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كه ظاهراً عاليق مربوط به بازيگرى در ايران به « آكتورز استوديو»التحصيل مدرسه در ميان بازيگران مشهور فارغ

يم نتر است. اگر چيزى در حدود شود)!( آل پاچينو تقريباً و با اكثريت آرا، از بقيه معروفجمع آنان محدود مى

نسل ديگر از قدمت مطبوعات و عالقه مندان پر و پا قرص سينما در ايران بگذرد، عمالً مارلون براندو در اين 

هاى بعدى جايگاه چندان قاطعى براى رقابت با محبوبيت آل پاچينو نزد ايرانيان نخواهد داشت. بابت نسل و نسل

 تا جلسات سخنراني و "تحليل بازيگری"تدريس  از -حضورم در فضاهاى اين چنينى طي ده پانزده سال اخير

گويم كه رابرت دنيرو آور را به شما مىبا اطمينان اين نكته شايد تعجب -بحث با حضور عشاق بازيگری در ايران

اند. دليل اين محبوبيت هايى كه در پيشنسلها و نيمكم در ميان نسلهم رقيب چندان قَدَرى نيست؛ يا دست

 های صرفاً ظاهری، ويتريني و سوپراستاری است به چه مي تواند بازگردد؟خصاً فارغ از محبوبيتپاچينو، كه مش

ای در ايران آفريني او در آن محبوبيت ويژههايي كه نقشهای خود آل پاچينو بگرديم، يكي از نمونهاگر ميان فيلم

دهنده شكل و تواند نشانخوبي ميگيرد، بهيمند بازيگری قرار مدارد و بارها مورد اشاره و ارجاع جوانان عالقه

يكي از بدترين فيلم های برايان دی پالما به همراه يكي از معدود « صورت زخمي»جنس سليقه موجود باشد: 

طي، ريزی افراشده و محبوب است؟ ميزان فراواني برونهای بد آل پاچينو. چرا اين فيلم تا اين اندازه ديدهبازی

ا جايي ها به دو سوی صورت تطحي مبتني بر پردازش خشونت با فرياد و عربده، كشيدن لبتصور كم و بيش س

و فرياد زننده سبعيت پنهان شخصيت توني مونتانا و حتي « رو»آيند، حنجره دريدن، گريم بسيار كه كِش مي

به  شخصيت را بيش از حد آشكار آل پاچينو كه مثالً گاهي بناست عشق نامشروع -برخالف هميشه–های نگاه

های اين فيلم و نقش آفريني آل پاچينو در آن است. تا اينجای كار به خودی خود بيننده منتقل كند، مجموع داشته

اشكالي ندارد، هر بازيگری مي تواند چندين و چند بازی متوسط يا زير متوسط يا چندين و چند فيلم ضعيف در 

شكار ای را تجربه كند و آآفرينيار اساساً خواسته چنين نوع نقشكارنامه داشته باشد. شايد آل پاچينو هم يک ب

دان به مندانسته. ولي اين كه ما، يعني جماعت عالقههای پنهان شخصيت را برای اين كاراكتر الزم ميكردن جنبه

ان آل های به قول خودمان درخشای از بازیسينما و بازيگری در ايران بسياری از اوقات اين فيلم را نمونه

گيرد؟ آيا ماجرا به واقع اين نيست كه ما همين شكل بازی كم و بيش دانيم، از كجا ريشه ميپاچينويي مي

يشتر از پسنديم يا بي تعارف، بهای ديگر پاچينو را بيشتر ميهای نهان اغلب فيلمتر ازروش«مرئي»گرايانه و برون
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اين  فهميم؟ آيا نكته درحركتي، نگاه، رفتار و بيان دارند، مي های قابل بازيابي در همه اجزایهايي كه نشانهبازی

نيست كه پاچينوی اين فيلم مي تواند بيشتر و بهتر مورد تقليد ما قرار گيرد؟ مي توانيم گاهي جلو آينه بايستيم و 

زاری فک و مشخصي در حالت توام با بي Act شبيه او نگاه كنيم، نفرت را در نگاه فرياد بزنيم يا سبعيت را به

گردد و اتفاقاً همين جلوه هاست كه ما بودن بيش از حد برمي« مرئي»حركت دهان جاری كنيم. موضوع به همين 

 .آوردرا به وجد مي

اچينو است؟ مان پپسنديم چرا انتخابهايي از بازيگری را بيشتر ميتوان پرسيد كه اگر اساساً چنين جلوهخب؛ مي

زاده هم مي توان يافت؛ چه در بازی خود او، چه در بازی ر كارهای مهدی فخيمها را گاهي حتي داين جلوه

بازيگران ديگرش. به گمانم جواب كم و بيش روشن است: انتخاب آل پاچينو در عين حال، مي تواند جاها و 

م هست تری ههای ساكت، لحظه«صورت زخمي»ها هم داشته باشد. حتي در همين رویهايي برای آن نهانجايگاه

اش به ترين جلوه بيرونيگرا و پاچينويي را كه قوای نهان شخصيت را در كمكه پاچينوی رمزآميز، پاچينوی درون

كنيم كه با شود. ما فكر ميانگيز ميبينيم. بنابراين، تشخص انتخاب او خود به خود وسوسهكند، ميما منتقل مي

پسندی از نقش آفريني را به عنوان نماينده سليقه خودمان اص، داريم نوع خ«صورت زخمي»ارجاع به آل پاچينوی 

 .دهد كه در واقع چنين نيستشده نشان ميكنيم. اما توضيحات ارائهمعرفي مي

_ _ _ _ _ _ _ 

ست كه رضا كيانيان چند سال پيش در سخنراني ایيكي از مباحث حاال مشهور مربوط به همين زمينه، نكته

ل متديست، نسما داشتيم و بعدتر در مقاله ای مطرح كرد: در يک مقايسه طبيعي ميان دو هممشتركي كه در خانه سين

 دارد. دنيرو اعلب همان« شدن»حركت مي كند، اما آل پاچينو تالش برای « بودن»رابرت دنيرو بيشتر به سمت 

ي اريم. اما آل پاچينو حتنامه يا در تجسم ذهني كارگردان از فيلم نامه و شخصيتش نياز دآدمي ست كه در فيلم

و بنابراين، لذت كشف نشانه های اين تبديل شدن را به «.  بشود»جلوی دوربين مي كوشد كه به آن آدم تبديل 

های بيروني ادراک مي كند، خواهد بخشيد. اين راز جذابيت بازی ای كه بازيگری را به هر حال با واكنشبيننده

بخوانم. اما به هر حال، چيزی در اين « گرانهنمايش»كامل با نگاه رضا كيانيان، توانم در موافقت آل پاچينو را نمي
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دادن موقعيت را برای بيننده آفريني هست كه مراحل اجرای لحظه، انتقال احساس شخصيت و شكلنوع نقش

يرو ننده، از دندهد. من و شما به عنوان بيكند. در مورد دنيرو، اغلب اين اتفاق به شكل نامحسوس رخ ميمرئي مي

شويم كه اتفاق احساسي، تصميم دروني يا رفتار به عنوان بازيگر نقش عقب هستيم و ناگهان با آدمي مواجه مي

در هنگام  ايم. بنابراين، اگرواكنشي در او رخ داده و ما فرصتي برای كشف لحظه شكل گيری اتفاقات در او نيافته

قب خواهيم آن عگردانيم، ميی وی دی توی دستگاه را به عقب برميتماشای فيلمي با بازی خوب دنيرو نوار/ د

مان از آهنگ بازی او را جبران كنيم. مي خواهيم لحظه يا لحظه هايي را پيدا كنيم كه شخصيت تصميم افتادن

گرفت، واكنش نشان داد، يا بغض كرد. اما اگر همين كار را در نوار / دی وی دی يكي از بازی های خوب آل 

های چينو، كه خوشبختانه تعدادشان كم تراز بازی های خوب دنيرو نيست انجام دهيم، مي خواهيم لحظه يا لحظهپا

ايم، بار ديگر ببينيم و از اين كه همان نوبت اول لحظه شكل گيری تدريجي احساس شخصيت را كه پيشتر ديده

. بديهي تر استاش خواند خفيف«گرانهنمايش»، ايم، به وجد بياييم. اين ويژگي از آن كه كيانيانرا تشخيص داده

لقي ت« گرنمايش»ها يا ويوين لي در سينمای گذشته  است كه اگر كسي مثل ويلم دافو در سينمای اين سال

ر های دروني شخصيت دتوان چنين پنداشت. ولي در اين كه ميزان آشكارسازی كنششوند، آل پاچينو را نميمي

  .دنيرو است، ترديد جايز نيست مورد او، مثالً بيش از

اش به نقش توني مونتانا برشمردم، حاال ورای آن داليل شايد كمي تحقيرآميز اوليه كه در باب محبوبيت بازی

 .های اين محبوبيت عام و خاص او در ايران دست يافتتر به ريشهتعصبتوان بهتر و بيمي

--------------- 

آن اتفاقات  ، از«شمايل»ساز به چيزی شبيه يک اسطوره، يا بهتر بگوييم متبديل شدن يک بازيگر يا يک فيل

 ها، نظر منتقدان و غيره رخها، فروش فيلمست كه تاريخ سينما نشان داده حتي فراتر از جوايز جشنوارهجادويي

تبری يچ جايزه معمان حيرت انگيز باشد كه وودی آلن هيچ گاه هدهد. فقط در يک مثال تصادفي، بايد برای همهمي

خل از سوی جشنواره ونيز و ن« شير طاليي يک عمر فعاليت هنری»از هيچ فستيوال معتبر اروپايي نگرفت. اما 

طالی نخل طالها از سوی جشنواه كن كه اين دومي به غير از آن فقط به اينگمار برگمان اهدا شد، جوايز 
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های ها در زمان ساخته شدن و نمايش هر يک از فيلمتيوالگری فسوپاچلفتيهنگامي بودند برای يادآوری دستدير

نگريم، احتماالً پيش از مراجعه به فهرست وار آلن در سينما ميكليدی آلن. در حالي كه وقتي به جايگاه شمايل

كنيم او انبوهي جوايز معتبر جهاني  گرفته است: شمايل از سوابق و اعتبارات بيروني فراتر جوايز، تصور مي

 .رودمي

خصوص در مورد پاچينو هم اتفاق مشابهي تنها با يک بار دريافت جايزه اسكار، آن هم كم در اين حيطه بهدست

های وطني از رخ داده است. با تلقي« بوی خوش زن»برای نقش يک سرگرد/سرهنگ مقتدر نابينا، در فيلم 

ام مدت حضور جلوی دوربين مارتين برست خوانيم آل پاچينو در تمشنويم و ميهای بازيگری وقتي ميمهارت

ويد / دي"سازانسلطان بازی"در اين فيلم، لنز نابينايي به چشم داشته )اين را خودش در زندگينامه اش آورده: 

كال/ ترجمۀ سعيد خاموش/ انتشارات دنيای تصوير(  و در واقع كوری را زندگي و نه بازی شلدون، جون مک

، «بيد مجنون»ر را در اين مورد كمي ناروا بپنداريم و احياناً بازی پرويز پرستويي را در كرده، شايد حتي جايزه اسكا

يگری كه در انگيزد و با تمام ايرادهای دبدون آن لنز نابينايي، برتر تصور كنيم )با تمام تعجبي كه اين ديدگاه برمي

م(. در حالي كه نكته كليدی بازی آل ابازی پرستويي جاری است و در نقدی بر آن فيلم مجيد مجيدی برشمرده

گردد، نه به نابينايي. نكته اساسي اين است كه اش بر ميوار هميشگيپاچينو در آن فيلم به همان جلوه شمايل

حفظ اقتدار مردانه نه فقط در زورمداری يک نظامي بازنشسته، بلكه حتي در آموختن عمل زنانه ظريفي همچون 

دگارشده آل پاچينو يعني به آن چيزی كه مهارت پاچينو بوده و هميشه سينماروها را رقص، نقش را به شمايل مان

 .كندبه ستايش او واداشته نزديک مي

------------- 

ها، نه فقط در خود بازی. جو كنيم؛ يعني در نقشوشدن او را در چنين جايگاهي جستبايد علت و ريشه اسطوره

های جديدتر مدرسه آكتورز استوديو كارنامه آل پاچينو و چه درباره آموختهها چه درباره ها در اين سالخيلي

كُن خبری نيست. اشتباه بنيادين در اين است آشوبهای پر انعطاف انرژيک دلدهند كه ديگراز آن بازیتذكر مي

های د، نگرانيها. آن دوران، مقطع بعد از جنگ سرخبری نيست، نه از آن بازی "دوران"كه ندانيم ديگر از آن 
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 های اجتماعي كه موجبگسيختگييافت، دوران رواج تدريجي از همهجوم بيگانگان كه در سينما هم بازتاب مي

تر ها و سرهای سودايي، گسست بيشدوشيبهها و خانهتر زندگي در جادهها، گذر بيشتر بين نسلشكاف عميق

نشدني های فراموششد، طبعاً شخصيتدوران جواني ميهای اثيری آدم ها از روزهای خوش گذشته و از عشق

كم ا دستخورده يگذاشت. اگر فقط به اين نكته توجه كنيم كه قهرمانان اغلب شكستخود را در سينما به جای مي

خواستند هايي معمولي بودند كه ميسينمای اجتماعي معترض آمريكا همه آدم 1970های دهه دچار بحران در فيلم

يابيم كه چرا بازيگراني مثل داستين هافمن، رابرت ميز زندگي كوچک و بسته خود عمل كنند، آن گاه درفراتر ا

دنيرو، جک نيكلسن، جان كازال، جين هكمن، مريل استريپ و همين آل پاچينو نقش اغلب اين كاراكترها را در 

ازيگران ، ميانگين قدشان از ميانگين قدی بكردند. بازيگراني كه فقط به عنوان يک نمونه فيزيكيآن سينما بازی مي

ي دهد؟ اين كه وقتي يک راننده تاكستر بود. اين نكته چه را نشان ميسينمای كالسيک به طور محسوسي كوتاه

به قيامي ديوانه وار دست  1970برای عمل عظيم ناممكني همچون اصالح جامعه فسادزده نيويورک نيمه دهه 

يكار آس و پاس برای عمل تغيير جنسيت دوستش دستبرد به يک بانک را تبديل به زند، اين كه يک جوان بمي

ک ديوانۀ های يبازیای نسبت به سيستم حاكميت جامعه آمريكا مي كند، اين كه ديوانهكنش ناخواسته معترضانه

در سينمای دهه  شود،باهوش در يک آسايشگاه رواني به حركتي تمثيلي در باب مبارزۀ فرد عليه سيستم تبديل مي

های جاودانه شده رابرت دنيرو، آل پاچينو و جک نيكلسن در اين نقش ها قطعاً تصادفي نبود و سبک بازی 1970

پرواز »و  «بعدازظهر نحس»، «راننده تاكسي»های به چيزی فراتر از نقش آفريني درخشان آنها )به ترتيب در فيلم

همتاى آنان با انبوهى ظرايف اجرايى هاى بىجاودانه شد، در كنار بازى گردد. آن چهبر مي«( بر فراز آشيانۀ فاخته

نشدنى دوران ما را به نمايش ها بودند كه جلوه قهرمانان محكوم به شكست اما فراموشو ادراكى، خود شخصيت

اها دست م هايى دست بزنند كههايى معمولى مثل همه ما، به حركتتوانستند با زندگىگذاشتند. كسانى كه مىمى

 .زنيمنمي

هايش مسيرى برخالف تراز داستين هافمن، در اغلب نقشدر اين مقياس، آل پاچينو با جثه و اندامى هم

با  پندارىذاتپيمود. ما براى همها را مىداستين هافمن در بسيارى فيلم "زبون"پا و ودستهای بىشخصيت

من قطعا از اين آدم »گفتيم كرديم كه مىرا چنين راحت مىاى داستين هافمن، خيال خودمان هاى نمونهنقش
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هايش داشت )حتى در نقش گيرىاما در مورد آل پاچينو با وجود همه ترديدهايى كه در تصميم«. ترمباعرضه

ا كرد مطمئن نبود. بهاى جوانى هنوز به كارهايى كه ميدر سال«( پدرخوانده»مقتدرى چون مايكل كورلئونه فيلم 

هاى هرچند ناممكنم با ديدن تحركى من در جهش به سوى خواستهگفتيم كمآل پاچينو همواره به خود مى ديدن

هاى ضربتى، به خجالتى درونى مى انجامد. او ما را از خودمان اين شخصيت، با اين نگاه فرورونده و اين تصميم

 .كردزده ميخجالت

عمل  های گوشه و كنار آن نسلتر از بقيه آدمنسل بود كه فاعالنهبه اين اعتبار، آل پاچينو نماينده بخشي از يک 

هاى جهانى موجود در خصوص  اشتياق خواهم بگويم كه اين همه گرايشنمود. طبعا نمىكرد و چشمگير مىمى

هاى فردى درونى و بيرونى آل پاچينو گردد. اما كيفيتها باز مىهاى نقشبه آل پاچينو شدن، به همين ويژگى

 ها، به شمايل شدن خود او به عنوان يک بازيگر ربط فراوان داشته است.براى باوراندن اين گونه نقش

---------------- 

اما چه درک درخشانى از زمانه در اين نكته جاری است كه آل پاچينوی اين سال ها، نه اصرار دارد كه تداوم 

فظ و اجرا كند، نه از آن سوى بام افتاده كه مثل برخى ها حشده را حتما در تمام نقشهاى شمايلهمان ويژگى

پذيرد. هاى بسيار معمولى متناسب با سن و سالش بگذاشته، نقشسنفيلم هاى دنيرو، صرفاً به عنوان بازيگرى پابه

هايي در مسير اجراى نقش ، حتما عناصر و موقعيت«Two Bitsدو سكه ناچيز/ »اگر گاه چنين مى كند، مثل فيلم 

و  يافته اين تعادل در انتخاباش يادآورى كند. جلوه كمالهاى پاچينويي ناب را براى بينندهيابد كه آن لحظه مى

كريستوفر نوالن است؛ كسى كه بدون به « بى خوابى»ها كارآگاه ويل دورمر فيلم هاى او در اين سالاجراى نقش

ها ه، عشقها خوردپاچينوى بازيگر داشته، شكست اى غريب و پرنوسان مثلرخ كشيدن آشكار و پر حجم، گذشته

هاى بسيار بوده و حتما دشمنان طاق و جفتى هم داشته و از سر گذرانده، خطاها و وفاها كرده، منبع الهام جوان

كند كه هر دشمنى دهد، هم به خودش و هم به ما اين را منتقل مىساخته. اما آنچه در زمان حال براى او رخ مى

ش ازده اما بيش از حد گشودهخطا نيست. خستگى صداى آل پاچينو و موتيف مداوم چشمان خواب هميشه به
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های کوچک یک کارنامه هم به خطا آن چه از خود او به جا مانده است: حتی کاستی اى تمثيلى است ازدر اين فيلم، ضمناً جلوه

 آموزد.آید و چیزی میشک جایی به کار مینیست و بی

 

 

 

 

 

 


