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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Arts & Music موسيقی ھنر و

  
  Tom MacKaman -  تام مک کامان:يسندهنو

   حميد محوی: ازبرگردان
  ٢٠١٣ جنوری ٣١

  لينکلن

  

 به تاريخ  در اياالت متحده به روی پردۀ سينما آمد و سينماھای اروپا نيز آن را٢٠١٢مبر  نو١۶ به تاريخ» لينکلن «فلم

 برای به تصويب  العاده ای مبارزۀ دولت لينکلنی است که با قدرت فوقفلم» لينکلن«.  به نمايش گذاشتند٢٠١٣ جنوری

 نشان می دھد، يعنی آخرين سال جنگ داخلی ١٨۶۵رساندن قانونی اصالحی برای الغای نظام برده داری را طی سال 

  .امريکا

  

  لينکلن

امريکا، پس از پيروزی  تمرکز دارد، چھارمين سال جنگ داخلی ١٨۶۵ روی پايان دوران اعتبار کنگره در آغاز فلم

، يعنی پيروزی عليه دموکراتھائی ١٨۶۴ اطعانۀ انتخاباتی لينکلن و جمھوری خواھان عليه دموکراتھا در انتخابات سالق

 مبارزۀ سياسی برای به تصويب رساندن سيزدھمين قانون اصالحی در اتاق فلماين . که مخالف رھائی بردگان بودند

 در چشم انداز شمالی که از جنگ خسته –اين قانون سال گذشته از سنا عبور کرده بود . نمايندگان را به نمايش می گذارد
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خواه نيز آن را منعکس ساخته، و بيش از پيش به صلح در پای ميز مذاکره با روحيۀ اعضای حزب جمھوريشده است و 

  .جنوب تمايل نشان می دھند

ليويس به - و به ويژه خود لينکلن است که نقش او را دانيل دیءاکران انباشته از شخصيتھای تاريخی واقعی است، ابتدا

خواه افراطی عضو کنگره ط سالی فيدل بازی می شود، جمھوريتود لينکلن توسنقش نخستين بانو، ماری . عھده دارد

خواه محافظه استراتيرن، جمھوريتادوس استيونس توسط تامی لی جونز، وزير امور خارجه ويليام سوارد توسط ديويد 

ا جنگ عليه  بگروھی که قوياً (» کوپر ھيد«کار فرانسيس پرستون بلر توسط ھال ھولبورک، سياستمدار دموکرات 

، فرناندو وود از نيويورک سيتی توسط لی پيس، ژنرال اتحاديه اوليس گرانت توسط جارد )جنوب مخالفت می کرد

  .الکساندر استفنس توسط جکی ھالی و خيلی ھای ديگر) جنوب (ۀھاريس، معاون رئيس دولت اياالت مؤتلف

تۀ تونی کوشنر، در بازنمائی جزئيات متن تاريخی فوق ، به کارگردانی استيون اشپيلبرگ و نوشفلمنيروی فوق العادۀ 

کار تونی کوشنر حتی از اثر . العاده است که سيزدھمين طرح اصالحی قانون اساسی طی آن به تصويب می رسد

 بر اساس آن فلم، زندگينامۀ لينکلن نيز فراتر می رود که بخشی از )١(»گروه مخالفان«دوريس کرنس گودوين در 

  . تساخته شده اس

در مصاحبه با وال ستريت ژورنال، کوشنر از منابع متعدد و مھمی که استفاده کرده بود با قدردانی ياد کرد از جمله 

دربارۀ ) ٣(، نوشته ھای آلن گلزو)٢(»فرياد نبرد برای آزادی«کتاب بسيار ارزشمند جيمز مک فرسون، تحت عنوان 

 دقت خاصی برای بازتوليد فضای تاريخی داشته اند نور فلم کنندگان تھيه. لينکلنلينکلن، و به ھمچنين نامه ھای خود 

گوھا، به انضمام  و پردازی بر اساس نور چراغھای روغنی آن دوران انجام گرفته، و حتی زبان، بخش مھمی از گفت

  .سخنرانی ھا در اتاق نمايندگان، جملگی از مدارک تاريخی بيرون کشيده شده است

می خواند که شباھت زيادی به بازنمائی ھای بی بديلی می يابد که کارل  لينکلن را به زندگی فرا به شکلی آبراھام فلم

سختی ھا قادر به از پا « می نويسد لينکلنمارکس دربارۀ شخصيت . مارکس از اين مرد تاريخی عرضه کرده است

 شکل خدشه ناپذيری ھدف واالی خود را پی انداختن او نبودند، و پيروزيھا نيز نمی توانستند او را سر مست کنند، او به

ندازد، از خطر بيگيری می کرد بی آن که ھرگز آن را با شتاب کورکورانه، يا تحت تأثير سيل تشويق ھای عمومی به 

کاھش طرفداری مردم نيز نا اميد نمی شد، با ميانه روی حرکات خدشه ناپذيرش را با قلبی گرم می آميخت، صحنه ھای 

ن گونه با خوش روئی و تبسمی آکنده از احساس روشن می کرد و اثر غول آسايش را به سادگی و با روحيه ظلمانی را آ

ای فروتنانه تکوين می بخشيد که فرمانروايان حقوق مقدس دوست دارند کارھای کوچکی را با شکوه و جالل تحقق 

يگاه بزرگی دست يابد بی آن که از نيک سرشتی کوتاه سخن، او يکی از نادر انسانھائی بود که موفق شد به جا. ببخشند

در واقع، اين بزرگ مرد شجاع به اندازه ای فروتن بود که جھان تنھا پس از آن که شھيد شد قھرمانيھايش . فاصله گيرد

  ».را کشف کرد

ر تعبيری که او د. لويس، بازيگر بريتانيائی تبار است-کلن مديون کار فوق العادۀ دانيل دینبخش مھمی از بازآفرينی لي

کلن روی جمالت دقت زيادی بخرج می دھد، ھميشه از مخاطبان خود پيشی می نکلن عرضه می کند، ليناز شخصيت لي

کلن به مثابه سياستمداری تيزبين و نلي. گيرد و در فراسوی موضع گيری آنھا در پی کشف معنای سياسی آن است

  .به اصول تکيه داردرھبری که سياستش پيش از قانونيت، در نھايت امر 

در اينجا روشن است » ما با قانونيت آغاز کرديم، اين منشأ است، اينطور نيست؟ عدالت است« می گويد فلملينکلن در 

طريق اولی ه  رويکردی ب–لويس موفق می شود که مخلوطی از مرد سياسی –دی . که به اعالم استقالل فکر می کند

بی آن که ھرگز با شتاب کورکورانه روند آرام و بی « و مرد اصول –ی کنيم محدود که نزد کرنز گودوين مشاھده م

  . نشان دھد» وقفۀ اصول را مختل سازد
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، استفادۀ مستقيم از جمالت خود فلملويس از کمک کوشنر برخودار است که خصوصيت کار نوشتاری او در اين -دی

کلن را در جبھۀ جنگ می بينيم، که با سربازان اتحاديه ن لي،فلمدر آغاز . لينکلن در بخش مھمی از تمام سناريو می باشد

او ) ۵(مالقات می کند، او سربازان سفيد پوست و سياه پوست را می بيند که دست جمعی سخنرانی مشھور گتيسبورگ

دولت  و برای اين که –تولدی دوباره برای آزادی «محتوای اين بيانيۀ تاريخی مرتبط است به علت جنگ . را می خوانند

  ».مردم، توسط مردم و برای مردم از روی زمين برچيده نشود

لويس آن - پس از قتل لينکلن به پايان می رسد، با يک بازگشت به دومين سخنرانی رياست جمھوری اش که بازی دیفلم

ياق بسيار دعا از صميم قلب آرزو می کنيم، و با اشت«: لينکلن می گويد . را به شکل ھيجان انگيزی بازنمائی کرده است

با اين وجود، اگر خواست خدا بر اين بود که آفت «. »می کنيم که اين آفت جنگ ويرانگر ھر چه زودتر به پايان رسد

 سال از بين برود، و ھر قطره ٢۵٠جنگ ادامه يابد و تمام ثروت انباشت شده با کار بی مزد انسانھای زنجير شده طی 

ر سال پيش از ن ديگری زير شمشير پرداخت شود، به ھمان شکلی که سه ھزاخونی که زير شالق جھيده با ريزش خو

  » .ن وجود بايد گفت که تصميمات پروردگار ھميشه و برای ھمه عادالنه استياين گفته شده، با ا

گليسی اين موارد تنھا زبان ان. کلن استنگو انباشته از داستان، کلمات قصار و استعاره ھای لي و بين اين دو ستون، گفت

ئی و امريکاکلن مملو از رنگ آميزی و حسن نيّت طاليگان نبلکه صرف و نحو لي. نبود»  از خانۀ ماکامالً «ئی امريکا

البته استعاره ھای انجيلی و تراژدی شکسپير بود که از حفظ می دانست، زبان قابل فھمی عرضه می کرد و حرکت 

  .»ساختکلن جنگ را به وسيلۀ استعاره پيروز نيل«سياسی او در جنگ داخلی به گفتۀ جيمز مک فرسون 

اتخاذ تصميم که بايد يا نبايد کلن که به شکل خودآموز به رياضيات پرداخته برای نلي : فلمبه عنوان مثال، قسمتی از 

: ت نمايندگی ائتالف جنوب را در کاخ سفيد بپذيرد به اقليدس مراجعه می کند، و به تلگرافچی جوان می گويد أھي

اين يک . ھرگاه دو چيز معادل چيز يگانه ای باشد، معادل يکديگرند: ستين اصل موضوعۀ اقليدس چنين است نخ«

در کتابش، اقليدس می . صحيح است چون که عمل می کند، عمل کرده و ھميشه عمل خواھد کرد. استدالل رياضی است

 سال پيش از اين ٢٠٠٠اب قوانين مکانيک در می بينيد، اين موضوع حتی در اين کت. گويد که اين موضوع بديھی است

  ».اين حقيقت روشنی است که دو چيز که معادل چيز يگانه ای باشد، معادل يکديگرند. نوشته شده

د ئيت نمايندگی را به واشينگتن دعوت نکند، و بر اين اساس شانس تالش ھايش برای به تأألينکلن تصميم می گيرد که ھي

.  فوق العاده استفلمسطح بازی بازيگران در اين . حی در اتاق نمايندگان را افزايش دھدرساندن سيزدھمين طرح اصال

لويس، بايد از جونز ياد کنيم، در مقام رھبر جمھوری خواھان افراطی در کنگره، تادوس استيونس از -عالوه بر دی

حادثه ای ثانوی به . ن نشان می دھدپنسيلوانی، با چھره پردازی جاندار و انسانی که سالی فيدل از ماری تود لينکل

 پسر لينکلن، ويلی در اثر تيفوس در کاخ سفيد می ميرد –موازات درام اصلی در محفل خانوادگی لينکلن روی می دھد 

را نيز از دست ) ۶)( لويت به عھده دارد-که نقش او را جوزف گوردون(و ماری بيم دارد که دومين پسرش روبرت 

  .درخواست کرده بود که به او اجازه دھد که وارد ارتش اتحاديه شودبدھد، روبرت از پدرش 

استيونس طی يک قرن . تادوس استيونس که جونز نقش او را به عھده دارد تابلوی ديگری از داستان را نشان می دھد

برابری بازنمائی  به عنوان وکيل مدافع سر سخت فلم به عنوان ھيوال معرفی شده، ولی در اين امريکادر کتابھای تاريخ 

  . می شود، تا جائی که خود او برای به تصويب رساندن سيزدھمين طرح قانون اصالحی به سازشکاری دست می زند

ھمان گونه که گفتيم، بافت اصلی داستان عزم راسخ لينگلن برای به تصويب رساندن قانون اصالحی و الغای نظام برده 

 چنين کاری کسب تعدادی از آرای برخی اعضای –بار خود را می گذراند داری در کنگره است که مراحل پايانی اعت

 اشپيلبرگ در اين نکته فلممھارت . دموکراتھا را در بطن کنگره ضروری می ساخت که با آزادی بردگان مخالف بودند

  .نھفته است که در روياروئی با پيچيدگی وضعيت عقب نشينی نمی کند
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، لينکلن برای کابينۀ مردد خودش روی ضرورت طرح قانون اصالحی که بر اساس بيانيۀ فلمطی صحنه ای در آغاز 

اين اقدام روی اجرای .  مسير قانونی خودش را پيموده تأکيد می کند و توضيح می دھد١٩۶٣ جنوریآزادی از اول 

شت که اين قانون از سوی کلن بيم دانلي.  مجاز طرح قانون اصالحی در زمان جنگ پايه ريزی شده بودقانونی کامالً 

تريبونھا در زمان صلح حذف شود، و باز ھم می ترسيد که در فقدان اقدامات مجدد، توافقنامۀ صلح با جنوب، موجب 

  .تداوم برده داری شود

 روی فعاليت فلم. نظر می رسده کلن در روندی که به تصويب طرح قانون اصالحی می انجامد ضعيف تر بنبازنمائی لي

 مثلثی که –ی که توسط جيمز اسپادر، جان ھاوکس و تيم بالک نلسون بازی می شود »سه کالھبردار«بی گرا ھای سه ال

 وقتی که تالش می کنند با چاپلوسی و خريد دموکراتھائی – جای گرفته فلمخوبی برای اضافه کردن کمی نمک در ه ب

  .مردد آنھا را به پشتيبانی از طرح قانون اصالحی وادار کنند

 ترجيح می داد کار با حرکات سياسی پيش برود، و نه از طريق لينکلنن روند در واقع به اين شکل روی داده است که اي

  . بر اساس تقليل گرايشھای سياسی و زورآزمائيھای نيروھای حاضر در صحنه استفلم ولی تمايل –بزھکاری 

خواھان، و جمھوريلن، و در واقع به دليل پشتيبانی از ، به دليل پشتيبانی مردم از شمال و از لينک١٨۶۴طی انتخابات 

 را به مضمون اصلی انتخابات لينکلنحزب دموکرات طرح آزادی . حمايت از آزادی بود که دموکراتھا شکست خوردند

در شمال منتشر می » خواه سياهحزب جمھوري«ای نژادپرستانه عليه  تبديل کرده بود و شعارھای آتشين با جرقه ھ١٨۶۴

  .کرد

 به وجود آيد، بی آن که به ويژه آتالنتا توسط ژنرال ويليام تکامسه ١٨۶۴بی آن که چرخشی در وضعيت پايان تابستان 

 شکست بخورند، و دموکراتھا و جرج ١٨۶۴تسخير شود، لينکلن و جمھوری خواھان ممکن بود در انتخابات ) ٧(شرمن

اگر دموکراتھا پيروز شده بودند، . پوتوماک پيروز شوند) ونيستيوني(، فرماندۀ قديمی ارتش اتحاديه خواه)٨(مک کلالن

 کنند و با به رسميت شناختن استقالل آنھا آزادی بردگان نيز می توانست ءحاضر بودند با کنفدراسيون قرار صلح امضا

  .منتفی شود

 به طرف چپ تمايل داشت، افکار عمومی. سرانجام، انتخابات کشيدۀ جانانه و سرو صدا داری به دموکراتھا وارد آورد

  . درصد را به نفع لينکلن و به ضرر مک کلالن به ثبت رساند٨٠تمايلی که با رأی ارتش 

دارد، سربازان را می بينيم که با بی صبری منتظر گزارشات » لينکلن «فلمولی تمام اين موارد انعکاس ضعيفی در 

تی که در تلگرافخانه منتشر می شود، اشاراتی دربارۀ انتخاباتی دربارۀ سيزدھمين طرح قانون اصالحی ھستند، وق

شکست دموکراتھا را می شنويم، اھميت اساسی رأی نھائی در مورد قانون طرح اصالحی را احساس می کنيم، و در 

، لينکلن را می بينيم که قاطعانه از اعتقادش برای اعالميۀ آزادی حرف می زند و کاربست تمام قدرتش در فلمآغاز 

  .  بيانگر آن بوده است١٨۶۴ا خواست مردمی تلقی می کند، که انتخابات جنگ ر

. مفھوم سياست به عنوان مبادلۀ کاالئی برجسته شده است. با اين وجود، نقش توده ھا در تاريخ ناچيز شمرده شده است

است که در کتاب ، نمايندۀ روشنفکران طبقۀ حاکم )٩( انعکاس نظريات نويسنده کرنس گودويناين موضوع احتماالً 

اھميت و ارزش اين کتاب ھر چه .  به عنوان سياستمدار تکيه می کندلينکلنروی ھوش و ذکاوت ) ١٠(»گروه مخالفان«

ی معاصر است، يعنی خصوصيتی که امريکاباشد، رويکرد آن منعکس کنندۀ اھمال و تنگ نظری جھان سياست در 

  .که با امروز تفاوت زيادی داشته استدرک دوران تاريخی مشخصی را دچار ابھام می سازد 

 نمی کاھيم اگر يادآوری کنيم که کوشنر و اشپيلبرگ می توانستند روی چند حادثۀ جنگی فلمبه ھيج عنوان از ارزش 

 که پيش از اين مطرح ١٨۶۴چرخش ھای بسيار دراماتيکی که انتخابات . ديگر متمرکز شوند که طوالنی و خونبار بود

، و شايد مھمتر از ھمه در ١٨۶٣د، شکست نيروھای تھاجمی جنوب در نبرد گتيسبورگ سال شد جزئی از آن بو
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، پس از اين که لينکلن بيانيۀ آزادی را نوشت و برای انتشار آن تأخير شد و منتظر يک پيروزی ١٨۶٢ خزانتابستان و 

مبر ھمان سال، روز  سپت١٧، )١١(نتيتامجام با نبرد آنظامی باقی ماند، پيروزی که او منتظر آن باقی مانده بود، سران

  .قانون اساسی، به قوع پيوست

 در دوران بحران اجتماعی و  مشخصاً فلمبه روی اکران آوردن اين .  موفقيت خوبی خواھد داشت لينکلن احتماالً فلم

و نمی تواند به تحوالت فوری معنی دار است، به ويژه وقتی کارگردان ھاليوودی آن، در سطح استيون اشپيلبرگ باشد، 

  .نظر نرسده مثابه حملۀ لينکلن، مخالفان برده داری و جنگ داخلی ب

و چنين موردی در بطن . لينکلن را به نژاد پرستی و رياکاری متھم کرده اند» سياست ھويتی«بسياری از طرفداران 

ر تعبير شده است که جنگ داخلی  به مقوله ای آشکا چپی ھا تقريباً برخی اقشار دانشگاھی، جريان حقوق مدنی و قديماً 

که (تداوم بخشيد » برده داری با نام ديگر«  رويداد امريکافريقائی ھای اچيزی را عوض نکرد، و آنچه بعدا در تجربۀ 

  ). منتشر شدهعنوانی است برای پرونده ای که اخيراً 

 و نقش لينکلن از ديدگاه امريکاداخلی ھمان گونه که قطعۀ ياد شده از کارل مارکس نشان می دھد، سوسياليستھا به جنگ 

ديگری می نگرند، و آن را در چشم انداز تحول تاريخی عينی مورد توجه قرار می دھند، و بر اين اساس از 

  .عمل می آورنده  و از اھميت تاريخ جھانشمول آن تجليل ب١٨۶٠خصوصيت انقالبی مبارزۀ عظيم سالھای 

 به عنوان شخصيتی تاريخی، طرفداران الغای نظام برده داری و جنگ لينکلنه  موجب گردد کفلمبه اين اميد که اين 

مبارزه برای برابری، بيش از پيش مورد توجه عموم قرار  : امريکا و به ھمين گونه نيروی محرک تاريخ امريکاداخلی 

  .گيرد

Tom MacKaman  

Article original, WSWS, 12 novembre 2012  

  

  :پی نوشت مترجم 

١ ( Doris Kearns Goodwin. Team of Rivals 

٢ ( James McPherson .Battle Cry of Freedom 

٣ ( Alan Guelzo 

۴ ( Daniel Day-Lewis 

۵ ( Gettysbur 

خود استيون اشپيلبرگ نيز احتماال بايد يھودی .  اکثريت با اسامی يھودی استفلممی بينم که بين اسامی بازيگران اين ) ۶

  انستيتو تاريخ بصری و آموزش نيز ھست) ھلوکاست(»شوآ« علت که بنيانگذار بنياد باشد به ويژه به اين

Shoah Foundation Institute for Visual History and Education 

به دور از مترجم اين سطور است که بخواھد با شاخص ھای مذھبی يا قومی به مالقات آثار ھنری برود، با اين وجود 

. ھستند» يھودی«م محصوالت ھاليوود بلکه بخش عظيمی از رسانه ھا و نشريات در سطح بين المللی گويا که نه تنھا تما

 ھمين وجھۀ انحصاری بودن فعاليت – به عنوان سؤال –در نتيجه اگر چيزی در اينجا بايد زير عالمت سؤال برود 

 يھوديت به عنوان لی، گوئی که اساساً با توجه به گسترۀ نفوذ ھاليوود و رسانه ھا در سطح بين المل. ھاليوود است

چون که . شاخصی حاکم نتايجی برای سرنوشت خالقيت و مبادالت اطالعاتی و رسانه ھا و در نتيجه افکار عمومی دارد

ھاليوود تنھا يک شھرک سينمائی نيست، بلکه نه تنھا صنايع سنگين سينما در اياالت متحده را در بر می گيرد، بلکه 

چنين موضوعی بی گمان تمام زير بناھای آموزشی را در تمام جھان . بکۀ تجارت بين المللی نيز ھستمتشکل از يک ش
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م که قوم يھود موفق شد که به عنوان قوم برگزيده و ممتاز ئي می توانيم با چنين مشاھداتی بگواحتماالً . نيز متأثر می سازد

 در سطح جھانی تحقق ببخشد و حاکميت و عيناً  خودشان عمالً  به آرمان مذھبی ھدايت جھان را به عھده بگيرد و حقيقتاً 

به ھمين دليل آبراھام لينکلن کبير، آن فردی که بردگان را آزاد کرد، با ميانجيگری دانيل دی لويس، . خود را تثبيت کند

ئی بخشيد و سر می بردند از چنگ فرعون رھاه دورادور به مصداق خود موسی که قوم در بند يھود را که در بردگی ب

يعنی موضوعی که به اعتقادات مذھبی مرتبط می باشد و کاری که به عنوان مثال جمھوری اسالمی . (از مصر کوچاند

نيز در پی تحقق آن می باشد، ولی گويا که به اندازۀ يھوديت موفق نبوده و نتيجۀ معکوس به بار آورده و اوضاع 

 تا چند سال ديگر دولت بايد دور مساجد و اماکن ضعيتی است که احتماالً اعتقادات مذھبی در ايران در حال افول و در و

 منجر به تعرض عمومی به عالئم و نشانه ھا و ساختارھای مقدس را محافظ امنيتی بگذارد زيرا موج نارضايتی احتماالً 

 به عنوان فلمھوم اين نظريۀ من، برای مرتبط دانستن لينکن به موسی، و تعبير مف). مذھب اسالم در ايران خواھد شد

 وقتی که استعاره ای مذھبی، تا حدودی در تحليل نويسندۀ مقاله تام مک کامان نيز قابل بررسی می باشد، خصوصاً 

و اغماض نقش توده ھا در تکوين ) قوم برگزيده(خاطر تأکيد روی شخصيت سياسی لينکلن ه کوشنر و اشپيلبرگ را ب

در ھر صورت تکيۀ من روی سرنوشت خالقيت تحت چنين شرايطی در . دھدمراحل تاريخی مورد انتقاد قرار می 

  .سطح جھانی و کلی است

  

٧ ( William Tecumseh Sherman 

٨ ( George McClellan 

٩ ( Kearns Goodwin 

١٠ ( Team of Rivals 

١١ ( Antietam 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ جنوری٢٩

  لم استيون اشپيلبرگ لينکلن ف

  امريکاو درام تاريخی جنگ داخلی 

  ٢٩-٠١-٢٠١٣ جنوری ٢٨مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  معه و فرھنگتاريخ، جا: مضمون 

http://www.mondialisation.ca/lincoln-le-film-de-steven-spielberg-et-le-drame-historique-de-

la-guerre-civile/5320828 

 

 


