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گر خوِد هاوارد سوبر  بود، بی شک از  پذیرفتن تعریف و تمجیدهایی که رسم پیشگفتارهاست  ا
برحذرتان می داشت؛ و سبب این هم نه فروتنی بی دلیل یا بدگمانی تُرش رویانه است )گرچه 
شکسته نفسی اش هم برای آدمی با دستاوردهای او نامعمول است(. سوبر همیشه انزجار  
بزرگ نمایی های خودمتشکرانۀ  از ستایش های پوچ و هوچیگرانه،  فوق العاده شدیدی 
دانشگاهی، و یاوه گویی های مهمِل صنعت سینما نشان داده است. بنابراین با محابای 
کنم و در صدد برآیم تنها به تأمل، و  بسیار سعی  می کنم از تله های این چنینی دوری 

کتاب پیِش رو و مؤلف آن بپردازم. اظهارنظر راجع به 
انتشار این  از  تألیف شهره است )گرچه  به گمانم بعد  سوبر ضرورتًا نه به نقادی و 
کتاب، ورقش برگردد(، نه به این و آن دسته از سرآمدان و برگزیدگان صنعت سینما 
کم ستاینده در صنعت مذکور  ندارد و بی شمار  که  تعلق دارد. بااین همه، آدمی ست 
ـ  در تحسینش  ـ  بسیاری شان از نامداران فعلی سینما و تلویزیون ــــ گرد سابقش ــــ شا

کم نمی گذارند.
که دیوارهای معرِف دانشگاه سنتی مان را پایین  گذشته است  غالب عمر سوبر  به آن 
بریزد و چیز دیگری بسازد. اینجا اجازه می خواهم به اختصار فقط بعضی از دستاوردهایش 
ی، تأسیس  ݭِ ل اݭݫ ݭِ را فهرست کنم: به همِت اوست راه  افتادِن برنامۀ مطالعات انتقادی یوسی اݭݫ
ی.  ݭِ ل اݭݫ ݭِ ی، و تشکیِل برنامۀ تهیه کنندگان فیلم و تلویزیوِن یوسی اݭݫ ݭِ ل اݭݫ ݭِ آرشیو فیلم یوسی اݭݫ
اصالحات چشمگیر در مجمِع مطالعات سینما، مهم ترین انجمِن تاریخ نگاران و نظریه پردازان 
کارزار تأسیس مدرسۀ تئاتر،  گرفته و همو بانی  و مدرسان فیلِم مملکت، به دست او انجام 
کثر  ی بوده است. سوبر همین طور مسئول اصلی استخدام ا ݭِ ل اݭݫ ݭِ فیلم، و تلویزیون یوسی اݭݫ
استعدادهای درخور احترام این مدرسه، همچنین ناظم و مدیر فعلی اش است. در  یک 

کرده است. ی را اساسًا دگرگون  ݭِ ل اݭݫ ݭِ کالم، سوبر مدرسۀ فیلم یوسی اݭݫ
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شرکت های فعال در صنعت فیلم و تلویزیون سوبر را بارها و بارها، در مقام مشاور 
به  کپی رایت  و  خالقه،  فرایند  خالقه،  نظارت  تصنیف،  و  تألیف  امور  در  متخصص  و 
برنامه ریزی های  زمینۀ  در  تا  خواسته اند  او  از  شرکت ها  دیگر  درآورده اند.  استخدام 
کارکنانشان مشاوره دهد. تنوِع  کسب وکار فیلم، به  راهبردی تجاری و توضیح ساختار 
این فعالیت های حرفه ای و دانشگاهی به سوبر چشم اندازی داده است که وجوه تجاری 

گرد هم می آورد. و هنری قصه گویی سینمایی را به نحوی بی بدیل 
بر  تأثیر  او  میراث  پایدار ترین  نیست.  اینها  او  دستاوردهای  مهم تریِن  بااین همه، 

دانشجویانش است.
هاوارد سوبر از تراز اول ترین مدرسان سینما در جهان است. شصت و پنج درِس 
کرده است:  ی )به جز پویانمایی(، تدریس  ݭِ ل اݭݫ ݭِ برنامۀ فیلم یوسی اݭݫ مختلف، در هر حوزۀ 
کارگردانی، تولید، تاریخ سینما، نظریۀ فیلم، و نقد فیلم. به روشنی  فیلم نامه نویسی، 

گونه گون برخوردار است. که او از هوش و نیروی خالقه ای به غایت ناآرام و  پیداست 
این همه بناست من را از آفرینندۀ اثر  به خود اثر  برساند.

که در دست دارید نه یک اثر  نقادانۀ متعارف است، نه ُمشتی بایدونبایدهای  کتابی 
ابلـهانۀ من درآوردی برای فیلم نامه نویـس یا نویسـنده کـارگـرداِن تازه کـار. در عوض، 
مجموعه ای فوق العاده غنی از مفاهیم، ایده ها، و مشاهداتی است حاصل از سال ها 
تدریس. این مجّلد حداقل مظنه ای به دسِت شما می دهد برای فهم آنکه هاوارد 
که در جرگۀ  سوبر چرا چنین ستوده و ارجمند است؛ نه  فقط در عالم دانشگاهی، 

بعضی از مهم ترین افراد خالق در صنعت سینما.
ابعاِد بسیار دارد و به  گسترۀ ژرف و  خالصه کردِن قدرت فیلم سخت است چون 
لحاظ مفهومی، در چندین سطح مختلف عمل می کند، چنانکه هرگونه خالصه سازِی 

تقلیل دهنده را به طرزی اسف بار، َپرت می سازد.
ـ  که  ـ  عزیمتی به دِل فرهنگ سینمای عامه پسند ــــ قطِع نظر  از  آنچه رفت، رسالتی ــــ
کالن است و آن رسیدن به درکی اساسی است از  کرده مأموریتی  سوبر  برای خود مقرر 
کارکنان  آنکه چرا فیلم »کار می کند«. »کار می کند« را خریداران، پخش کنندگان، و دیگر 
کنند و  کار می گیرند تا تأثیر هر فیلم را بر مخاطب توصیف  صنعت فیلم سازی غالبًا به 
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که شکست می خورد فرق بگذارند. سوبر  به ما می گوید چرا  بین فیلم موفق و فیلمی 
بعضی از عناصر در فیلم »کار می کنند« و بعضی دیگر  نه.

همۀ مثال های سوبر از »فیلم های محبوب به یاد ماندنی« است. چنانکه خود 
توضیح می دهد، اینها دو ویژگی مجزاست: اول آنکه هر فیلِم  مورد بحث  باید در زمانۀ 
خود به شدت محبوب بوده باشد و دوم اینکه باید در خاطرۀ فرهنگی مان نیز همچنان 
باقی مانده باشد. با توجه به محبوبیت عظیم هالیوود در هفتادوپنج سال گذشته، جای 
کالسیک  و بدنه اصلِی آمریکایی    که فیلم های مورد بحث او از فیلم های  تعجب نیست 
کاِر  کاِر فهم فیلم های مستقل نیز می آید و همین طور  به  باشند. عمدۀ بینش سوبر به 

که خواهان جذِب مخاطبی بین المللی است. فهم فیلم سازی در اقصی نقاط جهان 
کند یا قواعدی ساده انگارانه برای  کتاب پیِش رو نمی کوشد مخاطبان را دسته بندی 
کارگردانی فراهم آورد. )در  حقیقت سوبر، همساز با روحیۀ همیشه  فیلم نامه نویسی و 
کسر قابل توجهی از این به اصطالح »قواعد« را بی اعتبار هم می کند.( در عوض،  کش،  شکا
مؤلف  صادقانه به کمکمان می آید تا »قدرت فیلم« را دریابیم؛ اینکه سینما برای چه بیش از 
یک قرن هنر غالب بوده و چطور ِاعماِل چنین قدرتی را بر زندگِی همه مان ادامه داده است.
کتاب، مشاهدۀ توانایِی سوبر در طرح مطالب به سادگی و با  از لذات خواندن این 
کتاِب او برانگیزاننده و روشنگر است؛ خواه با مشاهدات و نکاتی  ظرافتی نفس گیر است. 
کتاب او، احتمااًل  که سوبر طرح می کند هم داستان باشید، خواه نباشید، در مواجهه با 
سینمایی،  سواد  و  فرهیختگی  به لحاظ  را  خود  سینمایی،  کتاب های  سایر  از  بیش 

گذار به سطحی باالتر و باالتر احساس می کنید. پیوسته در حال 
کژ فهمی ها، و با پیش نهادِن تمایزهایی  با اشاره به تناقض ها، سوءتفاهم های رایج، 
بصیرت آفرین، سوبر تحلیل فرهنگ فیلم را بر شالوده ای وسیع از دانش، در  خصوص 
دیگر حوزه های زندگِی امروزی، بنا می کند و ما را به حقایق و گهگاه به مکاشفاتی رهنمون 

که از خوِد فیلم و سینما هم فراتر می روند. می شود 
که سوبر  به دست داده است، البه الی تقریبًا سیصد مدخل خود، آزادانه در  متنی 
حرکت است و مثاًل بحثی دربارۀ شخصیت را به فیلم  فاجعه ای، ارسطو را به سعادت، 
فیلم نوآر را به ساختار، و »تعلیق ارادِی ناباوری« را به حدیثی در  باب عشق ربط می دهد.
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هیچ کس نمی تواند و احتمااًل نباید به هیچ وجه تالش کند این کتاب را از آغاز تا پایان 
و در  یک نشست بخواند؛ بسیار جامع تر، بسیار پیچیده تر و درعین حال فشرده تر از آن 
کند. باید مزه مزه اش  کند همه اش را به سرعت جذب و دریافت  کسی سعی  که  است 

کرد، نم نم و پیاپی.
که بهترین  آنچه سوبر  نوشته است، سبکی چنان روان و محتوایی چنان ژرف دارد 
گونه گون و بارور است، جایی  روش هضم وجذبش به  سیاق پیاده رفتن در دل جنگلی 

کشف است و نه صرفًا در رسیدن به مقصد. که لذت در 
گرِد او بوده ایم، موهبتی داشته ایم. این کتاب به آنهایی که نبوده اند با  همۀ مایی که شا
گذراندِن اوقاتی صمیمانه با هاوارد سوبر همواره لذت بخش  که چرا   قوت تمام، ثابت می کند 
بوده است و چرا چهل سال است او را شکل دهندۀ ارجمنِد بسیاری از زندگی ها می دانند.

گیلمور ِجْفری 
مدیر جشنوارۀ فیلم سانَدنس



گروه هایی  تا دوره به دوره معلِم  را داشته ام  این بخت خوش  از چهل سال است  بیش 
مدرسۀ  در  بااستعداد  تهیه کننده هایی  و  کارگردان ها،  نویسنده ها،  از  مسحورکننده 
کنون خالقیتشان را در اقصی نقاِط جهان، به منصۀ ظهور  که ا ی باشم  ݭِ ل اݭݫ ݭِ فیلم یوسی اݭݫ
که به  کنم  می رسانند. می خواهم با تشکر از همۀ افراِد مستعد و متعهدی شروع 
کشیده  و به من  گوش داده اند و به هنگام لزوم، من را به چالش  اظهاِرفضل های من 
گروهی در فهِم ماهیت سینمای  که آن را همواره تالشی  کارم،  انگیزه  داده اند تا به 

عامه پسند دانسته ام، ادامه دهم.
از موضوعات، در  تابه حال شصت وپنج درِس مختلف دربارۀ طیف وسیعی  من 
حوزۀ سینما و تلویزیون، تدریس و در هر ترم، غالبًا بیش از پانصد صفحه یادداشت 
که به یکی از دانشجوهای سابقم برمی خورم  کرده ام. هر  بار  بین دانشجوهایم توزیع 
که برای چه هیچ وقت این  جزوه ها را سروسامانی نداده  و  سؤاِل معمولش این است 
گرفتم فکری  کتابشان نکرده ام. بعد از چند دهه شنیدن این سؤال، باالخره تصمیم 

به حالشان بکنم.
این  از  خیلی  باشد.  موجز  امکان  حد  تا  کتاب  این  از  مدخل  هر  کرده ام  سعی 
که قباًل داده ام، یا جمع بندِی مجموعه ای  مدخل ها، یا جمع بندِی درسی مفصل است 
بیاورم.  اینجا  را  عصاره اش  کرده ام  تالش  که  خاص  موضوعی  راجع به  سخنرانی ها  از 
کرده باشند  که نکند بعضی از مدخل ها حاِل شاه بیِت شعری را پیدا  ترسم این است 
که اولش را برایتان نخوانده ام، بااین حال تمایلم به اینکه این مدخل ها را، تا آنجا که 

که حرفش رفت چربیده است. کنم بر  بیمی  می شد، موجز برگزار 
گفته اند می شود آن  کتاب را خوانده اند،  که دست نوشتۀ تهیه شده برای این  بعضی 
را به آسانی از اول تا آخر خواند. با اینکه نظرشان مایۀ خشنودی است، ترتیب الفبایِی 

    مقدمه    
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از  باشد  مختار   حس وحال،  یا  عالقه   یا  نیاز  بنا بر   خواننده،  که  است  آن  به دلیِل  کتاب 
مدخلی به دیگری  بپرد.




