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محصول: ایرلند و کانادا 
زمان: 104 دقیقه 
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خالصه فیلم:
هم چون  آثاری  خلق  از  پس  انگلیسی،  مشهور  نویسنده ی  دیکنز،  چارلز 
»الیور توئیست«، اکنون در اوج رفاه و محبوبیت، زندگی کرده و به نوشتن 
داستانی جدید فکر می کند. او هر روز ساعات زیادی را در اتاق اش سپری 
می کند اما ذهن اش خالی است و قادر به خلِق اثری تازه نیست. به تدریج 
زمان می گذرد و بدهی های دیکنز روز به روز بیشتر می شوند و او هم چنین 
به خاطر کم کاری در نوشتن، زیر فشار افکار عمومی است. در این اوضاع 
و احوال، شخصیت های داستانی جدید، کم کم سر و کله شان در ذهن و 
با  بلکه  تا فقط نوشته شوند  نیامده اند  اما آن ها  پیدا می شود  زندگی دیکنز 

دیکنز بیش از اینها کار دارند...

نگاهی به فیلم



نکاتی درباب فیلم:
را  آن   حقیقت ایم؛  و  زندگی  روایت کننده ی  تنها،  ما  گاه 
سخن رانی کرده یا می نویسیم. اما گاهی حقیقت و زندگی 
به قصد خانه تکانی و تغییر، به سراغ ما می آیند. در چنین 
لحظاتی، ما باید با آن چه که– به اشتباه- از آن می گریختیم، 
حرکت  به  شروع  و  بگیریم  تازه  تصمیمی  شویم،  مواجه 
به  شدن  مشهور  و  نوشتن  موقعیت هایی،  چنین  در  کنیم. 

خاطِر نویسندگی، کافی نیست.
چارلز دیکنز، از اندیشیدن به زندگی خویش، می گریزد. او 
اکنون که به ُیمن نوشتن آثار ادبی، به شهرت رسیده است، 
و  فکر  به خاک سپرده است. حاال  را  دورنِی خود  مسائِل 
پیرمردی  درباره ی  است  جذاب  رمانی  نوشتن  ذکرش، 
خالِل  در  »ِاسکروج«.  نام  به  منزوی  و  خسیس  عبوس، 
نوشتِن داستان، این قهرماِن پیر، با لحظه های زیسته نشده ی 
زندگِی خود مواجه می گردد ولی هم زمان خود دیکنز را نیز 
و زندگی اش  به خود  نیز  تا دیکنز  وارد می نماید  به معرکه 
است  فیلمی  آفرید«،  کریسمس  که  »مردی  بیندیشد. 
درباره ی قصه هایی که از ما نمی خواهند آن ها را بخوانیم یا 

تماشا کنیم، بلکه از ما زیستن و »بودن« می طلبند.

مالحظات:
این فیلم، داستانی تخیلی است درباره ی سیِر نوشته شدِن 
کتاب »سرود کریسمس«. »سرود کریسمس« یکی از آثار 
بسیار ارزشمند چارلز دیکنز است که مطالعه ی آن، قبل یا 

بعد از فیلم، می تواند به درک عمیق تر فیلم یاری رساند. 

1) The Man who Invented Christmas
2) Bharat Nalluri


