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 دکبو کابوس   یک انعکاس   و مالهالند جاده
 

 لسورئا سینمای و لینچ دیوید
 ودرای مالهالند فیلم رمزگشایی
 اگر حتی ندارد. مانعی و جامع نتیجۀ معمولا  بینند،می بار یک فقط را هافیلم که مخاطبانی برای ”لینچ دیوید“ هایفیلم با مواجهه

 هاروایت ایجاز و ایماژها ضیافت از اگر حتی و بیابند نظیرکم هم اول نگاه همان در را ”لینچ“ آقای هایفیلم مخاطبان، از دسته این
 بار چندین را هافیلم این که کرد توصیه باید هم باز شوند، مسحور آرتیستیک بداعت و وافر ذوق همه آن با بزرگ مؤلف ینا آثار در

 که دارد جزییات در دقتی چنان به نیاز ها،فیلم این در مستور معنایی ابعاد کشف و داستانی هایپیچیدگی بهتر درک که چرا ببینند؛
 .ندکمی طلب را چندباره دیدن

 

 
 

 ودرای مالهالند فیلم بررسی
 و بهترین نگوییم اگر- لینچ آثار ترینشاخص از یکی عنوان به و نیست مستثنی قاعده این از نیز لینچ دیوید مالهالند جاده فیلم

 باید حتماا  مطلب، این خوانندۀ بنابراین خواهد.می باحوصله و تیزبین چشمانی دیدنش که دارد ظریف نکات از کوهی -مهمترین
 ترغیب را او هم مطلب همین خواندن که کنممی پیشبینی البته و باشد! دیده بار چند اگر بهتر چه و باشد دیده را درایو مالهالند فیلم
 .کند مرور را مختلفش لحظات و بزند درایو مالهالند فیلم به سری دوباره که کند
 داشته داستان سیر خط بر گذری که دانممی لزم بحثی هر از پیش است، نامتعارفی و سخت فیلم مالهالند جاده فیلم که آنجایی از

 .کنیم تحلیل و تجزیه قدم به قدم را مؤلف راه نقشۀ رویدادها، جزییات یادآوری خالل در و باشیم



 
 

 نداستا سیر خط بر گذری
 دمالهالن جاده فیلم تحلیل

 
 در ”(واتا  ناائومی“ ساتودنی باایی باا ”دایاان)“ فیلم اصلی شخصیت چون کند؛ گیج را ما خواهدمی ”لینچ“ مالهالند جاده فیلم در

 ابتادا دایاان  آشاتتۀ وضاعیت باه مخاطب تجربۀ شدن نزدیک برای است. نژندیروان حاد شرایط دچار و شده غرق هذیان و کابوس
 اگار شاویم.می ین ایان توساط شده تجربه واقعیت گرنظاره بک فالش قالب در شد  بیدار او که سپ  و بینیممی را او طوالنی کابوس
 پیادا کننادهگیج چناین ماوقعیتی رفتیم مای کاابوس به سپ  و کردیممی مرور را گذشته ابتدا و بود برعک  درایو مالهالند فیلم روند
 .شدنمی منتقل ما به ”دایان“ سوبژکتیویتۀ ای گرفتهبر  رایآلودگی و کردیمنمی
 چاای خودش برای شده، بیدار خواب از که بینیممی را ”دایان“ ، درایو مالهالند فیلم از ساعت دو گذشت از پس تقریباا  دیگر، عبارت به
 واقعای مااجرای و شاویممی رتاابپ گذشاته باه کات( )بدون نامحسوسی طرز به رود،می اشکاناپه سمت به که زمانی در و ریزدمی

 زن کاه آنجاایی از اناد داده رخ گذشاته در رو پایش هایساکانس کاه فهمیاد توانمی کجا از کنیم.می مرور اختصار به را او زندگی
 زمیا روی بر را زیرسیگاری آن همچنان شده، زده بکفالش چون اما است برده را میز روی زیرسیگاری قبل دقیقه چند همین همسایه

 .بینیممی



 
 

 مآدا و کاملیا   دایان مثلث
 

 سینماست؛ موفق چنداننه باییگر یک ”نسلوی دایان“ است: این شویممی متوجه درایو مالهالند فیلم انتهایی دقیقۀ بیست در که چیزی
 دارد؛ ”دایان“ به نسبت برتری موقعیت که دارد عاشقانه رابطۀ هرینگ( لورا بایی )با ”رودی کامیال“ نام به اغواگری و مغرور ستارۀ با او
 کاشته ”دایان“ قلب در را تحساد و کینه ای بذری و کرده تصاحب خواسته می ”دایان“ که را نقشی شان آشنایی ابتدای در ”کامیال“

 تروک ( جاستین بایی )با ”کشر آدام“ نام به پولداری کارگردان با دایان  به دادن رنج برای هم شاید یا و کاری دالیل به ”کامیال“ است.
 دعوت هاآن مهمانی به تاریک شب یک در شده  افسرده موضوع این ای که ”دایان“ کند.می ترک را ”دایان“ و شودمی رابطه وارد
 شودمی متوجه که است آیاردهنده مهمانی همین در کند.می عبور مالهالند جاده ای لیمویین با ”آدام“ خانۀ به رسیدن برای و شودمی
 .کنند ایدواج هم با است قرار ”آدام“ و ”کامیال“
 



 
 

 دمالهالن جاده کابوس به ورود
 و ببرد بین از را او تا کندمی اجیر را آدمکش یک کند،می پیدا ”کامیال“ به نسبت که تنفری و حسادت خاطر به ”دایان“ بعد مدتی
 از و شده کشته ”کامیال“ که است این معنایش کند،می نگاه رنگآبی کلید به و نشسته کاناپه روی ”دایان“ که اکنون قاتل، وعدۀ طبق
 روانی، فروپاشی نهایت، در گردند.می ”دایان“ دنبال به موضوع پیگیری برای کارآگاه دو که فهمیممی هم ههمسای زن هایحرف
 پایان خودش زندگی به و بکشد را خودش ”دایان“ که شودمی باعث ترسناک، اوهام و هذیان در افتادن گیر و وجدان عذاب
 ضمیر و بیندمی درایو مالهالند فیلم اول ساعت دو در ”دایان“ که است وسیکاب اما، بینیممی مالهالند جاده در که چیزی اصل.بدهد

 تمایل بدان ”دایان“ که چیزی نفع به و دهدمی تغییر دفاعی سازوکار با را افتاده برایش که اتفاقاتی کابوس، این در او ناخودآگاه
 .کندمی تحریف دارد،

 

 



 
 دمالهالن جاده فیلم رمزگشایی

 تماشاگر دید معرض در تاری و مبهم تصاویر بینیم می شده برنده آن در ”دایان“ که رقصی مسابقۀ ای که عجیبی اما شاد تصاویر ای پ 
 در این  ای بعد اتتاقات که بگیریم نتیجه توانیممی جا همین ای و است ”دایان“ خواب رخت شودمی مشخص بعدها که گیردمی قرار

 جای به بار این که بینیممی لیمویین ماشین در مالهالند جاده ای ”دایان“ عبور مشابه عینا   ایصحنه سپ  رند.گذمی ”دایان“ خواب
 او وجود تاریک بخش اکنون و دارد تلخی گراندبک مالهالند جاده ای ”دایان“ ذهن است. نشسته عقبش صندلی در ”کامیال“  ”دایان“

 دنیای در ”کامیال“ کشتن خاطر به ”دایان“ که دانیممی چون اما بگیرد؛ انتقام او ای و دهد رارق وضعیت همان در را ”کامیال“ خواهدمی
 نجات را او وحشتناک  تصادف آن با و شودمی ”کامیال“ دیدن آسیب مانع وجدانش نیروی هم خواب در دارد  وجدان عذاب واقعی
 .دهدمی

 

 
 

 یتاریک و وجدان تقابل
 از اپیزودیک، شبه هایپاره در که اوست بیدار وجدان با او وجود تاریک قسمت کشاکش صحنۀ ”دایان“ خواب کل بعد، به اینجا از

 .کنندمی افشا را ”دایان“ ناخودآگاه اعماق و آیندمی در دیگر صورت به صورتی
 زندمی عادت خرق به دست فیلم، این کلیت در ”لینچ“ و دارد پیرنگ ضد روایت الگوی مدرن، پست فیلم یک عنوان به مالهالند جاده

 لحا این با است. خطی غیر که پیمایدمی مالیخولیایی اوهام به بکفالش از بعد و بیداری به کابوس از را عادی غیر مسیر یک و
 .شودمی دنبال عجیب، داستانخرده چند با موازی که دارد کالسیک هایفیلم مشابه پیرنگی ”دایان“ کابوس خود

 



 

 ودرای مالهالند فیلم های نشانه بررسی
 است، متنفر خودش از ”دایان“ که آنجایی از است. ”دایان“ ذهنی نسخۀ با ”امیالک“ ذهنی نسخۀ شدن آشنا کابوس، اصلی ماجرای
 در و است زنده اشعمه هنوز که کندمی ترسیم خودش برای ”بتی“ نام به اندیشمثبت و پرانگیزه دختر یک از ایشده تحریف تصویر

 را او آدمکش، با قرار روز در ”دایان“ که است وینکی ورانرست گارسون همان واقعی دنیای در ”بتی“ کند.می کمک او به بازیگری کار
 .کندمی انتخاب خودش برای را نام این تصادفی طور به ذهنش و بیندمی
 و دارد خواب( درون ”دایان“ )همان ”بتی“ کمک به نیاز که است وابسته و پا و دستبی زنی نیز، ”دایان“ ذهن مطلوب ی”کامیال“

 نام یعنی کند؛می انتخاب خودش برای را ”ریتا“ نام ذهنی، ی”کامیال“ این دلیل همین به است. دهکر فراموش را خودش هویت
 شوهرش به شودمی تصور که کندمی روایت را معشوق دو بین بالتکلیف زنی داستان که نام با نوآری فیلم در ”گیلدا“ نقش بازیگر
 (باشد. وفادار او به ”کامیال“ که دارد تمایل ”دایان“ )ذهن است. نکرده چنین که حالی در کرده خیانت



 

 دمالهالن جاده فیلم های نماد متهوم
 خواب در که وینکی رستوران گارسون دیدن از پس است. شده متمرکز ”ریتا“ هویت یافتن برای وجوجست به ”بتی“ و ”ریتا“ ماجرای
 شاید که کندمی تصور و آوردمی یاد به را نام این ”ریتا“ کرده(، جاجابه گارسون با را خودش نام ”دایان“ )ذهن است ”دایان“ نامش

 خانۀ به قضا از و روندمی ”سلوین دایان“ آدرس دنبال به ”بتی“ و ”ریتا“ دلیل همین به و بوده ”سلوین اندای“ خودش واقعی نام
 که حال عین در موضوع این است. شده فاسد و گرفته بو جسدش و مرده او شوندمی متوجه که رسندمی واقعی دنیای در ”دایان“

 .هست نیز خودش سرنوشت از پیشگویی یک دهد،می نشان را خودش وجود تاریک بخش از ”دایان“ تنفر
 

 
 



 دمالهالن جاده فیلم های نماد متهوم
 گیر از ”دایان“ اضطراب که گردندمی ”ریتا“ دنبال به کارآگاه دو ،”ریتا“ هویت یافتن برای ”بتی“ و ”ریتا“ وجویجست با همزمان
 دیگر، طرف از اند.(گرفته را ”دایان“ سراغ کارآگاه دو که بود گفته ”دایان“ )همسایۀ دهد.می نشان را واقعی دنیای در خودش افتادن
 جالب بکشد. را ”ریتا“ و کند نهایی را دهد انجام درست نتوانسته که کاری تا گرددمی ”ریتا“ دنبال به نیز مافیایی مخوف دستگاه یک
 در ”ندایا“ خانۀ در که بینیممی را آباژوری و زیرسیگاری و تلفن همان دقیقا دیگری، به گانگسترها از یکی زدن تلفن موقع که است
 بخش دارد، خودش از که تنفری و وجدان عذاب خاطر به ”دایان“ که گرفت نتیجه توانمی موضوع این از و دارد وجود فیلم اواخر
 .بیندمی گانگسترها با ارتباط در را وجودش تاریک

 

 

 چلین سبک به کشی آدم
 ودرای مالهالند فیلم تحلیل
 را نفر یک ایناشیانه و مضحک شیوۀ به که بینیممی شده اجیر ”دایان“ توسط واقعی دنیای در که آدمکشی از هجوآلود سکانس یک
 هم داستانک این زند.می گند و بکشد هم را دیگر نفر دو شودمی مجبور انگشتش اثر کردن پاک و فرار برای ادامه در و کشدمی

 این به نسبت ”دایان“ منفی تصور دارد، مالهالند جاده مدرن پست ماهیت در ریشه که ”لینچ دیوید“ طبعانۀشوخ لحن بروز بر عالوه
 نگرانی و است ”ریتا“ همان قاعدتاا  که گرددمی مومشکی زنی دنبال به آدمکش که فهمیممی هم ادامه در دهد.می شانن را آدمکش

 .کندمی منتقل نیز مخاطب به کابوسش، در را ”کامیال“ شدن کشته از ”دایان“



 
 

 ربیدا وجدان نماد   مضطرب مرد
 را نامش واقعی دنیای در که است ”دان“ نام به مضطربی مرد ماجرای ،”دایان“ کابوس در دیگر ”لینچی“ و نامتعارف بسیار اپیزود
 شمایل دیدن با و ایستاده صندوق کنار دقیقا وینکی رستوران در بود، کرده اجیر را آدمکش ”دایان“ که روزی در مرد این دانیم.نمی

 دو قبالا  که گویدمی است( روانشناس احتمالا  )که غریبه مرد یک به ”دان“ ،”دایان“ کابوس در ترسد.می ”ندایا“ مضطرب و افسرده
 رستوران پشت به مرد، آن پیشنهاد به ”دان“ که زمانی است. دیده را مخوف بسیار چهرۀ یک وینکی رستوران پشت در رویا در بار

 وحشت از ”دان“ و دهدمی نشان را خودش واقعاا  مخوف بسیار چهرۀ آن ندارد، وجود چیزی چنین که شود مطمئن تا رودمی وینکی
 که کرد تحلیل طوراین توانمی رستوران(، در ”دایان“ )میز نشسته که جایی و ”دایان“ به ”دان“ نام شباهت به توجه با میرد.می
 روروبه است، ترسناک و مخوف چهرۀ همان که ”دایان“ وجود تاریک بخش با خواب، در ”دایان“ بیدار وجدان عنوان به ”دان“

 در ناتوانی دلیل به که بینیممی ”دایان“ خودکشی از پیشگویی یک هم اینجا در کند. تحمل را حضور این تواندنمی و شودمی
 .است شده انجام خودش با رویارویی



 

  فیلم های نشانه متهوم بررسی
 دمالهالن جاده فیلم رمزگشایی
 از پس ”دایان“ که شویممی متوجه واقعیت در افتد.می ”کشر آدامر“ برای که است اتفاقاتی ،”دایان“ کابوس در دیگر ماجرای
 میل برخالف که کند بازی ”بروکر باب“ کارگردانی به «نورث سیلویا دگیزن» نام به فیلمی در خواستهمی رقص، مسابقۀ در موفقیت

 به را نقش و بود نیامده خوشش او از کارگردان که گویدمی اتفاق این توصیف در ”دایان“ و رسدمی ”کامیال“ به اصلی نقش ،”دایان“
 .داد ”کامیال“
 ساخت حال در موازی فیلم دو به را شکست این ،”دایان“ ذهن .شودمی پرداخته موضوع این به جالبی شکل به ”دایان“ کابوس در

 ”بتی“ ماجرا، طرف یک کند.می قلمداد مقصر موفقیت عدم این در را دیگران تحریف، و فرافکنی ابزار با دو، هر در و کندمی تفکیک
 عوامل تحسین مورد شدیداا  و شودمی حاضر ”بروکر باب“ فیلم تمرین در که داریم را اشآرمانی خود از ”دایان“ ذهن تصویر عنوان به

 که شودمی موضوع این به ایاشاره )البته شد. خواهد موفق کارش در واقعیت، برخالف که رسدمی نظر به و گیردمی قرار فیلم
 (نشود. ساخته عوامل ضعف خاطر به فیلم این است ممکن و کرده پیدا افول کنندهتهیه کارنامۀ



 
 
 نام به ایشایسته غیر بازیگر میلش، رخالفب که بسازد «نورث سیلویا زندگی» نام به فیلمی خواهدمی ”کشر آدام“ دیگر، طرف در
 ظهور ”بتی“ داده، اختصاص خود به را ”دایان“ کابوس از زیادی حجم که ”کشر آدام“ ماجرای در شود.می تحمیل او به ”رودز کامیال“
 که است کارگردان ،است ناراضی و شودمی مشکل دچار ”کامیال“ تحمیل در که کسی تنها بنابراین نیست. نفعذی و ندارد بروزی و

 .گیردمی انتقام هم او از اینگونه و است داده قرار «نورث سیلویا زندگی» واقعی کارگردان جای به را ”کشر آدام“ ،”دایان“ ذهن
 

 
 
 
 



 یبت یا دایان خود ای تبلوری کشر آدام
 با مرموزی کلش به ”کشر آدام“ مهمانی در که است کسی همان دارد، برعهده را ”رودز کامیال“ نقش ،”دایان“ کابوس در که زنی
 ذهن در برانگیز حسادت لحظۀ آن که است طبیعی کرد.می نگاه ”دایان“ به او، بوسیدن از پس و زدمی حرف واقعی ی”کامیال“
 یک مشابه نقشی مرموز، زن این دو، هر در که شود کابوس در «نورث سیلویا» فیلم به ”کامیال“ شدن تحمیل به تبدیل ”دایان“

 .دارد مزاحم
 ”کشر آدام“ ماجرای در ”دایان“ ذهن است. ترظریف و ترجالب جا همه از ”کشر آدام“ ماجرای در کابوس، در هویت تغییر و تبدیل

 بخش این در ترینامحسوس شیوۀ به گذاشته، کنار ماجرا این از را بتی( )یعنی خودش تبلور اینکه به توجه با دارد. دوگانه رویکردی
 بین تقابلی دائماا  کابوس این در دارد، خودش از که تنفری و وجدان عذاب خاطر به ”دایان“ که گفتیم کند.می پیدا حضور کابوس از

 قالب در ”دایان“ وجود تاریک بخش نیز، ”کشر آدام“ ماجرای در آورد.می وجود به خودش پشیمان بخش با وجودش تاریک بخش
 بخش که حالی در گذارد.می فشار تحت واقعیت، در ”کامیال“ تصاحب خاطر به را ”کشر آدام“ و شودمی متجلی کاستیلیانی برادران
 به نسبت پیرنگ، خرده این در ما که است دلیل همین به و کندمی بازی نقش ”کشر آدام“ خود قالب در ”دایان“ وجود پشیمان

 کنید. مقایسه  فیلم ابتدای تصادف ایماجر با را ”دایان“ ناخودآگاه در دوگانه نقش این داریم. سمپاتی احساس کامالا  ”کشر آدام“
 تا گرفته نظر در ”ریتا“ مسلخ عنوان به را سیاه لیموزین گرفته، انتقام ”کامیال“ از واقعیت در که ”دایان“ وجود تاریک بخش هم آنجا
 .بگیرد را ”ریتا“ قتل جلوی تا کندمی طراحی را ناگهانی تصادف آن ”دایان“ وجود پشیمان بخش که حالی در شود، کشته آنجا در
 

 
 

 دمالهالن جاده فیلم نقد
 در کردیم. اشاره موضوع این به قبالا  قرمز آباژور صحنۀ آن در که کندمی همکاری گانگسترها با ”دایان“ وجود تاریک بخش اصولا 

 برادران از یکی وقتی مثالا  بینیم.می را ”دایان“ حضور از کدهایی نیز، فیلم کمپانی دفتر در نی کاستیلیا برادران ضورح سکانس
 دختر» گوید:می ”کامیال“ قتل برای آدمکش کردن اجیر سکانس در ”دایان“ مشابه دقیقاا  آورد،درمی را ”رودز کامیال“ عکس کاستلیانی

 .است شده متجلی کاستلیانی برادران در نیز ”دایان“ حوصلگیبی و خشم با توأم چهرۀ حالت هاینک کما «اینه! نظر مورد
 



 
 

 هپنجگان حواس با بایی
 دقیقاا  ،”کشر آدام“ مهمانی در کند.می تف ایآزاردهنده و زشت شکل به بعد و خوردمی برادر یکی آن که است ایقهوه دیگر، نشانۀ
 برادران از یکی نقش کابوسش در که بیندمی را خشن مرد همین چهرۀ خورد،می را اشقهوه از جرعه یک ”دایان“ که زمانی

 بیداری در که را چیزهایی جالبی، شکل به هم اینجا در ”دایان“ ذهن بنابراین است. کرده تف را قهوه و کندمی بازی را کاستلیانی
 کندمی بازی پنجگانه حواس با ”لینچ“ اینکه همچنین، دهد.می لو را خودش ناخودآگاه و دهدمی ربط همدیگر به کابوسش در دیده،

 .است جالب بسیار کند،می تبدیل ریکدیگ به خواب در را بیداری در مختلف هایحس در و
 

 
 



 ندایا وجود پشیمان بخش آدام
 هاآن ماشین شیشۀ گلف چوب با دارد، کاستیلیانی برادران به نسبت که خشمی خاطر به شود،می خارج کمپانی از ”کشر آدام“ وقتی

 برای ”دایان“ که است مرموزی لیموزین مدل همان دقیقاا  هاآن ماشین اینکه است  جالب چیزی چه حرکت این در شکند.می را
 در نیز هیستریک هایخنده با پیرزن و پیرمرد دو آن و است سوارش ”ریتا“ نیز کابوس ابتدای در و بود شده سوار مهمانی به یدنرس

 بخش نمایندۀ کاستلیانی برادران دهد،می نشان که است کدهایی از دیگر یکی هم این بنابراین، هستند. سوارش دیگری جای
 .است تقابل در هاآن با که دارد را ”دایان“ وجود پشیمان بخش نقش ”کشر آدام“ ینجاا در و هستند ”دایان“ وجود تاریک

 

 

 ودرای مالهالند فیلم رمزگشایی
 بخش و شود تحقیر باید هم اینجا در ”کشر آدام“ دارد  دلیلی چه بحرانی، وضعیت این در اشخانه به ”کشر آدام“ ورود ادامه، در

 دقیقاا  این و کرده خیانت او به ”کشر آدام“ همسر بینیم می صورتی چه به را انتقام این اما بگیرد. انتقام او از ”دایان“ ذهن تاریک
 پشیمان بخش تجلی منزلۀ به توانیممی را خیانت این که حال عین در است. افتاده واقعی زندگی در ”دایان“ برای که است اتفاقی
 در ”کشر آدام“ توسط بیداری، در ”دایان“ هایرنج مهمترین از یکی عنوان به خیانت زیرا بدانیم، ”کشر آدام“ قالب در ”دایان“ وجود
 تنها دلیل، همین به و است خودش با ”دایان“ ذهن کشاکش صحنۀ خواب، در ”کشر آدام“ سرنوشت اصولا  شود.می تجربه خواب
 .است ”کشر آدام“ بیند،یم آسیب کابوس این در «نورث سیلویا زندگی» فیلم به ”رودز کامیال“ تحمیل از که هم کسی

 



 
 

 ندایا کابوس در کابوی نقش
 ادای و بوده گاوچران یک ”لینچ دیوید“ پدربزرگ بینیم.می را ”دایان“ ذهن بازی دوباره نیز ”کابوی“ با ”کشر آدام“ دیدار سکانس در

 حسن دارای و گرانهنصیحت رویکرد نیز ”کابوی“ هایدیالوگ در ایم.دیده نیز «سرراست داستان» فیلم در را هاگاوچران به او دین
 که گویی و کندمی کردن فکر و آرامش به دعوت را ”کشر آدام“ ،”دایان“ وجدان ندای همچون ”کابوی“ کنیم.می همشاهد را او نیت
 در کند.می نمایندگی را عقالنیت و اصالت و آمده وسترن هایفیلم سنت از ”کابوی“ زند.می ”دایان“ خود به خطاب را هاحرف این

 بار یک اگر ولی ایداده انجام بد را کارت یعنی ببینی، دیگر بار دو مرا اگر که گویدمی ”کشر آدام“ به ”کابوی“ نیز، وگوگفت انتهای
 ”دایان“ اصل در نیز بار دو هر که بینیممی را ”کابوی“ دیگر بار دو فیلم، ادامۀ در ما ای.داده انجام درست را کارت یعنی ببینی، دیگر

 که دومی بار که بیاورید یاد به است. شده مردود وجدانش، محکمۀ در ”دایان“ که است این معنایش و شودمی او حضور متوجه
 در و گیردمی ”کامیال“ قتل به تصمیم لحظه همان در زیاد احتمال به که است مهمانی انتهای در دقیقاا  بیند،می را ”کابوی“ ،”دایان“

 .ندکمی ترک را مهمانی اعتراض، شاید و ناامیدی نشانۀ به ”کابوی“ آنجا



 
 

 تواقعی و رویا بین فضای
 ”کامیال“ تصاحب برای ”دایان“ میل و کندمی معاشقه ”ریتا“ با ”بتی“ وقتی است. سکوت کلوپ سکانس اما، فیلم بخش ترینعجیب

 رؤیا از گذار که دارد برعهده را میانی فضای نقش من، باور به سکوت کلوپ است. خواب پایان وقت دیگر شود،می محقق خوابش در
 نهایت در و است شده ضبط چیز همه ندارد، وجود صدایی هیچ که کندمی تاکید آنجا ترسناک مجری دهد.می انجام را واقعیت به
 لحظات خواهدنمی که دلیل این به شاید کند،می تشنج به شروع جمله این شنیدن با ”بتی“ است. توهم چیز همه که گویدمی
 شنویممی انگیریغم بسیار ترانۀ و شودمی غیب دود در مجری این، از بعد بدهد. دست از رؤیا این در را معشوق با وصال ذتبخشل

 که اهریمنی ایجعبه دهد.می نشان را خودش اسرارآمیز آبی جعبۀ که اینجاست و است پشیمان ”دایان“ نفس حدیث نوعی به که
 .است داده جای خود در را ”دایان“ وجود تاریک بخش

 



 
 

 نی  پیر و مرد پیر های شخصیت
 هایکوتوله شکل به فیلم ابتدای پیرزن و پیرمرد داخلش از که بینیممی رهبدچه مرد دستان در را آبی جعبۀ نیز، فیلم انتهای در

 و پیرمرد آن کنند.می خودکشی به وادار و آورنددرمی پای از وحشت از را او و روندمی ”دایان“ خانۀ به و آیندمی بیرون شیطانی
 در بعدتر و ایمدیده ”دایان“ کنار در فیلم ابتدای صرق تصاویر در را هاآن ما هستند؛ کسانی چه که نیست مشخص دقیقاا  پیرزن،
 سینما کار در که کنندمی تشویقش و کنندمی خداحافظی ”بتی“ با و هستند هم با هاآن فرودگاه، از ”بتی“ خروج موقع نیز، کابوس
 .بشود موفق
 را هاآن افتاده، برایش که اتفاقاتی در ”دایان“ احتمالا  و اندکرده تشویق هالیوود به رسیدن برای را ”دایان“ هستند، که هرکس هاآن

 زبان به را سکوت کلمۀ آبی، موهای با مرموزی زن که گردیمبازمی سکوت کلوپ به دوباره فیلم، صحنۀ آخرین در داند.می مقصر
 ”لینچ“ شاید بود، رؤیا و واقعیت بین میانی فضای معادل سکوت کلوپ که آنجایی از رسد.می پایان به فیلم و دگویمی اسپانیایی

 .بفرستد واقعیت به رؤیا این از را ما ترتیب این به و کند تشبیه رؤیا به را فیلمش خواهدمی



 

 ردیگ آثار به ارجاعات و اشارات
 ودرای مالهالند فیلم بررسی و نقد
 همان از کند.می بازی گوناگون ژانرهای با و است دیگر هایفیلم به ارجاع از پر مدرن، پست فیلم یک عنوان به مالهالند جاده

 از «پرسونا» تا کند،می انتخاب فیلم این بازیگر از را خود نام خواب، درون ی”کامیال“ و بینیممی فیلم در را پوسترش که «گیلدا»
 قرمز رنگ با بازی من، گمان به که کوبریک «بسته باز چشمان» حتی و دادمی نشان را زن دو بین آلودراز رابطۀ که برگمان

 از است ممکن ”کشر آدام“ خانۀ مهمانی حتی یا و عجیب کلوپ آن و شیطانی( فضای کنندۀ)بازنمایی آبی و شهوت( کنندۀ)بازنمایی
 یا و بونوئل «روز زیبای» فیلم عجیب جعبۀ و وایلدر بیلی «بلوار سانست» توانیممی فهرست این در باشد. آمده کوبریک فیلم آن

 .کنیم اضافه را لینچ دیوید خود «گمشده بزرگراه» حتی
 



 
 

  یدایی آشنایی ای معجونی
 دمالهالن جاده فیلم
 اروتیک عاشقانۀ تم هم دارد، نوآر هایمایه هم شود،می نزدیک ترسناک هایفیلم به هم مالهالند جاده نیز، ژانری هایمولفه نظر از

 را گانگستری سینمای هم و است روانشناسانه تریلر هم است، شبیه معما بوی و رنگ با هیچکاکی آوردلهره هایفیلم به هم دارد،
 .کندمی دین ادای نیز وسترن و موزیکال هایفیلم به جا دو یکی در و دارد نیز ابزورد کمدی هایسکانس کند.می هجو
 همین در است. عیار تمام هنرمند یک نظر این از ”لینچ دیوید“ بدانیم، هنری کار هایخصلت مهمترین از یکی را زدایی آشنایی اگر
 را گیردمی شکل ”کشر آدام“ و او بین که دیالوگی و ”کابوی“ ماجرای بینیم.می وتمتفا اتفاقات و عادت خرق بارها مالهالند جاده فیلم
 در و رویممی شهری غیر لوکیشن یک به هالیوود، در سازیفیلم مناسبات دربارۀ فیلمی در دفعه یک عجیبی، طرز به بیاورید. یاد به
 خونسردی و زندگی درس او به آمده، پیش ”کشر آدام“ رایب که بحرانی وسط که بینیممی را گاوچران یک گونه،کابوس فضای یک
 !دهدمی



 
 

 اروی در نامتعارف لحظات ای ترکیب
 بسیار باشند، نگران فاسقش و زن آنکه جای به که بینیممی عادتی خرق چنین یک باز هم ”کشر آدام“ همسر خیانت ماجرای در

 کردن خراب رسد،می ذهنش به که انتقامی تنها ”کشر آدام“ آنکه ترجالب کنند.می دعوا ”کشر آدام“ با و هستند خونسرد و طلبکار
 بر هارنگ همسرش، فاسق از ”آدام“ خوردن کتک از بعد اینکه جالب و است! صورتی رنگ در دنکر ورغوطه با همسرش جواهرات

 .دهدمی او به رؤیاگونه شمایلی و ریزدمی سیاهش لباس
 هجوآلود سکانس و آدمکش داستان در است. خاص و عادی غیر بسیار نیز بینیممی آبی جعبۀ ماجرای و سکوت کلوپ در آنچه

 نامتعارف شدت به نیز دیوار پشت بدچهرۀ مرد آن و ”دان“ داستان کل نداریم. را توقعش که بینیممی چیزی نیز اشناشیانه مأموریت
 توقعات و هاکلیشه با که است زدایی آشنایی همین مالهالند جاده امتیازهای بزرگترین از یکی اصولا  رسد.می نظر به ذهن از دور و

 .گیردمی بازی به ار هاآن و دهدمی انجام ما ذهنی



 

 دمالهالن جاده در پناهی بی ح  و ترس
 پاشیدن برای مختلفی ابزارهای از همیشه ”لینچ دیوید“ است. ترس حس القای خالقانۀ نحوۀ مالهالند، جاده در دیگر ممتاز جذابیت

 در مثال است. پناهیبی حس و عمومی فضای بین تضاد او، هایایده ترینناب از یکی برد.می بهره تماشاگرش ذهن بر خوف گرد
 مهمانی در ماندگار سکانس یک داد،می قرار تاکید مورد را خصوصی حریم به نسبت ناامنی حس ابتدا، همان از که «گمشده بزرگراه»

 بوف» در خنزرپنزری پیرمرد )یادآور عجیب پیرمرد با بار یناول برای فیلم اصلی شخصیت که است.جایی خوفناک شدت به که دارد
 ترسناکی شیطانی هایخنده و پریدهرنگ صورت که پیرمرد است، شلوغ مهمانی اینکه رغمعلی و شودمی روروبه هدایت( صادق «کور

 صدای شگفتی کمال در و زندمی زنگ خودش خانۀ به اصلی شخصیت اوست! خانۀ در اکنون او که گویدمی اصلی شخصیت به دارد،
 میان در اصلی شخصیت پناهیبی شد،می سکانس این در ترس حس باعث که چیزی مهمترین شنود!می تلفن پشت از را پیرمرد
 .برسد نظر به وحشتناک حد این تا توانستنمی کرد،می تغییر لوکیشن اگر که بود مهمانی جمعیت شلوغی



 

 Mulholland Drive تعدادی از پوستر های فیلم

 خانۀ مهمانی در ”دایان“ ناخودآگاه پناهیبی و اامنین حس از احتمالا  که کنیممی تجربه وینکی رستوران در را پناهیبی حس همین
 نظر به عادی چیز همه و است روشن هوا دارد، شاد ظاهری محیط که آنجایی از نیز، وینکی رستوران در است. آمده ”کشر آدام“

 شادی محیط چنین رد وحشت توقع عدم خاطر به که شودمی حاکم ما بر مضاعف ترسی بینیم،می را بدچهره موجود وقتی رسد،می
 همراه روانشناس مرد که بینیممی دلیل همین به کند.می تشدید را ترس این نیز دیگران کمک به نسبت ناامیدی و آیدمی وجود به
 و است صادق مسئله همین بیش و کم نیز سکوت کلوپ در شود. شریک ”دان“ وحشت در و ببیند را بدچهره مرد تواندنمی ”دان“

 .کندمی تشدید را فضا در ناامنی حس ویژه، جایگاه در آبی موهای با رموزم زن آن حضور
 

 



1020 Drive Mulholland 
 کوبیده صدای بزنم، مثال بخواهم اگر را نمونه یک دارد. ترس حس القای بر ایویژه تأثیرDrive Mulholland  فیلم صوتی باند
 بار شنویم.می خوابیده تختش روی ”دایان“ بار هر را صدا این شود.می فیلم در آوردلهره موتیف یک به تبدیل که است خانه در شدن
 خانۀ در   ”کابوی“ دوم بار زند،می در و آیدمی ”دایان“ همسایۀ کنند،می پیدا را ”دایان“ شدۀ فاسد جسد ”ریتا“ و ”بتی“ وقتی اول،

 بار است. زدن در حال در واقعی دنیای در که شودمی ادغام ”دایان“ همسایۀ زدن در صدای با صدا افکت این و کندمی باز را ”دایان“
 بر صوتی باند تأثیر و کندمی روانی فروپاشی دچار را ”دایان“ هیستریک، هایخنده با پیرزن و پیرمرد ورود و زدن در صدای نیز آخر
 .رساندمی اوج به را مخاطب ترس
 وحشت ژانر در ترساندن برای متداول و مرسوم هایروش از یکی نیز انسان بدن و چهره ریخت در تغییر طریق از ترس حس القای
 تا «درون امپراتوری» در انسانی بدن بر خرگوشی هایکله از را آن که است. داشته پررنگی سابقۀ نیز ”لینچ“ سینمای در که است

 .بودیم دهدی «کنپاک کله» عجیب موجودات
 

 

  eDriv Mulhollandفیلم تحلیل و نقد
 هایخنده آن، بر عالوه ماند.می هاذهن در دیوار پشت مرد زشت و سیاه شمایل چیز، هر از بیشeDriv Mulholland  فیلم در

 رئیس عنوان به ”روک“ آقای تصویر حتی است. جنس این از نیز شوندمی کوتوله مفیل انتهای در که پیرزن و پیرمرد شیطانی
 بدانیم. راستا همین در توانیممی هم را است( «پدرخوانده» هجو )که شدهاغراق میزانسن آن با هالیوود، پردۀ پشت گانگسترهای

 دفرمۀ شمایل لوانگل، نمای با نیز دوربین بزرگ. پای و تدس اما کوچک ایکله با کوتاه نسبتاا  قدی دارد؛ دفرمه شمایلی ”روک“ آقای
 با نامتناسب صدایی دلیل، همین به و کند استفاده زدن حرف برای حنجره ویبراتور از که دارد نیاز او آورد.می چشم به بیشتر را او

 .افزایدمی ”دایان“ کابوس گونگیهذیان و پریشانی بر ها،این تمام و دارد ظاهرش



 
 

 رآخ کالم و بندی جمع
 عنوان به شد، انجام سیبیبی توسط که یکم و بیست قرن برتر فیلم صد نظرسنجی در ( مالهالند جاده ) eDriv Mulholland فیلم

 ارآشک را درایو مالهالند فیلم العادۀخارق هایجذابیت و هاخالقیت از ایگوشه متن این در کردیم تالش شد. انتخاب قرن فیلم بهترین
 به را هالیوود پردۀ پشت مناسبات که ”لینچی“ کبود کابوس یک با فیلمی. دهیم توضیح را بالیش اهمیت چرایی بتوانیم تا کنیم
 .است کرده منزوی را او امثال که رحمیبی سازی  فیلم سازوکار از باشد بزرگ هنرمند این انتقام شاید و کشدمی هجو

 
 
 

 
 هنویسند

 نزارعیا مهران
 

 

 

 

 

 

 



 

 استودیو کاتشو فیلمسازی خدمات
 تبلیغاتیساخت تیزر 

 ساخت فیلم صنعتی
 و فیلم کوتاه سینمایی ساخت فیلم مستند

 سازی موشن گرافیک و انیمیشن طراحی
  ...و، موزیک ویدئو ساخت فیلم مراسم ، فرمالیته 

 خدمات ویدیو مارکتینگ و سوشیال مدیا

 

https://cutsho.com/teaser/
https://cutsho.com/industrial-film/
https://cutsho.com/documentary/
https://cutsho.com/motion-graphics/
https://cutsho.com/ceremony/
https://cutsho.com/video-marketing/

