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 شهبازیسروش  – مردی بدون گذشته - astP Aithout Wan Mhe Tنقد فیلم 

 (کند. می اسپویل این نقد فیلم را)

 ،ماکی(س)آکی کوری  Aki Kaurismakiبه کارگردانی  کشور فنالند و فیلم مردی بدون گذشته ساخته

کشد که  مردی را به تصویر می شود که کارگردان یم غازفیلم از آنجا آ. داستان باشد می 2002سال  محصول

و خوابش برده است  ر پارکی بر روی یک نیمکت نشستهپیاده شده و دطار قطار است، زمانی که از ق سوار بر

شود که او مرده است و دکتر مرگ  بتدا تصور میا زنند. یو او را به شدت کتک م ای به وی حمله کرده عدّه

( و سپس من باید به بخش زایمان بروم. طالع بده،به سردخانه ا)گوید :   کند و در ادامه می وی را اعالم می

هم به مرگ فرد و  )به دیالوگ دکتر توجه کنید که یابد. حیاتی دوباره می بینیم که مرد به هوش آمده و می

تشکیل زندگی جدید توسط وی و  هایی مانند محورفیلم حول  داستاندر ادامه  و هم به زندگی اشاره دارد.(

 د ووش دستگیر میجرای سرقت از یک بانک ما مرد در دن و... ادامه میابد تا این که درکار کردن، عاشق ش

شود که  همین اتفاق سبب میکند.  را در روزنامه منتشر می اوپلیس عکس  آورد چون اسم خود را به یاد نمی

 .ندارد و تمایلی به برگشت به زندگی قبلی خوداو آدمی جدید شده  امّا انواده و همسر خود را پیدا کندخ

 



 

م اِکه  کتی اُتینن() مارای، فنی، ساده و کم حرف است. سردمردی  )مارکو پلتاُل( یا همان اِم بازیگر نقش اول

 کند. شخصی مذهبی، خجالتی و مهربان است که در خیریه و کلیسا به مردم کمک می مند است، به او عالقه

  .فنالند دانستقشر مذهبی  ی ازرا نماد های جامعه و ایرما مردم عادی و کارمند ی ازرا نماد وان اِمت می

 

 

 



ها سکوت پیشه  ی خویش غریبه است. او مدت ای است که با تمام افراد جامعه اِم مانند فرد تازه متولد شده

 گیرد : شکل می  خانه ن صاحبالوگ بین اِم با ززند تا آنجایی که اولین دی کند و حرفی نمی می

 اِم : خیلی ممنون.

 تونی حرف بزنی. زن صاحب خانه: پس می

 فقط چیزی برای گفتن نداشتم. اِم : البته.

 

این قضیه را به  ا افراد جامعه ارتباط برقرار کند و کوریسماکیاز اینجای داستان به بعد اِم در تالش است که ب

 کشد. های مختلف به تصویر می شکل

 



 

 

 

او به  اتفاق میفتد. ند امّا این اتفاق به سختی برای اورقرار کی خود ارتباط ب با اینکه اِم تمایل دارد که با جامعه

تواند برای خود کاری  آورد، نمی اد نمیداند و حتی اسم خود را به ی ی خود چیزی نمی دلیل اینکه از گذشته

 ای که امّا او به این تالش ادامه داده و سرانجام در خیریه دست و پا کند و پولی برای گذران عمر پیدا کند.

شروع به ارتباط برقرار وی  که ای است این اتفاق نقطه کند و یدا میرما در آن مشغول به کار است، شغلی پای

 کند. می ی خود ها و جامعه با آدمکردن 



 

 

 

انه یا های غیر صمیمانه مردم با یک بیگ از ناآشنا بودن و رفتارتوان  سرد است و این امر را می ای فیلمفض

با آنکه فیلم پتانسیل باالیی  دانست. های اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه در فنالند عدم وجود ارتباط

فیلم  کشد. گی خود را به تصویر میبرای فضایی شاد و حتی طنز دارد امّا کوریسماکی فضای سرد همیش

آن  ی آید و درباره موضوع مهمی در فیلم به حساب نمی ،تعلیق چندانی ندارد و تنها تعلیقش یعنی گذشته مرد

 باعالوه بر اینکه د که وش های متنوع و زیادی در فیلم استفاده می سیقید. مووش نمی زیادی بحث



را نیز و سردی فضای فیلم دی ریتم کن ،ندنگ بودند و به فضای فیلم می آمدفیلم هماه آهنگ و ریتم ضرب

 دادند. کاهش می

 

یک موسیقی با گذاشتن نوار در  مثالً .شدند های فیلم همراه با اتفاقی در دنیای فیلم شروع می اکثر موسیقی 

شروع با گروه موسیقی کلیسا  که کنار دریاچه بود یا برخی دیگربا نواختن آکاردئون زنی دستگاه یا دیگری 

 ی جالبی برای کنترل فضای فیلم بود. ایده ند کهشد می

 

 



 که کمی به ت، با طبیعتی همراه با دریاچهروستایی داش بود و حالتی فضا و لوکیشن فیلم جایی خارج از شهر 

 خوبی داشت. نسبتاًهماهنگی  فیلم ها و محتوی آلوده شده بود و با موسیقیوسایل و ماشین آالت 

 

به کنم که در آن کوریسماکی با زبانی طنز و البته کمی تلخ  ی از فیلم اشاره میدر پایان به سکانس دیگر

ای  مکالمه رسد و ن است که وکیل اِم از راه میدر این سکانس پلیس به اِم مضنو .پردازد ن میانتقاد از قوانی

، دهد صرفاً در این سکانس اتفاق رخ نمیالبته این انتقاد  گیرد. ی قوانین شکل می بین وکیل و پلیس درباره

 های جدی کوریسماکی در این فیلم است. ز دغدغهیکی ا توان حس کرد این نقد به طوری که می

 



های جدی برای زدن داشته  کند حرف است که در عین سادگی سعی می ای ساده مردی بدون گذشته فیلم

فیلم همواره  شود و ریتم خارج نمی و ضرباهنگ از ریتم امّا هیچگاه فضای فیلم با آنکه سرد است  باشد.

کن شود و کاندیدای  ی ی بزرگ جشنواره ی جایزه برنده توانست 2002در سال  ماین فیل .کنترل شده است

 اسکار بهترین فیلم خارجی زبان نیز شد.

 امیدوارم از دیدن این فیلم لذت ببرید.
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