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فيلم عجيب تر از داستان 
ــي  از زندگ ــارة دوره اي  درب
يك مأمور مميز حسابداري 
ــام هارولد  ــات به ن ادارة مالي

ِكريـك5  (ويل فِِرل) است 
ــاي  توانمندي ه ــه  ك
ــژه اي در انجام چهار  وي

ــمارش و امور  ــل ش عم
ــم با  ــباتي دارد. فيل محاس

ــارة هارولد  صحنه هايي درب
ــي اش از زبان  ــاعت مچ و س
يك راوي به اين صورت آغاز 
ــود: «داستان در مورد  مي ش
مردي به نام هارولد ِكريك و 
ساعت مچي اش است. هارولد 
ــماره هاي بي نهايت و  مرد ش
ــبات بي پايان است. او  محاس
براي دوازده سال، در هر روز 
هفته هر يك از 32 دندانش 
ــار عقب و  ــار (38 ب را 76 ب
ــاال و پايين)  جلو و 38 بار ب
مسواك مي زد. هر روز هفته 
ــال به جاي  ــراي دوازده س ب
ــتفاده از گره دوبل براي  اس
كراواتش، از گره تَك استفاده 
ــرد و بنابراين 43 ثانيه  مي ك
در وقت صرفه جويي مي كرد. 
براي دوازده سال در هر روز 
ــرعت 57  هفته هارولد با س
قدم به ازاي هر ساختمان و 
ــافت شش ساختمان  به مس
ــه زحمت و  ــا ب ــد ت مي دوي
سختي به اتوبوس ساعت 8 
:17 به مقصد كرانكر برسد.»

ــتان فيلم  ــا روند و داس ام
ــتفاده از پيوندي كه  ــا اس ب
ــخصيت  ش ــار  چه ــان  مي
ــور  پروفس ِكريك،  ــد  هارول
ــتين  (داس هيلبرت6  ژولـز 
هافَمن)، آنا پاسكال7 (َمگي 
كاِرن آيِفـل8  و  ــال)  گيلِنه

(اِما تامپُسن) ايجاد مي شود، 
شكل مي گيرد.

ــه تمام  ــد ِكريك ك هارول
كارهاي او مانند نهار خوردن، 
ــوه و... از نظم  ــيدن قه نوش
ــي تبعيت  ــي وار خاص رياض
مي كنند، يك روز چهارشنبه 
ــنود كه  ــي را مي ش صداهاي
ــي هستند از  در واقع انعكاس
كارهايي كه او انجام مي دهد. 
تداوم اين صداها باعث ايجاد 
ــدم تمركز در  ــالل و ع اخت
ــود.  او مي ش زندگي روزمرة 
ــود كه در  حتي باعث مي ش
پاسخ گويي به حاصل ضرب 
453×67 كه توسط يكي از 
همكارانش مطرح شده است، 
ــگ و برخالف  ــي درن با كم
هميشه جواب نادرست بدهد 
و سپس با كمي مكث پاسخ 
ــه او ارائه كند.  ــت را ب درس

هارولد با يكي از همكارانش 
ــل)  ــي ِهي ــام ِديـو (تون به ن
موضوع را مطرح مي كند. به 
ــد صداهايي كه  ِديو مي گوي
مي شنود از جانب زني است 
ــتاني را روايت  كه دارد داس
مي كند. در همين حين ِديو 
پروندة مالياتي يك نانوايي را 
ــي و رسيدگي به  براي بررس
مالياتي صاحب آن  تخلفات 
ــه هارولد مي دهد. هنگامي  ب
كه هارولد به نانوايي مراجعه 
ــرد و  ــد، با برخورد س مي كن
ــكال، صاحب  عجيب آنا پاس
ــود.  ــه مي ش ــي، مواج نانواي
ــد در مراجعات بعدي  هارول
ــي هاي  ــي و بررس ــه نانواي ب
ــود كه آنا  الزم متوجه مي ش
ــد تخلف  ــكال 22 درص پاس
مالياتي دارد و به همين دليل 
ــد روانة  ــق قوانين او باي طب

ــد براي  ــود. هارول زندان ش
ــد صداهايي كه  اينكه بفهم
مي شنود، چه منشأ و دليلي 
دارند، به روان پزشك مراجعه 
مي كند. بعد از گفت وگوها و 
معاينات الزم، روان پزشك به 
هارولد مي گويد كه شما دچار 
ــده ايد.  ــكيزوفِرني»9 ش «اِس
ــوع  ــن موض ــد اي ــا هارول ام
ــط  ــرد و او توس را نمي پذي
ــتاد  ــك به يك اس روان پزش
ــور ژولز  ادبيات به نام پروفس
ــود.  هيلبـرت معرفي مي ش
ــه بين هارولد  در مالقاتي ك
رخ  ــرت  هيلب ــور  پروفس و 
مي دهد، بعد از اينكه هارولد 
ــف مي كند،  ــرا را تعري ماج
ــور به او مي گويد كه  پروفس
ــم كمكت كنم.  من نمي توان
چون من متخصص ديوانگي 
ــص  ــن متخص ــتم و م نيس
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ــتم. در اين بين  ادبيات هس
ــصتش  «ش جملة:  ــد  هارول
ــت» را بيان  ــر نداش هم خب
مي كند كه باعث جلب توجه 
ــود و پس از  پروفسور مي ش
ــي از جانب  ــة توضيحات ارائ
در  او  ــرت،  هيلب ــور  پروفس
نهايت به هارولد مي گويد كه 
حاضر است در اين زمينه به 
او كمك كند. در مراجعه هاي 
بعدي هارولد به نانوايي براي 
ــور مالياتي،  ــيدگي به ام رس
ــا گفت وگوهايي  بين او و آن
هارولد  ــرد.  مي گي ــورت  ص
ــه موقع  ــد چ از آنا مي پرس
ــپز  ــم  گرفتي كه آش تصمي
شوي؟ آنا جواب مي دهد من 
ــكدة حقوق دانشگاه  به دانش
ــختي  هاروارد10 رفتم و به س
ــدم، اما  ــا پذيرفته ش در آنج
ــام نكردم. او  تحصيلم را تم
ــه در آنجا  ــه مي دهد ك ادام
ــي هايم براي  من و هم كالس
مطالعة دروس گاهي مجبور 
ــب را بيدار  ــام ش بوديم تم
بمانيم. من آشپزي مي كردم 
ــنه سركالس  تا كسي گرس
درس نرود و در مواقعي تمام 
ــپزخانة  ــر را در آش بعدازظه
آن ها  ــدم.  مي گذران خوابگاه 
عاشق دست پخت من بودند 
ــت  ــن مدام دنبال به دس و م
آوردن دستور پخت غذاها و 
ــاي جديدتر بودم.  خوراكي ه
ــم به علت عدم  ــت ه در نهاي
موفقيت در امتحانات رشته 
تحصيلي ام، از دانشگاه اخراج 

شدم.
ــدي  ــات بع ــا در مالق ام
ــور  كه بين هارولد و پروفس

ــد،  مي ده روي  ــرت  هيلب
پروفسور نخست مي پرسد در 
مسيري كه آمديم، آيا تعداد 
پله ها را شمارش كردي؟ آيا 
تعداد موزائيك ها را شمردي؟ 
سپس سؤاالت ديگري مطرح 
مي كند تا به ماهيت آنچه در 
ــد مي گذرد، پي  ذهن هارول
ــد از مدتي  ــا بع ــرد. آن ه بب
ــه مي گيرند، صداهايي  نتيج
ــنود، از جانب  ــه او مي ش ك
ــي  رمان نويس آيِفـل،  كاِرن 
ــغول نگارش  ــت كه مش اس
ــاس  براس جديدش  ــاب  كت
ــك  ِكري ــد  هارول ــي  زندگ
ــور هيلبرت به  است. پروفس
هارولد مي گويد: صدايي كه 
ــنوي به اعمالي كه تو  مي ش
انجام مي دهي، وابسته است.

ــه هارولد هنگامي  در ادام
ــور  ــاق كار پروفس ــه در ات ك
هيلبرت حضور دارد، متوجه 
ــوط به 10  ــه اي مرب مصاحب
سال قبل مي شود كه مجدداً 
ــي  ــبكة تلويزيون ــك ش از ي
ــود. در آن  ــش مي ش بازپخ
ــي  رمان نويس زِن  مصاحبه، 
ــش  ــه صداي ــور دارد ك حض
ــي كه هارولد  دقيقاً با صداي
دارد.  ــت  مطابق ــنود،  مي ش
ــوع را به  ــن موض ــد اي هارول
ــور اطالع مي دهد، و  پروفس
ــراي هارولد اظهار  هيلبرت ب
ــه كارِن  ــد ك ــف مي كن تأس
ــنده اي كه در  ــل، نويس آيِف
تلويزيون ديده است، در تمام 
رمان هايش شخصيت اصلي 
ــتان را محكوم به مرگ  داس
ــابقه  مي كند و تا به حال س
نداشته است كه در رمان هاي 

كشته  شخصيت محوري  او، 
محتوم  ــت  سرنوش ــود.  نش

هارولد نيز مرگ است.
ــد  ــعي مي كن ــد س هارول
ــل  آيِف كارِن  از  ــي  آدرس
به دست آورد و او را از فرجام 

ــته باشيم، مي بايد  فيلم داش
ــم كه:  ــان كني ــت بي نخس
ــر و پويا، اصول  زندگاني مؤث
ــي دارد و افراد تنها  بنيادين
در صورتي مي توانند كاميابي 
ــي  خوش بخت و  ــتين  راس

كشته  شخصيت محوري  او، 
محتوم  ــت  سرنوش ــود.  نش

هارولد نيز مرگ است.
ــد  ــعي مي كن ــد س هارول
ــل  آيِف كارِن  از  ــي  آدرس
به دست آورد و او را از فرجام 

ــته باشيم، مي بايد  فيلم داش
ــم كه:  ــان كني ــت بي نخس
ــر و پويا، اصول  زندگاني مؤث
ــي دارد و افراد تنها  بنيادين
در صورتي مي توانند كاميابي 
ــي  خوش بخت و  ــتين  راس

ــد براي  ــه مي خواه بدي ك
شخصيت داستانش ـ يعني 
ــود اوـ  رقم بزند، منصرف  خ
ــت هارولد با  ــد. در نهاي كن
ــي ادارة  ــه بايگان ــه ب مراجع
ــمارة تلفني را از  ماليات، ش
كارِن آيِفل به دست مي آورد 
و با او قرار مالقاتي مي گذارد 
ــازد، اگر در  تا او را متقاعد س
ــندة رمان دست  مقام نويس
به كشتن شخصيت بنيادي 
ــتان بزند، در واقع حكم  داس
مرگ او را صادر كرده است. 
ــت، كاِرل آيِفل پايان  در نهاي
داستانش را تغيير مي دهد و 
هارولد از مرگ حتمي نجات 

پيدا مي كند.
ــت  اما اگر بخواهيم برداش
ــري از اين  ژرف تر و ارزنده ت

ــدگار را تجربه كنند كه  مان
ــول را بياموزند و آن  اين اص
ــش اصلي  ــي از من را بخش
خود قرار دهند. گاهي براي 
ــيدن به اين اصول الزم  رس
ــت قدرت تغيير نگرش و  اس
ــت را باال برد. هرچند  برداش
ــت اين تغيير،  كه ممكن اس
ــا فرايندي  ــد و ي ــي باش آن
ــار از تعمق  ــته و سرش آهس
ــد. اما در  و تأمل داشته باش
نهايت منشأ دگرگوني عظيم 
و عجيبي خواهد شد كه اين 
ــيدن سؤالي  مي تواند با پرس
ــاختن ناداني در  يا آشكار س
رسيدن به سر منزل مقصود 
پذيرش  ــون  ــود؛ چ آغاز ش
ــي  گام ــتين  نخس ــي  نادان
ــوي آموزش  ــت كه به س اس
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برمي داريم. گاهي نيز مي تواند 
در چارچوب پرهيز از عادات 
و اميال اعتيادآميز مخرب و 
پرورش عادت هايي قرار گيرد 
كه انسان را از برچسب هاي 
ــاي  محدوديت ه و  ــه  كهن
ــة  ــد و روزن ــه برهان تابلوگون
اميد را براي اتخاذ تصميم ها 
ــت  مثب ــاي  توانمندي ه و 

گسترش دهد.
ــك نمي تواند  هارولد ِكري
ــك به  ــي و با تمس به تنهاي
ــيني و با  زندگي منظم ماش
ــك  ــتفاده از قوانين خش اس
ــبي  ــي، زندگي مناس ماليات
ــد. از اين رو، زاك  داشته باش
ِهلم، در مقام فيلم نامه نويس 
ــتان،  ــم عجيب تر از داس فيل
ــود كه سرانجام  بر آن مي ش
ــي  ــد رياض ــون هارول ناميم
پيشه و با نظم و ترتيب را از 
زبان كارِن آيِفل نويسنده به 
تصوير بكشد. هارولد حتي با 
موقعيت عاطفي كه بين او و 
آنا پاسكال نانوا روي مي دهد، 
ــورد مي كند و  منفعالنه برخ

در ابتدا از ديدگاه يك مأمور 
ادارة ماليات و محدويت هايي 
ــه او در حين انجام وظيفه  ك
با آن ها روبه روست، سخن به  
ــي  ميان مي آورد. اما چرخش
ــر در نقطه  ــع و مؤث به موق
ــطة  ــه به واس ــش ك نظرات
ــا  ــي ب ــرت و هم كالم معاش
شخصيت اجتماعي پروفسور 
ــرت ـ كه حتي  ــز هيلب ژول
ــتاد ادبيات  با اينكه يك اس
ــوان ناجي  ــت، اما به  عن اس
غريق در استخر نيز فعاليت 
ــود،  ــد ـ ايجاد مي ش مي كن
تأثيرات شگرفي در زندگي او 

پديد مي آورد.
اين  در  ــك  كري ــد  هارول
فيلم فردي است كه زندگي 
ــاب و كتاب كامل  او با حس
ــداد و ارقام  ــي بر اع و مبتن
سپري مي شود. انتخاب اين 
ــده  ــبك زندگي باعث ش س
ــت، تمامي اعمالي كه او  اس
به  ــره اش  ــي روزم در زندگ
آن ها دست مي زند، خشك، 
انعطاف  ــل  و غيرقاب بي روح 
ــند. در نهايت كارگردان  باش
ــت شومي  با انتخاب سرنوش
ــل رمان نويس  كه كارن آيف
ــت،  براي او تداعي كرده اس

پي نوشت ها ................................................................................
1. Stranger Than Fiction
2. Marc Foster
3. Lindsay Doran
4. Zach Helm

براي اين فيلم، زاك ِهلم نامزد دريافت جايزة «ساترن» براي 
بهترين نويسندگي، نامزد دريافت «جايزة انجمن منتقدان 
فيلم هاي نمايش داده شده» به عنوان بهترين نويسنده و نيز 
برندة «جايزة كميتة ملي مجلة سينما» براي بهترين فيلم نامة 

ابتكاري و غيراقتباسي شد.
5. Harold Crick
6. Jules Hilbert
7. Ana Pascal
8. Karen Eiffel
9. Schizophrenia

نوعي اختالل شديد رواني كه از خصوصيات آن دوري شديد 
بيمار از واقعيت است. چون اين بيماري با جنون همراه است 
و غالباً در دوران اوليه و جواني زندگي افراد بروز مي كند، به 

آن جنون جواني هم مي گويند.
10. Harvard University

دانشگاه هاروارد دانشگاهي خصوصي و بسيار ممتاز در شهر 
آمريكاست.  متحدة  اياالت  ماساچوست  ايالت  «كمبريج» 
نام آن در ابتدا «دانشكدة نو» يا «دانشكده در شهرك نو» 
بود كه بعداً در 13 مارس 1639 به افتخار كشيشي به نام 
جان هاروارد كه 400 جلد كتاب و مبلغ 779 پوند به اين 
دانشگاه كمك كرده بود، نام گذاري شد. عالقه مندان مي توانند 
براي آشنايي بيشتر با اين دانشگاه به تارنماي آن به نشاني 

http://www.harvard.edu مراجعه كنند.
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برمي داريم. گاهي نيز مي تواند 
در چارچوب پرهيز از عادات 
و اميال اعتيادآميز مخرب و 
پرورش عادت هايي قرار گيرد 
كه انسان را از برچسب هاي 
ــاي  محدوديت ه و  ــه  كهن
ــة  ــد و روزن ــه برهان تابلوگون

در ابتدا از ديدگاه يك مأمور 
ادارة ماليات و محدويت هايي 
ــه او در حين انجام وظيفه  ك
با آن ها روبه روست، سخن به  
ــي  ميان مي آورد. اما چرخش
ــر در نقطه  ــع و مؤث به موق
ــطة  ــه به واس ــش ك نظرات
ــا  ــي ب ــرت و هم كالم معاش
شخصيت اجتماعي پروفسور 
ــرت ـ كه حتي  ــز هيلب ژول

مي خواهد بيان كند كه اتخاذ 
اين گونه تصميم ها و رفتارها 
در زندگي باعث سوق يافتن 
مسير زندگي به سوي فاجعه 
ــود. اما نقطة  و تباهي مي ش
ــي  ــبك زندگ ــل او، س مقاب
سرزنده و پرجنب وجوش آنا 
ــت. در نخستين  پاسكال اس
ــمي كه بين  مالقات هاي رس
ــد و آنا رخ مي دهد، آنا  هارول
تضاد بين آن دو را مشخص 
ــبك  ــد و مي گويد س مي كن
ــي هارولد كريك هيچ  زندگ
جايگاهي در زندگي او ندارد. 
اما هنگامي كه هارولد دست 
ــات مي زند،  به انجام اصالح
ــي او از روندي  جريان زندگ
ــف برانگيز به رويكردي  تأس
ــاد تبديل مي شود.  پويا و ش
ــوان گفت، هر  بنابراين مي ت
ــر جايگاهي كه  فردي در ه
ــد هارولد  ــد (مثًال مانن باش
ــد)،  ــك نابغة اعداد باش كري
ــكار و باورهايش موقعيت  اف
فعلي او را رقم زده اند و براي 
تغيير در اين جايگاه مي بايد 
ــش را تغيير  افكار و باورهاي
ــت و آنچه را  ــد تا موقعي ده
ــد. در  ــت تغيير ده كه هس
ــرايط و اوضاع  ضمن اين ش
نيست كه پيروزي يا شكست 

ــرد را تعيين مي كند، بلكه  ف
ــبت به  عكس العمل فرد نس
اوضاع و شرايط است كه در 
ــت او مؤثر  كاميابي يا شكس

است.


