۹۷ ب ــنی ک ــتودیوی انیمیش ــرد. اس Blue Sky  ک
مالکیــت فاکــس درآمــده بــود و اینکــه وظیفه انیمیشــن ســازی 
 Blue Sky کمپانــی بــه آن هــا ســپرده شــده بــود. فاکــس بــا
ــق بیشــتری داشــت و انیمیشــن  ــب توفی ــه مرات Studios ب
هــای آن هــا همچــون چــون عصــر یخبنــدان )۲00۲( که ســه 
دنبالــه دیگــر طــی ایــن ســال ها بــر آن ســاخته شــد، روبــات ها 
ــا رقبــای  )۲005(، حماســه )۲013( و ریــو )۲014( توانســتند ب
خــود در پیکســار و دریــم ورکــز مبــارزه کننــد و میلیون هــا دالر 

ــه ارمغان بیاورند. ذخیره نقدی برای کمپانی ب
در حـوزه فیلـم نیـز آنهـا کارهـای خـارق العـاده خـود را ادامه 
دادنـد. سـری فیلـم هـای مـردان X از سـال هـای ۲000 تـا 
۲014، اکشـن علمـی تخیلـی من،روبـات )۲004( بـا بـازی 

ویـل اسـمیت، درام موزیـکال سـر بـه راه بـاش )۲005( بـا 
بـازی واکیـن فینیکس در نقـش جانی َکش سـتاره موسـیقی 
کانتـری، کمـدِی رمانتیـک خانم و آقـای اسـمیت )۲005( با 
بـازی بـرد پیـت و آنجلینـا جولـی کـه سـر آغـاز عشـق و در 
نهایـت ازدواج ایـن دو بـا هـم بـود، شـیطان پـرادا می پوشـد 
)۲00۶( بـا بـازی مریـل اسـتریپ، فیلـم فانتـزی شـب در 
مـوزه )۲00۶( بـا بـازی بـن اسـتیلر، کمـدی-درام جونـو 
)۲00۷(،  تریلـر روانشناسانه-ترسـناک قـوی سـیاه )۲010( 
به کارگردانـی دارن آرونوفسـکی، زندگینامـه لینکلن )۲01۲( 
بـه کارگردانـی اسـتیون اسـپیلبرگ و زندگـی پـی )۲01۲( به 
کارگردانـی آنـگ لـی همگـی بخشـی از فیلـم هـای بسـیار 
پرفروشـی هسـتند که فاکـس قرن بیسـتم تولید یـا پخش آن 

هـا را برعهده داشـته اسـت.
مـا نقطـه اوج سـال هـای اخیـر آواتـار )۲00۹( سـاخته  ا
کارگـردان افسـانه ای جیمـز کامـرون اسـت که دوازده سـال 
بعـد از تایتانیـک دوبـاره صنعـت سـینما را مبهوت خـود کرد. 
داسـتان در مـورد گروهـی از فرازمینـی هـای شـگفت انگیـز 
اسـت که در یکـی از قمرهای پرشـکوه و قابل زیسـت سـتاره 
آلفـای قنطـورس سـکنی دارنـد. جیمـز کامـرون نـگارش 
فیلمنامـه »آواتـار« را در سـال 1۹۹4 آغـاز کـرد و قـرار بـود 
بنـا بـر برنامه ریـزی هـا سـاخت آن در سـال 1۹۹۹ و بعـد از 
تایتانیـک آغاز شـود، اما به تشـخیص کامرون کـه تکنولوژی 
مورد نیـاز برای سـاخت فیلـم هنوز اختراع نشـده پیـش تولید 

فیلـم تـا سـال ۲005 متوقـف ماند.
»آواتـار« بـا بودجـه سـاختی نزدیـک بـه ۲40 میلیـون دالر از 
پیشرفته ترین تجهیزات سینمایی برخوردار بود و کاما به صورت 
سـه بعدی فیلمبرداری شـد. تکنیک هـا و اسـتانداردهای به کار 
رفتـه در فیلـم آن قدر پیچیـده اند کـه برخی سـینماها در آمریکا 
و سـایر نقـاط جهان بـرای اکـران آن مجبـور به ارتقای سیسـتم 
های پخـش خود شـدند. »آواتار« در گیشـه همچـون یک جادو 
عمـل کرد و نزدیـک ۲ میلیـارد و ۸00 میلیون دالر فـروش کرد. 
رکوردی خیره کننده که عنوان پرفروشترین فیلم همه دوران ها را 
برایـش به ارمغان آورد. قرار اسـت سـه دنباله بر »آواتار« سـاخته 

و از ۲01۷ تـا ۲01۹ اکران شـوند.
فاکــس قــرن بیســتم نــام پــر افتخــاری اســت کــه بــا همــت 
ــا ده هــا زیــر  ــا پــر و بــال گرفــت و ب مردمانــی بلندپــرواز و توان
مجموعــه خــود همچنــان بــه پیــش مــی تــازد و بــا کولــه باری 
از تجربــه کــه از پــی ده هــا ســال فــراز و فــرود مــی آیــد نبــض 
ــا را در  ــر دنی ــره ای در سراس ــرده نق ــیفتگان پ ــاگران و ش تماش

ــار دارد. اختی
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ــاظ  ــان از لح ــازی جه ــزرگ فیلمس ــتودیوی ب ــانزدهمین اس ش
 »LucasFilm Ltd« ارزش دارایــی و ســرمایه لــوکاس فیلــم

است.
کمپانــی پخش و تولید محصوالت تلویزیونی و ســینمایی توســط 
جــرج لــوکاس »Geroge Lucas« خالــق آثار مانــدگار تاریخ 
سینما همچون سری فیلم های محبوب جنگ ستارگان و سه گانه 

ایندیانــا جونــز بنــا نهاده شــد.
ــر از شــاخه اصلــی خــود  ــه غی ــم« ب ــوکاس فیل هــم اکنــون »ل
ــی اســت؛  ــه اصل ــر مجموع ــار زی ــی فیلمســازی، دارای چه یعن
»Industrial Light & Magic« یــا بــه اختصــار ILM که 
یکــی از پیشــروترین کمپانــی هــای جهــان در زمینــه گرافیــک 
 Skywalker« ،کامپیوتــری و جلــوه هــای ویــژه اســت
ــی  ــدا در تمام ــی ص ــه مهندس ــگامان عرص Sound« از پیش
ــن و  ــس و تدوی ــذاری، میک ــرداری، صداگ ــای صداب ــش ه بخ
ضبــط موســیقی، »Lucas Arts« کــه در زمینــه پخــش 
محصــوالت چندرســانه ای و بــازی هــای کامپیوتری و نــرم افزار 
فعالیــت دارد و در نهایــت »Lucasfilm Animation« کــه 

بخش انیمیشن ســازی لوکاس فیلم به حســاب می آید.
ــیب  ــراز و نش ــر ف ــخ پ ــال تاری ــا س ــس از ده ه ــال ۲004 و پ س
ــت  ــارد دالر، مالکی ــت 4 میلی ــا پرداخ ــی ب ــت دیزن ــی وال کمپان
لوکاس فیلم 44 ســاله را در اختیار گرفت اما این اســتودیوی خاق 
برای رسیدن به این نقطه مسیری طوالنی و پر افتخار پیمود که در 

این گزارش با بخشــی از آن آشنا می شویم.

جرج لوکاس پدر خوانده فضایی ها
 »Modesto« ــتوی ــد 1۹45 در مودس ــوکاس متول ــرج ل ج
کالیفرنیــا اســت. او تحصیــات خــود را در دانشــکده هنرهــای 

سینمایی دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی »USC« به اتمام رساند. 
ــورس کارآمــوزی کمپانــی  ــده ب ــوکاس برن در همیــن دوران ل
ــاهد و  ــت ش ــی توانس ــی آن م ــه ط ــد ک ــر ش ــرادران وارن ب
شــاغل در یکــی از پــروژه هــای ایــن کمپانــی باشــد. او فیلــم 
ــیس  ــی فرانس ــه کارگردان ــان )1۹۶۸( ب ــان فینی ــن کم رنگی
فــورد کاپــوال را برگزیــد. در آن زمــان کاپــوال بــه عنــوان یــک 
تحصیــل کرده ســینما کــه در هالیوود بــه موفقیت دســت یافته 
ــوکاس  ــود. بعدهــا ل ــرام دانشــجویان ب ــود بســیار مــورد احت ب
ــورک تایمــز گفــت: »فرانســیس مــن را  ــا نیوی ــه ب در مصاحب
ــتر از  ــی بیش ــه چیزهای ــردن ب ــر ک ــتن و فک ــه نوش ــور ب مجب

ــا طــرح هــای آبســتره کــرد.« ــم هــای مســتند ی فیل
 THX113۸ .در 1۹۷1 لــوکاس اولیــن فیلــم بلند خــود را ســاخت
ــورد  ــه کنندگــی فرانســیس ف ــه تهی فیلمــی داســتانی-تخیلی ب
کاپوال که بر اســاس فیلمی کوتــاه از خودش در دوران دانشــجویی 
ــود. فیلــم روایتگــر آینــده و زندگــی انســان هــا در شــهرهایی  ب

زیرزمینــی اســت کــه توســط کامپیوترهــا اداره مــی شــوند.
فیلــم چنــدان توجــه منتقــدان را جلــب نکــرد و در گیشــه تنهــا 
۲.5 میلیــون دالر فروخــت اما به مــرور زمان و به خصــوص بعد از 
موفقیت اولیــن »جنگ ســتارگان« در 1۹۷۷ نظرها به ســوی این 

فیلــم نیــز جلــب شــد و مریــدان خــود را پیــدا کــرد.
ــوکاس در ادامــه همــان ســال یعنــی در 1۹۷1 کمپانــی  جــرج ل
ــل  ــت مقاب ــوود و درس ــم را در هالی ــوکاس فیل ــام ل ــا ن ــود ب خ

ــاد. ــا نه ــال بن ــتودیوهای یونیورس اس
ــوکاس فیلــم اولیــن موفقیــت تجــاری  چنــدان نگذشــت کــه ل
خود را چشــید. کمــدی-درام »دیوارنویســی آمریکایــی« )1۹۷3( 

ــه  ــری ک ــاوارد »Ron Howard« - بازیگ ــازی ران ه ــا ب ب
خــود بعدهــا کارگــردان آثــار برجســته ای چــون آپولــو 13 و ذهن 

زیبــا شــد – و هریســون فــورد.
 فیلــم برشــی از زندگــی گروهــی از نوجوانــان دبیرســتانی 
ــده  آمریکایــی در طــول یــک شــب و حواشــی آن و نشــان دهن
ــد از  ــل بع ــر نس ــر آن ب ــد رول« و تاثی ــگ »راک ان ــرده فرهن خ

ــت. ــکا اس ــه 1۹۶0 آمری ــی دوم در ده ــگ جهان جن
»لــوکاس فیلــم« در جلــب توجــه اســتودیوها و ســرمایه 
گــذاران بــزرگ هالیــوود ناتــوان بــود و کمپانــی هــای یونایتــد 
ــر، پارامونــت و  ــرادران وارن آرتیســتز، فاکــس قــرن بیســتم، ب
ــم را  ــن فیل ــاخت ای ــت از س ــرح حمای ــر ط ــدن مای ــرو گل مت
رد کردنــد و در نهایــت ایــن مدیــران یونیورســال بودنــد 
کــه حاضــر بــه انجــام ایــن ریســک شــدند؛ خطــری کــه بــه 
بهتریــن وجــه ممکــن بــه طعــم شــیرین موفقیــت تبدیل شــد.
»دیــوار نویســی آمریکایــی« در 1۹۷3 اکران شــد و همچون یک 
ســتاره درخشــید و تنهــا بــا ۷۷0 هــزار دالر هزینــه ســاخت، بیش 
از ۲00 میلیــون دالر در گیشــه و شــبکه نمایــش خانگــی فــروش 
کــرد و جوایــز گلــدن گلــوب، انجمــن منتقــدان فیلــم نیویــورک 
ــکار  ــزدی در اس ــه 5 نام ــکا و البت ــدان آمری ــی منتق ــه مل و جامع
ــه عنــوان »اثــری  ــه خــود اختصــاص داد و در ســال 1۹۹5 ب را ب
تاریخــی، فرهنگــی و زیبایــی شناســانه فاخــر« در فهرســت آثــار 
تحــت محافظــت کتابخانــه کنگــره ملــی آمریــکا قــرار گرفــت.
حتــی ســال هــا بعــد دیویــد فینچــر اعــام کــرد در ســاخت 
باشــگاه مشــت زنی )1۹۹۹( از این فیلم الهــام تصویری گرفته 

است.
ــوکاس  ــام »ل ــدن ن ــناخته ش ــث ش ــزرگ باع ــت ب ــن موفقی ای
فیلــم« در فضــای هالیــوود و تثبیــت مالــی ایــن کمپانی شــد و به 
 Skywalker« ــا کمپانــی  هــای ــوکاس امــکان داد ت جــرج ل
صــدا – و  بــزرگ مهندســی  یســات  س ا S« - ت ound
ــای  ــوه ه ــه روی جل »Industrial Light & Magic« ک
ــژه تمرکــز داشــت و بعدهــا نقشــی اساســی در ســری فیلــم  وی
هــای »جنــگ ســتارگان« ایفــا کرد بــه زیــر مجموعــه »لوکاس 

ــد. ــه کن ــم« اضاف فیل

تولد ستاره پرفروغ »جنگ ستارگان«
ــگ  ــود. جن ــد ب ــال تول ــری در ح ــروغ ت ــر ف ــتاره پ ــا س ام
ــی  ــی-ماجراجویانه و فضای ــی حماس ــتارگان )1۹۷۷( فیلم س
کــه بعدهــا »جنــگ ســتارگان: امیــدی تــازه« نامگذاری شــد. 
ــتاره ای  ــای س ــه گانه جنگ ه ــه س ــمت از مجموع ــن قس اولی
ــن  ــمت از ای ــن قس ــی چهارمی ــر زمان ــوکاس و از نظ ــرج ل ج
ــود نویســنده و  ــوکاس خ ــرج ل ــه اســت. ج ســری شــش گان
ــم داســتان اتحــاد گروهــی  ــود. فیل ــزود ب کارگــردان ایــن اپی

فرازمینی ها   آمدند/ 
جنگ ستارگان 

چگونه به ادبیات 
سیاسی وارد شد
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ــود شــاهزاده  ــر خ ــه ســعی در نجــات رهب شورشــی اســت ک
ــد و  ــوری را دارن ــت امپراط ــا »Princess Leia« از دس لی
ــن اســلحه  ــوی تری ــن و ق ــاک تری ــه خطرن ــن کار ب ــرای ای ب

ــد. ــی کنن ــه م ــی »Death Star« حمل ــوری یعن امپراط
لــوکاس نــگارش فیلمنامــه »جنــگ ســتارگان« را بعــد از اکــران 
ــریال  ــر از س ــا تاثی ــال 1۹۷3 و ب ــی در س ــی آمریکای دیوارنویس
»فلــش گــوردون« و فیلــم دژ مخفــی )1۹5۸( آکیــرا کوروســاوا 

آغــاز کــرد.
ــود.  ــم نب ــکل ه ــدون مش ــتارگان ب ــگ س ــاخت جن ــه س البت
ــم  ــاوت از فیل ــیار متف ــه ای بس ــان مای ــتارگان ج ــگ س جن
ــان  ــز آس ــاخت آن نی ــت و س ــوودی داش ــداول هالی ــای مت ه
ــتز و  ــد آرتیس ــت یوتایت ــار نوب ــن ب ــد.  ای ــی آم ــر نم ــه نظ ب
ــن  ــذاری و پخــش ای ــه طــرح ســرمایه گ ــود ک یونیورســال ب
ــرور  ــا در م ــه حتم ــتراتژیکی ک ــتباه اس ــد؛ اش ــم را رد کنن فیل
ــا بخــش  ــد. ام ــاد مــی کنن ــه تلخــی ی ــه خــود از آن ب کارنام
ــان  ــه در آن زم ــرن بیســتم ک ــی فاکــس ق فیلمســازی کمپان
 »Alan Ladd Jr« زیــر نظــر مــرد زیرکــی بــه نــام
ــه  ــر ب ــدس زد و حاض ــم را ح ــن فیل ــده ای ــد آین ــی ش اداره م

ــم شــد. ــروژه عظی ــن پ مشــارکت در ســاخت ای
ــس،  ــور تون ــه کش ــتارگان« در س ــگ س ــرداری »جن فیلمب
انگلســتان و گواتمــاال انجــام شــد. پــروژه ای مشــکل کــه بــا 
ســختی هایــی زیــادی از جملــه شــرایط بــد آب و هــوا، خرابی 
تجهیــزات و بازنویســی هــای فــراوان فیلمنامــه مواجــه شــد. 
 Industrial Light « ــی ــخصا کمپان ــوکاس مش ــرج ل ج
ــاص روی  ــور خ ــه ط ــا ب ــرد ت ــیس ک Magic &« را تاس
ــم کار  ــن فیل ــد ای ــس تولی ــل پ ــژه و مراح ــای وی ــوه ه جل
کنــد. »جنــگ ســتارگان« باالخــره بعــد از صــرف زمان بســیار 
و هزینــه ای در حــدود 11 میلیــون دالر در نیمه ســال 1۹۷۷ به 
نمایــش درآمــد. فیلــم بــه ســرعت تمــام رکوردهــا را شکســت 
ــا )1۹۷5(  ــون دالر، آرواره ه ــی ۷۷5  میلی ــروش جهان ــا ف و ب
اســپیلبرگ را پشــت ســر گذاشــت و پرفروش ترین فیلــم تاریخ 
ــران  ــا 1۹۸3 و اک ــه ت ــی ک ــد. عنوان ــان ش ــا آن زم ــینما ت س

ــت. ــار داش »E.T« در اختی
ــا ســال  ــورم ت ــا احتســاب ت ــون و ب ــتارگان« هــم اکن »جنــگ س
۲015 بــا ارزش فــروش ۲ میلیــارد و ۸۲5 میلیــون دالر بعــد از بــر باد 
رفتــه )1۹3۹( و آواتــار )۲00۹( ســومین فیلــم پرفروش همــه دوران 
هاســت. جنــگ ســتارگان در 10 بخــش نامــزد و در ۷ رشــته برنــده 
جایــزه اســکار شــد و در لیســت آثــار حفاظت شــده کتابخانــه کنگره 

ایــاالت متحــده آمریکا نیز قــرار گرفته اســت.
لــوکاس فیلــم کــه بعــد از موفقیــت »دیوارنویســی آمریکایــی« 
بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری قــرارداد ســاخت جنگ ســتارگان 
بــا فاکــس را تنظیــم کــرده بــود، حــق اســتفاده تجــاری از نــام و 
شــخصیت هــای فیلــم در محصــوالت بازرگانی، اســباب بــازی و 
صنعت نشــر و ســرگرمی را به خود اختصاص داده بــود. همین بند 
قــرارداد و هوشــمندی آنــان در اســتفاده از آن باعث افزوده شــدن 
صدهــا میلیون دالر ســود دیگر به ذخیره کمپانی شــد چــرا که بعد 
از اکران فیلم، تولید اســباب بازی شــخصیت هــای فیلم به حداکثر 
ظرفیــت خود رســید و بــازی هــای ویدیویــی آن نیــز با اســتقبال 

کــم نظیــری مواجه شــد.
امــا فــارغ از  همــه موفقیــت هــای تجــاری، »لــوکاس فیلــم« از 
جنبــه ای دیگــر نیــز مــی توانــد بــه خــود ببالــد چراکــه جنــگ 
ســتارگان بــا دنبالــه هایــی کــه بعــد از آن تولیــد شــد به بخشــی 
از فرهنــگ جامعــه آمریــکا تبدیــل شــد و در بســیاری از تولیــدات 
فرهنگــی، هنــری و اقتصــادی آمریــکا اثــرات شــگفت انگیــزی 
ــا بــدان جــا نفــوذ کــرد کــه رســانه  بــه جــا نهــاد. ایــن تاثیــر ت
ــی-  ــه نظام ــرح جاه طلبان ــان، ط ــی جه ــزرگ سیاس ــای ب ه
ــد  فضائــی رئیــس جمهــور وقــت ایــاالت متحــده آمریکا–رونال
ریگان – برای مقابله با موشــک های دوربرد شــوروی، موســوم به 
»ابتــکار دفــاع اســتراتژیک« را پــروژه جنــگ ســتارگان نامیدنــد. 
ســال ۲00۷ و در ســی ســالگی اکــران اولیــه، ســازمان خدمــات 
پســتی ایــاالت متحــده از ســری 15 تایــی تمبرهایــی بــا طــرح 

شــخصیت هــای ایــن فیلــم رونمایــی کــرد.
ــره کننــده »جنــگ ســتارگان« در کمتــر از  بعــد از موفقیــت خی
۶ ســال دو دنبالــه دیگــر بــر آن ســاخته شــد. امپراتــوری ضربــه 
ــدام  ــر ک ــه ه ــدای )1۹۸3( ک ــت ج ــد )1۹۸0( و بازگش می زن
حــدود 550 میلیــون دالر فــروش کردند و موفقیت نســخه اولیه را 
ادامه دادند و نه تنها جایگاه لوکاس فیلم را بیش از پیش تثبیت کردند 
بلکــه حتــی باعث ســر و ســامان دادن به وضعیــت کمپانی فاکس 
قــرن بیســتم – بــه عنــوان کمپانــی پخــش کننــده -  و افزایــش 

4 برابــری قیمــت ســهام آن شــدند.
ــوژی«  ــن »تریول ــوان یکــی از بهتری ــه عن ــه ب ــن ســه گان  از ای
یــا ســه گانــه تاریــخ ســینما یــاد مــی شــود و توجــه هالیــوود را 
ــه ســاخت فیلــم هــای پرفــروش علمــی- از فیلــم هــای درام ب

تخیلــی و فضایــی جلــب کرد. جــرج لــوکاس بعدهــا اعــام کرد 
کــه او قصه فیلم را تنها برای یک فیلم نوشــت اما مایه داســتان به 
قــدری زیاد و پیچیده شــد که نمی شــد همه آن را در یک نســخه 
ــا ۲005 - ســه  ســینمایی جــا داد. ده هــا ســال بعــد-  از 1۹۹۹ ت
گانــه دیگــری نیــز از جنــگ ســتارگان بــه نمایــش در آمد کــه از 

لحــاظ زمانــی مقــدم بــر فیلــم هــای اولیــه بودنــد و در فرصتــی 
دیگــر بــه آن مــی پردازیــم.

ــد و  ــدند/ راز تول ــد ش ــپیلبرگ متح ــوکاس و اس ل
ــز ــا جون ــر ایندیان ــهرت دکت ش

جرج لـوکاس مدیـر موفـق کمپانی فیلمسـازی »لـوکاس فیلم« 
با همکاری اسـتیون اسـپیلبرگ سـه گانه »ایندیانا جونـز« را خلق 
کـرد کـه ایـن آثـار نیـز همچـون »جنـگ سـتارگان« موفقیـت 

باالیی کسـب کرد.
بعــد از اکــران جنــگ ســتارگان )1۹۷۷( و بــه دنبــال آن 
ــد )1۹۸0( و بازگشــت جــدای )1۹۸3(  ــه می زن ــوری ضرب امپرات
ــه یــک اســتودیوی شــناخته شــده و  ــوکاس فیلــم« دیگــر ب »ل

ــود. ــده ب ــل ش ــد تبدی ثروتمن
در ایــن دوران لــوکاس فیلــم کــه از همــان اول ســبک متفــاوت 
خــود در فیلمســازی را نشــان داده بــود، دســت بــه اقــدام 
نامرســومی زد و تشــکیات خود را از مرکز صنعت سینمای آمریکا 
یعنــی هالیــوود جــدا کــرد. آنهــا در ســال 1۹۷۸ و یــک ســال بعد 
از اکــران جنــگ ســتارگان بــا صــرف هزینــه ای در حــدود 100 
میلیــون دالر و خریــد مرتعی به بزرگــی ۲000 هکتــار در نزدیکی 
سانفرانسیســکو، امپراتــوری خــود را بــه تدریــج بــه آنجــا منتقــل 
ــه  ــا ک ــوژی دنی ــای تکنول ــول ه ــی در نزدیکــی غ ــد؛ جای کردن
ــا  ــوود قرابــت بیشــتری ب ــه اســتودیوهای ســنتی هالی نســبت ب

رویــه منحصــر بــه فــرد آنهــا در فیلمســازی داشــت.
ــت.  ــام گرف ــا »SkyWalker Ranch« ن ــع بعده ــن مرت ای
اســمی کــه از شــخصیت لــوک اســکای واکر در مجموعــه 
 »Mark Hamill« جنــگ ســتارگان بــا بــازی مــارک هامیــل

ــود. گرفتــه شــده ب
ایـن مجموعـه تا سـال هـا بعـد مرکـز فرماندهـی لـوکاس فیلم 
بـود تا اینکـه در سـال ۲005 مدیریـت کمپانی به مرکـز هنرهای 
دیجیتال »Letterman« در شـهر سانفرانسـیکو منتقل شـد. 
مرتـع اسـکای واکر هـم اکنـون بـه خلوتگاهـی بـرای کمپانی و 
البتـه مقـر اصلـی »Skywalker Sound« - از زیـر شـاخه 

های اصلـی لـوکاس فیلم - تبدیل شـده اسـت.
اما این تمام اســتقال لــوکاس فیلــم از هالیوود نبــود. مدیر عامل 
و مالــک کمپانــی - جرج لــوکاس - حتی عضویت خــود درآکادمی 
علــوم و هنرهای ســینما یا همان آکادمی اســکار را معلق کــرد و از 
اتحادیــه نویســندگان و کارگردانــان هالیــوود نیــز خــارج شــد. او 
در همــان ســال ها در مصاحبــه ای بــا روزنامــه نیویــورک تایمــز 
اعــام کــرد: لوکاس فیلــم بر خــاف هالیــوود کــه در آن کمپانی 
ها به تزریق پول از سوی فیلمسازان وابسته اند، هزینه های خود را 

کمپانی های فیلمسازی 
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کنترل مــی کند. ما با خریــد اماک، ســرمایه گــذاری در ماهواره، 
انــرژی خورشــیدی و تکنولــوژی و بــه طــور کلــی چیزهایــی کــه 
از آن احســاس شــرم و ناراحتــی نکنیــم پول درمــی آوریــم و آن را 

بــه فیلمســازان مــی دهیــم.
بــا ایــن حــال »لــوکاس فیلــم« بــا وجــود جدایــی از هالیــوود بــه 

ســنت ســاخت فیلم هــای طایــی خــود ادامه مــی داد.

دکتر جونز؛ قهرمانی برای همه فصول
سـال 1۹۸1 سـتاره دیگری بـه کارنامه درخشـان کمپانـی اضافه 
شـد و آن تولد سـری فیلم هـای »ایندیانا جونز« بـود. این فیلم ها 
که نوعی ادای دین به سـینمای اکشـن و قهرمان محـور دهه 30 
و 40 آمریـکا بود حاصـل همکاری جرج لوکاس بـا همکار و رفیق 

دیرینه اش »اسـتیون اسپیلبرگ« بود.
ســری فیلــم هــای ایندینــا جونــز دربــاره دکتــر باســتان شــناس 
جســور و ماجراجویــی بــه همیــن نــام و نقــش آفرینــی جاودانــه 
ــار  ــت از آث ــعی در محافظ ــه س ــت ک ــورد« اس ــون ف »هریس
ــی  ــازی هــای آلمان ــراث هــای کهــن از دســت ن باســتانی و می

ــر دارد. ــمنان دیگ و دش
ــه ســال 1۹۷3  ــد ایــن شــاهکار ب ــوان گفــت لحظــه تول مــی ت
ــگارش فیلمنامــه  ــار ن ــوکاس در کن برمــی گــردد، زمانــی کــه ل
جنــگ ســتارگان داســتان دیگــری بــه نــام »ماجراهــای ایندیانــا 
ــا  ــد ت ــف مان ــروژه متوق ــن پ ــد. ای ــی پروران ــز م اســمیت« را نی
ــت  ــوی موفقی ــوکاس از هیاه ــرج ل ــه ج ــد ک ــال بع ــن س چندی
»جنــگ ســتارگان« بــه جزایــر هاوایــی پنــاه بــرده بــود. 
جایــی کــه بــه طــور اتفاقــی دوســت قدیمــی او یعنــی اســتیون 
اســپیلبرگ نیــز بــرای اســتراحت و آرامــش بعــد از اکــران موفــق 
فیلــم »برخــورد نزدیــک از نــوع ســوم« )1۹۷۷( انتخــاب کــرده 

ــود. ب
ــا  ــه آنج ــده ب ــای آین ــروژه ه ــاره پ ــردان درب ــت دو کارگ صحب
کشــیده شــد کــه اســپیلبرگ بــرای ســاختن فیلمی با شــخصیت 
ــرح  ــا ش ــوکاس ب ــا ل ــرد و آنج ــل ک ــار تمای ــد اظه ــز بان جیم
فیلمنامــه ناتمــام خود پیشــنهاد شــخصیتی جذابتــر از جیمــز باند 
را بــه وی داد. ماجراهــای »ایندیانــا اســمیت« توجه اســپیلبرگ را 
جلــب کــرد و نامــش بــا نظــر او بــه »ایندیانا جونــز« تبدیل شــد. 

وی قــول ســاخت یــک ســه گانــه را بــه لــوکاس داد.
اولیــن فیلــم از ســری ایندیانــا جونز، مهاجمــان صندوق گمشــده 
)1۹۸1( نــام داشــت و روایتگــر مقابلــه دکتــر جونــز بــا مامــوران 
ــق«  ــد عتی ــدوق عه ــن »صن ــی یافت ــه در پ ــت ک ــازی اس ن
هســتند؛ صندوقــی کــه در کتــاب خــروج گفتــه شــده حــاوی دو 
لــوح ســنگی اســت کــه ده فرمــان خدا بــه حضــرت موســی )ع( 

ــازی هــا  ــر، رهبــر ن روی آن نوشــته شــده اســت و آدولــف هیتل
عقیــده دارد بــا دســت یافتــن بــه آن شکســت ناپذیــر مــی شــود.
ــت در  ــاختی هنگف ــه س ــده« بودج ــدوق گمش ــان صن »مهاجم
حــدود ۲0 میلیــون دالر داشــت و فیلــم برداری آن در ســه کشــور 
انگلســتان، تونس، فرانســه و البته ایالــت های کالیفرنیــا و هاوایی 
ــم را  ــدان فیل ــود. منتق ــده ب ــره کنن ــا خی انجــام شــد. نتیجــه ام
ســتودند و بــه آن لقــب یکــی از بهترین فیلــم هــای ماجراجویانه 
ــا فروشــی بیــش از 3۸5  ــد. فیلــم در گیشــه نیــز ب تاریــخ را دادن
میلیــون دالر پــر فروش تریــن فیلم ســال 1۹۸1 و یکــی از موفق 

ترین فیلم های همه دوران ها شــد.
»مهاجمـان صنـدوق گمشـده« در جشـنواره های سـینمایی هم 
خـوش درخشـید و در ۹ بخـش نامـزد و در 5 بخـش برنـده جایزه 
اسـکار شـد. فیلم همچنین جایـزه Grammy و جایزه بهترین 
فیلم از جشـنواره نـگاه مردم را نیز به دسـت آورد و در سـال 1۹۹۹ 
نیز به فهرسـت آثـار محافظت شـده کتابخانه کنگـره ملی آمریکا 

راه یافت.
در لیسـت 500 فیلـم برتـر تاریخ سـینما بـه انتخاب مجلـه معتبر 
»امپایـر« مهاجمان صندوق گمشـده در رتبه دوم قـرار دارد و تنها 

پدرخوانـده)1۹۷۲( را باالی خـود می بیند.
موفقیـت »مهاجمـان صنـدوق گمشـده« آن قـدر بزرگ بـود که 
همچـون »جنـگ سـتارگان« دنبالـه هـای موفقی بر آن سـاخته 
شـد. ایندیانا جونـز و معبد مـرگ )1۹۸4( از لحـاظ زمانی مقدم بر 
فیلم قبلی بود و ماجراهای جونز در شـمال هندوسـتان و تاش او 
برای یافتن سنگی جادویی را روایت می کند که به مبارزه با گروهی 
مرموز ختم می شـود که فرزنـدان اهالی دهکده را با جادوی سـیاه 

برای مراسـمی شـیطانی قربانی مـی کنند.
ــری  ــم از س ــن فیل ــیاه تری ــن و س ــن تری ــرگ« خش ــد م »معب
ایندیانــا جونــز اســت. حــال و هوایــی کــه اســپیلبرگ و لــوکاس 
آن را متاثــر از فضــای زندگــی شــخصی خــود مــی دانند چــرا که 
هــر دو در ایــن دوران در روابــط عاطفــی خــود شکســت خــورده 
بودنــد و لوکاس یک طاق پر ســرو صــدا در هالیوود را از ســر می 
گذارند. با این حال این خشــونت از موفقیت آن در گیشه نکاست و 

فیلــم بیــش از 330 میلیــون دالر فــروش کرد.
دنبالــه بعــدی، ایندیانــا جونــز و آخریــن جنــگ صلیبــی )1۹۸۹( 
نــام داشــت. بــاز هــم بــا حضــور هریســون فــورد و کارگردانــی 
اســپیلبرگ کــه در آن ایندیانــا بــه دنبــال نجــات پــدر خــود - بــا 
ــوده  ــا رب ــازی ه ــری«- اســت کــه توســط ن ــازی »شــون کان ب

ــده  است. ش
 اسـپیلبرگ بـا سـاخت این قسـمت تعهـد خود بـه لـوکاس فیلم 
برای سـاخت یک سـه گانه از این داسـتان را بـه اتمام رسـاند و با 

کاسـتن از خشـونت و خون در فیلم آن را عذرخواهی بابت قسمت 
دوم دانسـت. آخریـن جنگ صلیبی نیز با اقبال بسـیار وسـیعی رو 

به رو شـد و بیـش از 4۷0 میلیون دالر فـروش کرد.
لــوکاس فیلــم کــه اینــک در عــرش بــه ســر مــی بــرد بــه ایــن 
حجــم موفقیــت هــم بســنده نکــرد و در طــی ســال هــای دهــه 
۹0  بــا الهــام از ایــن فیلــم هــا، یــک مجموعــه تلویزیونــی را بــا 
ــه  ــور هنرپیش ــوان« و حض ــز ج ــا جون ــرح حال ایندیان ــام »ش ن
دیگــری در نقــش اصلــی روی آنتــن هــای تلویزیــون فرســتاد.
ــت  ــاز هــم مثل ــد ب ــود و 1۹ ســال بع ــرا نب ــان ماج ــا پای ــن ام ای
ــع  ــر جم ــورد« دور یکدیگ ــوکاس - ف ــپیلبرگ - ل ــی »اس طای
شدند و آخرین مجموعه این اکشــن مهیج را بر پرده سینما آوردند. 
ایندیانــا جونــز و قلمــرو جمجمــه بلوریــن )۲00۸( بــرای اولیــن 
بــار در جشــنواره کــن بــه نمایــش درآمــد. دکتــر جونــز ایــن بــار 
بــا مامــوران شــوروی ســابق مقابلــه مــی کنــد کــه قصــد ربودن 
جمجمــه بلوریــن را دارنــد. فیلــم از تمامــی قســمت هــای قبلــی 
تاثیــر گرفتــه بــود و بازاریابــی آن بــه شــدت بــر تحریــک حــس 
ــود.  ــم هــای دو دهــه قبــل اســتوار ب ــداران فیل نوســتالژی طرف
ــون  ــا بیــش ۷۸0 میلی ــواب داد و ب ــی ج ــه خوب ــه ب سیاســتی ک
دالر، پرفروش ترین قســمت داســتان های ایندیانا جونز را رقم زد.
لـوکاس فیلم با انتشـار ده ها عنوان کتـاب و بازی هـای ویدیویی 
میلیون ها دالر دیگر عایدی کسـب کرد و ایندیانا جونز را همچون 
جنـگ سـتارگان به یکـی از نمادهـای مانـدگار در فرهنـگ عامه 

ایاالت متحـده آمریکا تبدیل کرد.
در نهایــت پیــش بینــی جــرج لــوکاس بــه اســتیون اســپیلبرگ 
نیــز درســت از آب در آمــد و کاراکتــر »دکتــر ایندیانــا جونــز« بــه 
انتخــاب بنیــاد فیلــم آمریــکا - AFI - در رده دوم لیســت برتریــن 

قهرمــان هــای تاریخ ســینما و باالتــر از جیمــز باند قــرار گرفت.

راز کار ایــن اســت کــه نبایــد ناامیــد شــوید/ بــرگ 
برنــده  بــرای دیزنــی

ــال  ــم« ح ــوکاس فیل ــه »ل ــه کارنام ــه جانب ــی هم ــا بررس ب
ــت  ــه در صنع ــرای همیش ــز ب ــن مرک ــام ای ــت ن ــوان گف می ت

ــت. ــده اس ــک ش ــاوری ح ــای فن ــازی و دنی فیلمس
خبرگــزاری مهــر- گــروه هنــر: اگــر بخواهیــم بررســی کارنامــه 
لــوکاس فیلــم را ادامــه بدهیــم بایــد بگوییــم ایــن کمپانــی تنهــا 
بــه خلــق شــاهکارهایی چــون »جنــگ ســتارگان« و »ایندیانــا 
جونــز« نپرداخــت بلکــه زیــر شــاخه های کمپانــی نیــز تاثیــری 

ــه جــا گذاشــته اند. شــگرف در صنعــت ســینما ب

صدا، دوربین ... فناوری!
ــی  ــم کمپان ــوکاس فیل ــی ل ــای اصل ــاخه ه ــر ش ــی از زی یک
»Skywalker Sound« اســت. ایــن مرکز دارای تخصصی 
ــزات در عرصــه مهندســی صــدا و در  ــن تاسیســات و تجهی تری
ــس و  ــذاری، میک ــرداری، صداگ ــای صداب ــش ه ــی بخ تمام
تدویــن و ضبــط موســیقی اســت و کار خــود را از 1۹۷5 و تحــت 
ــه  ــاتی ک ــت؛ تاسیس ــرده اس ــاز ک ــم آغ ــوکاس فیل ــت ل مدیری
امــروزه از یــک ضبــط تــک ســاز تــا گــروه ارکســتری 130 نفره 
ــر روی پــروژه  را در خــود جــا مــی دهــد و ســاالنه غیــر از کار ب
ــش از 30  ــدای بی ــئولیت ص ــی، مس ــی و تبلیغات ــای تلویزیون ه
فیلــم هالیــوودی را نیــز بــر عهــده دارد. اولیــن درخشــش آنهــا 
در ســال 1۹۷۷ و بــا اکــران جنــگ ســتارگان بــه وقــوع پیوســت 
ــذاری در  ــن صداگ ــوز بخــش بهتری ــال هن ــه در آن س ــا آنک و ب
جوایــز اســکار وجــود نداشــت، یــک جایــزه بــا عنــوان »اســکار 
ــد  ــه بع ــال ب ــد. از آن س ــت کردن ــژه« دریاف ــتاوردهای وی دس
 Skywalker« و تــا بــه امــروز هنرمنــدان و متخصصــان
ــکار  ــزه اس ــده جای ــار برن ــزد و 1۸ ب ــاله نام ــر س Sound« ه

ــد. ــوده ان ب
 Industrial« ــی ــم یعن ــوکاس فیل ــر ل ــاخه دیگ ــر ش ــا زی ام
ــم  ــن ه ــار »ILM« از ای ــه اختص ــا ب Light & Magic« ی

کمپانی های فیلمسازی 
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ــم  ــی ه ــن کمپان ــش  ای ــرده اســت. پیدای ــل ک ــر عم ــق ت موف
ــی  ــت. زمان ــورده اس ــره خ ــتارگان« گ ــگ س ــاخت »جن ــا س ب
کــه جــرج لــوکاس روی فیلــم کار مــی کــرد متوجــه شــد کــه 
هیــچ یــک از کمپانــی هــای موجــود، توانایــی خلــق جلــوه های 
ــن وی گروهــی از خــاق  ــد. بنابرای ــورد نظــر او را ندارن ــژه م وی
تریــن دانشــجویان، هنرمنــدان و مهندســان را گــرد هــم جمــع 
کــرد تــا بصــورت اختصاصــی روی جنــگ ســتارگان کار کننــد. 
ــزه  ــد جای ــق کردن ــا خل ــه آنه ــری ک ــای نفس گی ــکانس ه س
اســکار بهتریــن جلــوه هــای ویــژه ســال 1۹۷۷ را برایشــان بــه 

ــراه داشــت. هم
ســال 1۹۷۹ لــوکاس فیلــم، دکتــر »اد کاتمــال« را بــرای 
سرپرســتی بخــش گرافیــک کامپیوتــری »ILM« بــه خدمــت 
ــوزه  ــن ح ــری در ای ــس گی ــای نف ــوآوری ه ــه ن ــه ب ــت ک گرف
ــد. ایــن بخــش در ســال 1۹۸۶ و در ازای 5 میلیــون دالر  انجامی
بــه اســتیو جابــز مدیــر عامــل اخراجــی اپــل در آن زمــان فروخته 
شــد و بــه یکــی از موفــق تریــن کمپانــی هــای تاریــخ ســینما و 

انیمیشــن یعنــی پیکســار تبدیــل شــد.
هــم اکنــون لــوکاس فیلــم ایــن ILM را »بزرگترین و پیشــرفته 
ــت ســرگرمی«  ــی در صنع ــای دیجیتال ــز افکــت ه ــن مرک تری
معرفــی مــی کنــد. آنهــا نــه تنهــا روش هــای قدیمــی همچــون 
 Matte ــا و ــازه ه ــازی س ــی، مدلس ــه آب ــرداری صفح فیلمب
ــه کمــال رســاندند بلکــه پیشــگامان اســتفاده  Painting را ب
ــوری و  از دوربیــن هــای کنتــرل حرکتــی و کامپوزیــت هــای ن
خالــق تکنیــک هایــی چــون مورفینــگ بودنــد کــه اوج اســتفاده 
از آن در T-1000 یــا همــان مرد جیــوه ای در فیلــم »ترمیناتور« 
بــود. در ایــن ســال هــا »ILM« بــه غیــر از محصــوالت کمپانی 
ــینمایی  ــم س ــا فیل ــم - روی صده ــوکاس فیل ــود – ل ــادر خ م
دیگــر نیــز کار کــرده اســت؛ پــروژه هــای عظیمــی چون ســری 
فیلــم هــای »هــری پاتــر«، »دزدان دریایــی کارائیــب«، »مردان 
ســیاه پــوش«، »تبدیــل شــوندگان« و »ماموریــت غیــر ممکن«

آنهــا همچنیــن مســئولیت جلــوه هــای ویــژه بســیاری از فیلــم 
ــی  ــود فرازمین ــون E.T موج ــپیلبرگ همچ ــتون اس ــای اس ه
)1۹۸۲(، ســری فیلــم هــای »ترمیناتــور« و »پارک ژوراســیک« 
را بــر عهــده داشــتند. »ILM« نــه تنهــا در پــروژه هــای پیچیده 
و خلــق جلــوه هــای ویــژه پــر زرق و بــرق تبحــر دارد بلکــه برای 
افــزودن جلــوه هــای تصویــری ظریــف و جزئیــات ریز و درشــت 
در فیلــم هایــی چــون فهرســت شــیندلر)1۹۹3(، فارســت گامپ 
)1۹۹4( و بســیاری از فیلــم هــای وودی آلــن حضــور داشــته اند.
ــش از 15  ــا بی ــال ه ــن س ــی ای ــه ط ــی ک ــه فعالیت مجموع
ــش  ــژه و بی ــای وی ــوه ه ــن جل ــزه اســکار در بخــش بهتری جای
ــه همــراه  ــی ب ــرای کمپان ــزه اســکار علمــی و فنــی ب از ۲4 جای
داشــته اســت و آنهــا را بــه یکــی از پیشــروترین مراکــز در حــوزه 
گرافیــک کامپیوتــری، جلــوه هــای ویــژه و پروســه هــای پــس 

ــل کــرده اســت. ــد تبدی تولی

ما هم شکست می خوریم
ــراه  ــت هم ــا موفقی ــم ب ــه ه ــم همیش ــوکاس فیل ــدات ل تولی
نبــوده اســت. دیوارنویســی آمریکایــی۲ )1۹۷۹( بــه امیــد تکــرار 
موفقیــت خیــره کننــده قســمت اول خــود تقریبــا از همــان گروه 
بازیگــران قبلــی اســتفاده کــرد و بــا وجــود آنکــه »ران هــاوارد« 
و »هریســون فــورد« اســم و رســم بیشــتری نســبت بــه ســال 
1۹۷3 داشــتند امــا نتیجــه کار بــا تنهــا 15 میلیــون دالر فــروش 
ــون دالری نســخه  ــش از ۲00 میلی ــروش بی ــا ف و در مقایســه ب

قبلــی، یــک شکســت کامــل بــود.
کمدی-داســتانی اردکــی بــه نــام هــاوارد )1۹۸۶( کــه قــرار بــود 
ــام  ــن ن ــه همی ــک مصــور ب ــی کمی ــینمای از کتاب اقتباســی س
باشــد تقریبــا در تمــام بخــش هــا زرشــک طایــی را از آن خــود 
کــرد و یکــی از بدتریــن فیلــم هــای ســاخته شــده لقــب گرفــت 
و فیلــم موزیکال-عروســکی البیرنــت )1۹۸۶( بــا وجــود آن کــه 

بــه یــک فیلــم کالــت تبدیل شــد و ســال هــا بعــد مریــدان خود 
ــون دالری  ــد ۲5 میلی ــه تولی ــف هزین ــی نص ــا حت ــت ام را داش
ــم هنســون«  ــردان آن »جی ــرد و کارگ ــران نک ــم جب ــود را ه خ
ــا آخــر  مــرد افســانه ای دنیــای عروســکی و کارتونیســت هــا ت

عمــر خــود دیگــر فیلــم بلنــدی را کارگردانــی نکــرد.

دوباره جنگی دیگر، جنگ ستارگان
ــوب  ــت ســتاره محب ــاره نوب ــا دوب ــد از گذشــت ســال ه ــا بع ام
لــوکاس فیلــم بــود. ســال  1۹۹۷ و در بیســت ســالگی »جنــگ 
ســتارگان« لــوکاس فیلــم بــه عنــوان پیــش درآمــد، نســخه ای 
بهبــود یافتــه بــا تکنولــوژی هــای جدیــد را بــه همــراه اندکــی 
ــه  ــود آن ک ــا وج ــتاد. ب ــینما فرس ــای س ــرده ه ــه پ ــرات ب تغیی
طرفــداران متعصــب جنــگ ســتارگان آن را توهینــی بــه نســخه 
ــون دالری  ــروش ۲50 میلی ــا ف ــتند، ام ــی دانس ــم م ــه فیل اولی

ــرد. ــد ک ــم را تایی ــن تصمی درســتی ای
ــه دیگــری از ایــن  ــم در نظــر داشــت ســه گان ــوکاس فیل امــا ل
فیلــم را تولیــد کنــد. فیلــم هایــی کــه از لحــاظ زمانــی مقــدم بر 
فیلــم هــای قبلــی بودنــد و داســتان شــخصیت هــا را از ســال ها 

قبــل روایــت مــی کنــد.
اولیــن فیلــم ســری جدیــد، جنــگ ســتارگان اپیــزود اول: تهدیــد 
شــبح )1۹۹۹( نــام گرفت. 1۶ ســال بعــد از اکــران آخریــن اپیزود 
جنــگ ســتارگان و زمانــی کــه جــرج لــوکاس متقاعــد شــد کــه 
تکنولــوژی مــورد نیــاز او بــرای ســاخت جلــوه هــای ویــژه فیلــم 
در دســترس اســت، کار تولیــد تهدیــد شــبح آغــاز شــد. فیلــم در 
ــده  ــد و از پیچی ــرداری ش ــس فیلمب ــرای تون ــتان و صح انگلس
ــا  ــرد ت ــی بهــره ب ــوه هــای دیجیتال تریــن و ســنگین تریــن جل
ــود  ــی وج ــای واقع ــای آن در دنی ــخصیت ه ــی ش ــی بعض جای

ندارنــد و کامــا کامپیوتــری هســتند.
منتقــدان، ســکانس هــای اکشــن و جلــوه هــای ویــژه فیلــم را 
ــی انتقــادات تنــدی را علیــه فیلمنامــه و شــخصیت  ســتودند ول
ــه در  ــی ک ــت های ــد. مخالف ــرح کردن ــا مط ــازی ه ــازی و ب س
هیاهــوی پوشــش خبــری بــی ســابقه ای کــه فیلــم بــا توجــه 
بــه جایگاهــش در حافظــه و فرهنــگ عامــه صنعــت ســینمای 
آمریــکا داشــت گــم شــد. »تهدیــد شــبح« بــا احتســاب فــروش 
نســخه ســه بعــدی آن بیــش از یــک میلیــارد دالر فــروش کــرد 
ــد از  ــان بع ــا آن زم ــینما ت ــخ س ــم تاری ــن فیل ــروش تری و پرف
»تایتانیــک« شــد؛ فروشــی کــه در هیــچ یــک از قســمت هــای 

قبلــی و بعــدی تکــرار نشــد.
ــا  ــه کلون ه ــزود دوم: حمل ــگ ســتارگان اپی ــدی، جن نســخه بع

)۲00۲( بــود و بــا وجــود آن کــه بــا 14۲ دقیقــه طوالنــی تریــن 
ــون دالر  ــا ۶50 میلی ــا تنه ــود ام ــه ب ــن مجموع ــزود کل ای اپی
فــروش داشــت و در نهایــت بــا اکــران جنــگ ســتارگان اپیــزود 
ســوم: انتقــام ســیت )۲005( پرونــده ســه گانــه دوم و مجموعــه 

جنــگ ســتارگان بــه پایــان رســید.
ــه  ــر را ب ــا نف ــون ه ــا میلی ــه ه ــی ده ــه در ط ــه ای ک مجموع
ــگ،  ــی در فرهن ــرات عمیق ــاند و تاثی ــینما کش ــالن های س س
ادبیــات، هنــر، اقتصــاد، تکنولــوژی و حتــی سیاســت دنیــا بــه جا 

ــت. گذاش
ــاد  ــان مجموعــه »جنــگ ســتارگان« در ســال ۲005 بنی ــا پای ب
فیلــم آمریــکا بــه پــاس قدردانــی از خالــق آن جایــزه یــک عمــر 
دســتاورد هنــری خــود را بــه جــرج لــوکاس تقدیــم کرد و شــبکه 
دیســکاوری او را در لیســت صــد آمریکایــی برتــر تاریخ قــرار داد.

ــر  ــه امپای ــا مجل ــه ب ــوکاس در مصاحب ــرج ل ــال ۲01۲ ج س
بازنشســتگی خــود از ســاخت فیلــم هــای پــر هزینــه و بــزرگ را 
اعــام کــرد و گفــت کــه تنهــا بــه ســاخت فیلــم های شــخصی 

ــوان ســرگرمی ادامــه خواهــد داد. ــه عن ب
ــارد دالر  ــا پرداخــت 4 میلی ــی، ب ــت در ســال ۲01۲ دیزن در نهای
مالکیــت لــوکاس فیلــم را بــه دســت آورد و بــه فصلــی طوالنــی 

و پــر افتخــار از ایــن کمپانــی پایــان داد.
دیزنــی هــم اکنــون برنامــه هــای بلنــد پروازانــه ای بــرای دارایی 
جدیــد خــود دارد و تصمیــم بــرای ســاخت یــک ســه گانــه دیگر 
ــه  ــه ای ک ــرده اســت. ســه گان ــتارگان را اعــام ک ــگ س از جن
ــن  ــق ای ــز متفکــر و خال ــوان مغ ــه عن ــوکاس ب حضــور جــرج ل
کهکشــان جــذاب در آن در هالــه ای از ابهــام اســت و تردیدهــای 
ــی شــمار آن ایجــاد  جــدی را در ذهــن طرفــداران متعصــب و ب

کــرده اســت.
بــا ایــن حــال و بــا وجــود هــر پیشــامدی مــی تــوان اطمینــان 
ــت  ــه در صنع ــرای همیش ــم ب ــوکاس فیل ــام ل ــه ن ــت ک داش
فیلمســازی و دنیــای فنــاوری حــک شــده اســت. تنهــا 
ــکا  ــوژی آمری ــی تکنول ــدال مل ــه م ــازی ک ــتودیوی فیلمس اس
ــر  ــش از ه ــت آورد و بی ــه دس ــود ب ــای خ ــت ه ــرای فعالی را ب
کمپانــی دیگــری تخیــل را بــر پــرده هــای ســینما مجســم کرد.

ایــن تاریخچــه موفــق و ایــن مســیر پــر افتخار بــدون شــک بیش 
از هــر چیــزی بــه حضــور خالقــش - جــرج لــوکاس - گره خــورده 
ــا  اســت. مــردی کــه عقیــده داشــت: »راز کار ایــن جاســت کــه ن
امیــد نشــوید و ایــن کاری بســیار ســخت اســت. چــرا کــه وقتــی 
کاری ارزشــمند انجــام مــی دهیــد تــا ســر حــد ناامیــدی خواهیــد 

رفــت، ولــی ایــن تنهــا راه عبــور بــه ســوی دیگــر اســت.«

کمپانی های فیلمسازی 
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استودیوهای فیلمسازی

عـاوه بر کمپانـی هایـی کـه در عرصه تولیـدات سـینمایی نقش بسـزایی 
را  ایفـا مـی کننـد در اروپـا و آمریکا و حتی قاره آسـیا اسـتودیوهایی شـکل 
گرفتنـد که در روند فیلمسـازی حرفـه ای نقش موثر داشـتند. بـا برخی از 
این اسـتودیوهای فیلمسـازی که موسسـان آنها چهره های شـناخته شـده 

سـینما و عرصـه های دیگـر بین المللی هسـتند آشـنا می شـویم.
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اســتودیوهای فیلمســازی

اســتودیوهای »پایــن وود« نامــی آشــنا در صنعــت ســینمای 
جهــان اســت زیــرا بســیاری از فیلم هــا و ســریال های 

ــد. ــن رفته ان ــوی دوربی ــا جل ــروش در آنج ــرح و پرف مط
از کفــش هــای قرمــز ســاخته امریــک پرســبرگر و مایــکل 
ــر؛ بعضــی  ــد و هــری پات ــم هــای جیمــز بان ــا فیل ــاول ت پ
ــخ  ــای تاری ــم ه ــای فیل ــه ه ــن صحن ــره انگیزتری از خاط
ــده  ــرداری ش ــن وود« فیلمب ــتودیوهای »پای ــینما در اس س
انــد و حــال خالــی از لطــف نیســت کــه تاریخچــه ســاخته 

شــدن ایــن اســتودیوها را مــرور کنیــم.
اســتودیوهای پایــن وود در »ایــور هیــث«، باکینگهــام شــایر 
انگلســتان، حــدود 3۲ کیلومتــر در غــرب از مرکــز شــهر لندن 
قــرار دارد. مدیریــت اســتودیوها را »گــروه اســتودیوهای پاین 
وود« برعهــده دارد. اســتودیوهای پایــن وود محــل تولیــدات 
بســیاری از فیلــم هــا در ایــن ســال هــا بــوده؛ از فیلــم هــای 
ــای  ــم ه ــا فیل ــه ت ــی گرفت ــوهای تلویزیون ــه و ش پرهزین
ــه  ــر و مجموع ــری پات ــد و ه ــز بان ــد جیم ــهورتری مانن مش

ــاس. ــد توم ــی جرال ــه کارگردان ــده« ب ــه ب ــای »ادام فیلم ه

تاریخچه
ــه  ــال ک ــر دن ه ــک هیث ــن وود در مل ــتودیوهای پای  اس
یــک خانــه ویکتوریایــی بــزرگ بــود ســاخته شــد. کلنــل 
گرانــت مــوردن کــه یــک ســرمایه دار کانادایــی و نماینــده 
ــک  ــود،  مل ــویک« ب ــورد و چیس ــه »برنتف ــس منطق مجل
ــک  ــرد و ی ــاد ک ــی ایج ــه تغییرات ــل خان ــد، داخ را خری
ــکواش در  ــازی اس ــوص ب ــن مخص ــی، زمی ــام ترک حم
آنجــا ســاخت. ملــک محــل ماقــات هــای سیاســتمداران 
ــل،  ــرگ کلن ــس از م ــود. پ ــا ب ــات ه ــاال و دیپلم رده ب
میلیــاردری بــه نــام چارلــز بــوت خانــه را خریــداری و بــه 

ــرد. ــل  ک ــی تبدی ــگاه محل ــک باش ی

سال های 1930
ــور  ــام جی.آرت ــه ن ــری ب ــت و تاج ــال 1۹35 متدیس در س

ــه  ــکان را ب ــن م ــد و ای ــریک ش ــوت ش ــز ب ــا چارل ــک ب رن
ــوت طراحــی  ــد. ب ــل کردن ــک اســتودیوی ســینمایی تبدی ی
ــر از اســتودیوهای فیلمســازی هالیــوود در  اســتودیوها را متاث
کالیفرنیــا انجــام داد. حتــی نــام اســتودیوی جدید را پایــن وود  
گذاشــت. )بــه دلیــل ازدیــاد درخــت هــای ملــک همچنیــن 
ــا  ــام اســتودیو هــم آوا ب ــه نظــر مــی آمــد مــی خواســت ن ب

ــوود باشــد( ــکا، هالی مرکــز ســینمای آمری
دســامبر همــان ســال ســاخت و ســاز شــروع شــد و هــر 
ــره  ــاده به ــرداری آم ــن فیلمب ــک س ــار ی ــه یکب ــه هفت س
ــک  ــل و ی ــروژه کام ــد پ ــاه بع ــد. ۹ م ــی ش ــرداری م ب
ــه ســاختن اســتودیوها شــد. نخســت  ــد هزین ــون پون میلی
ــزار  ــت ۶5 ه ــا ظرفی ــر آب ب ــک تانک ــتیج و ی ــج اس پن
ــر  ــن تانک ــه ای ــتند ک ــرداری داش ــره ب ــاده به ــون آم گال
ــدی  ــای بع ــال ه ــت. در س ــتفاده اس ــورد اس ــوز م آب هن

امکانــات اســتودیوهای پایــن وود و اســتودیودهای دنهــام 
ــازمان  ــه س ــتودیوها ب ــر دو اس ــدند. ه ــتر ش ــز بیش فیلم

ــتند. ــق داش ــک تعل رن
روز30 ســپتامبر 1۹3۶ دکتــر لزلــی برگیــن، منشــی پارلمــان 
انگلســتان رســما اســتودیوها را  افتتــاح کرد. نخســتین فیلمی 
کــه در اســتودیو پایــن وود فیلمبــرداری شــد، ملــودی لنــدن 
ــم در  ــی از فیل ــود. بخــش های )هلبــرت ویلکاکــس،1۹3۷( ب
ــرداری  ــال فیلمب ــز امپری ــش و دومینیون ــتودیوهای بریتی اس
شــده بــود امــا آتــش ســوزی فیلمبــرداری را تعطیــل کــرده 

ــود. ب
نخســتین فیلمــی کــه تمــام و کمــال در اســتودیوهای 
ــیطان« )کارول  ــت ش ــد »صحب ــرداری ش ــن وود فیلمب پای

ریــد،1۹3۶( بــود.

خیلــی زود اســتودیوهای پایــن وود بــه یکــی از ســودآورترین 
ــت  ــل و تح ــا تبدی ــینمای بریتانی ــخ س ــای تاری ــش ه بخ
»سیســتم اتحادیــه« قــرار گرفــت کــه در عمــل  قانونــی از 
ــه امــروز  ــا ب ــود. پــس از آن و ت سیســتم ســینمای آمریــکا ب
فیلــم هــای متعــددی در ایــن اســتودیوها فیلمبــرداری شــده 
ــن  ــا را همی ــتودیوهای دنی ــان اس ــد در می ــترین درآم و بیش

ــن وود دارد. ــتودیوهای پای اس

سال های 1940
در دوران جنــگ جهانــی دوم اســتودیوهای پایــن وود مصادره 
ــد  ــگاه واح ــد. پای ــل ش ــت« تبدی ــم یونی ــراون فیل ــه »ک و ب
ــم  ــد فیل ــد تولی ــش، واح ــرداری ارت ــی و فیلمب ــج عکاس پن
ــی لهســتان در  ــروی هوای ــم نی ــد فیل ــی و واح ــروی هوای نی

ــتند. ــرار داش ــن وود ق ــتودیوهای پای اس
»کــراون فیلــم یونیت« بســیاری از مســتندهای کاســیک 
ــزه  ــده جای ــتند برن ــه مس ــاخت از جمل ــگ را س دوران جن
ــه  ــگ(، آتشــی ک ــروزی صحــرا« )روی بولتین اســکار »پی
افروختیــم )همفــری جنینگــز،1۹43( و... نیروهــای 
ارتــش نیــز از ایــن مــکان اســتفاده مــی کردنــد. از جملــه 
ــای دور کارش  ــال ه ــه از س ــت ک ــال مین ــه روی کارخان

ــود. ــکه ب ــدال و س ــاختن م س

ارغوان اشتریتاریخچه استودیوهای »پاین وود«/ اینجا خانه جیمز باند است
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اســتودیوهای فیلمســازی

ــک( در  ــازمان رن ــری س ــه بازیگ ــوث )مدرس ــی آف ی کمپان
ــتودیوهای  ــد اس ــال بع ــک س ــد. ی ــال 1۹45 تاســیس ش س
پایــن وود را بــرای فیلمبــرداری و کارهــای غیرجنگــی دوباره 
بازگشــایی کردنــد. دو فیلــم شــاخص ســینمای بریتانیــا کــه 
در پایــن وود فیلمبــرداری شــدند در ســال 1۹4۸ بــه نمایــش 
ــد: »الیــور تویســت« ســاخته دیویــد لیــن و  عمومــی درآمدن
»کفــش هــای قرمــز« ســاخته امریــک پرســبرگر و مایــکل 

ــاول. پ
ــت  ــه عل ــرمایه ب ــود س ــار کمب ــه دچ ــک ک ــازمان رن س
ــت  ــود، نتوانس ــده ب ــته ش ــال های گذش ــای س ــی ه ولخرج
بــرای »کفــش هــای قرمــز« در آمریــکا تبلیغــات کنــد، امــا 
»کفــش هــای قرمــز« بــه پرفــروش تریــن فیلــم تهیه شــده 
در ســازمان رنــک تــا آن زمــان تبدیــل شــد. )فــروش یــک 

ــد( ــون پون میلی
در ســال 1۹4۸ جــان دیویــس مدیریــت اســتودیوها را 
ــون  ــک 1۶ میلی ــازمان رن ــد س ــال بع ــت. س ــده گرف برعه
ــم  ــت فیل ــل شکس ــه دلی ــه ب ــاال آورد ک ــی ب ــد بده پون
ــرا  ــزار و کلئوپات ــا س ــی از آنه ــود. یک ــه اش ب ــای پرهزین ه

)1۹4۶،گابریــل پاســکال( نــام داشــت.

سال های 1960 و 1950
ســال هــای 1۹50 اســتودیو بــه دلیــل فیلمبــرداری 
مجموعــه فیلــم هــای »ادامــه بــده« و »دکتــر« بــه 
ــر  ــا را پیت ــم ه ــن فیل ــید. ای ــی رس ــای مال ــت ه موفقی
ــی  راجــرز و همســرش بتــی باکــس نماینــده هــای کمپان
ــم هــای »ادامــه  ــد. مجموعــه فیل ــه مــی کردن رنــک تهی
ــد تومــاس و رالــف  ــام هــای جرال ــه ن ــرادر ب ــده« را دو ب ب
ــم  ــال  1۹54 فیل ــد. س ــی کردن ــی م ــاس کارگردان توم
ــود. کمــدی  ــا ب ــم در بریتانی ــن فیل ــوب تری ــر« محب »دکت

ــن وود  ــتودیوهای پای ــز در اس ــزدوم نی ــن وی ــای نورم ه
ــدند. ــی ش ــرداری م فیلمب

ــی  ــتگی مال ــر وابس ــتودیو دیگ ــای 1۹۶0 اس ــال ه در س
چندانــی بــه ســازمان رنــک نداشــت.حاال تهیــه کننــدگان 
مــی توانســتند بــا بســتن قــرار داد بخــش هایــی از 
اســتودیو را اجــاره کننــد. فیلمبــرداری فیلــم هــای جیمــز 
بانــد در اســتودیوهای پایــن وود بــا فیلمبــرداری دکتــر نــو 

ــد. ــروع ش ــگ( ش ــس یان )1۹۶۲،ترن
ــود(  ــه ب ــرد را گرفت ــوان ل ــک )کــه دیگــر عن ــور رن جــی آرت
ــش را  ــس جای ــان دیوی ــد و ج ــال 1۹۶۲ بازنشســته ش در س

ــت. گرف

سال های 19۷0 و 1980
ــرای  ــتر ب ــن وود بیش ــتودیوهای پای ــای 1۹۷0 اس ــال ه س
ــه  ــه مجموع ــد ک ــی ش ــتفاده م ــی اس ــدات تلویزیون تولی
مشــهور »کاوشــگران« بــا نقــش آفرینــی تونــی کرتیــس و 
راجــر مــور یــا آفضــا:1۹۹۹« از جملــه آنهــا بودند. در واپســین 
ــن وود  ــوپرمن« در پای ــای »س ــم ه ــای 1۹۷0 فیل ــال ه س

ــدند. ــرداری ش فیلمب
در ســال هــای 1۹۸0 چهــار فیلــم از مجموعــه »جیمــز باند« 
ــوازی  ــوس، ج ــو، اختاپ ــم های ت ــرای چش ــط ب ــامل فق ش
بــرای کشــتن و... همینطــور فیلــم بیگانــگان جیمــز کامرون 
و بتمــن ســاخته تیــم برتــن بــرای فیلمبــرداری بــه پایــن وود 

ــد. آمدن

سال های 1990 و 2000
در ســال هــای 1۹۹0 بــه دلیــل مالیات هــای ســنگین دولــت 
ــر صنعــت ســینمای بریتانیــا کمتریــن تعــداد فیلــم هــای  ب
ــوودی  ــای هالی ــم ه ــا فیل ــید، ام ــد رس ــه تولی ــی ب بریتانیای

ماننــد بازگشــت بتمــن )تیــم برتن( و ســه فیلــم دیگــر جیمز 
بانــد )چشــم طایــی، فــردا هرگــز نمــی میــرد و دنیاکافــی 

نیســت( در پایــن وود فیلمبــرداری شــدند.
ــن  ــتودیوهای پای ــک اس ــال ۲001 مال ــا س ــک ت ــروه رن گ
ــت  ــه مدیری ــی ب ــه گروه ــا را ب ــه آنج ــا اینک ــود ت وود ب
ــال ۲00۹  ــت. در س ــوی فروخ ــوان دونلی ــد و ای ــکل گری مای
ــه پــاس  اســتودیوهای پایــن وود و اســتودیوهای شــپرتون ب
ــا«  ــزه »بفت ــا جای ــینمای بریتانی ــرفت س ــارکت در پیش مش

ــد. ــت کردن دریاف

سال های 2010
در حــال حاضــر اســتودیوهای پایــن وود ســهام دار دارد. پیــل 
ــه در شــهر منچســتر اســت ۷3 درصــد از ســهام  ــروپ ک گ
ــداری کــرده، جواهــر فــروش معــروف وارن  اســتودیو را خری

ــز ۲۷ درصــد از ســهام را دارد. جیم

دکورها، یادبودها
در اســتودیو هــای پایــن وود بــرای بعضــی از فیلــم هــا دکــور 
و ســن ســاخته انــد. مثــا اســتیج 00۷ بــرای جاسوســی کــه 
مــرا دوســت داشــت )1۹۷۷( ســاخته شــد. ایــن اســتودیو یک 
تانکــر آب بــزرگ دارد کــه بزرگترین تانکــر آب در اروپاســت. 
ــور ســوخت  ــن دک ــش ســوزی ای ــل آت ــه دلی ســال 1۹۸4 ب
ــرت  ــتیج 00۷ آلب ــش را اس ــد و نام ــازی ش ــاره بازس ــا دوب ام

بروکلــی گذاشــتند.
اســتودیوهای پایــن وود بــه یــاد و احتــرام ریچــارد آتــن بــارو 
یکــی از اســتیج هــا را بــه نــام او نامگــذاری کــرده اســت. در 
ســال هــای اخیــر دو اســتودیو پایــن وود دیگــر هــم ســاخته 
شــده یکــی در آمریــکا و آتانتــا و دیگــری در مالــزی قــرار 

دارد.
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یکــی از جذابیــت هــای شــهر رم اســتودیوهای ســینمایی چینه 
چیتاســت کــه بیــش از هفتــاد ســال قدمــت دارد.

ســایت رســمی اســتودیو چینــه چیتــا در معرفــی ایــن مــکان 
ســینمایی اینگونــه نوشــته اســت کــه اســتودیوه چینه چیتــا در 
ــا هــدف  ــو موســیلینی ب مــاه آوریــل ســال 1۹3۷ توســط بنیت
تبلیــغ ایتالیــا و ترویــج ایــده هــای فاشیســتی از طریــق فیلــم 

هــای ســینمایی در جنــوب شــرقی شــهر رم افتتــاح شــد.
بنیتــو موســیلینی همــراه پســرش ویتوریــو و  لوئیجــی مدیــر 
ــن اســلحه  ــا شــعار »ســینما قــوی تری ســینمایی او؛ فــردی ب
اســت« اســتودیو چینــه چیتــا را تاســیس کردنــد کــه امکانــات 
ــزات  ــم و تجهی ــد فیل ــا تولی ــه ت ــوزش گرفت ــیاری از آم بس

ــود دارد. ــتودیوها وج ــن اس ــد در ای ــس از تولی ــل پ مراح
ظــرف شــش ســال ابتدایــی آغــاز بــه کار چینــه چیتــا تقریبــا 
300 فیلــم در ایــن اســتودیوهای جدیــد بــه تولیــد رســید کــه 
یکــی از مشــهورترین فیلــم هایــی کــه در ســال 1۹3۷ ســاخته 
ــه  ــام دارد ک ــال ن ــوس: شکســت هانیب شــد اســکیپیو آفریکان
ــگر و  ــیاهی لش ــزار س ــت ه ــم هف ــرد فیل ــکانس نب ــرای س ب

همچنیــن فیــل اســتفاده شــد.
گفتــه مــی شــود بیــش از صدهــزار حلقــه فیلــم خبــری پیــش 
ــد از  ــده ان ــیو ش ــتودیو آرش ــای اس ــی در انباره ــگ جهان از جن
جملــه فیلــم اعــام پیوســتن ایتالیــا بــه نیروهــای متحــدان در 

جنــگ جهانــی دوم توســط موســیلنی.

استودیو چینه چیتا در دوران جنگ جهانی دوم
در ســال 1۹43 ایتالیــا اوضــاع نابســامانی داشــت. چینــه چیتــا 
را غــارت کردنــد و تجیهــزات تولیــد فیلــم موقتــا در شــهر ونیز 
انبــار شــد. ظــرف دو ســال بعــدی اســتودیو هــای چینــه چیتــا 
هــدف بمبــاران گــروه متفقیــن بــود. ایــن اســتودیوها پــس از 
جنــگ و در خــال ســال هــای 1۹45 تــا 1۹4۷ اردوگاه آوارگان 

شــد.
ــینمایی  ــر س ــو ژان ــن س ــه ای ــال 1۹43 ب ــه از س ــا ک از آنج
نئورئالیســم ایتالیــا شــکل گرفــت، کارگــردان هــای ایتالیایــی 
بــه بودجــه و تجهیــزات اســتودیوهای چینــه چیتــا بــی توجهی 
مــی کردنــد و بــه خیابــان هــا رفتــه و از بازیگــران غیــر حرفــه 
ای بهــره مــی گرفتنــد. ثمــره ایــن ســبک فیلــم هایــی اســت 
ماننــد »رم شــهر بــی دفــاع« کــه حــس قــوی مشــکات توام 
بــا فقــر را انعــکاس مــی دهــد و بــه عنــوان نمــاد ایتالیــا در آن 

دوران شــناخته مــی شــود.
»رم شــهر بــی دفــاع« برنــده جایــزه بــزرگ جشــنواره 
ــدان شــهر  ــم انجمــن منتق ــن فیل ــم کــن )1۹4۶( و بهتری فیل
نیویــورک شــد. ایــن فیلــم ســاخته روبرتــو روســلینی نــه تنهــا 
ــه  ــرد بلک ــب ک ــا جل ــینمای ایتالی ــت س ــه صنع ــا را ب توجه ه
اســتودیوهای چینــه چیتــا یــک گزینــه مناســب و ارزان بــرای 

ــد. ــوودی ش ــای هالی ــاخت فیلم ه س

چینه چیتا پس از جنگ
ــزات ارزان  ــال تجهی ــا دنب ــی ه ــای 1۹50 آمریکای در ســال ه
قیمــت بودنــد و رفتــه رفتــه توجــه شــان بــه اســتودیو چینــه 
ــی و  ــات روم ــد تعطی ــی مانن ــم های ــد. فیل ــذب ش ــا ج چیت
ســه ســکه در چشــمه نــه تنهــا از تجهیــزات اســتودیو نهایــت 
ــن  ــوان لوکیش ــه عن ــهر رم ب ــه از ش ــد بلک ــتفاده را بردن اس

ــد. ــتفاده کردن اس
تعــدادی از کمپانــی هــا تولیــدات حماســی خــود را در چینــه 

ــی روی؟ ســاخته  ــد کجــا م ــد مانن ــرداری کردن ــا فیلمب چیت
مرویــن لــروی در ســال 1۹51. تولیــد فیلــم هایــی موفقــی 
ــن  ــهرت ای ــا ش ــه چیت ــروا )1۹5۶( در چین ــِن ت ــد هل مانن
ــر  ــم گی ــک عال ــوس آتانتی ــوی اقیان ــتودیو را در دو س اس

ــرد.   ک
ـــون  ـــراه چارلت ـــه هم ـــود ک ـــر ب ـــام وایل ـــت ویلی ـــار نوب ـــن ب ی
ـــی  ـــول کمپان ـــور« محص ـــن ه ـــی »ب ـــم حماس ـــتون فیل هس
ـــد.  ـــرداری کن ـــا فیلمب ـــه چیت ـــر را در چین ـــن مای ـــرو گلدوی مت
»بـــن هـــور« یـــک فیلـــم معمولـــی نبـــود زیـــرا بیـــش از 
ــش از 100  ــگر و بیـ ــیاهی لشـ ــزار سـ ــور، 10 هـ 300 دکـ
ـــن  ـــه ب ـــود. بودج ـــده ب ـــی ش ـــرای آن طراح ـــاس ب ـــزار لب ه
ـــه  ـــک دریاچ ـــی ی ـــود حت ـــون دالر ب ـــتر از 15 میلی ـــور بیش ه
ـــه  ـــاختند  ک ـــا س ـــه چیت ـــتی چین ـــه پش ـــی در محوط مصنوع
ـــتفاده  ـــی از آن اس ـــای بادبان ـــای کشـــتی ه ـــکانس ه ـــرای س ب
مـــی کردنـــد، امـــا بـــه یادماندنـــی تریـــن ســـکانس »بـــن 
هـــور« مســـابقه ارابـــه رانـــی میـــان مســـاال و بـــن هـــور 
ـــون  ـــک میلی ـــش از ی ـــکانس بی ـــن س ـــرداری ای ـــت. فیلمب اس
دالر هزینـــه برداشـــت. در آن زمـــان دکـــوری بـــرای ایـــن 
ـــور  ـــن دک ـــود و بزرگتری ـــب ب ـــه 1۸ جری ـــاختند ک ـــکانس س س

ـــد. ـــی آم ـــاب م ـــه حس ـــکانس ب ـــک س ـــرای ت ب
ــه نمایــش عمومــی درآمــد  ــر 1۹5۹ ب ــن هــور« مــاه نوامب »ب
ــش از  ــم بی ــن فیل ــت. ای ــت یاف ــی دس ــت بزرگ ــه موفقی و ب
ــر را  ــن مای ــرو گلدوی ــی مت ــون دالر فروخــت و کمپان ۹0 میلی
ــی  ــور« یک ــن ه ــروز »ب ــا ام ــات داد. ت ــتگی نج از ورشکس
ــا  ــه چیت ــه در چین ــت ک ــی اس ــم های ــن فیل از پرافتخارتری

ــت. ــده اس ــرداری ش فیلمب
ــرداری  ــرای فیلمب ــر ب ــم حماســی دیگ ــک فیل ســال 1۹۶3 ی
بــه چینــه چیتــا آمــد کــه تقریبــا عامــل ورشکســتگی کمپانــی 
ــاره  ــرا« پــس از پ ــد »کلئوپات ــرن بیســتم شــد. تولی فاکــس ق
ای از مشــکات ماننــد بــدی آب و هــوا و مشــکات جســمی 
الیزابــت تیلــور از لنــدن بــه چینــه چیتــا منتقــل شــد. ایــن فیلم 
ــش  ــی برای ــود و دکورهــای زیبای ــه ب ــا آنکــه بســیار پرهزین ب
ســاخته شــد امــا شــهرتش بــه پشــت صحنــه فیلــم بــر مــی 
ــارد  ــور و ریچ ــت تیل ــان الیزاب ــقانه می ــه عاش ــردد و از رابط گ

ــون ناشــی مــی شــود. برت

چینه چیتا امروز
در ســال هــای میانــی 1۹۹0 چینــه چیتــا بــه بخــش خصوصی 
ــود و  ــت ب ــی دول ــش ورشکســتگی مال ــه دلیل ــد ک ــذار ش واگ
ــه بخــش  ــتودیوها ب ــهام اس ــد هشــتاد درصــد س ــن رون در ای

ــذار شــد. خصوصــی واگ
اکنــون چینــه چیتــا میزبــان برنامــه هــای مختلــف تلویزیونــی 
و فیلــم هــای ســینمایی اســت. در ســال ۲001 مارتیــن 
اسکورســیزی بــرای تولیــد »دار و دســته نیویورکی هــا« 
ــه  ــد مجموع ــپس تولی ــد. س ــا آم ــه چیت ــهر رم و چین ــه ش ب
تلویزیونــی »رم« کــه محصــول مشــترک بــی بــی ســی و اچ. 

ــد. ــرداری ش ــا فیلمب ــود در آنج ــی. او ب ب
ــردان  ــی بلکــه کارگ ــی و آمریکای ــا فیلمســازان اروپای ــه تنه ن
هــای ایتالیایــی نیــز بــه ایــن اســتودیو عاقــه دارنــد. فدریکــو 
ــد و  فلینــی »چینــه چیتــا« را دنیــای ایــده آل خــود مــی خوان
رابطــه عاشــقانه ای بــه ایــن اســتودیو داشــت. او بخــش هایــی 

از »زندگــی شــیرین« را در چینــه چیتــا فیلمبــرداری کــرد.

ــه  ــم در چین ــروا ه ــِن ت ــم هل ــان فیل ــب تروج اس
ــد. ــاخته ش ــا س چیت

در ســال هــای اخیــر رقیبــی بــرای چینــه چیتــا در اروپــا پیــدا 
شــده اســت: اســتودیو کــوردا در شــهر بوداپســت کــه نــه تنهــا 
ــی دارد بلکــه مالیــات ناچیــزی هــم می گیــرد  ــات فراوان امکان
کــه تقریبــا یــک ســوم هزینــه هــای تولیــد در اســتودیو چینــه 

چیتــا مــی شــود.
بــا ایــن حــال اســتودیو چینــه چیتــا هنــوز مکانــی اســت کــه 
ــد  ــات پیــش از تولیــد، دوران فیلمبــرداری و پــس از تولی امکان
ارایــه مــی کنــد و تداعــی کننــده فیلــم هــای محبــوب ســال 

ــت. ــای 1۹۶0 و 1۹۷0 اس ه
در ســال ۲00۷ آتــش ســوزی بــه اســتودیو و محوطــه اطرافش 
آســیب زد. در مــاه نوامبــر ســال ۲00۹ ســاختن پارکــی بــه نــام 
دنیــای چینــه چیتــا بــا بودجــه ۸00 میلیــون دالری اعام شــد 
ــراح  ــد. ط ــاح ش ــارک افتت ــن پ ــته ای ــال گذش ــه س و ۲4 ژوئی

مشــهور ایتالیایــی دانتــه فرتــی ایــن پــارک را طراحــی کــرد.
ــرای بازدیــد عمومــی بســته   اســتودیو چینــه چیتــا معمــوال ب

ــت.   اس
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استودیوهای 
بابلسبرگ با ۱۰۳ 

سال قدمت/ 
جادوی آلمانی 

رقم خورد

ــی از  ــبرگ یک ــینمایی بابلس ــتودیوی س اس
قدیمی تریــن اســتودیوهای فیلمبــرداری 
ــت  ــا گذش ــه ب ــت ک ــان اس ــور آلم در کش
ــادی از  ــرات زی ــرش خاط ــال از عم 103 س
ــراه دارد. ــود هم ــا خ ــان را ب ــینمای جه س

ــی از  ــبرگ یک ــینمایی بابلس ــتودیوی س اس
قدیمی تریــن اســتودیوهای فیلمبــرداری 
در کشــور آلمــان اســت کــه بیــرون از 
ــل  ــار رود هاف ــدام کن ــن در پوتس ــهر برلی ش
ــل  ــتودیو مح ــن اس ــت. ای ــده اس ــع ش واق
فیلمبــرداری فیلم هــای وس اندرســن، 
کوئنتیــن تارانتینــو، آلفــرد هیچــکاک و... بوده 
و اولیــن فیلــم ناطــق اروپا نیــز در بابلســبرگ 

ــت. ــده اس ــرداری ش فیلمب
زمانـی آلفـرد هیچـکاک دربـاره این اسـتودیو 
گفتـه بـود: هر چیـزی که دربـاره فیلمسـازی 
یـاد گرفتـم در بابلسـبرگ بود.« هیچـکاک از 
ایـن اسـتودیوی فیلمبـرداری در آلمـان حرف 
مـی زد کـه در روزگاران قدیـم میزبـان فریتز 
النگ، مارلنـه دیتریش و وزیـر تبلیغات آلمان 

نازی یـوزف گوبلـس بوده اسـت.
ــاری  ــه آث ــی ب ــی اجمال ــم نگاه ــر بخواهی اگ

کــه در ایــن اســتودیو فیلمبــرداری شــده انــد 
ــای مشــهوری در  ــام ه ــه ن ــته باشــیم ب داش
ــس«  ــم: »متروپلی ــینما برمی خوری ــخ س تاری
ســاخته فریتــز النــگ، »فرشــته آبــی« 
ــی  ــترنبرگ، »لعنت ــن اش ــوزف ف ــاخته ی س
هــای بــی آبــرو« ســاخته کوئنتیــن تارانتینــو 
ــاخته وس  ــزرگ بوداپســت« س ــل ب ــا »هت ی
ــت  ــزد دریاف ــال ۲014 نام ــه س ــن ک اندرس

ــد. ــکار ش اس
اســتودیو بابلســبرگ از زمــان تاســیس اش در 
ســال 1۹1۲ تحــت سیســتم هــای سیاســی 
گوناگــون و رژیــم هــای مختلــف اداره شــده 
اســت مثــا در دوران جنــگ جهانــی دوم 
ــازی  ــان ن ــرای آلم ــی ب ــای تبلیغات ــم ه فیل
تولیــد مــی کــرد ماننــد »پیــروزی اراده« 
ســاخته لنــی ریفنشــتنال و بعدهــا بــه محلــی 
بــرای »DEFA« -اســتودیوی دولتــی 
جمهــوری دموکراتیــک آلمــان ســابق- 

ــد. ــل ش تبدی

سرآغاز
جولـز گرونبـاوم -پـدر سـینمای آلمـان- در 

ال 1۸۹۹ کمپانـی دویچـه بیواسـکوپ  سـ
دویچـه  بـود. کمپانـی  س کـرده  ی ـ س ا ت ا  ر
بیواسـکوپ یک کمپانی مسـتقل فیلمسـازی 
بـود کـه در سـال 1۹0۲ از قیصر ویلهلـم دوم 
نیز فیلم سـاخته بـود. این کمپانـی از آمریکا و 
فرانسـه فیلم وارد مـی کرد و حتـی تجهیزات 

فیلمبـرداری مـی سـاخت.
دویچــه بیواســکوپ در ســال 1۹11 یــک 
ــبرگ« و  ــو بابلس ــه »نی ــتودیو  را در منطق اس
ــی  ــازی مصنوع ــه گل س ــه کارخان ــر ویران ب
ــد از تاســیس  ــاوم بع قدیمــی ســاخت. گرونب
اســتودیودی جدیــد در نیوبابلســبرگ و رونــق 
ــس  ــا کارل موریت ــب و کارش ب ــن کس گرفت
شــاوزنر، شــیمی دان کــه از ســال 1۸۹۶ 
ــی  ــم در کمپان ــو فیل ــد نگاتی ــغول تولی مش
ــورت  ــهر فرانکف ــی در ش ــن فوتوگراف رانتگ
بــود، قــرارداد بســت. بدیــن ترتیــب اولیــن بار 
در تاریــخ ســینمای آلمــان جولــز گرونبــام بود 
کــه در منطقــه بابلســبرگ اســتودیو ســاخت.
ن  ـ ـ ی ب ر و ک د ـ ـ ن ی ـ ـ ی ن چ م وم ه ا ـ ـ ب ن و ر گ
فیلمبــرداری از شــهر آمســتردام تهیــه و 
یــک مســئول دوربیــن بــه نــام جــرج فــرکل 
اســتخدام کــرد کــه فــرکل همــراه بــا مارتین 
ــی  ــن کمپان ــرای ای ــا ســال 1۹1۲ ب ــوپ ت ک

کار می کردنــد.
بابلســبرگ  در  ه  ـ ـ ک ی  ـ ـ م ل ی ف ن  ی ت ـ ـ س خ ن
ــاخته  ــرگ« س ــص م ــد »رق ــرداری ش فیلمب
ــاه  ــه م ــود ک ــارک ب ــل دانم ــد اه ــن گ اورب

فوریــه ســال 1۹1۲ نمایــش داده شــد.
ــم  ــوم فیل ــی یونیورس ــال 1۹۲۶ کمپان در س
آ.گ )UFA(- کــه بــا ادغــام چنــد کمپانــی 
بنیــان گــذاری شــده بــود- یــک اســتودیوی 
بــزرگ در بابلســبرگ ســاخت کــه امــروزه به 
ــاالر مارلنــه دیتریــش شــهرت دارد. هــدف  ت
از ســاختن ایــن اســتودیو فیلمبــرداری بخش 
اعظمــی از »متروپلیــس« ســاخته فریتزالنگ 

در آنجــا بــود.
اســتودیوی  ج  ی ت ـ ـ س ا د  ن ا ـ ـ س ن  ی ت ـ ـ س خ ن
ســینمای بابســلبرگ در ســال 1۹۲۹ ســاخته 
 Melodie des( شــد. ملــودی قلــب
Herzens( نخســتین فیلــم ناطــق آلمان 

ــید. ــد رس ــه تولی ــبرگ ب در بابلس
ــدود  ــا 1۹45 ح ــای 1۹33 ت ــال ه ــال س خ
1000 فیلــم تحــت مدیریــت یــوزف گوبلــس 
وزیــر تبلیغــات آلمــان نــازی در ایــن اســتودیو 

فیلمبــرداری شــد.
ــاق  ــن و الح ــوار برلی ــی دی ــس از فروپاش پ
دو آلمــان گــروه رســانه ای فرانســوی 
ــد  ــبرگ را خری ــتودیو بابلس ــدی« اس »ویوان
و بعدهــا )در ســال ۲004( بــه کریســتف 
فیســر و کارل وبکــن فروخــت. آنهــا فضــای 
اســتودیو را گســترش دادنــد تــا یــک گزینــه 
مناســب بــرای تولیــدات بیــن المللــی بشــود.
امــروزه اســتودیو بابلســبرگ لوکیشــن 
تولیــدات بین المللــی اســت و از طریــق اجاره 
اســتودیوها و ســاختمان ها بیشــترین درآمد را 
ــه مشــتریان خارجــی ســرویس مــی  دارد و ب
ــتودیو در  ــن اس ــران ای ــور مدی ــد. همینط ده
ــینما  ــت س ــز در صنع ــم نی ــه فیل ــه تهی زمین

ــد. ــارکت دارن مش
»اطلــس ابــر« ســاخته واچوفســکی هــا یکی 
ــط  ــه توس ــود ک ــی ب ــم های ــن فیل از آخری
مدیــران بابلســبرگ بــا بودجــه 100 میلیــون 
یورویــی - یکــی از گــران تریــن فیلــم هــای 
تولیــد شــده در آلمــان- مــورد ســرمایه 
ــس و  ــام هنک ــه ت ــت ک ــرار گرف ــذاری ق گ
هــال بــری در آن نقــش آفرینــی مــی کردند. 
ــاب پرفــروش  ــه از کت ــر« برگرفت »اطلــس اب

ــود. ــد میچــل ب دیوی
ــی  ــبرگ در »لعنت ــران بابلس ــور مدی همینط
ــد.  ــذاری کردن ــرمایه گ ــرو« س ــی آب ــای ب ه
»والکــری هــا« بــا بــازی تــام کــروز، 
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ــن  ــاخته روم ــرده« س ــت پ ــنده پش »نویس
پوالنســکی از دیگــر تولیداتــی هســتند 
کــه در بابلســبرگ فیلمبــرداری و تهیــه 
شــده انــد. مدیــران اســتودیو در تهیــه 
فیلــم هــای »هتــل بــزرگ بوداپســت« 
ــاخته  ــا« س ــن، »صداه ــاخته وس اندرس س
ــل  ــتند و »پ ــراکت داش ــاتراپی ش ــان س مرج
جاســوس ها« ســاخته اســتیون اســپیلبرگ از 
جدیدتریــن پــروژه هــای مهمــی هســتند که 

ــد. ــرداری ش ــتودیو فیلمب ــن اس در ای
ــبرگ  ــتودیو بابلس ــر اس ــن مدی ــی وبک چارل
می گویــد: بابلســبرگ تنهــا مرکــزی در 
ــم هــای  ــود کــه ســنت فیل آلمــان شــرقی ب
ــت  ــا اهمی ــرای م ــرد و ب ــظ ک قدیمــی را حف

ــت. ــادی داش زی
اســتودیوهای  ســخنگوی  وولــف  ایکــه 
ــازان  ــرای فیلمس ــد: ب ــی گوی ــبرگ م بابلس
ــبرگ  ــوودی بابلس ــای هالی ــردان ه و کارگ
ــن  ــی کوئنتی ــت. وقت ــی اس ــی جادوی مکان
ــار اینجــا آمــد مــی  ــن ب ــرای اولی ــو ب تارانتین
خواســت همــه جــا را بازدیــد کنــد. روی 
دیوارهــا دســت مــی کشــید. نمــی توانســت 

ــت. ــبرگ اس ــد در بابلس ــاور کن ب
ــی  ــگ جهان ــای جن ــکانس ه ــو س تارانتین
ــرو« )۲00۹( را در  ــی آب ــای ب ــی ه دوم »لعنت
ــه  ــال ۲01۲ ب ــرد. س ــرداری ک ــا فیلمب اینج
ــبرگ  ــتودیو بابلس ــالگی اس ــبت صدس مناس
جشــنواره بیــن المللــی فیلــم برلیــن بخــش 
ــه برنامــه  »تولــدت مبــارک بابلســبرگ« را ب

ــم  ــک فیل ــرد و ی ــه ک ــنواره اضاف ــای جش ه
ــا  ــه در آنج ــینما ک ــخ س ــه از تاری ــر ده از ه
فیلمبــرداری شــده بــود، بــه نمایش گذاشــت.

روزهای از دست رفته شکوه
اگرچــه فیلمبــرداری پــروژه هــای بیــن 
ــای  ــه ه ــتر هزین ــتودیو بیش ــی در اس الملل
ــا  ــد ام ــی کن ــن م ــن محــل را تامی ــی ای مال
ــکوه و  ــای ش ــه روزه ــد ک ــی گوی ــن م وبک
تاثیرگــذاری  اســتودیو از دســت رفتــه اســت.
قدیـم  دوران  ماننـد  مـا  می کنـد:  اشـاره  او 
و زمـان جمهـوری وایمـار مالـک فیلـم هـا 
نیسـتیم و پخـش فیلم نداریـم. گاهـی اوقات 
همـراه کشـورهای دیگـر تولید مشـترک می 
سـازیم اما امـروز مالک عمـده فیلم هـا، تهیه 
کننـدگان مسـتقل یـا کمپانـی هـای بـزرگ 

هسـتند. زمانـه عـوض شـده اسـت.
ــبرگ  ــتودیو بابلس ــه اس ــتر توج ــروزه بیش ام
ــرداری  ــدی و فیلمب ــه بع ــای س ــم ه ــه فیل ب
ــت  ــبز اس ــرده س ــل پ ــای مقاب ــکانس ه س
ــش  ــبزی نق ــرده س ــل پ ــران مقاب ــه بازیگ ک
ــا  آفرینــی مــی کننــد و پس زمینــه صحنــه ب
ــود.  ــاخته می ش ــری س ــای کامپیوت ــوه ه جل
ــوالت  ــم از محص ــال دو فیل ــوان مث ــه عن ب
ــل« و  ــل و گرت ــبرگ »هانس ــتودیو بابلس اس
ــن  ــتفاده از ای ــترین اس ــر« بیش ــس اب »اطل

ــتند. ــد را داش ترفن
وبکــن عقیــده دارد کــه توجــه بــه تکنولــوژی 
هــای جدیــد اســتودیو را وارد مرحلــه جدیدی 

مــی کنــد.
اســتودیو بابلســبرگ هــر ســال بایــد میزبــان 
ــه  ــا هزین ــد ت ــزرگ باش ــد ب ــه تولی ــا س دو ی
ــود.  ــن ش ــی تامی ــل قدیم ــن مح ــای ای ه
ــای  ــم ه ــدود فیل ــه مح ــه بودج ــه ب ــا توج ب
ــازار  ــد از ب ــت درص ــا هش ــه تنه ــی ک آلمان
ــه فیلــم هــای آلمانــی تعلــق دارد،  جهانــی ب
ــی  ــن الملل ــدات بی ــد تولی بیشــتر پروژهــا بای

ــند. باش
پرفسـور گرتـرود کـخ اسـتاد تاریخ سـینما در 
فری یونیورسـیتی شـهر برلین عقیده دارد: در 
سـال های حکومت وایمـار، بابلسـبرگ مرکز 
کلیـدی تولیـد فیلم هـای بیـن المللی بـود و 
صنعت سـینما یکی از نخسـتین کسـب و کار 

جهانـی به شـمار مـی رفت.

مروری بر نقاط عطف تاریخی
در دوران اوج ســال هــای 1۹۲0 اســتودیو 
ــی  ــخ ســینما نقطــه عطف بابلســبرگ در تاری
بــه جــا گذاشــت آنهــم فیلمبــرداری »آخرین 
مــرد« فردریــش ویلهلم بــود. مورنائــو دوربین 
را از جایــش برداشــت و حرکــت داد. او اولیــن 
ــه ایــن کار زد.  کارگردانــی بــود کــه دســت ب
ــه  ــای خاقان ــل ه ــتین راه ح ــی از نخس یک
ــه  ــن روی دوچرخ ــرار دادن دوربی ــو ق مورنائ
ــزان  ــور آوی ــود همینط ــش ب ــت دادن و حرک
کــردن دوربیــن از ســقف و قــرار دادن آن 
ــوود  ــو هالی ــرد ن ــن رویک ــبد. ای ــک س در ی
را تحــت تاثیــر قــرار داد و آنهــا گروهــی 

از فیلمبردارهــای خــود را بــه بابلســبرگ 
ــتاوردهای  ــا دس ــک ب ــا از نزدی ــتادند ت فرس

ــوند. ــنا ش ــو آش مورنائ
در دوران رایش سـوم شـهرت بابلسبرگ برای 
تولیـد فیلم هـای تبلیغاتی بـرای آلمـان نازی 
عالم گیر شـد، امـا خیلـی زود این اسـتودیو از 

نقشـه جهان سـینما حذف شد.
پرفســور کــخ مــی گویــد: یــک شــبه پــروژه 
هــای تجربــی از بابلســبرگ رخــت بربســتند؛ 
کارگــردان هــا و بازیگــران مهــم ناپدیــد 
ــت  ــز نتوانســت موقعی شــدند. اســتودیو هرگ
ــازی را بدســت آورد.  ــان ن ــش از آلم دوران پی
پــس از اتحــاد دو آلمــان، تــاش هایــی 
صــورت پذیرفــت، امــا هنــوز در حــال 

ــیم. تاش
پــس از روی کار آمــدن هیتلر  در ســال 1۹33 
ــام  ــاندن پی ــرای رس ــزاری ب ــینما را اب او س
هــای مهــم خود بــه دنیــا مــی دیــد. در دوران 
ــر  ــادی ب ــم هــای زی ــی دوم فیل جنــگ جهان

ضــد یهودیــان در بابلســبرگ تولیــد شــد.
بــه عنــوان مثــال بــرای فیلــم »زندگــی ادامه 
ــا  ــر آنه ــن ین ــگ لیب ــاخته ولفگان دارد« س
فضــای شــهری دوران جنــگ را در اســتودیو 

ــد. بابلســبرگ بازســازی کردن
ــبرگ  ــتودیو بابلس ــران اس ــال ۲00۷  مدی س
ــه کار  ــده کهن ــه کنن ــیلور تهی ــل س ــا جوئ ب
هالیــوود قــرارداد بســتند تــا فیلمبــرداری فیلم 
ــی دارک کســتل پروداکشــنز در  هــای کمپان

بابلســبرگ انجــام شــود.

اســتودیوهای فیلمســازی
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اســپیلبرگ بیــش از ســه دهــه پیــش اســتودیوی کوچکــی به 
نــام »امبلیــن« را در گوشــه کمپانــی یونیورســال راه انــدازی 
کــرد ولــی بعدهــا در ایــن اســتودیو تعــدادی از مهم تریــن و 

پرفروش تریــن فیلم هــای جهــان ســاخته شــد.
ــم  ــکیات عظی ــه ای از تش ــل در گوش ــال قب ــدود 35 س ح
ــد  ــا ش ــوری بن ــع و ج ــتودیوی جم ــال اس ــی یونیورس کمپان
تــا »Amblin Entertainment« خانــه مســتقل 
کارگــردان جــوان و آینــده داری بــه نــام اســتیون اســپیلبرگ 
ــرعت  ــه س ــه ب ــی ک ــازی کوچک ــتودیوی فیلمس ــد؛ اس باش
بزرگتریــن و پولســازترین فیلــم هــای جهــان را روانــه پــرده 
ــه افســانه ای در  ــام بنیانگــذارش را ب هــای ســینما کــرد و ن

ــدل ســاخت. صنعــت ســینما مب
ــن  ــا ای ــد ام ــا ش ــادی بن ــن در 1۹۸1 می ــتودیوی امبلی اس
ــل و دوران  ــا قب ــال ه ــه س ــرا ب ــتان نیســت. ماج ــاز داس آغ
ــه  ــی ک ــی زمان ــردد یعن ــی گ ــپیلبرگ برم ــجویی اس دانش
اســپیلبرگ بــه علــت کســب نمــرات ضعیــف از پذیــرش در 
دانشــکده معتبــر فیلمســازی کالیفرنیــای جنوبــی جــا مانــده 
بــود. او کــه در نهایــت تحصیــات دانشــگاهی را رهــا کــرد، 
موفــق شــد شــغل نیمــه وقــت و بــدون حقوقــی بــرای خــود 
در دپارتمــان تدویــن کمپانــی یونیورســال دســت و پــا کنــد و 
ایــن یعنــی موقعیتــی طایــی بــرای کســی کــه از نوجوانــی 
ــی  ــد او فرصت ــی در ســر داشــت. کمــی بع ــای کارگردان روی
ــی  ــورت 35 میل ــی را بص ــم کوتاه ــا فیل ــت آورد ت ــه دس ب
ــاره  ــقانه درب ــه ای و عاش ــی ۲۶ دقیق ــازد. روایت ــری بس مت
ــه  ــکا. فیلمــی ب زوجــی در دوره هیپــی هــای دهــه ۶0 آمری

»Amblin« نــام
آمبلیــن )1۹۶۸( گرچــه موفقیــت تجــاری خاصــی بــه همراه 
 Sidney« نداشــت، امــا با جلــب توجــه ســیدنی شــینبرگ
ــه  ــه نقط ــال - ب ــد یونیورس ــر ارش Sheinberg« - مدی
ــینبرگ از  ــد. ش ــل ش ــپیلبرگ تبدی ــی اس ــی در زندگ عطف
ــت  ــراردادی هف ــوان ق ــپیلبرگ ج ــا اس ــال ب طــرف یونیورس
ــرد؛  ــا ک ــی امض ــای تلویزیون ــم ه ــاخت آیت ــرای س ــاله ب س
ــرارداد  ــن ق ــه. ای ــا ۲۷5 دالر در هفت ــا ارزش تنه ــراردادی ب ق
ــا در  ــود. او تنه ــروع کار ب ــا ش ــپیلبرگ تنه ــرای اس ــا ب ام

عــرض چنــد ســال شــرایط را بــه کلــی دگرگــون کــرد و بــا 
ســاخت فیلــم آرواره هــا )1۹۷5( و تصاحــب درصــد کوچکی 
ــرای  ــب زد و ب ــه جی ــون دالر ب ــج میلی ــم، پن ــدی فیل از عای

ــان داد. ــه روزهــای حقــوق بگیــری خــود پای همیشــه ب
در 1۹۸1 میــادی اســپیلبرگ دیگــر نامــی شــناخته شــده در 
ســینما و یکــی از قطــب هــای یونیورســال بــود. در این ســال 
او بــر طبــق قــراردادی در گوشــه ای از اســتودیوهای عظیــم 
یونیورســال تشــکیات خــود را بنــا نهــاد تــا به طور مســتقل 
بــه فیلمســازی و تهیــه کنندگــی بپــردازد؛ فیلــم هایــی کــه 
قــرار بــود از طریــق یونیورســال توزیــع شــوند امــا تحــت نــام 
 Amblin کمپانــی شــخصی او کــه به یــاد اولیــن فیلمــش

Entertainment نــام نهــاده شــده بــود.

تولد یک ستاره
اولیــن فیلــم امبلیــن موفقیــت خاصــی بــه همــراه نداشــت. 
ــه  ــود ک ــی ب ــدی- رمانتیک ــاره ای )1۹۸1( کم ــیم ق تقس
اســپیلبرگ تهیــه کنندگــی آن را بــر عهــده داشــت و تنها 15 

ــرد. ــروش ک ــون دالر ف میلی
ــوق  ــن گام درخششــی ف ــا در دومی ــن اســتودیوی نوپ ــا ای ام
العــاده داشــت. ای. تــی. موجــود فرازمینــی )1۹۸۲( فیلمــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــرا زمین ــودی ف ــاره موج ــی درب علمی-تخیل
ــک و  ــا کم ــد و ب ــی آی ــرود م ــن ف ــره زمی ــته در ک ناخواس
دوســتی پســری نوجــوان و خانــواده اش بــه خانــه بــاز مــی 
گــردد. فیلــم بــر پایــه زندگــی شــخصی اســپیلبرگ بنا شــده 
ــران  ــه بح ــی و در بحبوح ــه او در نوجوان ــت. دوره ای ک اس
طــاق پــدر و مــادر دســت بــه خلــق دوســتی خیالــی بــرای 

ــود مــی زند. خ
اســپیلبرگ عــاوه بــر تهیــه کنندگــی، کارگردانــی و نگارش 
بخشــی از فیلمنامــه را بــه عهــده داشــت. »ای. تــی. موجــود 
ــا 10  ــر از حــد تصــور ظاهــر شــد و تنهــا ب فرازمینــی« فرات
میلیــون دالر بودجــه ســاخت نزدیــک بــه ۸00 میلیــون دالر 
فــروش کــرد و فیلــم را بــه پرفــروش تریــن فیلــم 
تاریــخ ســینما تــا آن زمــان تبدیــل کــرد؛ عنوانــی 
کــه تــا یــازده ســال بعــد و اکــران پــارک ژوراســیک 
)1۹۹3( دیگــر محصــول امبلیــن در اختیــار خــود اســپیلبرگ 
بــود. بســیاری از منتقــدان و سینمادوســتان ای. تــی. موجــود 
فرازمینــی را بهتریــن فیلــم تاریــخ ســینما در ژانــر آدم فضایی 

هــا و دوســتی آنهــا بــا زمینــی هــا مــی داننــد.
از آن تاریــخ بــه بعــد ســایه ای تــی در ســبد دوچرخــه الیــوت 
 Amblin ــوی ــی از لوگ ــه بخش ــش - ب ــت نوجوان - دوس

ــد. Entertainment تبدیل ش
ــود.  ــوود ب امبلیــن دیگــر اســتودیویی شــناخته شــده در هالی
نامــی کــه یــک شــبه از میــان غــول هــای کهنــه کار ســر 
بــرآورده بــود و خیــال آرام گرفتــن نداشــت. حــوزه فعالیت آن 
هــا دیگــر تنهــا بــه یــار قدیمــی شان-یونیورســال- محــدود 
نمــی شــد و پــروژه هــای مختلــف بــا دیگــر اســتودیوها در 

حــال انجــام بــود.
Gremlins)1۹۸4( یــا همــان موجــودات افســانه ای 
اولیــن همــکاری امبلیــن بــا بــرادران وارنــر بــود و بــه یــک 
موفقیــت تجــاری ختــم شــد. آن هــا هچنیــن شــرلوک هلمز 
ــینماها  ــه س ــت روان ــارکت پارامون ــا مش ــوان )1۹۸5( را ب ج
ــه  ــا ک ــال ه ــای آن س ــم ه ــدود فیل ــی از مع ــد؛ یک کردن

مروری بر تاریخچه استودیوی امبلین/ اسپیلبرگ به رویاهایش نه نگفت
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ــت. ــده نداش ــر عه ــتقیمی ب ــش مس ــپیلبرگ در آن نق اس
ــگ  ــای آن دوره، درام رن ــم ه ــن فیل ــی از مهمتری ــا یک ام
ارغوانــی )1۹۸5( هشــتمین ســاخته اســپیلبرگ بــود. فیلمــی 
بــر مبنــای کتابــی بــه همیــن نــام از آلیــس واکــر کــه جایزه 
ــی  ــگ ارغوان ــار داشــت. رن ــز در اختی ــزر را نی ــروف پولیت مع
کــه از وجــود ووپــی گلدبــرگ و اپــرا وینفــری - ســتاره تــاک 
ــان  ــرد داســتان زندگــی زن ــکا - بهــره مــی ب شــوهای آمری
ــتم  ــرن بیس ــی ق ــای ابتدای ــال ه ــی در س آفریقایی-آمریکای
ــر  اســت و روایتگــر تبعیــض، فقــر و خشــونتی اســت کــه ب
ــزه  ــزدی جای ــازده نام ــی ی ــگ ارغوان ــت. رن ــی رف ــان م آن
اســکار بــه همــراه آورد، گرچــه در عیــن نابــاوری هیچکــدام 
را برنــده نشــد و بــه شــایعه اختــاف میــان دســت انــدرکاران 
اســکار و صاحبــان صنایع فیلمســازی و اســپیلبرگ دامــن زد.
ماننــد هــر اســتودیوی دیگــری امبلیــن هــم از ذات پرافــت و 
خیــز ســینما مبــری نبــود و پــروژه هــای متوســط در تولیدات 
ــود کــه  آنهــا نیــز جــای داشــت امــا هنــر امبلیــن آن جــا ب
ــر ســر و صــدا و  ــروژه پ ــار یــک پ ــد ســال یــک ب ــر چن ه
ــن نقــش  ــرد. ســال 1۹۸۸ ای ــروش را عرضــه مــی ک ــر ف پ
را فیلمــی نیمــه انیمیشــنی بــه نــام »چــه کســی بــرای راجر 
ــن  ــن اولی ــده داشــت. ای ــر عه ــوش دوخــت؟« ب ــت پاپ رابی
ــا دیزنــی بــه شــمار مــی رفــت و در آن  همــکاری امبلیــن ب
شــخصیت هــای کارتونــی و انســان هــا بــه طــور مســتقیم 
رابطــه دارنــد. فیلمــی اقبالــی وســیع یافــت و بیــش از 330 
میلیــون دالر فروخــت. »چــه کســی بــرای راجــر ..« را ســر 
آغــاز نســل جدیــد انیمیشــن آمریــکا و رنســانس دیزنــی می 

داننــد.
تــا ســال 1۹۹3 امبلین به یکــی از پولســازترین اســتودیوهای 
ــه  ــون تنگ ــی چ ــم های ــود. فیل ــده ب ــل ش ــوود تبدی هالی
ــده« از  ــه آین ــت ب ــه »بازگش ــه گان ــت )1۹۹1( و س وحش
ــه شــمار مــی رفــت.  ــدات ایــن ســال هــا ب بزرگتریــن تولی
آنهــا همچنیــن از تلویزیــون غافــل نمانــده بودنــد و مجموعه 
کارتونــی بســیار موفــق »داســتان هــای تینــی تــون« را بــا 

ــتادند. ــا فرس ــن ه ــر روی آنت ــرادران وارن همراهــی ب
امــا طایــی تریــن دوره تاریــخ امبلیــن تــازه فــرا رســیده بود. 
آنهــا در ســال 1۹۹3 بــا ســاخت دو فیلــم بــه نقطــه اوجی کم 
نظیــر در میــان همه اســتودیوهای فیلمســازی دســت یافتند.

تیرانوزوروس ها
ــی  ــه و علم ــی ماجراجویان ــیک )1۹۹3( فیلم ــارک ژوراس پ
تخیلــی بــه کارگردانــی اســپیلبرگ بــود کــه پــای موجــودات 
عظیــم الجثــه ماقبــل تاریــخ را بــه ســالن هــای ســینما بــاز 
کــرد؛ فیلمــی دربــاره جزیــره ای بــه نــام »ایــا نیوبــار« در 
نزدیکــی ســواحل آمریــکای مرکــزی کــه بــا ســرمایه 
ــمندان  ــی از دانش ــم کوچک ــاردر و تی ــری میلی ــذاری خی گ

بــه زیســتگاه دایناســورها تبدیــل مــی شــود.
اســاس فیلــم بــر مبنــای رمانــی بــه همیــن نــام اســت کــه 
ــش  ــاخت و پخ ــق س ــال ح ــتوانه یونیورس ــه پش ــن ب امبلی
نســخه ســینمایی آن را در رقابــت بــا ســه اســتودیوی دیگــر 
بــه دســت آورد؛ مزایــده ای کــه شــاید اگــر دوبــاره تکــرار می 
شــد دیگــر رقبــا احتمــاال تــا پــای جــان بــرای بدســت آوردن 
ــار  ــیک ب ــارک ژوراس ــه پ ــد؛ چراک ــی کردن ــاش م آن ت
دیگــر امبلیــن را بــه عنــوان ســازنده پــر فروش تریــن فیلــم 
تاریــخ ســینما مطــرح ســاخت و بیــش از ۹00 میلیــون دالر 
در سراســر جهــان فروخــت. »پارک ژوراســیک« داســتانی پر 
کشــش داشــت و جلــوه های ویــژه کامپیوتــری درخشــان آن 
دل تماشــاگران را ربــود. تــا ســال ۲015 ســه دنبالــه دیگــر بر 
ایــن فیلــم ســاخته شــد و برنامــه ریــزی هــا بــرای ســاخت 

قســمت پنجــم آن در ۲01۸ میــادی در جریــان اســت.
امــا دیگــر فیلــم پــر ســر و صــدای ایــن ســال درام تاریخــی 
ــود. ایــن فیلــم 1۹۷ دقیقــه ای  فهرســت شــیندلر )1۹۹3( ب
بــر مبنــای زندگــی واقعــی اســکار شــیندلر، صنعتگــر آلمانــی 
ســاخته شــده که جــان بیــش از هــزار لهســتانی یهــودی را با 
اســتخدام آنهــا در کارخانجــات خــود در جریــان هولوکاســت 
نجــات داد. فهرســت شــیندلر عــاوه بــر تماشــاگران، 
ــزه اســکار و ده  ــز شــیفته خــود کــرد و ۷ جای ــدان را نی منتق
ــکا  ــم آمری ــاد فیل ــرد. بنی ــود ک ــر را از آن خ ــزه دیگ ــا جای ه
ــم  ــیندلر را در رده هفت ــت ش ــال ۲00۷ فهرس »AFI« در س

100 فیلــم برتــر تاریــخ ســینمای آمریــکا قــرار داد.
داســتان امبلیــن امــا بــه اینجــا ختــم نشــد. ایــن اســتودیوی 
ــا خــاق در طــول ســال هــای فعالیــت  نســبتا کوچــک ام
ــرده  ــم ک ــینما تقدی ــه س ــادی را ب ــای زی ــاهکار ه ــود ش خ
اســت. فیلــم هایــی کــه هــم در گیشــه پیشــتاز بــوده انــد و 
هــم نظــر ســخت پســندترین منتقــدان را  بــه خــود جلــب 

کــرده انــد. فیلــم هایــی کــه هــر کــدام نــام هایــی بــزرگ 
در ایــن صنعــت هســتند. عصر حجــری هــا )1۹۹4(، کســپر 
ــم  ــا همــان روح دوســت داشــتنی - ســری فیل )1۹۹5( - ی
ــق  ــر عمی ــوش )1۹۹۷-۲01۲(، تاثی ــیاه پ ــردان س ــای م ه
)1۹۹۸(، نجــات ســرباز رایــان )1۹۹۸(، اگــه می تونــی منــو 
ــا )۲005(،  ــگ دنیاه ــال )۲004(، جن ــر )۲00۲(، ترمین بگی
ــن )۲01۲( بخشــی از  ــن )۲011( و لینکل ــن ت ماجراهــای ت

ایــن فهرســت طوالنــی هســتند.
»امبلیــن« اســتودیویی خــاق و فرصــت شــناس اســت کــه 
ــار  ــان را در اختی ــرگرمی جه ــت س ــض صنع ــی نب ــه راحت ب
دارد، امــا ایــن امتیــاز و موفقیــت بیــش از همــه مرهــون یک 
ــام اســت؛ اســتیون اســپیلبرگ کــه وجــودش  نفــر و یــک ن
ــازی را  ــی و فیلمس ــون زندگ ــده ای، خ ــب تپن ــون قل همچ
در رگ هــای کمپانــی بــه جریــان مــی انــدازد. مــردی کــه 
اینــک در پــس ۷0 ســالگی مــی دانــد کــه رویــای کودکــی 

خــود را جامــه عمــل پوشــانده اســت.
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