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ــه  ــه ب ــدر بهان ــت. انق ــت نداش ــا را دوس ــن ه ــود و کوئ ــن ب ــم بی ــوان فیل ــی ت نم
دســتتان مــی دهنــد کــه باالخــره یکــی از فیلــم هایشــان را در لیســت بهتریــن های 
عمرتــان جــا بدهیــد. اگــر طرفــدار کمــدی هســتید، گروتســک هایــی مثــل »بــزرگ 
کــردن آریزونــا« و »ای بــرادر کجایــی« یــا ابزوردهایــی مثــل »لبوفســکی بــزرگ« 
ــی  ــک و جنای ــای تاری ــق نئونوآره ــر عاش ــد، اگ ــی بینی ــاکر« را م ــل هادس و »وکی
باشــید، »خــون آســان« و »فارگــو« را انتخــاب مــی کنیــد، اگــر فیلــم گنگســتری، 
وســترن، موزیــکال و حتــی کمــدی رماتیــک دوســت داشــته باشــید هــم مــی توانیــد 
»تقاطــع میلــر«، »شــجاعت واقعــی«، »درون لوییــن دیویــس« و »بیرحمــی تحمــل 

ناپذیــر« را ببینیــد کــه هــر کــدام از بهتریــن هــای ژانــر خودشــان هســتند.
ــازه  ــه اج ــد. اگرچ ــازی کردن ــه فیلمس ــروع ب ــترکا ش ــن از ۱۹۸۴ مش ــل و ایت جوئ
اســتفاده از عنــوان اشــتراکی کارگردانــی را تــا ســال ۲۰۰۴ بدســت نیاوردنــد و بــه 
همیــن خاطــر در عنــوان بنــدی هــا جوئــل بــه عنــوان کارگــردان و ایتــن بــه عنــوان 
تهیــه کننــده مــی آمــد امــا هــر دو در مراحــل نــگارش فیلمنامــه و کارگردانــی بــه 
یــک انــدازه ســهم داشــتند. در ایــن ســی و یــک ســال، کوئــن هــا بــدون توجــه بــه 
نقدهــا و داوری هــا، هــر دو ســه ســال یــک فیلــم ســاخته انــد و نــه از تمجیدهــا 
ــار منتقــدان از افــت  سرمســت شــده انــد و نــه از نکوهــش هــا جــازده انــد. هــر ب
یــا پایــان دوره کوئــن هــا گفتــه انــد، آنهــا بــا فیلــم هــای بهتــری برگشــته انــد و 
ــم  ــی فیل ــود کــه توال ــه وقتــی ب ــد. آخریــن نمون ــه هــم زده ان همــه معــادالت را ب
هایــی مثــل »تقاطــع میلــر«، »بارتــون فینــک«، »فارگــو«، »لبوفســکی بــزرگ«، 
»ای بــرادر کجایــی« و »مــردی کــه آنجــا نبــود« شکســته شــد و »بیرحمــی تحمــل 
ــه یــک ســال ســاخته شــدند و نقــد هــای  ــه فاصل ــرزن« ب ــر« و »قاتلیــن پی ناپذی
ــم هــای  ــا فیل ــد و مقایســه آنهــا ب ــد و در گیشــه هــم ناموفــق بودن ــی نگرفتن خوب
قبلــی، عمــا باعــث نادیــده گرفتــن ارزش هایشــان شــد. )اتفاقــی کــه بــه نوعــی 
ــن  ــه ای ــن هــا کاری ب ــا کوئ ــاد.( ام ــد فینچــر افت ــاق امــن« دیوی ــرای »ات دیگــر ب
ــی،  ــاس از رمــان کورمــک مــک کارت ــم بعــدی شــان، اقتب مســائل نداشــتند و فیل
بــا وجــود ظاهــر شــخصی و عجیبــش، اســکار بهتریــن فیلــم، فیلمنامــه اقتباســی و 
کارگردانــی را نصیــب کوئــن هــا کــرد. جوئــل هنــگام دریافــت جایــزه اش گفــت 
فیلمســازی هنــوز برایــش همــان حــس اولیــن بــاری را دارد کــه دوربین دســت گرفتــه بوده.

کوئــن هــا هرگــز تــن بــه برچســب هــای معمــول نــداده انــد. مدتــی آنهــا را بــه 
ــال کار  ــای اوریجین ــه ه ــا فیلمنام ــط ب ــه فق ــی شــناختند ک ــوان فیلمســازانی م عن
مــی کننــد. همیــن موقــع بــود کــه بــا »ای بــرادر کجایــی« و بعــد »جایــی بــرای 
ــا  ــد. آنه ــژه ای دارن ــاس هــم مهــارت وی ــد در اقتب ــا نیســت« نشــان دادن پیرمرده
ــد.  ــرزن« زدن ــن پی ــوب »قاتلی ــدی انگلیســی محب ــازی کم ــه بازس ــی دســت ب حت
ــا  ــن ه ــه، کوئ ــن هم ــا ای ــت و ب ــرار نگرف ــدان ق ــورد پســند منتق ــه م اقتباســی ک
شــش ســال بعــد، »شــجاعت واقعــی« را کــه بازســازی فیلــم کاســیک جــان ویــن 
بــود ســاختند. فیلمــی کــه حــاال در بیشــتر نظرســنجی هــا باالتــر از نســخه  ۱۹۶۹ 

هنــری هاتــاوی قــرار مــی گیــرد.
حتــی نمــی تــوان کوئــن هــا را کارگــردان/ فیلمنامــه نویــس دانســت. چــون بعــد از 
چنــد فیلــم معلــوم شــد رودریــک جینــز تنهــا یــک نــام ســاختگی اســت و خودشــان 
کار تدویــن فیلــم هایشــان را انجــام مــی دهنــد. خوشــبختانه وجــود راجــر دیکینــز 
ثابــت شــده اســت وگرنــه بعیــد نبــود فیلمبــرداری هــم کار خودشــان باشــد. دیکینــز 
افســانه ای بــا آن طبــع بلنــد و قــاب هــای بــی نظیــر، از زمــان »بارتــون فینــک« 
حضــور نســبتا مســتمری در کنــار کوئــن هــا داشــته و در ارتقــای شــمایل بصــری 

فیلــم هــای آنهــا نقــش مهمــی داشــته. 

گســتردگی ژانــری تنهــا یــک جنبــه ازســینمای کوئــن هاســت. اشــتراک تماتیــک 
ــه انســان  ــه ب ــزی ک ــه آمی ــدگاه طعن ــاص و دی ــی خ ــان بین ــان، جه ــتر آثارش بیش
ــتانی،  ــت داس ــت روای ــردازی و پرداخ ــتان پ ــوع داس ــد، ن ــری دارن ــه بش و جامع
ــخ  ــی تاری ــه یادماندن ــای ب ــخصیت ه ــر ش ــزودن ب ــی و اف ــردازی غن ــخصیت پ ش
ــر ســینمای پســت مــدرن،  ــل ب ــر متقاب ــا آنتــون چیگــور(، تاثی ســینما )مثــل دود ی
عنصــر تکــرار شــونده موســیقی فولــک، جــز، گاســپل، کانتــری و ... و تصویرســازی 
و رنــگ پــردازی متناســب بــا هــر ژانــر و قصــه خــاص، تنهــا گوشــه ای از ســینمای 
کوئــن هــا را شــکل مــی دهــد. مباحثــی کــه ســعی شــده در مطالــب پیــش رو تــا 

حــدی بررســی شــوند. 

نویسنده: آرش ملکـی
arash.malekie@yahoo.comcom
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یک فیـد اوت کوتاه
ــت داوران  ــای هیئ ــیده و اعض ــان رس ــه پای ــی ب ــه تازگ ــال ب ــن امس ــنواره ک جش
مشــغول مصاحبــه و گفــت و گــو دربــاره فیلــم هــای شــرکت کننــده انــد. ریاســت 
هیئــت داوران ایــن دوره بــه عهــده دو بــرادر فیلمســاز بــود: جوئــل و ایتــن کوئــن.

وبســایت رســمی جشــنواره کــن گــپ کوتــاه و جذابــی بــا ایــن دو بــرادر داشــته کــه 
خواندنــش خالــی از لطــف نیســت:

ــرای  ــان را ب ــد، کدامش ــاخته ای ــه س ــی ک ــم های ــه فیل ــن هم از بی
ــد؟ ــی کنی ــاب م ــردن انتخ ــی ک زندگ

جوئــل: فکــر نکنــم بخواهــم در هیچکدامشــان زندگــی کنــم! همــه آنهــا یــک کمی 
خشــن انــد. مــا حتــی دوســت نداریــم فیلــم هایمــان را دوبــاره ببینیــم. مــا آنهــا را 
رهــا مــی کنیــم تــا زندگــی خودشــان را داشــته باشــند. مــا هیــچ وقــت فیلمهایمــان 
ــچ  ــم هی ــم. فکــر نمــی کن ــگاه نمــی کنی ــاره ن ــد از اینکــه تمــام شــدند، دوب را بع
کــدام از مــا کنجــکاو باشــیم کــه در دنیــای یکــی از ایــن فیلــم هــا زندگــی کنیــم. 

زندگــی خودمــان را ترجیــح مــی دهیــم!

اگــر مــی توانســتید پایــان یکــی از فیلــم هایتــان را تغییــر دهیــد، 
کــدام را انتخــاب مــی کردیــد و آن را چطــور تمــام مــی کردیــد؟

جوئــل: نمــی دانــم پایــان »جایــی بــرای پیرمردهــا نیســت« را یــادت هســت یــا نــه. 
کاراکتــر تامــی لــی جونــز، کانتــر بــل، نشســته روبــروی پنجــره و داســتان طوالنــی 
ای را بــرای همســرش تعریــف مــی کنــد. یــک برداشــت طوالنــی از اوســت کــه 
پشــتش در پســزمینه پنجــره دیــده مــی شــود. مــا فکــر کردیــم کــه شــاید کاری 
کــه بایــد مــی کردیــم ایــن بــود کــه در نیمــه هــای داســتان، ماشــینی را ببینیــم کــه 
در دوردســت، در جــاده آن ســوی دشــت مــی ایســتد. یــک نفــر از صندلــی راننــده 
پیــاده مــی شــود و شــروع بــه راه رفتــن بــه طــرف مــا مــی کنــد. و او آنتــون چیگــور 
اســت. کاراکتــری کــه خاویــر بــاردم بــازی مــی کــرد. اســلحه ای در دســت دارد. او 

را مــی بینیــد کــه بــه آرامــی بــه خانــه نزدیــک مــی شــود. 

ایتــن: و همســر کانتــر هــم کــه مشــغول گــوش کــردن بــه داســتان کســل کننــده 
اوســت متوجــه نزدیــک شــدن مــرد نمــی شــود. در واقــع مــا یــک پایــان بنــدی 
ــاره آن حــرف  ــد درب ــی خواه ــرادرم م ــردم ب ــه فکــر ک ــن هــم نوشــتیم ک جایگزی
ــان،  ــنده رم ــد، نویس ــتان را بگوی ــز داس ــی جون ــی ل ــه تام ــای اینک ــه ج ــد. ب بزن
کورمــک مــک کارتــی را داشــتیم کــه بــه پرچیــن تکیــه داده و داســتان را مســتقیم 
تــوی دوربیــن مــی گویــد. و وقتــی داســتان را تمــام مــی کنــد، برمــی گــردد و مــی 
بینیــم کــه زیــر شــلوار چــرم کابویــی اش چیــزی نپوشــیده. و ایــن مــی شــد پایــان 

فیلــم. 

جوئــل: مــا پایــان هــای زیــادی بــرای ایــن فیلــم نوشــتیم! امــا همیشــه گرفتــار آن 
پایانــی مــی شــوی کــه مــی گیــری!

با کدامیک از کاراکترهایتان راضی می شوید بروید تعطیالت؟

جوئــل: احتمــاال بیلــی بــاب تورنتــون در »مــردی کــه آنجــا نبــود« )۲۰۰۱(، چــون 
عقلــش مــی رســد کــه دهانــش را بســته نگــه دارد. 

ــزرگ«  ــکی ب ــمی از »لبوفس ــتیو بوش ــن اس ــی رود. م ــان نم ــن: روی اعصابم ایت
ــت.  ــان اس ــا او آس ــودن ب ــور ب ــم.  دمخ ــی ده ــح م )۱۹۹۸( را ترجی

ــر  ــگ ت ــما هماهن ــره ش ــی روزم ــا زندگ ــینمایی ب ــر س ــدام ژان ک
ــت؟ اس

جوئل: مطمئنا وسترن نیست!

ــرار از زندگــی  ایتــن: هیچکدامشــان شــبیه زندگــی روزمــره مــا نیســت. ســینما، ف
روزمــره اســت. »یــک مــرد جــدی« )۲۰۰۹( کــم و بیــش شــبیه زندگــی خودمــان 

ــه االن.  ــود. زندگــی مــان در آن موقــع ن در دوران بچگــی ب

چه نوع نماهایی شخصیت شما را بهتر به تصویر می کشد؟

جوئــل: فکــر کنــم ایــن نقطــه از زندگــی مــان، یــک فیــد اوت کوتــاه اســت. داریــم 
پیــر مــی شــویم!

اگــر مــی توانســتید دنیــا را طــوری تنظیــم کنیــد کــه بتوانیــد یــک 
ــا هــم بخوریــد،  کارگــردان را از نزدیــک ببینــد و یــک نوشــیدنی ب

چــه کســی را انتخــاب مــی کردیــد؟

ــه  ــی اش معرک ــد. انگلیس ــی ش ــب م ــتروهایم. جال ــون اش ــک ف ــاید اری ــن: ش ایت
اســت. چیــز خاصــی از او نمــی پرســیدم، حتــی دربــاره ســینما. فقــط از مصاحبــت 

ــردم.  ــذت مــی ب ــا او ل ب

کــدام موســیقی فیلــم انقــدر شــما را تســخیر کــرده کــه بخواهیــد 
یــک نفــر را بکشــید؟

جوئــل: نمونــه کاســیکی کــه اول بــه ذهــن مــی رســد آن تــم زیتــر )نــوع ســاز 
زهــی آلمانــی قدیمــی( در »مــرد ســوم« )۱۹۴۹، کارول ریــد( اســت. ایــن موســیقی 

انقــدر در ذهنتــان مــی مانــد کــه آزارتــان مــی دهــد. 

ایتــن: بلــه، مــرد ســوم! یــک فیلــم هــم هســت بــا بــازی دیویــد بویــی بــه اســم 
»کریســمس مبــارک آقــای الرنــس« )۱۹۸۳(. چنــد ســالی تــو فکــرش بــودم. تــوی 

ســرم مــی چرخیــد. 

سکانس افتتاحیه چه فیلمی را بیشتر از همه دوست دارید؟

ــن ســکانس را  ــه ای ــون هم ــدارم، چ ــی ن ــواب اوریجینال ــه ج ــرمنده ام ک ــن: ش ایت
دوســت دارنــد ولــی بــه هــر حــال مــن فقــط مــی توانــم بــه یــاد »روزی روزگاری 

ــه بیفتــم.  در غــرب« ســرجیو لئون

۳۵ میلی متری یا دیجیتال: کدام یکی مسابقه را می برد؟

جوئــل: دیجیتــال برنــده مــی شــود. بایــد ایــن طــور باشــد و شــده. دیجیتــال برنــده 
شــده. بــه نظــرم ســوال ایــن اســت کــه آیــا ۳۵ میلــی متــری بــه عنــوان انتخــاب 
یــک گــروه اقلیــت باقــی خواهــد مانــد یــا نــه. شــما نیــاز داریــد کــه حــق انتخــاب 
داشــته باشــید. هــر چــه بیشــتر گزینــه بــرای انتخــاب داشــت باشــید، بهتــر اســت.
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جایی برای
کوئــن هــا

هست!

نویسنده: سحر سرمست
sahar_sarmast@yahoo.com

»من و اتان از کودکی فیلمسازی می کردیم. در اواخر دهه شصت، یعنی زمانی که اتان 
یازده-دوازده ساله بود، با یک دوربین هشت میلی متری، به فرودگاه بین المللی میان 
پلیس رفتیم و فیلمی درباره دیپلماسی شاتل به نام »هنری کیسینجر: مرد پرمشغله«  
ساختیم، راستش را بخواهید کاری که ما االن می کنیم خیلی متفاوت از کاری که آن زمان 
می کردیم نیست... ممنون از همه کسانی که اجازه دادند ما به بازی کودکیمان ادامه بدهیم.«

این بخشی از صحبت های جول کوئن هنگام دریافت جایزه اسکار بهترین کارگردانی برای 
فیلم »جایی برای پیرمردها نیست« به همراه برادرش اتان است که از دستان مارتین 
اسکورسیزی در سال ۲۰۰۸ دریافت کردند. همان طور که جول در این سخنرانی می گوید 
برای این دو برادر، ساخت فیلم، بازسازی ماجراهایی است که در کودکی دوست داشتند و به 

گفته جول همان راه را ادامه داده اند. 
جول، برادر بزرگتر، در نهم نوامبر سال  ۱۹۵۴ میادی در ایالت مینه سوتای آمریکا به دنیا 
آمد و قبل از ورود به عرصه فیلم سازی، اوایل دهه هشتاد در رشته فیلم و سینما دانشگاه 
نیویورک مشغول به تحصیل شد. اتان، برادر کوچکتر، ۲۱ سپتامبر سال ۱۹۵7 میادی، در 
همان ایالت به دنیا آمد و در رشته فلسفه دانشگاه پرینستون مشغول به تحصیل شد و بعد از 
فارغ التحصیلی به همراه جول، شروع به نوشتن اولین فیلمنامه شان با نام »خون ساده« 
کردند که این مهم در سال ۱۹۸۴ رخ داد. در آن هنگام و همزمان با نوشتن این فیلمنامه، 
جول کوئن در پروژه »مرده شریر« همراه با دوستش، سام ِریمی، به عنوان دستیار تدوین 

مشغول به فعالیت بود.
زمانی که برادران کوئن نوشتن فیلمنامه خون ساده را در دست داشتند، جول توانست مجوز 
کارگردانیاش را کسب کند و اتان نام اش را در بین تهیه کنندگان قرار دهد و این اتفاق منجر 
به ساخته شدن اولین اثر سینمایی این دو برادر شد. شروع فعالیت حرفه ای کوئن ها با فیلم 
خون ساده و ارائه سبک خشن و منحصر به فردشان، آنها را به دو چهره مطرح در سینمای 
آمریکا و جهان مبدل و جول و اتان را تحت عنوان »برادران کوئن« مشهور ساخت. خون 
ساده، تحسین منتقدان را به طرز قابل توجهی بدست آورد و برادرها را به عنوان نیروی تازه 
نفس و پراستعداد سینما معرفی کرد. در سال ۱۹۸۵ برادران کوئن یک بار دیگر با سام ریمی 
در فیلم »موج جنایت« این بار به عنوان فیلمنامه نویس همکاری داشتند و بعد از آن 
سال ۱۹۸7 به ساخت اثر مهم دیگری با عنوان »بزرگ کردن آریزونا«، در ژانر کمدی 

اسکروبال، پرداختند. این فیلم با فضای خشن و تاریک فیلم های قبلی شان تفاوت زیادی 
داشت و تحسین تماشاگران و منتقدان را برانگیخت و افزایش طرفداران کوئن ها را در پی 
داشت. این موفقیت روحیه جاه طلب برادران کوئن را آرام نساخت و موجب ساخت فیلم 
»تقاطع میلر« در سال ۱۹۹۰ گردید. این فیلم داستان و حماسه ی گنگسترهای خشن 
آمریکایی است که با بازی درخشان جان تورتورو همراه شد. حضور موثر این بازیگر موجب 
گردید برادران کوئن در پروژه بعدی شان به نام »بارتون فینک« باری دیگر از بازی او 
بهره ببرند و این همکاری حرفه ای منجر به کسب جایزه نخل طای بهترین بازیگر نقش 
اول مرد برای جان تورتورو و بهترین کارگردانی برای جول کوئن از جشنواره فیلم کن گردید. 
اظهارنظر جول کوئن درباره این فیلم در نوع خود جالب است آنجا که می گوید: »بارتون 

فینک خیلی سریع نوشته شد، در عرض سه هفته. من واقعا نمی دانم که چه کار کردم؟«
سال ۱۹۹۴ برادران کوئن فیلم دیگری با نام »وکیل هادساکر« ساختند که نتوانست 
موفقیت فیلم بارتون فینک در کسب جوایز و تحسین منتقدان را برایشان تکرار کند، هر چند 
که همانند بارتون فینک در گیشه ناموفق بود و از نظر تجاری با شکست مواجه شد. علیرغم 
عدم موفقیت تجاری این دو فیلم و همچنین انتقادهای زیاد به سبک این فیلم ها، نوع نگاه 
و فیلمسازی خاص آنها  باعث شد برادران کوئن در زمینه هجو پست مدرنی صاحب امضا 
شوند و طرفداران زیادی در این قالب برای خودشان پیدا کنند. هر چقدر وکیل هادساکر 
در فروش ناموفق عمل کرد و در تیررس انتقادها قرار گرفت فیلم بعدی کوئن ها برایشان 

موفقیت به همراه آورد.
در سال ۱۹۹۶ برادران کوئن فیلم »فارگو« را ساختند. این فیلم موفقیت غیرقابل انکاری 
برای آنها به بار آورد به نوعی که تمام شکست های فیلم وکیل هادساکر را جبران کرد و 
سکوی پرتاب برادران فیلم ساز شد و بار دیگر نام آنها را در بین فیلم سازان برتر سینما 
مطرح نمود. فارگو با ژانر کمدی جنایی - خشن و در عین حال صمیمی اش، فیلم خون 
ساده را با درون مایه طمع کارانه، انحراف و آدمکشی برای اذهان تداعی کرد، با این تفاوت 
که در فارگو به احساسات انسانی بیش از فیلم های قبلی پرداخته و توجه شد. این فیلم جایزه 
اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را برای برادران کوئن به ارمغان آورد و همچنین جایزه 
اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را برای فرنسیس مکدورمند که از سال ۱۹۸۴ همسر 

جول کوئن بود، به همراه داشت. 
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ــزرگ«                                                ــکی ب ــم »لبوفس ــه ســاخت فیل ــم ب ــن تصمی ــرادران کوئ ــو، ب ــد از فارگ بع
گرفتنــد. کمــدی ای الیــه الیــه بــا رگه هــای جنایــی کــه بــا وجــود انتقادهــای فــراوان 
توانســت کاندیــدای جایــزه خــرس طایــی جشــنواره برلیــن شــود. ایــن فیلــم هماننــد 
بیشــتر فیلــم هــای بــرادران کوئــن موفقیت چشــمگیری در گیشــه نداشــت اما توانســت 

فــروش ویدئویــی خوبــی داشــته باشــد. 
در همین زمان، اواخر قرن بیستم، جول کوئن به همراه برادرش اتان، به عنوان فیلمنامه 
نویس، کارگردان و فیلمسازان ذهنی-تخیلی به شهرتی قابل توجه دست یافته بودند. ترکیبی 
از تفکر عمیق و بی حد و حصر، طنز پرکنایه و معوج و خشونت وحشیانه، فیلم های برادران 
کوئن را همتراز گونه ای از فیلمسازی قرار داد که عاوه  بر قرار داشتن بر مدار کاسیک 
فیلم های نو آر آمریکایی، نگاه و تفکر پست مدرنی را نیز در خود به شکل پایدار و ملموس 

نشان می دادند.
در سال ۲۰۰۰، کوئن ها فیلم »ای برادر! کجایی؟« را با برداشت آزاد از کتاب اودیسه 
هومر ساختند. در این فیلم عاوه بر جان تورتورو که در دو فیلم از کوئن ها حضور پیدا کرده 
بود، ستارگانی چون جرج کلونی و تیم بلیک نلسون در نقش جانی هایی فراری بازی کردند. 
این فیلم به سفر سورئال این سه تن در طول رودخانه میسیسیپی در سال ۱۹۳۰ و در خال 

رکود بزرگ می پردازد. 
بافاصله بعد از »ای برادر، کجایی؟«، کوئن ها فیلمی نو آر به نام »مردی که آنجا نبود« 
را به صورت سیاه و سفید و با تم کمدی تلخ شناخته شده شان، تهیه و تولید کردند؛ این فیلم 
جایزه نخل طای بهترین کارگردانی جشنواره کن سال ۲۰۰۱ را نصیب جول کوئن کرد، 
همچنین جایزه بفتا بهترین فیلمبرداری را به همراه داشت و در سال ۲۰۰۲ نیز کاندیدای 
اسکار بهترین فیلم برداری شد. »مردی که آنجا نبود« داستان آرایشگر شکست خورده و 
حقیر شهری کوچک با بازی درخشان بیلی باب تورنتون است که درگیر موضوعی جنایی 
می شود و مشکاتی برای خودش ایجاد می کند. این فیلم از فضای عجیب و طنز خاص 
»ای برادر، کجایی؟« فاصله گرفته و به فضای تاریک فیلم های ابتدایی این دو کارگردان 
یعنی »خون ساده« و »بارتون فینک« نزدیک می شود؛ فضایی که مورد عاقه این 
دو فیلم ساز است، کما اینکه اتان کوئن در یکی از مصاحبه هایش به این نکته اذعان دارد 

که: » برای من به عنوان یک تماشاگر دیدن فیلم یک بازنده به مراتب جذاب تر است.«
دو سال بعد، جول و اتان پروژه دیگری را با نام »سنگدلی تحمل ناپذیر« آغاز کردند 
که در این پروژه جول به عنوان کارگردان و اتان همراه با برایان گریزر به عنوان تهیه کننده، 
همکاری کردند. در این فیلم دو ستاره مطرح سینما، جرج کلونی و کاترینا زتاجونز در کنار 
هم به ایفای نقش پرداختند. »سنگدلی تحمل ناپذیر«، کمدی های اسکروبال دهه ۳۰ را 
به ذهن تداعی می کرد و البته به دلیل فیلمنامه ضعیف، فیلمی در خور در کارنامه برادران 
کوئن به حساب نیامد چرا که فیلمنامه از ابتدا توسط کوئن ها نوشته نشده بود و بر اساس 
یک نسخه موجود آن را بازنویسی کرده بودند و به همین علت از کیفیت قابل توجهی 

برخوردار نشد.
اولین تجربه مشترک کارگردانی این دو برادر در سال ۲۰۰۴ با فیلم »قاتلین پیرزن«  
بود،  فیلمنامه  نوشتن  در زمینه  این دو، عموماً  این همکاری  از  تا پیش  صورت گرفت. 
کارگردانی ها را برادر بزرگتر، جول، و تهیه کنندگی را اتان بر عهده داشت. در این فیلم ستاره 
مطرح سینمای هالیوود، تام هنکس، در نقش پروفسور دور، مغز متفکر دزدی از کازینو، 

ایفای نقش کرد.
دو  و  بیست  از  متشکل  تیمی  توسط  دارم«  فیلم »پاریس، دوستت  سال ۲۰۰۶   
کارگردان با ملیت های مختلف، از جمله: برادران کوئن، الکساندر پین، آلفونسو کوارون و ...، 
ساخته شد.  این فیلم، به عنوان محصول مشترکی از چند کارگردان، در هجده اپیزود، پاریس 
را از زوایا و نگاه های متفاوت به تصویر می کشد. نگاه کوئن ها، همان طور که پیش بینی 
می شد، روایتی است کمیک از انتظار چند دقیقه ای یک آمریکایی در ایستگاه مترو که به 

خاطر سوء تفاهم، کتک مفصلی از یک فرانسوی می خورد. 
پس از ساخت تعدادی کمدی که نتوانست نظر عوام و خواص را به خود جلب کند و به 
نحوی هم با شکست مواجه شده بود، سرانجام فضای ذهنی »خیر-شر« برادران کوئن، 
منجر به ساخت فیلم »جایی برای پیرمردها نیست« با ایفای نقش بازیگرانی چون 
خاویر باردم و تامی لی جونز شد. این فیلم از رمان کورمک مک کارتی نویسنده ی آمریکایی، 
تحت همین نام، اقتباس شده بود و سال ۲۰۰7 را برای برادرها تبدیل به سالی طایی کرد. 
همان سال این فیلم در مراسم اسکار، نامزد دریافت هشت جایزه و برنده ی چهار جایزه ی 
اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم نامه ی اقتباسی و همچنین بهترین 

بازیگر نقش مکمل مرد برای خاویر باردم گردید.
کوئن ها، سال ۲۰۰۸ کمدی سیاه »پس از خواندن بسوزان«  را با مضمون جاسوسی-

جنایی تهیه و کارگردانی کردند. در این فیلم ستارگانی نظیر جورج کلونی و براد پیت و 
نیز بازیگرانی چون جان مالکوییچ و فرانسیس مک دورمند، همسر جول، به ایفای نقش 
پرداختند. برادرها در این فیلم که جریانات آن در شهر واشنگتن دی سی می گذرد، ضمن 
انتقاد از سازمان سیا با طنز مخصوص به خودشان مشکات اجتماعی، خانوادگی و اعتیاد را 

به تصویر کشیده اند.
سال ۲۰۰۹ اثر بعدی کوئن ها با نام »مردجدی«  خوش درخشید، داستان یک خانواده ی 
یهودی که در اواخر دهه ی شصت میادی زندگی می کنند؛ این فیلم براساس خاطرات دو 
برادر از دوران کودکی است که طبق گفته ی خودشان شخصیت های داستان را از آن زمان 
الهام گرفته اند. در نخستین اکران، »مردجدی«، نظر منتقدان را به خوبی به خود جلب کرد 
و همچنین نامزد جایزه ی گلدن گلوب برای بهترین بازیگر نقش کمدی، مایکل استالبارگ، 
شد و در جدول ده فیلم برتر جشنواره در سه رشته بهترین کارگردانی، بهترین فیلم و بهترین 
فیلمنامه معرفی گردید. برادران کوئن یک سال بعد از آن، فیلم »شهامت واقعی« را با 
اقتباس از رمان وسترن چالرز پرتز، ساختند. این فیلم در سال ۲۰۱۱ نامزد ده جایزه اسکار 
شامل جایزه بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر مرد، بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلمنامه 
اقتباسی و... شد و در نهایت بدون دریافت هیچ جایزه ای، کوئن ها را دست خالی به خانه 

بازگرداند.
در سال ۲۰۱۳ فیلم کمدی-درام کوئن ها با نام »درون لوین دیویس« ساخته شد که 
داستان مصائب یک خواننده بااستعداد موسیقی محلی دهه ی شصت نیویورک، به نام لوین 
را به تصویر می کشد. در این فیلم اسکار ایزاک نقش لوین را بازی می کند؛ لوین موسیقی 
دان باذوق اما آشفته ایست که شب ها را در منزل دوستانش سپری می کند و به خاطر عشق 
به موسیقی و رویای شهرت، سختی ها و مشکاتی را به جان می خرد و در جریان فیلم از 

یک خواننده بی اهمیت در کافه های شبانه فراتر نمی رود.
 سال ۲۰۱۴ برادرها با اقتباس از داستان پرفروش شکست ناپذیر اثر لورا هیلن براند فیلمنامه ای 
را به همین عنوان با همکاری یکدیگر نوشتند. داستان دونده ی المپیک که پس از سقوط 
هواپیما جان سالم بدر برده و چند هفته روی تخته پاره ای بر اقیانوس آرام شناور می ماند 
و بعد در یکی از اردوگاه های ارتش ژاپن اسیر می شود. فیلم »شکست ناپذیر« توسط 

آنجلینا جولی کارگردانی شد. 
کوئن ها بنا بر اعتراف خودشان، امضا داشتن در فیلم سازي را خرابکاری در فیلم مي دانند 
و با همین صراحت معتقدند: »فیلم موجود بي جاني نیست که در آخر امضاي بدریختي را 

پایش بي اندازیم!«
با این حال، چه تماشاگران غیرحرفه اي و چه ریزبینانه ترین منتقدان، برادران کوئن را به 
سبک خاص و اتفاقا امضا دارشان مي شناسند. فضاي خشن و درعین حال کمیک و نیز نگاه 

تند و بی نقابشان به موضوعات، دوقطبی بودن انسان را به نمایش می گذارد.
طنز تلخ و ملموس فیلم هاي کوئن با نگاه پست مدرنی، به اکتشاف احمقانه ترین هوس هاي 
آدمي مي پردازد و کودکانه ترین خواسته ها را در قالب طمع، به تصویر مي کشد. همچنین 
جغرافیاي بومي و فضاي جنوبي حاکم بر فیلم هاي این دو برادر، به شکلی تلخ و عریان، زیر 

پوست جامعه ي خوشرنگ و لعاب امروز آمریکا را از زاویه ی دیگر نشان مي دهد. 
در نهایت، مانیفست فیلم سازی کوئن ها به شکل خاصه در این دیالوگ از فیلم خون ساده 

از زبان لورن وایسر )با بازی ام امت والش( بیان می شود:
»دنیا پر از آدم هاي شاکیه، شاکي هایي که نمي دونند اینجا هیچ چي گارانتي نداره؛ برام مهم 
نیست که تو پاپ هستی، رئیس جمهور آمریکایي یا مرد سال؛ همیشه که همه چیز سر جاي 
خودش نیست. تو به کارت ادامه بده! غر بزن! مشکلت رو به همسایت بگو و ازش کمک بخواه! 
ولی محاله که به دادت برسه... میدوني؟ تو روسیه مردم به هم کمک مي کنند، حداقل اخبار 
اینجوری میگه، ولي اینجا تگزاسه! همه ي چیزي هم که مي دونم راجع به تگزاس و دور و 

برشه... اینجا، فقط خودتي و خودت!«
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بـــرادران کوئــــــن؛
 شکنجه گران دوست داشتنی

بزرگ کردن آریزونا )۱۹۸7(

بیش از سه دهه طول کشید تا مردم سبک غم زده و بدبینانه ی برادارن کوئن را درک کرده 
یا دست کم به تدریج پذیرفتند. سال های زیادی جوئل و ایتن کوئن به عنوان مقلدانی بی 
روح که به شخصیت هایشان به چشم تحقیر نگاه می کردند، طرد شدند. موضوعی که، اکثرا 
توسط همان منتقدان، قبا درمورد کارگردانانی مثل رابرت آلتمن و استنلی کوبریک مطرح 
شده بود. )هر دوی این کارگردانان همان دیدگاه بی رحم برادران کوئن را داشته و در مقابل 
طبیعت انسانی حتی در کمدی های نمادینشان، کینه جو هستند.( از آنجایی که کوئن ها 
توانایی خود را در ژانرهای زیادی، از فیلم نو آر تا کمدی اسکروبال و تا سورئال های تمام عیار، 
آزموده اند، در نگاه اول مشخص نبود که درواقع آنها یک فیلم را دوباره و دوباره می سازند. با 
این حال، اکنون بعد از گذشت ۳۰ سال و ساخت ۱۶ فیلم بلند، سخت است متوجه نشویم که 
قهرمانان معمول برادران کوئن، خیرخواهانی نگون بخت و بی دست وپا هستند که زندگی 

مجازاتی بسیار سنگین تر از آن چیزی که مستحقش هستند، برایشان در نظر گرفته است.
آنچه در شیوه فیلم سازی برادران کوئن مشخص می شود، میل آنها به کنترل کردن تمام و 
کمال فیلم هایشان است؛ فیلم هایشان به طور سخت گیرانه ای مبتنی بر فیلمنامه هستند 
که این موضوع باعث می شود ایده بصری فیلم توسط دیگر استعدادهای خاق حاضر در 
ساخت فیلم - فیلم بردار، بازیگر ، تدوین گر و..- حفظ و تثبیت شود. سبک کوئن ها در میان 
دو حالت به ظاهر بی ربط قوم شناسی محلی )مثل استفاده از جزئیات دقیق زمستان های 
مینه سوتا در فیلم فارگو( و داستان گویی غیرواقعی جمع شده و تمام فیلم هایشان نیز در بین 
این دو قطب قرار می گیرد. فیلم هایی که تصویری خیال پردازانه رسم می کنند از دنیایی 

که به طرز شگفت آوری به دنیای واقعی ما شبیه است. 

1.خون ساده ) 1984( : تازه واردان حرفه ای
اولین فیلم برادران کوئن، نئو نو آری با بودجه پایین، درباره مردی ثروتمند ولی حسود است 
که کارآگاهی را استخدام می کند تا همسر خیانت کارش را به قتل برساند. فیلم هم به 
طرز بی رحمانه ای خشن و هم به صورت غافلگیرکننده ای خنده دار است. راجر ایبرت در 
شیکاگو سان تایمز مینویسد:» فیلم داستانی را تعریف می کند که در آن هر جزئی منطقی 
است و هر تصمیمی عقانی به نظر می رسد ولی جزئیات و تصمیماتی از یک هزارتوی 
گیج کننده که در آن، بعضی مواقع خود قاتان هم نمی دانند چه کسی هستند.« خون ساده 

شاهدی است زودهنگام بر حساسیت ها و فیلم سازی نبوغ آمیز پیچیده برادران کوئن.

2.بزرگ کردن آریزونا )1987( : هجو رویای آمریکایی
فیلم دوم کوئن ها در مقام کارگردان )سومین فیلمشان به عنوان نویسنده( یک کمدی 
کاریکاتورگونه است، درباره زوجی )کیج و هولی هانتر( که وقتی می فهمند نمی توانند بچه دار 
شوند یا کودکی به فرزندخواندگی بپذیرند، تصمیم می گیرند یکی از هفت پسر ناتان آریزونای 
ثروتمند را بدزدند. بزرگ کردن آریزونا درباره ی تمایل انسان ها به پیشرفت است: 
»های« که یک مجرم سابقه دار ولی خوش قلب و بی آزار است می خواهد ازدواج کند، کار 
کند و خانه و خانواده داشته باشد. او به دنبال رویای آمریکایی است و با اینکه در عمل از 
رسیدن به آن باز مانده، در حرف راهی برای ساختن یک خیال واهی از موفقیت پیدا کرده 
است. کوئن ها هم در نهایت به عنوان نتیجه اخاقی فیلم نشان می دهند که موفقیت های 
مادی، حقه ای بیش نیستند و شادی واقعی و خوشبختی از جستجوی متواضعانه و معقوالنه ی 
راه درست به دست می آید. از منظر دیگر نیز میتوان گفت، فیلم هجوی است آشکار بر زیاده 

خواهی و چشم و هم چشمی های موجود در جامعه آمریکا در نیمه دهه هشتاد.
مشخصه ای که شاید در همان اولین برخورد با فیلم جلب توجه کند، دیالوگ های تصنعی، 
ادبی و شاید بی معنای کاراکتر اصلی است. ) ویژگی ای که در اکثر فیلم های برادران کوئن 
دیده می شود.( تاکیدی برعدم وجود معنا در زبان که خود نقدی است صادقانه بر ابعادی از 

فرهنگ آمریکا، بر باورها و ارزش ها، تعصبات و برتری جویی های این جامعه.

۳.تقاطع میلر )1990(: پدرخوانده ی کوئنی
تام ریگان، مشاور رئیس خاف کاران در دوران ممنوعیت مشروبات الکلی در آمریکا، تاش 
می کند صلح را بین خاف کاران در حال جنگ برقرار کند ولی خود در یک آزمون وفاداری 

گرفتار می شود.
کوئن ها با وام گرفتن بیشتر داستان از رمان کلید شیشه ای نوشته ی دشیل همت )نویسنده 
کتاب شاهین مالت( و گلچین کردن قسمت هایی از محصول سرخ از همان نویسنده، 
توانستند از دیوانه واری فیلم قبلی شان )بزرگ کردن آریزونا( فاصله گرفته و به سکون 
دقیق تقاطع میلر برسند و در نتیجه فیلم با اینکه چندین شخصیت فرعی کاما تندخو دارد، 
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در کل خونسرد بوده و از قهرمان هوشیار و واقع گرایش، تام ریگان، پیروی می کند.
این فیلم بی نظیر یک تجربه ی سطح باال است که به طور قابل قبولی گرفتاری های 
معمولی را کنار میزند و نقطه آغازی می شود برای فیلم های به شدت تاثیرگذار کوئن ها 

در دهه ۹۰ میادی.

4.بارتون فینک )1991(: انزوا و خیال
نوشتن تقاطع میلر به دلیل داستان پیچیده اش آن قدر سخت بود که برادران کوئن در 
نیمه راه متوقف شده و نتوانستند آن را ادامه دهند. در این مدت، کوئن ها به سرعت بارتون 
فینک را نوشتند که در آن یک فیلمنامه نویس )جان تورتورو(  اهل نیویورک طبق قراردادی 
که با یکی از استودیوهای هالیوودی بسته است، تاش می کند در اتاق هتلی هراس انگیز، 
برای فیلمی با تم کشتی گیری فیلمنامه بنویسد. شخصیت دیگر فیلم، چارلی ) جان گودمن(، 
همسایه ی دیوار به دیوار بارتون است که برای او داستان تعریف می کند و همچنین هتلی 
که بارتون و چارلی در آن ساکن هستند، با دیوارهای نم پس داده و مرموز و راهروهای دراز 

و شوم، به اندازه هر دوی آنها، یکی از شخصیت های فیلم محسوب می شود. 
مانند فیلم موفق کوئن ها در انتهای دهه ۹۰ )لبوفسکی بزرگ(، این فیلم هم در لس 
آنجلس اتفاق می افتد ولی قرار گرفتن دقیق آن در فرهنگ هالیوود )که با جزئیات نشان 
داده شده( ، راه را برای مفهومی عالی باز می کند. برداشت جوئل و ایتن کوئن از هالیوود در 
این فیلم، بیش از آن که نمایشی صریح از آن باشد، یک تعبیر سمبلیک است. آنها قهرمان 
داستانشان را در موقعیتی جهنمی قرار می دهند که او مجبور می شود روح خاق اش را به 

استودیوهای فیلمسازی بفروشد.
چهارمین فیلم کوئن ها ،که با بردن ۳ جایزه اصلی از جشنواره فیلم کن سال ۱۹۹۱ یکی از 

موفق ترین فیلم های آنها تا امروز محسوب می شود، با وجود شباهت ها و سبک مخصوص 
برادران کوئن، تفاوت هایی هم با باقی فیلم های این دو برادر دارد. از جمله این که، برخاف 
سه فیلم اول کوئن ها که با سر سختی به یک لحن وفادار می مانند، بارتون فینک، با حالتی 
نسبتا طبیعی شروع شده و به تدریج به خیال و اوهام تبدیل می شود به طوری که می توان 
تاثیرپذیری آن از فیلم هایی چون انزجار و مستاجر رومن پوالنسکی و درخشش 

استنلی کوبریک را به وضوح دید. 

۵.وکیل هادساکر )1994(: بازسازی دوران گذشته 
فیلمنامه ی فیلم پنجم برادران کوئن مدتی قبل از ساخته شدن فیلم با همکاری سم 
ریمی نوشته شده ولی به دلیل هزینه باال ساخته نشده بود تا این که بعد از موفقیت 
بارتون فینک، کوئن ها باالخره این موقعیت را یافتند تا فیلم را با بازی تیم رابینز 
اهالی  از  وکیل هادساکر در نقش مردی ساده لوح  ببرند.رابینز در  جلوی دوربین 
ایندیانا ظاهر می شود که در سال ۱۹۵۸ به نیویورک رفته تا به عنوان یک کارمند برگزیده 
برای بازرگانی حقه باز )با بازی پل نیومن( که تاش می کند شرکت را ورشکست کرده 
تا بتواند سهام آن را با قیمت پایین بخرد، کار کند. با وجود لحن مخصوص کوئن ها 
در فیلم، وکیل هادساکر حساسیت  اسکروبال های کاپرا گونه را نداشت و در گیشه 

شکست خورد.

6.فارگو )1996(: شاهکار کوئن ها
تا  را استخدام می کند  نفر  از پدرزن خسیس اش، چند  مردی که برای پول گرفتن 
همسرش را بربایند اما اوضاع به هم می ریزد. این داستان فیلمی است که با وجود 
اینکه مشخصًا پایان خوشی ندارد اما در کارنامه برادران کوئن به یک نقطه اوج تبدیل 
می شود. پیش از ساخت فارگو، کوئن ها احترام زیادی کسب کرده و در فرهنگ کالت 
تنها یک شاهکار  نه  بود که موفق شدند  فیلم  این  با ساخت  اما  بودند  تاثیرگذار  هم 
بسازند، بلکه با عامه ی مردم ارتباط برقرار کرده و به فروش خوبی دست یابند. فیلم 
از بقیه فیلم های کوئن ها به خون ساده نزدیک است.  داستانی خطی دارد و بیش 
همچنین خصویات زیاد و متفاوتی دارد که از آن یک فیلم کاسیک واقعی می سازد. 
به عنوان مثال، شخصیت رئیس پلیس، مارج گاندرسون ) فرانسیس مک دورمند( عمق 
و انسانیتی دارد که اکثر فیلم ها با صفی از کاراکترها نمی توانند آن را به بیننده منتقل 
کنند. لکنت زبان و تته پته های بیشمار ویلیام اچ. میسی، همگی به دقت در فیلمنامه 
ذکر شده و نشان از توجه دقیقی دارد که کوئن ها روی فیلم هایشان دارند. شخصیت 
های متضاد و تبه کار استیو بوسکمی و پیتر استورمر ممکن بود در فیلمی با درجه پایین 
تر در حد یک کمدی سبک باقی بمانند ولی در این جا، این کاراکترها به اندازه دیگر 
اجزا در ایجاد حالت و روایت داستان مهم اند.عاوه بر این، به ندرت دیده ایم خشونت 
با این چنین قطعیت بی امان و لجام گسیخته ای استفاده شود. به جای استفاده از قتل 
به عنوان خانه ی آخر، کوئن ها از آدم کشی برای جلوبردن داستانشان استفاده می 
کنند. با این فیلم، جوئل و ایتن کوئن سوء ارتباط را به عنوان بیماری مزمن جامعه ای 

نشان می دهند که عدم وضوح در گفتار  نشانه های بارز آن است.
 

7.لبوفسکی بزرگ )1998(: خونسردی در روایت، ماندگاری در 
کالت

آخرین فیلم کوئن ها در دهه نود، فیلمی درباره یک مرد آس و پاس و بی مسئولیت است 
که به خاطر تشابه اسمی با لبوفسکی بزرگ و ثروتمند پایش به ماجراهایی عجیب و دیوانه 
کننده باز می شود.کوئن ها در این فیلم، پس از چندین سال ساخت فیلم هایی با مکانیسم 
های دقیق )البته به جز بارتون فیلنک که هرچه پیشتر می رود سورئال تر می شود(، 
کمتر نگران ساختار روایی فیلم بوده و اجازه می دهند کاراکترها هرجایی دلشان می خواهد 
بروند.در لبوفسکی بزرگ عاوه بر نشانه های همیشگی سینمای برادران کوئن، ویژگی 
دیگری نیز خودنمایی می کند و آن اینکه اتفاقات فیلم برخاف فیلم های کاسیک نه بر 
یک ساختار معین اوج و فرودی ) رویارویی با ضد قهرمان و بعد پایان( بلکه بر اوضاع و 
احوال درونی کاراکتر اصلی پیش می رود. به این صورت که به عنوان مثال بعد از صحنه زد 
و خورد دوده و مزدوران ناشناس که نقطه ی اوجی محسوب می شود، بولینگ بازی کردن 
او و دوستانش را می بینیم و بعد دوباره رویارویی او با لبوفسکی بزرگ که در واقع نقطه اوج 

دیگری به حساب می آید.
لبوفسکی بزرگ یک شاهکار بزرگ ابسوردیسم است که حتی هنوز هم تازه به نظر می 
رسد و اگرچه از نظر تصویری به اندازه فیلم های قبلی کوئن ها خاقانه نیست، پر از الیه 

های عمیق و کنایه های چندپهلو است .
اگر کوئن ها از اینکه کند و کاو در غرابت های ایالت محل زندگی شان آنها را غرق در جوایز 
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مختلف کرد، شگفت زده شده بودند، حتما از اینکه این ادای دین عجیب و غریب شان به 
جف دوده تهیه کننده ) الهام بخش کاراکتر اصلی فیلم( به یکی از بزرگ ترین فیلم های 
کالت دوران مدرن تبدیل شد، حیرت کردند. فیلمی که دیالوگهایش را مردم برای دهه ها 

تکرار کرده و خواهند کرد.

8.ای برادر، کجایی؟ )2000( :ماجراجویی در ژانرها 
این داستان موزیکال/ جنایی/ جاده ای / جن و پری، کوئن ها را در پراکنده ترین و البته 
ماجراجویانه ترین حالتشان نشان می دهد. جورج کلونی، جان تورتورو و تیم بلیک نلسون 
سه زندانی هم زنجیر فراری هستند که در مسیرشان برای پیدا کردن گنجینه های پنهان )در 
واقع برای جلوگیری از ازدواج مجدد همسر سابق کلونی(، از روی شانس با آدم های مختلفی 

که داستان های متفاوت دارند برخورد می کنند.
فیلم های برادران کوئن فقط از تکه هایی از فیلم های دیگر ساخته نشده و ارجاعاتشان 
تنها از دامنه تاریخ سینما گرفته نمی شود بلکه کوئن ها به دنبال آن اند که از منابع اولیه 
معروف استفاده کرده، اساس روش نویسنده کتاب را خارج  و آن را در محیطی متفاوت و 
اصیل بازسازی کنند. در اینجا هم، فیلم عاوه بر الهاماتش از فیلم کمدی سفرهای سالیوان 
)۱۹۴۲(، به ادیسه هم ارجاع می دهد. به عبارت دیگر، فیلم دهه ی ۳۰ را از نظر تکنیکی 
دقیق و از لحاظ فرهنگی با تیزبینی بازآفرینی می کند ولی روایت اش را با استفاده از ادیسه 
ی هومر می سازد. با وجود این که در این فیلم کوئن ها به شدت نسبت به داستان گویی 
اشان خودآگاه هستند، ای برادر، کجایی؟ حتی بیشتر از فیلم قبلی، لبوفسکی بزرگ، 
این احساس را منتقل می کند که آنها ، بدون توجه به کلیت، هم زمان که فیلم جلو است 

آن را سر هم بندی کرده اند. 
همراه با رنگ آمیزی با شکوه اسپیا گونه )قهوه ای کمرنگ که به سرخی می زند.( و با ریشه 
در رئالیسیم جادویی، فیلم هر ژانری را که می شناسیم در هم می آمیزد. در ای برادر، 
کجایی؟ کوئن ها بار دیگر با استفاده از داستانی که روی کاغذ نه تنها نوید دهنده نیست 

بلکه کاما ناامید کننده است، موفق می شوند یک فیلم قابل توجه بسازند.

9.مردی که آنجا نبود )2001(:  غافلگیری بزرگ
کوئن ها در اولین فیلم سیاه و سفیدشان، داستان آرایشگری را تعریف می کنند که تصمیم 
می گیرد برای جور کردن پول تاسیس یک خشک شویی، به طور ناشناس از رئیس و 

مشعوقه همسرش حق السکوت بگیرد. مردی که آنجا نبود پاسخی است سربسته به این 
اتهام که کوئن ها فقط شومن هایی هستند که روحشان را در فیلم هایشان نمی گذارند. فیلم 
با زیرکی، احساستی عمیق را که می توانند در ظاهری منفعل پنهان شوند، موشکافی می کند 
و در حالی که بیشتر فیلم های نئو نو آر بیش از حد مشغول تقلید از خشونت بدون پشیمانی 

وعاقبت فیلم های نوآر هستند، مردی که آنجا نبود، نگران عواقب کارهاست.

10.سنگدلی تحمل ناپذیر )200۳(: شکست اول
 پس از شکست فیلم وکیل هادساکر در ده نود، کوئن ها چند فیلمنامه نویس مشتاق را 
به کار گرفتند تا فیلمنامه های دیگران را بازنویسی کرده و بازسازی های به روز شده ای از 
کاسیک های کوچک بریتانیایی بنویسند و با این که آنها قصد نداشتند این فیلمنامه ها را 

کارگردانی کنند، تصمیم گرفتند سنگدلی تحمل ناپذیر را که قبا توسط رابرت رمزی و 
مت استون نوشته شده بود، بسازند. فیلم داستان تکراری یک وکیل طاق و زنی حیله گر را 
نشان می دهد و با اینکه چند صحنه خنده دار و تعدادی شوخی زیرکانه دارد، هر گز به پای 

کارهای اصیل برادران کوئن نمی رسد و به راحتی فراموش می شود.

11.قاتلین پیرزن )2004(: شکست دوم
کوئـن هـا پـس از سـنگدلی تحمـل ناپذیـر فیلمی دیگـر با موضـوع قتل سـاختند. فیلم 
کـه بازسـازی یـک کمـدی بـا بـازی الک گینـس در سـال ۱۹۵۵ اسـت، به نظـر بعضی 
منتقـدان، خسـته کننـده ترین فیلمی اسـت که برادران کوئـن کارگردانی کـرده اند و تنها 
نکتـه مثبـت آن بازی پرخاشـگرانه و ریاکارانه تام هنکس در نقش سـر دسـته ی گروهی 
خـاف کار اسـت کـه خودشـان را به عنوان یک دسـته موسـیقی جا میزنند تـا پیرزنی را 
کشـته و بتواننـد از زیرزمیـن خانـه اش تونلی به خزانـه ی یک کازینو حفـر کنند.با اینکه 
فیلـم اکثـرا در پاییـن ترین رتبه در فیلم شناسـی دو برادر قرار می گیرد، هسـتند کسـانی 

کـه معتقدند قاتلیـن پیرزن  قدرندیـده ترین فیلم کوئن هاسـت. 

12.جایی برای پیرمردها نیست )2007(: فیلم کامل کوئن ها
آنچه که نزول و افت برادران کوئن را متوقف کرد و کمک کرد که آنها بهترین فیلمشان 
را بعد از ساخت فیلم هایی مثل فارگو و لبوفسکی بزرگ بسازند ، همکاری آنان با 
هنرمندی بزرگ بود. با وفاداری تمام به رمان سرد و تلخ کورمک مکارتی )رمانی که برنده 
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جایزه پولیتزر شده( ، کوئن ها یکی از شگفت انگیزترین و نادرترین فیلم های سینمایی دهه را 
در شکل و شمایل یک نئو وسترن ساختند. با رگه هایی از فیلم های هاوارد هاکس، دو برادر از 
زرق و برق معمول خود جدا شده و از مناظر قهوه ای و وسیع جنوب تگزاس ،از معمولی بودن 
ظاهری و پوچی غبارآلود آن، به عنوان برزخی کامل استفاده کردند که کاراکترها هرگز نمی 
توانند از آن فرار کنند. فیلمی که برای کوئن ها جایزه اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و 
بهترین فیلمنامه اقتباسی را در سال ۲۰۰۸ به ارمغان آورد، داستان دامپزشکی )جاش برولین( 
را روایت می کند که به طور اتفاقی پول زیادی را پیدا کرده که مشخصا مربوط به معامات 
مواد مخدر است. خاویر باردم هم )که برنده اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل شد( در نقش 
قاتل پیچیده ای که به دنبال پول هاست ظاهر می شود.در جایی برای پیرمردها نیست مانند 
بعضی از دیگر فیلم های برادران کوئن طمع رسیدن به ثروت وجود دارد، با این تفاوت که 
برخاف فیلم های دیگر از آن موقعیتی کمیک ساخته نمی شود بلکه فیلم به سوی خشونتی 
می رود که یادآور خشونت فیلم های پکین پا و به همان اندازه تأثیرگذار است. با داشتن قاب 
بندی های هنرمندانه، حرکات دقیق و حساب شده ی دوربین و فیلم برداری واضح و روشن، 
جایی برای پیرمردها نیست جدای از دیگر فیلم های کوئن ها قرار می گیرد و با اینکه 
فیلم موسیقی متنی ندارد، دیالوگ های کم، ریتم آشنای فیلم های کوئن ها را حفظ کرده و 

فیلم را از نظر تکنیکی به فیلمی کامل تبدیل می کند. 

1۳.پس از خواندن بسوزان )2008(: انتظارات برآورده نشده
پس از بردن اسکار بهترین فیلم، کوئن ها به سراغ داستان مردی به نام آزبورن )جورج کلونی( 
می روند که از سازمان سیا اخراج شده و زنش از او تقاضای طاق می کند. از طرفی دو مربی 
ورزش دیسکی حاوی اطاعات مهم سیا را پیدا کرده و سعی می کنند از آزبورن اخاذی کنند.

این کمدی سیاه انسان گریز، از نظر بسیاری یک فیلم بی اهمیت و اندکی خنده دار بود در 
حالی که بعضی معتقد بودند که با وجود اغراق های عمدی،این فیلم نسبت به فیلم قبلی خود، 
نافذتر و برنده تر است.نتیجه اینکه فیلم نقدهای بسیار متفاوتی دریافت کرد که در بعضی یک 

شاهکار و در بقیه یک شکست ارزیابی شد.

14.یک مرد جدی )2009(: یک فیلم جدی
داستان این فیلم کوئن ها، در اواسط دهه ۶۰ میادی، در ایالت مینه سوتا ) زادگاه خودشان( 
می گذرد و درباره ی یک استاد فیزیک است که دچار بحران شده و پس از درخواست زنش 
برای جدایی، اوضاعش وخیم تر می شود. یک مرد جدی را می توان به عنوان یک فیلم 
شخصی و تاشی به تاخیر افتاده از برادران کوئن برای جست و جو در ریشه هایشان دید. 

فیلمی با لحنی تلخ و زبانی گزنده که مورد توجه و تحسین منتقدان قرار گرفت.

1۵.شهامت واقعی )2011(: پایین تر از سطح
کوئن ها برای ساخت پانزدهمین فیلمشان سراغ بازسازی فیلمی به همین نام با بازی جان وین 

و کارگردانی هنری هثوی که از رمان چارلز پرتیس اقتباس شده ، رفتند. در نسخه کوئن ها که 
بیشتر به رمان وفادار است تا به فیلم، جف بریجز نقش روستر کوگبرن را بازی می کند، مردی 
که توسط دختر نوجوانی استخدام شده تا قاتلین پدرش را دستگیر کند. بریجز بازی بهتری از 
بازی وین در فیلم اول ارائه می دهد و خود فیلم هم از نسخه سال ۱۹۶۹ خوش ساخت تر 

است، با این همه، شهامت واقعی در حد و اندازه باقی فیلم های برادران کوئن نیست. 

16.درون لوین دیویس )201۳(: مکافات قهرمان
آکنده از غم و اندوه گسترده، درون لوین دیویس، قصیده ای مبهم در ستایش هنر و 
هنرمندی است که آن را خلق می کند. لوین دیویس )اسکار ایزاک( خواننده فولکی است 
که راهی سفری سخت و بی حاصل می شود تا دوباره به موقعیت گذشته اش برگردد. او 
دو مؤلفه آشنای شخصیت های اول برادران کوئن را دارد؛ راوی سر به هوایی است که با 
قدرت شروع کرده و بعد به ذلت و خواری کشیده می شود. قهرمانی که تنها دلیل وجودش، 

زجرکشیدن از باهایی است که خودش بر سر خودش می آورد.
جوئن و ایتن کوئن همیشه دنیا را جایی بی رحم و بی توجه نشان داده اند  با این حال کمتر 
پیش آمده که نسبت به این تصویر، چنین سرسخت باشند. نیویورک رنگ و رو رفته و یخی 
فیلم، یک توندرای وسیع و سخت است که با رنگ های خاکستری تصویر شده. دنیایی که 
تماما به مکافات افراطی قهرمان اختصاص می یابد. ) با اینکه بارتون فینک هم چنین 

مشخصه ای دارد، روایت سورئالش باعث تفاوت فاحش آن با این فیلم می شود.( 
آنچه که واضح است این است که آخرین فیلم کوئن ها هم با دیگر فیلم های آنها متفاوت 
است.کوئن ها همواره ثابت کرده اند که هرگز در یک جا متوقف نمی شوند. فیلم بعدی آنها 
ممکن است فیلمی باشد که هیچ کس هرگز تصورش را هم نمی کرده است. احتماال یک 
فیلم تلخ و سیاه دیگر. در کارنامه پر از تغییر جوئن و ایتن کوئن همین بدبینی و تلخی یک 

ثابت مطمئن کننده و متناقض است.

indiewire.com – ۱. فیلم های برادران کوئن: بهترین تا بدترین
۲. در فیلم های جوئل و ایتن کوئن دنیا جای سختی برای موجودات کوچک ) و بقیه( 

dissolve.com – است
coenbrothers.net – ۳. کاگردانان بزرگ: کوئن ها

coenbrothers.net - ۴. فیلموگرافی
۵. کتاب کوچک کارگردانان)۴(: جوئل و ایتن کوئن –نوشته ی الن چشایر، جان اشبروک – 

ترجمه ی مرسده بصیریان – کتاب آوند دانش – چاپ دوم – سال ۹۱
۶. کتابی کوچک درباره برادران کوئن – نویسنده کسری رضایی – موسسه فرهنگی هنری 

سناء دل – چاپ اول – سال ۹۱

منـابع:
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مـوسیقی بـه سبـک
کوئــن هــــا

نویسنده: محمدرضا برادری
baradari@pardis-gholhak.com

 آنچـه از آثـار کوئـن هـا درک مـی کنیـم و مـا را در برخـورد بـا فیلم هـای این دو بـرادر با 
حـس تجربـه دنیایـی جدیـد و منحصر به فـرد روبرو می کند ابعـاد خاصـی دارد. نکاتی که 
آثـار ایـن دو بـرادر را تبدیل به موجوداتی عجیب و شـناگرانی خاف جریان می کند بسـیار 
هسـتند. حال بعد از گذشـت حدود سـه دهه از شـروع فیلم سـازی آن ها دیگر دنیایشـان 
برای کسـی نا آشـنا نیسـت و هـر مخاطبی حتی بـا کمترین تجربیـات و آگاهـی از مدیوم 
سـینما در برخـورد بـا آثـار این دو حس وارد شـدن بـه فضای هجو آمیز و به شـدت کمیک 
آن هـا را مـی شناسـد. دیگر خنده های سـیاه بـا دیدن ناکامـی های تراژیـک کاراکترهای 
کوئـن هـا بـه یـک عـادت تبدیل شـده ولی هنوز هـم این سـوال تازه اسـت کـه این فضا 
چگونـه بـه توانایـی زایش این نـوع درک منحصر به فـرد در ذهن مخاطب خود می رسـد؟ 
البتـه کوئن هـا کارگردان های بزرگی هسـتند. این صفت بر خاف اسـتفاده در مورد خیلی 
از کارگردانـان دیگـر حـال حاضـر، به یک تعارف نمـی ماند. عجیب ترین نکتـه در مورد آن 
ها که شـاید در رسیدنشـان به این جایگاه نقش بسـیار مهمی داشـته اسـت شـناخت آن ها 
از چیـزی اسـت کـه مـی خواهند. آن هـا توانایی بیـان فضا و رنگ هـای دنیای خـود را به 

طـوری کـه دقیقـا به موجود ذهنی شـان نزدیک باشـد بهتر از خیلی هـا دارند. 
در میـان همـه ایـن موضوعـات و مؤلفـه هایـی کـه کوئـن هـا را به جایـگاه حـال حاضر 
سـینمایی شـان می رساند، موسیقی و بحث صدا در آثارشـان از کلیدی ترین آن هاست. آن 
هـا تقریبـا در همه ژانر ها از نو آر و وسـترن گرفته تا موزیکال و جاسوسـی فیلم سـاخته اند 
ولـی هیـچ کـدام از ایـن آثار حتـی برای لحظـه ای برای کسـانی که حتی یک یـا دو فیلم 
از آن هـا دیـده انـد نا آشـنا نیسـتند. حتـی این موضـوع با وجود اینکه موسـیقی آثـار کوئن 
هـا از سـاده و سـاکت تریـن تـم ها تا پاپ و شـادترین فضاسـازی ها در حال حرکت اسـت 
بیشـتر جالـب می شـود. به گونـه ای که بـا دیدن جای برای پیرمردها نیسـت همان 
قـدر وجـود روح کوئنـی را حـس مـی کنیـم که در ای بـرادر، کجایی؟ و لبوفسـکی 
بـزرگ. کارکرد موسـیقیایی و حتـی اگر بخواهیم جامع تر شـویم کارکرد صـدا در تقابل با 
تصویـر بـه شـکل ویژه ای برای کوئـن ها اهمیـت دارد. آن ها نیز همانند کارگـردان بزرگ 
دیگـر کوبریـک، تقریبـا تمام فیلم هایشـان را خـود تدوین می کننـد و این از سـویی دیگر 
اهمیـت رسـیدن بـه نزدیک ترین حـس در کنـار صداگذاری بـرای آن هـا را دو چندان می 
کنـد. بـه گفته خـود ایتن، کوبریـک از اولیـن کارگردانانی بود کـه وقتی ایـن دو کوچک تر 
بودنـد اهمیـت موسـیقی و صـدا را بـه گونـه ای که تا کنـون درک نکـرده بودند بـه آن ها 
نشـان داد. کوبریـک برای ۲۰۰۱ : یک ادیسـه ی فضایی سـفارش موسـیقی متـن داده بود 
ولـی تمپویـی که فیلـم را در اولین دفعات با آن تدوین می کرد موسـیقی یوهان اشـتراوس 
بـود کـه با آن خو گرفت و حتی از موسـیقی سـفارش داده شـده برای فیلـم صرف نظر کرد 
و از همـان قطعـه تمپـو بـرای خیلـی از صحنـه ها بهره بـرد. آن ها مـی دانند که اگـر قرار 
باشـد تصویـر آن گونـه که باید  مخاطب را تحت کنترل خـود در آورده و احساسـات الزم را 
بـه او دیکتـه کنـد چقدر بایـد در ترکیبی به جـا با موسـیقی و صداگذاری فیلم باشـد. حتی 

اتان به این معتقد اسـت که اسـاس داسـتان گویی کنترل و بازی دادن احساسـات مخاطب 
اسـت و یکـی از بهتریـن ابزارهایـی کـه به کمـک تصویر می آیـد که نـا خـودآگاه او را به 
چنـگ آورد صداسـت. اگـر قرار باشـد مخاطب بـا یک قاتل روانی یا یک جاسـوس دسـت 
پـا چلفتـی آن گونـه که آن هـا می خواهند ارتباط برقرار کند شـاید مهـم ترین حلقه زنجیر 

برای ایجاد آن موسـیقی باشـد. 
کارتـر بـرول آهنگسـاز، تقریبـاً در همه آثار کوئـن ها به جز درون لویـن دیویس و ای 
بـرادر، کجایی؟ همکاری داشـته اسـت. او فـارغ التحصیل از دانشـگاه هاروارد در سـال 
۱۹77 اسـت و تقریبـا تـا آغـاز همکاری با بـرادران کوئن در خون سـاده )۱۹۸۴( به گفته 
ی خود هیچ گونه آشـنایی با موسـیقی خاص فیلم نداشـته اسـت. او در ابتدا توسط تدوینگر 
صـدای کوئـن هـا اسـکیپ لیوسـی )که تا کنـون نیز همـکاری گسـترده ی خـود را با این 
دو بـرادر ادامـه داده اسـت( بـه آن هـا معرفـی می شـود و درک متقابـل آن ها از نـوع کار با 
یکدیگـر باعـث مـی شـود این همـکاری تا به امـروز ادامـه پیدا کنـد. کارتر بـرول حتی در 
درون لویـن دیویـس نیـز که اسـتفاده زیاد از آهنگ ها باعث شـد فیلم موسـیقی متن 
آن چنانـی نداشـته باشـد و تـی بون برنت سـاخت آن را بر عهده داشـت، در کنـار کوئن ها 
بـود و بـه آن ها مشـاوره مـی داد. جایگاه برول بـه عنوان یکی از بهترین آهنگسـازان فیلم 
هالیـوود تقریبـا بـه طـور کامل مدیـون آثار کوئن هاسـت. او کـه در خون سـاده قبا با 
کوئـن هـا همـکاری کـرده بـود، با سـاخت موسـیقی درام جنایـی و کمدی سـیاه کوئن ها 
فارگـو تحسـین های زیـادی را برانگیخت و اعتماد کوئـن ها را نیز به طـور کامل به خود 

کرد.  جلب 
رونـد سـاخت موسـیقی بـرای فیلم هـای کوئن ها بـه گفته بـرول تقریبا هیچ وقـت بدون 
دیـدن کات هـای اولیـه نبوده اسـت و او معتقد اسـت موسـیقی همیشـه در خدمـت اضافه 
کـردن کارکـردی به این فیلم هاسـت کـه بدون حضـور آن دیده نمی شـود. او به گونه این 
خـاء موسـیقی و صـدا را در آثـار کوئـن ها پر مـی کند و این تـا حد زیادی بـه بخش صدا 
گـذاری فیلـم و همکاری او با اسـکیپ لیوسـی نیز باز می گردد. موسـیقی و صـدا تقریبا در 
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فیلـم هـا تفکیک ناپذیرنـد و کوئن هـا درک کاملی از ایـن نکته دارند. حتـی گاهی صدای 
صحنـه هـا نقش موسـیقیایی در ریتم فیلم ایفا می کند. بـرای مثال در جایـی برای پیرمرد 
ها نیسـت،  موسـیقی بسـیار آهسته اسـت و در کمتر نقطه ای از فیلم شـنیده می شود. فضا 
سـازی وسـترن کوئن ها در مقابل فضای تیره داسـتان کار صدا را در این فیلم پیچیده کرده 
بود و برول و اسـکیپ لویسـی صداگذار این فیلم به این نتیجه رسـیدند که ببیشتر موسیقی 
فیلـم بایـد از دل صـدا گذاری فیلم بیـرون بیاید. برای مثال صدای اسـلحه مخصوص قاتل 
فیلم، صدای اسـب و کشـیده شـدن السـتیک ماشـین ها. برول اعتقاد دارد موسیقی و صدا 
بایـد بـا یکدیگـر لحظه ها را خلق کننـد؛ حتی مواقعی که بـا هم تداخل دارنـد باید به جای 

کنار زدن یکدیگر مکمل هم باشـند. 
نکتـه ی دیگـری کـه در برخورد موسـیقیایی کوئن ها در آثارشـان قابل توجه اسـت همان 
طـور که قبل تر نیز گفته شـد، طیف آن اسـت. آثاری مانند ای بـرادر کجایی؟ و درون 
لوویـن دیویـس در کنار لبوفسـکی بـزرگ و از طرفی دیگـر فارگـو، جایی برای 
پیرمردها نیسـت و خون سـاده هـر کـدام دارای نیازی متفـاوت اند. بـرول به خوبی 
درک می کند اسـتفاده از موسـیقی در چه فضایی در حال تبدیل شـدن به تجربه سـینمایی 
اسـت. خیلـی از اوقـات بهتریـن صـدا در فیلـم ها، نبـود آن اسـت و این حجم خالی اسـت 
کـه بـار دراماتیـک بـه وجـود مـی آورد. در جاهایی دیگـر فیلم پر مـی شـود از قطعه های 
مشـهور پـاپ کـه حتـی تا مدت هـا از زبان نمـی افتند بـرای نمونه در صحنـه های تخیل 
دوده در لبوفسـکی بـزرگ که قطعـه Just dropped in از کنی راجرز پخش شـده و 
ما را غرق در رویای لبوفسـکی می کند. و همچنین قطعاتی از الویس کاسـتلو و باب دیلن 
کـه در فیلـم موجود اسـت. در بـزرگ کردن کـردن آریزونا صحنـه دزدی و تعقیب و 
گریـز طوالنی نیکاس کیج با قطعه ای از پیتر سـیگر به نـام Goofing off suite همراه 
اسـت کـه دیوانگـی و مفـرح بـودن آن را ده برابر کرده اسـت و گویی پـا را از موزیک ویدیو 
بـودن نیـز فراتر گذاشـته اسـت. در هر حـال چگونه یک تعقیب گریز سـاده بایـد این گونه 
جـذاب شـود؟ حتـی در بارتـون فینـک نیز که بیشـتر به طیف دیگـر آثار کوئن هـا از لحاظ 

اسـتفاده از موسـیقی نزدیک اسـت در صحنه های شـادی و رقص عجیب بارتون بعد از تمام 
کـردن اولین فیلمنامه هالیوودی خود، قطعـه Down South camp meeting از ایروینگ 
مایلـز و فلچـر هندرسـون را مـی شـنویم. در آثار دیگـر آن ها از قبیل فارگـو، جایی برای 
پیرمردها نیسـت اسـتفاده از موسیقی تا حدی محدود شـده است و کاربرد سـکوت در آن 
بـه خوبـی به چشـم می خـورد. در هر صورت می تـوان فهمید که موسـیقی از دل صحنه ها 
و برداشـت هـای دیده شـده به وجود می آیـد. خیلی از کارگردانان ترجیح می دهند موسـیقی 
فیلـم قبل از مرحله فیلمبرداری سـاخته شـود ولی فضای روایتی که اکنـون کوئنی نام گرفته 

اسـت به اعتقـاد کارتر بـرول نیازمند برخورد خاص خود اسـت. 
ایتـن مـی گویـد »ما از کودکی با باب دیلن و این نوع موسـیقی بزرگ شـدیم«. جوئل هم که 
چنـد سـالی از ایتـن بزرگ تر اسـت حـرف او را تایید می کند و می گوید من هم همیشـه این 
سـابقه و پیش زمینه موسـیقی را در ذهن دارم. آن ها با سـاخت فیلم درون لوین دیویس 
کـه در سـال هـای پختگـی شـان نیـز به ثمـر رسـید در نهایت نشـان مـی دهند کـه چقدر 
موسـیقی برایشـان اهمیتـی ریشـه ای دارد و دین خود را بـه آن ادا می کننـد. درون لووین 
دیویـس بـر خاف آنچـه عده ای تصـور می کنند زندگینامـه دیو ون رانک نیسـت. کوئن 
هـا کـه می دانسـتند دیـو ون رانک یکـی از چهره هـای تاثیر گذار موسـیقی فولک اسـت و 
ظهور باب دیلن بدون او میسـر نبود، با نگاه و برداشـتی آزاد به دفتر خاطرات او می خواسـتند 
فضـای موسـیقی گرینوویچ ویلیج دهـه ۶۰ و افرادی مثـل ون رانـک را در فیلم تصویر کنند. 
ایـن تـاش آن هـا چیزی که تصور می شـد بـه یکی از بهترین آثارشـان در چند سـاله اخیر 
بـدل شـد و به طور عجیبی نوسـتالژی برهه مهمی از موسـیقی آمریکا را زنده کـرد. کوئن ها 
در ایـن فیلـم نیز ماننـد ای برادر کجایـی؟ از تی بون برنت برای سـاخت قطعه ها کمک 
گرفتنـد و بـا توجـه به خوانده شـدن ترانه ها توسـط بازیگران در اکثر فیلم، همـکاری آن ها با 

برول محدود به مشـاوره شـد. 
کوئـن هـا در ای بـرادر، کجایـی؟ نیـز قبل تر دسـت بـه چنیـن تجربـه ای زده بودند. 
 I am a man ترانـه Soggy Bottom Boys  در قطعـه معـروف موسـیقی فیلـم کـه
of constant sarrow را مـی خواننـد بـه وضـوح قابل درک اسـت که چـرا تمامی مردم 
جنـوب مجـذوب این آهنگ شـده اند و کشـش آن اسـت کـه باعث پیوسـتگی نقاط مهم 
روایـی فیلـم مـی شـود و جایگزیـن کـردن آن بـا چیز دیگـر غیر ممکن اسـت. تـا قبل از 
درون لویـن دیـوس، ایـن فیلم وابسـته ترین فیلـم این دو برادر به موسـیقی بـود. این 
فیلم با موسـیقی خود پیوند بسـیار داشـت و فضای داسـتانی بار بسـیاری از نکته بینی های 
سـبک شناسـانه را بـه آن سـپرده بـود. تأثیـر ترانه هـای همـراه ای بـرادر کجایی؟ به 
حـدی بـود که آن سـال هیـأت داوران ِگَرمی نتوانسـتند جایـزه بهترین آلبوم سـال را به اثر 

دیگری اختصـاص دهند.   
حتـی در فیلـم هایـی کـه بـه مراتـب اسـتفاده از موسـیقی بـا فیلم هایـی که ذکـر کردیم 
فـرق دارد، ماننـد یـک مـرد جدی ، آن ها شـیطنت خود را حفـظ کرده و ارجاعـی جالب به 
موسـیقی Somebody to love جفرسـون ایرپلین می دهند. مایکل نوجوان که در فیلم 
بـا جهـان بینـی پیرامون خـود درگیر اسـت، خاخام بزرگ فرسـتاده می شـود تا سـرزنش و 
نصیحـت شـود. او بـا تـرس و دلهـره وارد اتـاق خاخـام می شـود و روبـروی او می نشـیند. 
خاخـام نیـز در آغاز کام خود همین قطعه جفرسـون ایرپلین را برای پسـر زمزمه وار دکلمه 
می کند و سـپس فقط به او می گوید »پسـر خوبی باش«. شـاید این یکی از کوئنی ترین 
ارجاعات دو برادر به دنیای موسـیقی که باشـد که در لفافه ای زیرکانه پیچیده شـده اسـت. 
بـا توجـه به آنچه گفته شـد در سراسـر کارنامه کوئـن ها علیرغم تنوع ژانری بسـیار، چیزی 
کـه کارکـرد دقیـق موسـیقی فیلم را بـرای آنها روشـن می کنـد اسـتفاده در جهت تکامل 
هـدف داسـتانی اسـت و آن ها هیـچ وقت مانند کارگـردان بزرگ دیگری همچون سـرجیو 
لئونـه از موسـیقی بـه فیلـم نمـی رسـند. آنچـه مسـلم اسـت ، کوئن ها بـه خوبی بـه نوع 
ارتباطـی که می خواهند مخاطبشـان با آثـار آن ها برقرار کند واقف اند و موسـیقی _گرچه 
هیـچ وقـت از سـاحت ابزاری فراتـر نمی رود_ از مهمترین شـگرد های آن هـا در آفرینش 

همچین فرآیندی اسـت.

www.indiewire.com
www.pastemagazine.com
www.rollingstone.com
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شـخصیت دومیـن بخـش مهم در خلق داسـتان از دیدگاه ارسـطو سـت کـه در کتاب 
فـن شـعر ۱ خـود بعـد از طـرح داسـتانی یـا پیرنـگ ، مرتبـه ی بعـدی را بـه خـود 
اختصـاص داده اسـت . در دوران مـا و بـه ویـژه از دهـه ی ۳۰ میـادی ، بعـد از بـه 
ثمـر نشسـتن کمپانـی هـای بزرگ فیلـم سـازی و تکامل ژانر هـا و ظهـور ناخودآگاه 
ژانرهـای پساکاسـیک مثـل نـوآر، طرح داسـتانی رو به کلیشـه شـدن رفـت و ظهور 
مکاتبـی مثـل سورئالیسـم در اروپـا و همچنیـن سـیالیت و عـدم قطعیـت در روایـت 
باعـث شـد شـخصیت و روح فـردی در سـینما جایـگاه باالتـری بـه خـود اختصـاص 
دهـد هرچنـد دالیلـی چـون پایـان جنگ های جهانـی و تاثیـر جنگ بر فـرد ، حقوق 
فـردی، مالکیـت فـردی و معنـوی و همچنیـن ورود علوم روانشناسـی فـردی در هنر 
باعـث شـد کـه سـوال مهـم »شـخصیت کیست/چیسـت؟« مطـرح شـود و ارزش 
بیشـتری از سـوال »شـخصیت چـه مـی کنـد؟« پیـدا کند . الرنـس پریـن۲ در کتاب 
سـاختار ، آوا و احسـاس۳  بـه واسـطه ی همیـن تغییـر رویـه، تمایـز قائـل مـی شـود 
بـرای مخاطـب خـوب و مخاطبـی بـا نگرش محـدود که اولی بـه دنبال کشـف الیه 
هـای روانـی / رفتـاری شـخصیت و دومـی صرفا قانـع به دنبـال کردن سـیر حوادث 
در فیلـم اسـت. زمانـی کـه ما در سـنجش های خـود ، اثر سـینمایی را خـوب ارزیابی 
مـی کنیم بدون شـک تمام عناصر شـش گانه ی ارسـطو۴ با هماهنگـی و یکپارچگی 
وظیفـه ی خـود را انجـام داده انـد ولی اصلی ترین روی آن ، شـخصیت و شـخصیت 
پـردازی اسـت کـه در ذهن تماشـاگر حک می شـود که موجـب به یادآوردن داسـتان 
یـا فیلـم بـا شـخصیت هـای آن مـی شـود. تـاش بـرای خلـق شـخصیت هـای نو 
کـه از تیـپ هـای کلیشـه شـده فاصلـه گرفتـه و آفرینش حریـم های جدیـدی برای 
کنش های هوشـمند کاراکترهای داسـتان در چارچوب فیلمنامه ی شـخصیت محور، 
همـواره درطـول تاریـخ سـینما ادامه داشـته اسـت امـا این نکتـه که این کوشـش ها 

تـا بـه چـه حد توانسـته رنگ عینتـی موفق به خـود بگیرد مسـئله ای اسـت که جای 
بحث دارد. از شـخصیت )های( خلق شـده توسـط نویسـندگان مجله ی بلک ماسـک 
، شـخصیت کمیـک آقـای اولـو ی ژاک تاتـی تـا شـخصیت سـازی هـای آثار پسـت 
مـدرن سـینمای جدیـد همراه بـا جیـم جارمـوش و کوئینتیـن تارانتینـو )قصه های 
عامـه پسـند، حرامـزاده های بی آبـرو(. نظری در ایـن میان وجـود دارد و آن 
بـه پایـان رسـیدن منابـع الهامی اسـت که بـرای خلق داسـتان و شـخصیت های آن 
بایـد وجـود داشـته باشـد. عمـر صد و بیسـت سـاله ی سـینما و هنر تصاویـر متحرک 
در مقابـل هـزاران سـال ادبیـات جهـان و برداشـتی اغلـب یـک طرفـه کـه از ادبیات 
بـه سـینما  راه یافتـه باعـث شـده از ابتدایی تریـن تا موخـر ترین آثار ادبـی جهان در 

سـینما به اقتبـاس درآیند. 
از بهتریـن مولفـان شـخصیت در سـینمای دوران مـا مـی تـوان بـه بـرادران کوئـن 
اشـاره کـرد . در هـم آمیختگـی و ادغـام اصـول کاسـیک در شـخصیت پـردازی ، 
رسـیدن بـه زبـان تالیفـی و شـخصی ، ارجـاع هـای بـه شـدت متفـاوت به سـینمای 
کاسـیک و همچنیـن هدفمنـدی در خلـق شـخصیت هـای داسـتان از مهـم تریـن 
دسـتاوردهای سـینمای کوئـن هاسـت. مـارگارت مهرینـگ در کتـاب نوشـتن بـرای 
سـینما بـه خصوصیتی در شـخصیت پردازی اشـاره می کنـد که بـرادران کوئن نیز در 
آثارشـان ایـن راه را مـی پیماینـد. » فیلمنامـه ای که می نویسـند تنها بخش 
کوچکـی از ایـن اطالعـات )اطالعات شـخصیت هـا( را در خـود جای 
مـی دهـد ولی هـر شـخصیت را ناخودآگاه براسـاس همیـن اطالعات 
شـکل می دهنـد. زمانی می رسـد کـه درباره ی شـخصیت هایشـان 
چنـان شـناختی پیـدا مـی کننـد کـه گویـی زندگـی مسـتقلی دارند ؛ 
انـگار جـان گرفته اند و خودشـان تصمیم مـی گیرند که چـه کاری را 
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در چـه زمانـی و چگونه انجام دهند«۵. شـخصیت هـای آثار بـرادران کوئن از 
همـه نظـر خـاص و متفاوت هسـتند، خصوصیات ظاهـری ؛ تکیه کام هـا ؛ کارهای 
بـی جـا و مضحـک و حتـی تراژیـک. شـخصیت هـای درون گـرا و یـا بـرون گـرا ؛ 
شـخصیت هـای سـطحی و یـا عمیـق و همچنین شـخصیت های مثبت یـا منفی که 
ایـن شـخصیت پـردازی گسـتره ای از شـخصیت های خاکسـتری را در بـر می گیرد. 
شـخصیت هـای بـرادران کوئـن را مـی تـوان از زاویـه هـای متعـددی بررسـی کرد. 
عنصـر )انتقـام / تقـاص( یکی از برجسـته ترین ویژگـی های کاراکترهای آنان اسـت 

کـه موجـب پیشـرفت قصـه در فیلم هـا هم می شـود.
در خـون سـاده۶ )۱۹۸۴( مـردی که به همسـرش مظنـون شـده کارآگاه خصوصی 
ای را اسـتخدام مـی کنـد کـه پـرده از ایـن خیانت بـردارد. داسـتان بـه طریقی پیش       
مـی رود کـه بـا معرفی شـخصیت های تمامـا گناهـکار، در فضایـی تیـره ؛ کاراکترها 
از هـم انتقـام گرفتـه و شـخصیت ابـی )فرانسـیس مـک دورمونـد( و ری )جـان گتز( 
تقـاص خیانـت هـای خود را پـس مـی دهنـد و کارآگاه خصوصی ) م امـت والش( از 
مارتـی )همسـر ری ، بـا بـازی دن هدیـا( انتقـام مـی گیـرد که خـود هم بعـدا تقاص 

در هم آمیختگی و ادغام اصول کالسیک 
در شخصیت پردازی ، رسیدن به 

زبان تالیفی و شخصی ، ارجاع های 
بشدت متفاوت به سینمای کالسیک و 
همچنین هدفمندی در خلق شخصیت 
های داستان از مهمترین دستاوردهای 

سینمای کوئن هاست.

ایـن کار را پـس مـی دهد.
در بـزرگ کـردن آریزونـا7 )۱۹۸7( دزدی بـا بازی نیـکاس کیج با زن پلیسـی 
بـه نـام اد )هالـی هانتر( آشـنا شـده و با هـم ازدواج می کنند امـا اد متوجه نـازا بودن 
خـود شـده و آنـان تصمیـم مـی گیرنـد بـرای زندگی خـود بچـه ای را بدزدنـد . نگاه 
تلـخ بـرادران کوئـن نسـبت بـه شـکننده بـودن سـاختار خانـواده و مردی کـه قبل از 
تشـکیل خانـواده مجـرم بوده و حاال بـرای حفظ خانـواده ی خود دوبـاره باید مرتکب 
جـرم و اینبـار آدم ربایـی شـود در فیلـم خودنمایی می کنـد. هرچند تیـره ترین بخش 
ایـن نـگاه تقاصـی اسـت که مرد بـرای کاری که بـرای خانـواده انجـام داده پس می 
دهـد . یـا در تقاطع میلر ۸)۱۹۹۱( که داسـتان در دل سـندیکای مافیایی شـرق آمریکا 
در دهـه ی ۳۰ و بحـران اقتصـادی مـی گـذرد و داسـتان مجموعـه ای از اشـخاص 
اسـت کـه بـرای ادامـه ی زندگی خود بایـد انتقام بگیرند؛ تـام ریـگان )گابریل بایرن( 
بایـد انتقـام خـود را از کسـی کـه دردسـرهایی را برای او رقـم زد بگیـرد و برنی برنام 
)جـان تورتـورو( هـم تقـاص کارهـای خـود را پـس می دهـد. یـا در فارگـو۹ )۱۹۹۴( 
جـری )ویلیـام اچ میـس( در پایـان تقـاص طراحـی نقشـه )دزدی همسـرش( را پس 
مـی دهـد و یـا در قاتلیـن پیـرزن۱۰ )۲۰۰۴( که همه ی شـخصیت های دزد داسـتان 
بـه طـرز مضحکـی کشـته شـده و تقـاص نقشـه ی قتـل پیـرزن سـاده دل داسـتان 
را مـی دهنـد. ایـن مسـئله ی تقـاص و انتقـام در دو فیلـم متاخـر آنـان )جایـی برای 
پیرمردهـا نیسـت۱۱ ۲۰۰7 و شـهامت واقعـی۱۲ ۲۰۱۰( بـه مـرز پیرنگ هم می رسـد . 
للویـن مـاس )جـاش برولین( وقتـی پول مرد مجروحـی را می دزدد نمـی داند بعدا در  
بایـد بـرای حفـظ جان خـود از آنتـون )خاویر بـاردم( فـرار کند و همچنین شـخصیت 
ماتئـی )هالـی استنسـفیلد( کـه همـراه مارشـال کاگبرون)جـف بریجـز( مـی خواهـد 

انتقـام پدر خـود را بگیرد.

امـا خـارج از حـدود روایت و قصه ، شـخصیت های برادران کوئـن از دیدگاه ظاهـر و گریم های 
نامتعارف هم قابل بررسـی هسـتند. شـخصیت گیل )جان گوددمن ( بـا آن رفتار اغـراق آمیز و 
روغنـی کـه به موهایـش مالیـده ، اچ آی )نیکاس کیـج( دزدی که گویا هیچ چیـز حتی دزدی 
را جـدی نمـی گیرد و بـا پیراهنی آسـتین کوتاه و جلـو باز همـه کار می کنـد در بزرگ کردن 

آریزونـا؛ یا خنده های شـیطانی بـا آن کـت راه راه پل نیومن در وکیل هادسـاکر۱۳  . 
منظـر قابـل بحث بعـدی ، دیدی اسـت کـه بـرادران کوئن به شـخصیت هـای خود دارنـد. از 
ایـن دیـدگاه شـخصیت هـا بـه سـه دسـته ی احمـق ، سـاده و روان پریـش تقسـیم               می 
شـوند. حتـی شـخصیت های فرعـی هم در زمـره ی این تقسـیم بندی ها قـرار         مـی گیرند.  
فیلـم هایـی که شـخصیت هـای اصلی آن بـه این دسـته بنـدی ها تعلـق دارند ممکن اسـت 
شـخصیت دوم یـا فرعـی ای از جنس دیگر داشـته باشـند .شـخصیت هـای اصلـی احمق در 
بزرگ کـردن آریزونا )اچ آی )نیکاس کیج( ، گیل )جان گوددمن ( ، شـخصیت سـاده دل 
اد )هالـی هانتر( یا شـخصیت روان پریش آنتون )خاویر باردم( و شـخصیت سـاده ی روسـتایی 
کانتـر اد )تـام لـی جونـز( کـه همـان شـخصیت پلیـس  فیلـم فارگـو با بـازی فرانسـیس 
مـک دورمونـد اسـت. نقش هـای اصلـی در فیلم هـای بزرگ کـردن آریزونـا ، او برادر 
کجایی ، لبوسـکی بـزرگ ، قاتلین پیرزن و وکیل هادسـاکر احمق اند؛ شـخصیت 
هـای اصلـی در بارتون فینـک ، جایی برای پیرمردها نیسـت روان پریش اند و شـخصیت های 

فیلـم هـای فارگو ، یـک مرد جـدی ، شـهامت واقعـی ، درون لوییـن دیویس 
افـراد سـاده دل روسـتایی هسـتند. هرچنـد هنـر بـرادران کوئـن در خلق شـخصیت هـا بدان 
حـد اسـت که با وجود   شـباهت هـا ، هیـچ گاه دو شـخصیت عینا ماننـد همتای خـود در دیگر 
فیلم ها نیسـت . شـخصیت هـای احمق هـای فیلم ها کـه هر کدام بـرای خود شناسـنامه ای 
مخصـوص دارنـد و بـا کنش هایشـان خـود را خاص مـی کنند ماننـد تمرکز شـخصیت اورت 
)جـورج کلونـی ( بر مدل موهایشـان و کار بـا واکس و توری مـو که عاوه بر اینکه شـخصیت 

بـه شـدت خاص می شـود بسـیار هم جلـوه ی زنانـه ای مـی گیرد.

Poetics-۱
Laurence Perrine-۲

Structure, Sound, and Sense-۳
۴- عناصر داستانی شش گانه ی ارسطو عبارتند از : طرح ، شخصیت ، فکر ، کام ، موسیقی ، منظر

۵- مارگارت مهرینگ در کتاب نوشتن برای سینما )با تلخیص(
Blood Simple (1984( - ۶

Raising Arizona (1987( -7
Miller›s Crossing (1990( -۸

Fargo (1996( -۹
The Ladykillers (2004( -۱۰

No Country for Old Men (2007( -۱۱
True Grit (2010( -۱۲

The Hudsucker Proxy (1994( -۱۳

پا نوشت:
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جهان در کرانه 
یک صحرای برفی

نگاهی به دنیای برادران کوئن

ــه  .  ــت ن ــودش می گف ــا خ ــوده ام ــس ب ــوای نف ــل از روی ه ــن اون قت »می گفت
بــرای کشــتن او دختــر برنامــه داشــته . می گفــت همیشــه بــرای کشــتن یــه آدم 
ــه  ــه آزاد بش ــا اگ ــم ام ــی ره جهن ــه م ــته ک ــت می دونس ــته . می گف ــه داش برنام

ــاره اون کار رو انجــام مــی ده.« دوب
دیالوگ هــای بــاال عبــارات هــم مفهــوم کتــاب کورمــک مــک کارتــی 
ــتفاده  ــم اس ــرات در فیل ــن تغیی ــا کم تری ــن ب ــرادران کوئ ــط ب ــه توس ــتند ک هس
ــد  ــن می کن ــش را روش ــک نمای ــالن تاری ــر، س ــور تصوی ــی ن ــا وقت ــده اند ام ش
ــی  ــدن فیلم ــال دی ــما در ح ــد . ش ــر کنی ــی فک ــک کارت ــه م ــد ب ــما نمی توانی ش
ــی در  ــترین نزدیک ــا بیش ــع ب ــهل و ممتن ــری س ــتید . اث ــن هس ــرادران کوئ از ب
مفهــوم و کمتریــن شــباهت در اجــرا نســبت بــه متــن مــورد اقتبــاس؛ گونــه ای 
ــخصی از  ــیر مش ــم تفس ــان ه ــه خودش ــرد ک ــه ف ــر ب ــازی منحص از شخصی س
ــش  ــادگی پی ــن س ــه همی ــرا ب ــم ماج ــه ه ــتن فیلمنام ــگام نوش ــد . هن آن ندارن
ــه  ــا نتیج ــد ؛ ام ــپ می کن ــن آن را تای ــد و ایت ــاب را می خوان ــل کت ــی رود جوئ م
ــر و  ــای بک ــر از مولفه ه ــده، پ ــاخته ش ــو س ــی از ن ــت . جهان ــگفت انگیز اس ش
تنیــده شــده در طنــزی ســیاه چــه در تریلرهــا و چــه در کمــدی، شــما در عیــن 
میخکــوب شــدن از نحــوه تصویر پــردازی می توانیــد بــه راحتــی بخندیــد . بــرای 

شــناخت دنیــای ایــن دو نیــاز اســت کمــی بیشــتر دربــاره عناصــر ســازنده جهــان 
بزرگ شــان بدانیــم . آنهــا ماننــد همــان نوجــوان قاتــل گوینــده جمــات ابتــدای 
ــاره نحــوه پرداخــت افکارشــان نمی دهنــد امــا  متــن، خــود هیــچ توضیحــی درب
ــه جهــان اســت .  ــدگاه خــاص و غریب شــان ب نتیجــه کار خــود نشــان دهنده دی
ــق و  ــی دقی ــاخت چارچوب ــه س ــق ب ــازی موف ــال فیلم س ــی ۳۰ س ــا ط کوئن ه
ــق  ــل موف ــتین نس ــزو نخس ــوان ج ــا را می ت ــده اند آنه ــود ش ــار خ ــه در آث یگان
جریــان فیلــم مســتقل آمریــکا دانســت کــه آگاهانــه مســتقل ماندنــد و هیــچ گاه 
ــا  ــرد . آنه ــان نک ــوود مرعوب ش ــی هالی ــان اصل ــدن در جری ــذب ش ــه ج وسوس
ــرج  ــم و خ ــد فیل ــان تولی ــه جری ــای عظمــت بخشــیدن ب ــه ج ــد ب ــح دادن ترجی
ــزء  ــت ج ــی و تقوی ــه جهان بین ــیدن ب ــق بخش ــود را روی عم ــرژی  خ ــول، ان پ
بــه جــزء ســاختار آثارشــان صــرف کننــد  و بــا کمــی دقــت در رونــد فیلم ســازی 
ــک  ــاری در ت ــرد ج ــل خ ــکل گیری و تکام ــوان ش ــی می ت ــای انتخاب و ژانره
تــک فیلم هــای آنهــا را دیــد و از میــزان پیشــرفت حیــرت زده شــد . از 
ــای  ــا روی درون مایه ه ــس کوئن ه ــن دیوی ــا درون لوی ــاده ت ــون س خ
ــات  ــه طــرح موضوع ــد ب ــه شــکلی جدی ــار ب ــر ب ــا ه ــد ام مشــترکی کار کرده ان
مــورد عاقه شــان پرداخته انــد و ایــن اتفــاق به گونــه ای رخ می دهــد کــه 
ــا دیگــران .  ــه ب ــا یکدیگــر مقایســه کــرد ن ــوان ب ــان را فقــط می ت فیلم هــای آن
ــت  ــاظ دارای اهمی ــن لح ــا از ای ــن کوئن ه ــر مت ــای زی ــم دنی ــناخت و فه ش
اســت کــه آنهــا جــزو نخســتین اســتعدادهای نســل قدرتمنــد جریــان ســینمای 
کامــا مســتقل آمریــکا هســتند کــه جرقــه نماندنــد و آنقــدر در پرداخــت عناصــر 
ســینمایی خــاص خودشــان آزمــون و خطــا کردنــد تــا دیگــر نشــد آنهــا را جــدی 
نگیرنــد و بــرای دیــده شــدن مجبــور بــه ســاخت فیلــم در اســتودیو های بــزرگ 
ــه  ــن در مدرس ــرادران کوئ ــل از ب ــال قب ــدود ۳۰ س ــه در ح ــی ک ــدند  . جریان نش
ــان شــاگردان در  ــد هم ــا مانن ــن شــکوفا شــد  و کوئن ه ــر کورم فیلم ســازی راج
حیــاط خانــه فیلم هــای مهــم هالیــوود را در نوجوانــی بازســازی کــرده و رویــای 
ــا  ــد . آنه ــی می کردن ــان را طراح ــوص خودش ــنگ مخص ــوخ و ش ــازی ش فیلم س
بــه طــور شــگفت انگیــزی از ابتــدا ایده هــای مشــترکی در ســینما داشــتند و بــه 
ــن  ــد . ایت ــن خودشــان تقســیم می کردن ــف فیلم ســازی را بی ــی وظای شــکلی ذات
ــی  ــه نویس ــه و فیلم نام ــرح قص ــهم را در ط ــترین س ــده بیش ــفه خوان ــه فلس ک
دارد و جوئــِل بــزرگ کــه ســینما خوانــده مغــز متفکــر پیــاده کــردن و تصویــری 
کــردن ایده هــای ایتــن اســت . هــر چنــد در ســال های اخیــر جــدا کــردن ایــن 
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ــاح  ــده و اصط ــن ش ــا غیرممک ــم تقریب ــا ه ــدی فیلم ه ــی در عنوان بن ــرز حت م
ــه  ــا دقــت ب ــان ب ــا همچن ــاده ام ــان بیشــتر جــا افت ــرای آن کارگــردان دو ســر ب
ــراح  ــه ط ــدس ک ــود ح ــد می ش ــا می دهن ــه در مصاحبه ه ــرنخ های ریزی ک س
ــق  ــه خل ــار سرخوشــانه کــدام اســت و کــدام یــک وظیف ــره و ت ــن جهــان تی ای

ــده دارد .  بصــری داســتان را برعه

بخش اول: عجیب باش اما زیاد در چشــم نباش
ــم  ــه چش ــن ب ــرادران کوئ ــی ب ــان بین ــناخت جه ــه در ش ــه ای ک ــتین نکت  نخس
می خــورد ســادگی در اجراســت . فیلــم  کوئن هــا بــه ســاده ترین شــکل و 
ــد  ــا از عم ــد . آنه ــر درمی آی ــه تصوی ــن ب ــی دوربی ــن خودنمای ــدون کوچک تری ب
در کارگردانــی به گونــه ای کاســیک شــروع می کننــد امــا کم کــم مســیر 
ــان  ــی می ــاژ جای ــی دکوپ ــن و حت ــاختار میزانس ــد و در س ــود را می رون ــژه خ وی
ــد کار  ــزرگ گفتن ــیزی ب ــه اسکورس ــی ب ــد . زمان ــرار می گیرن ــیک ها ق نئوکاس
ــوده  ــخت نب ــد س ــه می گفتن ــم ک ــا ه ــامورایی آنقدر ه ــت س ــاوا در هف کوروس
ــی  ــن کم ــت  . مارتی ــرده اس ــتفاده می ک ــه اس ــن در صحن ــه دوربی ــون او از س چ
ــه  ــه ک ــم این ــد »مه ــاره می کن ــی اش ــه ای طای ــه نکت ــد ب ــدد و بع می خن
بدونــی هــر دوربینــو کجــا بــذاری.« کوئن هــا جــان کام اسکورســیزی 
ــم  ــرل ریت ــرای کنت ــود ب ــای خ ــن ج ــن را در دقیق تری ــد و دوربی را درک کرده ان
ــی  ــه از جای ــای اولی ــه نماه ــد . ب ــرار می دهن ــرا ق ــت ماج ــا و روای درون نماه
ــه ســادگی و ظرافــت  ــرای پیرمردهــا نیســت دقــت کنیــد . همــه چیــز ب ب
ــه  ــذار اول ب ــکانس تاثیر گ ــا س ــر در از ۱۰ نم ــاید در کمت ــد . ش ــاق می افت اتف
ــخ ســینما آشــنا  ــن بدمن هــای تاری ــا یکــی از عجیب تری ــا ب ــان می رســد و م پای
ــی  ــراف کامل ــاال و اش ــش ب ــه دان ــا ب ــت کوئن ه ــز موفقی ــاید رم ــویم . ش می ش
ــه ای  ــه عمــد و به گون ــز برگــردد . آنهــا ب ــد نی کــه در انتخــاب فــرم و متــن دارن
ــرج  ــه خ ــش ب ــن آرام ــای دوربی ــی حرکت ه ــی و طراح ــوس در کارگردان محس
می دهنــد تــا غریــب بــودن داســتان، اتفاقــات و شــخصیت های نابهنجــار 
ــر  ــو، خاوی ــر اســتورمار در فارگ ــه شــخصیت پیت ــد . ب ــوه کنن ــرا بیشــتر جل ماج
بــاردم در جایــی بــرای پیرمردهــا نیســت، جــان گودمــن در  ای بــرادر 
ــود  ــا نب ــه آنج ــردی ک ــو در م ــکل بادالوک ــک، مای ــون فین ــی و بارت کجای
ــری  ــاب بص ــچ و ت ــش و پی ــدون تن ــل و ب ــش کام ــا در آرام ــد آنه ــت کنی دق
معرفــی می شــوند و صحنــه را بــا غیر عــادی  بودنشــان تســخیر می کننــد . 
ــش  ــوه چین ــتی از نح ــن( به درس ــرادران کوئ ــان ب ــد هم ــن )بخوانی ــل کوئ جوئ
ــن  ــه همی ــت و ب ــتان آگاه اس ــاق در داس ــر اتف ــودی ه ــت وج ــا و عل صحنه ه
ــیک اش را  ــای کاس ــوری نماه ــی ج ــگام کارگردان ــد هن ــعی می کن ــر س خاط
ــب گل  ــم مخاط ــات در چش ــز رخ دادن اتفاق ــزی ج ــه چی ــه ب ــد ک ــاژ کن دکوپ

ــدا  ــر وســترن و در ســکانس پی ــا در ژان ــه کوئن ه ــا تجرب درشــت نشــود . در تنه
ــه ای  ــه به گون ــی صحن ــهامت واقع ــده در ش ــز ش ــق آوی ــد حل ــردن جس ک
ــود  ــه می ش ــار متوج ــرای نخســتین ب ــوان ب ــرک ج ــه دخت ــود ک پرداخــت می ش
ــاز و در  ــا ب ــای عمدت ــب نماه ــت  . ترکی ــده اس ــی ش ــرای خطرناک ــه ماج وارد چ
ــد می خــورد کــه  ــاالی ســرد مــرد دار زده شــده پیون ــه نمــای ب پهنــه جنــگل ب
انــگار دارد از بــاال بــه دو ســوار زیــر نــگاه می کنــد . ایــن پان هــای ســاده امــا 
ــده در  ــی ش ــدت مخف ــت به ش ــرس و وحش ــزان ت ــان می ــا هم ــذار را ب تاثیر گ
دختــر کنــار بگذاریــد و بــه شــخصیت جــف بریجــز نــگاه کنیــد کــه بــه شــکلی 
خلــق شــده تــا از اســاس در تاقــی بــا ارزش هــای دختــرک قــرار داشــته باشــد . 
ــا  ــد و ب ــی اجــرا می کن ــه زیبای ــده را در اینجــا ب ــزوری معتدل کنن او نقــش کاتالی
بی خیالــی ذاتــی اش مانــع از صحنه پــردازی هول انگیــز کاســیک می شــود 
ــدل  ــه از وســترن ب ــه ای نوآوران ــی به گون ــم را در شــمای کل ــد فیل ــن رون و همی
ــا  می کنــد کــه قــرار نیســت جــز اشــتراک در خــط روایــی در عنصــر دیگــری ب

ــاس شــده در اشــتراک باشــد .  نســخه اقتب

بخش دوم: مرداِن نه چندان جدی
ــت را  ــا هس ــای کوئن ه ــه در دنی ــی از آنچ ــوان کم ــا آن می ت ــه ب ــری ک ــد دیگ کلی
درک کــرد و شــناخت، طنــز تلــخ جــاری در متــن اســت کــه چــه در تریلرهــای جنایی 
ــکل  ــه ش ــه ب ــه ن ــزی ک ــت . طن ــخیص اس ــل تش ــان قاب ــای آن ــه در کمدی ه و چ
مرســوم و کاســیک شــده بلکــه از دل دنیــا و فضاســازی پســت مــدرن فیلــم انــرژی 
می گیــرد . شــخصیت هایی کــه همگــی تصــور بــر کامــل بــودن دارنــد، امــا از دســت 
سرنوشــت نمی تواننــد فــرار کننــد، نقشــه های باهــت بــاری دارنــد ولــی بــه ســادگی 
ــد کــه  ــه می دهن ــازه شــده ای از کمــدی ارائ ــد . کوئن هــا شــکل ت شکســت می خورن
تنهــا شــکل دادن و اجــرای درســت اســت کــه می توانــد شــمایلی منحصــر بــه فــرد 
ــی  ــی حاک ــوم ابتدای ــک س ــتانی تا ی ــع داس ــش وقای ــو چین ــد . در فارگ ــه آن بده ب
ــوع  ــه از ن ــی ک ــا زمان ــرای اخــاذی اســت ام ــرد طمــع کار ب ــق م ــزی دقی از برنامه ری
ــب  ــد در ترکی ــرد و از آن بع ــکل می گی ــرا ش ــز ماج ــویم طن ــع می ش ــاذی مطل اخ
هوشــمندانه و متناقــض ایــن موقعیــت بــا شــرایط زندگــی یکنواخــت پلیس زن بــاردار 
ــک  ــه دراماتی ــر وجه ــه عــاوه ب ــدی ایجــاد می شــوند ک ــرا، موقعیت هــای جدی ماج
و جــدی دیــدگاه خنــده دار و البتــه تاثــر برانگیــز ســازندگان را بیــان می کنــد . ماننــد 
همیــن نمونــه از تضادهــای موقعیتــی و حضــور شــخصیت های باهــت بــار و در ظاهر 
ــرای  ــی ب ــه چشــم می خــورد  . در جای ــار کوئن هــا بســیار ب ــا هــوش در ســایر آث ب
ــه کامــا جــدی هســتیم .  ــت طنزگون ــن وضعی ــت شــاهد اوج ای ــا نیس پیرمرده
ــانه و  ــات سرخوش ــی از خصوصی ــم جمع ــت تر می توانی ــر راس ــی س ــکلی کم ــه ش ب
کودکانــه را کــه در لبوفســکی بــزرگ می شــود دیــد کــه بــه احمقانه تریــن شــکل 
ــردن آن  ــور ک ــی تص ــدا حت ــه در ابت ــد ک ــی می کن ــر ماجرای ــود را درگی ــن خ ممک
ــه آدم هــای ســاده دل کــه همگــی از  می توانســت خنــده دار باشــد . حضــور ایــن گون
اعتمــاد بــه نفــس بــاال رنــج می  برنــد و در پایــان اغلــب تــاوان همــه چیــز دانــی خــود 
ــن اســت .  ــرادران کوئ ــه ب ــف گون ــانه های مول ــد، از نش ــس می دهن ــه ســختی پ را ب
در واقــع طنــزی کــه از آن صحبــت می کنیــم ریشــه در نــوع نقــش و جایــگاه ایــن 
ــاره در مــردی کــه  ــدار و زنب ــم دارد . گاهــی ماننــد رییــس پول شــخصیت ها در فیل
آنجــا نیســت در نیمه هــای مســیر حــذف می شــود و کمــی جلوتــر در غالــب مــرد 
ــل  ــد وکی ــاره وارد داســتان می شــود  و گاهــی مانن ــرد حــراف دوب فروشــنده دوره گ
هادســاکر و  ای بــرادر، کجایــی؟ و در نقــش شــخصیت اصلــی، مخاطــب را تــا 
پایــان فیلــم را بــه زور همــراه خــود نگــه مــی دارد . در لبوفســکی بــزرگ نیز شــخصیت 
جــان گودمــن در نقــش دوســت تندخــو و حــق بــه جانــب شــخصیت اصلــی فیلــم بــا 
بــازی جــف بریجــز اســت کــه نقــش موثــری در رخ دادن اتفاقــات و پیشــبرد خــط 
اصلــی داســتان دارد . جهان بینــی کوئن هــا بــر مبنــای تمســخر نیســت آنهــا هیــچ گاه 
چیــزی را بــه شــکل نقــش برجســته هجــو نمی کننــد امــا همیشــه چینــش وقایــع و 

ــا  ــی در تضــاد ب ــا ویژگی های ــب شــخصیت های گوناگــون و گاهــی ب ترکی
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یکدیگــر باعــث بــه وجــود آمــدن موقعیت هــای جفنــگ و خــاص می شــود کــه 
نشــان  دهنده برداشــت نبــوغ آمیــز آنــان از مناســبات اجتماعــی آمریکایی هاســت . 
آنهــا بــه دفعــات بــه تمســخر لهجه هــا و ســبک زندگــی شــهرهای دور آمریــکا 
ــه صراحــت گفــت  ــوان ب ــر بت ــد اث ــدن چن ــد از دی ــا شــاید بع متهــم شــده اند ام
ــود  ــادی خ ــای انتق ــا مولفه  ه ــت . کوئن ه ــه اس ــدر غیرمنصفان ــدی چق ــن نق چنی
را هــر بــار در قالــب جدیــدی بیــان می کننــد تــا طیفــی گســترده تر را مخاطــب 
ــب  ــود را در آن قال ــوخی های خ ــی ش ــه زمان ــر بره ــند و در ه ــرار داده باش ق
ــا  ــان دارد ت ــه ۳۰ جری ــه در ده ــی ک ــرادر کجای ــد . از  ای ب ــی کرده ان طراح
دورن لویــن دیویــس کــه در دوران آشــفته دهــه 7۰ می گــذرد . آنهــا ســعی 
ــان آدم هــای آثارشــان  ــط می می کننــد نشــان دهنــد خصوصیــات انســانی و رواب
ــی  ــی از قانون ــف همگ ــای مختل ــی مکان ه ــف و حت ــای مختل ــول زمان ه در ط
واحــد تبعیــت می کننــد و فقــط در جزییــات و لهجــه و ســبک زندگــی شــهری 
ــس  ــک در ل ــون فین ــم نیســت بارت ــد . مه ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــتایی ب و روس
ــردن  ــزرگ ک ــوح ب ــاده ل ــکاران س ــد تبه ــا مانن ــد ی ــی می کن ــس زندگ آنجل
ــه مشــکات  ــان نســبت ب ــل  آن ــم نحــوه عکس العم ــا آواره  اســت مه آریزون
ســر راهشــان اســت کــه همگــی در طیفــی کــم نوســان رفتــاری مشــابه و اغلــب 
ــه نظــر از موضوعــات  ــد . اینکــه تاریــخ همیشــه تکــرار می شــود ب ــه دارن احمقان
ــه  ــدر و ب ــا چق ــه آنه ــم ک ــم ببینی ــت و می توانی ــه کوئن هاس ــورد عاق ــزه م بام
ــت در  ــون بخ ــخصیت های نگ ــن ش ــر انداخت ــوع و گی ــن موض ــا ای ــات ب دفع

ــن و  ــخصیت مطمئ ــد آن ش ــر چن ــد . ه ــح می کنن ــراری تفری ــای تک چرخه ه
ســاده لــوح را دیگــر بــا آن حجــم از حماقــت و ســاده لوحــی در چنــد اثــر آخــر 
کوئن هــا به خصــوص در یــک مــرد جــدی نمی بینیــم و جــای آن ویژگی هــا 
ــای  ــرط کاراکتره ــی مف ــدن و بی خیال ــه ش ــده گرفت ــرس از نادی ــدی ت ــا ح را ت
اصلــی گرفتــه اســت . دیگــر از آن اعتمــاد بــه نفــس کاذب هادســاکر، لبووفســکی 
ــی  ــه شــک و ناتوان ــان باهــت ب ــذر زم ــگار در گ ــری نیســت و ان ــا اورت خب ی
ــری )مایــکل اســتالبرگ( در یــک  ــه ماننــد جایــی کــه ل تبدیــل شــده اســت ب
ــواده اش هــم جــدی گرفتــه نمی شــود و همــه  مــرد جــدی حتــی توســط خان
از جملــه خاخــام مــورد اعتمــاد شــهر هــم او را بــه شــکلی نادیــده می گیرنــد و 
لویــن دیویــس ماننــد گربــه ای کــه دوســتش پیــش او امانــت گذاشــته، در شــهر 

ــد .  ــی ســپری می کن ســرگردان اســت و هــر شــب را در جای

بخش سوم: از صمیم قلب، وحشی 
ــم خشــونت  ــا بدانی ــای کوئن ه ــک وجــه از دنی ــه و ســیاه را ی ــز زیرکان ــر طن اگ
ــوان  ــود را می ت ــرا می ش ــاده اج ــودن س ــهمگین ب ــن س ــه در عی ــاک ک هولن
ــه  ــونتی ک ــت . خش ــا دانس ــی آنه ــازل ذهن ــل پ ــری در تکمی ــم دیگ ــه مه قطع
امــا  می دهــد .  آزار  را  فیلــم  درون  شــخصیت های  بی دلیــل  ظاهــر  در  گاه 
ــر  ــورد نظ ــده م ــرل ش ــداوم فضــای کنت ــرای ت ــی ب ــه عنصــری حیات ــم ب کم ک
کوئن هــا تبدیــل می شــود . آنهــا در اشــتراک معدودشــان بــا ســایر پســت 
مدرن هــای معاصــر از خشــونت به گونــه ای فانتــزی اســتفاده می کننــد و در 
ــی از  ــده و نمایش ــراق ش ــره ای اغ ــی به ــن واقع گرای ــا در عی ــی صحنه ه بعض
ــد  ــف کنن ــن را تلطی ــل خش ــودن ذات عم ــده ب ــزان آزار دهن ــا می ــد ت آن می برن
ــی  ــن جزئ ــار خش ــال رفت ــه اعم ــند ک ــر زده باش ــه ذات بش ــه ای ب ــم طعن و ه
ــل  ــود عم ــی خ ــی در لحظه های ــت  . حت ــره اس ــای روزم ــادی از عکس العمل ه ع
ــل  ــل در مقاب ــاری متقاب ــا رفت ــه صرف ــت ن ــه اس ــش زمین ــدون پی ــه و ب آگاهان
ــی  ــاردم( در جای ــر ب ــون چیگــور )خاوی ــی . آنت ــده بیرون ــل تهدید کنن ــک عام ی
بــرای پیرمردهــا نیســت بــه واقــع از کشــتن لــذت می بــرد، حتــی کشــتن 
ــازی  ــردن از ب ــذت ب ــتن و ل ــدف، کش ــرای او ه ــاده . ب ــار ج ــده ای در کن پرن
ــد  ــم مانن ــی ه ــر . گاه ــز دیگ ــه چی ــت ن ــان اس ــا قربانی ــز ب ــون آمی ــری جن فک
ــون در  ــاب تورنت ــی ب ــل بیل ــر منفع ــه ظاه عکس العمــل ناخــودآگاه شــخصیت ب
ــیر  ــد و مس ــر می زن ــاگاه س ــه ن ــن ب ــل خش ــود عم ــا نب ــه آنج ــردی ک م
ــک  ــه کت ــد صحن ــی مانن ــار تهاجم ــن رفت ــی ای ــد . حت ــوض می کن ــتان را ع داس
خــوردن گابریــل بیــرن و پــس زدن زن هــای مهمانــی از برخــورد بــا او و خونــی 
ــه  ــا نکت ــد . ام ــی کمــدی وار می آفرین ــر تقابل شــدن لباس شــان در تقاطــع میل
ــت  ــیب و یک دس ــراز و نش ــی بی ف ــتانی و کارگردان ــر داس ــش عناص ــم چین مه
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ــتانی  ــچ داس ــک پی ــون ی ــز را همچ ــونت آمی ــای خش ــن رویداده ــه ای ــت ک اس
ــه در  ــوا و فرورفت ــه ه ــای رو ب ــای پ ــه نم ــد . ب ــوه می ده ــی جل جــذاب و ناگهان
ــاق  ــن اتف ــه در عی ــد ک ــت کنی ــو دق ــر فارگ ــی اواخ ــرد کن ــوب خ ــتگاه چ دس
ــی  ــی از حس ــر عمیق ــه تاثی ــری چ ــش بص ــن تن ــا کمتری ــی ب ــادن در فضای افت
گروتســک و وحشــیانه  در برخــورد بــا رفتــاری سرچشــمه گرفتــه از ذات بشــری 
ــکلی  ــه ش ــم ب ــی عظی ــب هیبت ــونت در قال ــم خش ــواردی ه ــزد . در م برمی انگی
ــی  ــن هنگام ــان گودم ــد حضــور ج ــر می شــود . مانن ــذار ظاه ــا تاثیر گ ــت ام موق
ــل  ــد و هت ــان می کن ــک عی ــون فین ــود را در بارت ــر خ ــه آن روی عصیانگ ک
ــرادر  ــن در  ای ب ــط گودم ــاز توس ــه ب ــخصیتی ک ــا ش ــد ی ــش می کش ــه آت را ب
ــا ســرحد مــرگ عــذاب می دهــد .  کجایــی ســه قهرمــان ســاده لوح داســتان را ت
و حتــی می شــود بــه آن مافیــای روس در لبوفســکی بــزرگ اشــاره کــرد کــه 
ــا  ــوند  . کوئن ه ــد می ش ــد و ناپدی ــمالی می دهن ــکی را گوش ــگاه لبوفس گاه و بی
ــل  ــر غاف ــن عنص ــز از ای ــس نی ــن دیوی ــان درون لوی ــن فیلم ش در آخری
ــک  ــل ی ــرای کام ــک اج ــد از ی ــن و بع ــکانس آغازی ــان س ــد و در هم نبوده ان
ترانــه رومنــس لویــن دیویــس )اســکار ایــزاک( ناغافــل کتــک مفصلــی از یــک 

ــویم .  ــه نمی ش ــل آن را متوج ــم دلی ــر فیل ــا اواخ ــه ت ــورد ک ــناس می خ ناش

ــرار  ــما ق ــه ش ــم ک ــی را می بین ــم همان ــن ه ــارم: م ــش چه بخ
ــد؟  ــت ببینی اس

ــات  ــه ارجاع ــدرن ب ــت م ــینماگران پس ــر س ــد دیگ ــه مانن ــن ن ــرادران کوئ ب
ــه ســوی ســاحل  ــی ب ــودن را پل ــه مســتقل ب ــد ن ــه خــاص دارن ســینمایی عاق
ــودن  ــگارد ب ــای آوان ــدر ادع ــه آنق ــد و ن ــازی می دانن ــاک باستر س ــش ب آرام
ــادی صــرف  ــت زی ــان و وق ــد زم ــان می بای ــرای تفسیرش ــه ب ــد ک ــرم دارن در ف
ــم می ســازند،  ــی فیل ــد دوره نوجوان ــوز همانن ــول خودشــان هن ــه ق کــرد . آنهــا ب
ــان تغییــر نکــرده، تنهــا کمــی عمیق تــر شــده ارجاعــات آنهــا بیشــتر  دنیــای آن
ــه  ــی ب ــه حت ــد ک ــی ندارن ــچ ترس ــت و هی ــی اس ــند ادب ــینمایی باش ــه س از آنک
اودیســه هومــر ادای دیــن کننــد و روایتــی نوآورانــه از آن ســفر تاریخــی ارائــه 
ــخ ســینما  ــر و رو کــردن تاری ــه زی ــه جهانشــان لزومــی ب ــوذ ب ــرای نف ــد . ب دهن
نیســت آنهــا را می تــوان تنهــا بــا مــرور آثارشــان درک و کشــف کــرد . کوئن هــا 
ــوود مســتقل  ــی هالی ــان اصل ــه نســبت جری ــان کــه ب ــی همچن ــه شــکل جذاب ب
ــای  ــونده و فضاه ــرار ش ــر تک ــوند . عناص ــداد می ش ــز قلم ــف نی ــتند، مول هس

مشــخصی بــرای روایــت هــر داســتانی دارنــد . گاهــی ماننــد قاتلیــن پیــر زن 
ــد  ــان می پردازن ــورد عاقه ش ــای م ــازی فیلم ه ــه بازس ــی ب ــهامت واقع و ش
ــر، فارگــو و مــردی کــه آنجــا  ــر را در تقاطــع میل و گاهــی ســاختار ژان
ــای  ــر از الگوه ــطحی باالت ــم در س ــه فیل ــد ک ــر می دهن ــه ای تغیی ــود به گون نب
ــی  ــود معن ــار خ ــیر آث ــان در س ــا همچن ــرد . آنه ــرار می گی ــر ق ــورد نظ ــر م ژان
ــینمایی را  ــف س ــای مختل ــد و گونه ه ــم می دهن ــت مدرنیس ــه پس ــدی ب جدی
ــار و گاه  ــره و ت ــی تی ــای کم ــد . در دنی ــف می کنن ــود بازتعری ــد خ ــه دی از زاوی
شــوخ و شــنگ آنهــا هنــوز فاصلــه زیــادی اســت میــان آنچــه مــا در ابتــدا تصــور 
ــات  ــه جزیی ــت ب ــا دق ــط ب ــد و فق ــس ذهــن دارن ــا آنچــه آنهــا در پ ــم ب می کنی
شــگفت انگیز تصویــری می تــوان تــا حــدی بــه مفهــوم جهــان آثارشــان دســت 
ــر  ــدن تصاوی ــم از دی ــا بخواهی ــد تنه ــاده تر باش ــاید س ــه ش ــرد و گرن ــدا ک پی

ــم .  ــذت ببری ــواز و شــنیدن داســتان ســر راســت آنهــا ل چشــم ن
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ــتند  ــازانی هسـ ــم سـ ــدود فیلـ ــته معـ ــزو آن دسـ ــن جـ ــل کوئـ ــان و جوئـ  اتـ
کـــه از حمایـــت اســـتودیوها، منتقـــدان و عامـــه مـــردم بـــه طورهـــم زمـــان 
برخوردارنـــد. گرچـــه نظـــرات در مـــورد ایـــن دو بســـیار مختلـــف اســـت، بـــا 
ـــاری  ـــای تج ـــته فیلمه ـــن در دس ـــرادران کوئ ـــای ب ـــم ه ـــه فیل ـــه اینک ـــه ب توج
قـــرار نمـــی گیرنـــد و تهیـــه کننـــدگان دســـت آنهـــا را در ســـاخت فیلـــم و 
ـــداران  ـــم طرف ـــل عظی ـــن خی ـــد،  ای ـــی گذارن ـــاز م ـــا ب ـــان کام ـــال سایقش اعم
ـــش  ـــم و بی ـــن را ک ـــرادران کوئ ـــوان ب ـــه بت ـــی ک ـــا زمان ـــت. ت ـــز اس ـــرت انگی حی
در دســـته "هنرمنـــدان مســـتقل" قـــرار داد، فیلمهـــای آنهـــا را نمـــی تـــوان 

متعلـــق بـــه مدرســـه و دســـته خاصـــی از فیلـــم ســـازان دانســـت. 
ـــر  ـــف ژان ـــرای تعری ـــن" ب ـــرادران کوئ ـــیاه ب ـــدی س ـــتریوتایپ "کم ـــارت اس عب
ـــگ  ـــوان در رابطـــه ی تنگاتن ـــی ت ـــا را م ـــای آنه ـــی نیســـت. کاره ـــا کاف کاری آنه

ـــتند  ـــر هس ـــن نظ ـــر ای ـــب ب ـــدان اغل ـــوود دید)منتق ـــیک هالی ـــای کاس ـــا ژانره ب
ـــد(،  ـــی باش ـــیک م ـــای کاس ـــتی از ژانره ـــن رونوش ـــرادران کوئ ـــای ب ـــه کاره ک
کـــه البتـــه رد پـــای مـــو ج نـــوی فرانســـه نیـــز در ایـــن آثـــار بـــه وضـــوح 
ـــه  ـــگ عام ـــه ای از فرهن ـــن آین ـــرادران کوئ ـــای ب ـــت. فیلمه ـــاهده اس ـــل مش قاب
ـــر(،  ـــد چندل ـــن و ریمون ـــز کی ـــای جیم ـــان ه ـــال رم ـــرای مث آمریکایی)ب
ـــی از  ـــای مختلف ـــگ ه ـــرده فرهن ـــرگ( و خ ـــفه هیزینب ـــی )فلس ـــگ اروپای فرهن
سراســـر دنیـــا   مـــی باشـــد.  هماننـــد دیگـــر آثـــاری هنـــری پســـت مـــدرن، 
ـــد  ـــیک )تقلی ـــر کاس ـــه عناص ـــی از پروس ـــن  بازتاب ـــرادران کوئ ـــای ب ـــم ه فیل
مســـخره آمیـــز، برداشـــت آزاد و یـــا بازنوشـــت آثـــار( بـــوده کـــه مـــی تـــوان                                

ـــت.   ـــا داش ـــی از آنه ـــای مختلف ـــت ه برداش
ــا بودجــه  ــی خــون ســاده)۱۹۸۴( فیلمــی مســتقل ب ــم آنهــا یعن نخســتین فیل
ــه  ــم توج ــن فیل ــود. ای ــتر ب ــوآر و گنگس ــینمای ن ــر س ــر از عناص ــدک و پ ای ان
ــا  ــدی آنه ــم بع ــد فیل ــث ش ــرده و باع ــب ک ــود جل ــه خ ــدگان را ب ــه کنن تهی
ــم  ــی از فیل ــخه ابتدای ــک نس ــه ی ــا)۱۹۸7( ک ــردن آریزون ــزرگ ک ــی ب یعن
ــا بودجــه بیشــتری ســاخته شــود. ســومین فیلــم  هــای خانوادگــی بــود، بتوانــد ب
ــم هــای گنگســتری  ــر )۱۹۹۰( افســانه فیل ــن یعنــی تقاطــع میل ــرادران کوئ ب
دهــه ســی را بــه روش خــاص خــود درهــم مــی شــکند. در زمــان تدویــن ایــن 
فیلــم بــرادران کوئــن بــه مشــکل برخوردنــد و پــروژه بــرای مدتــی کوتــاه متوقــف 
ــه  ــم نام ــرده و فیل ــا از فرصــت اســتفاده ک ــن ه ــف کوئ ــن توق شــد، در طــی ای
ــا  ــی کام ــتند، فیلم ــک)۱۹۹۱( را نوش ــون فین ــی بارت ــود یعن ــدی خ ــم بع فیل
ــن  ــه همی ــوود. ب ــیک هالی ــینمای کاس ــه س ــا نســبت ب ــبک آنه ــا س ــاوت ب متف
دلیــل میتــوان نشــانه هایــی از ایــن فیلــم را در فیلــم تقاطــع میلــر مشــاهده 
ــرادران  ــتودیویی ب ــدگان اس ــه کنن ــه تهی ــود ک ــم ب ــه فیل ــن س ــد از ای ــرد. بع ک
ــتودیو  ــا در اس ــدی آنه ــم بع ــاخت دو فیل ــنهاد س ــرده و پیش ــف ک ــن را کش کوئ
ــاخت  ــای س ــه معن ــر ب ــن ام ــا ای ــورد آنه ــه در م ــه البت ــد. ک ــان آورده ش ــه می ب
فیلــم هــای تجــاری نبــود، اتفاقــی کــه بــرای بســیاری از فیلــم ســازان مســتقل 
ــا  ــد. برعکــس آنکــه، آنه ــی ده ــس از کشــف شــدن توســط اســتودیوها رخ م پ
فیلمــی ســاختند کــه خــود منتقــد ســاخت فیلــم هــای 
ــای  ــل ط ــزه نخ ــود و جای ــتودیویی ب ــینمایی اس س
فرانســه را برایشــان بــه ارمغــان آورد. گرچــه نــه فیلــم 
ــاکر)فیلمی  ــل هادس ــه وکی ــک و ن ــون فین بارت
ــال  ــول س ــیک محص ــینمای کاس ــر س ــر از عناص پ
ــه همیــن  ــه همــراه نداشــتند و ب ــی ب ۱۹۹۴( ســود مال
ــه  ــرده، ب ــوود وداع ک ــا هالی ــن ب ــرادران کوئ ــل ب دلی
شــهر خــود بازگشــتند و ایــن بــار فیلمــی کامــا رئــال 
بــا بودجــه ای بســیار پاییــن بــه اســم فارگــو)۱۹۹۶( 
ــم  ــود. فیل ــکار ب ــزه اس ــره آن دو جای ــه ثم ــاختند ک س
بعــدی فیلــم پرهزینــه ی لبوســکی بــزرگ)۱۹۹۸( 
بــود کــه بــه دنبــال آن بــرادران کوئــن پرســود تریــن 
را  فیلمشــان یعنــی ای بــرادر کجایــی)۲۰۰۰( 
ســاختند. در فیلــم مــردی کــه آنجــا نبــود)۲۰۰۱( 
ــه  ــن ب ــرادران کوئ ــه وضــوح چرخــش ب ــوان ب ــی ت م
ــردی  ــا رویک ــی را ب ــفه اروپای ــگ و فلس ــمت فرهن س
جــدی بــه ســینمای نــوآر دیــد. بــه دنبــال ایــن فیلــم 
ــه  ــر در کارنام ــدی دیگ ــم کم ــن دو فیل ــرادران کوئ ب
ــای  ــام ه ــا ن ــم ه ــن فیل ــه ای ــه البت ــد ک ــود دارن خ
بزرگــی از دنیــای بازیگــری هالیــوود را در تیتــراژ 
خــود جــا داده انــد: جــرج کلونــی و کاتریــن زتــا 
جونــز در ســنگدلی تحمــل ناپذیــر)۲۰۰۳( و تــام 
هنکــس در قاتلیــن پیــرزن)۲۰۰۴(. در ســال ۲۰۰7 
بــود کــه کوئــن هــا موفــق تریــن فیلــم خــود تــا بــه 
ــت  ــا نیس ــرای پیرمرده ــی ب ــی جای ــروز یعن ام
ــد.  ــود کردن ــکار را از آن خ ــزه اس ــاخته و ۴ جای را س
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ــرد  ــک م ــوزان)۲۰۰۸( و ی ــدن بس ــد از خوان ــی بع ــدی یعن ــم بع دو فیل
ــش  ــیاهی بی ــت س ــای موقعی ــدی ه ــتر از کم ــزی بیش ــه چی ــدی)۲۰۰۹( البت ج

ــتند.  نیس
رابطـــه فیلـــم هـــای کوئـــن بـــا ســـینمای هالیـــوود را مـــی تـــوان از                            
جنبـــه هـــای مختلـــف جالبـــی بررســـی کـــرد. کـــه البتـــه موضـــوع انتخابـــی 
ـــت  ـــت، هوی ـــف روای ـــطوح مختل ـــی باشد-س ـــینمایی م ـــت س ـــا روای ـــا در اینج م
راوی، تکنیـــک هـــای مختلـــف روایـــی بـــرای بازگـــو کـــردن داســـتان بـــه 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــای جالب ـــال ه ـــز مث ـــان نی ـــل انتخابم ـــیک- و دلی ـــی کاس روش
مـــی تـــوان در ارتبـــاط بـــا گرایـــش ســـینمای پســـت مـــدرن بـــه ســـینمای 

کاســـیک مشـــاهده کـــرد. 

رسوم روایی سینمای کالسیک در آینه فیلم های پست مدرن
ــت  ــر روایـ ــوود، از نظـ ــی هالیـ ــم از دوران طایـ ــیک فیلـ ــای کاسـ ژانرهـ
ــیار  ــتان بسـ ــی داسـ ــری بازگویـ ــای بصـ ــوژی و روش هـ ــینمایی، ایدئولـ سـ
ــیک از  ــینمای کاسـ ــت سـ ــن روایـ ــتند. قوانیـ ــباهت داشـ ــر شـ ــه یکدیگـ بـ
دهـــه ۱۹۱۰ تدویـــن شـــد و تـــا بـــه امـــروز نیـــز بخـــش بزرگـــی از صنعـــت 
ســـینمای آمریـــکا را در ســـلطه خـــود دارد، ایـــن شـــکل از روایـــت ســـینمایی 
از دهـــه ۱۹۱۰ تـــا ۱۹۶۰)تـــا زمـــان پیدایـــش مـــوج هـــای نـــوی اروپایـــی( 
رایـــج تریـــن ژانـــر ســـینمایی جهـــان بـــود. گرچـــه تکنیـــک هـــای بـــه کار 
ـــخص  ـــی مش ـــتن قوانین ـــل داش ـــه دلی ـــیک، ب ـــینمای کاس ـــده در س ـــه ش گرفت
ـــازی  ـــم س ـــه فیل ـــای پای ـــک ه ـــزو تکنی ـــان ج ـــده، همچن ـــدان پیچی ـــه چن و ن
هســـتند و بـــه مخاطـــب کمـــک مـــی کننـــد کـــه عناصـــر ســـمعی-بصری را 
ـــای  ـــا دنی ـــا ب ـــته و کام ـــم داش ـــتقیمی از فیل ـــت مس ـــرده، دریاف ـــایی ک رمزگش
ـــیک  ـــینمای کاس ـــت س ـــتایل روای ـــوند. اس ـــفر ش ـــگام و همس ـــم هم ـــی فیل خیال
در هـــر لحظـــه اطاعاتـــی از زمـــان و مـــکان وقـــوع فیلـــم در رابطـــه بـــا 
ـــن در  ـــد. همچنی ـــب میده ـــه مخاط ـــت ب ـــش اس ـــال پخ ـــه در ح ـــه ای ک صحن

ـــردازی  ـــا نورپ ـــم را ب ـــم فیل ـــر مه ـــوان عناص ـــیک میت ـــینمای کاس ـــت س روای
مناســـب؛ بیشـــتر بـــه مرکـــز توجـــه بیننـــدگان کشـــاند. فهـــم دیالـــوگ هـــا 
ــیک                                                                                                    ــینمای کاسـ ــر ارکان سـ ــز از دیگـ ــب نیـ ــدای مناسـ ــت صـ ــا کیفیـ بـ
مـــی باشـــد. در ایـــن اســـتایل مـــی تـــوان بـــا حرکـــت دوربیـــن فضاهـــای 
دلپذیرتـــری را بـــرای مخاطـــب بـــه نمایـــش گذاشـــت. همچنیـــن راوی 
ســـینمای کاســـیک راه و روشـــی بســـیار روشـــن و واضـــح در روایـــت 
ـــات  ـــا دادن اطاع ـــه ب ـــاص و چ ـــی خ ـــن صدای ـــاذ ُت ـــا اتخ ـــه ب ـــم دارد. چ فیل
بســـیار از رونـــد فیلـــم بـــه مخاطـــب، راوی ســـینمای کاســـیک از انگیـــزه             
ـــدای  ـــد. ج ـــی کن ـــرداری م ـــرده ب ـــب پ ـــرای مخاط ـــم ب ـــای فیل ـــخصیت ه ش
ـــته  ـــم داش ـــری از فیل ـــش بهت ـــب خوان ـــینما، مخاط ـــتایل از س ـــن اس از آن در ای
چـــرا کـــه بـــا اصـــول کلـــی ایـــن ســـینما بـــه خوبـــی آشناســـت. خواســـت 
ـــه  ـــم و ن ـــر فیل ـــم بهت ـــتای فه ـــوال در راس ـــینمایی معم ـــب س ـــک مخاط ـــه ی اولی
ـــی  ـــیک حت ـــت کاس ـــه روای ـــت ک ـــل اس ـــن دلی ـــد. بهمی ـــی باش ـــردرگمی م س
پـــس از نابـــودی بســـیاری از ژانرهـــای کاســـیک فیلـــم آمریکایـــی هنـــوز 

زنـــده و پابرجاســـت. 
بـــرادران کوئـــن نیـــز از تکنیـــک روایـــت کاســـیک در فیلـــم هـــای خـــود 
ـــت  ـــرا دس ـــن اج ـــک، در حی ـــن تکنی ـــول ای ـــی اص ـــه در برخ ـــرده و البت ـــره ب به
ـــرف  ـــف ع ـــر از تعری ـــزی فرات ـــیک چی ـــت کاس ـــه روای ـــی ک ـــد. در حال ـــی برن م
آن نیســـت، روایـــت در ســـینمای کوئـــن هـــا اغلـــب معنـــای دیگـــری دارد: 
تصاویـــر، عمـــل و عکـــس العمـــل شـــخصیت هـــا، نورپـــردازی، مونتـــاژ، و 
ـــد.  ـــاره دارن ـــی اش ـــتان اصل ـــر از داس ـــزی فرات ـــه چی ـــری ب ـــر بص ـــی عناص تمام
نمونـــه هـــای بســـیار زیـــادی از ایـــن امـــر را مـــی توانیـــم در اینجـــا مثـــال 
بزنیـــم. مثـــا در فیلـــم بارتـــون فینـــک، در حالـــی کـــه همـــه شـــواهد و 
ـــواری،  ـــذ دی ـــن کاغ ـــناک دارند)ریخت ـــیار ترس ـــاق بس ـــک اتف ـــر از ی ـــن خب قرائ
ــب  ــه نصیـ ــزی کـ ــا چیـ ــرات(، تنهـ ــدای حشـ ــزرگ، صـ ــای بـ ــش هـ کفـ
ببیننـــده میگـــردد یـــک توضیـــح منطقـــی پشـــت تمامـــی اینهاســـت. تمامـــی 
ـــون  ـــن بارت ـــه از ذه ـــتان، بلک ـــن داس ـــه از بط ـــناک ن ـــات ترس ـــن احساس ای



ویــژه نــامه سینمـا تــک قلهک86.

ـــک  ـــم ی ـــی در فیل ـــر اتفاق ـــه "ه ـــوند. جمل ـــی ش ـــا م ـــده الق ـــه ببینن ـــک ب فین
ـــر  ـــه ه ـــی ک ـــی و هنگام ـــرادر کجای ـــم ای ب ـــی دارد" در فیل ـــه منطق توجی
ــتری            ــای بیشـ ــوند، معنـ ــات داده میشـ ــزه نجـ ــک معجـ ــا یـ ــراری بـ ــه فـ سـ
مـــی یابـــد. در لحظـــه ای کـــه تقریبـــا کار هـــر ســـه تمـــام اســـت، یکـــی 
از آنهـــا دعـــا مـــی کنـــد کـــه معجـــزه ای رخ دهـــد و اینچنیـــن نیـــز مـــی 
شـــود. حداقـــل ماجـــرا ایـــن اســـت کـــه ایـــن جریـــان نجـــات یافتـــن، بـــه 
دلیـــل فیلمبـــرداری ســـورئال آن شـــبیه در چشـــم مخاطـــب فیلـــم بـــه یـــک 
ـــم  ـــادف در فیل ـــکانس تص ـــادآور س ـــیار ی ـــکانس بس ـــن س ـــد. ای ـــی مان ـــزه م معج
ـــه  ـــی ک ـــان دادن اتفاقات ـــن روش از نش ـــت. ای ـــود اس ـــا نب ـــه آنج ـــردی ک م
ـــب و  ـــوان مخاط ـــه عن ـــپس ب ـــند و س ـــر میرس ـــه نظ ـــاده ب ـــارق الع ـــدا خ در ابت
در ادامـــه ی فیلـــم متوجـــه موتیـــف منطقـــی آنهـــا مـــی شـــویم، یکـــی از 

امضاهـــای اصلـــی فیلمهـــای بـــرادران کوئـــن مـــی باشـــد. 

هویت راوی و اشکال مختلف روایت
صـــدای راوی یکـــی دیگـــر از فـــرم هـــای روایـــت کاســـیک در کارهـــای 
ـــد  ـــی توان ـــدا م ـــن ص ـــیک ای ـــای کاس ـــم ه ـــد. در فیل ـــی باش ـــن م ـــرادران کوئ ب
صـــدای خالقـــی باشـــد کـــه در تمامـــی مـــکان هـــای فیلـــم حضـــور داشـــته، 
اطاعـــات کاملـــی از تـــک تـــک شـــخصیت هـــای فیلـــم در اختیـــار داشـــته 
و آن را در طـــی فیلـــم طـــوری بـــه بیننـــده القـــا مـــی کنـــد کـــه در انتهـــای 
ـــر  ـــوع دیگ ـــد. ن ـــده باش ـــی نمان ـــرای وی باق ـــوده ای ب ـــره ناگش ـــچ گ ـــتان هی داس
ـــط  ـــه فق ـــوده ک ـــم ب ـــای فیل ـــخصیت ه ـــی از ش ـــی یک ـــدای درون ـــدا، ص ـــن ص ای
افـــکار، احساســـات و چالـــش هـــای شـــخصی آن کاراکتـــر را بازگـــو کـــرده و 
مـــا تنهـــا شـــاهد صحنـــه هایـــی هســـتیم کـــه ایـــن راوی در آنهـــا حضـــور 
ـــذارد  ـــار او میگ ـــرد در اختی ـــن ف ـــه ای ـــی ک ـــه اطاعات ـــده ب ـــات بینن دارد)اطاع
ـــردی  ـــم م ـــتایل فیل ـــن اس ـــرای ای ـــه ب ـــن نمون ـــردد(. بارزتری ـــی گ ـــدود م مح
ـــادآور  ـــه ی ـــفید، ک ـــیاه و س ـــم س ـــن فیل ـــد. در ای ـــی باش ـــود م ـــا نب ـــه آنج ک
ـــدای اد  ـــدای راوی، ص ـــد، ص ـــی باش ـــان م ـــم آلم ـــوآر و اکسپرسونیس ـــینمای ن س
ـــام  ـــا تم ـــه م ـــی ک ـــد. از آنجای ـــی باش ـــم م ـــی فیل ـــر اصل ـــی کاراکت ـــن یعن کری
داســـتان فیلـــم را از منظـــر ایـــن شـــخص و تنهـــا در حضـــور ایـــن فـــرد در 
صحنـــه شـــاهد هســـتیم، نـــام فیلـــم یعنـــی مـــردی کـــه آنجـــا نبـــود، 
پارادوکســـی بـــزرگ بـــه حســـاب مـــی آیـــد. یکـــی دیگـــر از جنبـــه هـــای 
تیپیـــکال ایـــن راوی، در تضـــاد بـــا کاراکترهـــای راوی ســـینمای کاســـیک 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــی کنن ـــراز م ـــز اب ـــود را نی ـــف خ ـــات و عواط ـــه احساس ک
ـــی  ـــو و ب ـــیار آبجکتی ـــری بس ـــم از منظ ـــاری در فیل ـــق ج ـــا از حقای ـــن تنه اد کی
ـــی  ـــت روای ـــود ماهی ـــا وج ـــل ب ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب ـــی کن ـــت م ـــه صحب طرفان
ـــی  ـــر راوی م ـــا کاراکت ـــب ب ـــداری مخاط ـــذات پن ـــب هم ـــب موج ـــه اغل کار، ک
ـــخ  ـــد پاس ـــی کن ـــرح م ـــود اد مط ـــه خ ـــوالی ک ـــه س ـــتیم ب ـــادر نیس ـــا ق ـــردد، م گ

ـــتی؟"  ـــی هس ـــوری آدم ـــه ج ـــو چ ـــم: "ت دهی
ـــی  ـــت خارج ـــک هوی ـــود ی ـــر وج ـــه دال ب ـــدای راوی، ک ـــری از ص ـــکل دیگ ش
ـــکی  ـــم لبوفس ـــب در فیل ـــوال جال ـــن س ـــف(، چندی ـــد)غالبا صـــدای مول ـــی باش م
بـــزرگ بـــرای مـــا بـــه دنبـــال دارد. راوی بـــه شـــکل صدایـــی خارجـــی در 
ـــا  ـــتایلی کام ـــا اس ـــی راوی ب ـــتان گوی ـــود. داس ـــی ش ـــنیده م ـــم ش ـــل فیل اوای
ـــز را در  ـــه چی ـــه وی هم ـــم ک ـــه زودی درمیابی ـــی ب ـــده ول ـــاز ش ـــیک آغ کاس
ـــک  ـــوان وی را ی ـــل نمیت ـــن دلی ـــه همی ـــد و ب ـــی دان ـــتان نم ـــن داس ـــورد ای م
ـــتایل  ـــن اس ـــت همی ـــه عل ـــا ب ـــمار آورد و دقیق ـــه ش ـــیک ب ـــا کاس راوی کام
عجیـــب و غریـــب روایـــی اســـت کـــه تمـــام توجـــه مخاطـــب بـــه ســـخنان 
ـــی  ـــتباهات کوچک ـــا اش ـــن راوی ب ـــاوه، ای ـــه ع ـــود. ب ـــی ش ـــب م ـــن راوی جل ای
کـــه حیـــن دادن اطاعـــات بـــه بیننـــده مرتکـــب میشـــود فضـــای فیلـــم را 
ـــد.  ـــی کن ـــک م ـــا نزدی ـــه م ـــی روزان ـــه زندگ ـــتر ب ـــه بیش ـــر و هرچ ـــل باورت قاب
ـــود  ـــی ش ـــر م ـــب ت ـــی جال ـــکی هنگام ـــا لبوفس ـــاط وی ب ـــخصیت راوی و ارتب ش
ـــات  ـــگ ماق ـــگاه بولین ـــکانس باش ـــه در س ـــک غریب ـــوان ی ـــه عن ـــه وی را ب ک
ــردی  ــاهد فـ ــا شـ ــا تنهـ ــور وی مـ ــکانس از حضـ ــتین سـ ــم. در نخسـ میکنیـ

ـــه  ـــط دو کلم ـــته و فق ـــا داش ـــران ه ـــا گاوچ ـــیاری ب ـــباهت بس ـــه ش ـــتیم ک هس
بـــا لبوفســـکی رد و بـــدل مـــی کنـــد. در انتهـــای فیلـــم راوی دوبـــاره ظاهـــر 
ـــه وی  ـــد ک ـــر میرس ـــه نظ ـــن ب ـــد و چنی ـــی کن ـــو م ـــکی گفتگ ـــا لبوفس ـــده، ب ش
اطاعـــات بســـیاری از شـــخص لبوفســـکی دارد. در ســـکانس پایانـــی، ایـــن 
پیرمـــرد مرمـــوز روبـــه روی مخاطـــب مـــی ایســـتد و داســـتان را بـــه همـــان 
ســـبکی کـــه آغـــاز کـــرده بـــه پایـــان مـــی رســـاند. ســـطح اطاعـــات ایـــن 
ـــوع  ـــن موض ـــه ای ـــه البت ـــت ک ـــخص نیس ـــب مش ـــر مخاط ـــرا ب راوی از کل ماج

ـــد.  ـــی باش ـــدی م ـــیار عم ـــت بس ـــکل از روای ـــن ش در ای
ـــاکر،  ـــل هادس ـــم وکی ـــکانس فیل ـــن س ـــن و آخری ـــکل در اولی ـــن ش ـــه همی ب
راوی فیلـــم بـــر پـــرده ظاهـــر میشـــود کـــه البتـــه ایـــن راوی بـــا تعاریـــف 
مرســـوم از راوی، هـــم خوانـــی بیشـــتری دارد. در ابتـــدای فیلـــم راوی زمـــان 
و مـــکان وقـــوع اتفاقـــات را بـــه ســـمع مخاطـــب مـــی رســـاند. داســـتان بـــه 
ـــی  ـــهر و جزئیات ـــی از ش ـــدن نمای ـــس از دی ـــده، و پ ـــاز ش ـــیک آغ ـــکلی کاس ش
ــر               ــک تـ ــک و نزدیـ ــم نزدیـ ــی فیلـ ــخصیت اصلـ ــدن شـ ــه دیـ ــا بـ از آن مـ
ـــن  ـــغول جش ـــکانس مش ـــر در س ـــراد حاض ـــه اف ـــه هم ـــی ک ـــویم. در حال ـــی ش م
و پایکوبـــی هســـتند، نورویـــل بارنـــز بـــر لبـــه دفتـــر خـــود ایســـتاده و آمـــاده 
ـــی  ـــر از دادن تمام ـــه غی ـــد. ب ـــی باش ـــرکت م ـــاختمان ش ـــاالی س ـــدن از ب پری
ـــه  ـــه ب ـــک)و البت ـــوالی رتوری ـــا س ـــب، راوی در اینج ـــه مخاط ـــات الزم ب اطاع
شـــکلی طعنـــه وار( مطـــرح مـــی کنـــد: “آیـــا بارنـــز واقعـــا خواهـــد پریـــد؟”. 
ـــده  ـــا خن ـــود را ب ـــتان خ ـــول، راوی، داس ـــوش غیرمعم ـــان خ ـــک پای ـــس از ی پ
ـــا  ـــیار ب ـــام بس ـــن خت ـــدل از حس ـــن م ـــه ای ـــاند ک ـــام میرس ـــه اتم ـــی ب ای زورک
ـــده  ـــن خن ـــکانس ای ـــوان س ـــر دارد. میت ـــوش" تناف ـــان خ ـــیک "پای روش کاس
ـــال  ـــه در ح ـــی ک ـــکانس از مردم ـــن س ـــار اولی ـــرار دادن در کن ـــا ق ـــی را ب زورک
پایکوبـــی و خندیـــدن هســـتند و یـــا تـــک تـــک ســـکانس هـــای پســـین از 
خنـــده شـــخصیت هـــا در طـــول فیلـــم، بـــه تفســـیر نشســـت. ایـــن چنیـــن 
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منـابع:

اســـت کـــه ایـــن فیلـــم خـــود را از یـــک فیلـــم کمـــدی تیپیـــکال متمایـــز      
ـــده  ـــه راوی. خن ـــد، و ن ـــی خندن ـــردم م ـــادی م ـــناریوی ع ـــک س ـــد: در ی ـــی کن م
ـــت  ـــا دس ـــم در اینج ـــاره کردی ـــا اش ـــه آنه ـــه ب ـــی ک ـــای روایت ـــک ه راوی و تکنی

بـــه دســـت هـــم داده و قوانیـــن کمـــدی کاســـیک را بهـــم مـــی ریزنـــد. 
ـــاگر  ـــش تماش ـــا دان ـــاس ب ـــق راوی در قی ـــش مطل ـــیک، دان ـــای کاس ـــم ه در فیل
ــرتیتر  ــس، سـ ــل عکـ ــف از قبیـ ــای مختلـ ــانه هـ ــتفاده از رسـ ــا اسـ ــم بـ فیلـ
ـــل  ـــم وکی ـــوند. در فیل ـــی ش ـــان م ـــی بی ـــار تلویزیون ـــا اخب ـــه، و ی ـــری روزنام خب
ـــا  ـــیار ب ـــه بس ـــه البت ـــویم ک ـــی ش ـــه م ـــک مواج ـــن تکنی ـــا ای ـــا ب ـــاکر م هادس
ـــه  ـــا مقال ـــت: در اینج ـــاوت اس ـــیک متف ـــینمای کاس ـــه س ـــای کلیش ـــه ه نمون
ـــت  ـــار داش ـــز انتظ ـــوان هرگ ـــه بت ـــتند ک ـــوری نیس ـــی ط ـــار تلویزیون ـــا و اخب ه
ـــن  ـــه ای ـــدارد ک ـــار ن ـــب انتظ ـــز از مخاط ـــم نی ـــد و فیل ـــت رخ دهن ـــه در واقعی ک
ـــرار  ـــا ق ـــه مث ـــی ک ـــفید روای ـــیاه و س ـــای س ـــکانس ه ـــد. س ـــاور کن ـــار را ب اخب

ـــد.  ـــخرآمیز دارن ـــه ای تمس ـــا وجه ـــند کام ـــی باش ـــاری تلویزیون ـــت اخب اس
نـــوع دیگـــری از روایـــت را مـــی تـــوان در ایـــن فیلـــم مشـــاهده کـــرد. دو 
ــف      ــم تعریـ ــول فیلـ ــخصیت در طـ ــط دو شـ ــه توسـ ــیه ای کـ ــتان حاشـ داسـ
ــکار          ــب آشـ ــر مخاطـ ــم را بـ ــی از فیلـ ــش مهمـ ــخصا بخـ ــوند، مشـ ــی شـ مـ
مـــی کننـــد. تعـــداد زیـــادی شـــخصیت حاشـــیه ای در فیلـــم وجـــود دارنـــد 
کـــه اگـــر چـــه داســـتان فیلـــم حـــول آنهـــا نمـــی چرخـــد، نقـــش بســـیاری 
ـــه  ـــد ک ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــوارد ب ـــی م ـــته و در برخ ـــم داش ـــت فیل ـــی در روای مهم
ـــم  ـــد. در فیل ـــتری دارن ـــات بیش ـــم اطاع ـــی فیل ـــای اصل ـــخصیت ه ـــر ش از دیگ
ای بـــرادر کجایـــی؟، فراریـــان پیرمـــرد بـــی نـــام و نشـــانی را ماقـــات 
ـــد  ـــش بیای ـــا پی ـــرای آنه ـــت ب ـــرار اس ـــه ق ـــی ک ـــی اتفاقات ـــه تمام ـــد ک ـــی کنن م
را پیـــش بینـــی مـــی کنـــد، کـــه البتـــه ســـخنانش بـــه هیـــچ عنـــوان جـــدی 
گرفتـــه نمـــی شـــود. در ســـکانس خـــوش پایانـــی نیـــز ایـــن پیرمـــرد بـــدون 
داشـــتن هیـــچ نقـــش خاصـــی و فقـــط بـــه عنـــوان یـــک یـــادآوری کنایـــه 

آمیـــز ظاهـــر مـــی شـــود. در ایـــن زمینـــه از روایـــت همچنیـــن مـــی توانیـــم 
بـــه گارد سیاهپوســـت قلعـــه در وکیـــل هادســـاکر اشـــاره کنیـــم کـــه بـــه 
ـــان رخ  ـــم و زم ـــای فیل ـــخصیت ه ـــورد ش ـــز را در م ـــه چی ـــد هم ـــی رس ـــر م نظ

دادن اتفاقـــات مـــی دانـــد. 
ـــودی  ـــا یه ـــاع تمام ـــک اجتم ـــتان آن در ی ـــه داس ـــدی ک ـــرد ج ـــک م ـــم ی در فیل
ـــن  ـــش چنی ـــه کمابی ـــود دارد ک ـــاک وج ـــام مارش ـــه ن ـــی ب ـــد، خاخام ـــی ده روی م
ـــت  ـــرار اس ـــام ق ـــن خاخ ـــا ای ـــرک ب ـــات پس ـــه ماق ـــد. صحن ـــی باش ـــخصیتی م ش
ـــر  ـــال "فک ـــه در ح ـــاک همیش ـــد. مارش ـــناک باش ـــدی ترس ـــا ح ـــکوه و ت ـــه پرش ک
ـــه  ـــی اورد. ب ـــان م ـــه زب ـــا ب ـــی را مرتب ـــی از زندگ ـــی کل ـــت و حقایق ـــردن" اس ک
ـــخصیتی  ـــود. ش ـــه ش ـــدی گرفت ـــخصیت ج ـــن ش ـــه ای ـــت ک ـــرار نیس ـــه ق ـــچ وج هی

ـــت.  ـــده دار نیس ـــی خن ـــب و حت ـــا جال ـــه اص ـــه البت ک
ـــای  ـــخصیت ه ـــر ش ـــه از دیگ ـــان" همیش ـــارغ از نقشش ـــا "ف ـــخصیت ه ـــن ش ای
ـــای  ـــرزمین ه ـــی از س ـــا بیگانگان ـــب آنه ـــوند. اغل ـــی ش ـــر م ـــز ظاه ـــم متمای فیل
دوردســـت، خـــارج از اســـتانداردهای اجتماعـــی، تنهـــا، فاقـــد صفـــات انســـانی، 
ــن    ــورت ایـ ــر صـ ــند. در هـ ــی باشـ ــا مـ ــزو اقلیـــت هـ ــا جـ ــر و یـ ــیار پیـ بسـ
ـــیک  ـــای کاس ـــم ه ـــی فیل ـــای روای ـــخصیت ه ـــا ش ـــی ب ـــای روای ـــخصیت ه ش

بســـیار فاصلـــه دارنـــد. 
ـــفاف  ـــیار ش ـــت دارد، بس ـــازی ارجحی ـــر ب ـــک ب ـــی، تکنی ـــیک روای ـــتایل کاس در اس
ـــس  ـــب ح ـــه مخاط ـــه ب ـــد ک ـــی کن ـــود را م ـــاش خ ـــام ت ـــوده و تم ـــی ب و نامرئ
ـــرادران  ـــای ب ـــم ه ـــد. در فیل ـــا کن ـــم را الق ـــتان فیل ـــا داس ـــداری ب ـــم ذات پن ه
کوئـــن ایـــن نـــوع از القـــای همـــذات پنـــداری بعضـــا بلوکـــه شـــده اســـت.  
ـــای  ـــک ه ـــوده و تکنی ـــفاف نب ـــه ش ـــا همیش ـــتایل آنه ـــویی اس ـــه از س ـــرا ک چ
خـــاص خـــود را نســـبت بـــه ســـینمای کاســـیک در فیلـــم ســـازی بـــه کار                    
مـــی گیرنـــد و از ســـوی دیگـــر تـــاش مـــی کننـــد کـــه شـــخصیت هـــای 
فیلـــم را قضـــاوت نکـــرده و موضـــع خاصـــی از نظـــر اخاقـــی نســـبت بـــه 
اتفاقاتـــی کـــه در فیلـــم مـــی افتـــد، اتخـــاذ نکننـــد. قطعـــًا ایـــن اســـتایل 
ــدا                                                                                                       ــود پیـ ــی نمـ ــکال مختلفـ ــه اشـ ــف بـ ــای مختلـ ــم هـ ــش در فیلـ کمابیـ
ــوده،  ــاوز بـ ــان متجـ ــی جانیـ ــای اصلـ ــات نقـــش هـ ــی اوقـ ــی کنند)برخـ مـ
ـــن  ـــن ای ـــزی مابی ـــی چی ـــتند و گاه ـــت کاری هس ـــردان درس ـــات م ـــی اوق برخ
دو(، ولـــی روش روایـــت فیلـــم مخاطـــب را تشـــویق بـــه جانـــب داری یـــا 

مخالفـــت بـــا کاراکتـــر خاصـــی، نمیکنـــد. 

سخن آخر
بـــا وجـــود کنایـــه هایـــی کـــه مـــی تـــوان اینجـــا و آنجـــا در فیلـــم هـــای 
ــرادران کوئـــن کشـــف کـــرد-و گاهـــی ایـــن نقطـــه نظـــر خارجـــی بـــه  بـ
ـــچ  ـــه هی ـــی ب ـــای روای ـــتایل ه ـــن اس ـــردد- ای ـــی گ ـــز م ـــع طن ـــود منب ـــم خ فیل
عنـــوان قصـــد بـــه ســـخره گرفتـــن اســـتایل روایـــی کاســـیک را ندارنـــد. 
حداقـــل امـــر ایـــن اســـت کـــه هرگـــز اســـتایل روایـــی کاســـیک را بـــه 
شـــکلی منفـــی بـــه چالـــش نمـــی کشـــند. در نـــگاه اول ایـــن روش هـــای 
ـــر  ـــق ت ـــی عمی ـــا نگاه ـــی ب ـــتند، ول ـــیک نیس ـــتایل کاس ـــی از اس ـــی، بازتاب روای
بـــه ســـینمای بـــرادارن کوئـــن مـــی تـــوان اهـــداف آنهـــا رمزگشـــایی کـــرد. 
ــیک،                                                                                                           ــای کاسـ ــه ژانرهـ ــاراتی بـ ــار از اشـ ــن سرشـ ــرادران کوئـ ــای بـ فیلمهـ
موقعیـــت هـــای معمـــول ایـــن ژانـــر و تصاویـــری هســـتند کـــه بـــه بیننـــده 
بـــرای فهـــم بیشـــتر فیلـــم هـــا کمـــک میکننـــد. بعـــاوه، ایـــن روش 
ـــینمایی  ـــول س ـــات معم ـــادآور روای ـــته ی ـــه ناخواس ـــت، همیش ـــول از روای غیرمعم

بـــرای مخاطـــب مـــی باشـــند. 
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ویــژه نــامه سینمـا تــک قلهک88.

جوئــل کوئــن در ســال ۱۹۵۴ در میناپولیــس آمریــکا بــه دنیــا آمــد. فقط باید ۳ ســال 
صبــر مــی کــرد تــا صاحــب بــرادری شــود کــه در آینــده بتواننــد بــه همــراه یکدیگر، 
چنــد عــدد از مهــم تریــن فیلــم هــای قــرن بیســتم را بســازند. نــام بــرادر کوچــک 

تــر اتــان کوئــن اســت کــه در ســال ۱۹۵7 بــه دنیــا آمــد.
ــل بیشــتربود.  ــه در جوئ ــا ایــن عاق ــه داشــتند ام ــه ســینما عاق 1 . از کودکــی ب
جوئــل ماننــد خیلــی دیگــر از کارگردانــان، زمانــی کــه پســر بچــه ای بیــش نبــود 
یــک دوربیــن ســوپر ۸ خریــد و بــه کمــک ایتــان، فیلــم هایــی را کــه در تلویزیــون 
مــی دیدنــد بازســازی مــی کردنــد. بعدهــا، زمانــی کــه جوئــل مجســمه اســکار را 
بــرای ســاخت فیلــم جایــی بــرای پیرمردهــا نیســت در دســت گرفتــه بــود، 
روی ســن اعتــراف کــرد کــه نحــوه فیلــم ســاختن آنهــا از کودکــی فــرق چندانــی 

نکــرده اســت. 
ــاله  ــار س ــک دوره چه ــل ی ــدند. جوئ ــر ش ــزرگ ت ــا ب ــان گذشــت و برادره 2 . زم
ســینما را دانشــگاه نیویــورک ســپر کــرد و پایــان نامــه اش فیلــم کوتــاه ۳۰ دقیقــه 
ــام عمــق صــدا. جوئــل بــه دانشــگاه پرینســتون رفــت و در ســال  ــا ن ای بــود ب
۱۹7۹ مــدرک خــود را در رشــته فلســفه گرفــت. پایــان نامــه تحصیلــی او مقالــه ای  

صفحــه ای در بــاب فلســفه جدیــد وینگشــتاین بــود. 
ــی از  ــتعداد های ــینما اس ــازی و س ــپ س ــای کلی ــار دنی ــه کن ــل در گوش ۳ . جوئ
ــه  ــم ترســناک کلب ــن فیل ــن. او دســتیار تدوی خــود نشــان داد، مخصوصــا در تدوی
وحشــت بــود. فیلــم ارزانــی کــه گیشــه هــا را جــا بــه جــا کــرد. کارگــردان جــوان 
فیلــم، ســم ریمــی بــود کــه دوســت خانوادگــی کوئــن هــا بــه حســاب مــی آیــد.

4. تــا بــه حــال ســر جمــع ۱۶ فیلــم ســاخته انــد و دو فیلــم کوتــاه. آخرین فیلــم آنها 
کــه نامــش ســالم ســزار مــی باشــد در مرحلــه پــس از تولید می باشــد. 

۵. بــه قــدری دو بــرادر بــا همدیگــر هــم ســلیقه و نزدیــک هســتند کــه بــه آنهــا 
لقــب کارگــردان دو ســر داده انــد.

6. شــیوه نویســندگی ایــن دو نفــر هــم بــه خــودی خــود جــذاب اســت. اولیــن نکتــه 
ایــن اســت برعکــس یکــی از اصــول فیلــم نامــه نویســی که مــی گوینــد بایــد پایان 
داســتان را بدانیــم و شــخصیت هــا را از قبــل بشناســیم، کوئــن هــا بــه هیــچ عنــوان 
ــد. هــردو نفــر اعتــراف  ــد، اصــا آنهــا روش خاصــی ندارن چنیــن رویــه ای را ندارن

کــرده انــد کــه زمانــی کــه دارنــد شــروع بــه نوشــتن مــی کننــد، صرفــا سکانســی را              
مــی نویســند کــه فکــر مــی کننــد بــه نظــر آنهــا جــذاب اســت. بعــد از اینکه نوشــته 
روی کاغــذ آمــد و آنهــا از ایــده بیشــتر لــذت بردنــد، کــم کــم شــروع مــی کننــد 
ســکانس هــای قبلــی و بعــدی را نوشــتن، تــا اینکــه نســخه اولیــه فیلــم نامــه آماده 
شــود. هیــچ نظــم و ترتیــب خاصــی هــم در ایــن میــان وجــود نــدارد. کوئــن هــا 
گفتــه انــد کــه بــه خاطــر ایــن شــیوه نوشــتن ، معمــوال وســط نوشــتن فیلــم نامــه 
دچــار عارضــه ناتوانــی در نویســندگی مــی شــوند و راه حــل آنهــا ایــن اســت کــه به 
ســرعت شــروع مــی کننــد بــه نوشــتن فیلــم نامــه ای جدیــد تــا دوبــاره ایــده هــای 
فیلــم نامــه قدیمــی بــه ذهنشــان برســد. از میــان دیگــر کارگــردان هایــی کــه فیلــم 
نامــه فیلــم خودشــان را مــی نویســند و شــیوه نویســندگی آنهــا شــبیه بــه کوئــن 

هــا اســت مــی تــوان بــه کوانتیــن تارانتینــو و مارتیــن مــک دونــا اشــاره کــرد. 
ــژه ای        ــای وی ــام ه ــک اله ــتنلی کوبری ــه از اس ــتند ک ــروف هس ــا مع ــن ه 7.کوئ
مــی گیرنــد و در هــر فیلــم خــود ادای دیــن هــای فراوانــی بــه فیلــم هــای اربــاب 
ــروی                    ــاب پی ــش ارب ــا در زندگــی خصوصــی و کاری خــود هــم از من ــد. گوی زده ان
مــی کننــد. از زندگــی خصوصــی بــرادران نــکات زیــادی در دســترس نیســت. آنهــا 
هــای و هــوی زیــاد ندارنــد. صــاف و ســاده و بــدون حاشــیه زندگــی مــی کننــد و 
ــان  ــا از زب ــم ی ــن هــا مــی دانی ــی کــه از کوئ ــن چیزهای ــم مــی ســازند. بهتری فیل
ــه اینکــه خــود آدم از  ــا توجــه ب خودشــان اســت یــا از زبــان عوامــل در صحنــه. ب
همــه چیــز مهــم تــر اســت ، پــس بــدون مقدمــه چینــی بیشــتر مــی رویــم ســراغ 

نقــل قــول هــای جــذاب بــرادران. 

نقل قول های جوئل
1 . مــا هیوالهایــی را خلــق مــی کنیــم و امــا بعــد نمــی دانیــم کــه چطــور بایــد 

آنهــا را کنتــرل کــرد
2 . مــا از بابــت فیلــم ســازی بــه طــور ویــژه ای خــوش شــانس هســتیم . بــا فــراق 
بــال فیلــم هایــی را مــی ســازیم کــه دوســت داریــم و آنهــا را طــوری مــی ســازیم 

کــه خودمــان مــی خواهیــم.
۳ . دنبــال اخــاق در شــخصیت هــای مــا مــی گردیــد ؟ مگــر خودتــان اخــاق 

داریــد ؟
ــا نیــکاس کیــج کار مــی  ــا " ب ــزرگ کــردن آریزون ــم " ب ــی کــه در فیل 4 . زمان
کردیــم او مشــهور نبــود. مــا بــا خیلــی از بازیگــران کار کــرده ایــم کــه ناشــناخته 

ــد و در حــال حاضــر سوپراســتار هســتند. بودن
۵ . بــه ایــن علــت اســتنلی کوبریــک را قبــول دارم چــون توانســت سیســتم فیلــم 
ســازی را دگرگــون کنــد. انــگار کــه او از قبــل برنامــه ای ویــژه بــرای خــود چیــده 

بــود تــا بتوانــد همــه سیســتم را از آن خــود کنــد. 
6 . فکــر مــی کنــم کــه اگــر هــر روز ســکانس هایــی کــه فیلــم بــرداری کــرده 
ایــد را ببینیــد، حــس مثبتــی از کلیــت فیلمتــان بگیریــد. هیجــان زده مــی شــوید و 

بــه بقیــه پروســه امیــدوار.
7 . خیلــی خوشــحال مــی شــوم کــه دیگــر بــه ســوال هایــی کــه دربــاره همــکاری 
مــن و ایتــان مــی پرســند جــواب ندهــم. واقعــا خســته کننــده اســت. اینکــه آیــا از 

دســت همدیگــر عصبانــی مــی شــویم یــا نــه و غیــره. 
8 . معمــوال عاقــه ای نــدارم کــه روی صندلــی بنشــینم و ببینــم کارگــردان فیلمی 
دارد ســاعت دربــاره اثــر خــودش صحبــت مــی کنــد. هیــچ وقــت نمــی توانــم خودم 

را تصــور کنــم کــه چنیــن کاری انجــام بدهم.
ــل  ــتور العم ــت دس ــچ وق ــم، هی ــی کنی ــتدیویی کار م ــا اس ــی را ب ــی فیلم 9 . وقت
ــا مــا کار مــی کنیــد ، هــر چیــزی  خاصــی از طــرف آنهــا نمــی شــنویم. وقتــی ب
کــه ببینیــد را بایــد قبــول کنیــد. خوشــبختانه اســتدیو هــم بــا مــا بــه غیــر از ایــن 
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رفتــار نکــرده اســت.
10 . همــه شــخصیت هایــی کــه مــی نویســید را بایــد دوســت داشــته باشــید. حتی 
آنهایــی کــه احمــق هســتند. آنهــا مخلوقــات عجیبــی هســتند کــه شــما خلقشــان 
کردیــد. اگــر مــن از شــخصیت هایــی کــه نوشــتم بــدم بیایــد حتــی نمــی توانــم 

تصــور کنــم کــه چطــور قــرار اســت دربــاره آنهــا چیــزی بنویســم. 

نقل قول های ایتان

1 . اینکــه فیلــم هــای غیــر تجــاری بســازی بــه هیــچ عنــوان کار جــاه طلبانــه ای 
نیســت. هــر فیلمــی در هــر موقعیتــی و بــه خاطــر زمانــی خــاص ســاخته می شــود. 
مــا بــه هیــچ عنــوان پدربــزرگ هیــچ جنبشــی در فیلــم ســازی نیســتیم. دهــه ۸۰ 
ســیل عظیــم فیلــم هــای مســتقل شــکل گرفــت و ایــن ماجــرا بیــش از حــد لــوس 
شــد. هــر فیلمــی کــه ارزان ســاخته شــده بــود مثــا قــرار بــود فیلــم خوبــی باشــد و 
فیلــم هــای اســتدیویی هــم فیلــم هــای بــدی بودنــد. در صورتــی کــه کامــا واضح 

اســت بــه مقــدار زیــادی فیلــم مســتقل بــد و فیلــم اســتدیویی خــوب داریــم.
2 . ماننــد هــر پروســه نویســندگی ، روزهــای خیلــی خوبــی وجــود دارد و روزهــای 
بســیار طاقــت فرســایی. فــرق ایــن اســت کــه حتــی در انتهــای روزهــای طاقــت 

فرســا هــم مــی تــوان انتظــار یــک اتفــاق خــوب را داشــت.
۳ . بــرای مــن، بــه عنــوان یــک بیننــده ، خیلــی جــذاب اســت کــه فیلمــی را روی 

پــرده ببینــم کــه دربــاره یــک بازنــده واقعــی در زندگــی اســت. 
4 . بخواهــم خاصــه کنــم ، جوئــل بــا بازیگــران بیشــتر از مــن صحبــت مــی کنــد 

و مــن بیشــتر از جوئــل بــا کارهــای صحنــه و فیلــم بــرداری ســر و کار دارم. 

۵ . هنگامــی کــه موســیقی متــن را بــرای فیلــم انتخــاب مــی کنیــم. هیــچ دلیــل 
خاصــی وجــود نــدارد کــه آیــا حــس مــا بــه آهنــگ درســت اســت ؟ آیــا در ایــن 
ــع  ــور مواق ــزد ؟ اینج ــر انگی ــده را ب ــات بینن ــد احساس ــی توان ــیقی م ــه موس لحظ
ــوش داد و  ــر گ ــه ای موســیقی را روی تصوی ــش زمین ــچ پی ــدون هی ــد ب ــط بای فق
تصمیــم گرفــت کــه بــرای صحنــه درســت انتخــاب شــده اســت یــا نــه. بــه همیــن 

ســادگی.
6 . بایــد از قبــل مطمئــن باشــیم کــه در حیــن کاری کــه قــرار اســت انجــام دهیــم 
، مقــداری هــم بــه خودمــان خــوش بگــذرد، در غیــر ایــن صــورت کاری را شــروع 

نمــی کنیــم.
7. جوایــز باعــث مــی شــود کــه مــردم توجــه بیشــتری بــه فیلــم هــا داشــته باشــند. 
ــم را در آخــر ســال  ــا فیل ــد ت ــد کــه چن فســتیوال هــا هــم خــوب اســت. هــر چن
انتخــاب کنیــد و بگوییــد یکــی در صــدا خــوب اســت و یکــی در تدویــن ، احمقانــه 

بــه نظــر مــی رســد.
8 . کار راحتــی اســت کــه بــه شــعور بیننــده هــا توهیــن کنیــد. مــردم بــه راحتــی 
ناراحــت مــی شــوند. مثــا وقتــی قهرمــان فیلــم مــا ماننــد کلیشــه هــای قهرمــان 
هــای هالیــوود نیســت ، خــب کامــا مشــخص اســت کــه ایــن فیلــم قــرار نیســت 

مــورد رضایــت همــه قــرار بگیــرد. 
9 . مــا تــا بــه حــال مجبــور نبودیــم هیــچ نکتــه ای از فیلــم خودمــان را بــه تعدادی 

تهیــه کننــده اثبــات کنیم.
ــم.  ــق بودی ــان موف ــای خودم ــم ه ــی فیل ــود ده ــت س ــه از باب ــا همیش 10 . م
ــزی  ــن چی ــم نیســت کــه واضــح اســت چنی ــاردی عظی منظــورم درآمدهــای میلی
را بلــد نیســتیم. منظــورم از خــرج کــردن و برگردانــدن مقــداری ســود قابــل توجــه 

ــم. ــوده ای ــدم ب ــت ق ــن مــورد همیشــه ثاب اســت. در ای
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ـــوان مخاطـــب  ـــه عن ـــا ب ـــا م ـــم چیســـت؟ آی ـــن فیل ـــر( ای ـــه گونه)ژان ـــی شـــود ک ـــی م ـــان تداع ـــن ســـوال در ذهنم ـــود آگاه ای ـــم ناخ ـــی کنی ـــت م ـــورد فیلمـــی صحب ـــی در م وقت
ـــد. ـــترن ببین ـــای وس ـــم ه ـــد فیل ـــعی کن ـــد و بیشـــتر س ـــح ده ـــی ترجی ـــی- تخیل ـــر علم ـــه ژان ـــترن را ب ـــر وس ـــی زان ـــاید یک ـــا ش ـــر. مث ـــا خی ـــی پســـندم ی ـــر را م ـــن ژان ای

ـــت  ـــر را دوس ـــورد نظ ـــر م ـــی ژان ـــر کس ـــد و اگ ـــده ان ـــاخته ش ـــر س ـــک زان ـــان در ی ـــم هایش ـــتر فیل ـــا بیش ـــه و... تقریب ـــرجیو لئون ـــکاک، س ـــل هیچ ـــان مث ـــی از کارگردان برخ
ـــت.  ـــده اس ـــاخته ش ـــف س ـــای مختل ـــش در ژانره ـــم های ـــک و ... فیل ـــل: کوبری ـــان مث ـــر از کارگردان ـــی دیگ ـــر خ ـــا ب ـــرد. ام ـــی ب ـــذت م ـــان ل ـــم هایش ـــد، از فیل ـــته باش داش
ـــینما  ـــر س ـــاب هن ـــه در کت ـــر ک ـــف  ژان ـــه تعری ـــر ب ـــورت مختص ـــه ص ـــن ب ـــرای همی ـــم. ب ـــی کنی ـــا بررس ـــن ه ـــینمای کوئ ـــورد س ـــاله را در م ـــن مس ـــت ای ـــر اس ـــال بهت ح

ـــم: ـــی پردازی ـــده، م ـــاره ش ـــه آن اش ب
ژانرها مجموعه ای از قواعد برای ساختار روایی شکل می دهد که هم برای فیلمساز و هم برای بیننده آشنا هستند.

ـــی  ـــی ٬  تخیل ـــای علم ـــم ه ـــوند. فیل ـــی ش ـــناخته م ـــترک ش ـــوع مش ـــک موض ـــا از روی ی ـــا عموم ـــی ژانره ـــدارد. بعض ـــود ن ـــا وج ـــناخت ژانره ـــرای ش ـــد ب ـــل واح ـــک اص ی
ـــد. ـــی دهن ـــرار م ـــود ق ـــوع خ ـــاده را موض ـــق دورافت ـــی در مناط ـــترن زندگ ـــم وس ـــتند و فیل ـــرفته هس ـــوژی پیش ـــک تکنول ـــاره ی ی ـــوال درب معم

ـــوآر،  ـــی از ن ـــید. رگه های ـــی باش ـــر اتفاق ـــر ه ـــد منتظ ـــه می توانی ـــر لحظ ـــی، ه ـــان کوئن ـــرار داد. در جه ـــر ق ـــک ژان ـــوان در ی ـــی ت ـــا نم ـــا را الزام ـــن ه ـــای کوئ ـــم ه فیل
ـــه  ـــای صحن ـــاس و طراحی ه ـــدل لب ـــاید در م ـــن، ش ـــرادران کوئ ـــار ب ـــترن در آث ـــا روح وس ـــد. مث ـــا دی ـــای آن ه ـــر فیلمنامه ه ـــوان در اکث ـــه می ت ـــترن را ک ـــدی و وس کم
ـــای  ـــوای کابوی ه ـــال و ه ـــا ح ـــن کام ـــار کوئ ـــای آث ـــی آدم ه ـــات معرفت ـــخصی و خصوصی ـــای ش ـــان دارد. دنی ـــی جری ـــخصیت های اصل ـــه ش ـــی در رگ و ریش ـــد، ول نباش
ـــتری  ـــی بیش ـــا نزدیک ـــخصیت ها، عم ـــت ش ـــم پرداخ ـــا و ه ـــم فض ـــه ه ـــن ک ـــرادران کوئ ـــترن ب ـــای وس ـــه در فیلم ه ـــان چ ـــن جری ـــود. ای ـــاد آور می ش ـــترن را ی ـــار وس آث
ـــه  ـــردی ک ـــون م ـــاری چ ـــم در آث ـــت و ه ـــا نیس ـــرای پیرمرد ه ـــی ب ـــی و جای ـــهامت واقع ـــی، ش ـــراد کجای ـــد:  ای ب ـــود مانن ـــده می ش ـــر دارد دی ـــن ژان ـــای ای ـــه مؤلفه ه ب
ـــردی  ـــگر را در م ـــن آرایش ـــوان اد کری ـــی ت ـــا م ـــرد. آی ـــدا ک ـــوان پی ـــترن نمی ت ـــک وس ـــان ی ـــا جه ـــی از آن ب ـــر ارتباط ـــه در ظاه ـــزرگ ک ـــکی ب ـــو و لبوفس ـــود، فارگ ـــا نب آنج

ـــرد؟  ـــور نک ـــته تص ـــوی بازنشس ـــک کاب ـــود  ی ـــا نب ـــه آنج ک
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کمدی، نوآر، وسترن
ـــدی  ـــه کم ـــیم ک ـــه میرس ـــن نتیج ـــه ای ـــا ب ـــن ه ـــای کوئ ـــم ه ـــدن فیل ـــا دی ب
ــار  ــا آثـ ــر بـ ــال های اخیـ ــت. در سـ ــت بیشتریسـ ــا دارای اولویـ ــرای آن هـ بـ
بـــرادران کوئـــن، تعریـــف تـــازه ای از کمـــدی مطـــرح شـــد کـــه متأســـفانه 
ــا  ــای این هـ ــد. در فیلم هـ ــال نشـ ــر دنبـ ــازان دیگـ ــط فیلمسـ ــیرش توسـ مسـ
هـــم مجموعـــه ای از زیرژانرهـــای کمـــدی وجـــود دارد. مثـــا هـــم کمـــدی 
ـــس  ـــم. در پ ـــده در فیل ـــراق ش ـــای اغ ـــا و موقعیت ه ـــم آدم ه کام هســـت و ه
از خوانـــدن بســـوزان کـــه کمـــدی درجـــه یکـــی اســـت، درســـت اســـت کـــه 
ـــورد،  ـــم می خ ـــه چش ـــم ب ـــانه ه ـــی سرخوش ـــد و حالت ـــور دارن ـــه حض ـــی ابل آدم های
امـــا در   نهایـــت می بینـــی کـــه فاجعـــه ای بـــزرگ بـــا زبـــان طنازانـــه تعریـــف 
ـــی  ـــاه قربان ـــای بی گن ـــری آدم ه ـــک س ـــم ی ـــن فیل ـــای ای ـــت. در انته ـــده اس ش
و کشـــته می شـــوند. ایـــن خیلـــی غـــم انگیـــز اســـت، ولـــی مـــا در لحظـــه 
می خندیـــم. یـــک جـــور احســـاس پیچیـــده مـــدرن بـــه وجـــود می آیـــد کـــه 

ــت. ــا ناراحـ ــحالی یـ ــی خوشـ نمی دانـ

ـــا  ـــدی ب ـــای کم ـــر ژانره ـــی از زی ـــور یک ـــه ی ظه ـــاد عرص ـــصت و هفت ـــه ش ده
عنـــوان »کمـــدی ســـیاه« بـــود، در ســـال های بعـــد از جنـــگ جهانـــی دوم و 
ـــه  ـــداوم ب ـــد م ـــوءظن، تهدی ـــی، س ـــای جاسوس ـــه فض ـــی ک ـــرد، دوران ـــگ س جن
ـــا  ـــب کشـــورهای دنی ـــر فضـــای اغل ـــگ ب ـــاره ی جن ـــروع دوب ـــرس از ش ـــگ و ت جن
ـــه  ـــد ک ـــاخته ش ـــیاه س ـــخ و س ـــوچ، تل ـــن پ ـــا مضامی ـــی ب ـــود، فیلم های ـــم ب حاک
در فضایـــی کمیـــک انســـان ها را موجوداتـــی احمـــق، طمـــع کار، منفعت طلـــب 
ـــاخت  ـــیوه ی س ـــن ش ـــرزن. ای ـــن پی ـــه قاتلی ـــی داد از جمل ـــان م ـــت کار نش و جنای
ـــه  ـــت ک ـــارودی« اس ـــوان »پ ـــا عن ـــدی ب ـــای کم ـــر ژانره ـــی از زی ـــدی یک کم
اســـاس آن بـــه هجـــو کشـــیدن موقعیت هـــای جـــدی در فیلم هـــای گوناگـــون 
از ژانرهـــای مختلف بـــرادران کوئـــن در ســـال ۱۹۹۴ بـــا بازســـازی اثـــر 
ــا  ــکار آنهـ ــد و افـ ــاره ای از عقایـ ــه عصـ ــاندر مکندریـــک کـ ــان الکسـ درخشـ
)نقـــش تقدیـــر در زندگـــی، حســـاب نکـــردن روی هیـــچ نقشـــه و برنامـــه ای، 

ـــدی  ـــود کم ـــه ب ـــش نهفت ـــه و ...( در محتوای ـــک لحظ ـــور در ی ـــدن ام ـــراب ش خ
ـــد.  ـــه کردن ـــود اضاف ـــار خ ـــه آث ـــه کارنام ـــری ب ـــیاه دیگ س

ـــتی  ـــاده و سرراس ـــتان س ـــا داس ـــن ه ـــار کوئ ـــر آث ـــون دیگ ـــرزن  همچ ـــن پی قاتلی
دارد کـــه بـــا تبحـــر ســـازندگانش طـــوری روایـــت مـــی شـــود کـــه احســـاس 
ـــاره آن  ـــون درب ـــه تاکن ـــم ک ـــر طرفی ـــتان بک ـــوع و داس ـــک موض ـــا ی ـــم ب ـــی کنی م
ـــس(  ـــام هنک ـــی.اچ ُدّر )ت ـــور ج ـــام پروفس ـــه ن ـــابقه داری ب ـــم. دزد س ـــنیده ای نش
ـــی  ـــت، م ـــواد اس ـــم س ـــی و ک ـــاده دل، مذهب ـــی س ـــه پیرزن ـــن ک ـــراغ مانس را س
رود و یکـــی از اتـــاق هـــای آن را اجـــاره مـــی کنـــد، تـــا بـــه ایـــن بهانـــه از 
ـــت و  ـــکاران دس ـــک هم ـــه کم ـــود دارد، ب ـــه وج ـــر خان ـــه زی ـــردابی ک ـــق س طری
ـــرار  ـــه ق ـــا خان ـــاورت ب ـــه در مج ـــی ک ـــدوق کازینوی ـــه صن ـــه دارد، ب ـــی ک ـــا چلفت پ

ـــود. ـــب ش ـــی آن را صاح ـــد میلیون ـــتبرد زده و درآم دارد، دس
ــات  ــه اثبـ ــود را بـ ــتند خـ ــه در کمـــدی توانسـ ــد از اینکـ ــرادران کوئـــن بعـ بـ
ــی  ــهامت واقعـ ــم شـ ــد. فیلـ ــزی زدنـ ــترن گریـ ــینمای وسـ ــه سـ ــانند، بـ برسـ

تاییدیســـت بـــر ایـــن حـــرف.
 بـــرادران کوئـــن رمـــان چارلـــز پورتیـــس  را منبـــع اقتبـــاس فیلـــم جدیـــد 
ـــوان   ـــن عن ـــا همی ـــی ب ـــال ۱۹۶۹ فیلم ـــه در س ـــد. در حالی ک ـــرار داده  ان ـــود ق خ
)شـــهامت واقعـــی( بـــه کارگردانـــی »هنـــری هاتـــاوی« بـــر اســـاس رمـــان 
ـــم  ـــه ۶۰  ه ـــم ده ـــترن های مه ـــی از وس ـــه یک ـــده و ب ـــاخته ش ـــس« س »پورتی
ـــم  ـــران فیل ـــل از اک ـــن قب ـــرادران کوئ ـــن رو ب ـــاید از همی ـــود. ش ـــده ب ـــل ش تبدی
ـــه  ـــت. بلک ـــاوی نیس ـــم هات ـــازی فیل ـــا بازس ـــم آنه ـــه فیل ـــدند ک ـــر ش ـــا متذک باره
روایـــت شـــخصی آنهـــا از رمـــان پورتیـــس اســـت. کوئن هـــا معتقـــد بودنـــد 
ـــث  ـــن باع ـــوده و همی ـــن نب ـــزه و خش ـــی بام ـــدازه کاف ـــه ان ـــاوی ب ـــخه هات نس
ـــه  ـــی مولف ـــد. تمام ـــس بیفتن ـــان پورتی ـــاره از رم ـــاس دوب ـــه فکـــر اقتب ـــا ب شـــده آنه
هـــای راســـتین ســـینمای وســـترن در جـــای جـــای فیلـــم بـــر شـــما خـــود را 
ـــدام و  ـــم اع ـــا مراس ـــزاس ت ـــتهای تگ ـــترده دش ـــای گس ـــد : از نماه ـــی نمایانن م
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ـــاید  ـــون. ش ـــرای قان ـــور اج ـــر مأم ـــا کانت ـــکار ب ـــد جنایت ـــلول بن ـــی شش رویاروی
ـــن  ـــن«   ای ـــینمایی«برادران کوئ ـــر س ـــک ژان ـــاخت از ی ـــچ بازس ـــا هی ـــر و ی در کمت
ـــا  ـــد ام ـــداده ان ـــان ن ـــد آن نش ـــت قواع ـــه رعای ـــزم ب ـــد و مل ـــود را متعه ـــه خ گون
ـــه و  ـــوخ طبعان ـــره ش ـــان نگ ـــاز هم ـــه ب ـــود ک ـــی ش ـــع نم ـــر مان ـــن ام ـــه اب البت
خـــاص آنهـــا بـــر فیلـــم ســـایه نیفکنـــده و ژانـــر را بســـیار زبرکانـــه ندایـــت 

ـــد. نکن
ـــم برخـــاف فیلمهـــای وســـترن نوعـــی و شـــهامت واقعـــی ۱۹۶۹ کـــه  ـــن فیل در ای
ـــی  ـــا در مـــی آورد، مت ـــه همـــه را از پ ـــک تن ـــود و ی ـــم ب ـــن نقـــش اول فیل جـــان وی
ـــرد  ـــی گی ـــرار م ـــتان ق ـــز داس ـــتینفلد( در مرک ـــی س ـــز هیل ـــرت انگی ـــازی حی ـــا ب )ب
ـــای  ـــه کنش ه ـــی هم ـــور اساس ـــی مح ـــاص دوران نوجوان ـــیرینی خ ـــا آن ش و  ب
عاطفـــی و احساســـی فیلـــم قـــرار می گیـــرد ، حتـــی از آن فراتـــر بـــا حالتـــی 
ـــا  ـــابگرانه ب ـــیار حس ـــه بس ـــف داده ک ـــدر از ک ـــه ای پ ـــر بچ ـــون دخت ـــه چ ـــتوار ن اس
ـــناخت  ـــون و ش ـــر قان ـــه ب ـــا تکی ـــد ، ب ـــی کن ـــو م ـــدرش گفتگ ـــوت پ ـــنده تاب فروش
درســـت آن حـــق و حقـــوق خانـــواده اش را از صاحـــب اصطبـــل مـــی گیـــرد 
ـــه را  ـــی عاطف ـــی و ب ـــن ، الابال ـــرن خش ـــتر کاگب ـــتوار  روس ـــدرت و اس ـــا ق و  ب
ـــی را رام  ـــوف وحش ـــی آورد و الب ـــود در م ـــتخدام خ ـــه اس ـــدر ب ـــام پ ـــرای انتق ب

ـــد. ـــی کن م
ـــوآر  ـــر ن ـــد، ژان ـــاخته ان ـــم س ـــن در آن فیل ـــرادران کوئ ـــه ب ـــری ک ـــر دیگ ـــا ژان ام
اســـت. در ادامـــه ســـعی داریـــم تـــا فیلـــم  فارگـــو را از لحـــاظ نـــوآر بـــودن 

ـــم: ـــی کنی بررس
ـــی  ـــب در فضای ـــای عجی ـــا و آدم ه ـــق فضاه ـــرای خل ـــت ب ـــی اس ـــو، کوشش فارگ
ـــرا  ـــی. ماج ـــی و خیال ـــای واقع ـــه  ه ـــا مای ـــوخی ب ـــخ  زده و ش ـــن و ی ـــرد و خش س
ـــه  ـــرف هم ـــفیدی ب ـــه س ـــی ک ـــد؛ جای ـــاق می افت ـــوتا اتف ـــه  س ـــم در مین ـــای فیل ه
ـــاس  ـــه و لب ـــی صحن ـــرای طراح ـــادی ب ـــکان زی ـــدان ام ـــه و یخ بن ـــا را فراگرفت ج

باقـــی نمی گـــذارد. آنهـــا در فارگـــو بـــا هجـــو نمـــودن قواعـــد فیلـــم نـــوآر 
تـــاش کردنـــد بـــه نوعـــی ســـینمای بازیگوشـــانه نزدیـــک شـــوند. اصطـــاح 
فیلـــم نـــوآر را نخســـتین بـــار منتقـــدان فرانســـوی در ســـال ۱۹۴۶ بـــه زیـــر 
مجموعـــه ای از فیلم هـــای ُپرهیجـــاِن درجـــه بی هالیـــوودی اطـــاق کردنـــد 
کـــه بـــه دنیـــای گنگســـترها و جنایت کارهـــا می پرداخـــت. فیلم هـــای نـــوآر 
ـــا ۱۹۵۸  ـــال های ۱۹۴۱ ت ـــه س ـــی در فاصل ـــدار سیاس ـــک دوره ناپای ـــول ی محص
ـــاد  ـــکا ایج ـــرد« در امری ـــگ س ـــی دوم و »جن ـــگ جهان ـــه جن ـــد، دوره ای ک بودن
ـــا  ـــدت ب ـــه ش ـــی« ب ـــال ها »رؤیـــای آمریکای ـــن س ـــود. در ای ـــرده ب ـــی ک ناآرام

از  مجموعــــه ای  ژانرهـــا 
ــاختار  ــرای س ــد بــ قواعــ
روایــی شــکل مــی دهــد 
ــاز  ــرای فیلمس ــم بـ ــه ه ک
ــنا  ــده آش ــرای بینن ــم ب و ه

. هســتند
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ـــد. ـــده بودن ـــازار کار ش ـــان وارد ب ـــود و زن ـــده ب ـــه ش ـــران مواج بح
ـــراد  ـــِب اف ـــه در قال ـــر، بلک ـــا همس ـــادر ی ـــت م ـــه در هیئ ـــان را ن ـــوآر زن ـــم ن فیل
ــای  ــه لباس هـ ــس بـ ــیک پوش و ملبـ ــن و شـ ــانه های پهـ ــا شـ ــاف کار بـ خـ
پولـــک دار نشـــان می دهـــد، امـــا مـــارج گاندرســـن، در فارگو آشـــکارا، 
کاریکاتـــوری از چنیـــن افـــرادی اســـت. مـــارج زنـــی خانـــه دار، نـــه چنـــدان 
ـــواره  ـــت و ق ـــب قام ـــرزی نامناس ـــه ط ـــه ب ـــکل ـ ک ـــای بدش ـــا لباس ه ـــذاب، ب ج
او را می پوشـــاند ـ و مهم تـــر از آبســـتن اســـت، و اشـــتهایی ســـیری ناپذیر 
در خـــوردن انـــواع غـــذا دارد و به شـــکلی دیگـــر بـــه هجـــو »فیلـــم نـــوار« 
و شـــخصیِت »فـــاِم قاتـــل« می پـــردازد. همچنیـــن در فیلـــم نـــوآر بیـــش از 
آن کـــه انگیـــزه پلیـــس یـــا کارآگاه خصوصـــی بـــرای رســـیدگی بـــه پرونـــده 
ـــبب  ـــه مس ـــت ک ـــرح اس ـــی مط ـــواالت زن ـــد، کاوش در اح ـــرح باش ـــت مط جنای
ــال  ــن حـ ــت، و در عیـ ــا اسـ ــا و درگیری هـ ــا، کش مکش هـ ــی توطئه هـ اصلـ
تمایـــل عاطفـــی و احساســـی پلیـــس یـــا کارآگاه بـــه او امـــکان حـــل معمـــا 
را فراهـــم می ســـازد؛ امـــا در فارگـــو زن )یعنـــی مـــارج گاندرســـن( خـــودش 
ــد، و در  ــاس می پوشـ ــد لبـ ــت، بـ ــتن اسـ ــوهر دارد، آبسـ ــت، شـ ــس اسـ پلیـ
ـــم  ـــه ای ه ـــد. در صحن ـــه کن ـــراز عاق ـــه او اب ـــی ب ـــه کس ـــت ک ـــی نیس موقعیت
ــردد،  ــه می گـ ــتوران مواجـ ــابق اش در رسـ ــتاِن سـ ــی از دوسـ ــا یکـ ــه او بـ کـ

ــود. ــدل می شـ ــدو رد و بـ ــن آنـ ــی بیـ ــادی و معمولـ ــای عـ حرف هـ
شـــاید بـــرادران کوئـــن از ژانـــر هـــای دیگـــری مثـــل: جنایـــی و... اســـتفاده 
ـــد  ـــر چن ـــده. ه ـــان ش ـــان پنه ـــودن ژانرش ـــوآر ب ـــا در دل ن ـــا آن ه ـــد ام ـــرده ان ک

ـــی و ... روی  ـــگ، تاریخ ـــر جن ـــا ژان ـــی ب ـــم های ـــه فیل ـــا ب ـــده آن ه ـــاید در آین ش
بیاورنـــد و تنهـــا زانـــری کـــه از آن هـــا بعیـــد اســـت بســـازند، ژانـــر علمـــی 
ـــاد  ـــی ایج ـــی واقع ـــاص را در فضای ـــت خ ـــا موقعی ـــه آن ه ـــرا ک ـــت. چ ـــی اس تخیل
ـــا  ـــک ی ـــتند و متافیری ـــی هس ـــان واقع ـــخصیت هایش ـــه ی ش ـــد و هم ـــی کنن م
ـــان  ـــتر کارهایش ـــی در بیش ـــدارد. حت ـــی ن ـــان جای ـــه در کارهایش ـــروی ماورالطبیع نی
ـــت  ـــر داش ـــد در نظ ـــا بای ـــد. ام ـــی کنن ـــتفاده نم ـــم اس ـــزه ه ـــای وی ـــوه ه از جل
ـــن  ـــه ای ـــد ک ـــاید روزی برس ـــرد و ش ـــی ک ـــش بین ـــود پی ـــی ش ـــده را نم ـــه آین ک

ـــد ! ـــی روی بیاورن ـــی- تخیل ـــر علم ـــه ژان ـــرادران ب ب

مبانی ســـینما- ویلیام اچ فیلیپس)جلد دوم(- ترجمه ی رحیم قاســـمیه
گفتگـــوی مهرزاد دانش با اصغر فرهادی در مورد کمدی

مقاالت سینمایی همشهری جوان

منـابع:
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ــری  ــه را تاســف هن ــن ده ــردازان ســینما ای ــخ پ ــادی. برخــی تاری دهــه ی ۸۰ می
بــرای هالیــوود دانســتند. پــس در آمــدی نــا امیــد کننــده بــرای شــکوفایی شــگفت آور 

صنعــت بعــد از کهنــه شــدن ســنت هــا و رکــود اقتصــادی در طــول دهــه ی 7۰.
ــوود  ــانس هالی ــا رنس ــد ی ــروع جدی ــوان ش ــه عن ــه ب ــزی ک ــوع از چی ــن موض  ای
شــناخته مــی شــود جداســت. در هالیــوود آن زمــان، بــه عنــوان یــک مرکــز هنــری 
فرهنگــی، مجادلــه هــای معمــول ســر جــای خــود بــود کــه همــراه بــا تغییرهــای 
ــن  ــل ماحضــه تری ــت. از قاب ــی گرف ــت فیلمســازی صــورت م اقتصــادی در صنع
ــه  ــتدیوها ب ــد اس ــع تعه ــرای تصری ــاش ب ــه ت ــوان ب ــی ت ــا م ــری ه ــن درگی ای
قانونــی همــه جانبــه بــه نفــع فیلمســازی بلــک باســتر بــا کمتریــن وجــه مشــترک 
ــه و  ــان صحن ــا هیج ــم ه ــن فیل ــرد. در ای ــاره ک ــام اش ــن ع ــه مخاطبی ــبت ب نس
ــرد.  ــدا ک ــت پی ــی ســبک ارجحی ــم و حت ــا، ت ــی شــخصیت ه ــه پیچیدگ اکشــن ب
امــا صنعــت دیگــری کــه در دهــه ی هفتــاد میــادی پدیــدار شــد را نمــی تــوان 
ــاد جهــش  ــان افت ــن زم ــاق مهــم دیگــری کــه در ای ــح داد. اتف ــه ســادگی توضی ب
عمیــق ایدئولوژیکــی در جامعــه ی آمریــکا بــود کــه جهتــی بــه ســوی جانــب داری 
ــا بــردن  از رونالــد ریگــن پیــش گرفــت، کســی کــه در ســال ۱۹۸۰ موفــق شــد ب

ــر دهــد.  ــات ریاســت جمهــوری  برخــی سیاســت هــا را تغیی انتخاب

هالیوود در دهه ی هشتاد و نود میالدی
دلیلــش هرچــه بــود، شــروع دهــه بــا یــک عقــب نشــینی همــراه بــود. کــه از دیــد 
بســیاری ایــن اتفــاق بــه صــورت کامــا تجربــی و بــه مــرور بــه وقــوع پیوســت. 
ــانس  ــرمایه داری رنس ــینمای س ــه س ــبک گرایان ــه و س ــم پردازان ــازی ت از فیلمس

ــت  ــد. در پس ــی ش ــانه م ــاختن رس ــر س ــث معتب ــت باع ــم، واقعی در مدرنیس
مدرنیســم رســانه بــه واقعیــت اعتبــار مــی دهــد. اگــر ایــن را بــاور نداریــد فقــط 
ــل  ــه ی “درســت مث ــا جمل ــون اتفاقــی واقعــی را ب ــا کن ــار ت ــد ب ــد چن فکــر کنی

ــد.  ــود” شــرح دادی ــم ب ــک فیل ی
برد هولند

ــی و  ــد بان ــه( مانن ــی آیکانیــک )شــمایل گون ــم های ــا تکــرار فیل ــه ت ــوود گرفت هالی
کایــد بــه کارگردانــی آرتــور پــن)۱۹۶7(  تــا فیلــم هایــی ماننــد اینــک آخــر زمــان  

ــوال. )۱۹7۹( ســاخته ی کاپ
کــه بــه صــورت اغــراق گرایانــه ایــی بــرای دهــه اش حماســی اســت٬ در آن زمــان 
فیلــم هایــی بــا بودجــه ی اســتدیویی و تهیــه کنندگــی گســترده اصــوال فیلــم هــای 
مســتقل شــناخته مــی شــدند. فیلــم هایــی کــه نــه تنهــا جامعــه ی آمریکایــی بلکــه 
ــاد فرهنگــی ســینمای  ــد و از پ ــد مــی کردن ــز نق ــوود را نی فیلمســازی ســنتی هالی

هنــری اروپــا بــا تاکیــد ویــژه بــر مــوج نــوی فرانســه اقتبــاس مــی کردنــد.
ــه  ــوان ب ــی ت ــده، م ــت ش ــای صحب ــه ه ــاف ده ــدن اخت ــر دی ــح ت ــرای واض ب
ــی  ــن دو دوره صــورت م ــم در ای ــان فیل ــای قهرمان ــه در شــخصیت ه ــری ک تغیی
گیــرد رجــوع کــرد. پروتاگونیســت نوعــی دهــه ی 7۰  فــردی بــرون گــرا امــا بیــزار 
از دنیــای اطــراف اســت کــه تــاش مــی کنــد نقطــه ایــی بــا ارزش هــای اخاقــی 
ــل  ــه دلی ــا از لحــاظ شــخصیتی ب ــد ام ــدا کن ــی پی ــرای زندگ ــر ب ــی معتب ــا روش ی
ــکا شکســت مــی خــورد. )ضعــف  ــر نقــص آمری ــا اجتمــاع پ ضعفــی در خــودش ی

ــی( ماننــد ــا روان اخاقــی، جســمی ی
ترویــس بــکل در راننــده تاکســی )۱۹7۶( جــو بــاک و رتــزو ریــزو در کابــوی نیمــه 
شــب  )۱۹۶۹( هــری کال در مکالمــه )۱۹7۴( لنــی بــروس در لنــی )۱۹7۴( و همه ی 

شــخصیت هــای فیلــم هــای رابــرت آلتمــن.
 در دهــه ی پیــش روی ایــن قهرمانــان مــا راکــی هــا و رمبــو هــا را داریــم کــه آنهــا 
نیــز یــا بــا نارضایتــی از زندگیشــان دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و یــا بــا ضعــف 
هــای جامعــه ی آمریکایــی بــه مشــکل مــی خورنــد امــا ایــن قهرمانــان بــه هیــچ 
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وجــه منــزوی و شکســت خــورده نیســتند.
ــر ارزش هــای اجتماعــی و سیاســی  ــن تغیی همچنی
دهــه پــس از ریاســت جمهــوری ریــگان باعــث شــد 
ــود  ــه خ ــد ب ــی جدی ــی فرم ــتان گوی ــیوه ی داس ش
ــی  ــی رهای ــا توانای ــخصیت ه ــه در آن ش ــرد ک بگی

ــد. پیــدا کــردن را دارن
داســتانهایی کــه در دهــه ی ۸۰ محبــوب ســینما بود 
ــود.  ــوود ب ــیک هالی ــینمای کاس ــه س ــتی ب بازگش
ــی کــه  ــی ای ــان هــا معمــوال نقطــه ی اخاق قهرم
بــه دنبالــش بودنــد در تــاش و کار زیــاد، بردبــاری 
و اراده مــی یافتنــد. مــی تــوان گفــت پروتاگونیســت 
ــرژی  تنهــای رنســانس ســینما، ناگهــان خشــم و ان
ــا غیرمنتظــره  ــی درســت ام ــه ســمت هدف اش را ب
هدایــت مــی کنــد و بــه قهرمانــی شکســت ناپذیــر 
تبدیــل مــی شــود کــه از ارزش هــای آمریــکا دفــاع 

مــی کنــد. راکــی )۱۹7۶( خــون اول )۱۹۸۲(. 
در تضــاد ایــن هــا مــا شــخصیت هــای پــر ضعــف و 
ناراضــی فیلــم هــای بــرادران کوئــن را مــی بینیــم. 
ــه  ــد ک ــی دهن ــان م ــا نش ــه م ــی را ب ــه آمریکای ک
هرکســی تنهــا و مســتقل از دیگــران اســت. در 
داســتان گوییهــای جــدی تــر، تدبیــر شــخصیت هــا 
بــرای خودبهســازی بــه منظــور رهایــی از مشــکات 
خانوادگــی، مالــی یــا روانــی، پایــان ناگزیــر و 
پوچگرایانــه بــرای آنهــا رقــم مــی زنــد. پایانــی کــه 
ــون  ــه خ ــم نمون ــر در فیل ــه ی ویس ــه جمل ــا را ب م
ــی  ــود” م ــی ش ــراب م ــز خ ــه چی ــه هم “همیش

ــاند. رس
 بــا وجــود شکســت و بدشانســی بعضی از شــخصیت 
ــه  ــم نمون ــی مــی رســند. ویســر در فیل ــه تعال هــا ب

خــون ســعی دارد خشــم مارتــی را بــه ســود خــودش تمــام کنــد امــا موفــق نمــی 
شــود. بدشانســی همــه جــا او را شکســت مــی دهــد. و در آخــر حتــی حــق داشــتن 
ــا   ــا ب ــرد. ام ــرد اشــتباهی” از او مــی گی ــوان “ف ــه عن ــر خــوردن ب ــا تی ــت را ب هوی
ــات  ــر اتفاق ــاید ب ــر ش ــودش، ویس ــن خ ــی از نفری ــاید دانای ــخ و ش ــی تل ــده ای خن
غیرقابــل پیــش بینــی و ناخوشــایند زندگــی اش پیــروز نشــود امــا آنهــا را بــا چیرگــی 

ــذارد.   ــر می گ ــت س پش

شروعی پست مدرن: خون ساده
“خــون ســاده ســبکی منظــم تــر و هوشــیارتر را دنبــال مــی کنــد. مــا بــه تگــزاس 
ــا و  ــخه ه ــم. نس ــی از آن پرداختی ــه ای غیرواقع ــه نمون ــه ب ــم بلک ــی نپرداختی واقع
داســتان هــای شــبیه واقعیــت. موضــوع “اشــتیاق قتــل” بــود. مــوارد بســیار زیــادی در 
تگــزاس اتفــاق افتــاد کــه قســمتی از تفکــر عمومــی شــد. امــا نتیجــه ای کــه از آن به 
دســت آمــد بــرای مــا مهــم بــود زیــرا کــه ایــن فیلــم بــه عنــوان برشــی از زندگــی 
تصــور شــد. داســتانی از عمــد ســاختگی کــه محــل وقــوع حادثــه اش بــه راحتــی مــی 

(Positif  توانســت مکانــی هیجــان انگیــز باشــد.”)جوئل کوئــن در مصاحبــه در
فیلــم  خــون ســاده بــرادان کوئــن بــه عنــوان یکــی اولیــن فیلــم هایــی از کارگــردان 
جوئــل کوئــن تاشــی بــرای فیلمســازی بــا وفــاداری بــه پســت مدرنیســم امــا بــه 
همــراه بــا ادغــام ژانرهــا محســوب مــی شــود. پرداختــن دقیــق بــه شــرح ســبک 
فیلــم کار ســختی اســت نــه تنهــا چــون ایــن فیلــم از خصوصیــات ژانــر فیلــم نــوآر، 
کمــدی و فیلــم هایــی کارآگاهــی و ژانــر ثریلــر بهــره مــی بــرد، بلکــه بــه صــورت 
ــی ناشایســتی در ســبک خــود پســت مــدرن اســت.  اســتفاده  بســیار واضــح و حت
ی آشــکار از سمبولیســم و آنچــه فردریــک جفرســون بــه عنــوان “حضــور مطلــق 

پاســتیش” بیــان مــی کنــد. 
مــی تــوان بــا قاطعیــت گفــت کــه خــون ســاده محصولــی نــوآور از صنعــت فیلــم 

هــای پســت مــدرن نئونــوار اســت . بهتریــن الگــو بــرای ایــن ســبک را مــی تــوان 
ــرادران  ــدان نســبت داد.ب ــس کاس ــاخته ی الرن ــت )۱۹۸۱( س ــادی هی ــم ب ــه فیل ب
ــوآر،  ــه ی ن ــه درونمای ــان ب ــت نوستالژیکش ــا بازگش ــم ب ــن فیل ــن ای ــن در ای کوئ
ــوا و تویســت  ــه محت ــک ب ــودن تکنی ــب ب ــده، غال ــزو فریبن ــه انگی ــر وسوس تصاوی
ــب  ــان مخاط ــردن و هیج ــوش ک ــرای مش ــا ب ــدی را صرف ــار و کم ــای مرگب ه
ــد  ــی گوی ــون پالمرم ــه بارت ــور ک ــال، آنط ــه هرح ــاده، ب ــون س ــد . خ ــه کردن اضاف
ــم  ــزی” اســت کــه اســتاندارد هــای حــرص، هــوس و فســاد را در ت فیلمــی “غری
نــوآر دوبــاره شــکل مــی دهــد. کارآگاه وامانــده و فــم فتــال نیــز حضــوری هرچنــد 

ــد.  کمرنگــی دارن
ایــن تغییــر شــکل بــا بهــره بــرداری از تکنیــک هــای فیلــم هــای کمــدی و ثریلــر 
ــرا  ــد زی ــر عمــل مــی کن ــم هــای کمــدی و ثریل ــد فیل ــرد. و مانن صــورت مــی گی

قابــل درک و قابــل احســاس اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه خــون ســاده بــه طــرز قابــل بحثــی عمیــق تــر و بــا عــزم 
بیشــتری بــه ســمت پســت مدرنیســم مــی رود. بــه طــوری کــه نــه تنهــا تــاش 
هــای ابتدایــی شــخصیت هایــش بــرای رســیدن بــه  روایتــی شــخصی منســجم و 
روابــط درون شــخصی را بــی اثــر مــی کنــد بلکــه حتــی بــه فــرا روایــت نیــز وفــادار 

نمــی مانــد. )و همــه ی اینهــا در یــک نــوآر کاســیک محصــور اســت(

حساسیت پست مدرنیسم
ــد  ــی تولی ــوع محصــول داخل ــر دو ن ــه ی هن ــازار خان ــا شــروع دهــه ی هشــتاد ب ب
ــی،  ــه و کاســیک اروپای ــراف مابان ــرم اش ــا ف ــینما ب ــنتی س ــر س ــرد ۱. هن ــی ک م
مخصوصــا اقتبــاس هایــی صــرف گرامیداشــت آثــار برتــر ادبیــات کاســیک. )دوره 
ــن  ــرای گفت ــی ب ــوری حرف ــت و-آی ــم مرچان ــی تی ــه نویســندگی و کارگردان ای ک
داشــت( ۲. محصوالتــی متفــاوت تــر از کارگردانــان مدرنیســم و پســت مدرنیســم که 
بــا توجــه بــه شکســتن ســاختارهای فرهنگــی معمــوال بیشــتر محبــوب مخاطبیــن 
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بودنــد. کارگردانانــی ماننــد  دیویــد لینــچ، کوینتــن تارانتینــو، اســپایک لــی و جیــم 
جارمــوش کــه بــا بدبینــی فاصلــه ی خــود را از هالیــوود حتــی وقتــی فیلــم هــای 
تجــاری پرخــرج مــی ســاختند حفــظ مــی کردنــد. جوئــل و ایتــن کوئــن نیــز کمــک 
کردنــد تــا موجــب برتــری دســته ی دوم باشــند. هماننــد فیلــم هــای بخصوصــی 
ــده ی  ــز نشــان دهن ــن نی ــرادران کوئ ــار ب ــو، آث ــچ و تارانتین ــای لین ــم ه چــون فیل
ــه در همــه ی  ــن روش ک ــرد اســت. و ای ــه ف ــل شــناخت و منحصــر ب ســبکی قاب
ــد مخاطــب جــذاب اســت. مــی  ــه امــروز ادامــه دارد، از دی ــا ب ــم هــای آنهــا ت فیل

تــوان گفــت بــرادران کوئــن خــود برنــدی در ســینمای معاصــر انــد. 
اما آیا اینگونه فیلم سازی ارزشمند است ؟

ــد و بیشــتر  ــی کنن ــگاه م ــن منظــر ن ــه ای ــی ب ــای متفاوت ــدگاه ه ــا دی ــن ب منتقدی
ــا ارزش اســت. زیــرا آنهــا انتقادشــان  بــر ایــن باورنــد کــه فیلمهایشــان جالــب و ب
از جامعــه ی آمریکایــی را بــا توجــه بــه ایــن کــه همزمــان بــا ســینمای رنســانس 
آمریــکا کــه از ارزش هــای ایــن کشــور دفــاع مــی کنــد کنــار نگذاشــتند.  )البتــه بــا 
دزی پاییــن تــر نســبت بــه گذشــته و بــا حفــظ بدبینــی و فاصلــه ایــی از هالیــوود. 
مــی تــوان گفــت شــاید همیــن اصــرار در حفــظ فاصلــه کــه قســمتی از حساســیت 

پســت مدرنیســت هاســت موجــب متفــاوت شــدن آثــار کوئــن هــا باشــد(  
خــون ســاده یــک درام خونــی اســت کــه تاکیــدش بــر خشــونتی اســت کــه همــه جا 
ســایه افکنــده. فارگــو، تظاهــر اغــراق گرایانــه ی انســانها را بــه “چــه روز زیبایــی، 
همــه چیــز خــوب اســت” و لبخنــدی مصنوعــی در کنــارش بــه نمایــش مــی گــذارد 
و نقــد مــی کنــد. ایــن تضاهــر را در شــخصیت جــری بــا بــازی ویلیــام اچ میســی 
بــه خوبــی مــی بینیــم. تضــادی کــه بــه وضــوح در لبخنــد هــای مداومــش بــرای 
ــز خــوب اســت جامعــه ی آمریکایــی و در وضیعــت  ــر همــان همــه چی تاکیــدی ب
ــه  ــت جامع ــادی ازحقیق ــاید نم ــه ش ــراه اوســت ک ــا هم ــه ج ــه هم ــی ک آشــفته ای
ــای  ــخصیت ه ــتر ش ــخصیت و بیش ــن ش ــه در ای ــزی ک ــود دارد. و چی ــد وج باش
بــرادران کوئــن مشــترک اســت، همــان ســعی ایــی اســت در باورپذیــر کــردن ایــن 

موضــوع بــه خــود و بــه اطرافیــان کــه همــه چیــز طبــق روال عــادی پیــش مــی 
ــود و دود  ــراری ش ــری ف ــود ج ــی ش ــث م ــه باع ــکاری ک ــان ان ــع هم رود. درواق

زندگیــش تغییــری نکنــد.
ــاری آرام و  ــا وجــود تمــام مشــکات پیــش آمــده” دود” رفت ــزرگ ب در لبوفســکی ب
حتــی تســلیم شــده از خــود نشــان مــی دهــد. تغییــری کــه در زندگیــش پیــش آمــده 
تغییــر چندانــی بــه رفتــار شــخصیتش نمــی دهــد و بــا واقعــه هــا طــوری برخــورد می 

کنــد کــه انــگار روزهــای عادیــش را مــی گذرانــد.   

مردی که آنجا نبود)2001(
در دهــه ی نــود، فردریــک جفرســون بــر ایــن بــاور بــود کــه وســواس جدیــد هالیوود 
بــرای پرداختــن بــه ژانــر در ســینما باعــث شــده پــارودی پاســتیش در دوران پســت 
مدرنیســم بــه وجــود بیایــد. در همــان زمــان بــه دلیــل وجــود نوســتالژی نســبت بــه 
ــده  ــم هــا نادی ــر دادن شــرایط فرهنگــی در فیل ــرات تغیی دوران اوج  مدرنیســم تاثی

گرفتــه مــی شــود.
فیلــم بازگشــت بــه آینــده  ۳)۱۹۹۰( نمونــه یــک فیلــم چنــد ژانــره وســترن، علمــی 
ــرده  ــارن وناهمســانی بهــره ب ــی و کمــدی اســت.  کــه از المــان هــای نامتق تخیل
اســت. پاستیشــی اینگونــه همــراه بــا ایــده هــای بســیاری ســاخته شــده اســت. ایــن 
تاثیــری اســت کــه جیــم کالینــز آن را اینگونــه شــرح مــی دهــد: “جــان فــرد بــا ژول 

ورن و اچ جــی ولــز ماقــات مــی کنــد”
ــوود  ــت هالی ــد وس ــه ال ــر ب ــی و دکت ــه در آن مارت ــت ک ــی اس ــه اش سکانس نمون
ــرد  ــان ف ــای ج ــم ه ــد فیل ــت مانن ــان درس ــد و ماشینش ــی کنن ــفر م ــان س در زم

ــد. ــی ده اژ م ــرٰ ــی وی ــن ول ــان )۱۹۳۹( در مونتی ــا دلیج مخصوص
در همیــن حیــن ژانــر کاســیک بــا فیلــم هایــی ماننــد رقــص بــا گــرگ هــا )۱۹۹۰( 
بــا هــدف بازیافتــن یــک هارمونــی گمشــده در فیلــم هــای کاســیک باعــث ایجــاد 

دوره ی جدیــد نابــی مــی شــود. 
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مــردی کــه آنجــا نبــود فیلمــی اســت کــه بــه نظــر مــی رســد بیشــتر از فیلــم هــای 
ــاره ی کوئــن  ــراداران از ایــن اتفاقــات تاثیــر گرفتــه اســت:  بازگشــت دوب دیگــر ب
هــا بــه فضــای یــک فیلــم نــوآر و اســتفاده از همــان هارمونــی گمشــده ی فیلــم 

هــای کاســیک. 
داســتان ایــن فیلــم در ســال ۱۹۴۹ اتفــاق مــی افتــد. ســال هــای پــس از جنــگ 
ــی  ــی مشــخص م ــدان اقتصــادی. وقت ــی دوم، دوره شکســت اجتماعــی و فق جهان
ــگ ممکــن اســت  ــرزه هــای جن ــس ل ــی ســازد و پ شــود روســیه بمــب اتمــی م
گریبــان گیــر دنیــا شــود. تاریــخ پــرداز ویلیــام گربنــر آن ســال هــا  را “ســال هــای 
ــی کــه  “تشــویش تنهایــی هرکســی را تکــه تکــه مــی  ــد. زمان شــک” مــی خوان

کنــد”. پروتاگونیســت فیلــم کوئــن هــا نیــز نمایشــگر همیــن اســت.
و همانطــور کــه کارن دی هافمــن مــی گویــد “شــخصیت اصلــی فیلــم، اد کریــن 
ــل توجهــی از زندگــی  ــه صــورت قاب ــم ب ــد اســم فیل ــون( همانن ــاب تورنت ــی ب )بیل
خــودش غایــب اســت. در دنیایــی کــه حتــی جــزءی از آن نیســت در نــا امیــدی و 

تنهایــی زندگــی مــی کنــد.”
ماننــد بســیاری از فیلــم هــای نــوآر و فیلم 
هــای نئــو نــوآر، مــردی کــه آنجــا نبــود با 
اغراقی اکسپرسیونیســتی توســط اســتفاده 
ــودن و  ــفید ب ــیاه س ــور، س ــک، ن از تکنی
المــان هــای یــک فیلــم نــوآر، بــا پســت 
مدرنیســمی کــه در غایــت ذهــن بــرادران 
ــه  ــم را ب ــن فیل ــه ای ــای گرفت ــن ج کوئ
ــی  ــل م ــوآر تبدی ــر نئون ــم برت ــک فیل ی

کنــد. 
ــی  ــه صــورت چشــمگیری تاثیرات ــم ب فیل
از دو فیلــم، غرامــت مضاعــف )۱۹۴۴( 
ــد  ــی زن ــار در م ــه دوب ــتچی همیش و پس
)۱۹۴۶( گرفتــه اســت. داســتان ایــن 
ــکای معاصــری  ــم هــا هــردو در آمری فیل
ــا  ــذرد ام ــی گ ــان م ــان زم ــم درهم مبه
ــی  ــی نم ــا تاش ــم ه ــدام از فیل ــچ ک هی
ــی  ــای فعل ــگ و فض ــا فرهن ــا ب ــد ت کنن
فیلــم ارتباطــی عمیــق برقــرار کننــد. 
ازجملــه و مخصوصــا تغییراتــی کــه پــس 

ــد. ــود آم ــه وج ــگ ب از جن
ــود، برعکــس دارای  مــردی کــه آنجــا نب
ــه  ــبت ب ــر نس ــق ت ــی عمی ــوی ای محت

موضــوع ذکــر شــده اســت و روایــت نــوآر را بســیار دقیــق بــه دوره ایــی کــه نــوآر 
از آن شــکل گرفتــه ربــط داده اســت و تاریــخ فرهنگــی امــروزی را در فیلــم حــذف 

ــرده.  ک
 در فیلمــی ماننــد خــون ســاده، کوئــن هــا ســعی مــی کننــد از ســبک بصــری فیلــم 
ــه را  ــی تشــویش گون ــو آوری تکنیکــی فضای ــا اســتفاده از ن ــد و ب ــوآر دوری کنن ن
ــا آن فیلــم کوئــن هــا توانســتند ســنتی را تــازه کننــد کــه در  ایجــاد مــی کننــد. ب
چرخــه ی فیلــم هــای نئونــوآر دنبالــه رو نیــز داشــته باشــد. ماننــد فیلــم هــای یــو 

تــرن )۱۹۹7( و بزرگــراه گمشــده )۱۹۹7(.
در تضــاد بــا ایــن فیلــم، مــردی کــه آنجــا نبــود از خصوصیاتــی مثــل افکــت هــای 
ــدون  ــم ب ــای ک ــدن نوره ــتفاده از چی ــا اس ــی ب ــوه زدای ــا جل ــاص و ی ــردازی خ نورپ
کمپوزیســیون هــای نامتعــادل بــا زاویــه دوربیــن پاییــن، تدویــن کامــا هماهنــگ و 
دقیــق، حرکــت هــای دوربیــن بــه جــا و در راســتای داســتان تعییــن شــده، بهــره منــد 
اســت. گیراتریــن شــکوفایی فیلــم حرکــت دوربینــی اســت کــه گاهــی پرتــکان اســت، 
از شــخصیت هــا جــدا مــی شــود و تماشــاگرهایی را نشــان مــی دهــد کــه بــه عنــوان 

بازدیــد کننــدگان از زمــان و مــکان متفــاوت بــه مــا شــناخته مــی شــوند.
ــا  ــا ام ــی اعتن ــر ب ــاهده گ ــک مش ــور ی ــدت حض ــه ش ــا ب ــب م ــوان مخاط ــه عن ب
ــت هــای  ــده محدودی ــزی پیچی ــا طن ــم. کــه معمــوال ب مســتمر را حــس مــی کنی

ــد. ــی کن ــا را کشــف م شــخصیت ه
ــد فقــط ایــن نیســت کــه شــخصیت  ــا ایــن حــال تاثیــری کــه از فیلــم مــی مان ب
ــرای  ــات ب ــن خصوصی ــام ای ــد، گرچــه تم ــل، ســاده و زودباورن ــا، تنب ــی اعتن ــا ب ه
شــخصیت هــا غیرقابــل انــکار اســت. تمرکــز مــردی کــه آنجــا نبــود ماننــد یــک 
فیلــم نــوآر کاســیک بــر روی شــناخت و پــس از آن فــرار از تهدیــدی بــر وسوســه 
هــای جنســی و جنایــی نیســت. بایــد بــا شــگفتی گفــت کــه مــردی کــه آنجــا نبــود، 
دربــاره ی امیــدی اســت بــرای رشــد معنــوی. ایمانــی کــه بــا قبــول کــردن پوچــی 

ممکــن مــی شــود. 

تراژدی وسترن کوئن ها:جایی برای پیرمردها نیست
جایــی بــرای پیرمردهــا نیســت )۲۰۰7( بــه نظــر مــی رســد قدمــی اســت دیگــر در 
کارنامــه ی ایتــن و جوئــل کوئــن تــا چیــزی در مــورد ایــن کشــور بگوینــد، در مــورد 

عضــوی، شــهروندی از آمریــکا بــودن.

جایــی بــرای پیرمردهــا نیســت فیلمــی متفــاوت از دیگــر فیلــم هــای بــرادران کوئــن 
ــم  ــا دیگــر فیل ــاوت ب ــی متف ــوان گفــت جدیت ــا مــی ت ــر اســت. ی اســت. جــدی ت

هــای کوئــن هــا دارد.
تــا بــه ایــن فیلــم چنــدان معمــول نبــود کــه کوئــن هــا بــه تمــی بــه ایــن تاریکــی 
بپردازنــد. قبــل از جایــی بــرای پیرمــرد هــا نیســت همیشــه مقــداری بــه گفتــه ی 
ریچــارد گیلمــور “فــرا طعنــه آمیــزی” در آثارشــان مشــهود بــود. منظــور از ایــن فــرا 
ــا مــی  ــه تماشــاگر الق ــه گــذاری اســت، حســی کــه ب ــزی نوعــی فاصل ــه آمی طعن
کنــد کــه ایــن فیلــم هــا داســتان اســت، نبایــد آنهــا را خیلــی جــدی گرفــت، نبایــد 
بــا دیــدن فارگــو آزرده خاطــر شــد زیــرا بــه نظــر مــی رســد مید-وســترن هــا را بــه 
ســخره مــی گیــرد چــون همــه چیــز را زیــادی جــدی مــی گیرنــد. لبوفســکی بــزرگ 
را نمــی شــود جــدی گرفــت چــون خــودش درواقــع یــک ســلف پارودیســت. طعنــه 
امــا گاهــی گــول زننــده اســت. مــردم دیــدی شــکاکانه بــه آن دارنــد زیــرا کســانی 
کــه بــا طعنــه حــرف مــی زننــد معمــوال هیچوقــت منظورشــان آنچــه مــی گوینــد 
نیســت. و ایــن باعــث مــی شــود طعنــه گــر نســبت بــه حملــه هــا مصــون باشــد. 
زیــرا اگــر اثــرش را جــدی بگیــری بــه نکتــه ی اصلــی توجــه نکــردی و اگــر جدیــش 
نگیــری بــه آن حملــه نمــی کنــی. در جایــی بــرای پیرمــرد هــا نیســت کوئــن هــا 
فاصلــه گــذاری طعنــه آمیــز خــود را کنــار گذاشــتند و فیلمــی صریــح ونــاب ســاختند. 
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قطعــا خــود فیلــم دارای طعنــه اســت امــا فاصلــه گــذاری طعنــه آمیــزی کــه در فیلمی 
مثــل فارگــو وجــود داشــت در ایــن فیلــم دیــده نمــی شــود. 

شــاید مــی تــوان گفــت دلیــل ایــن تغییــر ایــن اســت کــه جایــی بــرای پیرمــرد هــا 
نیســت اولیــن فیلــم بــرادران کوئــن اســت کــه از یــک رمــان اقتبــاس مــی شــود.

قانون قانون ژانر
داسـتان هایـی کـه کوئـن هـا بـه آن عاقـه دارنـد بـه نظـر مـی رسـد همه بسـیار 
آمریکایـی اسـت. انتخابشـان بر اسـاس ژانر فیلم اسـت و ژانـر فیلم مورد عاقیشـان 
بسـیار آمریکایـی اسـت، ژانـری کـه در فرانسـه آن را فیلـم نـوآر مـی خواننـد. امـا 
جایـی بـرای پیرمـرد ها نیسـت یکـی دیگر از ژانـر های کاسـیک آمریکایی اسـت: 

وسترن. 
ژانـر راه خوبـی اسـت بـرای اینکـه چیـزی را در مـورد چیـزی بگوییـم. همانطور که 
ژاک دریـدا توضیـح مـی دهـد.  “قانـون قانـون ژانـر” . یعنـی هـر عضـو جدیدی که 
وارد یـک ژانـر مـی شـود برخـی قوانینـش را بـه روش خـود زیـر پـا مـی گـذارد و 
کجـروی هـای خـود را نسـبت بـه ژانـر خواهـد داشـت. و ایـن دربـاره ی فرهنـگ 
آمریکایـی بـودن نیـز صـدق مـی کنـد. همانطـور کـه هـر فیلمـی از کوئن هـا المان 
هـای خـود را بـه یک ژانـر اضافه می کند، هـر آمریکایـی جدید که بـه جامعه اضافه 
مـی شـود بـه معنـای “آمریکایـی بـودن” چیـزی اضافـه می کنـد. و این خود پسـت 

مدرنیسـمی فطـری در فیلـم و در زندگـی اسـت.
جایـی بـرای پیرمـرد هـا نیسـت هم مـی توان گفت یک وسـترن کاسـیک هسـت 
و هـم نیسـت. داسـتان در غرب )وسـت( شـکل مـی گیرد. و شـخصیت هـای اصلی 
داسـتان کامـا “وسـترنی” انـد. از طرفـی دیگـر طـرح داسـتانی دربـاره ی معامله ی 
مـواد مخـدری اسـت کـه خـوب پیـش نرفتـه.  ماشـین هـای بـزرگ واصلحـه های 
مـدرن و سـاختمان هـای بلنـد در فیلـم دیـده می شـود. هیـچ کـدام از اینهـا به نظر 
نمـی رسـد متعلـق به یـک فیلم وسـترن باشـند. در عین حـال فیلم خاصیت وسـترن 
بـودن خـود را حفـظ کرده. بـه گفته ی ریچـارد گیلمور، سکانسـی از فیلـم که کانتر 
اد و تـام بـل و ونـدل در کنـار هـم در مسـیری اسـب سـواری مـی کننـد و ردی را 
دنبـال مـی کننـد یـاد آورفیلـم جویندگان )۱۹۵۶( اسـت. صحنـه ای که جـان وین و 
جفـری هانتـر ردی را دنبـال مـی کننـد کـه بـه طـور مشـابه برای تمـام افـراد ماجرا 
سرنوشـت سـاز اسـت. )ریچـارد گیلمورعقیـده نـدارد کـه ایـن یـک ارجـاع بـه فیلـم 
جوینـدگان اسـت امـا ارتباطـش را جالـب توصیـف مـی کنـد(. و ایـن همـان چیـزی 
اسـت کـه وسـترن کاسـیک را به یک وسـترن پسـت مـدرن تبدیل می اگـر تفاوت 
ایـن دو را بـا در نظـر گرفتن تمـام المان هایی که بـرادران کوئن از آن اسـتفاده کرده 
انـد در نظـر بگیریـم درمیابیـم کـه ایـن همان چیزی اسـت که وسـترن کاسـیک را 
بـه وسـترن پسـت مـدرن تبدیل مـی کند. پسـت مدرنیسـمی کـه بـرادران کوئن در 

پرداختـن بـه آن بیـش از هر کسـی اسـتادند.

درون  “درون لووین دیویس”
دایره ی پست مدرنیسم/دایره تکرار زندگی لویین دیویس

ــواب  ــب خ ــه ش ــه ی ــط ب ــردم فق ــی ک ــر م ــته ام. فک “خس
ــت.” ــن حرفاس ــتر از ای ــی بیش ــا خیل ــاج دارم، ام احتی

لوویـن دیـویس 

با شنیدن نام دهه ی شصت ناخودآگاه یاد المان هایی می افتیم که در ذهنمان به صورتی 
تصویری شکل می گیرند. موسیقی راک اند رول انگلیسی و موسیقی فولک آمریکایی. 
انرژی خاص دهه ایی که سال های اندوه پس از جنگ را پشت سر گذاشته و هنوز به وادی 
روشنفکری دهه ی هفتاد نرسیده. رنگ ها. رنگ هایی پر از شور و هیجان و شادی ایی 

فراگیر در دنیا. 
فیلم درون لیوون دیویس دقیقا ضد همه ی اینهاست. فضایی سرد، تاریک و اندوهگین. 
فضایی که از همان ابتدا شخصیت اصلی فیلم را دوره کرده و پس از مدت کوتاهی ما را نیز 

در خود غرق می کند. 
غمی که با این فیلم همراه است، اگرچه سخت ولی خوشایند است. غمی که با تردید همراه 

است و تا پایان فیلم ادامه دارد. پایانی که در واقع برادران کوئن بی پایان می گذارند. و این 
در بیشتر فیلم های آنها مشهود است. )به جز فیلم های تقاطع میلر، وکیل هادساکر، شهامت 
واقعی و فارگو(. فیلم ها با چمدانی پر از پول، مسابقه ی بولینگ، نتیجه ی آزمایش لری و... 
تمام می شوند. تصور اینکه برادران کوئن به فیلم هایشان پایانی قطعی دهند سخت است. به 

نظر می رسد کوئن ها دوست دارند به ما باور آینده ای نامعلوم را القا کنند.
 برادران کوئن در شخصیت پردازی و در القای حس شخصیت به مخاطب در این فیلم به 
اوج خود می رسند. فضای فیلم هرچقدر سرد باشد،نمی توان گفت  پروتاگونیست دوست 

داشتنی نیست. حتی اگر همذات پنداری با شخصیت کار سختی باشد.
 در تمام تصمیمات لووین ابهامی وجود دارد که بخشی از شخصیتش شده. باوری که به 
استعداد موسیقی اش دارد و رفتارهایی که ضد آینده ی کاری اش از خود نشان می دهد 
این ابهام را تقویت می کند. تردیدی که در تمام فیلم سایه افکنده بازتابی از همان ابهام و 

تردیدی است که لووین دیویس با آن دست و پنجه نرم می کند.
وقتی لوین دیویس تمام راه را تا شیکاگو می رود تا برای گروسمن قطعه ای اجرا کند تا 
شاید زندگی اش دگرگون شود ترانه ای را می نوازد که خود می داند قرار نیست مورد پسند 
واقع گردد. شاید از ترس اینکه ترانه هایی که فکر می کند قابل قبول است مورد تایید واقع 
نشود و ترجیح می دهد فکر کند به خواسته ی خود زندگی اش به همان روال می ماند. 
شاید از سر لجبازی با گروسمن و گروسمن هایی که به عقیده ی او استعداد برتر موسیقی 
اش را درک نمی کنند. هر دلیلی که برای خودش دارد برگرفته از همان ابهامی است که 
منتقد امیرپوریا آن را “نشانه ی شوق انگیزی از دستیابی به نقطه ای ورای هر آنچه سینما 

ی پست مدرن می نامیم” می خواند. 

 گربه ی حنایی: بازتابی از درون لویین دیویس
اکثر منتقدین بر این باورند که گربه ی حنایی لویین دیویس جزو یکی از بهترین عناصر 
پست مدرن استفاده شده در فیلم های کوئن هاست. اشاره ای مرموزانه که با فضای تاریک 
و فرم آبزورد و پیچیده ی فیلم همخوانی دارد.آنا سیلمن آن را ” وسیله ی روایتی مرموز و 
دوست داشتنی “ می نامد و اریک کوهن رابطه ی بین گربه و لووین را  “به طرز مرموزانه 
ای غیر قابل توصیف” می داند. دانا استیونز می نویسد “به نظر من سرنوشت گربه )یا گربه 

ها( با صحنه ی آغازین و پایانی فیلم همراه است”
به گفته ی تیم وینرایت، این گربه شاید خود لووین دیویس است. و تا حدودی می توان با 
او هم عقیده بود. گربه )گربه ها( نیز مانند لویین سرنوشتی نامطمئن دارد، مدام در حال فرار 
است و هویت گمشده ای دارد. رفتاری که لویین از سر دلسوزی با گربه دارد به نظر می 
رسد با عذاب وجدانی که نسبت به خود و بی مسئولیتی نسبت به زندگیش دارد در هم می 
آمیزد. به گفته ی منتقد امیرپوریا “گربه ی حنایی بیشتر از هر عنصر دیگری از درونیات 

لووین دیویس خبر می دهد.”
لحظه ای که لووین در حال رفتن است و در ماشین را باز می کند نگاه لووین و گربه به هم 
را می توان نه تنها گویاترین صحنه ی حسی در راستای فیلم بلکه جزو یکی از باشکوه ترین 
صحنه های فیلم های پست مدرن دانست. تاقی نگاه لووین و گربه، تاقی نگاه لووین و 
وجدان خودش. گربه نگاه ملتمس آمیزی به لووین می اندازد. لویین مردد به  او خیره می 

شود. گربه سعی می کند یک قدم به جلو بگذارد. لویین در را می بندد.
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