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نقل اسـت كـه سـينما را انتهايي نيسـت ،ابتدايـي هم نـدارد ،تنهـا ضربان بي
انتهـاي شـور و احسـاس اسـت و به راسـتي كـه جـادوی تصويـر نه بـا اختراع
كينتوسـكوپ اديسـون و نه بـا سـينماتوگراف بـرادران لوميـر كه با نيـاز نوع
بشـر به جان بخشـی تصاويـر ذهنـی خـود در غارنـگاره هـای دوران پيش از
تاريـخ آغاز شـده اسـت.
سـينما به مفهوم مـدرن آن از همـان روزهاي نخسـت پيدايـش در قاره كهن
مهمترين اين خاسـتگاه
آسـيا نيز باليدن گرفت كـه در اين شـماره به سـراغ
ِ
هاي شـرقي در پهنـه اي به وسـعت ژاپن تـا تركيه رفتـه ايم.
تاريخ سـينما در كشـورهاي هند ،مالـزي ،پاكسـتان ،اندونزي و بنـگالدش در
مجلد قبلي مرور شـده بـود اما جهـت حفظ انسـجام و يكپارچگـي مطلب در
انتهـاي اين مجلد بازنشـر شـده اند.

جادوي تصوير در قاره كهن

ســینمای کشــورها
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مروری بر سینمای چین

فراز و فرودهای سینمای چین در ۱۱۹سال /مبارزانی که تسلیم نشدند

ســینمای چیــن از زمانــی کــه آثــار بــرادران لومیــر را بــه
نمایــش میگذاشــت تــا امــروز کــه  ۶نســل فیلمســازی را
پشــت ســر گذاشــته همــواره تــاش کــرده نــگاه مســتقل
خــود را نیــز داشــته باشــد.
خبرگــزاری مهــر  -گــروه هنــر :اگــر بخواهیــم نگاهــی بــه
صنعــت ســینما در کشــو رچیــن بیندازیــم بایــد بگوییــم هنــر
هفتــم خیلــی زود وارد چیــن شــد و نخســتین فیلــم هایــی که
بــرادران لومیــر ســاختند در ســال  ۱۸۹۶در شــهر شــانگهای
بــرای چینــی هــا بــه نمایــش درآمــد؛ یعنــی کمتــر از یــک
ســال کــه از نمایــش نخســتین تصاویــر متحــرک در شــهر
پاریــس گذشــته بــود.
صنعــت ســینمای چیــن کــه مرکــزش در شــانگهای بــود آرام
آرام شــکل گرفــت و تقریبــا  ۱۰ســال بعــد بــه بــار نشســت.
عصــر طالیــی چیــن چندیــن ســال بعــد بــه اوج خــود رســید
یعنــی در اواخــر ســال هــای  ۱۹۲۰و  ۱۹۳۰کــه به ایــن دوران
معمــوال دوره هالیــوود ِشــانگهایی میگوینــد.

اپرای پکن در تصاویر متحرک
محققــی بــه نــام مینــا واجــاکا تاریخچــه ســینمای چیــن را
بــه چهــار دوره متفــاوت تقســیم مــی کنــد :نخســتین دوره
( ،)۱۹۲۰-۱۹۰۵دوره توســعه ( )۱۹۲۵-۱۹۲۱دوره تجــاری
( )۱۹۳۱-۱۹۲۵و دوره حمایــت از جامعــه ()۱۹۳۷-۱۹۳۲
در نخسـتین دوران سـینمای چیـن ،اپـرای پکـن را بـه فیلـم
تبدیـل می کردنـد و بازیگران این فیلم ها نخسـتین سـتارگان
سـینمای چیـن به شـمار مـی رفتنـد .فیلـم هـا در چایخانه ها
نمایـش داده مـی شـد که از بسـیاری جهـات مراکز سـرگرمی
سـازی آن دوران بـه حسـاب می آمـد .پـس از پیدایش جنبش
کمونیسـتی در چیـن فیلم هـای اپـرای پکن نقش کلیـدی در
سـاختن هویـت ملـی چیـن بـازی کردنـد .نخسـتین فیلـم ها
متاثـر از تئاترهـای موزیـکال بـود .برای مثـال ریتم فیلـم ها و
حـرکات بازیگران متاثـر از تئاترهـا بود.
نخســتین تجربه هــای فیلمســازی در شــهر پکن فیلمبــرداری
شــدند ،امــا اولیــن فیلــم کوتــاه رســمی چین بــا عنــوان «زوج
دردسرســاز» در ســال  ۱۹۱۳در شــانگهای فیلمبــرداری شــد.
در ســال  ۱۹۲۱چیــن نخســتین فیلــم بلنــدش یعنــی «یــان
رویشــنگ»  Yan Ruishengتریلــری برگرفتــه از یــک
حادثــه واقعــی را ســاخت کــه بــا اســتقبال روبــه رو شــد و
اســتانداردی را بــرای فیلــم هــای بعــدی پدیــد آورد.
شانگهای مرکز صنعت مدرن سینما
در ســال هــای ابتدایــی  ۱۹۳۰شــانگهای ،پایتخــت ســینمای
چیــن شــد .عوامــل زیــادی در گســترش پایتخــت ســینمایی
دخیــل بــود از جملــه نقــش مرکــزی شــهر در تجــارت بیــن
المللــی .بــه شــانگهای پاریــس شــرق مــی گفتنــد .شــانگهای
نــه تنهــا مهــد جنبــش هــای سیاســی مختلــف بــود بلکــه
پایتخــت قالــب هــای جدیــد هنــری ماننــد تئاتــر های مــدرن،
ادبیــات و ســینما شــد و بــه تدریج شــهر به بهشــت ســینمایی
تبدیــل شــد و جدیدتریــن فیلــم هــای هالیــوودی بــه ســرعت
در ایــن شــهر در ســینماها بــه نمایــش عمومــی درآمدنــد .بــه
عنــوان مثــال وقتــی اولیــن فیلــم ناطــق هالیــوود در ۱۹۲۶
ســاخته شــد ،یــک ســال بعــد در شــانگهای روی پــرده رفــت.
شــانگهای ســالن هــای مــدرن ســینما ماننــد اودیــون و امپایــر
داشــت و اســتودیوهای فیلمســازی آمریــکا نیــز در آنجا شــبکه
پخش و ســالن ســینما داشــتند.

هالیوود شرق
صنعت سـینمای چین رشـد سـریعی داشـت و در سـال ۱۹۲۷
در چیـن  ۱۸۱کمپانـی تولیـد فیلـم فعالیـت می کرد کـه ۱۵۱
عنوان از این کمپانی ها در شـهر شـانگهای قرار داشـتند .یکی
از نخسـتین و مهم ترین اسـتودیوهای شـهر شـانگهای مینگ
ژینگ یا اسـتار اسـتودیو بـود که در سـال  ۱۹۲۲توسـط ژانگ
شـی چوان و ژنگ ژنگکیو تاسـیس شـد.
ایــن دو پیشــگامان صنعت ســینمای چیــن بیــش از  ۱۰۰فیلم
تهیــه کردنــد .در اواخــر ســال هــای  ۱۹۲۰و اوایــل ســال
هــای  ۱۹۳۰ســینمای چیــن دوران طالیــی داشــت .فیلــم
هــای ایــن دوران بیشــتر تجــاری و ســرگرم کننــده بودنــد.
فیلــم هــا معمــوال تاریخــی بــا گریــم هــای ســنگین ،هنرهای
رزمــی ،فیلــم هــای کونــگ فــو ایــی ،فانتــزی و نبــرد میــان
اهریمــن هــا و انســان هــای اخــاق گــرا بودنــد .در ســال
هــای  ۱۹۳۰ســینمای چیــن دســتخوش تغییر شــد ،نخســتین
فیلــم ناطــق چیــن  Genü hongmudanدر ســال
 ۱۹۳۱بــه نمایــش درآمــد.
در ایــن دوران ســتارگان محبــوب در حــال و هــوای ســتارگان
هالیــوودی در چیــن بــه محبوبیــت رســیدند .مقــام نمادگونــه
ســتارگان ســینمای چیــن تماییــز میــان زندگــی خصوصــی و
تصویــر اجتماعــی آنهــا را ناممکــن کــرده بــود .ســتارگان زن
و مــرد موضــوع شــایعات در رســانه هــا بودنــد .درســت ماننــد
وضعیــت ســتارگان ســینمای ایــن دوران.
از شـاهکارهای این سـال هـای می توان بـه اتوبـان ()۱۹۳۴
و فرشـته خیابان ( )۱۹۳۷اشـاره کرد .سـمبول فیلمسـازی این
دوران در شـانگهای سـتاره زن سـینما کـه بـه گرتـا گاربـوی
چیـن شـهرت داشـت ،روان لینگیو بـود که در فیلم هـای الهه
( )۱۹۳۴و زن جدیـد ( )۱۹۳۵نقـش آفرینی کرد و در سـن ۲۴
سـالگی و در جوانـی دسـت به خودکشـی زد.
پایان داستان؟/حمله ژاپن
در ســال  ۱۹۳۲ژاپــن بــه چیــن حملــه و شــهر شــانگهای را
بمبــاران کــرد کــه تاثیــر عمیقــی بــر صنعــت ســینمای چیــن
گذاشــت .علــی رغــم ایــن اتفــاق ،صنعــت ســینمای چیــن
تعطیــل نشــد و فیلــم هــای ملــی گرایانــه و سیاســی تولیــد

کــرد .از نــگاه حامیــان جنیــش حــزب چــپ گــرای چیــن،
ســینما بایــد بــه مــردم آمــوزش مــی داد نــه اینکــه ســرگرم
مــی کــرد .در ســال هــای پایانــی  ۱۹۳۰و پــس از اشــغال
شــانگهای بیشــتر اهالــی صنعــت ســینمای چیــن بــه هنــگ
کنــگ رفتنــد.
چین جدید
بــا پیــروزی حــزب کمونیســت بــر نیروهــای ملــی گــرا در
ســال  ۱۹۴۹دوران جدیــدی شــروع شــد .ایــن تغییــرات
تاثیــر شــگرفی بــر ســینمای چیــن گذاشــت .در هنــگ کنــگ
مقامــات بریتانیایــی حکمرانــی مــی کردنــد .ایــن مســتعمره
فیلــم هــای متفاوتــی را عرضــه مــی کــرد .یکــی از فیلــم
هــای مهــم کــه شــخصیت قــوی زنانــه داشــت زمســتان (لی
هانژیانــگ  )۱۹۶۹نــام داشــت.
در ســال هــای پایانــی  ۱۹۴۰مقامــات چیــن عالقــه چندانــی
بــه رواج هنرهــای رزمــی نداشــتند بنابرایــن فیلــم هایــی کــه
بــه هنرهــای رزمــی مــی پرداخــت بیشــتر در هنــک کنــگ
ســاخته شــد و در وافــع بیشــتر شــاگردان مــدارس هنرهــای
رزمــی بــه هنــگ کنــگ رفتنــد .در ایــن دوران مقامــات چینی
نمایــش محصــوالت هالیــوود و هنــگ کنــگ را ممنــوع
کردنــد .مضمــون فیلــم هــای ایــن دوران کارگــران ،ســربازان
بودنــد ماننــد پــل ( ،)۱۹۴۹دختــر موســفید (.)۱۹۵۰
در ســال هــای  ۱۹۴۹تــا  ۱۹۵۱کمپانــی هــای خصوصــی
شــانگهای تشــویق بــه تولیــد فیلــم شــدند .کمپانــی هــای
خصوصــی در ایــن ســال هــا  ۴۷فیلــم تولیــد کــرده و خیلــی
زود دچــار دردســر شــدند .زندگــی وو ژان ( )۱۹۵۰بــا نقــش
آفرینــی ژائــو دان دردســر درســت کــرد و بــه ســازندگان
فیلــم اتهــام زدنــد کــه ایــده هــای فئودالــی را رواج دادنــد.
رژیــم کمونیســت چیــن ســینما را در یــد قــدرت خــود قــرار
داد .واحدهــای ســیاری درســت کــرد تــا بــه نواحــی دورافتــاده
چیــن ســفر کننــد و فیلــم نمایــش دهنــد .در ســال ۱۹۶۵
حــدود  ۲۰۳۹۳واحــد ســیار نمایــش فیلــم در چیــن وجــود
داشــت .در هفــده ســال خــال ایجــاد جمهــوری خلــق چیــن
تــا انقــاب فرهنگــی  ۶۰۳فیلــم تولیــد و  ۸۳۴۲حلقــه
مســتند ســاخته شــد.
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چیــن را برچیــد .بســیاری از فیلمســازان ایــن نســل از کشــور
مهاجــرت کردنــد؛ در حالــی کــه بســیاری از آنهــا بــه ســاختن
فیلــم ادامــه دادند.

در ســال  ۱۹۵۶آکادمــی فیلــم پکــن تاســیس شــد .یکــی از
فیلــم هــای مهــم ایــن دوران «ایــن زندگــی مــن» (شــی
هــو؛ )۱۹۵۰اســت .فیلــم هــای انیمیشــن چینــی بیشــتر
مضامیــن هنرهــای رزمــی داشــتند و از نقاشــی هــای ســنتی،
تئاتــر ســایه بهــره مــی گرفتنــد .مشــهورترین آنهــا فیلــم دو
قســمتی کالســیک آشــفتگی در بهشــت ( ۱۹۶۱و  )۱۹۶۴بــه
کارگردانــی ون لیمینــگ بــود کــه از جشــنواره بیــن المللــی
فیلــم لنــدن برنــده جایــزه شــد.
در ســال هــای  ۱۹۵۶و  ۱۹۵۷سانســور بیــداد مــی کــرد .اوایل
ســال هــای ۱۹۶۰فیلــم هــای چینــی کمتــر متاثــر از اتحــاد
جماهیــر شــوروی بودنــد .در ایــن دوران کمدیــن هــا نقدهــای
گزنــده ای را در قالــب طنــز نشــان مــی دادنــد .یکــی از آنها لو
بــن نــام داشــت کــه پــس از ســاختن کمــدی ناتمــام ()۱۹۵۷
بــرای تمــام عمــر جلــوی فیلمســازی او را گرفتنــد« .کمــدی
ناتمــام» پــس از مــرگ مائــو بــه نمایــش درآمد.
انقالب فرهنگی
در دوران انقلاب فرهنگـی صنعـت سـینمای چیـن به شـدت
محدودیـت داشـت .پـس از انقلاب فرهنگـی سـینمای چین
بـه عنـوان مدیومـی سـرگرم کننـده دوبـاره رونـق گرفـت.
چیـن از تولیـد  ۱۹فیلم در سـال  ۱۹۷۷بـه تولیـد  ۱۲۵فیلم در
سـال  ۱۹۸۶رسـید .فیلم ها ی چینی مخاطب فراوانی داشـت.
فیلمسـازان چینـی خالقیت خـود را رو کردنـد و مانند همتایان
غربـی خود دسـت بـه تجربه گرایـی زدند.
در ســال هــای  ۱۹۸۰صنعــت ســینمای چین دچار مشــکالتی
شــد .عــاوه بــر تهدیــد فــرم هــای دیگــر ســرگرمی
ســازی علیــه ســینما ،فیلــم هــای هنرهــای رزمــی و
تریلرهــای عامــه پســند چنــدان مــورد اســتقبال جامعــه
قــرار نمــی گرفــت .در ســال  ۱۹۸۶وزارت رادیــو تلویزیــون و
ســینما تاســیس شــد تــا بیشــتر روی ایــن رســانه هــا کنتــرل
وجــود داشــته باشــد و مدیریــت شــوند .یکــی از فیلــم هــای
مهــم «بادبــادک آبــی» ســاخته تیــان ژوانــگ ژوانــگ نــام
داشــت کــه در ســال  ۱۹۹۳ســاخته شــد.
پیدایش نسل پنجم فیلمسازان چینی
در ســال هــای میانــی  ۱۹۸۰فیلمســازان نســل پنجــم چیــن
بیــش از پیــش شــهرت ســینمای چیــن را در دنیــا عالمگیــر
کردنــد .بیشــتر کارگــردان هــای ایــن نســل دانــش آموختــه از
آکادمــی ســینمای پکــن در ســال  ۱۹۸۲بودنــد از جملــه ژانگ
ییمــو ،تیــان ژانــگ ژانــگ ،چــن کایگــه ،ژانــگ جونژائــو.
آنهــا نخســتین گــروه دانــش اموختــه از ایــن آکادمــی پــس از

انقــاب فرهنگــی بودنــد و خیلــی زود روش هــای داســتان
گویــی ســنتی را زیــر پــا گذاشــتند و رویکــرد رهاتــر و غیــر
ســنتی را بــرای داســتان گویــی انتخــاب کردنــد.
فیلــم هــای یــک و هشــت (ژانــگ جونژائــو )۱۹۸۳،و زمیــن
زرد ( چــن کایگــه )۱۹۸۴ ،آغازگر فیلمســازی این نســل شــد.
مشــهورترین آنهــا ژانــگ ییمــو و چــن کایگــه فیلــم هــای
مشــهوری ماننــد بــدرود محبوبــه ام ( ،)۱۹۹۳ذرت ســرخ کرده
( )۱۹۸۷کــه برنــده جایــزه خــرس طالیــی جشــنواره فیلــم
برلیــن شــد ،ســاختند .آثــار ایــن فیلمســازان نــه تنهــا مــورد
توجــه چینــی هــا قــرار داشــت بلکــه در محافــل هنــری بیــن
المللــی نیــز بــه محبوبیــت رســید .آثــار مهجورتــر یکــی از
کارگــردان هــای ایــن نســل تیــان ژوانــگ ژوانــگ مــورد
توجــه مارتیــن اسکورســیزی بــود.
در ایــن دوران آثــار کارگــردان هــای نســل پنجــم از جشــنواره
هــای معتبــر بیــن المللــی جوایــز معتبــری را بــه خــود
اختصــاص دادنــد مانند خــرس طالیی جشــنواره برلیــن (ذرت
ســرخ کــرده) ،شــیر طالیــی ونیــز (داســتان کیــو جــو) ،نخــل
طــا (بــدرود محبوبــه ام) و ســه بــار نامــزد دریافــت
جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان شــدند.
حادثــه میــدان تیــان انمن جنبش نســل پنجــم فیلمســازی در

نسل ششم فیلمسازان چینی
پــس از ســال هــای  ۱۹۹۰فیلمســازی آماتــور رواج پیــدا کــرد؛
چراکــه پــس از حادثــه میــدان تیــان آنمــن دولــت سانســور را
بیــش از گذشــته اعمــال مــی کــرد.
بــه کارگــردان هــای ایــن دوره نســل ششــم مــی گوینــد.
فیلــم هــای ایــن کارگــردان هــا ارزان و ســریع بــه تولیــد
مــی رســید .آنهــا از فیلــم هــای  ۱۶م.م یــا روش ویدیویــی
دیجیتالــی بــرای ســاختن فیلــم اســتفاده مــی کردنــد .بیشــتر
بازیگــران ،نابازیگــر بودنــد .فیلــم هــا حالــت مســتندگونه
داشــتند ،ســکانس پــان هــای طوالنــی ،دوربین روی دســت،
بیشــتر ســبک ســینما واریتــه و فیلــم هــای نئــو رئالیســم
ایتالیــا را تداعــی مــی کردنــد.
برخــاف نســل پنجــم ایــن نســل نگاهــی ضــد رمانتیــک
و منحصــر بفــرد بــه زندگــی داشــتند و توجــه بیشــتری
بــه زندگــی شــهری مبــذول مــی کردنــد کــه تحــت تاثیــر
شــورش هــا و بلــوا هــا و ناراضــی از ســبک زیســتی و تنــش
هــای جامعــه معاصــر چیــن بودنــد .از فیلمســازان ایــن نســل
مــی تــوان بــه جیــا ژانکــه ،ژانــگ یــوآن ،ونــگ ژیاوشــوآی،
لــو یــی ،لــو چــان اشــاره کــرد .یکــی از فیلــم هــای ژانکــه «
نشــانی از گنــاه» بــود کــه در جشــنوارۀ کــن  ۲۰۱۳بــه نمایش
درآمــد ،بــا تحســین منتقــدان مواجــه شــد و جایــزۀ بهتریــن
آن خــود کــرد.
فیلمنامــه را از ِ
بســیاری از فیلمســازان ایــن نســل مشــارکت منفــی چیــن در
ورود بــه بــازار کاپیتالیســت را نشــان مــی دادنــد ماننــد انتقــال
کــور (لــی یانــگ  )۲۰۰۳کــه بــه دو تبهــکار قاتــل در صنعــت
معــدن و بدنــام شــمال چیــن مــی پرداخــت.
لــی یانــگ خــود را از نســل ششــم نمــی دانــد امــا خــود را از
نســل پنجــم فیلمســازان چینــی هــم نمــی دانــد! نســل جدید
و دیگــری از فیلمســازان بــه نســل دیجیتــال شــهرت دارند که
فیلــم هــای ارزان و دیجتالــی مــی ســازند ماننــد جیــان یــی یا
ینــگ لیانــگ .از فیلــم هــای ایــن نســل مــی تــوان اشــاره
کــرد بــه نیمــه دیگــر ( )۲۰۰۶و پــدر را به خانــه ببــر (.)۲۰۰۵
جشــنواره هــای مهــم ســینمای چیــن عبارتنــد از جشــنواره
فیلــم شــانگهای ،جشــنواره بیــن المللــی فیلــم پکــن و
جشــنواره فیلــم گوآنجــو.
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هنــگ کنــگ در دورانــی کــه تحــت اســتعمار بریتانیــا بــود
بــه مراتــب از آزادی اقتصــادی و سیاســی بیشــتری نســبت
بــه کشــورهای چیــن و تایــوان بهــره منــد بــود و بــه پایگاهی
بــرای صنعــت ســینمای چینــی و شــرق آســیا تبدیــل شــده
بــود.
علــی رغــم بحــران صنعتــی در ســال هــای میانــی ۱۹۹۰
و بیــرون آمــدن از یــوغ اســتعمار بریتانیــا در ژوئیــه ،۱۹۹۷
ســینمای هنــگ کنــگ هویــت متمایــزی کســب کــرده و
نقــش کلیــدی در عرصــه ســینمای جهــان بــازی مــی کنــد.
فیلــم هــای عامــه پســند هنــگ کنــگ (بــه خصــوص فیلــم
هــای حادثــه ای) در غــرب پیــروان سرســختی دارد و در حــال
حاضــر بــه بخشــی از فرهنــگ جریــان روز و بــه شــدت در
دســترس و تقلیدکارانــه تبدیل شــده اســت.
برخــاف بســیاری از صنعــت هــای ســینمای کشــورهای
مختلــف ،هنــگ کنــگ از دخالــت و حمایــت دولــت خیلــی
کــم بهــره مــی بــرد .ســینمای هنــگ کنــگ عناصــری را
از هالیــوود وام گرفتــه :پارامتــر هــای ژانــر ،کمــدی ،حادثــه،
ضرباهنــگ تنــد و وامــدار عناصــری از ســینمای چیــن اســت:
هنرهــای رزمــی ،درام هــای ســنتی چینــی .آمیزه ایــن عناصر
ســینمای هنــگ کنــگ را تشــکیل مــی دهنــد.
جشــن صــد ســالگی ســینمای هنــگ کنــگ در ســال /۲۰۰۹
آرشــیوی کــه ژاپنــی هــا از بیــن بردنــد
ســال  ۲۰۰۹ســینمای هنــگ کنــگ صــد ســاله شــد .بــه
گــزارش گاردیــن در ســال  ۱۹۰۹فیلــم کوتــاه کمــدی
«دزدیــدن اردک ســرخ شــده» نخســتین فیلمــی بــود کــه در
هنــگ کنــگ ســاخته شــد.
یکــی از کارشناســان ســینمای هنــگ کنــگ کــه تاریــخ
شــناس ایــن عرصــه اســت-آقای ال کار -مــی گویــد:
امــا مشــکلی کــه وجــود دارد ایناســت کــه هیــچ مدرکــی
نیســت کــه بتــوان ثابــت کــرد ایــن فیلــم بــه تولیــد رســیده
 ...هیــچ نگاتیــوی از دوران قبــل از جنــگ جهانــی دوم
وجــود نــدارد .پــس از حملــه ژاپنــی هــا ،آنهــا تمــام
نگاتیوهــا را ذوب کردنــد تــا از آن نیتــرات مــورد نیــاز در
ســاختن بمــب را تولیــد کننــد.
داســتان ایــن فیلــم کوتــاه دربــاره دزدی اســت کــه اردکــی را
از دستفروشــی در خیابــان مــی دزد و دســتفروش ســپس او
را تعقیــب مــی کنــد .مــی گوینــد لیانــگ شــائوبو کــه تئاتــر
خوانــده بــود ،فیلــم را کارگردانــی کــرد .او دوربیــن را از یــک
گرداننــده ســینمای آمریکایــی در شــهر شــانگهای بــه نــام
بنجامیــن برادســکای قــرض گرفــت .در دزدیــدن اردک ســرخ
شــده ،لیانــگ (در نقــش دزد) و چان-مــن وونــگ (در نقــش
دســتفروش) و بوک-هویــی لــی (پلیــس) نقــش آفرینــی می
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کردنــد.
ال کار مــی گویــد :در مــورد نخســتین فیلــم ســینمای هنــگ
کنــگ یعنــی «دزدیــدن اردک ســرخ شــده» همــه اطالعــات
کلــی اســت .همــه عوامــل فیلــم مــرده انــد .بنابرایــن
بایــد بــه ســراغ منابــع دیگــری ماننــد روزنامــه هــا و غیــره
رفــت .دربــاره نخســتین فیلــم هنــگ کنــگ کلــی حــرف و
حدیــث وجــود دارد .اطالعــات مختصــری دربــاره پیرنــگ
داســتان داریــم و از کارگــردان مــون کــوآن شــنیده ایــم کــه
در ســال  ۱۹۱۷ایــن فیلــم را در کالیفرنیــا تماشــا کــرده بــود.
همینطــور او فیلــم «ژوآنگــزی همســرش را امتحــان مــی
کنــد» نیــز دیــده بــود .او مــی گفــت کــه «دزدیــدن اردک
ســرخ شــده» در  ۱۹۰۹ســاخته شــده اســت .کــوآن در ســال
هــای  ۱۹۶۰در مصاحبــه ای بــا یــو مــو-ون ایــن اطالعــات
را داده بــود.
تهیــه کننــده ایــن فیلــم بوک-هویــی لــی مــدت
پنجــاه ســال نیــروی محرکــه صنعــت ســینمای
هنــگ کنــگ بــود ،اســتودیوهای مختلفی تاســیس
کــرد ،ســرمایه بــرای تولیــد فیلــم هــا و مســتندها
جمــع آوری مــی کــرد .پســر لــی ،تین-یائــو لــی
کــه اکنــون در دهــه هفتــم زندگــی خــود بــه ســر
مــی بــرد مــی گویــد :تــا آنجــا کــه مــی دانــم آن
ســینمادار آمریکایــی یعنــی برادســکای بودجه فیلم
را تامیــن کــرد .تولیــد «دزدیــدن اردک ســرخ
شــده» عالقــه پــدرم بــه ســینما را شــعله ور کــرد
و باعــث شــد پــدرم بــه شــانگهای بــرود و تهیــه
کنندگــی ســینما را یــاد بگیــرد.
امــا پســر مــن-وای لــی کــه بــه پــدر ســینمای
هنــگ کنــگ شــهرت دارد؛ شِ ــک لــی ،درمــورد
ســاخته شــدن ایــن فیلــم دچــار تردیــد اســت .او
مــی گویــد :ارجاعــات بیشــتری بــه «ژوآنگــزی

همســرش را امتحــان مــی کنــد» بــه عنــوان نخســتین فیلــم
هنــگ کنــگ وجــود داشــته اســت.
بودجه فیلم های هنگ کنگی
فیلــم هــای هنــگ کنگــی معمــوال کــم هزینــه هســتند؛ البته
در مقایســه بــا فیلــم هــای هالیــوودی .یــک فیلــم با کمتــر از
یــک میلیــون دالر بــه تولیــد مــی رســد .معمــوال فیلــم
هــای پرفــروش بــه ســتارگان محبــوب تعلــق دارد ماننــد
جکــی چــان یــا اســتفن چــو و یــا تولیــدات مشــترکی هســتند
کــه هــدف از تولیدشــان مخاطــب بیــن المللــی اســت .معموال
فیلــم هــای هنــگ کنگــی بــه زبــان کانتونس اســت .از ســال
هــای  ۱۹۵۰فیلــم هــای هنــگ کنگــی بــه ایــن زبان ســاخته
شــده اند.
امــا پــس از روی کار آمــدن حــزب کمونیســت در چیــن،
فیلمهــای بــه زبــان مانداریــن نیــز در هنــگ کنــگ بــه تولیــد
رســید .از ســال هــای میانــی  ۱۹۶۰و ســال هــای  ۱۹۷۰فقــط
در هنــگ کنــگ فیلــم هــای بــه زبــان مانداریــن تولیــد مــی
شد.
دوران جنگ های جهانی اول و دوم
بــا شــروع جنــگ جهانــی اول ســینمای هنــگ کنــگ
دســتخوش تغییــرات شــد چراکــه نگاتیوهــای خــام از آلمــان
وارد مــی شــد .در ســال  ۱۹۲۳مــن-وای لــی همــراه پســر
عمویــش و بــرادرش و لیانگ شــائوبو نخســتین کمپانــی تولید
فیلــم را در هنــگ کنــگ بــه نــام منژیــن تاســیس کردنــد .در
دوران جنــگ جهانــی دوم در ســال هــای  ۱۹۳۰داســتان های
میهــن پرســتانه و مقاومــت چینــی هــا دســتمایه فیلــم هــای
هنــگ کنگــی شــد .نظیــر مبــارزه همگانــی (چیــو شــو ســان،
 )۱۹۳۷یــا خــط زندگــی (کــوآن مــن شــینگ؛ .)۱۹۳۵
بـا سـقوط هنـگ کنـگ و اسـتقرار ژاپنی ها در دسـامبر سـال
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 ،۱۹۴۱ایـن دوران از فیلمسـازی به پایان رسـید تا اینکه بریتانیا
زمـام امور را در سـال هـای  ۱۹۴۰برعهـده گرفت.
سال های ۱۹۶۰-۱۹۴۰
در ایــن ســال هــا نیــز ماننــد دوره پیــش از جنــگ ،هنــگ
کنــگ مهــد اســتعدادهایی بــود کــه از چیــن بــه هنــگ کنگ
نقــل مــکان مــی کردنــد .بــا شــورش هــای داخلــی چیــن
در ســال  ۱۹۴۶ایــن مهاجــرت بــه اوج خــود رســید کــه بــه
روی کار آمــدن کمونیســت هــا در چیــن منتهــی شــد و هنگ
کنــگ بــه پایتخــت ســینمایی تبدیــل شــد .ایــن مســتعمره در
ایــن دوران یکــی از صادرکننــدگان عمــده فیلــم بــه جنــوب
شــرقی آســیا بــود .در ســال هــای  ۱۹۶۰کمپانــی هــای
بــرادران شــاو و موشــن پیکچــرز وجنــرال اینوســتمنت لیمیتــد
( )MP&GIاز مشــهورترین کمپانــی هــای تولیــد فیلــم بــه
زبــان مانداریــن بودنــد .پــس از مــرگ لــوک وان تــو موســس
 ،MP&GIکمپانــی بــرادران شــاو در ایــن رقابــت پیــروز
میدان شــد.
ژانــر موزیــکال بــه نــام هوآنگمدیائــو برگرفتــه از اپــرای چینی
بــود .کمپانــی بــرادران شــاو فیلــم موزیکالــی را در ایــن ژانــر
بــه نــام عشــق ابــدی ( )۱۹۶۳تولیــد کردنــد کــه در ایــن ژانــر
کالســیک است.
در نیمــه دوم ســال هــای  ۱۹۶۰کمپانــی بــرادران شــاو
بــه تولیــد فیلــم هــای کــم هزینــه تــر رو آورد .فیلمهــای
آکروباتیــک بــا خشــونت بیشــتر کــه ملهــم از فیلمهــای
ســامورایی ژاپنــی هــا بــود .در ایــن دوران تماشــاگران ســینما
بــه دلیــل پدیــده تلویزیــون کاهــش پیــدا کــرد.
سال های ۱۹۷۰
فیلــم هــای بــه زبــان مانداریــن و کمپانــی بــرادران شــاو
بیــش از گذشــته در ایــن ســال هــا رواج و رونــق داشــتند.
فیلــم هــای کونــگ فویــی در ایــن دوران رواج پیــدا کــرد و
شــهرت بیــن المللــی پیــدا کــرد .در ایــن دوران بــرادران شــاو

حاکــم مطلــق بودنــد ولــی بــه مــرور دو تــن از تهیــه کنندگان
کمپانــی بــرادران شــاو بــه نــام هــای ریمونــد چــو و لئونــارد
هــو از کمپانــی جــدا شــده و خــود کمپانــی گلــدن هاروســت
را تاســیس کردنــد .ایــن کمپانــی بــا جکــی چــان قــرارداد
بــازی در فیلــم بســت و در ســال هــای  ۱۹۷۰یکــی از کمپانی
هــای مشــهور ایــن ســال هــا بــود .ایــن کمپانی بــا جوانــان با
اســتعداد ماننــد بــروس لــی یــا بــرادران هویــی کــه ایــده های
نــو داشــتند قــرارداد مــی بســت.
بــروس لــی در فیلــم هــای آمریکایــی نقــش جزیــی داشــت تا
اینکــه کمپانــی گــدن هاروســت ،رییــس بــزرگ را ســاخت.
ریمونــد چــو در موفقیــت هــای فیلــم هــای بــروس لــی نقش
به ســزایی داشــت.
در ســال هــای  ۱۹۷۰ســینمای هنــگ کنــگ و فیلــم هــای
کونــگ فویــی بــرای ســینماروهای غربــی و عالقــه منــدان
چنیــن فیلــم هایــی بــازار داشــتند امــا رفتــه رفتــه در ســال
هــای پایانــی  ۱۹۷۰تغییراتــی آغــاز شــد.
ســالهای  ۱۹۸۰و ســال هــای ابتدایــی ۱۹۹۰
دوران شــکوفایی
در ایــن ســال هــا بذرهایــی کــه در ســال هــای  ۱۹۷۰کاشــته
شــدند ،بــه ثمــر رســیدند .ایــن دوران تولــد ســینمای مــدرن و
نــو در هنــگ کنــگ اســت کــه ابرقدرتــی در ایــن حیطــه در
بــازار شــرق آســیا بــود .رفتــه رفتــه توجــه غربــی هــا نیــز بــه
فیلــم هــای هنــگ کنگــی بیشــتر جلب شــد.
یکــی از فیلــم هــای مهــم ایــن دوران قاتــل (جــان وو۱۹۸۹ ،
) اســت .در ایــن دوران ســینمای هنــگ کنــگ یکــی از معدود
کشــورهایی بــود کــه فیلــم هایــش بــر هالیــوود تاثیر گذاشــت
و همینطــور فیلمســازانش .در کشــورهای ماننــد مالــزی کــره
جنوبــی ،تایلنــد ،ســنگاپور ،اندونــزی فیلــم های هنــگ کنگی
محبوبیــت داشــتند .تایــوان بــه یــک بــازار محلــی بــرای فیلم
هــای هنــگ کنگــی تبدیــل شــد .در ســال هــای ابتدایــی
 ۱۹۹۰صنعــت ســینمای تایــوان تحــت تاثیــر واردات فیلــم
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هــای هنــگ کنگی قــرار داشــت.
در ســال هــای  ۱۹۸۰کمپانــی سینماســیتی به مدیریــت کارل
مــاکا ،ریمونــد وونــگ و دیــن شِ ــک آغــاز بــه کار کــرد .ایــن
کمپانــی فیلــم هــای کمــدی روز ،حادثــه ای تولیــد مــی کــرد.
فیلمســازانی چــون تســوی هــارک و وونــگ جینــگ بــه نمــاد
ایــن دوره تبدیــل شــدند .تســوی هــارک یکــی از فیلمســازان
مــوج نــو بــود کــه وارد فیلــم هــای جریــان روز شــد .از
ســمبول هــای ایــن دوران مــی تــوان بــه مــوج فیلــم هــای
گانگســتری اشــاره کــرد کــه جــان وو کارگردانــی چــو یــون-
ـگ بازیگــر و تهیــه کننــده آن را
فــت نقــش آفرینــی و آلن تانـ ِ
تهیــه مــی کــرد .ملــودرام هــای رمانتیــک و فانتــزی هــای
هنرهــای رزمــی بــا بــازی بریجیــت لیــن ،کمــدی هــای بــا
بــازی شــری چونــگ و اســتفن چونــگ و فیلــم های ســنتی با
بــازی جــت لــی ،فیلــم هــای حادثــه ای بــا چاشــنی هنرهــای
رزمــی بــا نقــش آفرینــی جکــی چــان از دســتاوردهای ایــن
ســال هــا اســت .در ســال  ۱۹۸۸دولــت سیســتم درجــه بنــدی
فیلــم هــا را بــه راه انداخــت.
سینمایآلترناتیو
در مــوج فیلــم هــای عامــه پســند ،فیلــم هــای هنــری نیــز
در هنــگ کنــگ ســاخته مــی شــد .از فیلمســازان مــوج نــوی
هنــگ کنــگ مــی تــوان بــه آن هویــی و ییــم هــو اشــاره
کــرد .ایــن دو فیلــم هــای شــخصی و سیاســی مــی ســاختند.
در ســال هــای آخــر  ۱۹۸۰مــوج دوم بــه راه افتــاد .فیلمســازان
جوانــی ماننــد کالرا الو ،اســتنلی کــوآن و وونــگ کار-وای
شــروع بــه فعالیــت کردنــد .ایــن کارگــردان هــا در جشــنواره
هــای جهانــی و محافــل منتقــدان ســرو صــدا بــه پــا کردنــد.
بــه ِویــژه آثــار وونــگ کار-وای بــه شــدت بــا اســتقبال روبــه
رو می شــد.
سال های میانی  ۱۹۹۰تا امروز
در ســالهای  ۱۹۹۰ســینمای هنــگ کنــگ دچــار افتــی
شــد کــه هرگــز نتوانســت آن را جبــران کنــد .رونــد فــروش
فیلــم هــا کــه در ســال هــای پایانــی ۱۹۸۰کاهــش پیــدا
کــرده بــود ادامــه پیــدا کــرد .در ســال هــای پایانــی ۱۹۹۰
تولیــد فیلــم از  ۲۰۰عنــوان بــه  ۱۰۰عنــوان رســید .فیلــم
هــای وارداتــی آمریکایــی در جــدول فــروش هــا بــر صــدر
نشســتند .جالــب اینکــه در ایــن دوران آمریکایــی هــا
بیشــتر بــه ســینمای هنــگ کنــگ توجــه نشــان میدهنــد
و بســیاری از اســتعدادهای ســینمای هنــگ کنــگ بــه
هالیــوود مــی رونــد و مــورد توجــه قــرار مــی گیرنــد .یکــی
از دالیــل مهاجــرت ،بحــران اقتصــادی آســیا بــود .مســاله
دیگــر اینکــه الحــاق هنــگ کنــگ بــه چیــن باعــث رونــق
و شــکوفایی ســینمای هنــگ کنــگ نشــد و مشــکالت
خاصــی را بــه رخ کشــید از جملــه سانســور.
در سـال  ۲۰۰۳دولـت هنـگ کنـگ بنیـاد تضمیـن سـینما را
تاسـیس کـرد و بانـک هـا را تشـویق بـه سـرمایه گـذاری در
سـینما کـرد .در سـالهای اخیر کارگـردان هـای محلی تالش
هایـی کـرده و فیلـم هایی سـاخته انـد .در سـال هـای ۲۰۰۰
بارقـه هـای امیدی روشـن شـد .در سـال هـای میانـی ۱۹۹۰
جانی تـو و وای کا-فـای کمپانی میلک وی ایمیج را تاسـیس
کردنـد .ایـن کمپانـی فیلـم هـای جنایـی و بـه لحـاظ تجاری
موفقـی تهیه کـرد؛ ماننـد ماموریـت (۱۹۹۹جانی تو) .در سـال
 ۲۰۰۱کمدین اسـتفن چو «فوتبال شـائولین» را ساخت .جانی
تـو «انتخـاب یـک و دو» را کارگردانـی کـرد کـه بـا موفقیت
تجاری خوبـی روبه رو شـد.
جشــنواره بیــن المللــی هنــگ کنــگ از مهــم تریــن
رویدادهــای ایــن منطقــه اســت.

ســینمای کشــورها
MEHR NEWSAGENCY
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مروری بر سینمای تایوان

سینمای تایوان در یک سکانس /ببری که خیز برداشت

تـا پیـش از سـال  ۱۹۴۵و جنـگ جهانـی دوم
سـینمای تایوان در دل سـینمای ژاپن به حساب
مـی آمـد و پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم و
پایـان یافتن حکومـت ژاپن ،سـینمای تایوان که
متاثـر از سـینمای ژاپن شـکل گرفته بـود از بین
رفـت .از نظـر دولـت و تاریـخدان هـا سـینمای
تایـوان پـس از سـال  ۱۹۴۵در امتـداد سـینمای
چیـن قرار مـی گیرد اما ناسیونالیسـت هـا با این
عقیـده مخالف هسـتند.
تاریـخ سـینمای تایـوان بـه سـال  ۱۸۹۷برمـی
گـردد بـه دورانـی که نمایـش تصاویـر متحرک
بـا وسـیله ای بـه نـام موتواسـکوپ در خیمه ای
در غـرب دروازه تایپه با اسـتقبال خوبـی روبه رو
شـده بود .پـس از موتواسـکوپ اختـراع توماس
ادیسـون؛ ویتاسـکوپ ( )۱۸۹۹و سـینماتوگراف
بـرادران لومیـر در سـال  ۱۹۰۰وارد تایوان شـد.
دلیـل دیـر وارد شـدن ایـن ابزارهـا بـه تایـوان
شـرایط نابسـامان تایوان و کم بودن جمعیت ژاپتی
هـا در اوایل حکومـت ژاپنی هـا در این منطقه بود.
علـی رغـم اسـتقبال از نمایـش تصاویـر متحرک
اختـراع ادیسـون و لومیـر به عنـوان دسـتاوردهای
علمـی در تایوان تبلیغ شـدند.
بـه نقـل از کتـاب تاریخ سـینما و دایـره المعارف
سـینمای تایـوان نوشـته داو مینـگ لـی ،در ماه
دسـامبر  ۱۸۹۹ویتاسـکوپ بـه تایوان وارد شـد.
«جنـگ اسـپانیا آمریـکا» و فیلم هـای دیگری
بـه مـدت ده روز در سـالن نمایشـی در مرکـز
تایپـه بـرای ژاپنیهـا به نمایش گذاشـته شـد.
سـینماتوگراف روز بیست و یکم ژوئن سـال ۱۹۰۰
بـه طـور رسـمی در تایـوان رونمایـی شـد .محل
رونمایـی در کـراس تیـه تـر در تایپه بـود .صاحب
رسـتوران تاجـری به نـام اوشـیما پوتایچی بـود .تا
سـال  ۱۹۱۰هیـچ تماشـاخانه مخصـوص نمایش
فیلم ها وجود نداشـت .کسـانی که نمایش دهنده
فیلـم بودند پروژکتورهای سـیار داشـتند .معموال
نمایـش فیلـم هـا در چادرهـا یـا اسـتیج هـای
مقابـل معابد بودایی بـود .فیلم ها معموال کمدی
بکـوب بکوب ،تئاتـری و افسـانه ای کوتـاه بودند.
نخسـتین چهره مهم سینمای تایوان «تاکاماتسو
تویوجیـرو» نـام دارد .ایـن ژاپنـی در سـال
۱۹۰۱بـه دعـوت نخسـت وزیـر ایتـو هیروبومی
بـرای نمایش فیلم به تایـوان آمد تـا ژاپنی های
مهاجـر و مـردم بومـی را سـرگرم کنـد .او رابطه
خوبـی بـا حاکمـان تایـوان به هـم زد .در سـال
 ۱۹۰۷دولـت بـه او ماموریـت داد تـا مسـتندی
دربـاره وضعیـت مـردم تحـت حکومـت ژاپـن
بسـازد .نـام ایـن فیلـم «معرفـی شـرایط فعلی
در تایـوان» ()Taiwan jikkyo shokai
اسـت و نخسـتین فیلـم تاریـخ سـینمای تایوان
در نظـر گرفتـه مـی شـود .ایـن فیلـم در ۱۹۰۷
در نمایشـگاه صنعتـی میجـی در توکیـو نمایش
داده شـد .موفقیت فیلم سـبب شـد تا تاکاما تسو
همـراه خانـواده بـرای زندگی بـه تایـوان بیایید.
در بیسـت سـال نخسـت حکمرانـی ژاپنـی هـا
بـر تایـوان او تنهـا تهیـه کننده سـینما بـود .کم
کم تاکاماتسـو کسـب و کار سـینما را رونـق داد
و گسـترده کـرد ،گـروه هایـی را از ژاپـن بـرای

نمایـش فیلـم بـه تایـوان آورد ،با کمپانـی های
آمریکایـی اروپایـی و ژاپنـی بـرای نمایش فیلم
های شـان در تایـوان قرارداد بسـت .تاکاماتسـو
مدیریـت بلـد نبـود و پـس از مدتـی امپراطوری
که سـاخته بود بـه دلیل قـرض ها فـرو ریخت.

همچنیـن صنعـت سـینمای تایـوان بـا تهدیـد
جدی نمایـش فیلم هـای هنک کنگـی روبه رو
بـود .بـه همیـن دلیـل ( )CMPCبـه حمایت
از فیلمسـازان جـوان و با اسـتعداد برخاسـت و در
سـال  ۱۹۸۲چهـار کارگـردان جـوان را معرفـی
کـرد :ادوارد یانـگ ،تائـو دی-شـین ،کـی ای-
ژنـگ و ژآنگ یـی .آنها به پیشـگامان موج نوی
سـینمای تایوان شـهرت دارند.
بر خالف فیلم های ملودرام و اکشن کونگ فویی،
فیلم های موج نو واقع گرا و توام با تصاویر همدلی
برانگیز از زندگی روزمره بود .این فیلم ها می
کوشیدند داستان های تیزهوشانه ای از زندگی
مردم چه در شهر یا روستا به تصویر درآورند .به
همین علت این آثار بیشتر با جنبش نئورئالیسم
سینمای ایتالیا مقایسه می شوند .تاکید بر واقع
گرایی با تکنیک هایی خالقانه ای در روایت
همراه شده بود .به دلیل صداقت در تصویر زندگی
روزمره فیلم های موج نو مسایل مهم روز اجتماع
را مطرح می کرد .به عنوان مثال «شهر غم»
ساخته هو هشیائو-هشین کشمکش های میان
تایوانی ها و دولت ناسیونالیست چین را نشان می
دهد .داستان تایپه (ادوارد یانگ )۱۹۸۵ ،از اختالف
ارزش ها و مادی گرای مدرن در میان جوانان می
گوید.

سینمای تایوان ۱۹۷۰-۱۹۰۱
از سـال  ۱۹۰۱تـا  ۱۹۳۷سـینمای تایـوان تحت
تاثیـر ژاپن بـود .در این دوران بسـیاری از سـنت
هـای فیلمسـازی ژاپن مـورد اسـتفاده کارگردان
هـای تایوانـی قـرار می گرفـت .به عنـوان مثال
اسـتفاده از «بنشـی» (راوی فیلم هـای صامت)
کـه در ژاپن مرسـوم بـود در تایوان هم اسـتفاده
مـی شـد .از فیلـم هـای مهـم ایـن دوران مـی
توان به چشـمان بـودا ( ،)۱۹۲۲تقصیـر کی بود
( )۱۹۲۵اشـاره کرد.
جنـگ چیـن و ژاپـن در سـال  ۱۹۳۷صنعـت
سـینما را از رونـق انداخـت .تـا روی کار آمـدن
دولـت ملـی کومینتانـگ در سـال  ۱۹۴۵عملا
فیلمـی در تایـوان تولیـد نشـد.
سـینمای تایوان پـس از  ۱۹۴۹رونـق گرفت .در
دورانـی کـه جنگ هـای داخلی چین باعث شـد
چینـی ناسیونالیسـت بـه تایوان
کـه فیلمسـازان
ِ
مهاجـرت کننـد .در این دوران بیشـتر فیلم ها به
زبـان ماندارین بـود .ابتدا دولت تولیـد فیلم های
بـه گویـش ماندارین را ممنـوع اعالم کـرده بود اما
بعدها دولت ،ماندارین را زبان رسـمی کشـور اعالم
کرد و اسـتفاده از زبانهـای دیگر تحت کنترل قرار
گرفـت و از همین رو رفتـه رفته تولیـد فیلم ها به
گویـش های مختلف متوقف شـد.
سـال هـای  ۱۹۶۰آغـاز مـدرن شـدن سـریع
تایـوان اسـت .دولـت توجه زیـادی بـه اقتصاد و
توسـعه صنعتی داشـت و در سـال  ۱۹۶۳شرکت
مرکـزی تصویر متحـرک ( )CMPCملـودرام
هـای واقع گرایانـه تولید می کـرد .در این دوران
فیلـم هـای سـنتی کونـگ فـو و ملـودرام های
رمانتیـک خیلی محبـوب بودند .نویسـنده ای به
نـام کیونـگ یائـو بـرای کارگردانی کتـاب های
رمانتیک محبوب خود به شـدت شـهرت داشت.

موج نوی دوم ()۱۹۹۰
مـوج نـوی سـال هـای  ۱۹۸۰در سـال هـای
بعـدی بـه گرایشـی تبدیـل شـد کـه بـه مـوج
نـوی دوم شـهرت دارد و فیلـم هـای ایـن دوره
در عرصـه بین المللی شـهرت بیشـتری کسـب
کردنـد .برای مثـال  vive l’amourسـاخته
تسـای مینـگ لیانـگ از جشـنواره فیلـم ونیـز
در سـال  ۱۹۹۴برنـده جایـزه شـیر طالیی شـد.
ایـن فیلم انـزوا ،نومیـدی و عشـق هـای جوانانی
را در آپارتمـان هـای شـهر تایپه نمایـش میدهد.
سـرزمین شـکوفه های هلـو (  ،۱۹۹۲اسـتن لی)
یـک کمدی تـراژدی دربـاره دو گروه بازیگر اسـت
که برای دو نمایشـنامه تمریـن می کنند .این فیلم
برنـده جوایـزی از جشـنواره توکیو و برلین شـد.

موج نوی سینمای تایوان ()۱۹۸۲
در ایـن سـال هـا شـبکه خانگـی رونق داشـت.

آنگ لی
آنـگ لی یکـی از مهـم تریـن چهره هـای موج

نـوی دوم سـینمای تایـوان اسـت .فیلـم هـای
اولیـه او ماننـد دسـت هـای قـدرت (،)۱۹۹۲
مهمانـی ازدواج ( )۱۹۹۳بخـور ،بنـوش ،زن،
مـرد ( )۱۹۹۴بـه تنش هـای فرهنگی بسـیاری
از خانـواده هـای مـدرن مـی پرداخـت« .ببـر
خیـزان ،اژدهـای پنهـان» ( )۲۰۰۰از فیلم های
مهم آنگ لی اسـت .این فیلم در مراسـم اسـکار
نیـز برنده جایـزه بهترین فیلم خارجی زبان شـد.
البتـه «ببـر خیـزان ،اژدهـای پنهان» در سـنت
فیلم هـای موج نوی تایوان به شـمار نمـی رود.
آنـگ لـی در هالیـوود نیز چهـره بسـیار مطرحی
اسـت .او در سـال هـای اخیـر در هالیـوود فیلـم
می سـازد که کوهسـتان بروکبـک و زندگی پی
از جمله آنها اسـت.
تســای مینــگ لیانــگ دیگــر فیلمســاز مهــم
تایــوان اســت و در کارنامــه او جوایــز ریــز و
درشــتی بــه چشــم مــی خــورد :جایــزه خــرس
نقــرهای جشــنواره برلیــن در ســا ل  ۱۹۹۷بــرای
رودخانــه ،جایــزه هوگــوی طالیــی جشــنواره
شــیکاگوی ســال  ۱۹۹۸و نامــزدی نخــل طالی
کــن بــرای فیلــم حفــره و چنــد جایــزه از
فدراســیون جهانــی منتقــدان ،جشــنواره ســه
قــاره نانــت و جشــنواره اســتانبول .ایــن فیلمســاز
 ۵۳ســاله تایوانــی در ســال  ۲۰۰۳بــه عنـوان یکی
از  ۴۰ســینماگر برجســته جهــان از نــگاه روزنامه
گاردیــن انتخاب شــد.

سال های ۲۰۰۰
فیلـم های تایوانـی از منظر فـروش از فیلم های
غربـی و هنـگ کنگـی جـا میماندنـد .یکـی از
دالیل ایـن اتفاق اسـتفاده محـدود از جلوه های
بصـری در فیلـم هـا بـود و بـه همیـن دلیـل در
سـال هـای اخیـر کارگـردان هـا بیشـتر از جلوه
هـای بصری اسـتفاده می کنند و فـروش داخلی
فیلـم هـا نشـان می دهـد که ایـن تمهیـد موثر
واقع شـده است.
یکی از فیلمهایی که بازار سینمای تایوان را زیرو
رو کرد :تنگه شماره  ۷به کارگردانی تی-شنگ
وی است .این فیلم در سال  ۲۰۰۸جایزه بهترین
فیلم را از جشنواره اسب طالیی برد .تنگه شماره ۷
آغازگر دوره جدیدی در سینمای تایوان شد .یکی
دیگر از فیلم هایی که به رونق سینمای تایوان
کمک کرد مونگا به کارگردانی دوز نیو است .این
فیلم گنگستری دوران جوانی کارگردان در شهر
تایپه در سال های  ۱۹۸۰را روایت می کند .این
فیلم با بودجه  ۶۰میلیون دالر (واحد پول تایوان)
تهیه و  ۳۰۰میلیون دالر فروخت .مونگا نامزد
هشت جایزه ملی شدو از جمله برنده جایزه بهترین
بازیگر مرد از جشنواره اسب طالیی شد .قهرمان
بازار شب به کارگردانی نلسون یه از دیگر فیلم
های پرفروش تایوان در سال های اخیر است.
فیلـم هـای تایوانـی در سـال هـای اخیـر در
رقابـت بـا فیلـم هـای هالیـوودی در بـازار
داخلـی موفـق بودنـد.
مهـم تریـن جشـنواره تایـوان ،جشـنواره اسـب
طالیی در شـهر تایپه اسـت کـه از سـال ۱۹۶۲
هـر سـاله برگـزار می شـود.

ســینمای کشــورها
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مروری بر سینمای مالزی

قصهای ایرانی اولین فیلم سینمای مالزی را رقم زد /صنعتی رو به رونق

مالــزی صنعــت ســینمای کوچکــی دارد کــه
قدمــت آن بــه ســالهای  ۱۹۳۰بــر میگــردد،
ایــن کشــور ســاالنه یــک جشــنواره ســینمایی
بیــن المللــی برگــزار مــی کنــد و حــدود ۲۵۰
پردیــس ســینمایی و ســالن ســینما دارد کــه بــه
 ۶۵۱ســینما در ســال جــاری افزایــش پیــدا
کــرده اســت .ســینمای مالــزی گرچــه از صنایع
مطــرح هنــر هفتــم در جهــان نیســت ولیکــن
آشــنایی بــا تاریــخ ایــن هنــر در ایــن کشــور
خالــی از لطــف نیســت.
ســینمای مالــزی از فیلــم هــای هنــدی (بــه
ویــژه فیلــم هــای بــا گویــش تلگــو) ،تئاتــر
موزیــکال عامــه پســند کــه بــه بانگســاوان
مشــهور اســت ،فرهنــگ چینــی هــا ،ســینمای
ژاپــن در دوران اشــغال مالــزی بــه خصــوص
آثــار کوروســاوا ،یاســوجیرو ازو ،میزوگوچــی،
فیلــم هــای عامــه پســند ژاپنــی و همینطــور از
فیلــم هــای هالیــوودی دهــه هــای  ۳۰و ( ۴۰به
خصــوص کمــدی هــای آن دوران ،فیلــم هــای
نــوآر ،فیلــم هــای هیوالیــی) و فیلــم هایــی بــا
موضــوع اســام و مســلمانان متاثــر اســت.
فیلم های نخست ()۱۹۴۴-۱۹۳۳
مــی گوینــد نخســتین فیلــم بلنــدی کــه در
کشــور مالــزی تولیــد شــد «لیلــی و مجنــون»
بــه کارگردانــی ب .اس .راجهانــس در ســال
 ۱۹۳۳بــود .داســتان لیلــی مجنــون برگرفتــه
از قصــه کالســیک ایرانــی بــود و تهیــه فیلــم
را کمپانــی «موتیــال کمیــکال کامپنــی» بــر
عهــده داشــت کــه در ســنگاپور واقــع شــده
بــود .بازیگــران لیلــی و مجنــون همگــی
از گــروه یــک اپــرای محلــی بودنــد.
دو بــرادر بــه نــام هــای ران ران و ران مــی شــاو
(همــان بــرادران شــاو) در ســال  ۱۹۳۷برخــی
تجهیــزات فیلمبــرداری را از شــهر شــانگهای
وارد مالــزی کردنــد و فیلــم هــای کــم هزینــه
بــه زبــان ماالیــی را ســاختند .کمپانــی کوچــک
آنهــا در «امپــاس رود» ســنگاپور قــرار داشــت.
آنهــا تــا پیــش از اشــغال مالــزی توســط ژاپنــی
هــا تنهــا پنــج یــا شــش فیلــم تهیــه کردنــد.
اشــغال ژاپــن و فیلمســازی تحــت
اســتعمار ژاپــن ()۱۹۴۵-۱۹۴۱
گرچــه اشــغال منطقــه جنــوب شــرق آســیا
توســط ژاپنــی هــا در تاریــخ مالــزی یــک لکــه
ننــگ و نقطــه ســیاه تلقــی مــی شــود امــا
اشــغال ژاپنــی هــا بــه جهــات فرهنگــی تاثیــر
مفیــدی داشــت و بــرای ســینما مفیــد بــود.
تاثیــر فیلــم هــای ژاپنــی در دوران اشــغال ،در
فیلــم هــای عصــر طالیــی مالــزی و آثــار ســال
هــای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰مشــهود اســت .در ســال
 ۱۹۴۱ژاپنــی هــا مالــزی را اشــغال کردنــد.
نخســتین کمپانــی هــای تولیــد فیلــم ژاپنــی
دریافتنــد کــه تولیــدات محلی بســیار محــدود و
بیشــتر بــازار تحــت ســلطه چینی هــا و بــرادران
شــاو اســت .نکتــه جالــب اینجاســت کــه ژاپنی
هــا نیــز بــه همیــن هــدف روی بــازار ســینمای

مالــزی تحقیقــات کردنــد .گرچــه صنعــت
ســینمای مالــزی تحــت نظــر ژاپنــی هــا هیــچ
وقــت بــه بالندگــی نرســید امــا بــازار ســینمایی
مهمــی بــرای اشــغالگران ایــن کشــور بــود.
ژاپنـی ها تعـدادی فیلـم در شـونان (آنها منطقه
سـنگاپور را شـونان مـی خواندنـد) سـاختند.
سـنگاپور کشـور همسـایه مالزی اسـت.
توسعه و شکوفایی ()۱۹۷۵-۱۹۴۵
در ســال  ۱۹۴۵و در پــی پایــان یافتــن جنــگ
جهانــی دوم برادران شــاو با ســاختن «ســنگاپور
در شــب» بــه کارگردانــی راجهانــس و بازیگری
ســیپوت ســاراواک دوبــاره بــه تولیــد فیلــم روی
آوردنــد .بــرادران شــاو کــه مالــک تعــدادی از
ســالن هــای ســینما بودنــد و یــا ســالن اجــاره
کــرده بودند توانســتند نمایــش موفقیــت آمیزی
بــا «ســنگاپور در شــب» داشــته باشــند.
بــرادران شــاو بــه تولیــد ادامــه دادنــد و چهــره
هــای جدیــدی را در دنیــای ســینمای گویــش
ماالیــی ارایــه کردنــد ماننــد کاســما بوتــی کــه
متولــد ســوماترا بــود .نخســتین فیلــم بوتــی بــه
نــام «ســمپاکا» زندگــی دختــری در جزیــره را
دســتمایه قــرار داده بــود.
در ســال  ۱۹۴۸پ .راملــی کــه بعدهــا بــه
اســطوره مشــهور دنیــای ســینمایی ماالیــی
تبدیــل شــد در «عشــق» نقــش آفرینــی
کــرد .اســتعداد ایــن بازیگــر در خوانندگــی،
موســیقی و آهنگســازی بــی بدیــل بــود .او
بازیگــری ،کارگردانــی ،فیلمنامــه نویســی ،حتی
آهنگســازی و ترانــه ســرایی مــی کــرد .بیشــتر
فیلــم هــای اولیــه او موزیــکال بــود.
بــه طــور کلــی در ایــن دوران بیشــتر فیلــم هــا
موزیــکال و متاثــر از ســینمای کشــورهای دیگر
بــه خصــوص هنــد ســاخته مــی شــدند .ایــن
گرایــش ســینمایی را تعــدادی فیلمســاز هنــدی
بــه راه انداختــه بودنــد.
پس از راجهانس ،برادران شاو چندین کارگردان
هندی با استعداد را وارد بازار تولید فیلم های به
زبان ماالیی کردند مانند سیتارام ساستری ،پانی
ماجومدار و  ...تعدادی از فیلمسازان محلی مانند
ل .کریشنان و ک .م بشکر که تکنیک ها و سینما
را تجربی آموخته بودند هم فیلم می ساختند.

در سال های  ۱۹۶۰کارگردان های بومی جای
فیلمسازان وارداتی و خارجی را گرفتند.
موفقیتهـای اقتصـادی کمپانـی بـرادران شـاو،
مـاالی فیلـم پروداکشـنز ( )mfpو تعـدادی از
سـرمایه داران محلی را تشـویق به همـکاری در
عرصـه سـینما کـرد .در همـان سـالها کمپانی
«نوسـانتارا فیلـم» تاسـیس شـد که هسـو چیو
منـگ بنیان گـذار آن بـود .او به شـدت وابسـته
به سـالن های مسـتقل بـود و پـس از تولید چند
فیلـم در سـال  ۱۹۵۴تعطیـل شـد .کمپانی مهم
دیگـر کریس فیلـم پروداکشـنز بود.
در ســال هــای ابتدایــی ،همــه فیلــم هــا ســیاه
و ســفید بودنــد .اســتودیوها البراتورهــا و
اســتودیوهای ضبــط صــدا و تدویــن خــود را
داشــتند .فیلمنامــه هــا بیشــتر داســتان هــای
فولکــور برگرفتــه از نمایشــنامه هــا ،افســانههای
تاریخــی و علمــی تخیلــی بودنــد .از فیلــم های
مهــم ایــن ســال هــا مــی تــوان بــه افســر
حســن بــه کارگردانــی المبرتــو آوالنــا و نقــش
آفرینــی پ .راملــی محصــول  ۱۹۵۵یــا بوجانگ
الپــوک بــه کارگردانــی پ راملــی محصــول
« .۱۹۵۷هنــگ تــواه» بــه کارگردانــی پانــی
ماجومــدار کــه در جشــنواره فیلــم شــرق آســیا
بــه نمایــش درآمــد و ســتاره فیلــم هــای بــه
گویــش ماالیــی راملــی نقــش هنــگ تــواه را
در آن بــازی مــی کــرد ،اشــاره کــرد.
کمپانــی کریــس پروداکشــنز نیــز فیلــم هایــی
ماننــد «فلــوت جادویــی»« ،دوشــیزه بورنیو» و
«پیشــخدمت لنــگکاوی» را تهیــه کــرد.
در سـال  ۱۹۶۱فـردی بـه نـام ه .م شـاه قطعـه
زمینـی در نزدیکی شـهر کواالالمپـور خریداری
و اسـتودیو مـردکا را تاسـیس کـرد .کـم کـم
سـتارگان فیلـم هـا از اسـتودیوهای سـنگاپوری
خـارج شـدند و به ایـن اسـتودیو آمدنـد .در حال
حاضـر در ایـن منطقـه مراکـز شـرکت هـای
توسـعه سـینمای ملـی مالـزی ( )FINASقرار
دارنـد .بـرادران شـاو بعضـی از فیلمسـازان فیلم
هـای سـنگاپوری ماننـد ل .کریشـنا ،پ .راملی،
صالـح غنـی و ...را بـه مالزی فرسـتاند.
نوزایی سال  ۱۹۷۵تا امروز
وقتـی کـه کمپانـی صبـاح فیلمـز سـود کالنی

بـا فـروش فیلـم «خانـواده کمـات» برد ،سـال
 ۱۹۷۵شـاهد احیا و نوزایی سـینمای مالزی شد.
بـه زودی کمپانـی هـای دیگـری ماننـد پرفیما،
سـید کوچک پروداکشـنز ،ایندرا فیلم پروداکشنز
تاسـیس شـدند .در سـال ۱۹۷۶دولـت قانونی را
تصویـب کـرد کـه فیلـم هـای خارجـی بایـد با
زیرنویـس نمایـش داده شـوند.
ســالهای  ۱۹۸۰صنعــت ســینمای مالــزی
دســتخوش تغییــرات فراوانــی شــد .یکــی
از مهــم تریــن تغییــرات تاســیس شــرکت
هــای توســعه ســینمای ملــی مالزی/فینــاس
( )FINASدر ســال  ۱۹۸۱بــود تــا بــه رشــد
و توســعه ســینمای بومــی و حفــظ اســتاندارهای
صنعــت ســینما کمــک کنــد .یکــی از خدمــات
ایــن شــرکت هــا تحقیقــات و خدمــات مشــاوره
ای اســت« .فینــاس» تســهیالت و امکانــات
زیــادی را بــرای رونــق صنعــت ســینمای مالزی
بــه همــراه آورده و تــا حــدی شــکل تولیــدات
داخلــی را دســتخوش تغییــر کــرده اســت.
تقریبــا تمامــی فیلــم هــای ســاخت مالــزی
رنگــی هســتند و از فرمــت «اســکوپ»
اســتفاده مــی کننــد .هیــچ دســتمزد ثابتــی
بــرای هنرمنــدان وجــود نــدارد .کمپانــی هــا
فقــط مــی تواننــد در دو زمینــه فعالیــت کننــد:
تولیــد یــا پخــش و نمایــش فیلــم .این سیاســت
بــرای جلوگیــری از تــک قطبــی شــدن صنعــت
ســینما بــوده اســت .تهیــه کننــدگان شــاید
بتواننــد بخشــی از ســرمایه خــود را بــه عنــوان
مالیــات ســرگرمی ســازی از دولــت بازپــس
بگیرنــد کــه انگیــزه ای آنهــا بــرای ســرمایه
گــذاری در ســینما را تقویــت مــی کنــد .در حال
حاضــر  ۳۰۰کمپانــی تولیــد برنامــه تلویزیونی و
ســینمایی در فینــاس ثبــت شــده انــد.
در سال  ۱۹۸۹و  ۱۹۹۰بیش از  ۲۰فیلم بلند در
مالزی تولید شد که در سال های بعد این آمار
پایین آمد .در سال  ۱۹۹۵تنها  ۱۵فیلم در مالزی
تهیه شد .در سال های میانی  ۲۰۰۰صنعت
سینمای مالزی رونق بیشتری گرفت .کشور
مالزی از تولید  ۷فیلم در سال  ۱۹۹۹به  ۲۶فیلم
در  ۲۰۰۹رسید .یکی از دالیل رونق بیشتر فیلم
های محلی محدودیت نمایش فیلم های خارجی
در سینماهاست .در حال حاضر صنعت سینمای
مالزی رقابت سختی با سینمای کشورهایی مانند
هند ،اندونزی و فیلیپین دارد.
در ســال  ۲۰۰۷فیلــم «عشــق بــر همــه چیــز
پیــروز مــی شــود» بــه کارگردانــی تــان چــوی
مویــی توانســت جایــزه تایگــر را از ســی و
ششــمین جشــنواره فیلــم روتــردام دریافــت
کنــد .در ســال  ۲۰۰۸گل هــای در جیــب
ســاخته لیــو ســنگ تــات از ســی و هفتمیــن
دوره جشــنواره فیلــم روتــردام برنــده جایزه شــد.
سـال  ۲۰۱۱بیـش از  ۴۰فیلـم در مالـزی بـه
نمایـش عمومی درآمـد .این رقم در سـال ۲۰۱۲
بـه  ۷۰عنوان رسـید .پرفروش تریـن فیلم تاریخ
سـینمای مالـی «سـفر» بـه کارگردانـی اسـترو
شـاو محصـول  ۲۰۱۴اسـت کـه البتـه محصول
مشـترک چیـن و مالـزی بود.
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مروری بر سینمای لبنان

سینمای لبنان از سالهای  ۱۹۲۰تا امروز /مسیری که هموار نبود

بســیاری از عالقــه منــدان ســینما نمــی داننــد کــه تاریــخ
ســینمای لبنــان قدمتــی بــس طوالنــی دارد کــه بــه ســال
هــای  ۱۹۲۰بــاز مــی گــردد .درســت اســت کــه
مشــکالت داخلــی لبنــان صنعــت ســینما را دچــار رکــود
کــرده اســت امــا ایــن کشــور هنــوز بــا کمــک دیگر کشــورها
فیلــم هــای تولیــد مشــترک مــی ســازد.
تولد یک سینما
نخســتین فیلــم تاریــخ ســینمای لبنــان را جوردانــو پیدتــوی
در ســال  ۱۹۲۹تــا  ۱۹۳۰کارگردانــی کــرد .جوردانــو یــک
کارگــردان ایتالیایــی بــود کــه در شــهر بیــروت زندگــی مــی
کــرد .نــام فیلــم «ماجراجویــی هــای الیــاس مبــروک»
 Moughamarat Elias Mabroukبــود .جوردانــو
فیلــم را در یکــی از قصرهــای سورســاک ،در کافــی شــاپ
رائــوش و برخــی از خیابــان هــای بیــروت فیلمبــرداری کــرد.
«ماجراجویــی هــای الیــاس مبــروک» در ســالن ســینمایی
امپایــر بــا اســتقبال زیــادی مواجــه شــد طوری کــه دنبالــه این
فیلــم را راشــد علــی شــعبانی بــا عنــوان ماجراجویــی هــای ابو
عبــد ســاخت .آثــار پیدوتــی مضمــون مهاجــرت داشــتند اما به
دلیــل فقدان بودجــه او دســت از فیلمســازی شســت و در ادامه
راه مشــغول فیلمبــرداری از عروســی هــا و مراســم های شــهر
بــا کمــک جــرج کاســتی شــد.
از سال های  ۱۹۳۰تا پایان ۱۹۶۰
در ســال  ۱۹۳۳کمپانــی «لومــر فیلــم» توســط هرتــا جرجــور
کــه اصــل و نســبش آلمانــی بــود تاســیس شــد .ایــن کمپانی
نخســتین فیلــم ناطــق لبنــان را تهیــه کــرد کــه «در ویرانــه
هــای بعلبــک» نــام داشــت و جولیــو دو لــوکا و کرم بوســتانی
کارگردانــان آن بودنــد .ایــن فیلــم زیرنویســی به زبان فرانســه
داشت.
در ایــن ســالها کــه لبنــان تحــت قیمومــت کشــور فرانســه
بــود تنهــا یــک قانــون ســمعی و بصــری وجود داشــت کــه به
امنیــت ســالن هــای ســینما و تئاتــر مربــوط مــی شــد و دیگــر
هیــچ متــن مکتــوب حقوقــی دیگــری وجــود نداشــت.
در همیــن دوران ایــن کشــور در آســتانه یــک شــوک

بــزرگ قــرار گرفــت :جنــگ جهانــی دوم کــه در ایــن
دوران علــی ال اریــس کــه موســیقیدان بــود بــه ســینما
و تئاتــر عالقــه پیــدا کــرد و بــرای آموختــن ایــن هنــر بــه
مصــر ســفر کــرد .او بــا مشــقت فــراوان دو فیلــم ســاخت:
( Bayyaate El Wardگلفــروش) و Kawkab
( Amirat as Sahraکوکــب ،شــاهزاده خانــم
صحــرا) .او مســتندهایی دربــاره تعطیــات تابســتانی در
کوهســتان هــای لبنــان نیــز کارگردانــی کــرد ولــی بــازده
ایــن تولیــدات آن چیــزی نبــود کــه علــی ال اریــس در ذهن
داشــت و ایــن شکســت او را از وادی ســینما دور کــرد.
فیلمســازی و تولیــد فیلــم رفتــه رفتــه مــورد بــی مهــری
قــرار گرفــت و عالقــه بــه دنیــای اخبــار و رویدادهــای روز
بیشــتر شــد .کشــور مصر همیشــه بــه کشــور لبنــان بــه دلیل
آزادی بیــان چشــم دوختــه بــود .در ســال Bahr Bi ۱۹۲۷
( Yidhak leihچــرا دریــا مــی خنــدد؟) ســاخته امیــن

عطــاهلل یکــی از نخســتین فیلــم هــای صامــت
مصــری بــود کــه در لبنــان بــه نمایــش درآمــد.
ســینمای لبنــان تــا ســال هــای  ۱۹۵۰مــورد توجــه نبــود در
ایــن دوران بــا آمــدن فیلمســازانی ماننــد جــرج کاهــی اهمیت
پیــدا کــرد .کاهــی در ســال هــای  ۱۹۵۰و ۱۹۶۰فیلــم هایــی
ماننــد ( Azab El Damirندامــت)Kalbane wa ،
( Jassadدو قلــب و یک جســم)Al Sam Al Abiad ،
(ســم ســفید)( Arabat Al Chaitane ،ســفیدی
شــیطان)( Anta Omri ،تــو زندگــی مــن هســتی)
ســاخت.
میشــل هــارون نیــز تنهــا فیلــم خــود را در ســال ۱۹۵۷
ســاخت کــه ( Zouhour Hamraگل هــای ســرخ)
نــام داشــت .محمــد ســلمانی کــه خواننــده مشــهوری بــود
رو بــه کارگردانــی آورد و چندیــن فیلــم ســاخت .در ســال
 ۱۹۵۷جــرج ناصــر نخســتین کارگــردان لبنانــی بودکــه فیلــم
«بــه کجــا؟» را در جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کــن نمایــش
داد .ســه ســال بعــد او یــک فیلــم فرانســوی زبــان ســاخت
بــه نــام «غریبــه کوچــک» کــه در کــن نمایــش داده شــد اما
منتقــدان فرانســوی او را متهــم بــه تقلیــد از آثــار فیلمســازان
مــوج نــوی فرانســه کردنــد .فیلم هــای ناصــر در داخــل لبنان
نمــی توانســت نمایــش داده شــود چــون مــردم فیلــم هــای
مصــری و خارجــی را ترجیــح مــی دادنــد .ناصــر ســال ۱۹۷۴
آخریــن فیلم خــود را در ســوریه ســاخت کــه فیلمــی اجتماعی
سیاســی بــود :مــرد تحــت تعقیــب .ناصــر در دانشــگاه
کالیفرنیــای جنوبــی ســینما خوانــده بــود.
در ســال هــای  ۱۹۶۰ســینماهای لبنــان فیلــم هــای مصــری
نمایــش مــی دادنــد .بــا تغییــر رژیــم در مصــر در دوران جمال
عبدالناصــر کــه ســینما را ملــی اعــام کــرد بســیاری از آزادی
هــا از فیلمســازان گرفتــه شــد بنابرایــن بســیاری از کارگــردان
هــای مصــری بــه لبنــان کــوچ کردنــد .فیلمســازان مصــری
کــه در لبنــان فیلــم مــی ســاختند بیشــترین اوج کارنامــه خــود
را تجربــه کردنــد .از چشــم اندازهــای زیبــای لبنــان بیشــترین
اســتفاده را مــی بردنــد .در ایــن دوران کمپانــی هــای تولیــد
فیلــم بیشــتر شــدند .پــس از امــارات متحــده عربــی ،لبنــان
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بــه بزرگتریــن لوکیشــن تبدیــل شــد .بیــروت پایتخــت جدیــد
پخــش فیلــم شــده بــود و هفــت کمپانــی بــزرگ آمریکایــی
و ۴۱کمپانی مســتقل مشــغول فعالیت بودنــد .ایــن دوران را به
عنــوان دوره طالیــی ســینمای لبنــان مــی شناســند.
محمــد ســلمان و جــوزف غریــب فیلمســازانی بودنــد کــه در
ایــن دوران خــوش درخشــیدند .لبنــان محــل فیلمبــرداری
فیلــم هــای خارجــی هــا هــم بــود مثــا ژان بکــر پســر
ژآک بکــر «قطــع ارتبــاط» را در لبنــان ســاخت .بــا وجــود
نمایــش موفــق فیلــم هــای خارجــی و مصــری ولــی آنهــا
اجــازه نمــی دادنــد کــه ســینمای لبنــان پیشــرفت کنــد.
بــا وجــود تولیــدات مشــترک امــا هنــوز ســینمای لبنــان
هویــت مســتقل نداشــت.
پــس از ســال  ۱۹۶۷فیلــم هــای بــی شــماری بــا موضــوع
مقاومــت مــردم فلســطین بــه تولیــد رســید .کریســتین قاضی
«فداییــان» را ســاخت .گــری گرابدیــان «مــا همــه فدایــی
هســتیم» را کارگردانــی کــرد .امــا تنهــا آثــار بــرادران رحبانــی
که توســط یوســف شــاهین (فروشــنده حلقــه) ،هنــری برکات
( Safar Barlakو دختــر نگهبــان) اقتباس ســینمایی شــد
شــهرت ســینمای لبنــان را حفــظ کردنــد .بــرادران رحبانــی
لبنانــی بودنــد.
سال های ۱۹۷۰
این سال ها پایان دوران طالیی سینمای لبنان است.
بــه دلیــل کیفیــت پاییــن فیلــم هــای لبنانــی کــم کــم از
تولیــدات ایــن کشــور کــم شــد .بــه زودی فیلمســازان و
بازیگــران مصــری لبنــان را تــرک کردنــد .تهیــه کنندگانی که
در ســال هــای  ۱۹۶۰در لبنــان ســاکن شــده بودنــد فعالیــت
هــای خــود را در زمینــه تولیــد متوقــف کردنــد و روی پخــش
فیلــم هــای مصــری و خارجــی متمرکــز شــدند .بــه ســرعت
مــوج جدیــدی در ســینمای ایــن کشــور بــه وجــود آمــد کــه

تقریبــا بــه قشــر روشــنفکر مربــوط و متاثــر از مــوج نــوی
فرانســه بــود .دوران ســینمای تجــاری لبنــان به ســرآمد .فیلم
هایــی کــه ســاخته مــی شــدند وام دار واقعیــت هــای سیاســی
اجتماعــی مــردم بودنــد .در ایــن دوره مستندســازی نیــز میــان
اعــراب رواج داشــت .بــه خصــوص موضــوع مقاومــت مــردم
فلســطین دســتمایه ایــن آثــار بودنــد.
رفیــق حاجــر یکــی از مستندســازان مشــهور ایــن دوران
اســت .جــورج شمشــوم ،ســمیر خــوری ،منیــر ماســاری
از فیلمســازانی هســتند کــه در ایــن دوران بــه شــهرت
دســت یافتنــد .بــاز هــم فیلمســازان مصــری بــه لبنــان
مــی آمدنــد امــا تعدادشــان زیــاد نبــود .کریســتین قاضــی
تنهــا فیلمســازی بــود کــه بحــران هــای مختلــف را تحمــل
کــرد .ســال  ۱۹۷۲او «صدهــا چهــره بــرای یــک روز» را
ســاخت کــه دربــاره مشــکالت مــردم فلســطین بــود .امــا
سرنوشــت آثــار او غــم انگیــز بودنــد .مســتندهایش اجــازه
نمایــش پیــدا نکردنــدو زمانــی کــه بــه آفریقــا رفتــه بــود
خانــه اش و همــه آثــارش هــم نابــود شــدند .تنهــا فیلــم
او کــه نجــات پیــدا کــرد «صدهــا چهــره بــرای یــک روز»
بــود چــون نگاتیوهــا در مشــق بودنــد.
مــوج فیلمســازان جدیــد مــورد پســند جامعــه نبودنــد .تنهــا
آثــار محمــد ســلیمان (پاریــس و عشــق)( ،دلبــر و ببــر) مورد
تحســین مــردم قــرار گرفتنــد.
عــده ای فیلمســاز جــوان نیــز بــه تولیــد فیلــم هایــی
بــا ســتارگان مصــری اقــدام کردنــد کــه در ایــن دوران بــه
موفقیت دســت پیــدا نکردنــد .در ســال هــای  ۱۹۷۰محبوبیت
تلویزیــون بیــش از گذشــته بــود« .بیــروت آه بیروت» ســاخته
مــارون بغــدادی از فیلــم هــای شــاعرانه و مــدرن ســینمای
لبنــان در ایــن دوران اســت.
سال های بعدی
در ســال هایــی کــه لبنان شــاهد جنــگ داخلــی بــود (–۱۹۷۵
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 )۱۹۹۰تولیــد فیلــم در داخــل کشــور بــه شــدت افــت پیــدا
کــرده بــود طــوری کــه یــک یــا دو فیلــم در ســال ســاخته
مــی شــد .در ایــن دوران فیلمســازان باهــوش و خــوش فکری
در لبنــان فیلــم ســاختند کــه بیشــتر فیلمســازانی بــا گرایــش
چــپ بودنــد ،امــا بــا پایــان یافتــن تنشهــا در ســال هــای
ابتــدای  ۱۹۹۰شــاهد تولیــد فیلــم هایــی بــا موضــوع جنــگ
هــای داخلــی هســتیم کــه بودجــه بیشترشــان را کشــورهای
اروپایــی تامیــن مــی کننــد .بغــدادی بــه ســاختن فیلــم هایــی
ماننــد جنــگ هــای کوچــک ،لبنــان کشــور عســل ادامــه داد.
خــارج از زندگــی در ســال  ۱۹۹۱بــرای بغــدادی از جشــنواره
کــن جایــزه بــه همــراه داشــت .در دوران جنــگ هــای داخلــی
فیلمســازان زن نیــز بــه فعالیــت روی آوردنــد ماننــد جوســلین
ســاب .در  ۱۰ســال گذشــته ســینمای لبنــان آرام آرام موضــوع
هــای متنــوع تــری را انتخــاب کــرده و بــه تابوهــای اجتماعی
نیــز مــی پــردازد.
جشــنواره فیلــم کــن محــل نمایــش فیلمهــای
لبنانــی
جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کــن همیشــه محــل معرفــی و
نمایــش فیلــم هــای فیلمســازان لبنانــی بوده اســت .هر ســاله
در بحــش هــای مختلــف جشــنواره آثــار فیلمســازان نمایــش
داده مــی شــود .همانطــوری کــه گفتــه شــد نخســتین فیلــم
لبنانــی کــه در کــن نمایــش داده شــد «بــه کجــا» ســاخته
جــرج ناصــر بود .ســپس مــارون بغــدادی پیشــگام فیلمســازان
لبنانــی در ایــن زمینه شــد.
اخیــرا ندیــن لبکــی بــا «کارامــل» و «حــاال کجا مــی رویم»
کــه بــه ترتیــب در ســالهای  ۲۰۰۷و  ۲۰۱۱در کــن نمایــش
داده شــده انــد از فیلمســازان محبــوب ایــن جشــنوار ه بــه
حســاب مــی آیــد .هــر ســاله در کشــور لبنــان جشــنواره بیــن
المللــی فیلــم بیــروت برگــزار مــی شــود.

ســینمای کشــورها
MEHR NEWSAGENCY

صفحه  | 12شماره  | 8اردیبهشت 96

مروری بر سینمای ژاپن

رنگینکمانژانرهادرسینمایژاپن/ساموراییهاجهانیشدند

خصوصیــت خــاص هنــر ژاپنــی از همــان
ابتــدا در ســینمای ایــن کشــور نمــود
داشــته اســت بــه عنــوان مثــال «هایکــو»
بــه عنــوان فرمــی از شعرســرایی در دوران
فیلــم هــای صامــت روی آثــار فیلمســازان
اثــر گذاشــت .ایــن تاثیــر در فیلــم هــای
کارگــردان هایــی ماننــد کنجــی میزوگوچی
یــا یاســوجیرو ازو مشــهود اســت بنابرایــن
ســینمای ژاپــن همــواره هویتــی متمایــز و
ویــژه داشــته اســت.
ورود سینما به ژاپن
ســینماتوگراف بــرادران لومیــر کــه در ســال
 ۱۸۹۷رونمایــی شــد ،طلــوع ســینمای
ژاپــن را هــم نویــد داد .نخســتین دوربیــن
فیلمبــرداری کــه بــه ژاپــن وارد شــد دوربین
مــدل گومــان بــود کــه در مراســم هــای
مختلــف از گیشــاها در رســتوران هــای
ســنتی شیمباشــی فیلمبــرداری مــی کــرد.
ایــن فیلــم هــا مخاطــب گســترده ای
داشــتند .فیلــم هایــی کــه براســاس ایــن
تصاویــر ســاخته شــد نخســتین فیلمهــای
ســرگرمکننده ای در نظــر گرفتــه مــی شــود
کــه در تاریــخ ســینمای ژاپــن بــه تولیــد
رســیده اســت.
در ســال  ۱۸۹۹تکنســین فیلمبــرداری بــه
نــام تســونیکیچی شــیباتا نخســتین فیلــم
ســینمایی ژاپــن را کــه بــن مایــه تئاتــر
کابوکــی داشــت بــه نــام «چشــم انــداز
درخــت افــرا» کارگردانــی کــرد ولــی بــه
مــرور بــا ورود تجهیــزات فرانســوی خیلــی
زود ســینمای ژاپــن تاثیــرات ابتدایی خــود را
از فرانســه گرفــت.
گرایــش اصلــی در ســینمای ژاپــن
 jidaigekiیــا درام هــای مرمــوز بــود
و کمــی بعــد درام هــای مــدرن ســاخته
شــدند .ســه گانــه «خاطــرات ســفرهای
شــوجی» (دایســوکه ایتــو؛ )۱۹۲۷اوج فیلــم
هایــی درام مــدل جیدایگکــی بــود .در تاریخ

ســینمای ژاپــن «یــک صفحــه دیوانگــی»
(تینوســوکه کینوگاســا؛ )۱۹۲۶را پیشــگام
درام هــای معاصــر مــی داننــد.
در ســالهای  ۱۹۳۰ســادائو یامانــاکا روی
بــه کارگردانــی آورد .متاســفانه او بــرای
خدمــت ســربازی فراخوانــده شــد و در ســن
 ۲۹ســالگی در خــط مقــدم نبــرد بــا چین به
دلیــل بیمــاری درگذشــت .تنهــا ســه فیلــم
از او باقــی مانــده اســت :میلیــون کــوزه
ریــو ( ،)۱۹۳۵کوچیامــا سوشــون ( )۱۹۳۶و
فیلمــی کــه پــس از مــرگ او بــه نمایــش
درآمــد؛ بــه نــام انســانیت و کاغــذ بادبــادک
( .)۱۹۳۷فیلــم هــای یامانــاکا بــه عنــوان
نمونــه هــای فیلــم هــای ژاپنــی پیــش از
جنــگ بــاارزش هســتند.
ژاپـن روز پانزدهـم اوت  ۱۹۴۵در جنـگ
شکسـت خورد و مردم کشـور دوران سـختی
را پشـت سرگذاشـت .آنها که دنبـال مفری
مـی گشـتند بیـش از گذشـته رو بـه سـینما
آوردند .بسـیاری از فیلم های غربـی در ژاپن

بـه نمایـش درمـی آمـد و ژاپنـی ها شـیفته
سـبک فیلمسـازی آنها شـدند.
دوران طالیی ژاپن
دوران طالیــی ســینمای ژاپــن در
ســال هــای  ۱۹۵۰بــه خصــوص نیمــه
نخســت ایــن ســال هاســت .فیلــم
هایــی کــه در ایــن ســال هــا ســاخته
شــد در تاریــخ ســینما مانــدگار شــده
انــد بــه ویــژه فیلــم هــای کارگــردان
هایــی ماننــد آکیــرا کورســاوا ،کنجــی
میزوگوچــی ،یاســوجیرو ازو ،تینوســکه
کینوگاســا ،کایســوکه کینوشــیتا ،میکیــو
ناروســه و کانتــو شــینده.
کانتــو شــینده در ســن  ۹۸ســالگی در
ســال  ۲۰۱۰فیلــم «یــک کارت پســتال»
را ســاخت کــه مضمونــی ضدجنگ داشــت.
در سـال  ۱۹۵۳شـبکه تلویزیونـی مشـهور
ژاپـن «ان اچ کـی» نخسـتین برنامـه
تلویزیونـی خـود را پخش کـرد و رفتـه رفته

از تماشـاگران سـینما کـم شـد .در سـال
هـای  ۱۹۶۰فیلمسـازان جوانـی وارد عرصه
فیلمسـازی شـدند که از روند سـینمای ژاپن
راضـی نبودنـد .آنها گرایشـی را پایـه گذاری
کردنـد کـه به مـوج نوی شـوچیکو مشـهور
شـد .شـوچیکو نام یـک کمپانی تولیـد فیلم
بـود.در ایـن سـال هـا فیلـم قصه بـی رحم
جوانـی (۱۹۶۰ناگیسـا اوشـیما) بـه یـک
پدیـده اجتماعـی تبدیل شـد .در ضمن پیوند
سـینمای ژاپن بـا جشـنواره هـای مانند کن
مدیـون فیلمسـازانی ماننـد اوشـیما ،شـوهی
ایمامورا اسـت کـه دوبـار نخل طلا را برای
سـینمای ژاپـن بـه ارمغـان آوردند .کورسـاوا
نیـز در سـال  ۱۹۸۰بـرای «کاگـه موشـا»
برنـده نخـل طال شـد.
فیلم های سامورایی
ســامورایی یــک ژانــر در ســینمای ژاپــن و
متــرادف «وســترن» در هالیــوود اســت کــه
شــخصیت هــا بجــای هقــت تیرکشــی از
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«کاتانــا» (نوعــی شمشــیر) بــا افتخــار و
احتــرام اســتفاده مــی کننــد .انتقــام ســاختار
دیالــوگ هــا را غنــا مــی بخشــد .لبــاس هــا
مخصــوص هســتند و کدهــای ایــن ژانــر
مختــص بــه خــودش اســت.
ســردمدار فیلــم هــای ســامورایی آکیــرا
کورســاوا اســت .یوجیمبــو ( )۱۹۶۱و
ســانجورو ( )۱۹۶۲از فیلــم هــای معــروف
او هســتند .شــاید فرهیختــه تریــن فیلــم
ســامورایی «هــارا گیــری» (ماســاکی
کوبایاشــی )۱۹۶۲،باشــد کــه ســاختار
روایــی آن متاثــر از راشــومون (آکیــرا
کورســاوا )۱۹۵۰،اســت و از روایــت هــای
درهــم تنیــده اســتفاده مــی کنــد.

در ژاپــن شــکل گرفتــه گونــه فیلــم هایــی
یاکوزایــی اســت .ایــن مــدل فیلــم هــا
کــه بــه فیلــم هــای گانگســتری هالیــوود
پهلــو مــی زننــد ،ســنت هــای مافیــای
ژاپــن را بــه تصویــر مــی کشــند .یاکــوزا
یــک پدیــده اجتماعــی اســت کــه در گــذر
ســال هــا مضامیــن ایــن گونــه لحــن
خشــن تــری هــم گرفتــه اســت .بــه عنوان
مثــال فیلمســازانی ماننــد تاکاشــی میکــه با
فیلمــی ماننــد گازو ( )۲۰۰۳نهایت خشــونت
را بــه نمایــش مــی گــذارد .تاکشــی کیتانــو
یکــی دیگــر از فیلمســازان معاصر و مشــهور
ژاپنــی اســت کــه فیلم هــای خشــنی در این
گونــه داشــته اســت.

سینما علیه جنگ
وقتــی ســینمای ژاپــن مــرور مــی شــود
از مضامیــن ضــد جنــگ فیلــم هــای
کــن ایچیــکاوا نمــی تــوان چشــم پوشــید.
داســتان هــای قــوی و اجتماعــی آثــار او،
یــک کالس درس اســت .ماننــد چنــگ
برمــه ای ( .)۱۹۵۶در میــان آثــار ضــد
جنــگ بــه فیلــم هایــی بــا مضامیــن ضــد
بمــب اتمــی هــم مــی تــوان اشــاره کردکــه
ســردمدار آن ایشــیرو هونــدا و مخلــوق او
«گودزیــا» ( )۱۹۵۴اســت.
یاکوزا
ژانــر دیگــری کــه از ســال هــای ۱۹۵۰

از سوررئالیسم تا وحشت
هیروشــی تشــیگاهارا کــه در ســال ۲۰۰۱
درگذشــت ،پیشــگام ســینمای ســوررئال
در ژاپــن بــود .فیلــم هایــی ماننــد زن
در تپــه هــای شــنی ( )۱۹۶۴و چهــره
دیگــر ( )۱۹۶۶از فیلــم هایــی هســتند کــه
بــه ســویه تاریــک انســان مــی پردازنــد.
کوایــدان (ماســاکی کوبایاشــی)۱۹۶۴،
و کورونکــو (کانتــو شــیندو )۱۹۶۸،از
مشــهورترین فیلــم هــای ایــن ژانــر بــه
حســاب مــی آینــد.
نبوهیوکــو اوبایاشــی بــا فیلــم خانــه ()۱۹۷۷
روش جدیــدی در فیلمســازی را بــه نمایــش
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گذاشــت و هنــر عامــه را بــا وحشــت در هــم
آمیخــت .از ســوی دیگــر هیدئــو ناکاتــا بــا
حلقــه ( )۱۹۹۸تاثیــر زیــادی بــر فیلــم های
معاصر وحشــت گذاشــت .جــو آن (تاکاشــی
شــیمیزوز )۲۰۰۰همــراه بــا «حلقــه» در
ســینمای تجــاری دنیــا نــام ژاپــن را
دوبــاره بــر ســر زبــان هــا انداختنــد .ناکاتــا
و شــیمیزو هــر دو بــه هالیــوود مهاجــرت
کردنــد .در حــال حاضــر کیوشــی کوروســاوا
را وارث ایــن ژانــر میداننــد.

مرزهــای ایــن جزیــره نائومی کاواســه اســت
کــه محبــوب جشــنواره فیلــم کــن نیــز بــه
حســاب می آیــد .هیــروکازو کــوره ادا (مانند
پــدر ماننــد پســر) در حــال حاضــر یکــی
از مشــهورترین فیلمســازان ژاپنــی اســت.
او تصویــر زیبایــی از روابــط انســانی را در
فیلــم هایــش بــه نمایــش مــی گــذارد .هــر
دو فیلمســاز مــی تواننــد نبــض احساســی
تماشــاگر را بــا روایــت داســتان هــای خــود
در دســت بگیرنــد.

فیلمهای فوق خشن
فیلــم هــای فــوق العــاده خشــن بــا ســاختن
آثــاری ماننــد مجموعــه فیلم هــای «خوک
گینــه » عرضــه شــد .ایــن گونــه فیلــم هــا
معمــوال فاقــد بــن مایــه محکــم بودنــد امــا
داســتان هــای خــود را بــا نمایــش خــون و
خونریــزی غنــا مــی بخشــیدند .مخاطــب
ژاپنــی چنیــن فیلــم هایــی خشــونت
بیشــتری را از ایــن آثــار مــی خواســت

مشکالت متعدد سینمای ژاپن
موقعیــت ســینمای ژاپــن بســیار منحصــر
بفــرد اســت .در ژاپــن ســازمان حامــی
ســینما ماننــد مرکــز ملی ســینمای فرانســه
 cncکــه بــه فیلــم هــا کمــک مالــی مــی
دهــد وجــود نــدارد و مدیریــت و سیاســت
هــای امــروز حاکــم بــر ســینمای ژاپــن بــه
روز نیســت.
در حــال حاضــر یــک مدرســه ســینمایی

طــوری کــه فیلمســازانی ماننــد تاکاشــی
میکــه (آزمــون) و ســیون ســونو (دایــره
خودکشــی) بــه ســاختن ایــن نــوع فیلــم ها
روی آوردند.
فیلم های انیمیشن
فیلــم هــای انیمیشــن ژاپــن فصــل
جداگانــه ای را مــی طلبــد .بــی شــک
اســتاد مســلم ایــن حیطــه هایائــو میازاکی
اســت کــه آثــارش ارزش هــای انســانی
را بــا تکنیــک هــای منحصــر بفــرد
بــه نمایــش مــی گــذارد و بــا مخاطــب
ارتبــاط برقــرار مــی کنــد .شــاهزاده خانــم
مونونوکــه ( ،)۱۹۹۷یکــی از آثــار بســیار
مشــهور اوســت .کاتســوهیرو اوتومــو
(آکیــرا) و ساتوشــی کــن (پاپریــکا) دو
فیلمســاز دیگــر ایــن ژانــر هســتند کــه
محبوبیــت خــاص خــود را دارنــد.
یکــی از فیلمســازان محبــوب ژاپنی خــارج از

دولتــی در ژاپــن وجــود نــدارد .کارگــردان
هــا امتیــازی ندارنــد چراکــه پــس از جنــگ
جهانــی دوم تمــام امتیازهــا بــه کمپانــی
هــای تهیــه فیلــم داده مــی شــود .تولیــد
فیلــم هــای تجربــی و هنــری هــم ابتــر
مانــده اســت .بــه طــور میانگیــن در ســال
هــر ژاپنــی  ۱.۳بــار بــه ســینما مــی رود کــه
یعنــی ســه بــار از یــک کــره ای و فرانســوی
کمتــر.
در ســال  ۲۰۱۰فــروش ســاالنه ســینمای
ژاپــن  ۲۲۰میلیــارد یــن ( ۲.۴۲میلیــارد
دالر) بــوده اســت .بدیــن ترتیــب ژاپــن
پــس از آمریــکا دومیــن بــازار فیلــم را
دارد .در شــهر هــای توکیــو و اوزاکا بلیــت
ســینما تــا  ۱۸۰۰یــن هــم مــی رســد و
بــرای دانشــجویان و کهنســال هــا (بــاالی
شــصت ســال) تخفیــف قایــل مــی شــوند.
هرســال در ژاپــن جشــنواره مشــهور فیلــم
توکیــو برگــزار مــی شــود.

ســینمای کشــورها
MEHR NEWSAGENCY

مروری بر سینمای ژاپن

نگاهی به تولد صنعت انیمیشن در ژاپن/
سینمایی که جوانان دوستش دارند

صنعــت انیمیشنســازی ســال  ۱۹۱۷در عصــر فیلمهــای
صامــت بــا طراحــی هــا ،آزمــون و خطــا ،تکنیــک هــای
انیمیشــن ســازی کات اوت ( )cut outو متاثــر از آثــار
فرانســوی و آمریکایــی در ژاپــن شــروع شــد .مــردم آن
زمــان از کیفیــت بــاالی کتــاب هــای مصــور «مانــگا»ی
ژاپنــی حــرف مــی زدنــد امــا انیمیشــن ژاپنــی پرهزینــه تــر از
انیمیشــن هــای غربــی بــود و در ســایه محبوبیــت کارتــون
هــای کمپانــی دیزنــی قــرار داشــت.
آغاز نبردی سخت برای بقا
یکــی از حــوزه هایــی کــه بــه موقعیت مناســب انیمیشـنهای
ژاپنــی کمــک کــرد ،تولیــد انیمیشــن بــرای روابــط عمومی ها
و کمپیــن هــای تبلیغاتــی موسســات دولتــی بــود .زمانــی کــه
شــهر توکیــو و حومــه بـ ه خاطــر زلزلــه وســیع کانتــو در ســال
 ۱۹۲۳خســارت فراوانــی دیــد ،تولیــد انیمیشــن خانگــی نیــز از
نقطــه صفــر پــا گرفــت؛ هرچنــد در ابتــدا رشــد کمی داشــت و
صنعتــی کوچــک بــه شــمار مــی رفت.
ایــن صنعــت در حالــی بــرای بقــا تــاش مــی کــرد کــه قــادر
نبــود بــا نــوآوری هــای پــی در پــی ســینما از جملــه ظهــور
نخســتین فیلمهــای ناطــق در ســال  ۱۹۲۹و فیلــم رنگــی
در ســال  ۱۹۳۲هماهنــگ شــود .در ایــن دوران افوجــی نوبــارو
کارگــردان ســینما برای ســاختن انیمیشــن «دزد قلعــه باگودا»
بــا ســتایش بیــن المللــی روبــه رو شــد .او ایــن انیمیشــن را بــا
نقاشــی روی کاغــذ رنگــی ژاپنــی «شــیوگامی» و بــه روش
«بریــدن و چســباندن» ســاخت« .دزد قلعــه باگــودا» اولیــن
فیلــم در تاریــخ انیمیشــن ژاپنــی اســت کــه خــارج از کشــور با
تحســین روبهرو شــد.
در همــان ســالها بســیاری از هنرمنــدان انیماتــور یکــی
پــس از دیگــری ظهــور کردنــد امــا بــه دلیــل جنــگ ،کمبــود
وســایل بــه شــدت بــه چشــم مــی خــورد و ایــن مســاله کار
را بــرای آنهــا ســخت میکــرد .در آن شــرایط حتــی تولیــد
فیلــم هــای ســینمایی بــه آســانی میســر نبــود و کار انیماتورها
ســختتر شــده بــود .البتــه در ایــن دوران نخســتین فیلــم
بلنــد انیمیشــنی تاریــخ ســینمای ژاپــن بــه نمایــش عمومــی
درآمــد« :ســربازان دریایــی موموتــارو» کــه  ۷۷دقیقــه بــود
و نیــروی دریایــی ارتــش ژاپــن تهیــه فیلــم را برعهده داشــت.
«ســربازان دریایــی موموتــارو» انیمیشــنی تبلیغاتــی بــا هــدف
روحیــه بخشــیدن و تعهــد بــه جنــگ بــود.
کمــی پــس از پایــان یافتن جنــگ ،ســتاد کل نیروی اشــغالگر

متفقیــن  ۱۰۰هنرمنــد انیماتــور را در ویرانــه هــای حاصــل
از بمبــاران هــای شــهر توکیــو گــرد هــم آورد تــا کمپانــی
شــین نیهــون دوگاشــا را تاســیس کننــد .هــدف اشــاعه
سیاســت هــای اشــغال بــا تولیــد انیمیشــن هایــی در ســتایش
از دموکراســی بــود .بســیاری از هنرمنــدان بــه شــدت مســتقل
بودنــد و کمپانــی از بیــرون بــا مخالفــت هایــی رو بــه رو بود و
در نهایــت منحل شــد.
پیدایش تویی دوگا (کمپانی تویی انیمیشن)
بــا پایــان جنــگ جهانــی دوم ،ژاپــن آرام آرام خــود را از نــو
ســاخت .هیروشــی اوکاوا از تهیهکننــدگان ســینما در ژاپــن در
ســال  ۱۹۳۷انیمیشــن «ســفید برفــی» محصــول کمپانــی
دیزنــی را تماشــا کــرد و تحــت تاثیــر رنــگ هــای درخشــان
فیلــم قــرار گرفــت .او در ســال  ۱۹۵۶اســتودیوی مدرنــی
ســاخت کــه مــردم آنجــا را قصــری بــا دیوارهــای ســفید و
تهویــه هــوای مناســب توصیــف مــی کردنــد .او بدیــن ترتیب
کمپانــی «تویــی دوگا» را کــه امــروزه بــه کمپانــی «تویــی
انیمیشــن» تغییــر نام داده اســت ،تاســیس کــرد .هــدف اوکاوا
ـی شــرق بــود.
تبدیــل کــردن اســتودیو بــه کمپانــی دیزنـ ِ
کمپانــی اوکاوا نخســتین فیلــم خــود را «افســانه مــار ســفید»
انتخــاب کــرد .آنهــا تیمــی تحقیقاتــی بــه آمریــکا فرســتادند
و از چنــد کارشــناس دعــوت کردنــد کــه بــه عنــوان اســتاد
بــه ژاپــن ســفر کننــد .در نتیجــه آنهــا مــی توانســتند
خــط تولیــد سیســتم کمپانــی دیزنــی را در ژاپــن راه انــدازی
کننــد .کمپانــی ،کارمنــدان جدیــدی را اســتخدام کــرد و بــه
مهــارت هــای آنهــا احتــرام گذاشــت .آنهــا تحــت مدیریــت
انیماتورهــای کهنـهکاری ماننــد مــوری یاســوجی و دایکوهــارا
آکیــرا فیلــم «افســانه مــار ســفید» را ســاختند.
از آنجــا کــه پــس از جنــگ بیــکاری در ژاپــن زیــاد شــد ،ایــن
کمپانــی جدیــد توانســت تیمــی از جوانــان بااســتعداد را جــذب
کنــد تــا آنهــا بــا حقــوق کــم شــروع بــه کار کننــد .کمپانــی
تویــی دوگا از نــوع کمپانــی هــای کارگــری ســختگیر بــود .به
هرحــال زمانــی کــه دولــت دســتمزد کارمندانــش را دوبرابــر
کــرد تاثیــر آن بــر اقتصــاد مــردم نیــز مشــخص شــد .اوضــاع
مالــی کمپانــی بهــم ریخــت .هــر ســاله مــردم در جشــنواره
«مانــگا» کــه در بهــار برگــزار مــی شــد شــرکت مــی کردنــد.
ایــن جشــنواره مجموعــه هــای انیمیشــنی شــاهکارهای
جهــان را بــه نمایــش مــی گداشــت امــا درنهایــت جشــنواره
هــم برچیــده شــد .آینــده کمپانــی تویــی در هالــه ای از ابهــام
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فــرو رفــت .جنبــش کارگــری بــه اوج خــود رســید مــدام میان
کارگــران و کارفرمایــان اختــاف و دعــوا بــود .تاکاهاتو ایســائو
و هایائومیازاکــی کــه امــروز «اســتودیو جیبلــی» را دارنــد کار
خــود را از کمپانــی تویــی شــروع کردنــد .هایائــو میازاکــی در
ســال  ۱۹۶۳و ایســائو در ســال  ۱۹۵۹هــر دو از اعضــای فعــال
اتحادیــه کارگــری بودنــد .تاکاهاتــا مدیــر و میازاکــی منشــی
اتحادیــه بــود.
نخســتین فیلــم کمپانــی تویــی دوگا بــه نــام «افســانه مــار
ســفید» در ســال  ۱۹۵۸بــه نمایــش عمومــی در آمــد کــه
براســاس یــک داســتان چینــی بــود .میازاکــی کــه در دوران
دانشــجویی فیلــم را دیــده از کیفیــت بــاالی آن تعریــف کــرد.
نخستین سریال انیمیشنی ژاپن« :پسر فضایی»
اول ژانویــه ســال  ۱۹۶۳شــبکه تلویزیونــی فوجــی
یــک انیمیشــن  ۳۰دقیقــه ای بــه نــام «Tetsuwan
( »Atomuپســر فضایــی) پخــش کــرد .ایــن انیمیشــن
بــه شــدت محبــوب و موفــق شــد .در پــی نمایــش «پســر
فضایــی» شــکوفایی مجموعــه هــای انیمیشــنی آغاز شــد .در
آن دوران رقابــت بــرای جلــب تماشــاگران تلویزیونــی زیــاد
بــود .موفقیــت «پســر فضایــی» ســرآغاز نــوع جدیــدی از
صنعــت انیمیشــن ســازی ژاپــن شــد.
دســتمزد کمــی بــرای تولیــد «پســر فضایــی» (بــه
کارگردانــی تــزوکا اوســامو ،مدیــر کمپانی موشــی پروداکشــنز)
پرداخــت شــده بــود .دســتمزد کــم بــه ایــن معنــی بــود کــه
تولیدکننــدگان بایــد راهــی بــرای کــم کــردن هزینــه پیــدا می
کردنــد .آنهــا از طراحــی هــا کــم کردنــد ،در هــر تصویــر از
خطــوط کــم کردنــد و بیشــتر از عکــس اســتفاده کردنــد .آنهــا
روی پیرنگــی کار کردنــد کــه ســریع پیــش مــی رفــت و روش
هــای هوشــمندانه ای بــرای حرکــت تصاویــر تــا جلــوه هــای
صوتــی و دیالــوگ هــا پیــدا کردنــد.
کمپانــی تولیدکننــده حتــی از کپــی رایــت ســودی نبــرد .امتیاز
اســتفاده از شــخصیت «اتــم» کــه قهرمــان اصلــی انیمیشــن
بــود بــه اسپانســر کمپانــی -صاحــب یــک قنــادی بــه نــام
میجــی ســیکا -تعلــق داشــت .او از چهــره اتــم روی برنــد
شــکالت هــا اســتفاده کــرد .زمانــی کــه کمپانــی تــزوکا
درآمــدش کــم شــد او تصمیــم گرفــت کــه روی انتشــار
«مانــگا» ســرمایه گــذاری کنــد .مــردم تــزوکا را «خــدای
مانــگا» مــی خواننــد .او در ایــن عرصــه بــه موفقیــت دســت
پیــدا کــرد.
سال های وحشی و ظهور یک انیمیشن پول پاروکن
در ادامــه راه تجــارت ،بخــش اصلــی الگــوی مجموعــه هــای
انیمیشــنی ژاپــن شــد .مشــهورترین ژانــری کــه بــه آن مــی
پرداختنــد علمی-تخیلــی و فضایــی و ســپس دخترانــی بــا
قــدرت هــای فــوق طبیعــی بــود .در ســال  ۱۹۶۸مجموعــه
مشــهور تلویزیونــی بــا موضــوع بســکتبال بــه نــام «ســتاره
غــول ها» پخــش شــد .در پــی آن نخســتین اپیزود انیمیشــن
خانوادگــی  »»Sazae-sanســاخته شــد کــه تا امــروز هم
تولیــد و پخــش آن ادامــه پیــدا کــرده و در تاریــخ انیمیشــن
ســازی ژاپــن رکــورد طوالنــی تریــن مجموعــه را دارد .امــا هر
ســریالی نمــی توانســت موفــق باشــد و رقابت بــازار انیمیشــن
ســازی ســخت بــود.
کمپانــی تویــی دوگا بــه دلیــل هزینــه هــای گــزاف تولیداتش
دچــار کســری بودجــه شــد و رفتــه رفتــه در ســال ۱۹۷۲
تعطیــل شــد .کمپانــی موشــی پروداکشــنز در ســال ۱۹۷۲
اعــام ورشکســتگی کــرد ایــن در حالــی اســت کــه اتحادیــه
کارگــری کمــی بعــد کمپانــی را از تــزوکا گرفــت و تــا امــروز
ایــن کمپانــی مشــغول فعالیــت اســت .صنعــت انیمیشــن دچار
رکــود اقتصــادی شــد .دلیــل ایــن رکــود مشــکالت بــزرگ
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اقتصــادی ژاپــن از جملــه بحــران نفــت در ســال
 ۱۹۷۳و بــازار بــورس نیکســون در ســال ۱۹۷۱
بــود.
زمانــی کــه تولیــد مجموعــه هــای تلویزیونــی
متوقــف شــد عــده ای بیــکار شــدند .سیســتم
اربــاب رعیتــی کمپانــی تویــی از بیــن رفــت و
سیســتم کارمنــدی رواج یافــت ،بــه هــر حــال
کمپانــی هــا نیــاز بــه تغییــر سیســتم داشــتند.
در ایــن ســال هــای بینوایــی ،مجموعــه ای تولید
شــد کــه ایــده ســرگرمی ســازی کــودکان را بــه
چالــش کشــید .مجموعــه Uchū senkan
( »»Yamatoکشــتی جنگــی فضایــی
یاماتــو) در ســال  ۱۹۷۴پخــش شــد و در ســال
 ۱۹۷۷فیلمــی از روی آن ســاختند کــه بــه یــک
پدیــده اجتماعــی بــدل گشــت و در قلــب میلیون
هــا جــوان ژاپنــی جــای خــود را پیــدا کــرد.
گسترش طرفداران انیمیشن ژاپنی
بـه هر صورت انیمیشـن ژاپنـی جایگاه خـود را در
میان جوانـان و نوجوانان خارج از کشـور پیدا کرد.
در بعضی از کشـورها بزرگساالن مخالف انیمیشن
های ژاپنی بودند و نـام »»Japanimation
(بازی بـا کلمـات ژاپن و انیمیشـن) را بـرای آنها
انتخـاب کردنـد .مخالفان ،انیمیشـن هـای ژاپنی
را خشـن و بـی ارزش مـی دانسـتند .زمانـی کـه
 »»Kyandi kyandiدر فرانسـه پخـش
شـد ،دختـران جـوان فرانسـوی از پـای تلویزیون
تـکان نمـی خوردند .برخـی از والدیـن آنها مدعی
شـدند کـه فرزندانشـان را یـک فرهنـگ بیگانـه
فاسـد مـی کند .ولـی به مـرور پایـگاه طرفـداران
انیمیشـن هـای ژاپنـی در اقصی نقاط دنیا بیشـتر
شـد .بعضی از عالقـه مندان حتی می پرسـند که
چرا کشـور خودشـان نمـی تواند آثـاری تولید کند
کـه از انیمیشـن هـای ژاپنی پیشـی بگیرد؟
امــروزه واژه « »Japanimationبــه دیــده
تحقیــر و بــه خاطــر بــار منفــی اش بــه کار گرفته
نمــی شــود .در میــان کمپانــی هــای انیمیشــن
ســازی ژاپــن کــه در ســال هــای ۱۹۷۰و ۱۹۹۰
بســته شــدند تعــدادی توانســتند در ســال هــای
بعــدی بــه کار ادامــه بدهنــد امــا هرگــز صنعــت
انیمیشــن ســازی بــه ســال هــای طالیــی خــود
بازنگشــته اســت .شــهرت فــرم هــای دیگــر
ســرگرم ســازی ماننــد گیــم هــای ویدیویــی
حتــی تلفــن هــای همــراه ســبب شــد کــه در
بهتریــن ســاعات تلویزیــون بیننــده انیمیشــن
هــای تلویزیونــی در ســال  ۲۰۰۶بــه پاییــن ترین
حــد خــود برســد .دیگــر در شــبکه هــای تجــاری
کمتــر انیمیشــن پخــش مــی کننــد .شــبکه های
کوچــک نیــز بودجه کمــی بــرای تولید انیمیشــن
دارنــد .در حــال حاضــر صنعــت انیمیشــن ســازی
ژاپــن در برهــه حساســی قــرار دارد .درحقیقــت
بســیاری از کمپانــی هــای ســازنده بــا چنــگ و
دنــدان بــه کار ادامــه مــی دهنــد .ایــن در حالــی
اســت کــه انیمیشــن هــای ژاپنــی جایــگاه ویــژه
ای در جهــان پیــدا کــرده انــد .هایائــو میازاکــی
نــام شــناخته شــده ای در عرصــه جهانی اســت و
اســتودیو جیبلــی او فیلــم هــای انیمیشــن موفقی
مــی ســازد.
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پیــش از ایــن در بخــش نخســت ایــن مقالــه بــا تاریخچــه
انیمیشــن در ژاپــن آشــنا شــدیم امــا در ادامــه بــا ایــن مطلــب
مواجــه میشــویم کــه ژاپنــی هــا یــک مــدل انیمیشــن مــی
ســازند کــه در میــان متخصصــان بــه «انیمــه» anime
شــهرت دارد .ایــن کلمــه از واژه «انیمیشــن» مشــتق مــی
شــود .در حقیقــت آنچــه انیمــه را از دیگــر ســبک هــا متمایز
مــی کنــد ،کمبــود تغییرپذیــری شــخصیت هــا و بهــره گیری
از حــرکات کمتــر و مضامینــی اســت کــه بــر میگزینــد.
کمپانــی موشــی پروداکشــنز و انقالبــی در
انیمیشــن ســازی و تولــد نخســتین انیمــه
در کشــورهای غربــی «انیمــه» بــه معنــای هــر انیمیشــنی
محصــول کشــور ژاپــن اســت .بــرای ژاپنــی هــا نیــز بــی
توجــه بــه ســبک ســاختن انیمیشــن« ،انیمــه» همــان
انیمیشــن ژاپنــی اســت ،امــا متخصصــان و کارشناســان
صنعــت انیمیشــن ســازی ژاپــن نظیــر هایائــو میازاکــی
«انیمــه» را یــک ســبک انیمیشــن بــا حرکــت محــدود مــی
داننــد کــه بــه واســطه کمپانــی هــای ژاپنــی شــهرت پیــدا
کــرد.
همانطــور کــه در بخــش نخســت هــم خواندیــد پــدر
مانــگا «اوســاما تــزوکا» (مدیــر کمپانــی موشــی) بــرای
پاییــن آوردن هزینــه از تکنیــک هــای محدودیــت حرکــت
اســتفاده کــرد ،در حالــی کــه ســرعت در تولیــد را بــاال بــرد.
کمپانــی موشــی پروداکشــنز کــه نخســتین بــار انقالبــی در
صنعــت انیمیشــن کشــور ژاپــن بــه پــا کــرد« ،مانــگا»
(کتــاب هــای مصــور ژاپنــی) را دســتمایه انیمــه قــرار داد.
یکــی از ســبک هایــی کــه موشــی پروداکشــنز و مشــخصا
تــزوکا ابــداع کــرد انیمیشــن هــای «مانــگای متحــرک» بود
کــه در راســتای هــدف محدودیــت در حرکــت اســت .کمپانی
بــا اســتفاده از دو فاکتــور دســت یابــی بــه تلویزیــون ژاپــن و
کتــاب هــای مصــور «پســر فضایــی» نخســتین «انیمــه»
در ژاپــن را تولیــد کــرد« :پســر فضایــی»astro boy/

ســاخته اوســامو تــزوکا .کمپانــی موشــی پروداکشــنز ســبکی
فریبنــده را در انیمیشــن ســازی ژاپــن بــه وجــود آورد کــه تــا
امــروز ادامــه دارد.
نوبیوکــی تســوگاتا اســتاد انیمیشــن از دانشــگاه کیوتــو ســیکا
مــی گویــد« :از همــان ابتــدا تــزوکا عامدانــه انیمــه را خلــق
کــرد نــه انیمیشــن را».
کمپانــی موشــی از نوارهــای ســلولوئید چندینبــار اســتفاده
مــی کــرد و بــه ترفندهــای صــدا و تصویــری متکــی بــود
تــا توهــم حرکــت کامــل را ایجــاد کنــد« .پســر فضایــی»
نخســتین مجموعــه انیمــه در تاریــخ انیمیشــن ســازی ژاپــن
اســت .انیمــه هــا بیشــتر شــخصیت محــور بودنــد و بــرای
تلویزیــون تولیــد مــی شــدند.
و امــا در همــان دوره کمپانــی «جیبلــی» بــه مدیریــت
هایائــو میازاکــی ســبک انیمــه را رد کــرد .میازاکــی تفاوتی را
میــان انیمــه بــا دیگــر ســبک هــای انیمیشــن قائــل اســت و
انیمیشــن هــای خــود را انیمــه نمــی دانــد.
یکــی از ایرادهــای انیمــه ایــن اســت کــه محدودیــت در
حرکــت ،ریتــم تصویــر را کنــد مــی کنــد .بــا همــه ایــن
اوصــاف مجموعــه هــای انیمــه بســیار پرطرفــدار هســتند .از
انیمــه هــای مشــهور ژاپنــی کــه از تلویزیــون ایــران پخــش
شــده مــی تــوان بــه «فوتبالیســت هــا» اشــاره کــرد.
 ۱۰انیمیشن (انیمه) برتر
امــروزه نســل جدیــد عالقــه منــدان انیمیشــن بــا شــخصیت
هــا و مجموعــه هــای ژاپنــی ماننــد «پوکــه مــون»،
«دیجیمــون» و «دورامــون» آشــنایی دارنــد .آثــار کارگردان
هایــی ماننــد هایائــو میازاکــی کــه از مشــهورترین کارگــردان
هــای انیمیشــن در جهــان اســت و اســکاری هــم در خانــه
بــرای انیمیشــن «شــهر اشــباح» دارد و فیلمســازانی چــون
ساتوشــی کــن و مامــورو اوشــی بــا جدیــت غیرقابــل وصفــی
نقــد و بررســی مــی شــوند و ایــن در حالــی اتفــاق افتــاده
اســت که شــاید  ۱۰ســال پیش چنیــن نــگاه کارشناســانه ای
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بــرای انیمیشــن هــای ژاپنــی غیرقابــل تصــور بــود .در این
میــان هالیــوود هــم نقــش خــود را در عامــه پســند کــردن
و محبوبیــت انیمــه بــازی کــرده اســت بــه عنــوان مثــال
تارانتینــو در قســمت اول بیــل را بکــش ( )۲۰۰۳بــه انیمــه
ادای احتــرام کــرده یــا بــا انیماتریکــس ( )۲۰۰۳و ســه گانه
ماتریکــس بــه ایــن ســبک انیمیشــن ادای احترام میشــود.
موسســه فیلــم بریتانیــا پــس از ســاختن «بــاد مــی وزد»
بــه کارگردانــی میازاکــی در مقالــه ای  ۱۰انیمــه برتــر را
انتخــاب کــرده اســت .نکتــه جالــب اینجاســت کــه یکــی
از فیلــم هــای میازاکــی در میــان ایــن فهرســت قــرار دارد؛
در حالــی کــه او کارهــای خــود را بــه معنــای دقیــق کلمــه
انیمــه نمــی داند.
 -۱شــاهزاده کوچــک نورســه (ایســائو تاکاهاتا،
)۱۹۶۸
هایائــو میازاکــی و ایســائو تاکاهاتــا دو کارگــردان و بنیانگذار
اســتودیو جیبلــی در ســال هــای  ۱۹۶۰در کمپانی انیمیشــن
«تویــی» کار مــی کردنــد کــه بــا هــم آشــنا شــدند.

کمپانــی توئــی در ســال  ۱۹۵۶تاســیس شــد و در نخســتین
ســال هــای تولیــد انیمیشــن در ژاپــن تاثیــر بــه ســزایی
داشــت« .شــاهزاده کوچــک نورســه» از محصــوالت
کمپانــی توئــی اســت و میازاکــی و تاکاهاتــا بــه عنــوان
انیماتورهــای اصلــی ایــن انیمیشــن بودنــد .در «شــاهزاده
کوچــک نورســه» ســبک انیمیشــن هــای اســتودیو جیبلی
کــه بعدهــا توســط میازاکــی و تاکاهاتــا تاســیس شــد،
قابــل مشــاهده اســت .داســتان دربــاره شــاهزاده کوچــک
و خــرس ســخنگو و وردســتش اســت کــه مــی خواهنــد
روســتای آبــا و اجــدادی خــود را از دســت نیروهــای جادوگر
شــیطان صفتــی بــه نــام گرانوالــد نجــات بدهند .در مســیر
رفتــن بــه روســتا شــاهزاده بــا بــوران بــرف ،مــوش هــا،
ارتــش دشــمن کــه گــرگ هســتند روبــه رو مــی شــود
تــا آنکــه نیروهــای خــود را از میــان روســتاییان جمــع مــی
کنــد و علیــه جادوگــر مــی جنگــد.
تاکاهاتــا در ایــن انیمیشــن بــه هــدف خــود در خلــق
داســتانی دراماتیــک تر ،انیمیشــنی پرشــکوه تر و ســینمایی
تــر نســبت بــه آثــار همکارانــش در کمپانــی تویــی دســت
پیــدا مــی کنــد.
میازاکــی و تاکاهاتــا ســال  ۱۹۷۱از کمپانــی تویــی اســتعفا
مــی دهنــد و پــس از آن در شــرکت هــای مختلفــی کــه
انیمیشــن هــای تلویزیونــی تولیــد مــی کننــد مشــغول کار
مــی شــوند و  ۱۰ســال بعــد در عرصــه جهانــی بــه نامــی
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مشــهور تبدیــل مــی شــوند.
 -۲جن پابرهنه (موری ماساکی)۱۹۸۳ ،
جــن پابرهنــه بــر اســاس کتــاب مصــور و نیمــه
زندگینامــه ای بــه قلــم کیجــی نــاکازاوا تولیــد شــد.
ایــن کتــاب هــا در ســال  ۱۹۷۳بــه چــاپ رســیدند.
داســتان دربــاره بمــب هــای اتمــی اســت کــه آمریــکا
بــر ســر هیروشــما ریخــت و از نــگاه یــک پســر ۶
ســاله از خــود راضــی بــه نــام جــن ناکائــوکا روایــت
مــی شــود .قســمت دوم ایــن انیمیشــن ســه ســال
بعــد تولیــد شــد.
 -۳ناوســیکا از دره بــاد (هایائــو میازاکــی،
)۱۹۸۴
میازاکــی در پــروژه هایــی کــه انیماتــور بــود چندیــن ســال
روی جنبــه هــای طراحــی کار کــرد.او دیــر بــه صرافــت

کارگردانــی افتــاد و نخســتین بار بــرای مجموعه انیمیشــنی
شــبکه ان اچ کــی بــه نــام پســر آینــده کونــان ( )۱۹۷۸این
مســئولیت را پذیرفت .نخســتین انیمیشــن بلنــد او که رنگ
پــرده را دیــد «لوپــن ســوم :قلعــه کاگلیوســترو» ()۱۹۷۹
نــام داشــت .نقطــه عطــف کارنامــه میازاکــی بــا اقتبــاس
از کتــاب هــای مانــگای خــودش در «ناوســیکا از دره باد»
شــکل گرفــت .داســتان در دنیایــی روایــت مــی شــود کــه
یــک جنــگ اتمــی در صدهــا ســال پیــش آنجــا را نابــود
کرده اســت.
ایــن انیمیشــن نــام میازاکــی را مطــرح کــرد و موفقیــت
ایــن اثــر ســبب شــد او بــرای تولیــد انیمیشــن بعــدی
یعنی«الپوتــا :قلعــه در آســمان» ( )۱۹۸۶اســتودیو جیبلــی
را تاســیس کنــد .ایــن انیمیشــن بســیاری از موتیــف هــای
آشــنای مشــترک آثــار میازاکــی را دارد؛ توجــه بــه محیــط
زیســت ،آمیختــن فــن آوری هــای قــرون وســطایی
و آینــده نگرانــه ،تــم قــدرت رهایــی بخــش حرکــت در
آســمان و حضــور دختــری نوجــوان در قلــب درام.
معمــوال شــخصیت دختــر نوجــوان «قــاب» بیشــتر
فیلمنامــه هــای ایــن اســتاد مســلم انیمیشــن ســازی
اســت .شــخصیت ناوســیکا را مــی تــوان الگــوی
اولیــه دیگــر انیمیشــن میازاکی«شــاهزاده خانــم مونونوکه»
دانســت.
 -۴آکیرا (کاتسوهیرو اوتومه)۱۹۸۸ ،
کاتســوهیور «آکیــرا» را برگرفتــه از مجموعــه مانــگای
 ۲هــزار صفحــه ای خــود اقتبــاس کــرد .ایــن کتــاب
هــای مصــور از ســال  ۱۹۸۲تــا  ۱۹۹۰منتشــر مــی

شــدند .داســتان در یــک دنیــای آینــده و آلترناتیــو
مــی گــذرد .داســتان  ۳۱ســال پــس از پایــان جنــگ
جهانــی دوم اتفــاق مــی افتــد کــه بــا یــک انفجــار اتمــی
در ســال  ۱۹۸۸بــه پایــان رســید و پایتخــت را نابــود
کــرد ،امــا توکیــو دوبــاره نوســازی مــی شــود و شــهر
شــاهد روزهــای بهتــری نیســت .افســران ارتــش بــا
سیاســتمداران همنــوا هســتند ،خیابــان هــای پــر از بــی
خانمــان اســت ،گــروه هــای تروریســتی و گنگســترهای
دوچرخــه ســوار در شــهر بیــداد مــی کننــد .یکــی از
اعضــای گنگســتر نوجوانــی بــه نــام ترئــو اســت کــه
تــوان روحــی و روانــی او ســبب مــی شــود کــه صاحبــان
قــدرت نــگاه ویــژه ای بــه او داشــته باشــند.
«آکیــرا» بــه دلیــل خــط روایــی پیچیــده و جلــوه هــای
پویــای بصــری و تــه مایــه سیاســی دربــاره نســل جدیــدی
کــه نقــش کلیــدی در نابــودی توکیــو و نوســازی این شــهر
بــازی مــی کننــد تمــام فرضیــه هــای مدیــوم انیمیشــن
ســازی دســتی را بــه چالــش مــی کشــد« .آکیــرا» را مــی
تــوان تاثیرگذارتریــن فیلــم دوره خــود دانســت.
 -۵مارکــوس پــاس :فیلــم (شــوجی کاواموری
و شــینیچیرو واتانابه)۱۹۹۵ ،
مارکــوس نمونــه کاملــی از زیــر ژانــر علمــی تخیلی اســت.

در ایــن انیمیشــن روبــات هــا بــا یکدیگــر نبــرد مــی کننــد
و روبــات هــا بــه جــت هــای جنگنــده مافــوق صــوت
تغییــر شــکل مــی دهنــد .روبــات هــا توســط امــواج مغزی
خلبــان هــای انســان نمــای خــود کنتــرل مــی شــوند.
 -۶آبی کامل (ساتوشی کن)۱۹۹۸ ،
داســتان دربــاره دختــری بــه نــام میمــا کیریجــو اســت.
وقتــی میمــا کیریجــو گــروه پــاپ دخترانــه ای بــه نــام
«چــام!» را تــرک مــی کنــد تــا بازیگــر بشــود بســیاری
از هــواداران خــود را ناراضــی مــی کنــد .او یــک الگــوی
رســانه ای اســت کــه از خوانندگــی بــه بازیگــر تلویزیونــی

ســینمای کشــورها
MEHR NEWSAGENCY

تبدیــل مــی شــود .تردیدهــای میمــا شــروع مــی شــود.
جســدهایی را اطــراف خــود مــی بینــد و خصــوص تریــن
افــکارش را در وب ســایتی بــه نــام اتــاق میمــا مــی خوانــد.
امــا مســئول ایــن وضعیــت کیســت؟
ایــن انیمیشــن ترســناک و روانشناســانه نخســتین فیلــم
ساتوشــی کــن اســت .ایــن اثــر یــک تریلــر روانشناســانه
اســت و از مضمــون متــداول انیمیشــن هــا فاصله و ســبک
بصــری خاصــی دارد .همانگونــه کــه کارگــردان مشــهور
آمریکایــی راجــر کورمــن دربــاره آبــی کامــل مــی گویــد:
«اگــر آلفــرد هیچــکاک بــا والــت دیزنــی همــکاری مــی
کــرد نتیجــه اش چنیــن فیلمــی مــی شــد هــر چنــد اســتاد
دلهــره هرگــز تــا ایــن حــد خشــن نبــود».
ساتوشــی کــن تــا مرگــش در ســال  ۲۰۱۰بــه دلیــل ابتــا
بــه ســرطان لوزالمعــده ،بــه رویکــرد مشــابه و خــود بــه
انیمــه ادامــه داد.
 -۷متروپلیس (رینتارو)۲۰۰۱ ،
اوســامو تــزوکا تاثیــر شــگرفی بــر فرهنــگ ژاپــن _ چــه
در کتــاب هــای مصــور و چــه حضــور پررنــگ در دنیــای
انیمیشــن_ گذاشــت .مانــگای «متروپلیــس» تــزوکا که در
ســال  ۱۹۴۷بــه چــاپ رســاند بــه طــور روشــن متاثــر از
فیلــم کالســیک فریتــز النــگ «متروپلیــس» نبــود امــا
تــزوکا تصاویــری از اثــر فریتــز النــگ را کــه در دوران
کودکــی در مجــات ســینمایی دیــده بــود در کتــاب هــای
مصــور خــود بازآفرینــی کــرد .بــه هــر حــال ایــن اتوپیــای
شــهری کــه تــزوکا در مانگای خــود تصویــر کرد دســتمایه
فیلــم انیمیشــن رینتــارو قــرار گرفــت .پنــج ســال طــول
کشــید تــا «متروپلیــس» ســاخته شــود و  ۱۵میلیــون دالر
هزینــه تولیــد آن بــود.
 -۸روح در صــدف  :۲معصومیــت (اوشــی
مامــورو)۲۰۰۴ ،
نخســتین فیلــم اوشــی مامــورو کــه برگرفتــه از مجموعــه

کتــاب هــای مصــور «روح در صــدف» نوشــته شــیرو
ماســامون و شــخصیت هــای بخــش تروریســت ضــد
ســایبری «بخــش  »۹در داســتان ســاخته شــد ســر و
صــدای زیــادی در عرصــه بیــن المللــی بــه پــا کــرد.
داســتان ایــن فیلــم دربــاره یــک ویــروس کامپیوتری اســت
کــه هــوش خــود را دارد و در دنیایــی بــه ســر مــی بــرد
کــه ســاکنانش هایبریــد هســتند و معاملــه هــای اقتصــادی
و سیاســی از طریــق شــبکه هــای الکترونیکــی انجــام مــی

شــود .در حقیقــت ایــن انیمیشــن تعریــف دوبــاره ای از
زندگــی در عصــر الکترونیــک ارایــه مــی دهــد.
 -۹تکونکینکریت (مایکل آریاس)۲۰۰۶ ،
تکونکینکریــتTekkonkinkreet /برگرفتــه از کتاب

مصــوری از تایــو ماتســوموتو اســت کــه یــک فیلمســاز
آمریکایــی مایــکل آریــاس آن را ســاخت.
داســتان در دنیــای آینــده مــی گــذرد و دربــاره زندگــی
دو پســر کوچــک یتیــم اســت .آنهــا روزهــا بــرای زنــده
مانــدن در خیابــان هــا تــاش مــی کننــد و زندگــی
بــرای شــان ســخت مــی شــود.آنها بایــد بــا کمــک ا
قــدرت هــای ابرقهرمانانــه بجنگنــد و شــهری را نجــات
بدهند.تمــام عوامــل ایــن انیمیشــن ژاپنــی هســتند جــز
کارگــردان.
 -۱۰جنــگ هــای تابســتان (مامــورو هوســودا،
)۲۰۰۹
مامــورو هوســودا ظــرف  ۱۰ســال گذشــته بــا ســاخت
انیمیشــن هایــی ماننــد دختــری کــه در زمــان حرکــت می
کنــد (  )۲۰۰۶و تولــه گــرگ هــا ( )۲۰۱۲مــورد توجــه
منتقــدان قــرار گرفــت.
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او توانســته در داســتان هایــش تعادلــی میــان هــوش
مصنوعــی و دســت یابــی بــه ایــن دنیــا ایجــاد کنــد.
«جنــگ هــای تابســتان» نمونــه کامــل چنیــن ویژگــی
اســت و پیرنگــی دارد کــه بــه دنیــای مجــازی و واقعــی
مــی پــردازد .مامــورو هوســودا بــرای اســتودیو جیبلــی

نیــز انیمیشــن «چطــور قلعــه را حرکــت بدهیــم» را
ســاخت.
 ۱۰انیمه برتر از نگاه مردم
در پایــان مقالــه ۱۰ ،انیمــه برتــر بــه رای مــردم را معرفــی
مــی کنیــم کــه موسســه فیلــم بریتانیــا در فراخوانــی در
پایــان مقالــه « ۱۰انیمــه برتر» نظــر آنها را خواســتار شــده
است.
مدفــن کــرم هــای شــبتاب ( ،)۱۹۸۸بــازی ذهن (ماســاکی
یوآســا ،)۲۰۰۴ ،تخــم فرشــته (مامــورو اوشــی،)۱۹۸۵ ،
شــاهزاده خانــم مونونوکــه (هایائــو میازاکــی،)۱۹۹۷ ،
بازیگــر هــزاره (ساتوشــی کــن ،)۲۰۰۱ ،پدرخوانــده هــای
توکیــو (ساتوشــی کــن و شــوگو فوریویــا ،)۲۰۰۳ ،جیــن-
راث (هیرویوکــی اوکیــورا ،)۱۹۹۹ ،بالدونــای غــم و انــدوه
(ایچــی یاماموتــو ،)۱۹۷۳ ،شــب کهکشــان ریــل قطــار
(جیســابورو ســوجی)۱۹۸۵ ،
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مروری بر سینمای ترکیه

سینمای ۱۰۰سالهترکیهدریکنما/فیلمهایمستقلوهنریمیدرخشند
تاریــخ کشــور ترکیــه پــر بــار و آکنــده از داســتان های شــنیدنی
اســت و عناصــر نامتجانســی کــه بــر تــارک تاریــخ کشــور
ترکیــه نقــش بســته بــر ســینمای ایــن کشــور نیــز تاثیــر
گذاشــته اســت.
مســیری کــه ســینمای ترکیــه پیمــوده منفــک از تاریخچــه
جمهــوری ترکیــه نیســت .ایــن مســیر بــا سیاســت ،تغییــرات
اجتماعــی ،خرافــات ،تــرس هــا ،از دســت دادن کشــور بــه دلیل
مهاجــرت هــا در هــم تنیــده شــده اســت و از آنجــا کــه در
بزنــگاه هــای تاریخــی همیشــه هنــر ملهــم از واقعیــت بــوده
ســینمای ترکیــه هــم همیــن مســیر را رفتــه اســت.
نخســتین فیلمــی کــه در ترکیــه بــه نمایــش درآمــد در ســال
 ۱۸۹۶بــود .در ســال هــای  ۱۹۲۰دو کمپانــی ســکان ســینمای
ترکیــه را بــر عهــده داشــتند و فیلــم هــا وارداتــی بودنــد .در
ســال هــای ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰کارگــردان تئاتــر موشــین ارطغــرل
دســت خالــی هویــت ســینمای ملــی ترکیــه را ســاخت .او در
ســال هــای ابتدایــی  Yesilcam ،۱۹۵۰را بنیــان گذاشــت.
ایــن اصطالحــی اســت کــه بــرای ســینمای ترکیــه بــه کار می
بردنــد .در ســال هــای  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰ســینمای ترکیــه رونــق
گرفــت و ســاالنه بیــش از  ۳۰۰فیلــم در ایــن کشــور تولیــد می
شــد .در ســال هــای  ۱۹۸۰ایــن رقــم کاهــش پیــدا کــرد .ســال
هــای  ۱۹۹۰دوران ســختی ســینمای ترکیــه بــود امــا در ســال
هــای  ۲۰۰۰ســینمای مســتقل ترکیــه بــا تولیــد فیلــم هــای
بیشــتری رونــق پیــدا کــرد.

نخستین فیلم تاریخ سینمای ترکیه
منابــع رســمی اعــام کردنــد کــه نخســتین فیلــم تاریــخ
ســینمای ترکیــه مســتند «نابــودی بنــای یادبــود روســیه در
ســن اســتفانو» در ســال  ۱۹۱۴اســت .نخســتین فیلــم ناطــق
ترکیــه «ازدواج همــت آقــا» محصــول  ۱۹۱۶اســت .در ایــن
دوران کمپانــی ایپــک فیلــم و کمــال فیلــم بیشــتر فیلــم هــا را
تهیــه مــی کردنــد .ایــن دو کمپانــی آرام آرام صنعــت ســینمای
ترکیــه را گســترش دادنــد.
پدر سینمای ترکیه
در صنعــت ســینمای ترکیــه موشــین ارطغــرل را بــه عنــوان
کســی میشناســند کــه بــه صنعــت ســینمای ترکیــه ســر
و شــکل داد .او در ســال  ۱۸۹۲چشــم بــه جهــان گشــود و

پیشــگام کارگردانــی و بازیگــری در تئاتــر ترکیــه بــود و ســپس
بــه ســینما ملحــق شــد .موشــین در ســال هــای  ۱۹۲۰بــه
ســینمای ترکیــه پیوســت و ســالیان طوالنــی پیشــگام ســینما
بــود .کارنامــه کاری او طیــف گســترده ای از ژانرهــا را دارد از
کمــدی گرفتــه تــا درام .او رمــان هــا را بــه فیلــم تبدیــل مــی
کــرد و بخاطــر آثــار ارطغــرل بــود کــه مــردم ترکیــه به ســینما
رفتــن خــو گرفتنــد.
ســلطه ارطغــرل بــر ســینمای ترکیــه در ســال هــای میانــی
 ۱۹۴۰بــا ورود فیلمســازان جوانــی کــه پیشــینه تئاتــری
نداشــتند از بیــن رفــت .در ســال  ۱۹۴۳تنهــا یــک فیلــم
در ترکیــه ســاخته شــد کــه کارگردانــش ارطغــرل بــود امــا
در ســال  ۱۹۴۷ایــن رقــم بــه  ۱۲فیلــم رســید .فیلمســازانی
ماننــد ســادان کامیــل و فــرخ کنــچ بــه ســینمای ترکیــه
تنــوع آوردنــد .تشــکیل انجمــن تهیــه کننــدگان ســینما
بــه تهیــه کننــدگان فرصــت همــکاری هــای مشــترک داد.
نخســتین جشــنواره ســینمایی ترکیــه در ســال  ۱۹۴۸راه
انــدازی شــد تــا بــه تبلیــغ ســینمای ترکیــه بپــردازد .در ایــن
ســال هــا بــرای رونــق ســینمای ترکیــه گام هــای مثبتــی
برداشــتند.
شــکوفایی ســینمای ترکیــه از ســال هــای ۱۹۵۰
تــا ۱۹۷۰
بــا افزایــش تولیــدات ســینمای ترکیــه مخاطــب ســینما نیــز
بیشــتر شــد و کمپانــی هــای جدیــد تولیــد فیلــم تاســیس
شــدند .در ایــن ســال هــا فیلــم هــای مهمــی در تاریــخ
ســینمای ترکیــه بــه تولیــد رســیدند کــه ســبک هــای مختلف
و متمایــزی داشــتند.
فیلــم هایــی ماننــد «کانــون نامینــا» ســاخته لطفــی آکاد،
زبــان ســینمایی جدیــدی را در ترکیــه بــه وجــود آورد و از فیلــم
هــای ایســتای دهــه هــای گذشــته فاصلــه گرفــت .در ســال
هــای  ۱۹۵۰عاطــف ییلمــاز وارد عرصــه فیلمســازی شــد کــه
نــام کلیــدی در تاریــخ ســینمای ترکیــه اســت .ییلمــاز صدهــا
فیلــم ســاخت؛ از ملــودرام هــای ســنگین گرفتــه تــا فیلــم های
شــخصی تــر .او یکــی از چهــره هــای مطــرح ســینمای ترکیــه
اســت.
در ایــن ســال هــا تهیــه کننــدگان دنبــال فیلمنامــه هــای نــو،

بازیگــران و فیلمســازان جدیــد بودنــد بنابرایــن در ایــن ســال ها
گرایــش هایــی جــذاب و نویــی در ســینمای ترکیــه بــه وجــود
آمــد کــه ایــن رونــد تــا مــدت هــا ادامــه داشــت.
ماننــد هالیــوود کــه شــخصیت هــای ادبــی و نویســندگان
گاهــی وارد حیطــه فیلمنامــه نویســی مــی شــدند در ســینمای
ترکیــه نیــز ایــن گرایــش پدیــد آمــد و نمایشــنامه نویســان
مشــهوری ماننــد هلــدون تانــر بــه ســینما گرویدنــد .در ســال
هــای  ۱۹۵۰خواننــدگان مشــهور نیــز بــه بازیگــری روی آوردند
و خوانندگانــی ماننــد زکــی مــورن در فیلــم هــای متعــددی
نقــش آفرینــی کردنــد.
در همیــن ســالها کــم کــم ســتارگان ترکــی متولــد و اکــرم
بــورا ،یبولمــاز گونــی ،گوکســل آرســوی وارد صنعــت ســینمای
ترکیــه شــدند .در ایــن ســال هــا ســتارگان زن نیــز خــوش
درخشــیدند کــه تــرکان ســورای ،گونــول یــازار از جملــه آنهــا
بودنــد.
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دهــه  ۱۹۶۰بــا کودتــا در ترکیــه آغــاز شــد ،امــا ایــن تغییــرات
سیاســی تاثیری بر ســینما نگذاشــت .بیــش از  ۵۰کارگــردان در
ایــن ســال هــا فیلــم مــی ســاختند .کونیــت آرکیــن بــه عنــوان
یــک ســوپر اســتار بــرای اولیــن بــار مقابــل دوربیــن قــرار
گرفــت و نــام هــای شــناخته شــده بــه فعالیــت ادامــه دادنــد.
ســال هــای ۱۹۶۰دوران تولیــد فیلــم هــای «بــزن بــرو»
ای اســت .فیلــم هایــی کــه ظــرف ســه روز بــه تولیــد مــی
رســیدند .تهیــه کننــدگان دنبــال متن هــای عامــه پســند بودند
کــه بتــوان از آنهــا اقتبــاس کــرد .فوتــو رمان هــا و کتــاب های
مصــور دســتمایه فیلــم هــا شــدند .فیلــم هــای ابرقهرمانــی در
ســینمای ترکیــه بــه تولیــد رســیدند .اقتبــاس هــای ترکــی
از کتــاب هــای مصــوری ماننــد فلــش گــوردن ،فانتومــا و
ســوپرمن بــه نمایــش عمومــی درآمدنــد کــه اقتبــاس هــای
ارزانــی بودنــد.
در ســال هــای  ۱۹۷۰هــر ســال بــه طــور میانگیــن  ۲۵۰فیلــم
تولیــد می شــد .ایــن میــزان فیلــم را  ۵۰فیلمســاز می ســاختند.
بعضــی از آن فیلــم هــا مــدل «بــزن بــرو»ای بــود .در ایــن
دوران ژانــر « »Arabsekدر ســینمای ترکیــه بــه وجــود آمــد.
ســینمای ترکیــه در عرصــه بیــن المللــی شــهرت چندانــی
نداشــت .امــا در ســال هــای  ۱۹۶۰اتوبــوس ســاخته تونــک
اوکان در جشــنواره هــا ی متعــددی بــه نمایــش در آمــد و
/Arkadasدوســت(یبولماز گونــی) مــدل جدیــدی از درام
هــای اجتماعــی را بــه ســینمای ترکیــه معرفــی کــرد .بــا
پایــان دهــه  ۷۰ســینمای ترکیــه چندیــن فیلــم معتبــر تولیــد
کــرده بــود کــه در تاریــخ ســینمای ترکیــه مانــدگار شــدند.
فیلــم هایــی ماننــد هــاکاری ســاخته بیــر مویســم کــه جوایــز
متعــددی بــرد.
در ســال هــای میانــی ۱۹۷۰کمــدی هــای ســخیف رونــق
ویــژه ای پیــدا کــرد و دوران ســختی بــرای عــده ای از
فیلمســازان رقــم زد.

از ممیــزی تــا تولیــدات ارزان در ســال هــای ۱۹۸۰
و ۱۹۹۰
سـال هـای  ۱۹۸۰دهـه تلخـی بـرای سـینمای ترکیـه اسـت.
دومیـن کودتـای سیاسـی و نوارهـای ویدیویـی تاثیـر منفـی بر
سـینمای ترکیه گذاشـتند .در این سـال هـا تماشـاگر فیلم های
ترکـی کم شـد .ایـن سـختی بـرای بازیگـران زن و مـرد ترکیه
هـم بـود .سیسـتم سـتاره سـازی کـه در سـال هـای  ۱۹۴۰در
ترکیـه بـه راه افتـاد رفته رفتـه از بین رفـت .در ایـن دهه چندین
جشـنواره سـینمایی به راه افتاد کـه مخاطب خاص داشـت .آنها
دنبـال کشـف اسـتعدادهای نو بودنـد .بـا راه افتادن شـبکه های
خصوصـی تلویزیون و فنـآوری فیلم های ویدیویـی Uکارگردان
هـای ترک رو بـه تولیـدات ارزان آوردنـد .مخاطب ایـن فیلم ها
کارگـران تـرک مهاجر در کشـور آلمـان بودند که می خواسـتند
یـاد و خاطـره وطـن را حفـظ کننـد .تولید فیلـم هـای ترکی به
شـدت کاهـش پیـدا کـرد و ایـن روند تـا سـال هـای  ۲۰۰۰به
همیـن منـوال ادامه داشـت.
فیلمســازانی ماننــد عاطــف ییلمــاز بــه ســاختن فیلــم هایــی
بــا مضامیــن جــذاب ادامــه دادنــد .فیلــم هــای ییلمــاز در ایــن
دوران بــه زنــان در جامعــه ترکیــه مــی پرداخــت .در ســال های
 ۱۹۸۰ممیــزی نقــش کلیــدی در ســینما ایفــا کــرد .تــا ســال
هــای ابتدایــی  ۱۹۹۰همیــن رونــد بــود و مشــکالتی را ایجــاد
مــی کــرد .نمایــش فیلــم «جــاده» ســاخته ییلمــاز گونــی کــه
بــه موضــوع زندانیــان کــردی مــی پرداخــت کــه بــه خانــه بــر
مــی گردنــد تــا مــدت هــا (ســال  )۱۹۹۹در ترکیــه ممنــوع بــود
در حالیکــه «جــاده» از جشــنواره فیلــم کــن برنــده نخــل طــا
در ســال  ۱۹۸۲شــده بــود.
احیای سینمای ترکیه
در ســال هــای میانــی  ۱۹۹۰ســازمان اروپایــی «اروپیــن فیلــم
فانــد یــورو ایمیجــز» بــه فیلمســازان جــوان کمــک کــرد .ایــن
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ســال هــا شــروع تغییراتــی اســت کــه از ســال  ۲۰۰۰بــه آن
ســو تاثیــرش را بــر ســینمای ترکیــه نشــان مــی دهــد .فیلــم
هایــی ماننــد «راهــزن» ســاخته یــاوز تــرگل و محصــول ۱۹۹۶
و «ویزونتــل» ســاخته ییلمــاز اردوغــان محصــول  ۲۰۰۱نشــان
از عالقــه تماشــاگران تــرک بــه تولیــدات محلــی دارد.
در حالـی کـه فیلمسـازانی ماننـد نـوری بیلگـه جیلان ،زکـی
دمیرکوبـوز ،درویـش زعیـم بـه شـکل گیـری سـینمای هنری
ترکیـه در این سـال ها کمـک کردند سـمیح کاپـان اوغلو یکی
دیگر از چهره های مطرح سـینمای هنری ترکیه اسـت و یسـیم
اوسـتان اوغلـو و رهـا اردم دو چهـره مطـرح دیگـر فیلـم هـای
هنـری ایـن روزهـای ترکیه هسـتند که نمی تـوان تاثیـر آنها را
بـر صنعت سـینمای ایـن کشـور نادیـده گرفت.
در همیــن ســال هــا اســتانداردهای تکنیکــی فیلــم هــای عامه
پســند ترکیــه بهتــر شــد و مــی تــوان گفــت حماســه هــای
تاریخــی ماننــد «فتــح  »۱۴۵۳و مجموعــه «دره گــرگ هــا» به
لحــاظ تکنیکــی کــم از آثــار هالیــوودی ندارنــد.
در ایــن ســال هــا ســینمای مســتقل ترکیــه بــا تولیــد فیلمهای
بداهــه پردازانــه ماننــد «مــردان روی پــل» Koprudekiler
و درام هــای کــم هزینــه ماننــد «بــی عیــب و نقــص هــا»
ســاخته رامیــن متیــن نشــان داد مــی شــود بــا بودجــه ناچیــز
فیلــم هــای جــذاب ســاخت.
فیلــم هــای کــم هزینــه ســینمای ترکیــه از ســینمای جریــان
اصلــی کامــا متمایــز اســت .دو ســال پیــش نــوری بیگلــه
جیــان بــرای «خــواب زمســتانی» نخــل طــا کــن را بــرد و
«عســل» ســاخته ســمیح کاپــان اوغلــو برنــده خــرس طالیــی
جشــنواره برلیــن شــد.
در حـال حاضـر سـینمای مسـتقل ترکیـه بـه مراتـب شـهرت
بیشـتری از سـینمای جریـان روز آن کشـور دارد .هـر سـاله
جشـنواره های متعـددی در ترکیه برگزار می شـود که جشـنواره
فیلم اسـتانبول معتبرترین جشـنواره سـینمایی این کشـور است.

ســینمای کشــورها
MEHR NEWSAGENCY
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مروری بر سینمای ترکیه

سریالسازی؛ ابزار درآمدزایی و صادرات فرهنگ در دستان ترکیه

ســال  ۲۰۰۴کشــور ترکیــه تنهــا  ۱۰میلیــون دالر از
سریالســازی و صــادرات آن بــه کشــورهای دیگــر ســود
مــی بــرد ولــی ایــن رقــم در ســال  ۲۰۱۲بــه  ۲۰۰میلیــون
دالر رســید و در حــال حاضــر محمــت بایوککســی رئیــس
مجمــع صادرکننــدگان ترکیــه مــی گویــد ترکیــه بــه بیــش از
 ۷۵کشــور مجموعــه هــای تلویزیونــی مــی فروشــد کــه حجم
ایــن صــادرات امســال یعنــی ســال  ۲۰۱۶بیــش از  ۳۵۰میلیون
دالر خواهــد شــد.
بایوککســی مــی گویــد« :ســینما و تلویزیــون اهمیــت حیاتــی
بــرای ترکیــه دارد و بــه یــک قــدرت موثــر بــرای فرهنــگ
کشــورهای منطقــه و همســایه تبدیــل شــده اســت».
دو ســال پیــش و در ســال  ۲۰۱۴بود کــه مجمــع صادرکنندگان
ترکیــه بــا شــعار «ترکیــه :کشــف توانایــی» بــه تبلیــغ کشــور
ترکیــه در دنیــا پرداخــت .محمــت بایکوکســی مــی گویــد« :مــا
ایــن شــعار را انتخــاب کردیــم تــا بــه دنیــا بگوییــم توانایــی
هــای ترکیــه را کشــف کننــد .بخــش ســینمای ترکیــه بــا
 ۱۰۰ســال قدمــت توانایــی زیــادی دارد و مــی توانــد در بــازار
جهانــی بــه رقابــت بپــردازد .ایــن رقابــت مــی توانــد در بخــش
هــای مختلــف باشــد از فیلمنامــه نویســان گرفتــه تــا بخــش
بازیگــران».
پخش ساالنه  ۵۲۰۰ساعت سریال
بــه گــزارش میــدل ایســتای ،هــر مجموعــه تلویزیونــی ترکیــه
دســت کــم شــامل  ۴۰اپیــزود مــی شــود کــه هــر اپیــزود ۱۳۰

دقیقــه اســت و معمــوال ســاالنه  ۵۲۰۰ســاعت از برنامــه هــای
تلویزیــون هــای محلــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد.
ایــن مجموعــه هــا بــا بودجــه متوســط  ۶۰۰هــزار لیــر (۲۰۰
هــزار دالر) بــرای هــر اپیــزود تهیــه مــی شــوند کــه بیشــتر
ایــن هزینــه صــرف طراحــی لبــاس و صحنــه ،تجهیــزات
فنــی و بازیگــران مــی شــود .بــه گفتــه بســیاری از دســت
انــدرکاران صنعــت ســینما و تلویزیــون کــه بــه طــور حرفــه
ای مشــغول کار هســتند ،هزینــه تولیــد و طراحــی صحنــه و
لبــاس مــی توانــد چنــان بــاال باشــد کــه اغلــب بــه زیــان
کارگــران صحنــه شــود.
مریــچ دمیــرای از ســال  ۲۰۰۰بــه ایــن ســو بیــش از هــزاران
صفحــه بــرای مجموعــه هــای ترکــی فیلمنامــه نوشــته اســت.
از جملــه آثــار او جدیدتریــن اپیزودهــای Arka Sokaklar
«خیابــان هــای پشــتی» اســت« .خیابــان هــای پشــتی» یــک
مجموعــه جنایــی و طوالنــی اســت کــه بــه طــور مــداوم ۹
ســال اســت از شــبکه هــا پخــش مــی شــود.
دمیــرای مــی گویــد« :بــه عنــوان فیلمنامــه نویــس تا  ۱۰ســال
پیــش همــه چیــز شــگفت انگیــز بــود .ســپس هــر هفتــه ۶۰
دقیقــه بــرای هــر اپیــزود بایــد مــی نوشــتم .امــروزه  ۱۳۰دقیقه
بایــد بنویســم .کار نــگارش بــه یــک فرآینــد مکانیکــی و نــه
چنــدان دلچســب تبدیــل شــده کــه فقــط بحــث ادامه ملــودرام
مطــرح اســت».
یکــی از جدیدتریــن مجموعــه هــای ترکــی کــه در حــال تولید
اســت« )Poyraz Karayel( ،بــرای پســرم» نــام دارد.
«بــرای پســرم» داســتان مافیایــی را بــا خــرده پــی رنــگ هــای
عاشــقانه روایــت مــی کنــد و از زمــره  ۶۰مجموعــه تلویزیونــی

اســت کــه بــه طــور ســاالنه در ترکیــه تولیــد مــی شــود.
یکــی از بازیگــران ســریال «بــرای پســرم» کانبــوالت گورکــم
ارســان کــه نقــش دســت راســت پدرخوانــده را دارد ،مــی
گویــد« :در مقایســه بــا نقــش آفرینــی هــا در تئاتــر و ســینما
نبایــد انتظــار بــازی هــای عمیــق در مجموعــه هــا را داشــت.
منحنــی احساســی شــخصیت از ابتــدا تــا انتهــا بــه تصویــر در
نمــی آیــد .هــر لحظــه امــکان دارد شــخصیت بــا توجــه بــه
بازخــورد تماشــاگران تغییــر کنــد».
کاجــری ویــا الســتوالی  ۱۰ســال اســت کــه در ســینما و
تلویزیــون ترکیــه فعالیــت مــی کنــد و چهــار ســال اســت کــه
مجموعــه تلویزیونــی مــی ســازد .او مــی گویــد« :بــرای تحویل
دادن یــک اپیــزود در هفتــه ،گــروه تولیــد بایــد  ۱۸ســاعت در
شــبانه روز کار کنــد .ایــن حرفــه همــه زندگــی مــا را گرفتــه
اســت».
مریــچ مــی گویــد« :افزایــش زمــان اپیزودهــا و میــزان ســاعت
کار مــداوم در شــبانه روز ،همــه و همــه باعــث شــده کــه ایــن
صنعــت آدم هــای حرفــه ای خــود را از دســت بدهــد چراکــه
تحــت ایــن شــرایط حاضــر بــه کار در مجموعــه هــا نیســتند».
بــرای بــه دســت آوردن تناســب زمــان کاری در ســینما و
مجموعــه هــای تلویزیونــی بایــد گفــت کــه نوشــتن یــک
فیلمنامــه ســینمایی ممکــن اســت  ۲ســال طــول بکشــد و
بــرای فیلمبــرداری یــک فیلــم نــود دقیقــه ای حداقــل  ۷هفتــه
وقــت الزم اســت.
بــه هــر حــال وضــع بــازار و رونــق مجموعــه هــای تلویزیونــی
ترکیــه حکایــت خــود را دارد .ظــرف چنــد ســال گذشــته
مجموعــه هــای تلویزیونــی بیشــتر برنامــه هــای شــبکه هــای

ســینمای کشــورها
MEHR NEWSAGENCY

مختلــف و محلــی ترکیــه را بــه خــود اختصــاص داده انــد و
شــبکه هایــی کــه بــی میــل بــه تولیــد ســریال بودنــد در ایــن
رقابــت دســت بــه مجموعــه ســازی زدنــد .در کنداکتــور ۶
شــبکه مهــم تلویزیونــی ترکیــه در بهترین ســاعت هــا ۶۵-۶۰
درصــد مجموعــه تلویزیونــی پخــش مــی شــود.
ادامــه ســبک موضوعــی فیلــم هــای ترکیــه در
ســریال هایشــان
ایــن یــک پدیــده در فرهنــگ عامــه و محصــول ســنت قدیمی
فیلــم هــای ملــودارم ترکــی کــه در ســال هــای گذشــته در
ســینما نمایــش داده مــی شــد اســت کــه حــاال بــرای قــاب
کوچــک تلویزیــون تولیــد مــی شــود.
خیابــان یشــیلکام در قلــب شــهر اســتانبول محــل بیشــتر
کمپانــی هــای فیلمســازی ،کارگــردان هــا و بازیگــران از
ســال هــای  ۱۹۷۰-۱۹۵۰بــه ایــن ســو بــوده اســت .در آن
دوران صنعــت ســینمای ترکیــه ســاالنه  ۳۰۰فیلــم تولیــد مــی
کــرد .ایــن فیلــم هــا شــامل ملــودرام ،درام ،کمــدی رومانتیــک،
گانگســتری و رومانــس تاریخــی مــی شــد .در واقــع همــه نــوع
ژانــری را در بــر مــی گرفــت؛ ایــن فیلــم هــا زبــان ســینمایی
داشــتند کــه بــا گــذر زمــان پیشــرفت کردنــد .هســته ســریال
هــای ترکــی را همان ملــودرام هــا و ژانرهــای ســینمایی ترکیه
تشــکیل مــی دهــد.
ســریال هــای ترکــی در مقایســه بــا درام هــای انگلیســی زبــان
تلویزیــون بــه مراتــب کندتــر هســتند و عواطــف و احساســات
اغــراق شــده و ســکانس هــا کشــدار دارنــد .در یــک صحنــه از
ســریال « SONپایــان» شــخصیت اصلــی چهــار دقیقــه گریه
مــی کنــد .ایــن نمــا بــرای نمایــش مجموعــه در تلویزیــون
ســوئد بــه  ۳۰ثانیــه تبدیــل شــد.
مدیرعامــل «کــرم کاتــای» یکــی از کمپانــی هــای مشــهور
و معــروف تولیــد ســریال در ترکیــه مــی گویــد« :بعضــی
از ســریال هــای ِ ۱۰ســال گذشــته نــه تنهــا در ترکیــه
بلکــه در خــارج بــه شــدت مشــهور شــدند ».کشــورهای

خاورمیانــه ،جنــوب آســیا ،کشــورهای حــوزه بالکان و روســیه
از واردکننــدگان اصلــی مجموعــه هــای ترکیــه هســتند.
اخیــرا کشــورهای غــرب اروپــا نیــز مجموعــه هــای تاریخــی
ترکیــه را خریــداری مــی کننــد.
مدتــی اســت کــه در خاورمیانــه بــه دلیــل تحــوالت سیاســی
و تنــش هــا بــازار مجموعــه هــای ترکــی دچــار رکــود شــده
اســت ،امــا در نقطــه دیگــری در جهــان مجموعــه هــای ترکی
بــازار جدیــدی پیــدا کردنــد .در کشــورهای آمریــکای جنوبــی
بســیاری از مجموعــه هــای مشــهور ترکیــه بــه نمایــش درمی
آینــد؛ زمانــی کــه مســاله عشــق و انتقــام و خانــواده باشــد دیگر
مــرز جغرافیایــی معنایــی نــدارد.
علــی لســکی کــه در شــبکه اســتار تــی .وی ترکیــه کارگــردان
تلویزیونــی اســت ،مــی گویــد« :فروختــن مجموعــه هــای
کمــدی بــه خارجــی هــا ســخت تــر اســت .شــوخی مســاله ای
اســت کــه بــه فرهنــگ جامعــه برمــی گــردد در حالــی کــه درام
هــا مضمــون جهانــی تــری دارنــد و بــه عواطــف انســانی پهلــو
مــی زننــد».
ســکینه  ۲۹ســاله در ایســتگاه متــرو عثمــان بــی فروشــگاه
لــوازم آرایــش دارد .او بــا خانــواده در منطقــه ســنتی شــهر
اســتانبول زندگــی مــی کنــد .او مــی گویــد« :مــن مجموعــه
« Paramparcaتکــه هــای شکســته» را دوســت دارم.
درامــی دربــاره دو بچــه اســت کــه در بــدو تولــد جابــه جــا
مــی شــوند و در محیــط اجتماعــی کامــا متفاوتــی بــزرگ می
شــوند».
مجموعــه «تکــه هــای شکســته» (در ایــران بــه نــام گــوزل
مشــهور اســت)  ۱۸درصــد از ســهم بیننــدگان تلویزیــون ترکیه
را بــه خــود اختصــاص داد .ایــن آمــار براســاس آخریــن نمایــش
مجموعــه در روز  ۱۸ژانویــه  ۲۰۱۶اســت .مقــام اول ببینــدگان
را مجموعــه « Kirgin Ciceklerگل هــای شکســته» بــا
۲۲درصــد دارد.
ســکینه کــه یکــی از بیننــدگان مجموعــه گــوزل اســت عقیــده
دارد« :ایــن مجموعــه هــا مــی خواهنــد واقعیــت را ایــده آل
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نشــان بدهنــد کــه خیلــی خــوب اســت».
اولــگان یک فروشــنده  ۲۸ســاله ســاکن شــهر اســتانبول عقیده
داردکــه ایــن مجموعــه هــا واقعیــت ندارنــد و از کشورشــان
حــرف نمــی زننــد ،امــا باعــث رویاپــردازی مردم مــی شــوند .او
مــی گویــد ایــن مجموعــه هــا را تماشــا مــی کنــد چــون دیدن
داســتان هــای عاشــقانه او را بــه وجــد مــی آورد.
عشق و خیانت طرفدار دارد
یکــی از مجموعــه هــای مشــهور ترکیــه «عشــق ممنــوع»
رکــورد بیننــده هــا را در ترکیــه شکســت .آخریــن قســمت
ســریال  ۵۹درصــد بیینده در ســال  ۲۰۱۰داشــت .ایــن مجموعه
در پاکســتان نیــز رکــورد زد .آخریــن قســمت مجموعــه در
کشــور پاکســتان بیــش از  ۹۰میلیــون بیننــده داشــت .ایــن
نخســتین مجموعــه خارجــی در پاکســتان بــود کــه چنیــن
تماشــاگری داشــت .همانطــور کــه فیلــم هــای بالیــوود بــرای
مــردم هنــد مفــر بزرگــی از زندگــی روزمــره اســت مجموعــه
هــای ترکــی مخاطــب خانــواده هــای ســنتی و مخصوصــا
زنــان بــاالی  ۴۵ســال در کشــور ترکیــه و خاورمیانــه شــده
اســت.
از میــان ویژگــی هــای صحنــه هــای مجموعــه هــای ترکــی
مــی تــوان بــه خانــه هــای بــزرگ اشــاره کــرد کــه شــخصیت
هــا بــا لبــاس هــای شــیک –گویــی کــه مــی خواهنــد بــه
مهمانــی شــب برونــد -در آن نشســته انــد.
یکــی از جدیدترین مجموعــه هــا Kaderimin Yazıldıgı
« Gunروزی کــه سرنوشــتم نوشــته شــد» بــه مســاله رحــم
اجــاره ای اشــاره مــی کنــد کــه در ترکیــه ممنــوع اســت.
مــاه مــارس ســازمان مذهبــی دیانــت در ترکیــه درمورد مســاله
رحــم اجــاره ای بیانیــه ای صــادر و آن را حــرام دانســت .علــی
لســکی کــه در شــبکه اســتار تــی وی کارگــردان اســت ،مــی
گویــد« :در قســمت هــای اول مجموعــه مــا شــخصیت هایی را
نشــان دادیــم کــه بــرای ایــن کار بــه کشــور قبــرس مــی روند.
بدیــن ترتیــب توانســتیم از سانســور فــرار کنیــم».
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مروری بر سینمای کره جنوبی

فراز و نشیب سینما در کره جنوبی /سانسور و استعمار شکست خوردند

تاریخچــه ســینمای کــره تــا حــدودی بــرای خــود مــردم ایــن
شــبه جزیــره هــم قابــل دسترســی نیســت زیــرا تنهــا ســه فیلم
از پیــش از ســال  ۱۹۴۶باقــی مانــده کــه آنهــا هــم آثاری اســت
کــه در دوران جنــگ جهانــی دوم و اشــغال ژاپــن و بــه زبــان
ژاپنــی ســاخته شــده اند.
بــرای آشــنایی بــا صنعــت ســینما در ایــن منطقــه ابتــدا
مختصــری از تاریخچــه ایــن شــبه جزیــره را مــرور مــی کنیــم.
شــبهجزیره کــره در اواخــر قــرن نوزدهــم تــا اوایــل قــرن
بیســتم توســط امپراتــوری کــره اداره میشــد .ایــن شــبهجزیره
از ســال  ۱۹۰۵بــه تصــرف ژاپــن درآمــد و پنــج ســال بعــد بــه
طــور رســمی بخشــی از کشــور ژاپــن شــد .بــا شکســت ژاپــن
در جنــگ جهانــی دوم قســمت شــمالی بــه تصــرف شــوروی و
قســمت جنوبــی بــه تصــرف آمریــکا در آمــد .بــه ایــن ترتیــب
کــره شــمالی صاحــب حکومتــی متحــد بــا بلــوک شــرق شــد
و کــره جنوبــی صاحــب حکومتــی طرفــدار غــرب در حالــی
کــه هــر دو مدعــی حکومــت بــر کل شــبهجزیره بودنــد ایــن
اختــاف در ســال  ۱۹۵۰بــه جنــگ «کــره» انجامیــد کــه در
ســال  ۱۹۵۲بــا پیمــان آتشبــس خاتمــه یافــت.
سال  ۱۹۴۵-۱۹۳۰کره تحت سلطه ژاپن
بیشــتر فیلــم هــای دوران صامــت و اولیــه ای کــه در کــره
ســاخته شــدند در طــول زمــان و حوادثــی کــه پیــش آمــد و بــه
ویــژه در جنــگ کــره از بیــن رفــت ،امــا کتاب هــا و گــزارش ها
اذعــان دارنــد کــه شــبه جزیــره کــره در ایــن ســال ها ســینمای
پویایــی داشــته و در اوایــل ســال هــای  ۱۹۲۰بیــش از ۱۶۰
فیلــم در ایــن شــبه جزیــره تهیــه مــی شــد.
از ســال  ۱۹۰۹تــا  ۱۹۲۰ســالن هــای ســینمای متعــددی در
شــهرهای ســئول و شــهرهای دیگــری ماننــد پیــون یانــگ و
پوســان ســاخته شــد .مالــکان ایــن ســالن هــای ســینما تاجران
ژاپنــی بودنــد .بعضــی از ثروتمنــدان و تاجــران کــره ای چنــد
ســالن ســینما ســاختند کــه فیلــم هــای وارداتــی اروپایــی و
آمریکایــی نمایــش مــی دادنــد .نخســتین فیلــم تاریخ ســینمای
کــره کــه یــک  ) kinodramaتلفیــق ســینما و تئاتــر) بود
بــا نــام «انتقــام درســت» در ســال  ۱۹۱۹تولیــد و در ســالن
تئاتــر دانسئونگســا در شــهر ســئول بــه نمایــش درآمــد .مــی
گوینــد مــردم از دیــدن «انتقــام درســت» لــذت بردنــد و پــس
از آن فیلــم هــای بســیاری بــه شــیوه  kinodramaتهیــه
و اجرا شــد.
نخســتین فیلــم صامــت کــره در ســال  ۱۹۲۳بــه تولیــد رســید.
ظــرف چنــد ســال بعــد هفــت کمپانــی تهیــه فیلــم تاســیس
شــد .شــاهکار ایــن دوران فیلــم آریرانــگ (نــا اون-کیــو)
محصــول  ۱۹۲۹اســت .کارگــردان فیلــم نــا اون-کیــو در آن
زمــان  ۲۵ســاله بــود .فیلــم دربــاره مــردی عقــب مانــده اســت
کــه پســر مالــک ثروتمنــدی را مــی کشــد کــه ایــن مقتــول
بــا پلیــس ژاپــن ارتبــاط داشــته اســت .عنــوان فیلــم را از یــک
ترانــه فولکلــور برداشــتند« .آریرانــگ» بخاطــر کیفیــت زیبایی
شناســانه آن و پیــام پنهــان سیاســی کــه داشــت مــورد توجــه
قــرار گرفــت .ایــن فیلم بــه کارگــردان هــای جــوان انگیــزه داد
کــه بــه فیلمســازی روی بیاورنــد و مضامینــی دربــاره مقاومــت
مــردم کــره در مقابــل ژاپنــی هــا بســازند.
علــی رغــم افزایــش شــهرت و محبوبیــت ســینمای محلــی،
دولــت اســتعماری ژاپــن و تیــغ تیــز سانســور مانــع رشــد
ســینمای کــره مــی شــد .تمــام تولیــدات داخلــی و خارجــی
بایــد بــرای بازبینــی بــه هیــات سانســور دولــت تحویــل داده
مــی شــدند و معمــوال نیــروی پلیــس در زمــان نمایــش فیلم ها
در ســالن هــا حضــور داشــتند .در ســال هــای  ۱۹۳۰سانســور

شــدیدتری بــر ســینما اعمــال و همیــن امــر باعــث شــد فیلــم
هــای ملــودرام ،درام هــای تاریخــی و فیلــم هــای ژاپنــی بــازار
ســینمای کــره را اشــباع کردنــد.
در ســال  ۱۹۳۵نخســتین فیلــم ناطــق کــره
« »Chunhyang-jeonبــه کارگردانــی لــی میونــگ-وو
ســاخته شــد .عنــوان فیلــم برگرفتــه از یــک داســتان محبوب و
قدیمــی اســت کــه بارهــا دســتمایه فیلــم هــای کــره ای شــده
اســت .دســتیار لــی میونــگ-وو ،پیشــگام صدابرداری ســینمای
کــره آقــای لــی پیــل-وو بــود.
در آن دوران فیلمســازان کــره ای بــرای پیــدا کــردن ســرمایه
دوران ســختی را مــی گذراندنــد .فیلــم هــای ناطــق کــره
نســبت بــه فیلــم هــای صامــت ایــن شــبه جزیــره بــا نقــد
و انتقادهــای بیشــتری روبــه رو مــی شــد .دو ســال بعــد و
بــا موفقیــت تجــاری «قایــق ماهیگیــری» (لــی گیــون-
هــوان؛ )۱۹۳۷موقعیــت فیلــم ناطــق تثبیــت شــد .وقتــی ژاپــن
بــه چیــن حملــه کــرد فیلمســازان کــره ای تحــت فشــار قــرار
گرفتنــد کــه فیلــم هایــی در حمایــت از ارتــش ژاپــن بســازند و
در نهایــت دولــت در ســال  ۱۹۴۲تولیــد فیلــم هــای کــره ای
زبــان را ممنــوع کــرد.
اوضاع سینما در فاصله سال های ۱۹۵۵-۱۹۴۵
از دوران اشــغال کــره توســط آمریکایــی هــا و جنــگ کــره تنها
پنــج فیلــم باقــی مانــده اســت .از میــان پنــج فیلــم معــروف
ترینشــان «هــورا! آزادی» (چــوی اون-گیــون) نــام دارد کــه
ســال  ۱۹۴۶نمایــش داده شــد .فیلــم کــه در وصــف مهیــن
پرســتی کــرهای هــا و اثــری ضــد ژاپنــی اســت تماشــاگر
فراوانی داشــت.
در دوران جنــگ کــره بیشــتر فیلــم هــا نابــود شــدند ،کمپانــی
هــای فیلمســازی بــه طــور موقــت بــه شــهر پوســان کــوچ
کردنــد و بیشــتر فیلمســازها بــه ســاختن مســتندهای جنگــی
روی آوردنــد .پــس از توافقنامــه و روی کار آمــدن رییــس
جمهــور «ری ســینگمن» او بــه امیــد احیــای صنعــت ســینما،
ســینما را از مالیــات معــاف اعــام کــرد .کمپانــی هــای خارجی
تجهیــزات ســینمایی را بــه کــره ای هــا فروختنــد و تکنولــوژی
هــای جدیــد را بــه آنهــا یــاد دادنــد.
دوران طالیی سینمای کره ۱۹۶۵-۱۹۵۵
نیمــه دوم ســال هــای  ۱۹۵۰دوران احیای ســینمای کره اســت.

آمــار فیلــم هــای تولیــد شــده از  ۸عنــوان در ســال  ۱۹۵۴بــه
 ۱۰۸عــدد در ســال  ۱۹۵۹رســید .مــردم بــا ســالن های ســینما
آشــتی کردنــد و فیلــم هایــی ماننــد Chunhyang-jeon
کــه بازســازی فیلــم قدیمــی و محصــول  ۱۹۵۵بــود ۲۰۰
هــزار تماشــاگر فقــط در شــهر ســئول داشــت کــه یــک دهــم
جمعیــت شــهر ســئول بــود .متاســفانه نگاتیوهــای ایــن فیلــم
نابود شــده اســت.
مــادام آزادی ( )۱۹۵۶دیگــر فیلــم پرطرفــدار آن روزهــا و
براســاس یــک رمــان جنجالــی بــود کــه داســتانش در روزنامــه
هــای محلــی منتشــر شــد .مــردم از ایــن فیلــم هــم اســتقبال
کردنــد .در ســال هــای ابتــدای  ۱۹۶۰کارگردانــان بااســتعدادی
روی کار آمدنــد .در آن دوران فیلمســازی رونــق داشــت .ســال
 ۱۹۶۲بــا روی کار آمــدن دیکتاتــور ارتشــی پــارک چــون هــی،
قانــون محدودیــت تصویــر متحــرک تصویــب شــد کــه فعالیت
کمپانــی هــای فیلمســازی را ســخت کــرد .ایــن قانــون نظارت
دولــت بــر ســینما را تقویــت مــی کــرد .بــا آنکــه تــا آخــر ســال
هــای  ۱۹۶۰فیلمســازی بــا همــان رونــد ادامــه داشــت امــا
کنتــرل دولــت از جنبــه خالقیــت بــر کار فیلمســازان اثــر خــود
را گذاشــت.
بــی شــک یکــی از فیلمســازان نــوآور کــره کیــم کــی –یانــگ
فقیــد اســت .او بــه خاطــر ســاختن درام هایــی ماننــد کنیــز
( )۱۹۶۰شــهرت دارد .در فیلــم «کنیــز» کــه داســتان کنیــزی
اغواگــر اســت کــه دل اربابــش را مــی ربایــد زن نقــش قدرتمند
و کلیــدی دارد .بــا آنکــه آثــار کیــم ســال هــا بــه فراموشــی
ســپرده شــده بــود امــا در ســال هــای  ۱۹۹۰دوبــاره بــه فیلــم
هــای او توجــه شــد .یکــی دیگــر از فیلمســازان مهــم ایــن
دوران یــو هیون-مــاک اســت کــه بــا گلوله بــی هــدف ()۱۹۶۱
بــه شــدت مــورد توجــه قــرار گرفــت .ایــن فیلــم وامــدار آثــار
نئورئالیســم ایتالیایــی بــود و از ویرانــی هــای جنــگ و پیشــرفت
صنعتــی کــره مــی گفــت.
شــین ســنگ-اوک نیــز بــا ســاختن فیلــم هایــی ماننــد گلــی
در جهنــم ( )۱۹۵۸و مهمــان خانــه و مــادرم ( )۱۹۶۱اســم و
رســمی بهــم زد .در ســال هــای پایانــی دهــه  ۱۹۶۰هیــون-
مــاک بــه ســاختن فیلــم رنگــی روی آورد :رویــا (.)۱۹۶۷
«رویــا» دربــاره یــک راهــب بودایــی بــود .در ســال ۱۹۷۸
و پــس از ســاختن  ۸۰فیلــم در کــره جنوبــی هیــون –مــاک
و همســرش را دزدیدنــد و بــه کــره شــمالی بردنــد .او
هشــت ســال در ســینمای کــره شــمالی کار کــرد و ســپس
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بــه هالیــوود رفــت و ســه نینجــا را در هالیــوود بــا نــام مســتعار
ســایمون شــین تولیــد کــرد.
سال های ۱۹۷۰
در ســال هــای  ۱۹۷۰ســینمای کــره جنوبــی دچــار افــت شــد
و ســطح سانســور دولــت نیــز افزایــش پیــدا کــرد .در ســال
 ۱۹۷۳کمپانــی پیشــرفت ســینمای کــره (کــه همــان شــورای
فیلــم کــره ای امــروزی اســت) بــه هــدف رونــق دادن بــه
ســینما تاســیس شــد .یــک ســال بعــد «آرشــیو فیلــم کــره»
بنیانگــذاری شــد امــا صنعــت ســینمای کــره جنوبــی تــا ســال
هــای میانــی  ۱۹۹۰رونــق تجــاری نداشــت.
امــا در ایــن دوران چنــد فیلــم شــخصی و بکــر کــه تــم هــای
سیاســی و تاحــدودی نمادیــن داشــتند ســاخته شــد کــه فیلــم
هــای کیــم کــی –یانــگ (حشــره ،زن ،لــودو ،قاتــل فــراری
پروانــه و  )...از جملــه آنهــا اســت« .شــهر ســتارگان» اولیــن
تجربــه فیلمســازی لــی جانگ-هــو و «جــاده بــه ســامبو» کــه
آخریــن فیلــم ســتایش شــده لــی مــن –هــی اســت دیگــر
تجربــه ســینمای کــره جنوبــی در ایــن عرصــه محســوب مــی
شــود.
هــا کیل-جونــگ دیگــر چهــره ســینمای کــره جنوبــی در
ایــن ســال هــا مــدت کوتاهــی بــه فیلمســازی روی آورد .او تــا
پیــش از مــرگ خــود در ســال  ۱۹۷۹هفــت فیلــم ســاخت کــه
مشــهورترین فیلــم او رژه احمــق هــا ( )۱۹۷۵اســت.
مــروری بــه اتفاقــات ســینمایی در ســال هــای
۱۹۹۶-۱۹۸۰
ســالهای ابتــدای  ۱۹۸۰فیلمســازان جوانــی روی کار آمدنــد
کــه بــه احیــای ســینمای کــره جنوبــی کمــک کردنــد .در ایــن
ســال هــا سانســور نیــز کمتــر اعمــال مــی شــد .بــه تدریــج
شــهرت ســینمای کــره جنوبــی بــه آن ســوی مرزهــا رســید.
اوج آن دریافــت جایــزه بهتریــن بازیگــر زن جشــنواره فیلم ونیز
 ۱۹۸۷توســط کانــگ ســو-یئون بــرای فیلــم «مــادر میانجی»
بــود.
بســیاری از منتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه بهتریــن فیلمســاز
ایــن ســال هــا ایــم کوان-تائــک اســت .او کــه تــا پیــش از
ســال  ۱۹۸۰بیــش از  ۷۰فیلــم ســاخته بــود بــا مانــداال ()۱۹۸۱
بهتریــن فیلمســاز کــره جنوبــی شــناخته شــد .ایــم کــه از فیلم
هــای تجــاری اولیــه خــود فاصلــه گرفتــه بــود «مانــداال» را بــا
موضــوع دو راهــب ســاخت کــه در جســتجوی یافتــن اهمیــت
جایــگاه مذهــب بــودا در کــره انــد .ایــم بخاطــر احیــای عناصــر
قدیمــی و فرامــوش شــده فرهنــگ کــره جنوبــی در آثــارش
شــهرت دارد .محبــوب تریــن و ســتایش شــده تریــن فیلــم ایم
«ســوپیونجی» ( )۱۹۹۳احیــای هنــر کالمــی کــره بــه نــام
پانســوری اســت .او بیــش از  ۱۰۰فیلــم ســاخته و از چهــره های
کلیــدی ســینمای کــره جنوبــی بــه شــمار مــی رود.
در ســال هــای  ۱۹۸۰ســینمای کــره چندیــن گام بــه ســوی
توســعه برداشــت .نخســتین گام را رهبــر نظامــی کــره جنوبــی
روه تائــه-وو برداشــت کــه آرام آرام قانــون سانســور را برداشــت.
ثمــره ایــن دوران فیلــم چیلســو و مانســو ( )۱۹۸۸اســت کــه
پــارک کوانگ-ســو ســاخت .پــارک فیلــم هــای ســتایش شــده
دیگــری نیــز ســاخت ماننــد جمهــوری ســیاه ( )۱۹۹۰و یــک
جرقــه(.)۱۹۹۵
در ســال  ۱۹۸۴کــه قانــون تصویــر متحــرک تغییــر کــرد و
بــه همیــن دلیــل کار بــرای فیلمســازان نیــز آســان تــر شــد.
تولیــدات مســتقل کــه تــا آن روز ممنــوع بودنــد تحت شــرایطی
اجــازه تولیــد پیــدا کردنــد .دولــت نیــز تغییراتــی در قانــون ایجاد
کــرد و ایــن فرصتــی شــد تــا تولیــد فیلــم دیگــر محــدود
بــه چنــد کمپانــی بــزرگ نباشــد .در نتیجــه در ســال هــای
پایانــی  ۱۹۸۰تهیــه کننــدگان مســتقلی وارد بــازار کار شــدند و
رویکــردی کــه در فیلمســازی داشــتند اثــر خــود را بــر ســینمای

کــره جنوبــی گذاشــت.
البتــه تاثیــر تغییــرات قانونــی همــواره مثبــت نبــود .در ســال
 ۱۹۸۸بــا تغییــر قوانیــن محدودیــت واردات فیلــم خارجــی نیــز
برداشــته شــد .کمپانــی هــای هالیــوودی در خــاک کــره شــعبه
هــای خــود را تاســیس کردنــد .تــا آن زمــان نمایــش فیلــم
هــای هالیــوودی و هنــگ کنگــی محدودیــت داشــت ولــی از
ســال  ۱۹۸۸فیلــم هــای کــره ای بایــد بــا فیلــم هــای وارداتــی
رقابــت مــی کردنــد .در ســال هــای بعــدی فیلــم های کــره ای
قافیــه را بــه فیلــم هــای وارداتــی باختنــد .در ســال  ۱۹۹۳پایین
تریــن ســهم  ۱۶درصــد را در بــازار داشــتند .سیســتم نمایش در
کــره بدیــن صــورت اســت کــه ســالن هــای ســینما موظــف اند
در ســال  ۱۴۶-۱۰۶روز فیلــم کــره ای نمایــش بدهنــد.
در ســال « ۱۹۹۲داســتان ازدواج» ســاخته کیــم یو-ســوک بــا
اســتقبال منتقــدان رو بــه رو شــد .ایــن فیلــم مــوج جدیــدی
را در ســینمای کــره بــه راه انداخــت .کمپانــی سامســونگ کــه
یکــی از پنــج کمپانــی بــزرگ کــره جنوبــی اســت بــا «داســتان
ازدواج» بــرای اولیــن بــار ســرمایه گــذاری در ســینما راتجربــه
کــرد .تــا ســال  ۱۹۹۷کمپانــی سامســونگ در ســرمایه گــذاری
ســینما نقــش مهمی بــزرگ کــرد امــا پــس از بحــران اقتصادی
ســال ۱۹۹۷حضــور سامســونگ در ســینما کمرنــگ شــد.
سال  ۱۹۹۶تا امروز
از ســال  ۱۹۹۶نســل جدیــدی از کارگــردان هــای کــره ای
بــه فیلمســازی روی آوردنــد .اســتاد فیلــم هــای هنــری کــره
جنوبــی ،هونــگ سنگ-ســو در فیلــم «روزی کــه خــوک در
چــاه افتــاد» ( )۱۹۹۶تجربــه چهــار شــخصیت از یــک داســتان
را روایــت مــی کنــد و بــه خشــونت و بــی پایــه و اســاس بــودن
روابــط انســانی مــی پــردازد.
ســال  ۱۹۹۶کیــم کــی دوک کــه بخاطــر ســبک بصــری خیره
کننــده فیلــم هایــش و تمایــل بــه ســاختن فیلــم هــای کــم
هزینــه شــهرت دارد نخســتین فیلــم خــود را ســاخت .برخــاف
دیگــر فیلمســازان کــره جنوبــی کیــم کــی دوک ابتدا در ســطح
بیــن المللــی بــا فیلــم هایــی ماننــد جزیــره ( )۲۰۰۰شــهرت
پیــدا کــرد.
در ســال  ۱۹۹۷لــی چانــگ –دونــگ «ماهی ســبز» را ســاخت.
چانــگ دونــگ کــه قبــل از فیلمســازی یــک رمــان نویــس بود
توانســت در ســال  ۲۰۰۰بــرای «آبــادی» از جشــنواره ونیــز
جایــزه بهتریــن کارگــردان را بگیــرد .چانــگ دونــگ در ســال
هــای  ۲۰۰۴-۲۰۰۳وزیــر فرهنــگ و گردشــگری کــره جنوبــی
بــود .در ایــن ســال هــا فیلمســازان جوانــی کــه بیشــتر فیلــم
هــای تجــاری مــی ســاختند وارد ســینما شــدند.
در ســال  ۱۹۹۷فیلــم «تمــاس» ســاخته چانــگ یون-هیــون
بــا فــروش چشــمگیری روبــه رو شــد .در ســال  ۱۹۹۹شــیری
ســاخته کانــگ جی-گیــو نمایــش داده شــد کــه بســیار موفــق
بــود.از آن پــس ســینمای کــره پیشــرفت قابــل مالحظــه ای
داشــته اســت .در ســال  ۲۰۰۱بــه طــور میانگیــن  ۷۰-۶۰فیلــم
در کــره جنوبــی تولیــد شــد .در ســال  ۱۹۵ ،۲۰۱۲میلیــون
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بلیــت ســینما در کــره جنوبــی فروختــه شــد کــه نشــان از رونق
ســینما در کــره جنوبــی دارد .در ســال هــای اخیــر  ۵۳درصــد از
بــازار فیلــم در کــره بــه تولیــدات داخلــی اختصــاص دارد.
در ســال  ۲۰۱۲کیــم کــی دوک توانســت جایــزه شــیر طالیــی
جشــنواره ونیــز را بــرای «پیتــا» دریافــت کنــد.
یکــی از مهــم تریــن جشــنواره هــای ســینمای کــره جنوبــی
جشــنواره فیلــم «پوســان» اســت.
فیلمسازان مهم کره جنوبی
در ایــن ســال هــا کارگــردان هــای مهمــی در کــره جنوبــی
فیلــم ســاختند از لــی چانگ-دونــگ شــروع مــی کنیــم کــه از
رمــان نویســی بــه فیلمســازی روی آورد .لــی چانــگ دونــگ در
ســال  ۱۹۹۷بــا «ماهــی ســبز» نخســتین تجربــه فیلمســازی
خــود را پشــت ســر گذاشــت .او ســال  ۲۰۱۰بــرای «شــاعری»
جایــزه بهتریــن فیلمنامــه را از جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کن
دریافــت کــرد« .شــاعری» بــه مفاهیــم و قابلیــت هــای قابــل
انتفــال شــعر بــه عنــوان یــک فــرم هنــری مــی پرداخــت و
جایــگاه شــعر را در جامعــه مــدرن بررســی مــی کــرد.
بانــگ جون-هــو احتماال یکــی از مشــهورترین فیلمســازان کره
جنوبــی در میــان فیلــم دوســتان واقعــی در سراســر دنیاســت.
نخســتین فیلــم او «ســگ هــای واق واقــی» یــک کمــدی
نامتعــارف بــود .او کــه در رشــته جامعــه شناســی درس خوانــده
از ســال هــای میانــی  ۱۹۹۰عضــو آکادمــی هنرهای ســینمایی
کــره شــد .فیلــم هــای او طعــم و رنــگ متفاوتــی نســبت بــه
فیلــم هــای جریــان روز دارنــد .خاطــرات قاتــل ( )۲۰۰۳و
میزبــان ( )۲۰۰۶از فیلــم هــای مهــم اوســت« .اسنوپیرســر»
نخســتین فیلــم بانــگ بــه زبــان انگلیســی بــود کــه در عرصــه
جهانــی بســیار موفق شــد.
پــارک چــان ووک نــام آشــنایی میــان سینمادوســتان جهــان
اســت .او یکــی از چهــره هــای مشــهور ســینمای کــره
جنوبــی در دنیاســت .ووک پیــش از کارگــردان شــدن در
رشــته فلســفه درس مــی خوانــد و بــا تماشــای «ســرگیجه»
ســاخته آلفــرد هیچــکاک شــیفته ســینما شــد .ســه گانــه
مشــهور «انتقــام» و فیلــم دوم ایــن ســه گانــه «پیرپســر»
مطــرح تریــن آثــار ووک هســتند .او را بــه دلیــل نگاهــش به
خشــونت بــه شــوخی تارانتینــوی کــره جنوبــی لقــب داده اند.
ووک برنــده جایــزه بــزرگ جشــنواره فیلــم کــن در ســال
 ۲۰۰۴بــرای «پیرپســر» اســت.
یکـی دیگـر از کارگـردان هـای مطـرح کیـم جی وون اسـت
فیلمسـازی کـه فیلـم هایـی بـا قواعـد رایـج مـی سـازد .او
بـا فیلـم ترسـناک داسـتان دو خواهـر ( )۲۰۰۳مـورد توجـه
بیـن المللـی قـرار گرفـت و اولیـن فیلمسـاز کـره ای اسـت
کـه فیلمـش را بـه زبـان انگلیسـی بازسـازی کردند .داسـتان
«دوخواهـر» بـا عنـوان «ناخوانـده» بازسـازی شـد .زندگـی
تلـخ و شـیرین ( )۲۰۰۵از دیگـر فیلـم هـای مهـم اوسـت.
کیــم کــی دوک یکــی دیگــر از چهــره هــای مشــهور کــره
جنوبــی اســت کــه معمــوال مضامیــن فیلــم هایــش تلــخ و
گزنــده و خشــن هســتند .معمــوال شــخصیت هــای فیلــم
هــای او کــم حــرف انــد و همیــن باعــث مــی شــود جلــوه
هــای بصــری آثــارش بیشــتر بــه چشــم تماشــاگران بیاییــد.
کیــم کــی دوک جوایــز بیــن المللــی فراوانــی از جشــنواره های
ونیــز ،برلیــن و کــن دریافــت کــرده اســت.
نــا هونگ-جیــن فیلمنامــه نویــس و کارگــردان جوانــی اســت
کــه ســال  ۲۰۰۸فیلــم «تعقیــب کننــده» را ســاخت .او ســال
 ۲۰۱۰دریــای زرد را کارگردانــی کــرد« .تعقیــب کننــده» کــه
نخســتین فیلــم هونگ-جیــن بــود برنــده جایــزه از ســازمان
تصاویــر متحــرک (ســینمایی) کــره شــد.
ایــم کوانگ-تائــک نیــز از قدیمــی تریــن فیلمســازان کــره با ۵
دهــه تجربــه فیلمســازی اســت .بزرگداشــت او در موسســه فیلم
بریتانیــا وموسســه هنرهــای معاصر برگزار شــده اســت.
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مروری بر سینمای کره شمالی

سایهدیکتاتوریبرسرسینمایکرهشمالی/کاربهدزدیدنسینماگررسید
در بخــش نخســت آشــنایی بــا صنعــت ســینمای شــبه جزیره
کــره بــا تاریخچــه ســینمای کــره جنوبــی آشــنا شــدید و در
ایــن قســمت ســراغ تاریخچــه ســینمای کــره شــمالی رفتهایم
کــه حتمــا برایتــان جــذاب خواهــد بــود زیــرا در ایــن ســال ها
اطالعــات محــدودی از ســینمای کــره شــمالی بــه خــارج از
مرزهــا درز کرده اســت.
پــس از آنکــه در ســال  ۱۹۴۵کشــوره کــره شــمالی تشــکیل
شــد کیــم ایــل -ســونگ رهبــر کــره شــمالی اســتودیوی
فیلمســازی را در شــهر پیونــگ یانــگ و بــا کمــک اتحــاد
جماهیــر شــوروی تاســیس کــرد.
اولین فیلم تاریخ سینمای کره شمالی
تــا امــروز هیــچ فیلــم مســتقلی در کره شــمالی ســاخته نشــده
اســت و دولــت نظــارت تامــی بــر تولیــد و پخــش فیلــم در
ســینماها دارد و مثــا تماشــاگرانی کــه بــه ســالن های ســینما
مــی رونــد در زمــان خــروج از ســالن بایــد بــه پرســش هــا و
درس هایــی کــه از فیلــم گرفتــه انــد پاســخ بدهند .نخســتین
فیلــم اســتودیوی دولتــی کــره شــمالی درامــی بــا نــام «خانــه
روســتایی مــن» بــود کــه رهبــران کــره شــمالی را آزادی
خواهانــی قهرمــان بــه تصویــر مــی کشــید که مــردم را از شــر
خارجــی هــا نجــات مــی دهنــد.
 :۱۹۶۸ارباب جوان وارد می شود
کــره شــمالی کــه کشــوری خودخواســته منــزوی از دنیاســت
در زمینــه ســینما نیــز اجــازه تعامــل بــا دنیــا را نــداده و هیــچ
فیلمســازی بجــز کارگــردان هــای اهــل شــوروی اجــازه ســفر
بــه کــره شــمالی را نداشــتند کــه البتــه کــرهای هــا در ســال
هــای  ۱۹۶۰دیگــر بــه کارگردان هــای روس هــم اجــازه ورود
ندادنــد.
کیــم جونگ-ایــل پســر رهبــر بــزرگ کــره شــمالی کــه بــه

شــدت شــیفته ســینما بــود در همــان ســال شــروع بــه فعالیت
در ایــن زمینــه کــرد .جونگ-ایــل کــه دانشــجوی دانشــگاه
بــود بــه توصیــه پــدر بــرای ایجــاد یــک شــبکه بیــن المللــی
نســخه  ۳۵میلــی متــری تمــام فیلم هــای جدیــد دنیــا را کپی
بــرداری کــرد و ایــن فیلــم هــا را بــه زبــان کــره ای زیرنویــس
کــرده و بــه پیونــگ یانــگ فرســتاد.
کیــم جونگ-ایــل بیــش از  ۲۰هــزار نســخه از فیلــم هــای
روز دنیــا را جمــع آوری و در مرکــز شــهر پیونــگ یانــگ در
آرشــیوی تحــت تدابیــر شــدید امنیتــی نگهــداری مــی کــرد.
نکتــه جالــب ایــن بــود کــه فقــط او اجــازه داشــت فیلــم هــای
روز دنیــا را تماشــا کنــد .در ســال  ۱۹۶۸کیــم ایل-ســونگ
رهبــر اســتودیوی ملــی ســینمای کــره شــمالی شــد و کیــم
جونگ-ایــل پســر جــوان و  ۲۷ســاله اش نیــز روی کار آمــد.
 :۱۹۷۳دریای خون
کیــم جونگ-ایــل بــه ســینما توجــه خاصــی داشــت و هزینــه
هــای گزافــی بــه این حــوزه اختصــاص مــی داد .مشــهورترین
فیلــم هــای دوره او عناوینــی ماننــد «دریــای خون» یــا «پنج
بــرادر گوریــل» اســت کــه فیلــم هــای حماســی و خشــن و
پرخــرج بودنــد و ترانــه هــای مشــهوری داشــتند .کیــم معموال
دل بــه بازیگــران زن ســینمای کشــورش مــی باخــت .او
در ســال  ۱۹۷۳کتــاب راهنمــای تئــوری ســینما را بــا نــام
«دربــاره هنــر ســینما» نوشــت .رســانه هــای کــره شــمالی
او را بــه عنــوان «نابغــه خــاق در زمینــه هنــر ســینما» مــی
ســتایند.
گفتنــی اســت کــه تمــام جوانانــی کــه مــی خواهنــد در کــره
شــمالی رشــته فیلمســازی بخواننــد بایــد کتــاب «دربــاره هنر
ســینما» را خوانــده و یــا حفــظ باشــند .ایــن کتــاب حتــی در
ســرفصل دانشــجویان رشــته ادبیــات نیــز اســت« .دربــاره هنر
ســینما» بــه زبــان هــای مختلفــی چــون عربــی ،فرانســوی،

انگلیســی ،چینــی ،آلمانــی ،روســی و اســپانیایی ترجمــه شــده
است.
 :۱۹۷۸دزدیدن یک فیلمساز از کره جنوبی
فیلــم هــای کیــم فقــط در مرزهــای کــره شــمالی محبــوب
بــود و کارگــردان هــای خارجــی چیــزی از ســینمای کــره
شــمالی نمــی آموختنــد بنابرایــن در ســال  ۱۹۷۸کیــم گام
هــای بعــدی را برداشــت کــه اتفــاق بســیار عجیبــی بــود.
او شــین ســانگ-اوک مشــهورترین فیلمســاز کــره جنوبــی و
همســر ســابق او چویــی اون-هــی را دزدیــد و زندانــی کــرد.
آنهــا بــه دســتور کیــم مجبــور بــه ســاختن  ۷فیلــم بــرای کره
شــمالی شــدند.
 ۱۹۸۳به این سو :سینمای بدون محدودیت
دورانــی کــه شــین ســانگ-اوک در کــره شــمالی گذرانــد او را
حیــرت زده کــرد .شــین زندگــی لوکــس و مجللــی داشــت اما
زندانــی رهبــر کــره شــمالی بــود .او مجبــور شــد در حمایــت
از رژیــم دیکتاتــوری و بــا در اختیــار قــرار گرفتــن امکانــات
فــراوان فیلمســازی کنــد .بــه عنــوان مثــال وقتــی شــین برای
یــک ســکانس نیــاز بــه انفجــار قطــار داشــت ،کیــم جونــگ-
ایــل یــک قطــار پــر از دینامیــت برای شــین فرســتاد .یــا برای
سکانســی کــه در بــرف بایــد فیلمبــرداری مــی شــد کیــم
گــروه فیلمبــرداری را بــه نزدیکتریــن کوهــی کــه برفــی بــود
فرســتاد .شــین نیــاز بــه پنکــه هــای تولیدکننــده باد داشــت و
کیــم هلــی کوپترهایــی نظامــی بــرای شــین فرســتاد و گفــت
از بادهایــی کــه تیغــه هــای هلــی کوپتــر تولیــد مــی کننــد
اســتفاده کن.
شــین و همســر ســابقش در همــه ایــن ســالها نقشــه فــرار به
آمریــکا را داشــتند و هشــت ســال بعــد بــا موفقیــت بــه آمریکا
گریختنــد .شــین فیلمــی بــه نــام «پولگاســاری» در کــره
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شــمالی ســاخت کــه در حــال حاضــر یــک کالــت کالســیک
برشــمرده مــی شــود.
یــک بــار در ایــن ســال هــا دولتمــردان از بازیگــری خواســتند
تــا نقــش کیــم ایل-ســونگ را بــازی کنــد .مــی گوینــد یــک
بازیگــر جــوان و گمنــام انتخــاب شــد و او را زیــر تیــغ جراحــی
پالســتیک بردنــد تــا شــبیه کیــم بشــود .او پــس از بــازی در
فیلــم مســتقیم روانــه زنــدان شــد تــا دیگــر هــوای بازیگــری
بــه ســرش نزنــد.
در ایــن ســال هــا فقــط یــک تولیــد مشــترک بیــن المللــی
توانســته در کــره شــمالی فیلمبــرداری شــود کــه آنهــم «ده
زان -آخریــن ماموریــت» بــه کارگردانــی مشــترک فرینانــدو
بالــدی اهــل ایتالیــا و پــارک جونگ-جــو اســت کــه در ســال
 ۱۹۸۰تولیــد شــد .در ایــن فیلــم فرانــک زاگارینــو نقــش
آفرینــی مــی کــرد.
 :۱۹۹۴از پرده تا زندگی
کیــم جونگ-ایــل در ســال  ۱۹۹۴رســما رهبــر کــره شــمالی
شــد .او داســتان زندگــی مــردم عــادی را مــی نوشــت و در
واقــع نویســنده فیلمنامــه هــا خــودش بــود .در ایــن دوران مرد
شــماره دو اســتودیوی فیلمســازی کیــم جونــگ –ایــل فــردی
بــه نــام چــو ایک-گیــو وزیــر فرهنــگ کــره شــمالی شــد.
 :۱۹۹۵پاپ کورن در پیونگ یانگ
مــی گوینــد جیمــز بانــد ،رمبــو و خیابــان ســیزدهم فیلــم های
محبــوب رهبــر کــره شــمالی و بازیگــران محبوبــش هم شــان
کانــری و الیزابــت تیلــور بودند.
هــم زمان بــا نمایــش فیلــم جیمــز بانــدی «روز دیگــر بمیر»
کــه شــخصیت هــای منفــی اهــل کــره شــمالی بودنــد رژیــم
کــره شــمالی بیانیــه تنــدی صــادر کــرد ،اما مشــخص نیســت
کــه آیــا کیــم ایــن فیلــم جیمــز بانــدی را کــه کــره ای هــا را
منفــی نشــان مــی داد دوســت داشــت یــا از آن متنفــر بــود.
کیــم جونگ-ایــل شــیفته فیلــم هــای اکشــن و کونــگ فوی

هنــگ کنــگ بــود .کیــم در ســال هــای آخــر دوران رهبــری
اش بارهــا «در خــط آتــش» از کلینــت ایســتوود را بــرای
محافظــان خــود نمایــش داد و از آنهــا خواســت کــه ماننــد
قهرمــان فیلــم وفــادار و متعهــد باشــند.
کیــم تقریبــا همــه فیلــم هــا را تماشــا مــی کــرد .او در ســال
 ۲۰۰۰یادداشــتی کــه دربــاره فیلــم هــای آمیســتاد و گالدیاتور
نوشــته بــود بــه مادلیــن آلبرایــت وزیــر وقــت امــور خارجــه
آمریــکا داد و گفــت« :مــن همــه ایــن فیلــم هــای برنــده
اســکار را دارم و دیــده ام».
 :۲۰۰۰تایتانیک کره شمالی
پــس از فــرار کارگــردان اهــل کــره جنوبــی و همســر ســابقش
در ســال  ۱۹۸۶بــه آمریــکا ،رویاهــای فیلمســازی کیــم فــرو
ریخــت ۱۴ .ســال وقفــه افتــاد تــا دوبــاره کیــم بخواهــد یــک
فیلــم پرفــروش دیگــر تولیــد کنــد کــه هدفــش بازارهــای بین
المللــی باشــد .ایــن بــار کیــم نســخه کــره ای «تایتانیــک»
ســاخته جیمــز کامــرون را خواســت .او بارهــا و بارهــا
«تایتانیــک» را بــرای فیلمســازان بــه نمایــش مــی گذاشــت
و بــه آنهــا دســتور داد کــه کپــی فیلــم را بســازند.
نتیجـه این فرمان سـاخته شـدن«روح ها اعتـراض می کنند»
بـود کـه داسـتان فاجعـه کشـتی بـرده داری کـره را دسـتمایه
قـرار داده بـود .ایـن داسـتان واقعـی امـا دیالـوگ هـا و پیرنگ
داسـتان بسـیار افتضـاح بـود .جلـوه های بصـری فیلـم نیز در
حد مجموعه سـال هـای « ۱۹۷۰دکتـر هو» به نظـر می آمد.
همانطـور کـه پیـش بینی می شـد فیلم شکسـت خـورد.
 :۲۰۰۴تاسیس جشنواره فیلم پیونگ یانگ
کیــم مــی خواســت بــه دنیــا نشــان بدهــد کــه مردمــش
بریــده از دنیــا نیســتند بنابرایــن جشــنواره فیلــم پیونــگ یانگ
راتاســیس کــرد کــه دوســاالنه بــود .نخســتین فیلــم غربی که
اداره سانســور اجــازه نمایــش آن را در کشــور داد «ماننــد بکهام
شــوت بــزن» بــود .دوازده هــزار نفــر ایــن فیلــم را تماشــا
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کردنــد .آنهــا شــاید از تماشــای کایــرا نایتلــی و مضمــون فیلم
آنقدرهــا هیجــان زده نشــدند کــه از تماشــای زندگــی راحــت و
آپارتمــان هــای مــدرن و اتومبیــل هــای جدیــد لــذت بردنــد.
سـال  ۲۰۰۵دو کشـور کـره شـمالی و جنوبـی بـا همـکاری
یکدیگر انیمیشـن «امپراطوریس چونگ» را ساختند که در هر
دو کشـور به نمایـش عمومی درآمـد .می گویند این نخسـتین
فیلمـی اسـت کـه در هر دو کشـور به نمایـش درآمده اسـت.
 :۲۰۱۴یک مصاحبه جنجالی
در  ۲۰سـال گذشـته سـینمای کـره شـمالی از بازار سـیاه فیلم
هـای غربـی لطمـه زیـادی خـورده اسـت .معموال شـخصیت
منفـی فیلـم هـای غربـی به پلیـس مخفی هـای کره شـمالی
مـی رسـد مانند «سـالت» بـا بـازی آنجلینـا جولی.
ســال  ۲۰۱۱کیــم جونــگ-اون رهبــر کره شــمالی شــد .او که
دانــش آموختــه در کشــور ســوییس اســت برخــاف پــدرش
شــیفته گیم هــای ویدیویــی و ورزش بســکتبال اســت.
یکــی از مشــهورترین فیلــم هــای هالیــوودی ســال هــای
اخیــر کــه بــه کــره شــمالی مــی پــردازد «مصاحبــه» اســت.
«مصاحبــه» کــه در ژانــر کمــدی بــود جیمــز فرانکــو را در
نقــش خبرنــگاری نشــان مــی دهــد کــه مــی خواهــد بــا
کیــم جونــگ-اون مصاحبــه کنــد و بــرای تــرور او آمــوزش
مــی بینــد .ایــن فیلــم تصویــر ســیاهی از رهبــر کــره شــمالی
نشــان مــی داد و محصــول کلمبیــا پیکچــرز بــود .چنــد مــاه
بعــد از خبــر تولید «مصاحبــه» هکرهــا کامپیوترهــای کمپانی
ســونی(که کلمبیــا زیــر مجموعــه اش اســت) هــک کردنــد و
دولــت آمریــکا احتمــال دســت داشــتن دولــت کــره شــمالی در
ایــن اتفــاق را بــی اســاس ندانســت .هکرهــا از کمپانی ســونی
خواســتند کــه فیلــم را نمایــش ندهــد و ســینماهای نمایــش
دهنــده فیلــم را بــه حمــات تروریســتی تهدیــد کــرد .کمپانی
ســونی نیــز پــس از مدتــی کــه از نمایــش فیلــم گذشــت
«مصاحبــه» را از پــرده هــا پاییــن آورد و گفــت دیگــر در نظــر
نــدارد آن را نمایــش بدهــد.

مروری بر سینمای عراق

سینمای عراق در چند نما /دیکتاتورها هنر را دوست ندارند

از بــدو ورود ســینما در کشــور عــراق در ســال
 ۱۹۰۹تــا ســال هــای  ۱۹۲۰مــردم عــراق ســینما
را جــدی نمــی گرفتنــد و بــه عنــوان یــک قالــب
هنــری بــرای ســینما احترامــی قائــل نبودنــد.
اولیــن ســینمایی کــه در عــراق ســاخته شــد
نامــش «الــزوراء» در شــهر بغــداد بــود کــه بیشــتر
فیلــم هــای صامــت آمریکایــی را بــرای بریتانیایی
هــای ســاکن عــراق نمایــش مــی داد.
در ســال هــای  ۱۹۴۰در دوران شــاه فیصــل دوم
ســینما رونــق پیــدا کــرد و کمپانــی هــای تولیــد
فیلــم بــا حمایــت ســرمایه گــذاران فرانســوی و
بریتانیایــی کــه پیشــگامان صنعــت ســینما در
دنیــای عــرب بودنــد در بغــداد تاســیس شــدند .در
آن دوران فیلــم هایــی ســاخته مــی شــد کــه صددرصــد بخش
خصوصــی در آن ســرمایه گــذاری مــی کردنــد و در ســال
 ۱۹۴۸اســتودیو بغــداد افتتــاح شــد .موسســان ایــن کمپانــی
مهــدی بســام ،حســن حســنی و ناصــر نعیــم بودنــد .آن کمپانی
نتوانســت موفــق باشــد و خیلــی زود بــه دلیــل تنــش میــان
اعــراب و یهودیــان برچیــده شــد.
تــا پایــان جنــگ جهانــی دوم عــراق واردکننــده فیلــم باقــی
مانــد تــا اینکــه «پســر شــرق» بــه عنــوان نخســتین فیلــم

عراقــی تولیــد شــد .ایــن فیلــم محصــول مشــترک عــراق
و مصــر بــود کــه در ســال  ۱۹۴۶تولیــد شــد .در آن ســالها
بیشــتر فیلمهایــی کــه تولیــد میشــد تجــاری و عاشــقانه
هــای ســطحی بــا ســکانس هــای رقــص و آواز بودنــد کــه
لوکیشــن ایــن رقــص و آوازهــا در روســتاهای کوچــک بــود.
راه انــدازی اســتودیوی دنیــای الفــان (دنیــای هنــر) توســط
بازیگــران کــه فیلــم هــای جــدی تــری تولیــد میکــرد از
اتفاقــات همــان ســال هــا بــود و در ســال  ۱۹۵۵ایــن اســتودیو
فیلــم «فتنــه و حســن» ســاخته حیــدر العمــر را تهیــه کــرد

کــه داســتان رومئــو و ژولیتــی عراقــی بود و در ســطح
بیــن المللــی نیــز مطــرح شــد.
نخســتین ســازمان ســینمایی دولتــی بــه نــام اداره
ســینما و تئاتــر در ســال  ۱۹۵۹تاســیس شــد و
نخســتین فیلــم رنگــی کــه در عــراق ســاخته شــد
« »Nebuchadnezzarمحصــول ســال ۱۹۶۰
است.
در آن ســالها قوانیــن ســخت دولتــی جســارت
تولیــد فیلــم هــای اجتماعــی را از کارگــردان هــا
ســلب مــی کــرد تــا اینکــه در ســال  ۱۹۵۹شــاه
فیصــل (از سلســله هاشــمی) را از مقامــش خلــع
کردنــد و در ســال هــای  ۱۹۶۰ســینما در عــراق
شــکوفا شــد .اداره ســینما و تئاتــر همســو بــا اهــداف
سیاســی رژیــم جدیــد در تولیــد فیلــم هــای مســتند و بلنــد
اقــدام کــرد و مســتندهایی ماننــد پــروژه ال مغیشــی ()۱۹۶۹
سیاســتهای دولتــی را نشــان مــی داد .عروســی در بهشــت
( )۱۹۶۷تجلیــل از نیــروی هوایــی عــراق و سیســتم تســهیالت
ایــن نیــرو بــود.
ایــن شــرایط چنــدان طــول نکشــید و انقــاب ســال ۱۹۶۸
حــزب بعــث را بــه قــدرت رســاند و کنتــرل دولــت بــر مضامین
فیلــم هــا بیــش از پیــش شــد .دولــت بعثــی نیــاز داشــت تــا
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ســینما بــه قــدرت آنهــا مشــروعیت بدهــد .البتــه دوران طالیی
ســینمای عــراق در ســال هــای  ۱۹۷۰شــکل گرفــت و فیلــم
هــای عراقــی خــارج از مرزهــا نمایــش داده مــی شــدند .گرچــه
آن فیلــم آثــاری بــا پیــام هــای سیاســی بودنــد ،بازتــاب دهنــده
انقــاب بودنــد و بــه تاریــخ مــدرن و باســتانی عــراق مــی
پرداختنــد.
دولــت صــدام حســین در ســال  ۱۹۸۱صالح ابوســیف فیلمســاز
مصــری را اســتخدام کــرد تــا فیلــم «القادســیه» را بســازد کــه
یــک درام تاریخــی دربــاره پیــروزی اعــراب بــر ایرانــی هــا در
ســال  ۶۳۶پــس از میــاد مســیح بودصــدام حســین در ســال
 ۱۹۷۹ســینما را بــه مســیر دیگــری بــرد .جنــگ عــراق علیــه
ایــران در ســال  ۱۹۸۰تولیــد فیلــم در ایــن کشــور را تقریبــا
تعطیــل کــرد و فیلــم هایــی کــه در دوران جنــگ در کشــور
عــراق تولیــد مــی شــد بیشــتر در مــدح تاریــخ عــراق یــا
حکومــت صــدام حســین بــود .دولــت صــدام حســین در ســال
 ۱۹۸۱صــاح ابوســیف فیلمســاز مصــری را اســتخدام کــرد تــا
فیلــم «القادســیه» را بســازد کــه یــک درام تاریخــی دربــاره
پیــروزی اعــراب بــر ایرانــی هــا در ســال  ۶۳۶پــس از میــاد
مســیح بــود.
ملــودرام «ســوال بــزرگ»Al-Mas›ala Al-Kubra/
ســاخته محمــد شــکری جمیــل بــا نقــش آفرینــی الیــور ریــد
در نقــش کلنــل جــرارد لیچمــن کــه در انقــاب عــراق در ســال
 ۱۹۲۰کشــته شــد دیگــر فیلــم آن ســال هــا بــود .ایــن فیلــم
در ســیزدهمین جشــنواره فیلــم مســکو نامــزد جایــزه شــد و در
جشــنواره فیلــم لنــدن بــه نمایــش در آمــد.
موفــق تریــن فیلــم عربــی در اکــران ســینماهای عــراق بــه نام
عنتــر و عبلــه ( )Antar and Ablaســاخته صالح ابوســیف
محصــول  ۱۹۴۵اســت کــه  ۶مــاه در ســینماهای عــراق روی
پــرده بــود .موفــق تریــن فیلــم خارجــی کــه در بغــداد بــه
نمایــش درآمــد فیلــم ترکــی «مــاوی مــاوی» بــا بــازی ابراهیم
تاتلیــس خواننــده مشــهور تــرک  ۳۰هفتــه در ســینما اطلس در
ســال  ۱۹۸۸روی پــرده بــود.
در ســال  ۱۹۸۰صــدام حســین بــا یــک فیلــم  ۶ســاعته بــه نــام
روزهــای طوالنــی  al-Ayyam al-tawilaزندگینامــه خود
را بــه حماســه تبدیــل کــرد .ایــن فیلــم را مــی تــوان افســانه ای

دانســت کــه صــدام حســین از زندگــی خــود ســاخت« .روزهای
طوالنــی» همچنیــن موفــق تریــن فیلــم عراقــی اســت کــه در
خــارج از ایــن کشــور بــه نمایــش درآمــد.
داســتان فیلــم دربــاره ســوءقصد صــدام حســین بــه نخســت
وزیــر عبــدل الکریــم قســیم در ســال  ۱۹۵۸بــود کــه بــه فــرار
قهرمانانــه او بــه تکریــت منتهــی شــد .ایــن فیلــم را ترنــس
یانــگ بریتانیایــی ســاخت کــه بــا ســاختن فیلــم هــای جیمــز
بانــدی دکتــر نــو و تاندربــال بــرای خــود اســم و رســمی بــه
هــم زده بــود .نقــش صــدام حســین را در ایــن فیلــم کمــال
پســرعموی صــدام ایفــا کــرد کــه بعدهــا دامــاد صدام حســین و
همســر رینــا شــد ،ســپس بــه اردن گریخــت و دوبــاره بــه عراق
برگشــت و در ســال  ۱۹۹۶توســط نیروهــای صــدام حســین بــه
قتــل رســید.
پـس از حمله عـراق به کویت ،جوامـع بین المللـی تحریم هایی
علیـه عراق وضـع کردند کـه عمال فیلمسـازی را در این کشـور
بـه کاری دشـوار تبدیـل کردپـس از حملـه عـراق بـه کویـت،
جوامـع بیـن المللـی تحریم هایـی علیه عـراق وضـع کردند که
عمال فیلمسـازی را در این کشـور بـه کاری دشـوار تبدیل کرد با
ایـن وجود نسـل جدیـد ی از کارگردان هـا در بغـداد زندگی می
کردنـد چراکـه دانشـگاه هنرهـای زیبای بغداد در رشـته سـینما
دانشـجو می پذیرفت .در آن سـال ها ورود فیلم و مـواد البراتوار
ظهـور فیلم بـه عـراق ممنـوع شـد .در دوران تحریم هـای بین
المللی سـینماهای عراق تقریبـا بی مخاطب بود و در سـال های
 ۲۰۰۰مـردم بیشـتر فیلم ها را بصورت سـی دی و قاچاق تماشـا
مـی کردند.
«الــزوراء» بــه عنــوان قدیمــی تریــن ســینمای شــهر بغــداد در
آن دوران فیلــم هــای قدیمــی را پخــش مــی کــرد و بیشــترین
تعــداد مخاطــب ســینما یــک یــا دو نفــر بــرای هــر ســانس بود.
تــا پایــان ســال  ۲۰۰۳در مجمــوع بیــش از  ۱۰۰فیلــم در
تاریــخ ســینمای عــراق تولیــد نشــده بــود کــه بســیاری از آنهــا
فیلــم هــای تبلیغاتــی و حامیانــه حــزب بعــث بودنــد و تعــدادی
فیلمســاز نیــز بــه ورطــه تولیــد کمــدی هــای ســخیف افتــاده
بودنــد .بــا حملــه آمریــکا بــه عــراق در ســال  ۲۰۰۳یــک
فیلمســاز عراقــی بــه نــام عــدی راشــید موقعیــت ســینما در
کشــورش را خیلــی خــوب متوجــه شــد و تجهیــزات کهنــه و
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از رده خــارج شــده ســینما را خریــداری کــرد .او نخســتین فیلــم
خــود را بــه نــام «زیــاد نــور دیــده» در ســال  ۲۰۰۵ســاخت و
الگویــی بــرای صنعــت ســینمای در حــال افــول عــراق شــد و
کارگــردان هــا را از غــم سیاســت رهــا کــرد.
محمــد الدراجــی «رویاهــا» را در ســال  ۲۰۰۵ســاخت کــه
اولیــن فیلــم او بــود .راشــید و الدراجــی هــر دو نــگاه مشــترکی
بــه ســینمای مســتقل داشــتند و ایــده راه انــدازی مرکــز تولیــد
ســینمای مســتقل عــراق را در ســال  ۲۰۰۹گســترش دادنــد۲ .
ســال بعــد آنهــا در خیابــان ال راشــید در مرکــز بغداد ســاختمانی
بــرای ایــن مرکــز گرفتنــد .در ایــن ســال هــا مرکــز ســینمای
مســتقل بیســت فیلــم کوتــاه و بلنــد تهیــه کــرد کــه یکــی از
فیلــم هــای ایــن مرکــز «پســر بابــل» ســاخته محمــد الدراجی
بیــش از  ۲۰جایــزه بیــن المللــی گرفــت و محمــد الدراجــی را به
مشــهورترین کارگــردان عراقــی در ســال هــای اخیــر تبدیــل
کــرد.
محمــد الدراجــی «پســر بابــل» را بــا کمک موسســه ســاندنس
ســاخت و عــراق ایــن فیلــم را بــه عنــوان نماینــده خــود در
بخــش بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان اســکار در ســال ۲۰۱۱
معرفــی کــرد.
آخریــن فیلــم محمــد الدراجــی بــه نــام «زیــر شــن هــای
بابــل» محصــول  ۲۰۱۳اســت .یکــی دیگــر از فیلــم هــای
موفــق مرکــز ســینمای مســتقل «هدیــه پدرم» ســاخته ســام
ســلمان اســت کــه جایــزه خــرس بلوریــن بهتریــن فیلــم کوتاه
جشــنواره فیلــم برلیــن را دریافــت کــرد.
در ایــن ســال هــا کشــور عــراق بیشــتر بــا کمــک کشــورهای
دیگــر محصــول مشــترک ســاخته اســت؛ هشــت فیلــم بــا
آلمــان ،هفــت فیلــم بــا بریتانیــا ،پنــج فیلــم بــا ایــران و چهــار
فیلــم بــا ترکیــه ،هلنــد و ایتالیــا .در مجمــوع اداره دولتی ســینما
و تئاتــر  ۴۴فیلــم بلنــد در تاریــخ ســینمای عــراق تولیــد کــرده
اســت.
فیلمســازان زن چنــدان در صنعــت ســینمای عــراق فعــال نبوده
انــد و تنهــا دو فیلمســاز زن در میــان  ۷۷کارگــردان عراقــی
فعالیــت داشــته انــد :خیریــت منصــور و ویــان مایــی (کــرد).
همچنیــن مشــهورترین جشــنواره ســینمای عــراق ،جشــنواره
بیــن المللــی فیلــم بغــداد اســت.
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