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خالصه ی فیلم: 

صنعت،  درباره ی  داستانی  جدید:  »عصر 
درباره ی تالش های فردی و درباره ی انسانیتی 
که مبارزه می کند تا به خوشبختی دست یابد«. 

این، نخستین کلماِت فیلم عصر جدید است. 
یک  ساده ی  کارگر  داستان  جدید«،  »عصر 
کارخانه ی صنعتِی بزرگ است که ماجراهای 
به  او  می افتد.  اتفاق  او  زندگی  در  مختلفی 
گوشه گوشه ی شهر سرک می کشد و در هر جا، 
با اتفاقی تازه مواجه می شود. کارگِر قصه ی ما، 
کارخانه ، زندان، مرکز خرید، کافه، رستوران و 

دیگر نقاط شهر را تجربه می کند.

غریِب  و  عجیب  ماجراهای  کنار  در  او، 
می شود  آشنا  ولگرد  دختری  با  زندگی اش، 
دو  آن  بین  شورانگیز  عشقی   

ِ
شروع این،  و 

است...

نکاتی درباره ی فیلم: 

»چارلی  کارگردانِی  به  جدید«،  »عصر  فیلِم 
اهِل  که  است  شخصیتی  داستان  چاپلین«، 
قلبی  با  و  سادگی  با  او  است.  کردن  سفر 
مهربان، به استقباِل زندگی می رود. شاد است 
و از تغییر نمی ترسد. در هیاهوی یک زندگِی 
سخِت  لحظه های  او  ِالتهاب،  ُپر  و  صنعتی 
زندگی را، با امید و خوش دلی، به یک ماجرای 

دل پسند و جالب تبدیل می نماید.

و البته، عجیب نیست که او با کسی از جنس 
خودش آشنا می شود و رابطه ای محبت آمیز بین 
آن دو شکل می گیرد. در »قصِر باکینگ هاِم« 
دارد.  جریان  شادی  و  همدلی  نفر،  دو  این 
فیلِم »عصر جدید«، اهمیِت عشق، سادگی و 
خوش دلی در یک جامعه ی ُپر تب وتاب را به 

تصویر کشیده است.

عصر جدید

ما
سین

نگاهی به فیلِم

عصر جدیدعصر جدید
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نمایی از فیلم:

چارلی1، از زندان آزاد می شود. دختری که او را دوست 
در  خودش  که  می گوید  و  آمده  استقبال اش  به  دارد، 

یک کافه-رستوران کار می کند و چارلی هم شاید بتواند 
این طریق، زندگی شان  از  تا  به کار شود  همان جا مشغول 

از  او  می روند،  مدیر  نزد  استخدام  برای  وقتی  بگذرانند.  را 
آن ها می پرسد که آیا چارلی می تواند وظایِف یک پیش  خدمت 

را با مهارت انجام دهد؟ چارلی که فردی نابلد و ساده است، 
تکان می دهد.  او سر  به عوِض  بگوید. دختر  که چه  درمی ماند 

این  از  چارلی  بخوانی؟«  آواز  می توانی  »آیا  می پرسد:  مدیر 
مسئولیت وحشت زده می شود و قادر به پاسخ گویی نیست. دختر بار 

سر  ُبهت زده،  چهره ای  با  ناچار،  به  نیز  چارلی  و  می کند  تأیید  دیگر 
تکان می دهد. مدیر، یک هفته به طور امتحانی، به چارلی فرصِت کار 

در رستوران می دهد.

شب، رستوران شلوغ است و اتفاقات زیادی می افتد. علی رغم تالش های 
از  زیادی  پیش خدمت خراب کاری های  نقش  در  در مجموع،  زیاِد چارلی، 

نباشد،  اگر خوانندگی اش خوب  که  می کند  تهدید  را  او  مدیر  می زند.  او سر 
اخراج خواهد شد. چارلی شروع به تمرین کرده و شعری که می خواهد بخواند 

به  اما چارلی قادر  به او کمک کند،  نیز سعی می کند که  را مرور می کند. دختر 
به  فراموش می کنم«. دختر  را  کلمه ها  و می گوید: »من  نیست  یادسپارِی کلمات 

او روحیه داده و می گوید: »من آن ها را روی سرآستین هایت می نویسم« تا بتوانی به 
طور نامحسوس به آن ها نگاه کنی و آوازت را بخوانی. چارلی تمرین کرده و همه چیز 

به نظر قابل انجام می رسد. 

ما
سین
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چارلی، به روی صحنه احضار می شود. او مسلط و باروحیه به وسط سالن رفته و همراه با موسیقی، 
به  ناگهان، سرآستین ها  و  باز و بسته می کند  را  انجام حرکات نمایشی می کند. دست هایش  به  شروع 
اتفاق نشده  این  به گوشه ای پرت می شوند؛ در حالی که چارلی خود هنوز متوجِه  پرواز درمی آیند و 

است!

مروِر  برای  سرآستینی  که  می بیند  چارلی  اما  شود  شروع  آواز  باید  که  می رسد  لحظه ای  به  موسیقی، 
کلمات وجود ندارد. مضطرب، شروع به گشتن می کند. هیچ خبری از سرآستین ها نیست. تماشاچیان 

به خاطر تأخیِر به وجود آمده، گله و شکایت آغاز می کنند.

چارلی به دختر نگاه می کند و با اشاره به او می گوید که سرآستین ها گم شده اند و او کلمه ها را به یاد 
او می گوید:  به  از دور  نمی آورد. دختر 
نده.  اهمیت  کلمات  به  »بخوان! 

بخوان!«2.

به هیچ  با کلماتی که  و  لحظاتی چند می گذرد. چارلی، تصمیم اش را می گیرد 
زبانی نیستند، مقصودش را در آواز و ایفای نقشی شادمانه بیان می کند.

1( در فیلم، شخصیت ها هیچ اسمی ندارند. استفاده از ناِم »چارلی« در این متن، برای ساده تر شدِن روایِت 
فیلم صورت گرفته است.

Sing! Never mind the words!)2
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