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در ســـال 1903 وقتی ادویـــن اس پورتر فیلم ســـرقت بزرگ قطار 

را می ســـاخت، در فکر وســـترن  ســـازی نبود، او بـــرای خودش 
فیلمـــی تاریخی و داســـتانی را جلوی دوربین برده بود. ســـینمای 
وســـترن بـــرای آمریکایی ها جـــدا از ژانـــر، آثـــاری تاریخی به 
حســـاب می آمدنـــد. قصه هایی در مـــورد تولد یک ملـــت از دل 
وحشی گری و خشـــونت، به دامان تمدن. داســـتان های از مردانی 
تنها در بیایان های خشـــن و خشـــک که برای به دســـت آوردن 
عدالت از جـــان خود نیز می گذشـــتند. به همیـــن خاطر بود که 
مردم آمریکا می توانســـتند داســـتان های واقعی و ماجراجویی های 
را که تا به حـــال در کتاب ها و از پدربزرگانشـــان شـــنیده بودند 
را روی پـــرده ســـینما ببیننـــد و از آن لذت ببرند، ژآنر وســـترن 
در زمان ســـینمای صامت در اوج قرار داشـــت و اکثر اســـتودیوها 
تمایـــل به ســـاخت آن داشـــتند اما بـــا ورود صـــدا رو به افول 
گذاشت. فیلم های وســـترن آن موقع شـــامل تیراندازی و تعقیب 
و گریز بـــود و احتیاجی به دیالوگ و صدا نداشـــت، اســـتودیوها 
بـــا آمدن صدا ترجیـــح دادند تا به ســـمت قصه هایـــی بروند که 
بتوانند با صدا تعریف شـــوند. برای همین وســـترن به فراموشـــی 
 ســـپرده شـــد تا این که در اواخر دهـــه ی 30 میـــادی تعدادی

وسترن پراکنده ساخته شـــده، ولی فیلمی که باعث رونق ژانر وسترن 
شـــد در ســـال 1939 به نام دلیجان و به کارگردانـــی جان فورد

ساخته شد. 
دلیجـــان نقطـــه ی تثبیت جان فورد و ژانر وســـترن بـــود، ژانری 
که تا بـــه آن روز جدی انگاشـــته نمی شـــد، بعـــد از دلیجان؛ 
در اولویـــت اول هر اســـتودیوی برای کار قرار گرفـــت. فیلم فورد 
داســـتان قهرمان های مطـــرود جامعه ای بود که در طول ســـفری 
)تم ســـفر بعد  از این فیلم بـــه مهم ترین موتیف  فیلم وســـترن 
تبدیل شـــد.( بـــه چیزهای جدیدی نســـبت به خود می رســـند. 
جان فورد نمونه ای ترین کارگردان ژانر وســـترن اســـت. تغییرات 
فیلم هایش در طول زمان شـــاید نمونه دقیقی از تغییرات وســـترن 
نســـبت به زمانه خود باشـــد. در دلیجـــان و جویندگان اگر 
سرخپوســـت ها به عنوان شـــرورهای به تصویر کشـــیده می شوند 
که قصـــد جان قهرمان اصلی را دارند، در پاییز قبیله شـــاین به 
عنوان مردانی شـــجاع و مظلوم نشـــان داده می شـــوند که فورد در 
فیلمـــش تصویری شـــاعرانه از آن ها ارائه می دهـــد. اگر جان وین 
به عنوان شـــمایل وســـترن در فیلم های فورد بـــه عنوان قهرمانی 
یکه و پایبنـــد به اصول مردانه ی خود نشـــان داده می شـــود، در 
دختری بـــا روبان زرد تبدیـــل به پیرمردی می شـــود که برای 
خواندن نامه ی تشـــکر زیر دســـتانش باید از عینک اســـتفاده کند 
و در مردی کـــه لیبرتی واالنس را کشـــت قهرمانی مطرود 
اســـت که در عشـــق، به یک مـــرد قانون مند می بـــازد و تبدیل 
بـــه الکلی رنج کشـــیده ای می شـــود که در گمنامـــی می میرد. 
ژانـــر وســـترن شـــاید قائل تریـــن فیلم بـــه کارگردان اســـت. 
وســـترن های هـــاوارد هاکس ماننـــد فیلم های غیر وســـترنش،

قهرمانـــش را مـــردی متعهد به شـــغل، وفـــادار به دوســـتان و 
 شـــوخ تصویر می کنـــد و زن هایی قـــوی را نشـــانمان می دهد.

آنتونی مـــان که کارش را با نوآر های روانشـــناختی شـــروع کرده 
بود، وســـترن های خشـــنی می ســـاخت که قهرمانانـــش مردانی 
ضعیف و پر از پیچیدگـــی بودند که به دنیال انتقام و رســـیدن به 
اهدافشـــان هر چه قدر کوچـــک از همه چیز می گذشـــتند و هر 
ســـبعیتی را مجاز می دانســـتند . تا اواخر دهه ی60 وســـترن های 
بزرگـــی از کارگردانان بزرگی ســـاخته شـــد، آنتونی مـــان، فورد، 
هاکـــس، بوتیچر ژانـــر را با قاعـــده و اصول تعریف شـــده ولی با 
روشـــهای متفاوت شـــکل دادند تا این که در ســـال 1964 مردی 
تمام قاعـــده ی ژانـــر را به هم ریخت. ســـرجئو لئونـــه ایتالیایی 
با ســـاخته ســـه گانه دالرش و نقطه اوج این فیلـــم ها یعنی

خوب، بد، زشت مدل جدیدی را وارد وسترن کرد.
 شـــخصیت های که بـــه هیچ اصولـــی پایبند نبودند، خشـــونتی 
که لحظـــه به لحظـــه در فیلم موج مـــی زد. ســـبک دیوانه واری 
کـــه از دل تدویـــن گیج کننده می آمـــد و بی بندو بـــاری و غیر 
اخاقـــی زیاد. چند ســـال بعد ایـــن عصیان گری را فـــرد دیگری 
در آمریکا ادامه داد . ســـام پکین پـــا که از تلویزیـــون آمده بود در 
این ســـال بـــا ســـاختن این گروه خشن ســـنت وسترن سازی 
را وارد داســـتان جدیدی کـــرد. فیلم قهرمانانـــی را تصویر می کرد 
کـــه گویی به آخر خط رســـیده اند، شـــخصیت هایی کـــه مرام و 
شـــیوه ی زندگی شـــان دیگر ارزشی برای کســـی ندارد. مردانی که 
برای وارد شـــدن به عصـــر جدید، محکوم به مـــرگ بودند. پکین پا 
در فیلمش خشـــونتی بی امـــان را تصویر می کنـــد، قهرمانانی که 
دیگر اتو کشـــیده و مرتب نیســـتند و تنها هدفشـــان در زندگی 
زنـــده ماندن اســـت. این تصویـــر پکین پا که مرثیـــه ای تلخ برای 
پایان وســـترن بود تا چند ســـال بعـــد به واقعیت پیوســـت و ژانر 
وســـترن در اواســـط دهه هفتاد دوران افول خود را شروع و کم کم 
از پرده ســـینما محو شـــد. ســـال ها باید می گذشـــت تا شاگرد 
لئونه و دان ســـیگل فیلم نابخشـــوده را بســـازد تا باز توجه ها 
به وســـترن بازگردد. ولی موفقیت این فیلم و اســـکارها و فروشش 

باعث نشـــد وســـترن باز به دوران اوجش بازگردد.
انگار دیگر ســـحر وسترن از روی سینما برداشـــته شده بود، در این 
ســـال ها جســـته و گریخته فیلم هایی ساخته شـــده ولی موجی 
را برای ســـاختن وســـترن های جدید ایجاد نکرده  اســـت. فیلم 
تارانتینو شـــاید جذاب ترین نمونه ی فیلم وســـترن در ســـال های 
اخیـــر باشـــد، جنگوی رها شـــده از بند ، فیلمی اســـت که 
بـــا آن می توان بـــه نحـــوی تاریخ ســـینمای وســـترن را مرور 
کرد. همه ی نکته هـــای کلیدی وســـترن را دارد، شـــغل، انتقام،
 کابوی تنها، خشـــونت، وســـترن اســـپاگتی و چیزهایـــی دیگر.

وسترن شـــاید دیگر تمام شده باشـــد ولی تاثیرش در داستان گویی 
و تکنیک مثال  زدنی اســـت. وسترن شـــخصی ترین ژانر سینما بود 

کـــه به همه جای دنیا رفـــت و آدم ها را تحت تاثیـــر قرار داد.
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اســـتاد داســـتان پردازی، راوی دوســـتی های 
عمیـــق مردانه، مســـلط بـــر اکثـــر ژانرهای 
انـــدک جمله هایی  ســـینمایی و... اینها فقط 
در ســـتایش هوارد وینچســـتر فاکس هستند. 
کارگردانـــی کـــه بیشـــتر به تعریـــف کردن

ســـر راســـت داســـتان ها عالقه داشـــت و نه 
بـــازی با فـــرم و ســـاختار. او اعتقاد داشـــت 
بـــه فیلمـــی، فیلم خـــوب می شـــود گفت 
کـــه یکـــی دو صحنه عالی داشـــته باشـــد 
و دیگـــر صحنه هـــا مخاطـــب را آزار ندهند.

او در حـــدود چهـــار دهه فعالیـــت در هالیوود 
تالش داشـــت تا مرعـــوب قواعد اســـتودیوها 
نشـــود و مانند قهرمان فیلم هایش همیشـــه به 
فردگرایی بیشـــتر بها می داد تا سیســـتمی که 
در آن هویت فردی ســـرکوب می  شود. در عالم 
ســـینما معدود کاگردان هایی به تســـلط او در 
گونه های مختلف ســـینمایی پیدا می شـــود که 
در اکثر ژانرها دســـت به تجربه موفق زده باشد. 
او در ســـال1896 در خانـــواده ای نیمـــه مرفه 
بـــه دنیـــا آمـــد و تحصیالتش را در رشـــته 
مکانیـــک به پایـــان رســـاند. در جنگ جهانی 
اول مربـــی آمـــوزش پـــرواز ارتـــش بـــود. 
راننده مســـابقات  عنـــوان  به  مدتی  ســـپس 

و حتی در  فعالیت کـــرد  رانـــی  اتوموبیـــل 
خلبانی و ســـاخت هواپیما هـــم تجربه هایی 
کســـب کـــرد. این عشـــق او بـــه اتوموبیل 
آثارش  از  بســـیاری  پرواز، دســـتمایه  و  رانی 
تامین قطعات  او مدتی در قســـمت  شـــدند. 
کمپانـــی پارامونـــت کارکرد ســـپس بر روی 
حدود شـــصت فیلـــم نامه که اغلـــب بدون 
نام او بودنـــدکار کرد و وقتـــی فهمید امکان 
کاگردانـــی در آنجا وجود نـــدارد قراردادی را 
با ویلیام فاکس بســـت و اولیـــن فیلمش را در

سی سالگی ساخت.

1926: مســـیر افتخار اولیـــن فیلم هاکس
جوان بـــه عنـــوان کارگردان داســـتان زنی 
ســـت در آســـتانه نابینا شـــدن و روابط پر 
فرازو نشـــیب او بـــا و پدرش کـــه از بیماری 
او اطالعـــی ندارد. این فیلم، یکـــی از دو فیلم 
هاکس اســـت کـــه دیگر نســـخه ای از آن در 
انجیر  برگ هـــای  نـــدارد.  وجود  آرشـــیوها 
اولیـــن کمـــدی هاکـــس و دســـتمایه قرار 
دادن زندگـــی آدم و حـــوا در دوران معاصر و 
چالش های کمـــدی موقعیت گونـــه آنها در

قرن بیستم.

1927: تاوان عشـــق داســـتان کمدی تلخ
 بانکـــداری که ســـعی دارد از پولـــی که در 
کرده،  گذاری  ســـرمایه  کوچک  کشـــور  یک 
محافظـــت کند. فیلـــم را تنها اثـــر هاکس 
می داننـــد کـــه مایه های تجربـــی دارد و بعد 
ها خـــود او اعتراف کرد که ســـعی داشـــته 
با نگاهی به ســـینمای اکسپرسینیســـم آلمان 
بـــه ویـــژه آخرین لبخنـــد مورنائـــو فیلمی 
با حـــرکات دوربین فـــراوان و فرمالیســـتی 
بســـازد.  کمدی جمـــع و جـــوری درباره ی 
تنبیه  قصـــد  بـــه  که  میانســـال  زن  ســـه 
کردن همســـران شـــان ســـعی در برقراری 
ارتباط بـــا جوانـــان دارند. فیلم کـــه  تصور 
می شـــد گم شـــده ســـرانجام توســـط پیتر 
باگدانوویـــچ در کمپانـــی فاکس پیدا شـــد 
الیتـــه بـــا چنـــد حلقـــه کمتر نســـبت به 
نســـخه اصلی. ماجرای عاشـــقانه فضیل پسر 
پادشـــاهی عرب با رقصنده دلربای پاریســـی 
که بعـــد از فروکـــش کردن تب عشـــق به 
طوالنی  زمـــان  مدت  می خورند.  بر  مشـــکل 
از بودجه  بیـــش  بـــرداری و هزینه های  فیلم 
هاکـــس دلیلی شـــد بر شـــروع اختالف های 
او بـــا کمپانـــی فاکـــس کـــه در نهایت به 
قطـــع همـــکاری و جدایی هاکـــس انجامید.

زندگی و آثار هوارد هاکس
نویسنده: سعید سلیقه

saligheh.saeed@yahoo.com
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1928: دختری در هربندر رومنســـی گیرا 
و تاثیرگـــذار از گشـــت و گـــذار دو دریانورد 
به  نهایـــت عشـــق  در  و  در سفرهای شـــان 
خواننـــده ای زن که بســـتری می شـــود برای 
مهمترین  گیـــری  شـــکل  و  شـــدن  مطرح 
از رفاقت های  عناصـــر ســـینمای هاکـــس  
مردانه تـــا جذابیت افســـون کننـــده و گاه 
ویرانگـــر زن. از این فیلم به عنـــوان بهترین 
اثـــر صامـــت هاکـــس یـــاد می کننـــد تا 
جائـــی که بلیس ســـندراس )از پیشـــگامان 
جنبش مدرنیســـم در اروپا( فیلـــم را نماینده

ظهور مدرنیســـم دانســـت. اما نظـــر مدیران 
کمپانی فاکـــس با دیگران متفـــاوت بود و به 
خاطـــر افزایش مجـــدد هزینه هـــا و با وجود 
از بدترین  نقد   هـــای مثبت فیلـــم را یکـــی 
آثار تولید شـــده خود در آن ســـال ها معرفی 
با  او  فیلـــم  اولین  کردند. ســـیرک هوایـــی 
محوریت پـــرواز و هوانوردی بـــه عنوان یکی 
از عالیق هاکـــس که در کنار مســـیر افتخار 
آثار هاکس اســـت. از  دو فیلم مفقود شـــده 

Trent's Last Case :1929  که هاکس آن
 را بر اســـاس رمـــان کاراگاهـــی محبوبش 
نام  همین  بـــه  بنتلی  ایی ســـی  نوشـــته ی 
ســـاخت. هاکـــس مایل بـــود فیلـــم با صدا 
بازیگر  گلـــوی  جراحت  اما  شـــود  ســـاخته 
نقـــش اول کـــه تـــون صدایی نحیـــف پیدا 
کرده بـــود و مخالفـــت کمپانی باعث شـــد 

فیلـــم در نهایت صامت ســـاخته شـــود.

فیلم اولین  دم  نگهبـــان ســـپیده   :1930
عالقه  بـــا  رابطه  در  بازهـــم  هاکـــس  ناطق 
پر کشـــش او بـــه هوانوردی و جریـــان درام 
فرمانده ی  اســـت،  ایـــن محیط مردانـــه  در 
آمریکایـــی یـــک اســـکادران داوطلـــب در 
جبهه فرانســـه طـــی جنگ جهانـــی اول، با 
فرمان هـــای ضـــد و نقیـــض خـــود موجب 
تلفـــات قابـــل توجهـــی در بیـــن خلبانان

می شـــود، تا جایی که یکی از افســـرانش با او 
به مبـــارزه بر می خیـــزد و در نهایت، فرمانده 
به خاطر همین افســـر، جان خـــود را قربانی 
می کند. هاکـــس در این فیلم، اســـتفاده های 
آگاهانـــه ای از صدا و حرکـــت و حادثه کرد، 
امـــا از این مهم تـــر، این فیلـــم را می توان 

نخســـتین قـــدم او در راه یکـــی از مایه های 
مـــورد عالقه اش یعنی ســـاختن محیط های 
خشـــن مردانـــه و تقابـــل بی رحمـــی ها و 

فداکاری هـــا در ایـــن محیط ها دانســـت.
1931: کـــد مجرمـــان یکـــی از اولیـــن

تجربه هـــای جدی هاکـــس در زمینـــه آثار 
به  موفقی  نمایشـــنامه  اســـاس  بر  که  جنایی 
همین نام ســـاخته شـــد بعد از ساخت فیلم او 
از والتر هیوســـتن )پدر جان هیوســـتن فقید( 
بـــه عنـــوان بزرگتریـــن بازیگری کـــه تا به 
حال بـــا او همکاری کرده اســـت، نـــام برد.
هاکس تجربه ی  می غـــرد  1932: جمعیت 

 در ژانر اکشـــن، نشـــان از کارگردانی دارد که 
بر قواعد ژانر تســـلط دارد. فیلـــم یک جیمز 
کاگنـــی ســـر حـــال و خشـــمگین دارد که 

هاکس او را در مســـیری درســـت و درجهت 
کنتـــرل انـــرژی زیـــادش هدایـــت می کند. 
چندی بعد نســـخه فرانســـوی فیلـــم با بازی 
ژان گابن ســـاخته شـــد که هاکس در ساخت 
آن هم تاثیر مســـتقیم داشـــت. صورت زخمی 
پـــس از دو تجربـــه تقریبًا موفـــق هاکس در 
ســـاخت فیلم های گنگســـتری / جنایی هاوارد 
هیـــوز بلند پـــرواز او را برای ســـاخت فیلمی 
بر اســـاس زندگی آل کاپون اســـتخدام کرد. 
بـــن هکـــت می نویســـد که   فیلمنامـــه را 
آغازی می شـــود بـــر رابطه دوســـتانه ای که 
حدود بیســـت ســـال دوام می آورد. فیلم در 
کنار دشـــمن مردم و ســـزار کوچک تصویری 
تبهکاران  از جامعـــه ی  باورپذیر  و  قدرتمنـــد 
دهه بیســـت و ســـی آمریکا ارائـــه می دهد. 

سینمای ناطق
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تونـــی، گنگســـتری جاه طلب )برداشـــتی از 
آل کاپـــون با بـــازی پل مونی( با خشـــونت، 
ابتدا دســـته های مخالف را ســـرکوب می کند 
و ســـپس رئیس خـــود را هم می کشـــد و به 
ثـــروت و قدرتـــی بی نهایـــت می رســـد، اما 
نهایتـــًا پلیـــس او را محاصـــره می کند و از 
پا در می آورد. شـــخصیت پـــردازی آکنده از 
جزئیات، تشـــریح اســـتادانه ی فضایی بی رحم 
و خشـــونت نهفته در میزانســـن وتدوین این 
فیلـــم، آن را از دیگر همتایانـــش در آن زمان 
جـــدا می کند، هر چنـــد عزت نفـــس، جاه 
طلبی و مسلســـل دســـت او پیش تـــر، این 
تفاوت هـــا را رقم زده بود. از این ها گذشـــته، 
صـــورت زخمـــی دربـــاره برتـــری عمل بر 
کالم در دنیـــای هاکس اســـت. تونی که در 
دنیـــای کلمات جایـــی ندارد، تمامًا تجســـم 
اشـــتیاق و مهارت فیزیکی اســـت. او درهای 
شیشـــه ای با نـــام رقبایش را با مشـــت خرد 
می کنـــد، الف می زنـــد کـــه نام خـــود را با 
حـــروف بزرگ بر فراز شـــهر خواهد نوشـــت 
و در جایـــی، مسلســـلش را به طرف قفســـه 
نامه های یک هتل نشـــانه مـــی رود. همچنین 
از طریـــق حرف زدن با مسلســـلش، ادای داد 
و ســـتدهای ادیبانه شـــفاهی را در می آورد و 
دســـتیارش این ارتبـــاط را هجـــو می کند. 
با این حـــال، هاکس داوری دربـــاره او را به 
تماشـــاگر وا می گـــذارد، چنان کـــه تونی از 
دیدگاهـــی کلی، بیشـــتر در خـــور ترحم به 
نظر می رســـد تـــا جانی بالفطـــره. او با توجه 
به ســـحر شـــده اش به تجمـــالت کودکانه، 
گونـــه ای انســـان اولیـــه به نظر می رســـد 
و بـــه نـــاگاه مـــا را متوجه شـــکاف هراس 
تمدن  انـــکار  غیرقابل  های  دســـتیابی  انگیز 
محصوالت  برخـــی  فرهنگ  واقعی  ســـطح  با 
فرعـــی آن می کنـــد. هاکـــس همچنـــان با 
نـــدارد و مایه اختالقی  اجتماع، چندان کاری 
فیلمـــش )بی ارتباط بـــه گفتـــار ابتدایی و 
گناهکاران(   کیفـــر  بر  مبنـــی  فیلم  تحمیلی 
بیشـــتر از طریق تجربه و رشـــد شـــخصیت، 
گســـترش می یابد. رفتـــار تونی خـــود مایه 
معنای ســـاده  به  فقـــط  نه  اوســـت،  انهدام 
می شود،  شـــدنش  کشـــته  ســـبب  که  این 
بلکه بـــه این علت کـــه امکان رســـیدن به 
نیاز اساســـی و فطری هر انســـان مسئولیت 
پذیـــری و راســـتی را از او ســـلب می کند و 

مایـــه ی صلیب  نقـــش  کـــه  کنیم  دقـــت 
بـــر تمامـــی فیلـــم ســـایه افکنده اســـت.

کوســـه ببـــری رومنـــس تلخـــی درباره ی 
ماهیگیری که در تالش برای نجات دوســـتش 
در برابر کوســـه دستش قطع و در ادامه متوجه 
رابطه ی عاشـــقانه او و همســـرش می شـــود.

ادوارد جی رابینســـون نقش مـــرد اخالق گرا 
و تنهـــای فیلم را فوق العـــاده بازی می کند و

اندرو ســـاریس اعتقـــاد دارد که فیلـــم ارائه 
دهنـــده یکـــی از شـــخصیت های کاملـــی 

هاکســـی با تمـــام جزئیات اســـت.
1933: در این ســـال هاکس برای ساخت
کمپانـــی بـــا  قـــراردادی  فیلـــم  ســـه   

متـــرو گلدویـــن مایـــر بســـت؛ امـــروز ما 
زندگـــی می کنیم  داســـتان عاشـــقانه ای با

بازی گری کوپر بر اســـاس داســـتان کوتاهی 
از ویلیام فاکنر  که به دوســـتی نزدیک آن دو 
منجر شـــد.  درام ورزشـــی  بوکسور و خانم  و 
در  ویال  پانچو  بیوگرافی  در ســـاخت  همکاری 
فیلـــم ویوا ویال کـــه فیلم نامـــه اش را دوباره

هکت نوشته بود. 
کارگردان یک  بیستم ماجرای  قرن   :1934

 تئاتـــر )جـــان باریمور( اســـت کـــه بازیگر 
به شـــهرت  را  لومبـــارد(  گمنامـــی )کارول 
می رســـاند و با او ازدواج می کنـــد، اما بازیگر 
او را تـــرک می کنـــد و به هالیـــوود می رود. 
بســـیار،  شکســـت های  از  پس  کارگـــردان 
همســـرش را در قطـــاری می یابـــد و بـــا او 
ضرباهنگ  می کنـــد.  امضا  دوبـــاره  قراردادی 
ســـریع حرکـــت و گفت وگوهـــا و یکـــی از 
مشـــخصه های تالیفی هاکـــس یعنی روی هم 
این فیلم  از گفت و گوهـــا در  افتادن بخشـــی 

است.  اوج  در 
Barbary Coast :1935 را  هاکس بر اساس

فیلمنامه مشـــترک بن هکت  و چارلز مک آرتور 
ســـاخت و ســـعی کرد تا با لحـــن خودش 
عناصر ســـینمای جنایی، رومنـــس و تاریخی 

را با هـــم درآمیزد. 
1936: ارتفـــاع صفر درام دیگری با موضوع

اســـتادی رســـید  به  پرواز که هاکس در آن 
و نام »درام هوانوردی« شـــاید مناســـب ترین 
عنـــوان برای این دســـت آثار هاکس باشـــد. 
مســـیر افتخار هم نـــام با اولین فیلـــم او و با 
پـــس زمینه جنـــگ جهانی اول. بیـــا و بگیر 
که ایـــن بار مشـــکل همیشـــگی هاکس با 

تهیه کنندگان به اوج رســـید و ساموئل گلدین 
او را در میانـــه ســـاخت فیلم اخـــراج کرد و

ویلیام وایلر کار را به انتها رساند.
1938: بـــزرگ کـــردن بیبـــی ماجرای

دختـــری  ســـوزان،  کـــه  اغتشـــاش هایی 
در  هپبـــرن(  )کاترین  هوا  و ســـربه  شـــوخ 
زندگـــی منظـــم و علمـــی یک پروفســـور 
جانورشـــناس )کـــری گرانـــت( بـــه وجود 
مـــی آورد. شـــخصیت های فرعـــی جـــذاب
)پســـتچی، عمـــه دختر، شـــکارچی زن نما،
و... الخمـــر  دائـــم  ایرلنـــدی  باغبـــان 

بیبی، پلنگ پروفســـور!( و ضرباهنگ ســـریع 
حـــوادث و شـــوخی ها، فضایـــی دیوانـــه وار

)شـــاید تاحدی ملهم از آثار بـــرادران مارکس( 
را بـــه وجود مـــی آورد که درنهایـــت از طریق 
تقابل دو شـــخصیت منشـــی جدی و سوزان

پر تکاپو )گســـترش تمثیلی این مایه به صورت 
دو جزء جدانشدنی پروفســـور اسکلت دایناسور 
وپلنـــگ گریزان( درصـــدد بیـــان طنزآمیز یا 
هجو دوراهی همیشگی عشـــق و وظیفه است.
از یکی  دارند  بال  فرشـــتگان  فقط   :1939

شـــاهکارهای کوچـــک هاکس بـــا کم ترین 
تأکیـــد بـــر طـــرح داســـتانی )متمرکز بر 
روابـــط و احساســـات چنـــد خلبـــان یک 
درآمریـــکای  باربـــری  هوایـــی  شـــرکت 
التین( اســـت. کمـــال رفاقـــت ومعرفت در 
این فیلـــم صرفـــًا در دنیـــای مردانه قابل 
حصـــول اســـت و زن و طبیعـــت )اولی در 
پرندگانی  به صـــورت  و دومی  زمیـــن  روی 
برمی خورند( هواپیماهـــا  شیشـــه  بـــه  که 

می شـــوند.  شـــمرده  ســـقوط  عامل  درآن 
سرپرســـت  خلبانان )کری گرانـــت( افراد را 
در هـــر هوایـــی مجبور به پـــرواز می کند و 
وقتـــی هوا بیش ازاندازه نامســـاعد اســـت، 
می آورد.  در  پـــرواز  به  را  هواپیمـــا  خودش 
نمونـــه کامل یـــک قهرمان با عـــزت نفس 
خلبانی  مقابـــل،  در  هاکـــس.  دنیـــای  در 
که  را  واقعیت  ایـــن  میچل(  )تامـــس  دیگر 
دیـــد چشـــمانش تحلیل مـــی رود را پنهان 
می کنـــد و... گروهـــی پدیـــد می آیـــد که 
تمامـــًا در حـــال فائق آمدن بـــر ضعف های 
خـــود و تکمیل یکدیگرند؛ گویـــی با آگاهی 
نیازی مدام  الوقـــوع بودن مـــرگ،  از قریب 
به ارتبـــاط با یکدیگر و زندگـــی حداکثر در 

دارند. حـــال  زمان 
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1940: منشـــی همـــه کاره ی من کمدی
موفقـــی که در آن بـــا تکیه بـــر همکاری و 
همزیســـتی خالقانـــه هاکس بـــا بازیگرانش

)کری گرانـــت و رزالیند راســـل( و ریزه کاری 
ادای  و  حـــاال  و  لحظه هـــا  در  های فـــراوان 
کلمات، موفق می شـــود نقبـــی توامان جدی 
و اســـتهزا آمیز به طبعت روابط انســـانی بزند.
1941: گروهبان یورک در مراســـم آکادمی

خوش درخشـــید و اســـکار نقش اول مرد و 
تدویـــن را از آن خـــود کرد و تنهـــا نامزدی 
اســـکار بهتریـــن کارگردانـــی را نیـــز برای 
سربازی  داســـتان  داشـــت.  همراه  به  هاکس 
وطـــن پرســـت و مذهبی که بـــا قلبی صلح 
دوســـت و عاطفی، صدها آلمانی را )در جنگ 
جهانی اول( می کشد یا اســـیر میکند و بدین 
ترتیـــب متناقض ترین انگیزه هـــای اخالقی را 
آشـــتی می دهد تا یـــک بار دیگـــر، منادی 
دنیای  در  پذیـــر  قهرمـــان مســـئولیت  یک 
هاکـــس )این بـــار کمـــی اخالق گرایانه تر، 
باشـــد  آثارش(  از دیگر  واقعی تـــر و صریح تر 
کـــه همین ها، اندکـــی آن را از خط مشـــی 
همیشـــگی هاکـــس دور می کنـــد، هر چند 
یادمان باشـــد فیلم اصاًل درباره مردی اســـت 
که به خاطـــر انجام کاری خـــالف اعتقادش، 
آتـــش همکاری  تحســـین می شـــود. گلوله 
درخشـــان هاکس بـــا تیم  وایدلـــر و براکت 
برداشـــت آزادی است از ســـفید برفی و هفت 
به  که  آمریـــکا  مـــدرن  جامعه  در  کوتولـــه 
کمک دیالـــوگ های بیلی وایدلـــر  تبدیل به 
می شـــود. جویانه  ماجرا  رمانتیکـــی  کمدی 

1934: بـــی قانون پروژه بلنـــد پروازانه ی 
بیلی  زندگـــی  مبنـــای  بـــر  هیوز  هـــوارد 
دکید اســـت که بـــار دیگـــر از هاکس برای 
توجه  بـــا  اما  می گیرد  کمـــک  کارگردانـــی 
بـــه کمال گرایی و ســـابقه طوالنـــی هاکس 
در اختـــالف نظـــر بـــا قواعد هالیـــوود این 
فیلـــم نیز نیمـــه کاره می مانـــد و خود هیوز

فیلـــم را کارگردانی و تدویـــن می کند. نیروی 
هوایـــی بازگشـــت تمـــام عیـــار هاکس به 
طـــرح درام در بســـتر جنگ و نقـــش نیروی 
هوایی ارتـــش آمریکا در جنـــگ جهانی دوم 
روابط  دادن  نشـــان  برای  زمینـــه ای  ایجاد  و 
افســـران و خدمه ی یک بمب  و احساســـات 
نیروهای  حملـــه  از  بعـــد  آمریکایی  افکـــن 

هاربر. پـــرل  بندر  بـــه  ژاپنی 

که هاکس  نداشـــتن.  و  داشـــتن   :1944
همینگوی  ارنســـت  بـــا   نزدیکی  دوســـتی 
داشـــت، معتقد بود کـــه از بدترین نوشـــته 
همینگـــوی می توانـــد فیلم خوبی بســـازد و 
همین بحث دلیلی شـــد برای ســـاخت فیلم 
و شـــروع بازی گرفتن از زوج  مشـــهور دهه 
طالیـــی هالیـــوود یعنی همفری بـــوگارت و 
لـــورن باکال در یکـــی از آثار به یـــاد ماندنی 
ده ی چهـــل. هـــری مـــورگان، ناخدایی که 
ســـرش به کار خودش اســـت، در مقطعی از 
زندگی اش درگیر وسوســـه قبول مســـئولیتی 
بزرگ می شـــود؛ کمک به انقالبیـــون کوبایی 
)در فیلم، ارتش آزاد فرانســـه در برابر فاشیزم( 
که اما بـــرای او صرفًا از نیاز بـــه پول وکمک 

به دوســـتانش سرچشـــمه گرفته است. 
1946: خـــواب بزرگ شـــاهکار دیگری از

 هاکـــس در ژانر نـــوآر و دلیـــل دیگری بر 
توانایـــی او در به تصویر کشـــیدن نمونه های 
متنوع داســـتانی. فیلم بر اســـاس داســـتان 
ســـیاهی با همین نام نوشـــته ریموند چندلر 
ســـاخته شـــد بوگارت و باکال کـــه پس از 
داشـــتن و نداشـــتن ازدواج کـــرده بودند در 
اینجـــا هم توانســـتند قابلیت های متوســـط 
داســـتان را در فضـــای تیره و تـــار هاکس 

ارتقـــاء دهند. 
1948: رود ســـرخ اولین وســـترن تمام و

 کمـــال هاکس و یکـــی از فیلم هـــای نمونه 
ژانـــر وســـترن که حتـــی جان فـــورد فقید 

را هم به وجـــد آورد. حکایت گلـــه داری که 
با انتقال احشـــامش، زندگی خـــود را متحول 
می ســـازد. رود ســـرخ بر خالف دیگـــر آثار 
هاکـــس که معمـــواًل در زمـــان و مکان هایی 
محـــدود و بســـته رخ می دهند، مســـافت و 
زمانی بســـیار طوالنـــی را در بـــر می گیرد 
و بافـــت واقعـــی زندگی و رویدادهـــا در آن 
دارای اهمیتـــی اساســـی هســـتند و باز بر 
خالف دیگـــر وســـترن های او از نظر بصری، 
اما  بســـیار چشـــم گیر و خوش عکس است، 
این هـــا هم بـــه این دلیل اســـت کـــه این 
فیلـــم به گونه ای ســـنتی )درنوع وســـترن( 
درچشـــم  تمدن  یک  پایه گـــذاری  دربـــاره 
اندازی تاریخی اســـت و چون وارد محدوده ی 
شـــخصیت ها و رابطه ها و توجه بـــر جزئیات 
اشـــیا وگفتوگو   ها شـــویم، بالفاصلـــه دنیای 
وقتی  همچنین  می شناســـیم.  رابـــاز  هاکس 
صحبت از وســـترن می شـــود، مقایسه با جان 
نیز مفید اســـت، اســـتاد بالفصل  فورد کبیر 
دیگـــری که )بی قصـــد یافتن برتـــری بین 
این دو(جهان بینی وســـازماندهی ســـینمایی 
خـــاص خـــود را دارد؛ ازجمله ایـــن که به 
گـــروه و قوانین جمعی و دســـتهای خانوادگی 
و  تاریخی  دارد، چشـــم اندازهای  اعتقاد  بیشتر 
زیبایـــی ترکیب بندی دورنماهـــا برایش مهم 
یا  به عنوان همســـران  برای زنان  تر اســـت، 
مادرانی صبـــور و مهربان )ونـــه صرفا ًمکمل 
دنیای مـــردان( احترام قائل اســـت... و اصواًل 
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بسیار ســـنتی تر، نوســـتالژیک تر و گذشته گرا تر
تعریف هـــا  ایـــن  باتمـــام  هاکس اســـت.  از 
مشخص می شـــود که رود ســـرخ فوردی ترین 
وســـترن هاکس اســـت؛ از جمله شـــخصیت 
قهرمـــان )جـــان وین( کـــه بنا بـــه طبیعت 
بیشـــتر پدری  فیلم ها  تمام  آثار هاکـــس، در 
خیراندیش اســـت تا فرمانده ای مســـتبد، این 
جا تا حـــدودی اقتدارش را به رخ می کشـــد 
و گروه نیز کـــم و بیـــش از او دوری می کند.

امـــا طرح کلـــی رابطـــه ای که بـــا خصومت 
و رقابـــت آغاز می شـــود و به تدریـــج پس از 
تجزیه ی طبیعـــی )ونه تحمیلـــی( زندگی به 
پذیرش و احترام متقابـــل می انجامد، همچنان 
درحـــد اعـــالی ســـینمای هاکس اســـت.
آتش گلوله  بازســـازی  واقـــع  در  آواز  تولـــد 

اســـت با تاکید بر موســـیقی جاز و صحنه های 
موزیـــکال و بازیگرانـــی که همگـــی در آواز 
خواندن و رقصیدن پیشـــینه ای داشتند و البته 
حضور چند ســـتاره جاز در نقش خودشـــان. با 
اینکه این جـــا هم وایدلر در تیم نویســـندگان 
حضـــور داشـــت اما تجربـــه ی موزیـــکال به 
انـــدازه کمـــدی  تلـــخ وایدلر جـــواب نداد.
1949: من یک عـــروس مذکر زمان جنگ
فرانســـوی ســـروان  یک  داســـتان  بـــودم 

)کـــری گرانـــت( را )طی اشـــغال آلمان پس 
افزاینده،  با تحقیـــری  ازجنگ جهانـــی دوم( 
ابتدا ازجانب یک زن )آن شـــریدان( وســـپس 
از ســـوی دنیـــای اداری دنبـــال می کنیم تا 
اوجـــی منطقی کـــه او را به صـــورت یکی از 
افـــراد ارتش کمکـــی زنان بـــا کاله گیس از 
موی دم اســـب در می آورد. ایـــن فیلم یکی 
از تیره تریـــن کمدی های هاکـــس و به دور از 

ســـرزندگی و نشاط ســـایر آثارش است.
از دنیایی دیگر تالش هاکس 1951: چیزی 

در ژانـــر علمـــی- تخیلـــی که بـــا توجه به 
او  ماهرانه  پردازی  وسواس هاکس و داســـتان 
به فیلمی ســـطح بـــاال در مقابـــل نمونه های 
دیگـــر ایـــن ژانـــر کـــه عمدتًا بـــی مووی

بودند، تبدیل شد. 
این وسترن جدید در  بزرگ  آسمان   :1952

دو  پیچیده ی  رابطـــه ی  همچنان  طرح،  هاک، 
مرد با یک دختر )در این جا ســـرخ پوســـت( 
و رشـــد یک جوان به ســـوی پختگی است، 
امـــا در حالی که در رود ســـرخ این رشـــد

پیشـــرفت  با  کلیفت(  مونتگمـــری  )بـــرای 

عمومی  توســـعه های  دیگـــر  و  گاوهـــا  گله 
چنین  یافتـــن  اســـت،  قرینه  خصوصـــی  و 
ارتباطی در آســـمان بزرگ دشـــوار اســـت 
نیز  مارتین«  و»دیویـــی  داگالس«  و»کـــرک 
برادرانه  رابطـــه مردانـــه/  بازتـــاب کامل  در 
مـــورد نظر هاکـــس بازمانده انـــد. باج خوری 
از رئیس ســـرخ پـــوش اپیـــزودی از مجموع 
5 فیلـــم کوتاه بـــه نام Full House  اســـت 
که هاکـــس در کنار هنری کینـــگ و هنری 
هاتـــاوی  هـــر کدام داســـتانی متفـــاوت از 
ویلیـــام او هنـــری  را تعریـــف می کننـــد و 
با  ها  اپیـــزود  روایت همـــه ی  نکته جالـــب 
اســـت. میمون  اشـــتاین بک  صدای جـــان 
هاکس  اســـکروبال  کمـــدی  آخرین  بـــازی 
ریشـــه  دارند  که ســـعی  زوجـــی  دربـــاره 
مشکالت شـــان را با نوشـــیدن اکسیر جوانی 
و بازگشـــت به دوران کودکی کشـــف کنند. 
ترکیـــب کری گرانـــت و جینجـــر راجرز در 
فیلمنامـــه ی ظریف بن هکت جـــواب داده و 
به درســـتی  مونرو  مرلین  هاکـــس  به کمک 
توانســـته از جذابیتـــش اســـتفاده کند. جان 
از بـــزرگ کردن  باالتر  بلتون فیلـــم را حتی 
بیبـــی و بهتریـــن کمدی هاکس مـــی داند.
1955: ســـرزمین فراعنه هاکس که در آثار

تاریخـــی هیـــچ گاه بـــه موفقیتـــی بزرگی 
نرســـیده بود پروژه بلند پروازانـــه دیگری را 
همـــراه با دوســـت قدیمی اش ویلیـــام فاکنر 
شـــروع کرد. داســـتان فیلم همان بن مایه ی 
مـــورد عالقـــه فاکنـــر را دارد زندگی فرعون 
برای کســـب  اطرافیانش  و دسیســـه  توانـــا 
قـــدرت. امـــا نتیجـــه از هر لحـــاظ فاجعه 
بـــود فیلم به شـــدت در گیشـــه شکســـت 
خـــورد و هاکـــس در برابـــر منتقدانی که به 
اعتراض داشـــتند  فرعـــون  تگزاســـی  لهجه 
گفـــت نمی دانســـته کـــه فراعنـــه چگونه

صحبت می کنند!
1959: ریو براوو. داســـتان مرکزی ریوبراوو

مانند بیشـــتر فیلـــم های هاکس، داســـتان 
تـــازه ای در زمـــان خود نبود. این که پســـر 
یک زمیـــن دار ثروتمند، مرتکب قتلی شـــود 
و کالنتـــر با زندانـــی کردن او، بـــه مقابله ای 
او تن دردهد  با دوســـتان و حامیـــان  نابرابر 
)یا چیزی شـــبیه ایـــن( قبـــل از آن، بارها 
این  مایـــه ی جدید  امـــا  بود،  تجربه شـــده 
فیلـــم را هاکـــس )بـــه روایت خـــودش( از

نیمـــروز ماجـــرای  برابـــر  در  واکنـــش 
)فرد زینـــه مان( به دســـت آورد. این که کالنتر 
آن فیلـــم برای درخواســـت کمـــک، مدام به 
این در و آن در می زنـــد، در حالی که خودش 
بـــه تنهایی توانایـــی حل مشـــکلش را دارد

)ایـــن  را در انتها نشـــان می دهـــد(، با عزت 
نفس و اســـتقالل طلبی مـــورد عالقه هاکس 
این مســـیر را  او عکس  بنابراین  نبـــود.  جور 
طی کـــرد: کالنتری که حاضر اســـت یک تنه 
بایســـتد و هیچ کمکی را نپذیـــرد، در حالی 
که در هر لحظـــه واقعًا به آن محتاج اســـت.

وقایـــع در ریوبراوو هم  بـــروز  زمینه مرکزی 
ماننـــد دیگر آثـــار هاکس، جامعه ای بســـته 
و محدود اســـت که شـــخصیت هـــا در آن، 
امکان پـــرورش و برخورد می یابنـــد، این بار 
محیط، شـــهری خشـــن و دور افتاده در غرب 
اســـت و باز مردانـــی جمع اند تا اســـتقالل و 
بازیابنـــد: کالنتر چنس  عزت نفس خـــود را 
)جـــان وین( شـــجاع و منـــزه و صلح طلب 
کـــه در عرصه بـــرد و باخـــت روزگار، فقط 
برنان(  )والتر  اســـتامپی  می بازد،  عشـــق  نرد 
پیرمـــرد وظیفه شـــناس و شـــوخ طبع که 
او هم تشـــکر  از  دوســـت دارد کالنتر گاهی 
کند، دود )دیـــن مارتین( دائـــم الخمری که 
در آزمون همگانی ریوبراوو شـــخصیت گذشته 
نلســـن(  )ریکی  کلرادو  بـــاز می یابد،  را  خود 
کـــه در پایان فیلـــم دیگر آن جـــوان تازه به 
دوران رســـیده ابتدا نیســـت، فـــدرز )انجی 
دیکینســـن( کـــه مانند دیگر زن هـــای فیلم 
هاکس، نقشـــی کوتـــاه، اما مهـــم، مثبت و

قابـــل دفـــاع دارد و مثـــل بقیـــه، آیینی را 
بـــه جمـــع مردان  تا  از ســـر می گذرانـــد 
بپیونـــدد )صحنه پرتاب گلـــدان برای کمک

به کالنتر(.
1962: هاتاری فیلم شاد و سرخوش دیگری

کـــه خود هاکـــس آن را وســـترن می داند. 
داســـتان گروهـــی شـــکارچی حیوانـــات 
وحشـــی بـــه رهبـــری جـــان ویـــن که 
اما  باغ وحش می فروشـــند  بـــه  را  حیوانات 
ورود زن عکاســـی )الســـا مارتینلی( شرایط 
را در محیـــط مردانـــه عـــوض می کنـــد. 
پر  داســـتانی  طـــرح  نظر  بـــه  کـــه  فیلم 
رنگـــی نـــدارد نوعی شـــوخی بـــا دنیای 
مردانـــه هاکس اســـت و او ســـعی می کند 
قواعـــدی کـــه خـــود زمانی پدیـــد آورده
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را بـــه چالش بکشـــد. سراســـر فیلـــم مملو 
از تصاویـــر زیبـــای آفریقا و نمایش شـــوخ و 
شنگی شـــخصیت هایی اســـت که انگار قصد 

تـــرک این فضـــا را ندارند. 
1964: ورزش محبـــوب مردهـــا  کمدی

متوســـطی که به هرگز حتی به نزدیکی سایر 
کمـــدی های درخشـــان هاکس نمی رســـد. 
ماجـــرای فروشـــنده ی لـــوازم ماهیگیـــری

)راک هادســـن که به جای کـــری گرانت پا به 
انتخاب شـــده بود( که کم کم  سن گذاشـــته 
با ســـیر ماجـــرا کار به جایی می رســـد که 
ماهیگیری جـــدی  مســـابقه  یـــک  در  باید 

شرکت کند. 
1965: خط قرمز 7000  در روند ســـاخت

فیلـــم هـــای شـــاد و ســـرخوش و البتـــه 
نیـــز در همان  فیلم  این  اســـتاد،  متوســـط 
مســـیر به پیش مـــی رود. اکشـــنی با پس 
زمینـــه مســـابقات اتوموبیل  رانـــی و اولین 
بازی جیمـــز کان در نقش اول.  تنها شـــاید 
جزئیات  پرداخت  و  فیلم  اســـتادانه  ضرباهنگ 
بصـــری )همان طـــور که پیش تر گفته شـــد 
اتوموبیـــل رانی هـــم مانند پـــرواز از عالیق 
جـــدی هاکس بـــود( بتوانند نـــام هاکس را

به ذهن آورد. 
1966: ال دو رادو به نظر می رسد که ادامه
بازســـازی دوباره یـــا حتـــی  بـــراوو،  ریو   

ریـــو براووســـت. بیش وکم با همـــان آدم ها 
شـــباهت های  خیلـــی  و  قصـــه  همـــان  و 
زیـــاد بیـــن، هم شـــخصیت ها و هـــم قصه 
موجـــود اســـت. چـــرا هاکس خـــودش را

یا  واقـــع، فرو مـــی رود  تکرار می کنـــد در 
می پوســـد؟ ایـــن قاعـــده ی کلـــی در مورد 
فیلم  یک  هاکـــس  نمی کند.  صـــدق  هاکس 
را دوبـــار، ســـه بار می ســـازد، بـــا تغییرات 
اما همچنان فیلم، مســـتقل، شـــاداب و  کم، 
گوید  ماند. خـــودش می  باقی می  ســـرزنده 
کـــه: »آدم وقتـــی چیز خوبی درســـت کرد، 
و  جبـــران  را  نقص هایش  کـــه  می خواهـــد 
اگر  بـــه خصوص  دارد،  نگه  را  خوبی هایـــش 
مـــردم اســـتقبال کـــرده باشـــند.« علت به 
وجود آمـــدن ریو بـــراوو هم شـــاید همین 
اســـت؛ در آن دیدیم که آدم مشـــروب خوار 
که منجـــر به ضعفش شـــده، محـــور فیلم 
بـــود و به قـــول هاکس: » فیلـــم ، فیلم دین 
و، تغییر  خوار  مشـــروب  اینجا  است«.  مارتین 

او جان وین اســـت. جـــان وینی کـــه دیگر 
نمی خواهـــد کالنتـــر باشـــد و می خواهد که 
زندگـــی خـــودش را بکند ؛ یک قـــراردادی با 
یک آدم گله دار بســـته که می خواهد ســـر آن 
قـــرارداد بیاید که اصال ربطی هـــم به کارهای 
نـــدارد.  بوده  کالنتـــری  که  همیشـــگی اش 
تبدیل به کالنتر شـــده، رابـــرت میچام نقش

کالنتـــر را بـــازی مـــی کند؛ کالنتـــری که 
دائـــم الخمر اســـت و ایـــن درواقـــع تمام

قـــرارداد هـــای یـــک کالنتر، قـــوی، هفت 
تیر کـــش و لغـــزش ناپذیر را می شـــکند، 
قرار دادی که قرار داد ژانر وســـترن اســـت، 
قـــراردادی کـــه در ریـــو براوو هـــم با آن 
دائم  خـــود  کالنتر  اینجـــا  بودیم،  مواجـــه 
الخمر اســـت و ایـــن خود در نوع وســـترن 
مقابل  در  اســـت.  ساختارشـــکنانه  خیلـــی 
دوســـتش؛ که همیشـــه دوســـت در قصه 
و وســـترن ضعیفتر اســـت، قوی تر اســـت 
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1970: ریولوبو  آخریـــن اثر هاکس که در متن 
و طـــرح مرکزی بـــه ریوبراوو نزدیک اســـت.

در اواخـــر جنگ های انفصال، یک ســـرهنگ 
شـــمالی)جان وین( محمولـــه ای طال می یابد 

و نقـــاب از چهره یک خائن بـــر می دارد.
اگر ریوبـــراوو تمامًا متکی بر شـــخصیت هایی 
قابل دســـتیابی در محیطـــی ناکجاآباد گونه 
اســـت و اگر رودســـرخ تمامًا متکی بر تداوم 
فواصل پر شـــونده پس زمینـــه/ پیش زمینه 
توســـط محیط و شخصیت هاســـت، این بار 
آن هـــم محیطی  اســـت،  بـــا محیط  تفوق 
تخـــت و عـــاری از آن ترکیـــب بندی های 
بیانگـــر و جنبه هـــای مؤکد گونـــه دنیای 
روابط؛  و  با شـــخصیت ها  تعامـــل  در  هاکس 
ضمن آن کـــه تجرید و پراکندگـــی آدم ها در 
آن )رابطـــه فرد و جمع: عزت نفس شـــخصی 
و تعهـــد در قبال گروه( مطلقـــًا به حد اعالی 
خودانگیختگـــی و یکپارچگی شـــاهکارهای او 
نمی رســـد. یادمان باشـــد که بـــرای قهرمان 
هـــای هاکس، اثبات توانســـتن انجـــام کار، 

بارها مهـــم تر از انجام کار اســـت.
ژاک ریـــوت منتقـــد معـــروف مجلـــه کایه 
دو ســـینما در مـــورد هاکـــس می گویـــد:

»اگر هاکس مظهر ســـینمای کالسیک آمریکا 
اســـت و اگر نجابـــت و اشـــراف زادگی را وارد 
هـــر ژانری کرده اســـت، به این دلیل اســـت 
که او بـــه هر حال موفق شـــده تـــا کیفیت 
خاص هر ژانر ســـینمایی را به درســـتی کشف 
کنـــد و موضوع هـــای مورد عالقـــه خودش را 
همان طور کـــه پیش از او غنی شـــده بود، به 
صورتی برجســـته  و شایسته  بســـازد«. هانری 
النگلو ــــسینماشناس بزرگ فرانســـوی ـ در 
مورد هاکـــس می گوید: »او مـــرد زمانه خود 
بود، ولی ســـینمای وی، از ســـینمای زمانه اش 

می کرد.« حرکـــت  ســـریع تر  و  بوده  جلوتر 
موج  گـــذار  پایه  فرانســـوی  منتقـــدان  این 
نو بودنـــد که هاکـــس را کشـــف و او را به 
عنوان یـــک کارگردان مؤلـــف معرفی کردند. 
فیلم های او همیشـــه و همه جـــا مورد توجه 
بودند و اســـتقالل وی در هالیـــوود در چهار 
او  ماند.  باقـــی  نخورده  فعالیت، دســـت  دهه 
نـــه آثـــاری به طور مشـــخص هنـــری و نه 
چنـــدان طبق عـــرف هالیوود می ســـاخت. 
به خاطر  فیلم های هاکس شـــاید  واقـــع،  در 
از حد ســـر و حضور ســـتارگان گاهی بیش 

صـــدا می کردند امـــا او ذاتا اهـــل جنجال و 
نبود.  ســـینما  مرسوم  هیاهوی 

آلفـــرد هیچـــکاک  ماننـــد  بـــه  هاکـــس 
هرگز توســـط منتقـــدان فیلـــم نیویورک و

لس آنجلـــس تحویل گرفته نشـــد و هیچگاه 
تصویـــرش روی جلـــد مجـــالت معـــروف 
ســـینمایی چاپ نشـــد ؛ فقط چند سال قبل 
از مـــرگ، آکادمی با تقدیم اســـکار افتخاری 
ســـعی در کاهش انتقـــادات در بی توجهی به 
درباره ســـینمای خود  داشـــت. هاکس  را  او 
در جایـــی گفته اســـت: »فکـــر نمی کنم به 
عنوان یک فیلمســـاز حق داشـــته باشـــم به 
مـــردم بگویم چـــه کار کنند یا بـــه چه فکر 
نمایند. ســـینماگر باید داســـتان های ساده اّما

واقعی را تعریف کند«
هاکس  توســـط  بزرگ  بازیگران  از  بســـیاری 
کشـــف و معرفـــی شـــدند به طـــوری که 
باکال،مونتگمری کلیف، لـــورن  لمبارد،  کارول 

او به  آنجی دیکســـون و جیمز کان توســـط 
صورت جدی بـــه صنعت ســـینما راه یافتند.

پـــل مونی،  همچنیـــن هاکس در شـــهرت 
جـــرج رافت، ریتـــا هیورث، جین راســـل و 
مریلین مونـــرو و تثبیت موقعیـــت جان وین 
و همفری بوگارت نقشـــی اساســـی داشـــت. 
گری کوپر نیـــز اولین اســـکار بازیگری خود 
را در بـــرای گروهبان یـــورک مدیون هدایت 
هاکس اســـت.  جان وین در مورد دخالت اش 
در کارگردانـــی فیلم هـــای کـــه در آن بازی 
می کرده، گفتـــه بود« به خاطـــر کیفیت کار 
کار کـــردن با فـــورد و هاکس اســـت که مرا 
بد بـــار آورده انـــد« او به گفتـــه خودش از 
جمـــع چهل و هفـــت فیلمی کـــه کاگردانی 
کرد شـــش وســـترن )که در پنچ فیلم جان 
وین نقش اصلـــی را بازی می کند(  بیشـــتر 
نســـاخت اما همیـــن تعـــداد او را در جایگاه 
ژانر وســـترن  فـــورد کبیر در  با جان  برابری 
قـــرار می دهـــد. هاکس هیچـــگاه بی هدف 
و در جهـــت جلب توجه مخاطـــب دوربینش 
را از زاویـــه دید انســـان خارج نکـــرد و پالن 
را بـــه گفته خـــودش زمانـــی کات می زد که 
دیگر رمقـــی برای همدلی مخاطب نداشـــت 
و با هوش سرشـــار ســـاده ترین زاویه را برای 
دوســـتان  او  کرد.  می  انتخـــاب  فیلم برداری 
قدیمـــی با ارزشـــی چـــون ویلیـــام فاکنر،
بـــن هکت ، چارلز مک آرتـــور و جان فورد را

تا پایان عمر در کنار داشـــت. و همیشـــه در 
آثارش ســـعی در انتخاب گروهی داشـــت که 

نظـــرش را تائید کنند.
هاکس ســـه بار در طول زندگی ازدواج کرد اما

هیـــچ گاه رابطـــه صمیمانـــه ای بـــا زنان 
شـــخصیت  همانند  و  نکرد  برقـــرار  اطرافش 
گرم  رفاقتی  ســـینما  در  عالقه اش  مورد  های 
و عمیق با مردان داشـــت. او در ســـال1977 
که  زمانی  در سن 81 ســـالگی درگذشـــت. 
از او در یک جلســـه دانشـــگاهی خواســـتند 
و  برای جوانان ســـینما دوســـت  که مطلبی 
او گفت: عالقمند ورود به این حرفـــه بگوید، 

»محـــض رضای خدا ســـعی کنیـــد کارتان 
خالی از نمک و شـــوخ طبعی نباشـــد. چون 
بـــرای یک مبتـــدی بدترین کار این  اســـت 
کـــه فکرکند بـــرای تحت تاثیر قـــرار دادن 
بودن  جـــدی  زیادی  کار  بهتریـــن  مخاطب 
افراد اســـت. محض  انداختـــن  و به گریـــه 
رضـــای خدا ســـعی کنید فیلم تـــان قدری 

مفرح باشـــید.«

 منابع:
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براید، ترجمـــه پرویز دوایی، نشـــر نی، 1381.

نژاد،  مقاله شـــور زیســـتن، شـــهرام جعفری   .2
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نشـــانه شناســـی به طور کلی علـــم مفاهیم 
اســـت و می خواهـــد الگـــوی جامعی خلق 
مفهوم  فیلم  دهد چگونـــه  توضیـــح  که  کند 
پیـــدا می کنـــد و چه طـــور آنرا بـــه بیننده 
منتقل می کنـــد. در اصل حـــوزه ی کاوش 
نشانه شـــناس ســـینما، فرایند رسانایی است. 
اما نشانه شـــناس از کجا، جســـتجوی خود را 
آغاز میکند؟  به دنبال رســـانایی در ســـینما 
کریســـتین متز می گوید »هر شـــکل هنری 
و در حقیقـــت هر نظام ارتباطـــی، دارای ماده 
بیانی متفاوتی اســـت که آنرا از ســـایرین جدا 
مـــی کند«. از نظـــر او ماده ی خام ســـینما

)در نشانه شناســـی( همان مجراهای اطالعاتی 
اســـت که هنـــگام تماشـــای فیلم بـــه آنها 
توجـــه می کنیم، که این مجراهـــا عبارتند از:

1. تصاویر عکاســـی شـــده، متحرک و متعدد.
2. طـــرح هـــای گرافیکـــی که شـــامل بر 
تمام نوشـــته هایی می شـــود کـــه روی پرده

می توان خواند.
3. گفتار ضبط شده.

4. موسیقی متن.
5. صداها و اثرات صوتی.

البتـــه می توان مـــواد فرعی دیگـــری نیز به 
کرد.  اضافه  فهرســـت  این 

حـــال با توجـــه به ایـــن موارد به بررســـی 
مولفـــه های شـــخصیتی های  هاکســـی در 

فیلـــم ریوبراوو مـــی پردازیم:
انسانی،  باارزشـــترین عاطفه ی  از دید هاکس 
گروهی  اســـت.  گـــروه  افراد  میـــان  رفاقت 
کـــه تمامی اعضـــای آن را مردانی تشـــکیل 
می دهنـــد کـــه به خطـــر خو گرفتـــه اند و 
عمـــاًل به نحـــوی مـــادی با جهـــان بیرون 
قطع رابطـــه کرده انـــد. در ریوبـــراوو گروه 
متشـــکل از دود، چنس و اســـتامپی اســـت.

چنـــس کالنتر شـــهر و  نمونـــه ی یک 
ابرمـــرد و قهرمان در فیلم های وســـترن 
از همان اســـت. دوربین هاکس  ســـنتی 

صحنـــه ی آغازین، ما را با بزرگمنشـــی 
نمـــای از  اســـتفاده  بـــا  او  قـــدرت  و 

Low-angle آشـــنا مـــی کنـــد و وقتی 
بـــرای اولین بار چهرهی او دیده میشـــود، 
بـــر روی ســـتون کناریاش شـــاخه ایی 
قرار گرفته که نشـــانی از ســـر ســـختی 
او می دهـــد. در ادامـــه تـــالش تـــک و 
تنهایش برای دســـتگیری جـــو بردت در 
میخانـــه ای مملو از دوســـتان جو، تصویر 
کاملـــی از قهرمان را به مـــا عرضه میکند.

نه عنصری از خودنمایـــی وجود دارد و نه 
ریشه  رفتارش  خواســـته.  خود  شهادت  از 
در عـــزت نفس دارد و این عزت نفســـش 
اســـت که او را وادار می کنـــد، کاری که 
بایـــد انجام بشـــود را بی هیچ ســـوالی 
انجام دهـــد، بدون جارو جنجـــال و تنها، 
حتی در قبـــال خطراتی مهلک. او در طول 
فیلم مرتبًا کمک دیگـــران را رد می کند. 
میگوید:  خـــودش  با  دیالوگی  در  فـــدرز 
کنی  کمک  کســـی  به  میخواســـتی  »تو 
که کمکـــی نمیخواهد.« اما بـــا این حال 
تمامی بحـــران ها از ابتدا تـــا انتها بدون 
هیـــچ اســـتثنایی، اگر دخالـــت دیگران

ریوبراوو: این گروه مستقل

خالصه داستان
ریو براوو، شــهری مــرزی و کوچک در تکزاس. کالنتر جــان تی چنس )وین(، 
جو بردت )ایکینــز(، برادر گله دار بزرگ منطقه را بــه اتهام قتل مردی بیگناه 
دســتگیر می کند. گله دار بزرگ ناتان بردت )راســل(، می کوشــد تا با کمک

هفت تیرکش هایش جو را آزاد کند. معاون سابق کالنتر دود)مارتین( و پیرمردی 
لنگ استامپی )برنان( تنها یاران چنس هستند...
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دوســـتانی هســـتند که دوستانشان را 

اند. نکـــرده  فراموش 
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نبـــود تبدیـــل بـــه فاجعه می شـــد و 
که آید  مـــی  وجـــود  به  احســـاس  این 

بـــی نیـــازی چنـــس از جهـــان بیرون 
واهـــی اســـت. حتـــی کمـــک ناگهانی 
کلـــورادو کـــه هنـــوز عضـــوی از گروه 
محســـوب نمی شـــود، مانع کشته شدنش

می شـــود. اما اگر دیگـــران از نظر مادی 
برای چنس ضروری هســـتند. بی شـــک 
او نیـــز از نظر معنوی بـــرای آنها ضرورت 
دارد. چنـــس به زندگی ســـایر افراد گروه، 
معنا و کمال می بخشـــد و عدم وجودش 
باعـــث ویرانی معنـــوی آنها می شـــود. 
پس از صحنـــه ی نجات جانش توســـط 
فدرزوکلـــورادو، فـــدرز رو به کلـــورادو با 
گریه میگوید: »همهی ما دیوانه هســـتیم. 
نداری«  تو حتی دلیلی که مـــن دارم هم 
)اشـــارهایی به دالیل کمک کردنشـــان به 
چنـــس(. امـــا چنس هســـته ی مرکزی 
گروه اســـت، که دیگران مـــی توانند خود 
را در اطرافش ســـازمان دهند، هسته ایی 
که بـــدون آن هیچ نظمی وجـــود ندارد.

عضو دیگـــر گروه، استامپیاســـت؛ پیرمرد 
از کارافتاده، وراج و بیدندانی که از ســـویی 
باعث رفع مالل اســـت و از ســـویی دیگر 
وراجـــی او به تدریج در مقابل، پوششـــی 
روی تـــرس و حســـی از عـــدم کفایت 
ظاهـــر می شـــود، وقتی کـــه از کلورادو 
مـــی خواهـــد آهنگی بزنـــد در جواب به 
موزیک آالمـــو )این موزیـــک را مکزیکی 
ها در جنـــگ آالمو بیوقفه مـــی نواختند 
تـــا به ســـربازان امریکایـــی بفهمانند که 
مجالـــی نیســـت و در اینجا نیـــز ناتان 
قصـــد دارد همیـــن پیش آگاهـــی را به 
چنـــس و یارانش بدهد( کـــه در کافه زده

مـــی شـــود. عکـــس العملی کـــه این 
شـــخصیت برمـــی انگیزد به نحـــو قابل 
او مضحک،  اســـت.  پیچیـــده  توجهـــی 
تاثـــر برانگیـــز، دیوانه کننـــده و غالبن 
همـــه ی اینهـــا در آن واحـــد اســـت.
اما با اینکه از محدودیـــت هایش آگاهیم،

لحظه ایی نیســـت که اورا محترم نشماریم. 
او هرگز نپذیرفته که چـــالق بودنش مانعی 
برابر هوشـــیاری و تبحرش، به  اســـت در 
همین روست که اســـتقالل و عزت نفسش 
را همیشـــه حفظ می کنـــد، زمانی که به 
برخالف دســـتور چنس با شـــات گان درب 
زنـــدان می ایســـتد و نیز آنجا کـــه بعد از 
کشتن قاتل وایلر توســـط دود، رو به چنس 
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پـــاره، کـــت  عقـــب،  در  از  ورود 
عـــدم  و  تیـــر  هفـــت  نداشـــتن 
حضـــورش، بـــه  دیگـــران  توجـــه 

همگـــی در جهت شـــخصیت پـــردازی 
پیـــش مـــی رود. جو بردت شـــخصیت 
اســـت.  بد مطلق  یـــک  و  فیلـــم  منفی 
تواند  مـــی  کـــه  آنجایی  تـــا  هاکـــس 
از شـــر نشـــان بـــه عنوان نمادی   او را 

لحظاتی  بـــرای  و هرگز حتی  می دهـــد 
 کوتاه به او ویژگی های انســـانی نمی دهد.

در همین صحنه او بر خالف دود لباســـی 
موقـــر به تن و پوزخندی تمســـخرآمیز به 
لب دارد، ظاهرا از ضعف دود آگاه اســـت. 
می دهدکه  نشـــان  را  )گاوبازی  تابلویـــی 
باالی ســـر گاو زخمی ایســـتاده اســـت( 
کـــه در پشـــت ســـرش آویزان اســـت 
دود  تالش  اســـت.  مســـئله  همین  موید 
برای برداشـــتن پـــول از درون تفدان، با 
مداخلـــه چنس به بنبســـت مـــی خورد 

و ایـــن نقطـــه ی آغاز بازگشـــت دود به
گذشـــته ی پر ثمر خود اســـت )در جایی 
بـــه ناتـــان برودت مـــی گویـــد: »دلیل 
بپرس«(. برادرت  از  را  نخوردنم  مشـــروب 

امـــا مداخله ی این چنینـــی چنس مغایر 
با استقالل شـــخصی دود است و از همین 
روســـت کـــه بالفاصله ضـــرب هایی به 
چنـــس می زنـــد و اورا نقش بـــر زمین 
می کند. تـــالش دود برای تـــرک اعتیاد 
و بازپســـگیری اعتبار ســـابقش در طول 
فیلـــم گاهی بدل به مســـله ی اصلی درام

دلیل  بـــه همیـــن  می شـــود. شـــاید 
»ریوبراوو  گویـــد:  می  هاکس  که  اســـت 
در واقـــع فیلـــم دود اســـت.« او به دلیل 
پیچاندن ســـیگار  به  قادر  دســـت  لرزش 
با مشـــت  از زور خماری  نیســـت، گاهی 
بـــه پاهایـــش ضربه مـــی زنـــد. حتی 
تالش چنـــس بـــرای رســـاندن دود به 
عزت نفســـش در طول فیلـــم بی نتیجه 

می گویـــد: »وایلر فکر نمیکـــرد منو دود 
بـــه ایـــن خوبی هـــا باشـــیم«. بهترین 
نمونه ی اســـتقالل اســـتامپی در انتهای 
فیلـــم اســـت، زمانیکـــه چنـــس از او

مـــی خواهد در زندان بمانـــد. اما او بدون 
توجه به دســـتور در موقـــع نیاز به کمک 
گروه مـــی شـــتابد، و در واقـــع حضور 
و را محتمل  گـــروه  پیروزی  که  اوســـت 

تسریع می کند.
فرد  شـــاید جذابترین  و  آخرین عضو  دود 
این گروه اســـت. او از انســـانی شـــریف 
و شـــجاع، به آدمـــی کاهـــل و الابالی و

می خـــواره تبدیل شـــده اســـت. فردی 
لرزش از  دســـتانش  ننوشد  ویسکی  تا  که 

نمی ایســـتد. افـــراط او در اســـتفاده از 
مشـــروبات الکلـــی به حدی اســـت که 
مکزیکـــی ها به او لقب ســـیاه مســـت

داده اند. هاکس فیلم را با اوج اســـتیصال 
او آغـــاز می کند.

دود از در عقـــب پا به کافه مـــی گذارد، 
کاله کابـــوی بر ســـر دارد، کتـــش پاره 
اســـت و هفـــت تیر بـــه کمر نبســـته. 
دوربیـــن نمایی از کافه را نشـــان می دهد 
کـــه هیچیک از آدم هـــا متوجه حضورش 
نیســـتند. او آرام از کنار میزها رد می شود 
و در حالیکـــه با حســـرت بـــه لیوان های 
مشـــروب نگاه می کند، خودش را پشـــت 
بردت  جـــو  کند.  مـــی  پنهان  ســـتونی 
متوجـــه حضورش مـــی شـــود. تعارفی 
بـــه دود میکند و دود اســـتقبال می کند 
ســـپس جو تمسخرانه ســـکهایی را داخل 
انـــدازد. می  دود  پـــای  جلـــوی   تفدان 

امـــا پیش از آنکـــه دود ســـکه را بر دارد 
چنس با پـــا ضربه ای به تفـــدان می زند 
و بـــه طرف جو می رود امـــا دود با چوبی 
او را مـــی زنـــد. چنس نقش بـــر زمین
می شـــود. دود بـــه طرف جو مـــی رود.
اورا دوســـتانش  کمـــک  بـــه  جـــو 

می زننـــد، غائله با کشـــتن مـــردی که 
را داشـــت،  از درگیری  قصد جلوگیـــری 
)توســـط جو( پایـــان می گیـــرد و جو از 

کافـــه خارج می شـــود.
بـــدون هیـــچ گفتاری  این صحنـــه که 
و تنهـــا متکی بـــه تصویر اســـت بخوبی 
نشـــان می دهد، دود آدم می خوارهایست 
کـــه از زور اعتیاد به فقر و نداری رســـیده 
و تمامی ارزش و اعتبار خود را از دســـت 
داده اســـت. نشـــانه هـــای تصویری به 
ایـــن نکتـــه را نشـــان می دهند.  خوبی 
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وتشـــریفاتی  بســـیار  های  قـــراری  بی 
روشـــن  کردن،  تعارف  مبنای  بر  طوالنی، 
کـــردن و ردوبدل کردن ســـیگار، که در 
میدهند شایسته  نشـــان  کارها  این  خالل 
ورودنـــد. غالبـــا آنها مختصر شـــجاعتی 
این وجود  بـــا  ابراز مـــی دارند. ولی  نیز 
باز هم از اعضای رســـمی گروه نیســـتند. 
در اصـــل از دید هاکس هـــم  طراز مردها

)دســـت کـــم در گـــروه( خـــود مردها 
ای  نمونه  فـــدرز  ریوبراوو،  در  هســـتند. 
از یک زن هاکســـی اســـت؛ درشتاندام، 
مســـتقل و در عین حال، حساس و زخم 
او قماربازی اســـت تحت تعقیب  پذیـــر. 
که خود را همســـنگ مـــردان می داند.

در گفتگویی بـــا چنس عنوان می کند که 
خانه ایـــی ندارد و آنجایی مـــی ماند که

اعالمیه  چنـــس  نباشـــد.  ای  اعالمیـــه 
را پـــاره مـــی کنـــد و مـــی گویـــد:

»تو دوســـت نـــداری مـــردی مثل من 
برایت دردســـر درســـت کند«. فدرز پس 
از این گفتگو در حالیکه از شـــدت هیجان 
نفســـش در سینه حبس شـــده، تصمیم

مـــی گیرد در شـــهر بمانـــد. او در طول 
دل  تا  کنـــد  می  بســـیار  تـــالش  فیلم 
دلیجان  بـــا  بیاورد،  به دســـت  را  چنس 
نمیـــرود، جایـــش را بـــه او مـــی دهد 
و...(.  فـــدرز حتـــی بـــا پرتـــاب کردن 
بیـــرون جان  بـــه  از پنجـــره  گلـــدان 
خـــود را به خطر مـــی اندازد تـــا او را 
نجـــات دهد. امـــا خواســـته ی قلبیاش

)رســـیدن به چنس( هرگز باعث از دست 
رفتن اســـتقاللش نمیشود و بارها تالشش 

برای مســـتقل بودن را نشـــان می دهد. 
او  از  نمونـــه وقتی که چنـــس  به عنوان 
مـــی خواهد کـــه دیگر بـــازی نکند، در 

جوابـــش به خونســـردی میگوید:
»بازی کاریســـت کـــه من مـــی کنم.«

هاکس  کـــه  اســـت  معتقد  وود  رابیـــن 
فیلمســـازی شـــهودی اســـت و اینگونه 
نشـــانه هـــای تصویری در فیلـــم هایش 
از خود صحنه است و برخالف  برخاســـته 
فیلم های روشـــنفکری از بیـــرون بر آن 
تحمیل نمی شـــود و گذشـــته از هرگونه 
معنـــای تمثیلی پارهـــی تکمیلی صحنه 
اســـت. کارگـــردان بـــا نیـــروی بیرونی 
وادارمـــان نمی کنـــد فریـــاد برآوریم آه 
تمثیل، چقـــدر پرمعنا، چقـــدر ژرف.  یک 
زیبایی تصاویر از هیـــچ محتوایی که امکان 
داشـــته باشـــد به صورت عقالنـــی درآید و
از تصویـــر جـــدا گـــردد ســـر چشـــمه

نمی گیرد، بلکه سرچشـــمه اش زمان سنجی 
دقیـــق، تدوین، حـــرکات، حـــاالت چهره، 
لحن صدا و ردوبدل شـــدن نگاههاســـت و 
باید این قدر هوشـــیار باشـــیم که فیلم های 
هاکـــس را تنها بـــه این دلیل کـــه آنها را 

لذت بخش مـــی یابیم کنـــار نگذاریم.

اســـت و دود در اوج ســـرخوردگی تصمیم به 
پس دادن نشـــان معاونی اش می شـــود. این 
لحظه همان تنـــش درونی گروه اســـت که 
هاکس معتقد اســـت هنگامی پدید می آید 
که عضـــوی از یاری به دیگـــران درمی ماند 
و باید با گونه ای ابراز شـــجاعت اســـتثنائی، 
عمـــل خود را جبـــران کند؛ یـــا هنگامیکه

تفرد جویی بیش از حد، گـــروه را در معرض 
خطر از هم پاشـــیدن قرار مـــی دهد. در این 
گونه مـــوارد ایمنی گروه نخســـتین فرمان 
اســـت. در حقیقت اگر یکـــی از اعضا به درد 
نخورد در آن صورت امـــکان دارد تمامی گروه 
به دردســـر بیافتد. دود تیر انداز ماهری است 
اما بخشـــی از توان خود را ازدست داده است. 
بعالوه او خـــودش را از این بابت ســـرزنش
می کنـــد. وقتی افـــراد ناتـــان اورا غافلگیر

می کنند و گروه به مخاطره میافتد دود تصمیم 
به کنارهگیری از ســـمت معاونـــی  می کند.  
دود لیوانـــش را پـــر میکند و بـــاال می برد. 
موســـیقی آالمو بار دیگر در میخانه ی طرف 
دیگـــر خیابان آغـــاز می شـــود. دود مکث

می کند آنگاه ویســـکی را بدون هیچ لرزشی 
درون بطری مـــی ریزد و می گوید:

»حتی یـــک قطرهـــام زمیـــن نریختم.«
این لحظـــه ی پیروزی اوســـت، درســـت 
زمانـــی که دیگـــر امیدی نـــدارد، چرخش

ناگهانـــی ای مـــی کنـــد برای به دســـت 
آوردن شـــرافتش، شـــرافتی کـــه تنهـــا

بوســـیله ی خود و از روی استقاللش به دست 
می آیـــد. و این همان نکته ای اســـت که او را 
از سایر شخصیت های دوســـت لغزش پذیر 
در فیلمهای وسترن ســـنتی متمایز می کند 
و به جای سقوط به ســـوی رستگاری میرود. 
رســـتگاریای که هاکس تاکیـــد دارد با تکیه 
بر مســـولیت شـــخصی به دســـت می آید. 
از نظر هاکس گذشـــته از فشـــارها بیرونی، 
نیـــروی دیگری هم هســـت کـــه جمع را 
تهدید می کند: زن، از همین رو در بســـیاری 
از فیلمهـــای او هیچگونه زندگی زناشـــویی 
وجود نـــدارد و تنهـــا قهرمانـــان زمانی در

گذشـــته ی دور با زنی ازدواج کـــرده یا الاقل 
آشـــنایی داشـــته اند که دچار ضربه روانی 
نامشخصی شـــده اند و در نتیجه از آن پس به 
زنان بدگمان شـــده اند. در ریوبـــراوو نیز دود 
به وســـیله دختری اغفـــال و از جمع بیرون 
رفته اســـت. ضربه ای که باعث شـــده است او 
تمام اعتبار و ارزش خود را ازدســـت بدهد و به 
هر خفتی تن بدهد. اما در مـــواردی زن ها به 
گروه مردانه پذیرفته می شـــوند آن هم پس از 
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ِمل بروکس فردی اســـت کـــه حتی شـــنیدن نامش لبخنـــدی به لب 
طرفدارانـــش می آورد، لبخندی ناشـــی از یـــادآوری فیلم های کمدی او 
با ژانـــر مخصـــوص و محبوبش. هربار کـــه قرار باشـــد بروکس فیلمی 
تهیـــه یا کارگردانـــی کند، مطمئـــن خواهید بود که بـــا قیافه ا ی اخمو 
از ســـالن اکران نمایـــش فیلمش خارج نخواهید شـــد. نـــام کامل او 
ملوین جیمز کاوینســـکی اســـت. او 28 ژوئن ســـال 1926 در منطقه ی 
بروکلین شـــهر نیویورک آمریکا متولد شـــد. کیت و جیمز کاوینســـکی 
مـــادر و پدر ملوین، مهاجریـــن روس تبار یهودی بودنـــد. وقتی ِمل تنها 
دو ســـال ســـن داشـــت، پدرش بر اثر بیماری کلیوی، دار فانی را وداع 
گفـــت و بعدها خود ِمـــل بروکـــس در مصاحبه ای اشـــاره می کند که

ریشه ی اصلی طنز خشمناکش، همین اتفاق دردناک بوده است.
او در بچگی برای بیرون ریختن خشـــمش متوســـل به ســـاز درام شد و 
به خوبـــی آن را فرا گرفت. او تاکنون اســـتعدادهای زیـــادی از خود به 
نمایش گذاشـــته اســـت: کارگردانی، تهیه کنندگی، فیلم نامه نویســـی، 
 آهنگ ســـازی، ترانه ســـرایی، بازیگـــری و مهم تر از همه،طنـــز پردازی.

او کارش را بـــه عنـــوان یـــک کمدین)کمدین نمایش هـــای تک نفره بر 
روی ســـن( شـــروع کرد و خالقیت طنزش را با بازگو کـــردن ُجک های 
بامـــزه اش بـــه نمایش گذاشـــت، او حتی بـــرای برنامـــه ی تلویزیونی 
نویســـندگی  )Your show of shows( نمایشهـــا«  از »نمایشـــت

کرده است. 
او در میانســـالی یکـــی از موفق ترین کارگردانان دهه 70 میالدی شـــد 
و بســـیاری از فیلم هایش جزو ده فیلم پرفروش ســـال شـــناخته شدند. 
قبـــل از اینکه بخواهیم به ســـراغ بررســـی فیلم زینهایســـوزان که 
موضوع بحث این مقاله اســـت برویـــم، الزم می دانم شـــما را به مروری 
بر فیلم های وســـترن مطـــرح ده هـــای 60 و 70 میـــالدی دعوت کنم. 
چـــرا که فیلم زین های ســـوزان هجوی بر فیلم های وســـترن ســـاخته 

شـــده در این دو دهه می باشـــد.

ده60:یکهتازیسرجیولئونههمراهباچندلغزشازسینمانگرانمطرح

در ســـال 1960فیلم هفتدالور ســـاخته ی جان اســـترجس توجهات 
را بـــار دیگر به ژانر وســـترن جلب کـــرد، این فیلم اقتباســـی ماهرانه 
از فیلم هفتســـامورائی کوروســـاوا بود، بـــا این تفاوت کـــه این بار 
در قالبی غربی و ژانر وســـترن ســـاخته و پرداخته و بـــه نمایش عموم 
درآمـــد. اما این ســـرجیو لئونه بود که با »ســـه گانـــه ی دالر« خود، به 
طور قطع این دهـــه را برای هواداران وســـترن جاودانه کرد. در ســـال 
1964 اولیـــن قســـمت این ســـه گانه با نام براییکمشـــتدالر که 
وســـترن دیگری بر اســـاس فیلم یوجیمبو ساخته کوروســـاوا کارگردان 
مطـــرح ژاپنی بود، تماشـــاچیان را بار دیگـــر با انگیـــزه ی دیدن فیلم 
وســـترنی متفاوت، به سالن های ســـینما کشـــاند. فیلم بعدی لئونه به 
نام بهخاطرچنددالربیشـــتر در ســـال 1965 موفقیـــت فیلم اول را 
ادامـــه داد؛ امـــا این فیلم خوب،بد،زشـــت بود که نامـــی جاودانه در 
ســـبک وســـترن یافت، موفقیت آن به گونه ایســـت که تـــا زمان حال 
و در هـــر رده بنـــدی جهانـــی، این فیلم اگـــر در مقـــام اول فیلم های 
وســـترن قرار نگیرد، مســـلمًا مقامی در بین ســـه فیلـــم اول را به خود 
اختصـــاص خواهـــد داد. کار لئونه در ایـــن دهه به پایان نرســـید و با

فیلـــم روزیروزگاریدرغـــرب ســـاخته ی خـــوب دیگـــری از این 
ســـبک محبـــوب را در ســـال 1968به ثبت رســـانید. امـــا این جورج 
روی هیـــل بود کـــه در ســـال 1969 بـــا فیلـــم تحســـین برانگیز

بوچکسدیوســـاندسکید ایـــن دهه ی درخشان وســـترن را به پایان 
رســـاند. در ایـــن دهه، فیلم های ســـطح پاییـــن هم دیده می شـــوند.

در ســـال 1966 )همزمـــان با فیلم خـــوب،بد،زشـــت( دو فیلم از 
ویلیـــام بودین بـــه نام هـــای بیلیبچـــه،علیهدراکوالوجســـی
جیمـــزدختـــرفرانکشـــتینرامالقاتمیکند ســـاخته شـــد که 
حتی نامشـــان برای به مضحکه کشـــیدن وســـترن کافی بود. در سال 
 1968 کارگـــردان توانا ادوارد دیمیتریک با ســـاخت فیلم شـــاالکو که

شـــون کانری و بریجیـــت بـــاردو در آن ایفای نقش می کردند، نشـــان 
داد که در ســـبک وســـترن حرفی برای گفتن ندارد. در ایـــن دهه و در

ســـال 1983 یک فیلم کمدی با ســـبک وســـترن، به نام 4برایتگزاس 
بـــا بازی افراد مشـــهوری چـــون: فرانک ســـیناترا و دیـــن مارتین هم 
ســـاخته شـــد، اما این اثر بـــه هیچ عنـــوان نظر منتقدیـــن را به خود 
جلـــب نکرد و حتی گـــه گاه از آن به عنـــوان فیلمی بد، نام برده شـــد.

در میـــان ایـــن دوره ی طالیی فیلم های وســـترن، ِمـــل بروکس اولین 
فیلمـــش را با نـــام تهیهکننـــدگان در ســـال 1967 می ســـازد که

راجر ایبرت منتقد معروف ســـینما از آن به عنـــوان یکی از خنده دارترین 
فیلم های ســـاخته شـــده نام می برد. ایـــن فیلم دقیقًا مابین قســـمت 
دوم و ســـوم ســـه گانـــه دالر لئونه روانه ســـینماها شـــد، کـــه فیلم 
کامـــاًل متمایـــزی از دیگر فیلم های هـــم دوره اش به حســـاب می آمد.

ِملبروکسسواربراسبیبازینسوزان!
نویسنده: عرفان گلپایگانی
erfansin@gmail.com
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دهه70:ایستوودخودشکارگردانمیشودوِملبروکسدستبههجو

وسترنمیزند.

ِمـــل بروکس باز هـــم در مقابل وســـترن ایســـتادگی می کنـــد و در 
ســـال 1970 فیلم کمـــدی دیگری با نـــام دوازدهصندلی می ســـازد 
که بـــه انـــدازه ی تهیهکننـــدگان موفق عمـــل نمی کند امـــا باز به 
نوبه ی خـــود اثری خـــوب در ژانر کمدی محســـوب می شـــود. زمزمه های 
ســـاخت فیلمی وســـترن در اوایل دهه هفتاد از زبان کلینت ایســـتوود شنیده 
می شـــد، تا اینکـــه در ســـال 1973 او فیلم ســـواردشـــتهایمرتفع
لئونـــه می ســـازد. فیلم هـــای ســـرجیو  بـــا همـــان شـــاکله ی   را 

همان کلیشـــه ی تکرار شـــده ی کابوی بی نام و نشـــان کـــه از پس هر 
مشـــکلی برمی آیـــد و حتـــی زخم کوچکـــی هم نصیبش نمی شـــود. 
این فیلـــم بازخورد منفـــی منتقدین را بـــه همراه داشـــت وبه عنوان 
علـــت می توان بـــه تکرار کلیشـــه، آن هم کلیشـــه ای که خـــود لئونه 
به بهتریـــن نحو ممکـــن در فیلم هایش اســـتفاده کرده بـــود و اتمام 
دوره ی وســـترن اســـپاگتی، اشـــاره کرد. اما ایســـتوود کنار نکشید و 
در ســـال 1973 ایـــن اشـــتباه را با فیلـــم جوزیولزقانونشـــکن 
جبـــران کرد. در ایـــن اثر، دیگر خبری از کلیشـــه های تکـــراری نبود.

فیلم، داســـتان مردی مزرعـــه دار را روایـــت می کند کـــه خانواده اش 
توســـط نیروهای شـــمالی در بحبوحه ی جنگ های داخلـــی آمریکا به 
قتل می رســـند و او با پیوســـتن بـــه جنوبی ها بـــه مقابله بـــا قاتلین 
شـــمالی می پردازد. ایســـتوود در این فیلم به خوبی مســـائل انسانی و 
عاطفـــی را به نمایـــش می گذارد و بـــا فاصله گرفتن از خشـــونت های 
کورکورانـــه ی قبلی، مســـیر جدیـــدی را در خط داســـتانی فیلم ایجاد 
می کند.فقط یک ســـال بعـــد، یعنی در ســـال 1974 ِمـــل بروکس با 
اثـــری متفاوت به نام زینهایســـوزان دســـت به هجو ژانر وســـترن 
می زنـــد کـــه در بخش هـــای بعـــدی مقاله بـــه صورت گســـترده تر

به آن می پردازیم.

زینهایسوزانچهکسیرامیسوزاند؟

زینهایســـوزان داســـتان مرد سیاهپوســـتی بـــه نام بارتبـــا بازی 
کلیون لیتل اســـت که در ســـاخت خـــط راه آهن به عنـــوان برده کار 
می کند. او در مســـیر داســـتان در شـــن های روان گیر می کنـــد، اما از 
آن جان ســـالم بـــه در می برد. بـــارت با بیل به ســـر مردی ســـفید 
پوســـت می زند و بـــه همین علـــت به اعـــدام محکوم می شـــود، اما 
هدلـــی المار)هارویکورمن( وکیل دعاوی، از موقعیت ســـوء اســـتفاده 
می کنـــد و بارت را بـــه عنوان کالنتر به شـــهر راک ریج  می فرســـتد، 
با ایـــن نیت که روحیـــه ی مردم شـــهر را تضعیف کرده و شهرشـــان 
را بـــرای کشـــیدن خـــط راه آهن غصـــب کنـــد. وجود ایـــن کالنتر 
سیاه پوســـت، به خاطردوره ی تبعیض نژادی شـــدید، اصـــاًل برای مردم 
شـــهر پذیرفتنی نیســـت، اما بـــارت می تواند با زرنگی، خـــودش را در 
دل مـــردم راک ریج جا کنـــد و آن هـــا را از مصیبت پیـــش رو نجات 
دهد. بـــارت، ویکو کیـــد )جین وایلدر( کـــه هفت تیرکشـــی ماهر اما 
دائم الخمر اســـت را بـــه معاونت خـــود انتخاب می کنـــد و با کمک او 
موانـــع را از پیش رو برمی دارد. همان طور که دیده می شـــود، داســـتان 
ســـاده و نســـبت به کارهای پیشـــین بروکس قدری ضعیـــف به نظر 
می رســـد اما ِمل با اســـتعداد ذاتی خود، این داســـتان از هم گسســـته 
و متوســـط را با شـــوخی ها و هجوهای جذاب، به خوبی بـــه هم پیوند 
می زنـــد. زینهایســـوزان اولین اثـــر از ژانـــر هجو مـــل بروکس 
اســـت.او با ســـاخت این فیلم، مکتب جدیـــدی را پایه گـــذاری نمود،  
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گاه ایـــن ســـوال، به خصـــوص در ژانر کمـــدی پیش می آیـــد که آیا 
این کارگردان اســـت کـــه تمام وقایـــع فیلم را برای گرفتـــن نتیجه ای 
طنزگونه مهندســـی می کند یا این اســـتعداد و خالقیت بازیگر اســـت 
 کـــه با بداهـــه گویی و طنز ذاتـــی، بیننـــده را به خنـــده وا می دارد؟

باقطـــع و یقین نمی تـــوان به این ســـئوال پاســـخ داد امـــا در فیلم 
زین های ســـوزان، این ِمل بروکس اســـت که بیشـــتر بـــار فیلم را به 
دوش می کشـــد. او از فیلم نامه نویســـی تا ترانه ســـرایی و از کارگردانی 
تا بازیگـــری اکثر فیلم هایش را خـــودش انجام می دهـــد، او پیچ و خم 
بازیگری کمـــدی را به خوبی می دانـــد و با توانایی خلـــق لحظات طنز 
و بدیـــع، بازیگران خود را بـــه خوبی راهنماییمی کند، بـــه عالوه او خود 
در فیلم هایـــش ایفـــای نقش کرده و بســـیاری از لحظـــات طنز فیلم، 

مدیون بازی جالب و تحســـین برانگیز خوداوســـت. 

مکتبـــی متمایز کـــه بر اســـاس لطیفه گویی و تمســـخر ســـبک های 
دیگـــر و کارهای نمایشـــی و افراطی هنرپیشـــه ها به وجود آمد، ســـبکی 
کـــه می توانیـــم آن را زیرمجموعه ی ژانـــر کمدی در نظر بگیـــرم. بعدها

مل بروکس با فیلم های ســـینمایصامت)1976( و وحشتبزرگ )1978( 
و همینطورگلولههـــایفضایی )1987( این مکتب را به خوبـــی ادامه داد.

هجونامهیفیلمهایسینماییدرمجالتکمیکوسینما

فیلم هـــای عامه پســـند و معمـــواًل کم خـــرج در تمام دنیا بـــه خاطر 
داشـــتن فیلمنامه هایی ســـطح پایین و اجرای کلیشـــه هایی تکراری و 
ســـخیف، به آســـانی تبدیل به خوراک چرب و نرمی بـــرای طنزپردازان 
چیره دســـت می شـــوند. دو مجله مصور قدرتمند و مســـتقل آمریکایی 
که هرگز برای پولســـازی دســـت به چاپ تبلیغ در مجالتشـــان نزدند، 
بـــه نامهـــای »َمد« و »کریـــزی« با تکیه بـــر جایگاه ویـــژه ی این نوع 
فیلم هـــا در بین عـــوام، داســـتان های تصویری خود را بـــر مبنای هجو 
معروفترین آنها در ســـینما و تلویزیون گذاشـــته و با این کار توانســـتند 
مخاطبیـــن بی شـــماری را جلب کنند و ســـالیان ســـال بـــه موفقیت 
خود در ایـــن قالب ادامه دهنـــد. در ایران نیز، کاریکاتوریســـت معروف

»جـــواد علیزاده« با مجلـــه ی »طنز و کاریکاتور« همیـــن مهم را برعهده 
داشـــته و توانســـته با کمک هجو و نقد فیلم های ســـینماو تلویزیون و 
نیز جهـــان ورزش و خصوصًا فوتبال، جذب مخاطـــب کرده و حرف های 

عمیق تـــری را به گوش مردم برســـاند.
مـــل بروکس جـــزو کسانی اســـت که با شـــیوه ی خاص خـــود، هجو 
ســـینما را به ســـینما برد. همان طور که گفته شـــد کلینت ایســـتوود 
با ســـاخت فیلمی در ســـال 1970 میالدی به سبک وســـترن اسپاگتی 

دچار مشـــکل شـــد و فیلمش با اســـتقبال روبرو نگشت.
با گذشـــت 4 ســـال، مل بروکس با ســـاخت فیلم زینهایســـوزان، 
دســـت به هجـــو آشـــکار فیلم هـــای وســـترن می زند و بـــا موفقیت 
کاملـــی روبرو می گـــردد. این پذیرش هجو وســـترن از ســـوی اذهان 
عمومی و اســـتقبال منتقدین،با پیشـــینه ی نه چنـــدان موفق فیلم های 
وســـترن در آن زمان، چنـــدان دور از انتظار نبوده اســـت. ِمل بروکس 
در زین های ســـوزان، به صـــورت زیرکانه ای از کلیشـــه های ســـاخته 
شـــده در فیلم های وســـترن برای غنی کـــردن طنز فیلمش اســـتفاده 
می کند. او که به خوبی با ســـاختار وســـترن آشناســـت و بســـیار بهتر 
از آن، کمـــدی را می شناســـد، بـــا ترکیب ایـــن دو ژانر، اثـــر به واقع 
متفـــاوت و جذابـــی را به معـــرض نمایش گذاشـــته اســـت. او در این 
ســـبک، ساختارشـــکنی های زیادی را بـــه نمایش گذاشـــت. او به عمد 
توالـــی فضا و زمـــان را در فیلم های خـــود می شـــکند و ببیننده را در 
جـــای جای فیلم به ماجـــرای فیلـــم وارد می کند. بازیگـــر او گاهی به 
دوربیـــن و جایگاه تماشـــاچی نگاه می کنـــد و با این نـــگاه یا نظارت 
ببیننـــده را تثبیـــت می کند و فی المثـــال از کاری کـــه می کند اظهار 
شـــرمندگی کرده و یا بـــا مطرح کردن ســـوالی بر جریـــان کمدی در 
حال اتفاق تاکیـــد می کند. او بارها و بارها گذشـــته را بـــه آینده، روی 
صحنه را به پشـــت صحنه، و داســـتان را به ضد داســـتان می پیوندد و 
بـــا این کار نه تنهـــا طنز مضاعفـــی را ایجاد می کند، بلکه تماشـــاچی 
را وامـــی دارد تـــا در فضای فیلم غرق نشـــده و به چیـــزی ورای آنچه 
می بیند و می شـــنود دســـت پیدا کنـــد. تماشـــاچی فیلم های بروکس 
بارهـــا غافلگیـــر می شـــود و در پایان با وجـــود این که ســـاعتی را 
به قهقهه و شـــادی گذرانـــده، حس عجیبـــی از فهـــم و ادراک تازه

در خود می یابد.   
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پارودی و یا هنـــر نقیضه پردازی در ســـینما، 
گونه ای از ژانر ســـینمایی اســـت که، شـــامل 
تقلیدی طنازانـــه و اغراق آمیـــز از اثری جدی 
اســـت. فیلمی که بـــه کمک آیرونـــی و هزل، 
مقصودی را بـــه بیننده خودالقـــا می کند. این 
ژانرهـــای گوناگوِن  گونه اســـت که کمـــدی، 
جنایی،  گانگســـتری،  ســـینمایی همچـــون، 
ترســـناک و وســـترن را از زیِر تیغ طنز و تقلید 
خود می گذرانـــد. از نکات کلیـــدی درباره این 
ژانر باید اشـــاره کرد که، کارگردان و نویســـنده 
آن اثر می بایســـت بـــه تقلید و طنـــز آثاری 
معروف دســـت بزنند کـــه همه مـــردم با آن 
آشنایی داشته باشـــند و بتوانند شوخی هایی که 
با آن اثر به خصوص شده اســـت را دریابند که،  
در غیر این صـــورت اثر آن ها یکجا بی اســـاس 
و بی مزه خواهد بـــود. در این نوشـــتار تنها به 
مبحث پارودی در ســـینمای وســـترن پرداخته 
و ســـعی شـــده اســـت تا با تحلیلی بر فیلم 
زین های شـــعله ور1974 از کارگـــردان مل 
بروکـــس، اِلمان های این نقیضه ی کالســـیک 
در بســـتر فیلم مورد نظر شـــرح داده شـــود. 
همچنین، از خودمان بپرســـیم که چرا کمدی

نقیضه پردازی ایـــن ژانر را به دیده تمســـخر 
نگریســـته اســـت. زیرا که می دانیـــم هر اثر 
هنری زمانی ارزشـــی می شـــود که بـــا ایجاد 
احساســـی از غم، موفقیت، پیروزی، شکست و 
یا شـــادی و خنده در مخاطب بـــه دنبال هدف 
خاصی بـــوده باشـــد. در نتیجه، هـــدف ما نه 
فقط اثبات ایـــن ادعا که زین های شـــعله ور 
اثری آیرونی و کمدی در ژانر وســـترن اســـت 
بلکه در ادامه، اثبـــاِت اینکه »کمدی در خدمت 
کالبد شـــکافی فرهنگ می باشـــد« نیز است. 
شـــاید که دلیل حضور ایـــن هجویه ها در این 
ژانـــر، مربـــوط به ســـوالی می شـــد که ذهن 
بســـیاری را به خود مشـــغول کرده بود. اینکه 
چرا ژانر وســـترن که دوران اوج و شـــکوفایی 
خـــود در فاصله زمانـــی دهه هـــای 50 تا 60 
را در پرونده تاریخ ســـینمای هالیوود داشـــت؛ 
حال در دهه 70 در سراشـــیبی ِ فراموشـــی و

بی میلی از طـــرف مخاطبان خـــود افتاده بود 
و می رفت که از حافظه ی ســـینمای کالســـیک 
کنار گذاشـــته شـــود. »زین های شـــعله ور

مل بروکس نشانگر پایان وسترن کالسیک و آغاز 
مرحله یهجو و باروک بـــود.« )کیت گرانت:72(
در حقیقـــت، ژانـــر کمدی که شـــامل عناصر

بازیگـــر، دیالوگ و موقعیت اســـت، با زاویه نگاه 
از باال بـــه مضمون خود )که مفهـــومِ خندیدن 
بـــه حماقت های فکری و عملی را مـــد نظر دارد( 
در تالش اســـت تا بصیرتی را بـــه بیننده خود 
القـــاء کـــرده و او را دعـــوت به تفکـــر درباره 
موضوعـــی کند کـــه در آن اثر مورد اســـتهزاء 
قـــرار گرفته اســـت. موضوعی کـــه احتماال در 
آثار جدی، دیگـــر به نوعی دچـــار آفت اغراق، 
بـــزرگ نمایی ، تکـــرارو یا فقـــدان باورپذیری 
گشـــته اند. درمتـــن این مقاله بـــه بخش های 
متعـــددی از فیلـــم زیـــن های شـــعله ورکه 
عناصر گوناگون از ژانر وســـترن جدی را به طنز 
گرفته اســـت اشـــاره می شـــود و این ادعاهای 
آورده شـــده، در آنجـــا با مثال هایـــی گوناگون 
مورد بررســـی قرار خواهند گرفـــت.  نمونه ی 
کوچک و مانـــدگار از آن، صحنه ی کمپ آتش 
اســـت کـــه کابوی ها دور آتشـــی نشســـته و 
خوراک مرســـوم اسب ســـواراِن غرب وحشی را 
می خورند. امـــا با این تفاوت کـــه مل بروکس 
به زیرکـــی و با تمســـخر به عواقـــب خوردن 
آن همـــه لوبیا اشـــاره ایی مســـتقیم می کند و 
اینکه مگر می شود آدم شـــب و روز آن خوراک 
را بخورد و حالِت مزاجی ســـالمی داشته باشد.

کمدی در خدمت کالبد شکافی فرهنگ

خالصه داستان
زین های شــعله ور داستان شهر و مردمان راک ریج است. شهری که قرار است 
به زودی در آن راه آهنی کشــیده شود، اما به دلیل دسیسه های خودخواهانه و 
مال پرســتانه ی هدلی المار  )هاروی ُکرمن( معاون دولت این روند با مشکالتی 
مواجه می شــود. کالنتِر شهر کشته می شــود و کابوی های متجاوز شهر را در 
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موســـیقی  با  تیتـــراژی همراه  بـــا  فیلم  که 
آغـــاز می گردد. تلفنـــگ  و صدای شـــلیک 

های  شـــخصیت  شـــرح  در  ها:  شـــخصیت 
وســـترن باید گفت که همه آن هـــا به نوعی 
تیپ هســـتند و کمتـــر در میان ایـــن آثار 
می توان شـــخصیت هایی با جزئیـــاِت اخالقی 
چنـــد بعدی پیدا کـــرد. آدم هـــای این فیلم 
ها به ســـه گروه خوب، بد و خنثی تقســـیم 
می شـــوند و همواره فیلم با کشـــته شـــدن 
بدها به دســـت خـــوب ها پایـــان می گیرد. 
شـــخصیت زن در تمامـــی این داســـتان ها 
یا خانمـــی محتـــرم و تحصیلکـــرده و اهل 
خانواده ای اســـت که با قهرمـــان پیروز قصه 
ازدواج می کند و یا شـــخصیت »زن کافه ای« 
اســـت که با اغواگری و بدجنســـی در تالش 
بـــرای گول زدن ایـــن مرد قانـــون و عدالت 
اســـت، اما در پایان او نیز تحـــت تاثیر خوبی 
های قهرمان قصه، پشـــیمان شـــده و عمال به 

می گردد. باز  راســـت  راه 
مرد  ُکرمـــن(:  المار)هـــاروی  هدلـــی  آقای 
»بدجنـــس« قصه کـــه از قضـــا دولتمرد و 
تحصیلکـــرده هم هســـت )که از نشـــانه های 
تمام  و  اســـت(  مدنیـــت در غرب وحشـــی 
راک  مـــردم  زمین های  درتصاحـــب  امیالش 
اتمـــام خط آهـــن آن منطقه خالصه  ریج و 
می شـــود. در ترســـیم شـــخصیت او اغراق و 
اینکـــه در عین  اســـت.  نهفته  طنزی ظریف 
ادعـــاِی فهم و شـــعور، هربار زمـــان صحبت

با جالد ســـرش بـــه درگاه پنجـــره برخورد 
می کنـــد و یا بـــه هنـــگام حمـــام گرفتن 
کـــه، از دیگـــر صحنه های آیینـــی و عناصر 
می رود،  شـــمار  به  وســـترن  فیلم های  اصلی 
اســـباب دنبـــال  بـــه  مثـــل پســـربچه ها 

بازی اش می گردد.

تاگـــرت )اســـلیم پیکنـــز(: نوچـــه ی آقای
هدلی الماراســـت که در واقع امضایی اســـت 
از ژانـــر کمدی در ایـــن فیلم بـــا این قصد 
با  را  که، همواره شـــخصیت اصلی نوچـــه ای 
خود به همـــراه دارد و به کمک او بســـیاری 
هـــای طنزآمیز شـــکل می گیرد.  موقعیت  از 
ماننـــد صحنه ایی کـــه این نوچـــه از صدایی 
که پشـــت پنجـــره اتـــاق هدلی بـــه گوش 
بغـــل می کند.  را  او  و  ازجامی پرد  می رســـد 
و دیگـــری زمانـــی اســـت که ایـــن دو مرد 
در صحنـــه حمام کـــردن هدلـــی در حال 

هســـتند. گفت و گو 
کارگری  پوســـِت  ســـیاه  لیتل(:  بارت)کلیون 
که محکوم به اعدام اســـت و هدلـــی او را به 
عنـــوان کالنتر اســـتخدام می کنـــد تا مردم 
شـــهر، از آنجایی که یاد و خاطره همیشـــگی 
پوســـتان  رنگین  بـــا  ریزی  و خـــون  جنگ 
از آن ها   به ذهنشـــان می آید و دل خوشـــی 
ندارنـــد، خودشـــان ناامیدانه شـــهر را ترک 
کنند. انتخـــاب بارت، کالنتری کاکا ســـیاه با 
خوی طنازانه و شـــکیبایی از هنرمندانه ترین

هدف ایـــن مقالـــه در ابتدا بررســـی عناصر 
پـــارودی و ســـاختار فیلـــم از یکســـو و نیز 
رســـیدن به محتوا و مضمون آن اثر از ســـوی 
دیگر می باشـــد. بـــرای این منظـــور، نظریه 
فرمالیســـم یکـــی از روش هـــای کاربردی و 
مناســـب برای این قرائت اســـت. روشی که در 
آن به عناصر داســـتان همچـــون آالت مجزای 
موســـیقی پرداخته می شـــود و هر ســـاز به 
تنهایـــی مورد تحلیـــل قرارگرفتـــه و درپایان 
باکنار هـــم قـــرار دادن آن هـــا می بینیم که 
چه ســـمفونی یک دســـت و گـــوش نوازی 
کـــه همـــان مضمـــون اصلی قصه اســـت را 
به اجـــرا درمی آورنـــد. در ادامه با اشـــاره به 
پارودی  این  بنـــدی  ترکیب  عناصر مختلف در 
بـــه تحلیل کل اثـــر و مضمـــون آن پرداخته

شده است. 
براداران  از کمپانـــی  لوگویی  بـــا  فیلم  تیتراژ: 
افتاده و می ســـوزد  بـــرآن  آتشـــی  وارنر که 
آغـــاز شـــده و وارد عنوان بندی می شـــود که 
با اســـم مل بروکـــس به عنـــوان کارگردان و 
پس زمینه ایی واید اســـکرین از غرب وحشـــی 
ادامه می یابـــد. آنگاه با نقش بســـتن نام فیلم 
زین های شـــعله ور، آوازی از جـــان موریس 
شـــروع می شـــود که صـــدای شـــالق های 
ممتـــدی آن را همراهـــی می کنـــد، و با این 
ترفند مـــا را به یـــاد عنوان بنـــدی آغازین 
فیلـــم جـــدال در آفتـــاب 1947 می اندازد 

فیلم بررسی 
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جیم)جیـــن وایدر(: همـــراه و یاِرغـــار بارت 
کـــه هجویه ایـــی از شـــخصیت های توبه کار 
هفـــت تیرکـــِش ماهـــر فیلم های وســـترن 
اســـت به خصوص اشـــاره ایی به فیلم سریع 
ترین هفـــت تیرکِش زنده. مردی که قســـم 
خورده اســـت دیگر دســـت به اســـلحه نبرد 
امـــا در زمانی حســـاس که اجتمـــاع دوباره 
بـــه او نیاز پیـــدا می کند، او به ناچـــار دوباره 
پارودی  این  در  اســـلحه می شـــود.  به  دست 
می بینیـــم که آن زبردســـتیِ  در تیراندازی و 
دوراِن بعـــد از توبه ی این تیپ شـــخصیت ها 
کارشان  اینکه  می شـــود.  گرفته  تمســـخر  به 
از صبح تا شـــب شـــراب خواری شـــده است 
و از طرفـــی دیگر، آنقدر درمهـــارت تیراندازی 
آن هـــا اغراق شـــده اســـت که مـــا اصال 
نمی بینیم کـــه او و یا دســـت هایش حرکتی 
کنند امـــا مثال، مهـــره را از میان دســـتان 
بـــارت می قاپد و یـــا تمامـــی آن کابوی هارا 
در یک حرکت خلع ســـالح می کنـــد، بدون 
اینکـــه حتی الاقل بعـــد ازآن حرکت دودی از 

باشد! شـــده  بلند  تفنگش 
رئیس ســـرخ پوســـت ها)مل بروکس(: سرخ 
پوستان و رنگین پوســـتان که همواره از طرف 
سفیدپوســـتان  با دیده شـــک به آن ها  نگاه 
می شده اســـت. کســـانی که وارثان حقیقِی 
آب و خاک در ســـرزمین آمریـــکا بوده اند اما 
مهاجمیـــن همواره برای گرفتـــن زمین های 
آنها و وارد شـــدن به آن ســـرزمین ها با آنها 
در جنگ بوده انـــد، از دیگـــر عناصر مهم در 
ژانر وســـترن می باشـــند که در ایـــن فیلم با 
بارت  از کودکی  بـــر خاطره ایـــی  فالش بکی 
بـــه آیرونی طنزآمیز اشـــاره می شـــود. اینکه 
رئیس ســـرخ پوســـتان که در حـــال حمله 
امان  به خانـــواده آن ها   اســـت  به مهاجرین 
می دهد و می گویـــد: »اونها حتـــی از ما هم 
ســـیاه ترند!« مســـئله ای قابل تامل در بستر 
فرهنگـــی آمریـــکا کـــه همواره بـــه رنگین 
پوســـتان بـــه دیـــده تحقیر نگاه می شـــده 
 اســـت و این نکته در خط اصلی ژانروســـترن 
به وضـــوح یافت می شـــود تا حـــدی که به 
صورتی بســـیار محـــدود ما شـــخصیت های 
اصلی ســـیاه پوست و یا ســـرخ پوست داریم 
و اگر هـــم در فیلـــم حضور دارنـــد همواره 
تیپـــی از آدم های کارگر، جانـــی، فرومایه و 

بوده اند. پســـت 
مانگو)الکـــس کاراکس(: ویلیـــام فردریک که 
به»بوفالو بیل« معروف بوده اســـت، ســـمبل 
کابوی هـــای غرب اســـت و بـــه گونه ایی از 
اســـطوره در ایـــن نـــوع داســـتان ها تبدیل

اسطوره ایی  است)خوشـــبخت:172(.  گشـــته 
ســـوار بر گاو کـــه در فیلم زین های شـــعله ور 
به صـــورت مـــردی دیوانه و حیـــوان صفت 
»مانگو« تصویر شـــده اســـت، کـــه با وجود 
وحشـــی گری های بســـیار امـــا هنگامی که 
با کالنتـــر رو بـــه رو می شـــود و در زندان 
به زنجیر کشـــیده شـــده اســـت، تحت تاثیر 
کالنتر که اولین کســـی اســـت که او را شالق 
زده اســـت قـــرار گرفته و دیگـــر نمی خواهد 
از پیـــش او بـــرود و در رکاب او بـــه نجات از

شهر اقدام می ورزد!

روایت گری در وســـترن،  از ســـایر عناصـــر 
میزانســـن و موســـیقی متن هســـتند که در 
زیـــر، با اشـــاراتی به اصـــل آنهـــا در متن 
جدی و نیز شـــوخی هایی کـــه مل بروکس 
در اثـــر خود با آن ها کرده اســـت، بخشـــی 
دیگـــر از المـــان هـــای پـــارودی تحلیل و 

شـــده اند.  معرفی 
شـــروع قصه با نمایی  واید اســـکرین و بعد از 
آن نمایی تعقیبی از ریـــِل در حال احداِث راه 
آهن و کارگرانی اســـت که با زحمت بســـیار و 
در عیـــن حال، حالتی مصنوعـــی در حال کار 
هســـتند و در این بین، مردی سفیدپوســـت 
که رئیس آن کارگران اســـت از راه می رســـد 
و با تمســـخر اینکـــه هوا آنقدر هـــا هم گرم 
نیســـت و چرا شما کاکا ســـیاه ها که همیشه 
عادت به آواز خوانـــدن در دوراِن بردگیتان را 
داشـــتید، حاال هنگام کار هیچ صدایی از شما 
در نمی آیـــد، ســـکانس اصلی قصه را شـــکل 
می دهد. سکانســـی که بـــه دو عنصر کلیدی 
در ژانر وســـترن یعنی: قطـــار و جنگ انفصال 
اشـــاره کـــرده و آن را به تمســـخر می گیرد. 
و کلیشه  و همیشگی  اولی مسئله همیشـــگی 
ایـــِی احـــداٍث راه آهن در غرب وحشـــی و 
ســـتم کارِی برقشـــر کارگر اســـت و دیگری 
اشـــاره ایی اســـت به جنگ داخلـــی آمریکا. 
جنگـــی میان آمریـــکای شـــمالی و جنوبی 
بر ســـر مســـئله برده داری که شـــمالی ها 
انســـانی و  نقـــض حقوق  به  را  جنوبی هـــا 
بـــرده داری محکوم کـــرده و دنبال اصالح آن 
بودنـــد. اگر دقـــت کنیم حالتی کـــه این دو 
گروه ســـیاه و ســـفید هم در قـــاب دوربین 
ایســـتاده اند بـــه همان نحو شـــمال و جنوب 
و میـــان خط راه آهن اســـت که بـــه عنوان 

اســـت.  توجه  قابل  بســـیار  چیدمان صحنه 
»لینـــچ«، بـــه نوعـــی اعـــدامِ  مجرمین که 
بـــدون برقـــرارِی دادگاه و تنها بـــا حکم یک 
نفـــر و یا عده ایـــی از مردم اجرا می شـــود، 

فیلم بروکس به شـــمار می رود.   ِ نکات کنایی 
مخاطب  انتظـــارات  تمامِی  حـــق  به  که  چرا 
از یک کالنتر را زیر ســـوال بـــرده و با ایجاد 
برای  کـــه  غافلگیرانه  و  فضایـــی طنزآمیـــز 
مخاطب ایجاد می شـــود، هـــم او را خندانده 
و هـــم به فکر فرومـــی برد کـــه حقیقتا چرا 
همیشـــه باید یک مرد خوش ســـیماِی بلوند 
و خـــوش قد و بـــاالی جدی و کم ســـخن و 
هفت تیرکـــش، مدعِی عدالـــت و ناجِی مردم 
باشـــد؟ اتفاقًا نکته دیگر دربـــاره بارت همین 
می بینیم  اســـت.  نبودنش  اســـلحه  به  دست 
بـــه وی می گویند کـــه مانگو وارد  که وقتی 
شـــهر شـــده و آشـــوبی به پا کرده است به 
جای آنکه لباس کالنتر پوشـــیده و ســـتاره ی 
حلبـــِی معروفی را که نشـــانی از قدرت مامور 
قانون اســـت به ســـینه بزند، درلباسی مبدل 
و به عنوان پســـت چی وارد ســـالن شده و به 
او بســـته ایی دینامیـــت می دهـــد و از همین 

راه اســـت که او را اســـیر می کند.
کشیش: سنبلی از کلیســـا و دعوت همیشگی 
از مـــردم بـــه صبـــر و اســـتقامت در برابر 
مردان متجـــاوز و هماهنگ کننده جلســـات 
و نشســـت های محلی برای رفع مشـــکالت 
شـــهر. که دراین فیلـــم با تناقضی آشـــکار 
از حقیقت این تیپ شـــخصیت در داســـتان 
اتقافا هم  های واقعـــی مواجه اســـت، کـــه 
بـــا همـــه حماقتی کـــه در شـــخصیت وی 
اســـت، به نوعـــی واقعیتی را بیـــان می کند. 
زمانـــی کـــه می بیند کالنتر کشـــته شـــده 
اســـت، متجاوزان بر شـــهر مســـتولی شده و 
به زودی مردم را از شـــهر بیـــرون می ریزند، 
می گویـــد:» االن وقتِش کـــه کاری بکنیم، بله، 
باید ســـریعا تصمیمی بگیریم« و بعد از مکثی 
خطابه ایی  حـــاال  اینکه  انتظـــاِر  و  طوالنـــی 
امیـــد خواهد  طوالنی دربـــاره اســـتقامت و 
داد می گویـــد:» مـــن که دارم شـــهر رو ترک

می کنـــم« و حاال که بروکـــس ضربه خود را 
به مخاطب وارد کرده اســـت بـــرای اتمام این 
صحنه ی خود، مـــردی در عالـــم واقع کامال 
متضـــاِد با کشـــیش را به تصویر می کشـــد، 
مردی مســـت و ژنـــده پوش کـــه در حالت 
میان  در  اجتماعـــی  جایگاه  و  ارزش  عـــادی 
مـــردم ندارد از جا بلند شـــده و دم از مقاومت 
و بردباری و شـــجاعت می زنـــد و در حقیقت،  
نکته  برعهده می گیـــردو  را  وظیفه کشـــیش 
کنایـــی آن جایی اســـت که همـــه مردم هم 
حـــرف او را پذیرفتـــه و تصمیـــم می گیرند 
تـــا از دولت درخواســـت کنند تـــا کالنتری

برای آنان بفرستد.  
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قرارداد  این  اســـت.   ماجرای  نیمروز 1952  از 
در فیلـــم بروکس بـــه صورتی کنایـــی به کار 
گرفته شـــده اســـت. مثال ارکســـتر َجزی که 
هنگام حرکـــت بارت به طرف شـــهِر راک ریج 
به سرپرســـتِی کنت بیســـی در حال نواختن 
آهنـــگ »آوریـــل در پاریـــس« اســـت. البته 
آواز بـــه صورت عنصـــری روایی نیز اســـتفاده 
می شـــده اســـت و نمونه آن فیلم های بسیاری 
اســـت که درآن هـــا آواز برروی عنـــوان بندی 
و ســـپس برای پیشـــبرد خط روایی داســـتان 
در بخش هـــای مرتبط و مختلـــف دیگری از 
متن نیز به اجـــرا در می آمده اســـت. مثال، در

زیـــن های شـــعله ور ایـــن اتفـــاق زمانی 
می افتد که ما موســـیقِی متن عنـــوان بندی را 
در صحنه ایـــی که بروکس ِجـــوان را می بینیم 

اســـت.  نواختن  حال  در  نیز 
صحنه پایانـــی، که از درخشـــان ترین صحنه 
هـــای بروکس به عنـــوان مهر پایانـــِی خود بر 
اثری پارودی اســـت. زمانی کـــه قهرمان قصه 
بعد از نجات شـــهر به جای آنکـــه یکه و تنها 
راهِیســـفری نامعلوم شـــود تا بـــا این حرکت 
نمادیـــن، خـــوی آزاد، تنها و ســـرگردان خود 
را نشـــان دهد، ماننـــد صحنه مانـــدگار فیلم 
جوینـــدگان 1956 که قهرمان بـــر درگاه در 
مانده و از ورود به خانه و ســـکنا گزیدن ســـرباز 
می زند،  در عـــوض در این کمـــدی می بینیم 
کـــه قهرمـــان به همراهـــی دوســـتش راهِی 
سفری با اســـب می شـــود که در  نیمه راه هم 
مســـیر خود را با ماشـــین ادامـــه می دهد که، 
این هـــم خود کنایه ای اســـت دیگـــر بر آثار 
پکین پا کـــه از اتومبیل در فیلم های وســـترن 
خود بـــه عنوان عنصـــری از تمـــدن و قدرت 
مردانگی به جای اســـب ها بهـــره گرفته بود. 

در پایـــان باید اشـــاره کرد که همـــان طور که 
در مثال های باال شـــرح آن رفـــت، یک کمدی 
فاخر، اثری اســـت کـــه در کنار پدیـــد آوردن 
لحظاتی شـــاد و ســـرگرم کننده برای مخاطب 
خـــود، به صورتی ســـاده و در لفافـــه به برخی 
ایـــراداِت اخالقـــی، فرهنگی، اجتماعـــی و یا 
اشـــکاالت و مکرراِت کلیشـــه ایِی هنری اشاره 
می کند تـــا مخاطبین و تحصیل کـــردگاِن راه 
فرهنگ و هنر از آن اثر بـــه عنوان آیینه ایی برای 
نگریســـتن بر نواقِص وکاســـتی های گوناگون 
درعرصه هـــای مختلف اجتماع بهـــره برده و به

دنبـــال راهی برای رفع آن مشـــکالت باشـــند. 
پـــارودِی مل بروکس از آن جهـــت که، از طرفی 
با اشـــاراتی محدود در پیرنگ فیلم، مشـــخص 
می کنـــد کـــه هجویه ایی اســـت بـــر برخی 
آثاراصلِی وســـترن، اما در عین حال با داشـــتن 
روایت و فـــراز و فرود هایی متفـــاوت خود دارای 
اصالتی بدیع در ژانر وســـترن کمدی می باشـــد 
که، به یکـــی از آثار مانـــدگار در زمینه کمدی 

شهره گشـــته است.

اطـــالق می گردد. مـــل بروکس ایـــن گزاره ی 
وســـترنی را در صحنه ایـــی از دفتـــر هدلی به 
تصویر کشـــیده اســـت و با گفت و گوی وی با 
جـــالد به آیرونی خـــود جال می دهـــد، زمانی 
کـــه هدلـــی از جـــالد می خواهد تا بـــارت را 
در دســـتور کار خود قرار دهـــد و جالد اعالم 

می کند کـــه تا دوشـــنبه وقتش پر اســـت!
»ســـالن«، محلی برای عیـــش و نوش جایی که 
قهرمان و ضدقهرمان همگی جمع می شـــدند 
و بـــرای لحظاتی کوتـــاه همـــه ناراحتی های 
خود را کنار گذاشـــته کنار هم در یک ســـالن 
به شـــادی و می خوارگی مـــی پرداختند و در

زیـــن هـــای شـــعله ور می بینیم کـــه این 
باال  زیادی  دیگر  آمیز  مســـالمت  همنشـــینِی 
گرفته اســـت تا حـــدی که حیوانـــات )گاوها( 
هم به راحتی در کنار دیگـــران در حال چریدن 
هستند.  »اســـب، زین، شـــالق و تفنگ«، که 
همگـــی از ملزومـــاِت به تصویر کشـــیدن یک 
کابوی هســـتند؛ به خصوص اســـب که نوعی 
همدم کابـــوی به حســـاب می آیـــد و تا حد 
است  کرده  پیشـــرفت  هم  مکمل  شـــخصیت 
تـــا جایی کـــه گاه نـــام او را به عنـــوان گروه 
بازیگـــران در عنوان بندی برخی آثار وســـترن 
می آورده اند. در زین های شـــعله ور، اشـــاره 
می کنـــد کـــه ارزش اســـب ها حتـــی گاه از 
آدم هـــا هم باالتر اســـت جایی کـــه تاگرت به 
دســـتیارش می گوید که ارزش اســـب ها خیلی 
زیاد اســـت و به جـــای آن ها دوتا کاکاســـیاه 
کنند. راچـــک  زمین  وضعیـــت  تا  بفرســـتد 

و نیز، اشـــاره به شـــالق درباره بارت چندین بار 
مور توجه قـــرار می گیرد، در ابتـــدا که صدای 
شـــالق زدن بر عنوان بندی و آواز ابتدای فیلم 
شـــنیده می شـــود و بعـــد از آن هنگامی که 
می خواهد دســـتورایالتی درباره کالنتر شـــدن 
خود را بخوانـــد و با گفتن جملـــه« بزارید این 
را بیرون بکشـــم )که البته منظورش گشـــودِن 
نامه اســـت( مردم را به وحشـــت می اندازد و بار 
دیگر زمانی اســـت که مانگو بـــه او ایمان آورده 
اســـت که در باال به آن اشاره شـــد. تفنگ هم 
که از ابزار اصلی در ژانر وســـترن اســـت بسیار 
کم در این کمدی شـــلیک می شـــود و حتی در 
صحنه ای نمادین از حمله مـــردم به متجاوزین 
می بینیـــم که به جای شـــلیک بـــه یکدیگر با 
هم گالویز می شـــوند و بعد از آنکه به ســـالن 
غداخـــوری در هالیوود هم هجـــوم می برند، به 
جای هفت تیر کشـــی و تفنگ بـــازی جنگ 

»پای کیـــک« راه می اندازند. 
»آواز«، حاشـــیه ی صوتـــی از قراردادهـــای 
بعد اصلی ســـینما مخصوصا  صوتی جریـــان 
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فـــرد زینـــه مـــان: »ســـاختن یـــک فیلم 
امتیاز بزرگی اســـت و شـــما نبایـــد آن را از

دست دهید«.
شـــاید این جملـــه ی زینـــه مـــان )که به 
دوســـتش آلن پارکـــر گفته اســـت.( بیش از 
هر چیز شـــخصیت زینـــه مان اتریشـــی را 
بـــرای ما آشـــکار ســـازد و نشـــان دهد که 
دقـــت و وســـواس در فیلم ســـازی، تا چه 
او حائـــز اهمیت بوده اســـت. بـــرای  اندازه 

این مدل وســـواس و ســـخت گیری در فیلم 
ســـازی، ما را یاد سینمای اســـتنلی کوبریک 
ابتدا حقـــوق می خواند  او کـــه در  می اندازد. 
بـــا گذر زمان، عالقه اش به ســـینما بیشـــتر 
شـــد و هر چه بیشـــتر گذشـــت، بیشـــتر 
وقتـــش را در ســـالن های ســـینما ســـپری 
کـــرد.او ایـــن عالقـــه را مدیـــون فیلم های 
درایر  کارل  آیزنشـــتاین،  همچون  کارگردانانی 
و... می داند.کارهـــای او همیشـــه دغدغه های 
و تـــرس  وجـــدان،  از جملـــه  را  انســـانی 

تنهایـــی و... دربـــر دارد و بـــه همین دلیل 
فیلم هـــای او مختـــص بـــه زمان یـــا مکان 
خاصی نیســـت و بـــرای همـــگان قابل درک 
اســـت. به راســـتی که نام یکی از فیلم های او

برازنده ی  فصـــول  تمـــام  بـــرای  مردی 

بـــه  او  همچنیـــن  اوســـت.  شـــخصیت 
از جملـــه جوایز زیـــادی  افتخارات  خاطـــر 

اســـکار و... کســـب کـــرده، همیشـــه برای 
همـــگان آشـــنا اســـت و از فیلـــم هـــای 
او بـــرای کالس هـــای معتبـــر ســـینمایی

استفاده می شود.
او بزرگ شـــده ی وین اســـت و بـــه گفته ی 
خـــودش مـــردم ویـــن دو دســـته انـــد:

1. آن هایی که پزشک هستند.
2. آن هایی که موسیقی دان هستند.

او وقتی  بودنـــد.  خانوداه ی فرد هم پزشـــک 
دید بـــه حقوق عالقـــه ندارد ســـعی کرد تا 
وارد موســـیقی شود اما چون اســـتعداد کافی 
را نداشـــت و اصوات را درســـت تشـــخیص 
نمـــی داد، دســـت از ایـــن کار کشـــید و به 
ســـینما روی آورد. البته ناگفتـــه نماند که او 
هم مثـــل همه ی وینـــی ها باز هـــم چیزی 
از موســـیقی به ارث برده است و موسیقی در

فیلم های او جایـــگاه ویژه ای دارد. او در بیش 
از  ســـه دهه ای که فیلم ســـاخت، با بازیگران 
بزرگـــی از جمله مارلون برانـــدو، گری کوپر، 
گریـــس کلی، آنتونـــی کوئیـــن و... همکاری 
کـــرد. حاال 90 ســـال زندگـــی او را دقیق تر

برسی می کنیم.

1907: در ماه آوریـــل، در وین اتریش و در
خانواده ای پزشک دیده به جهان گشود.

نوجوانی کودکی،  سال های   :1930 تا   1908
و جوانـــی او بـــود. در ســـنین جوانی حقوق 
خوانـــد، اما به خاطـــر عالقه اش به ســـینما 
علیرغـــم رضایـــت خانواده اش به هنرســـتان 
فنـــی پاریس رفـــت و فنون عکاســـی و فیلم 
بـــرداری را آموخت. بعد از یک ســـال و نیم 
تحصیـــل در آنجا بـــه برلین رفت تـــا آنجا 
دســـتیار فیلم  بردار شود. یک ســـال به این 

داد.  ادمه  کار 
ناطـــق همه چیز  فیلم های  به خاطر ظهـــور 
بـــرای مدتی متوقف شـــد. بـــه همین دلیل 
کار زینه مـــان هم برای مدتی متوقف شـــد. 
برای کســـب دانش بیشـــتر تصمیم گرفت تا 
بـــه آمریکا بـــرود. در ســـال 1930 در فیلم

در جبهـــه ی غـــرب خبری نیســـت به 
کارگردانـــی لوییس مایلســـتون بـــه عنوان 
ســـیاهی لشـــگر بازی کرد. که بعد از شـــش 
هفتـــه بـــا دســـتیار کارگردان بـــه اختالف  

بیرون مـــی کنند. را  او  و  خـــورد 
1930 تا 1944: به پیشـــنهاد دوســـتانش

کارگردانی کرد.  در مکزیـــک  را   مســـتندی 
کوتاه  فیلم هـــای  کارگردانی  به  کرد  شـــروع 

مردی برای تمام فصول
نویسنده: اشکان جباری

ashkanjabbari@yahoo.com

88



باید  مـــادر  آن  جنایـــت،  تاوان  جملـــه  از 
زندگی کنـــد. آن مادر بایـــد زندگی کند در

ســـال 1938 موفق به دریافت جایزه ی اســـکار 
شـــد. همچنین او در ســـال1935 با رنی پارلت 
ازدواج کرد که تا آخر عمـــر هم با او زندگی کرد.
1944: جنگ جهانـــی دوم همان طور که بر

 روی دیگر هنرمندان از جمله چاپلین، دســـیکا، 
روســـیلینی و... تاثیر گذاشـــته بود بر روی فرد 
زینـــه مان هـــم تاثیـــر گذاشـــت و او یکی از

فیلـــم های بلنـــدش را در ســـال 1944 به نام 
فیلم  داســـتان  که  ســـاخت.  صلیب  هفتمین 
به نازی هـــا مربوط بـــود. در این فیلـــم بازیگر 
خوبی به نام اسپنســـر تریســـی بـــازی کرد که

زینه مان همیشـــه از تواضع او تعریف کرده است 
و بارها گفته که خیلی چیزها از او  آموخته اســـت.
1944 تا 1952: فیلم هـــای بلندی از جمله

 جســـتجو، اعمال خشـــونت و مـــردان را 
بازی  اولیـــن  مردان  کارگردانـــی کرد. فیلـــم 
مارلون براندو در سینما به حســـاب می آید. براندو 
در آن فیلم تنها بیست و شـــش سال سن داشت.
1952: بـــا اینکه هر وقت اســـم وســـترن

می آیـــد ناخودآگاه یاد جان فـــورد و فیلم هایش 
می افتیـــم اما فیلـــم ماجرای نیمـــروز یکی 
تاریخ سینماســـت.  فیلم های مهم وســـترن  از 
فیلمی که در آن بازیگـــران مهمی از جمله گری 
کوپـــر و گریس کلـــی ایفای نقـــش می کنند. 
بخشـــی از گفته های خـــودش در مـــورد این 
فیلم: »من بـــه فیلمبردار فلویـــد کرازبی گفتم 
دلـــم می خواهد طـــوری صحنـــه را بگیرد که 
شـــبیه فیلم های خبری باشـــد البتـــه با فرض 
بر اینکه در ســـال 1890 فیلـــم های خبری هم 
وجود داشـــتند. مـــا عکس های زیـــادی را که 
مربوط بـــه آن دوران بود بررســـی کردیم. رنگ 
هایشـــان خیلی خاکســـتری بود و نورهایشان 
خیلی مات. فیلتـــر به کار نمی بردنـــد بنابراین 
آســـمان رنگش خیلی ســـفید بود. ما هم سعی 
کردیم همـــان کار را بکنیـــم. کاری نکردیم جز 
اینکه نور را از روبه رو بدهیم. دیگر اینکه ســـعی 
نکردیـــم گری کوپـــر را پر زرق و برق نشـــان 
بدهیم. او را به عنوان مردی میانســـال نشـــان 
دادیـــم و او هـــم مخالفتی نکـــرد. نتیجه اینکه 
همین نواقـــص از نظر تکنیکی بـــرای اهداف ما 
عالـــی از آب درآمد و باعث شـــد تـــا مخاطبان 
بـــه نحوی احســـاس کنند که با یـــک ماجرای 
حقیقتًا واقعـــی روبه رویند. دلیـــل اینکه فیلم 

ســـیاه و سفید گرفته شـــد همین بود. من شک 
داشـــتم اگر آن را رنگی فیلمبـــرداری می کردیم 
همـــان نتیجـــه را می گرفتیم. دقیقـــًا به این 
خاطر که فیلم ســـیاه و ســـفید بود توانســـت 
فضای زیـــادی را برای مخاطبان بـــه وجود آورد 
تا آنها بتوانند تخیل شـــان را بـــه کار بیندازند.«

همچنین موســـیقی ایـــن فیلم بـــر عهده ی 
رهبر  و  برجسته  آهنگســـاز  تیومکین  دیمیتری 
ارکســـتر روســـی بود. در این فیلم باز هم شاهد 
دغدغه هـــای زینه مان از جمله ترس هســـتیم. 
قهرمان وســـترن )گری کوپـــر( وقتی خودش را 
در مقابـــل تبهکاران تنها می بینـــد دچار ترس و 
هراس می شـــود. که به عقیـــده ی زینه مان این 
قضیـــه طبیعی اســـت. اما گری کوپـــر در آخر 
بر ترســـش غلبـــه می کند. نویســـندگان فیلم:
جان کانینگهام )داستان( - کارل فورمن)فیلم نامه(.
1953: ســـاختن فیلمـــی به نـــام از اینجا

ابدیت. فیلم بررســـی خصوصیـــات مردمی  تا 
بود کـــه تریســـی در جریـــان فرار خـــود به 
خاطـــر نجـــات زندگی اش بـــا آنهـــا برخورد 
می کـــرد، مردمـــی که بـــه خاطر حضـــور او 
ممکـــن بود زندگیشـــان با کمک کـــردن به او 
بـــه خطر بیفتـــد. آن ها یا کمکـــش می کردند 
یـــا نمی کردنـــد. بعضی هـــا واقعـــًا خطرهای 
بزرگـــی را می پذیرفتند. بعضی دیگـــر از رفقای 
قدیمی اش بودنـــد که بهش پشـــت می کردند 
و نمی خواســـتند درگیر بشـــوند. یک بررســـی 
بود که  انســـا ن هایی  از خصوصیات  ارزشـــمند 
مثل هر انســـان دیگری بودند. این مســـئله که 
آنها آلمانـــی بودند تنها جنبه ی فرعی داشـــت. 
این بـــود آن جنبه ی مهمی کـــه در فیلم برای 
زینه مان اهمیت داشـــت. از نظـــر تکنیکی کار 
خوبی از آب درآمد چون ســـاختار تعلیق بسیار 

داشـــت. انگیزی  هیجان 
1954 تا 1966: فیلـــم اوکالهما )1955( را

می توان به مثابـــه انحرافـــی در کارنامه ی زینه 
مان دانســـت. اوکالهمـــا اُپرتی زنـــده و با روح 
اســـت که به فیلم درآمـــده اســـت. زینه مان  
هم اتریشـــی اســـت و اتریشـــی ها  هم عاشق 
اُپـــرا و اوپرت. البته فیلم بیشـــتر مرهون آگنس 
دومیل اســـت و صحنـــه های درخشـــانی که 
او برای رقـــص ها آرایـــش داده اســـت. فیلم

کالهی پر از باران )1957( بـــا بازی دان موررای 
باز هم نمایشـــنامه ای است نوشته مایکل وینست 
گراتســـو. فیلم اســـب کهر را بنگر )1964( با 

بازی آنتونـــی کوئین، عمر شـــریف و گریگوری 
پک. فیلـــم در مورد مبـــارزی به نـــام مانوئل 
آریگوئز اســـت که مخالف حکومت اســـپانیا در 

اســـت. فرانکو  زمان 
1966: مـــردی برای تمام فصـــول برنده ی
اســـت. فیلم شـــده  بهترین  اســـکار  جایزه ی 

فیلم در اصـــل نمایشـــنامه ای بـــود از رابرت 
بالـــت که فیلمنامـــه اش را هم خود او نوشـــت 
و پـــل اســـکوفیلد  هـــم کـــه در تئاتر نقش

ســـر تامس مـــور را بازی کـــرده بـــود این بار 
تحت کارگردانـــی زینه مان بـــازی زیبایی ارائه 
داد و موفق به دریافت اســـکار شـــد. تامس مور 
در قرن شـــانزدهم صدر اعظم انگلســـتان بود و به 
علت مخالفتـــش با ازدواج مجدد هنری هشـــتم 
پادشـــاه انگلیس معزول و در بـــرج لندن زندانی 
شـــد و بعد گردن زده شـــد بیانگر موضوعی است 
که همیشـــه مورد عالقه ی زینه مان بوده اســـت. 
مردی کـــه در راه ایمان و عقیده اش تنهاســـت و 

تنها می مانـــد و زندگی اش را بربـــاد می دهد.
1973: روز شغال. تکیه بر جنبه های بصری

 است و فضای تعلیقی.
1977: جولیـــا. فیلم بر اســـاس زندگینامه

لیلیان هلمن نمایشـــنامه نویـــس آمریکایی و 
همســـر دشیل همت نویســـنده ی معروف است 
کـــه برای کمـــک به دوســـتش جولیـــا برای 
فعالیت های ضد نازیســـتی اش خطـــر می کند.
1982: پنچ روز از تابستان. یک فیلم درام با
بازی شـــان کانری. این فیلم آخرین فیلم اوست.

او از ســـال 1982 تا 1997 درست 15 سال هیچ 
فیلمی نساخت. سپس در ســـال 1997 در لندن 
انگلســـتان با برجای گذاشـــتن آثاری ماندگار، 

برای همیشـــه چشـــم از جهان فرو بست.
فرد زینـــه مان: »من در زندگـــی چندان ناموفق 
نبـــوده ام. فکـــر می کنم شکســـت گاهی مفید 
اســـت چون آدم خیلـــی چیزها یـــاد می گیرد. 
چیز دیگری کـــه بهش عقیده دارم این اســـت 
کـــه آدم نباید با خـــودش به رقابـــت برخیزد. 
اینکه بخواهد همیشـــه فیلمی بسازد که بزرگتر 
و برتـــر از فیلـــم قبلی اش باشـــد کار بیهوده ای 

» ست. ا
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از دور، در زیـــر درختـــان تنومد و پرشـــاخ و 
بـــرگ، مردی تنها نشســـته کـــه چهره اش 
قابل شناســـایی نیست؛ اســـبش در گوشه ای 
بـــرای خـــود می چـــرد و آفتـــاِب آن طرف 
تپه، ســـنگ بزرگی کـــه او روی آن لم داده 
و هیبتش را ســـیاه در کادر قرار داده اســـت، 
ولـــی کاله و فرفـــره پشـــت چکمه هایـــش 
و حالـــت بدنـــش و همینطور آســـودگی و 
آرامشـــی که در فیزیـــک بـــدن او می توان 
تشـــخیص داد از او یـــک تبهکار می ســـازد! 
در کدام نقطـــه جغرافیایـــی و در کدام کنج 
تاریخ کســـی که ششـــلول می بنـــدد و تا به 
حـــال چندین نفر را کشـــته و بـــه خاطرش 
ایـــن چنین  اســـت  افتاده  زندان  بـــه  بارها 
به نمایـــش در می آید و از چنیـــن آرامش و 

اســـت؟  برخوردار  احترامی 
مرد بـــا متانت در حال دود کردن ســـیگاری 
اســـت که رفیق دیگرش ســـوار بر اســـب به 
تاخـــت به او نزدیـــک می شـــود و در کنار او 
بـــر روی تخته ســـنگ دیگری می نشـــیند و 
مشـــغول پیچیدن سیگارش می شـــود. هنوز 
کارش تمام نشـــده که از دوردســـتمرد سوار 

»صالة ظهر« رستاخیز یک ژانر

خالصه داستان
ویل کین )گری کوپر( مارشــال شهر کوچکی است که از سوی شهروندان برای 
مقابله با یک قاتــل خطرناک با نام فرانک میلر )یان مک دانالد( که به تازگی از 
زندان آزاد شــده و قصد انتقام گیری از کین را دارد تنها می ماند. دســتیارش، 
قاضی شــهر، متشــرعان کلیســارو و همین طور همســر تازه عقــد کرده اش

)گریس کلی( او را در جدال با تبهکاران رها می کنند...
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فیلم وســـترن در نوعی از آســـتانه نشـــینی 
مـــدرن محقق  و غرب  مابین غرب وحشـــی 
می شـــود. او مدام در ســـرحد ایـــن دو وادی

در نوسان است. 
از طرفـــی همـــه ی جذابیتی که بـــرای غرب 
در آن زمان تبلیغ می شـــد تســـری آزادی ها 
در تمامی امـــور اجتماعی و فـــردی بود و از 
طـــرف دیگر فرهنگ، دیـــن و قانون همه این 
آزادی هـــا را بـــر نمی تابیدنـــد. در عین حال 
در آن زمـــان دو مســـئلۀ عمـــده ی دیگر نیز 
بود که بایـــد در جهت آن، جامعـــه را تربیت 
کـــرد و آمـــوزش داد: مســـئله ی جنگ های 
داخلی و لزوم تشـــکیل و تـــداوم وحدت ملی 

و دیگری، جماعت ســـرخ پوســـت ها. 
ریاســـت  از انتخابات  پـــس  هفتـــه  چنـــد 
ســـپتامبر ۱۸۶0، کارولینای  جمهوری در ۲0 
قانونگـــذاری  مجلـــس  رأی  جنوبی بـــا 
خـــود، خـــروج از کشـــور ایـــاالت متحده 
را اعـــالم کـــرد. بالفاصلـــه پس از مراســـم 
ســـوگند لینکلن در ۴ مـــارس، ۱۸۶۱ ایاالت 
ایالت های  روز  ایـــن  در  تجزیه شـــد.  متحده 
جنوبی، جورجیا، فلوریـــدا، آالب کارولینـــای 

لوئیزیانا و تگـــزاس،  می سی ســـی پی،  امـــا، 
تشکیل  آمریکا را  کنفدراســـیون کشـــورهای 
آرکانزاس،  بعـــد،  زمانـــی  انـــدک  دادنـــد. 
شمالی، ویرجینیا و تنســـی نیز  کارولینـــای 
بـــه ایالت های شورشـــی پیوســـتند و تعداد 
ایالت های تجزیـــه طلب به ۱۱ ایالت رســـید. 
جنوبی  ایالـــت  یـــازده  کشـــمکش،  این  در 
بودند،  شـــده  برده مشـــهور  به ایالت هـــای 
رواج برده داری هنوز  مناطـــق  این  در  که  چرا 

شـــمالی ایالت هـــای  برعکـــس  و  داشـــت 
)موســـوم بـــه اتحادیـــه( ممنوع نشـــده بود. 
را  ریچموند  بالفاصلـــه  جنوبـــی  ایالت هـــای 
پایتخت خود قـــرار داده و جفرســـن دیویس 
را به ریاســـت جمهوری برگزیدنـــد. و این آغاز 
جنگ هـــای داخلی در آمریکا شـــد، جنگ هایی 
به مدت چهار ســـال بـــه طـــول انجامیدند و 
در نهایـــت شـــمالی ها به رهبـــری لینکلن بر 
جنوبی هـــا پیروز شـــدند. و همه ایـــن وقایع، 
خود ســـدی بر سر راه رســـیدن به یک وحدت 
ملی شـــد. قهرمان وســـترن باید انتخاب کند 
که آزادی را در ســـایه قانـــون ملی می خواهد 
یـــا قوانیـــن شـــخصی. از این منظـــر فیلم

آرامش  و  نظم  ملـــی،  قانون  طرف  ظهر  صالة 
زیـــر چتر یک دولـــت واحـــد را می گیرد و نه 

توحش. و  هنجارشکنی 
بـــرای اولین بار یـــک گاوچـــران در هیبت 
صّناری هـــای  رمـــان  از  اســـطوره،  یـــک 

از دهه ی  کـــه  برآورد  )dime novels( ســـر 
۱۸۶0 به بعد نوشـــته می شـــدند. این رمان ها 
زندگـــی مردانـــی را روایـــت می کردنـــد که 
هـــم واقعی بودنـــد و هم خیالـــی، و کابوی را 
تـــا جایـــگاه یک اســـطوره باال می کشـــیدند 
و اصلی تریـــن خاســـتگاه فیلم های وســـترن 
ابتدایـــی بودند. به یک معنا، تالش این دســـت 
رمان ها ایـــن بود که بگویند»غرب وحشـــی به 
زانو در آمـــد«، اما اگر اصل داســـتان را در یک 
نمـــای باز بنگریـــم صحراهایی فرش شـــده از 
خون ســـرخ پوســـت ها را خواهیم دید. سال ها 
قبـــل از جنگ هـــای داخلی، تقابل با ســـرخ 
پوســـت ها وجه ثانـــوی شـــخصیت کابوی را

دیگـــری بـــه آنها ملحـــق شـــده و باهم به 
ســـمتی راهی می شـــوند. سه ســـوار، سیاه 
پوش و ســـخت مصمـــم از کنار هـــر چه که 
جنس  از  پارچه ای  آن،گویـــی  روی  می گذرند 
کفـــن می افکننـــد. از کنار هر شـــخصی که 
می گذرنـــد، آنهـــا بـــه مانند جـــن زدگانی 
به هـــر ســـو می گریزنـــد و همیـــن گونه 
خواهد شـــد آن هنگام که از کنار ســـلمانی، 
کلیســـا، بار و کافـــه رد می شـــوند، خودی 
نشـــان می دهنـــد، و بـــذر تـــرس و جبن و 
بزدلـــی را در دل هـــا می کارند. امـــا به دفتر 
مارشـــال بیشـــتر لطف دارند؛ یکـــی از آنها 
که ســـِر پـــر بادتـــری دارد صدای شـــیهه 
اســـبش را به قصـــد تهدید، بـــه آن تأثیرات 
را اضافه کرده و دشـــمن اصلی  ماخولیایـــی 

مشخص می کند. 

در کـــدام نقطه دنیـــا تبهکار حـــق دارد این 
چنیـــن مأمور قانـــون را تهدید، مســـخره و 
این دســـت پرسش ها  پاســـخ  تخطئه کند؟ 
را نمی توان با اســـتفاده از منطق و اســـتدالل 
داد و نیاز به وارد شـــدن بـــه وادی دیگری را 

دارد و آن اســـطوره است.
البتـــه می تـــوان گفـــت که چالـــش اصلی 
را  غرب وحشـــی که ســـودای متمدن شدن 
در ســـر دارد، خـــوِد قانون بـــه مثابه محدود 
کننـــدۀ آزادی های فرد در برابر جمع اســـت؛ 
و حتـــی می توان گفـــت کـــه گاوچران ها به 
صـــورت واقعی در غـــرب می زیســـته اند، و 
می توان بـــرای آن زمینه هایی از این دســـت 
که بـــرای رونـــق انفجاری مصرف گوشـــت 
غرب  به  که  باشـــند  کسانی  می بایســـت  گاو 
گله هـــای گاو را ببردنـــد و... ولی بجاســـت 
که پرســـیده شـــود به واقع خاســـتگاه اصلی 
اســـطوره ای این خصوصیت  با  وســـترن  ژانر 

آن کجاست؟

باید توجه داشـــت که ظهور ســـینما و ساخت 
قطار،  بزرگ  )سرقت  وســـترن  فیلم  نخستین 
ســـاخته ی ادوین اس. پورتـــر ۱903 ( و زمان 
ســـاخت همین فیلم فرد زینـــه مان)۱95۲(، 
ســـال ها پس از زمانی اســـت کـــه کابوی ها 
بـــه صـــورت واقعـــی می زیســـته اند، زمانی 
کوتـــاه بین ســـال های ۱۸۶5 تـــا ۱۸۸0؛ و 
در عیـــن حال، اســـکان در مزارع، تأســـیس 
شـــهرها و شـــهرک های جدید و در یک کالم، 
مســـتقر شده  و شهرنشـــینی  قانون  مدنیت، 
بـــود. در حقیقت، فلســـفۀ وجـــودی قهرمان

خاستگاه وسترن
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از واقـــع گرایی کـــه مورد انتظار اســـت به 
نمایـــش در نمی آیـــد و کمـــاکان یک فیلم 
اســـت.  آن  ارزش های  به  پایبند  هالیـــوودی 
امـــا نویســـنده فیلمنامـــه، کارل فورمن از 
آن دســـت مغضوبانـــی بود کـــه در جریان 
لیســـت  نام مک کارتیســـم در  با  پدیده ای 
گرفته  قرار  هالیوودی  اســـتودیو های  ســـیاه 
بـــود. به ماننـــد جانی گیتارِ نیـــکالس ری، 
مضمـــون این فیلمها واکنشـــی بـــود به آن 
فورمن  عقاید.  تفتیش گـــری  و  پارانویایی  جو 
را یـــک چپ گـــرا می دانســـتند در صورتی 
که برعکـــس بود و او یـــک محافظه کار تمام 
عیار بـــود و او این فیلم را نوشـــت و در آن 
بـــه خیانت اجتماع بـــه فرد اشـــاره کرد تا 
ننگ مارکسیســـت بودن را از چهره بشـــوید! 
این فیلـــم محبـــوب چند نســـل از رییس 
جمهـــور های آمریـــکا اســـت، ازآیزنهاور تا 
ریگان تـــا کلینتون، که رکورد دار تماشـــای 
این فیلم در کاخ ســـفید اســـت، ۱7 بار. در 
ضمـــن، در فیلم خبری از ســـرخ پوســـت ها 
نیســـت و آنهـــا عطـــف به عـــذاب وجدان 
جمعی شـــکل گرفته آمریکایی هـــا، در مورد 
آن برخـــورد حذفی و نـــژادی، از فیلم بیرون 
گذاشته شـــدند تا شاید شـــروعی باشد برای 
و  آشـــیانه  و  بی خانه  بومیان  درد  تســـکین 
انکاری باشـــد بر ســـر  از طرفـــی دیگر،  یا 
همـــه آن جنایت هـــا بـــه نفع آســـودگی

بانیانش. خیال 

از دعواهای پوزیتیویســـتی بر ســـر چیستی 
ژانر کـــه بگذریم شـــاید بتوان ژانـــر را یک 
موجـــود زنـــده دارای روح قلمـــداد کرد که 
بـــه دنیـــا می آیـــد و زندگانی خـــود را تا 
زوال پـــی می گیـــرد و اگر شـــانس بیاورد 
در مســـیر تاریخـــی اش رســـتاخیزی نو به 
نـــو خواهد داشـــت. دســـت کـــم در مورد 
صـــالة ظهر  بـــا همیـــن نمونه  وســـترن 
فرضیـــه باال پـــر بیراه نیســـت. وســـترن، 
فیلمـــی که در دشـــت های وســـیع و کرمی 
رنـــگ بـــا آن کابوی هایی که بـــه بد، خوب 
با  می شـــوند؛  تقســـیم  رســـتگاری  الیق  و 
آن لباس هـــای چرمی شـــل و رشـــته ای، و 
پوتین های نـــوک تیز و پاشـــنه دار و چهره 
از عرق،  هایـــی آفتاب ســـوخته و خیـــس 
رنجـــور و اغلب تنها ســـاخته می شـــود که 
با هـــم می جنگند تـــا دم مـــرگ. می رفت 
تـــا مطابق بـــا تقدیـــر محتوم هـــر ژانر به 
کنج تاریـــخ بخلد و خاک بخـــورد، اما بخت

از سراشـــیبی استحاله ی  یار اســـت و  با آن 
خود رهایـــی می یابد و ســـیمرغ وار در ظرف 
بازیگرانی  شـــخصیت های جدید، در کالبـــد 
تحول  دســـتخوش  که  موضوعاتی  و  تـــازه 
به  صـــالة ظهر  فیلم  بـــا  بـــاز  شـــده اند 
پرده ســـینما بـــاز می گردد. ایـــن فیلم با 
پشـــت  آنها  به  نیـــاکان خود،  بـــه  احترام 
از ســـر  را  ادیپی خود  اســـطوره ی  و  کرده 
بازنویســـی می کنـــد. پدر را می کشـــد، در 
تازه  معنای  خـــاک(  )شـــاید  مادر  با  پیوند 
وســـترن  فیلم  فرزنـــد،  و  می زایـــد  را  ای 
جدید اســـت که زندگی دوم خـــود را آغاز 
می کند. هنوز وســـترن ســـاخته می شـــود 
و مخاطـــب دارد، وقتی کـــه در گذر زمان 
بـــه خود رجـــوع می کند، پالوده می شـــود 
و محتوای جدیـــدی، هماهنگ  فـــرم  و در 

می آید.  عرصـــه  به  زمانـــه  با 

فیلـــم صالة ظهر یـــا ماجـــرای نیمروز، 
آن ســـه  دارد.   )real time( واقعـــی  زمان 
ســـوار شـــوم در ایســـتگاه قطار در انتظار 
قطـــار ســـاعت دوازده هســـتند و فیلـــم 
هـــم در زمان واقعـــی این انتظار ســـاخته 
شـــده اســـت. تمام شهر با شـــنیدن سوت 
قطار بـــه خود می لـــرزد و مارشـــاِل تنها، 
وصیت نامـــه خـــود را نوشـــته و در پاکتی 
شـــنیدن  با  مارشـــال  همســـر  می گذارد. 
اولیـــن شـــلیک از قطار آمـــاده ی حرکت 
پاییـــن آمده و به ســـوی شـــهر می دود.

وســـترن  ژانر  مخاطب  انتظـــارات  فیلـــم 
که تماشـــاگرانی  نمی کنـــد،  بـــرآورده  را 

به  اکشـــن  صحنه های  تماشـــای  جهـــت 
ســـالن آمده انـــد، زدوخـــورد انتهایی فیلم 
آنهـــا را اغنـــا نمی کنـــد. از حدود ســـال 
۱950 فیلم هـــای وســـترن غیـــر متعارفی 
ســـاخته شـــدند که ســـنت ها و چارچوب 
نادیده  را  وســـترن  هـــای  فیلـــم  هـــای 
گرفتنـــد. برخـــی ازایـــن فیلمهـــا از این 
نظـــر غیـــر متعارف هســـتند کـــه بازتاب 
حســـاب  به  متفاوت  ای  جامعـــه  و  روزگار 
می آینـــد. از آن جملـــه، فیلـــم مک کیب 
و خانـــم میلر )رابـــرت آلتمـــن، ۱97۱(،

آن  در   )۱950 دیوز،  )دلمر  شکســـته  تیر 
تصویر مثبت و انســـانی از ســـرخ پوســـت 
جویندگان  می آیـــد،  در  نمایـــش  بـــه  ها 
)جـــان فـــورد، ۱95۶( کـــه در آن حس 
آدمیـــت  از  را  آدم هـــا  جویـــی،  انتقـــام 
دور می کنـــد و همیـــن صـــالة ظهـــر.

می ســـازد. غرب را چند تـــن از بورس بازان 
امالک از چنگ ســـرخ پوســـت ها در آوردند 
و پـــس از به چپـــاول بردن معـــادن عالی 
اینان،  طال و زمین های ســـودآور از ســـوی 
بود  مانده  پوســـت ها  آنچه در دســـت سرخ 
نیـــز به پیشـــاهنگان مغبونی فروخته شـــد 
کـــه این همـــه راه را به خاطـــر هیچ آمده 
بودنـــد. جمعیت سرخ پوســـت ها بـــه عنوان 
بومیـــان آمریـــکا و صاحبـــان آن خاک به 
جایی  تا  شـــد  کمتر  بســـیار  مختلف  دالیل 
کـــه دو تمدن آزتـــک و اینکا بـــه کل نابود 
و محو شـــدند. تـــا زمانی کـــه جامعه غرب 
کاماًل متمدن شـــد )دهـــۀ ۱۸90( جمعیت 
ســـرخ پوســـت ها از ۱۸.5میلیـــون نفر به 
۲50.000 نفـــر کاهش یافـــت. بیماری هایی 
کـــه سفیدپوســـت ها با خود بـــه آن منقطه 
جنگ هـــای  همینطـــور  و  بودنـــد  آورده 
خونیـــن به عنوان نمونـــه، در یک روز ۱50 
نفـــر اعـــم از زن و کودک در نبـــرد ووندد 
نی کشـــته شـــدند و هنوز از ایـــن تازش با 
نام کشـــتار یـــاد می شـــود  از جمله دالیل 
ایـــن کاهش جمعیت اســـت. امـــا در اکثر 
فیلم های وســـترن سرخ پوســـت ها انســـان 
های وحشـــی، بـــی تمدن، رام نشـــدنی و 
مبتـــال به جنـــون آتش افروزی بـــه تصویر 
تصویر  با  قیاس  در  که  می شـــدند  کشـــیده 
نمادیـــن یک سفیدپوســـت متمدن، چندش 
آور و آزار دهنـــده به نظر می رســـیدند. باید 
در نظر داشـــت که فیلم صـــالة ظهر از این 

منظـــر یک تحـــول به شـــمار می آید. 
تماشـــاگر آمریکایـــی بـــرای دیـــدن این 
می آید  او  نمی کنـــد.  خـــرج  پـــول  حقایق 
بریزد  هالیوودی  ســـنت  آســـیاب  به  آب  تا 
و قهرمان هـــا را ببیند، ســـرخ پوســـتان را 
ببینـــد. در همین جهـــت، رمان های  منفور 
صّنـــاری هم مـــردان قانون و هـــم یاغی ها 
را به صـــورت قهرمان و اســـطوره به تصویر 
از  ســـاختن  قهرمان  اساســـًا  و  می کشـــند 
شـــناختی  نوع  های  ویژگی  از  یکـــی  یاغی 
فیلم های وســـترن  متعاقبًا  و  رمان هـــا  این 
می شـــود. بـــه عنـــوان نمونه می تـــوان از 
آل جنینگـــز، ســـارق بانـــک توبـــه کرده 
نـــام برد کـــه غـــرب را زیبـــا، فریبنده و 
خواســـتنی نشـــان نمیداد و بـــه زودی به 
نقطـــه پایـــان فعالیتـــش رســـید. از این 
جهـــت نیز فیلم صـــالة ظهر یک اســـتثنا 
زیادی  زشـــتی های  فیلـــم  این  در  اســـت. 
بـــه نمایـــش در می آیـــد ولـــی در مورد 
اســـطوره ای بودن ایـــن یاغیـــان آن اندازه

رستاخیز یک ژانر

بازخوانی صالة ظهر
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ســـرکنده  مرغ  مثل  شـــهر  کالنتر  اینکه  و 
بـــرای  خانـــه  بـــه  خانـــه  می بایســـت 
به  دارد  دوش  بـــر  خـــود  که  وظیفـــه ای 
جناب  شـــأن  در  را  بـــرود  دنبـــال کمک 
کالنتـــر نمی دانـــد و به گفتـــه ی خودش 
در  وین  جـــان  همـــراه  به  را  ریوبـــراوو 

می ســـازند. صـــالة ظهر  به  پاســـخ 
هاکس  بـــه  پاســـخ  در  امـــا  مان  زینـــه 
تحســـین  را  هاکـــس  »مـــن  می گویـــد: 
به  کســـی  می کنم  آرزو  ولـــی  کنـــم  می 
من  فیلم های  ســـر  از  دســـت  بگویـــد  او 
او بعد ها گفـــت: »کالنتر مردم  بـــردارد.« 
هســـتند، درســـت اســـت که صالة ظهر در 
غـــرب قدیمـــی رخ می دهد ولی ایـــن فیلم 
درباره نزاع یـــک فرد با وجدان خود اســـت. 
در هـــر صـــورت، از اعتبار قهرمان وســـترن 
این فیلم کاســـته نمی شـــود.« هر دو در  در 
محـــدودۀ یـــک گفتمان ســـخن می گویند و 
برای اعتبار دادن به فیلم هایشـــان از ســـنت 
بـــه آن رجـــوع می کنند.  و  وام می گیرنـــد 
از یک  ژانر اســـت کـــه  این خاصیـــت یک 
ایدئولـــوژی ثابـــت، مقدس شـــده و الیتغیر 
به  می بایســـت  همـــواره  و  می کند  تغذیـــه 

باشـــد. آن  بازتولید  دنبال 

تحویـــل  خیلـــی  را  فیلـــم  منتقدیـــن، 
نمی گیرنـــد ولـــی آکادمـــی اســـکار چهار 
جایـــزه اســـکار بهترین موســـیقی، تدوین، 
ترانـــه و بازیگـــر مـــرد را به فیلـــم هدیه 
کوپر خوب  گـــری  بـــازی  شـــاید  می کند. 
باشـــد ولـــی کنار هم قـــرار گرفتـــن او و 
گریس کلی به عنوان زن و شـــوهر بیشـــتر 
با دخترش  پـــدر  ازدواج  بـــه فکر  را  بیننده 
هم  گریـــم  مـــدد  به  کوپـــر  می انـــدازد! 
کاماًل بـــه تن گریـــس کلی زیبـــا و جوان 
اختالف ســـن  ۲۸ ســـال  دو  زار می زند.آن 
این  گرفتن  قـــرار  هـــم  کنار  در  و  دارنـــد 
کارگردان  خواســـت  علـــت  به  بیشـــتر  دو 
وســـترن  فیلم های  آیکن  دادن  قـــرار  برای 
اســـت.  نقشـــی  چنین  در  کوپر  گری  یعنی 
نمی کند  بـــازی  خـــوب  هم  کلـــی  گریس 
تـــا جایی کـــه آلفـــرد هیچـــکاک در این 
بـــاره می گویـــد: » او تا انـــدازه ای خجالتی 
اســـت و حرکاتش کـــم اســـت. او فقط در 
اواخـــر دوران بازیگـــری اش واقعًا شـــکوفا 
شـــد و بـــه کیفیت یک ســـتاره رســـید.« 
فـــرد زینـــه مان بـــر ســـر این فیلـــم با 
هـــاوارد هاکـــس درگیری لفظـــی نیز پیدا 
می کند. هاکـــس فیلم را وســـترن نمی داند
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1929: ســـرجیو لئونه در خانواده ای ســـینمایی در رم متولد شد.
 پـــدرش وینچنزو لئونـــه )روبرتو روبرتی( و مـــادرش ادویچ والکرنگی 
کارگـــردان و بازیگر دوران ســـینمای صامت ایتالیـــا بودند. خانواده ی 
هنرمنـــدی که به دلیل فشـــار حکومـــت فاشیســـتی در دهه ی30 

نداشـــتند. چندانی  فعالیت  میالدی 
1948: پدرش سعی بر دلسرد کردن وی برای ورود به سینما داشت 
اما در این سال سرجیو تحصیل در رشته ی حقوق را رها کرد و به عنوان 
دســـتیار پنجم در فیلم دزد دوچرخه ی ویتوریو دســـیکا فعالیت کرد.
1955: در دهـــه  ی 50 میـــالدی نیز روند همکاری با اســـتودیوها

را با دســـتیاری کارگردان و نوشـــتن فیلمنامه برای حـــدود 20 فیلم 
ادامه داد. در این ســـال او دســـتیار رابرت وایز در فیلـــم هلن تروی 
بـــود. از دیگـــر عناوین همکاری هـــای وی در این ســـالها می توان به 
بازســـازی موفق ویلیـــام وایلر از بن هـــور 1959 و داســـتان راهبه 

1959 فـــرد زینه مان اشـــاره کرد.
1959: به دلیل ســـن بـــاالی ماریو بونـــارد در هنگام ســـاخت

آخرین روزهـــای پمپی، فیلم متوقف و ســـپس ادامه ی ســـاخت آن 
بـــه لئونه پیشـــنهاد شـــد. هرچند فیلم با نـــام بونـــارد نمایش داده 

شـــد اما راه را برای ادامـــه ی کارهای لئونـــه فراهم کرد.
1961: درامـــی تاریخی با نام مجســـمه ی غول پیکـــر اولین فیلم

او در مقام کارگردان بود.
1964: بـــه  خاطر یک مشـــت دالر اولین فیلم از ســـه گانه ی مرد

بـــدون نام )یا ســـه گانه ی دالر(  با بـــازی محوری کلینت ایســـتوود 
بود. فیلم براســـاس یوجیمـــو ی آکیراکوروســـاوا 1961و رمان خرمن 
ســـرخ دشـــیل همت 1929ســـاخته شـــد. لئونه این فیلم را با نام 
مســـتعار رابرت رابرتســـن روی پرده برد. همچنین ایـــن فیلم اولین 
همـــکاری وی بـــا انیوموریکونـــه نیز به شـــمار می رود کـــه اگر چه 
تا قبـــل از این فیلم بـــا یکدیگر همکاری نداشـــتند امـــا در دوران 
مدرســـه همکالســـی بودند. خود در مـــورد این همـــکاری می گوید: 
»نقـــش موریکونـــه در فیلم هـــای من بســـیار مهم اســـت، او تنها 
آهنگســـاز من نیســـت، فیلمنامه نویس مـــن نیز هســـت.« فیلم با 
دوری از حال و هوای وســـترن کالســـیک که حفـــظ عدالت و حرمت 
خانـــواده را رویکرد اول خـــود قرار داده بود، روی به قهرمان ســـازی 
آورد. قهرمانـــی تنها و جســـور و البته آرام. لئونـــه دراین باره می گوید: 
»ســـینما برای من صنعت رویاســـازی نیســـت، صنعتی اسطوره ساز 
اســـت. ترجیح میدهـــم پلیدترین اســـطوره را قهرمـــان فیلم کنم، 

را.« بگیر  جایـــزه  آدمکش های 
1965: بعـــد از موفقیـــت بـــه خاطریـــک مشـــت دالر 1964

قســـمت دوم ســـه گانه بانام به خاطر چند دالر بیشـــتر را کارگردانی 
کرد کـــه مانند فیلـــم اول بـــا اســـتقبال فراوانی روبرو شـــد و نام 
گونـــه ای جدید از ســـینمای وســـترن را بر ســـرزبان هـــا انداخت: 
وســـترن اســـپاگتی. هرچند که ســـه گانه ی مـــرد بدون نـــام لئونه 
اولین فیلم های وســـترن اســـپاگتی نبودند و این زیرگونـــه با کالنتر 
فک شکســـته 1958 رائول والش و هفت تیرکش های وحشـــی 1961 
مایکل کارراس آغاز شـــده بود ولی بی شـــک بهترین هـــای این گونه 
ســـاخته های لئونـــه بودنـــد. ویژگی ها ی اصلی وســـترن اســـپاگتی

بودجه ی کـــم فیلم، لوکیشـــن های کـــم هزینه و فیلمبـــرداری در 
بود. واســـپانیا(  )اغلـــب صحراهـــای مکزیک  صحرا 

1966: لئونه ســـه گانه ی خود را در این ســـال با خوب بد زشـــت 
کامـــل کرد. اثـــری کـــه موفقیتهای گذشـــته را تکـــرار و جایگاه 
کارگـــردان را به عنـــوان کارگردانی اســـپاگتی ســـاز تثبیت کرد. 
ایـــن فیلم ســـرآغاز همـــکاری وی بـــا تونیودلی کولـــی فیلمبردار 
معـــروف ایتالیایی کـــه فیلمبرداری اغلـــب آثار پیرپائولـــو پازولینی 
را در کارنامـــه داشـــت بـــود. نتیجه ی ایـــن همـــکاری و فیلم های 
بعـــد منجر بـــه تشـــکیل مولفه های بصـــری ســـینمای لئونه یعنی 
اســـتفاده از کلوزآپ هـــا و النگ شـــات های متعـــدد و نماهایی با 

لنزهـــای واید انگل شـــد.
1967: لئونه پس از کســـب موفقیت برای ســـاخت سه گانه خود

 برای ســـاخت اســـپاگتی ای دیگر بـــا نـــام روزی روزگاری در غرب 
بـــه امریـــکا رفـــت. فیلمنامه ایـــن فیلم بر اســـاس داســـتانی از 
برنـــاردو برتولوچی نوشـــته شـــد. در این فیلم جیل مـــک بین زنی 
اســـت که در بازگشـــت بـــه خانه متوجه می شـــود  تمـــام اعضای 
خانواده اش کشـــته شـــده اند. او بـــه تنهایی در مزرعـــه می ماند و 
پـــس از چندی بـــا دو هفـــت تیرکش به دنبـــال قاتلیـــن خانواده 
خود مـــی رود. لئونه در ایـــن فیلم از هنـــری فونـــدا )بازیگر مورد 
عالقـــه اش(، چارلـــز برانســـون و کلودیـــا کاردیانـــه در نقش های 
اصلی اســـتفاده کرد. یکـــی از ویژگی های منحصر بـــه فرد کارهای 
لئونـــه بعنوان فـــردی غیرآمریکایی دید منجســـم و درســـت وی به 
این کشـــور بـــود به گونه ای کـــه در تمـــام فیلمهای بعـــدی خود 
آمریکا و زندگـــی آمریکایی را به تصویر کشـــید ولـــی هیچگاه دید 
مســـتقل خود را از دســـت نداد و آمریکایی نشـــد. تصویری درست 

از جامعـــه ای خشـــن؛ منزجر کننده و حتـــی مضحک.

روزی روزگاری سرجیو لئونه
نویسنده: احمدرضا شعبان زاده 
ahmad2a22@gmail.com
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1971: در این ســـال ســـرت را بدزد احمق)یک مشت دینامیت(
را کارگردانـــی کـــرد. فیلم بازگشـــتی به حال و هوای ســـه گانه ی 
دالر لئونـــه با نگاهـــی به انقـــالب مکزیک بـــود. وی همچنین در 
این ســـال یکـــی از اعضای هیات داوران جشـــنواره کن هم شـــد. 
رد پیشـــنهاد ســـاخت پدرخوانده که وی همیشـــه از این اتفاق به  
نیز در  یاد می کـــرد  از بزرگترین اشـــتباهات خـــود  عنوان یکـــی 

افتاد. اتفاق  ســـال  این 
1973: مـــردی به نام هیچ کـــس نام فیلم بعـــدی وی بود که با 
همـــکاری تونیو والری )دســـتیار ســـابق لئونه( و با بـــازی ترنس 
هیل و هنری فوندا ســـاخته شـــد. هرچند مشـــارکت لئونه در این 
فیلم مورد مناقشـــه اســـت و اغلـــب ،این فیلـــم را با نـــام تونیو 
والـــری می شناســـند و از ســـرجیو لئونه بـــه عنـــوان تهیه کننده 

می برند. نـــام  فیلم 
1978: بیشـــتر مدت زمان دهه ی 70 میالدی را مشـــغول آماده

ســـازی فیلم بعـــدی خود بـــود اما از ســـینمای اکـــران هم دور 
نبـــود و به تهیـــه ی برخی از وســـترن ها، کمدی ها و آثـــار جنایی 
ایـــن دوره ماننـــد نابغه،دو شـــریک و یک ســـاده لـــوح 1975؛

بود.  1979 مشـــغول  بـــازی خطرنـــاک  اســـباب  1977؛  گربـــه 
همچنیـــن در این ســـال یکی از اعضـــای هیات داوران بیســـت و 

هشـــتمین دوره ی جشـــنواره ی فیلـــم برلیـــن بود.
1980: در اوایـــل ایـــن دهـــه تهیه کنندگی ســـه اثـــر از آثار
کارلـــو وردونـــه را بـــه عهده گرفـــت. ســـرگرم کننده زیبـــا 1980؛

.1986 فورته  توپو  و   1981 وردونه  روسو  بیانکو 
1984: روزی روزگاری در امریـــکا  بـــا بـــازی رابـــرت دنیرو

آخریـــن فیلم لئونه، در این ســـال ســـاخته شـــد. ســـرجیو لئونه 
بـــرای ســـاخت این فیلـــم از رمـــان هـــری  گـــری؛ آدمکش ها 
الهـــام گرفته بـــود. این فیلـــم داســـتان چند کـــودک در محله 
یهودی هاســـت که شـــبکه  گنگســـتری مخصوص خود را می سازند 
و کـــم  کـــم فعالیت خـــود را گســـترده می کنند، تا اینکه شـــبکه  
هـــای بزرگ  تـــر اقدام بـــه نابودی آنهـــا می کنند و یکـــی از آنها 
بـــه زنـــدان می افتد؛ چند ســـال بعد کـــه آزاد می شـــود، رفقای 
او کـــه حاال گنگســـترهای حرفه ای شـــده اند او را بـــه گروه خود 
10 ســـاعت  فیلمبرداری،  پایـــان  فیلـــم  در  دعـــوت می کننـــد. 
نگاتیـــو  بـــود که پـــس از تدویـــن، در نهایـــت با مـــدت زمان

حـــدود 4 ســـاعت آماده نمایش شـــد امـــا طبق قـــرارداد منعقد 
شـــده میـــان لئونه و ســـرمایه  گذاران، ایـــن فیلم بایـــد در مدت  
زمـــان 2 ســـاعت و 45 دقیقه ســـاخته می شـــد؛ بنابرایـــن تهیه 
2 ســـاعت دیگـــر از فیلم   کننـــدگان، لئونـــه را مجبور کردند که 
کـــم کند کـــه صدمه ای جبـــران ناپذیر بـــه فیلم بود. براســـاس 
گفتـــه ی کریســـتوفر فرایلینـــگ )زندگینامه نویس( ســـرجیولئونه 
عمیقـــا از این کار ناراحت شـــده بـــود هرچند نســـخه  کامل فیلم 

بعدهـــا بصورت دی وی دی وارد بازار شـــد.
1988: در این ســـال وی ریاســـت هیات داوران چهل و پنجمین

داشت. برعهده  را  ونیز  فیلم  جشنواره ی  دوره ی   
1989: ســـرجیو لئونه درحالیکه در مراحل آماده ســـازی فیلمی

 با عنـــوان محاصره لنینگـــراد:900 روز بـــود 30 آوریل 1989 بر 
درگذشـــت. قلبی  حمله ی  اثر 

 منابع:

1. www.sergioleone.com
2. www.uwgb.edu/galta/333/bios98/leone.htm
3. www.sensesofcinema.com/category/great-directors

سرجیو لیونه با کلینت ایستوود

سرجیولیونه با انیوموریکونه
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یا  سرخپوســـتی  تگزاســـی،  کابویی،  فیلـــم 
اُپرای اســـبی را فیلم وســـترن مـــی گویند، 
خاصی  محورهـــای  حـــول  اصوال  داســـتان 
چـــون یافتن گنـــج ، قانون شـــکنان فراری 
و نیـــز جایزه بگیران اســـت. امـــا آنچه مانع 
از تکراری شـــدن آن می شـــود نگاه متفاوت 
ســـازندگان آن اســـت عنصر تکرار برای بازی 
بـــا نشـــانه های انعطـــاف پذیر کـــه در هر 
عصری قابـــل فهم باشـــد به وفـــور در این 
ژانر وجـــود دارد. بیننده درگیـــر آدم خوب و 
بد در پـــس زمینه ای متمـــدن و غیر متمدن 
می شـــود. وســـترن در آمریکا بـــه منزله ی 
تاریخی اســـت که هرگز نداشـــته است یعنی 
روایت تاریـــخ از زبان یک فاتـــح، چنانچه در 
فیلم های وســـترن که در آمریـــکا تولد یافت 
ســـه خصیصه بارز بـــرای کاراکتـــر ها وجود 
داشـــت تا آنها را بـــه قهرمـــان تبدیل کند:

1. ساده زیســـتی و نیک سرشت بودن قهرمان.
2. پویایـــی کـــه میراث زندگی در دشـــت ها 
و مراتـــع و زندگـــی بـــا احشـــام و حوادث

بیشمار است.

3. اصـــول اخالقی که چهره ای اســـاطیری به 
قهرمـــان می دهـــد و ضد قهرمانی کـــه گاهًا 

در حد ابرانســـان است.

اما با نیـــم نگاهی به تاریخ ســـینما درمی یابیم 
که بعد از فیلم ســـرقت بزرگ قطـــار پورتر، 
کـــه باعث بـــه شـــهرت رســـیدن گیلبرت. 
آندرســـون )ماکس آرونســـون( هم شـــد، ام. 

ژانر وســـترن به یکی از محبـــوب ترین ژانر ها 
تبدیل شـــد دامنه ی ایـــن محبوبیت منحصر 
به آمریکا نشـــد و در فرانســـه هـــم قبل از 
جنگ جهانی اول وســـترن ســـاخته می شد. 
در آغاز 1960 فیلم های درجه )ب( وســـترن 
ســـاخته می شـــدند کـــه به خاطـــر ملیت 
اسپاگتی  وســـترن  به  فیلمســـازان  ایتالیایی 
معروف شـــدند. عنوانی که بیانگر خاســـتگاه 
این ســـبک اســـت، البتـــه این اصـــال بدان 
معنا نیســـت که این ســـبک از دل وســـترن 
آمریکایی زاده نشـــده اســـت و بـــا آن غریبه 
اســـت، بلکـــه دارای تفاوت هایی بـــا هم اند 
ایـــن فیلم ها بـــا بودجه کمی ســـاخته می 
شـــدند. اولین بـــار خبرنـــگاری ایتالیایی به 
بســـیاری  عالقه ی  که  آلفرنسوسانشـــا  نـــام 

بـــه فیلم های هـــوارد هاکس و جـــان فورد 
داشـــت این نام را برگزید زمانـــی که واژه ی 
بیابان های  بـــود.  ایتالیا  معـــادل  اســـپاگتی 
بیابان های  بـــه  شـــباهت  علت  بـــه  آندلس 
از لوکیشـــن های اصلی این  آمریـــکا یکـــی 

اســـت. بوده  فیلم ها 
زمانی کـــه وســـترن آمریکایی به بازســـازی 
اروپا  در  شـــد  مشـــغول  دیگران  ســـینمای 
ســـرجیولئونه بـــا درک تاریخ ژانر وســـترن 
زبانـــی متفـــاوت خلق کـــرد کـــه منجر به 
انقـــالب معاصـــر وســـترن شـــد. او متولد 
1929 در روم و وفـــات 1989 اســـت، پدرش 
و  مشهور  نســـبتًا  فیلمســـازی  وینچنزولئونه 
بودند که  بازیگـــر  والدیـــن  بایـــس  مادرش 
همیـــن امـــر باعث گرایـــش او به ســـینما 
شـــد. او در ســـه گانه ی دالر کـــه شـــامل

بر  که   1964 در  دالر(  )به خاطریک مشـــت 
اســـاس یوجیمبو آکیرا کروساوا بود، )به خاطر 
نهایتا در شاهکار و  چند دالر بیشتر( در 1965 

)خوب بد، زشـــت( در 1967، فرم اپراگونه ای 
خاص  انتخاب های  بخشـــید.  ســـبک  این  به 
لئونه باعـــث برد او شـــد و همچنین باعث به 
ایســـتوود که پیش  شهرت رســـیدن کلینت 

دست پخت ایتالیایی از منوی آمریکایی

خالصه داستان

فیلم خوب، بد، زشت در خالل جنگ داخلی آمریکا رخ می دهد. این مردان که 
از بهترین هفت تیر کش های زمان خود هســتند بــه صورت اتفاقی از راز 200 
هزار دالر پول به ســرقت رفته، باخبر شــده و بر آن می شــوند تا این پول را به 

دست بیاوردند.
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یکـــی از تفاوت هـــا میان وســـترن آمریکایی 
و اســـپاگتی پرداخت کاراکترها اســـت. شعار 
گاهی خوب گاهی بد جای ســـیاه و ســـفید را 
گرفت. در وســـترن آمریکایی شـــخصیت ها به 
دو دســـته قانون مند و بی قانـــون، خوب و بد 
یا ســـفید و سیاه تقسیم می شـــوند در حالی 
اســـپاگتی شـــخصیت های  وســـترن  در  که 
خاکســـتری هم وجـــود دارد حتـــی خوبی و 
بدی انســـان ها نســـبی می شـــود این امر را 
با معرفی ســـه شـــخصیت محوری داستان در 
می یابیم مثـــال کاراکتر کلینت ایســـتوود در 
فیلم خـــوب بد، زشـــت یک انســـان کاماًل 
صحنه ای  در  نمی شـــود،  محســـوب  اخالقی 
کـــه ایـــالی واالک را در صحرا رهـــا می کند 
و ســـهم او را از شراکتشـــان نمی دهد کاماًل 
عـــاری از هر نـــوع وجه اخالقی اســـت حال 
دیده  او  در  اخالقـــی  رگه هایی  هنـــوز  آن که 
می شـــود و کاراکتر   هـــای دیگر عـــاری از هر 

گرایی اند. اخـــالق  نوع 
نحوه ی آشـــنایی و شـــراکت آن دو شخصیت 
بســـتر ســـاز حرکت نویـــن ســـرجیو لئونه 
اســـت در باب آدم کشـــی قانونی و جواز دار 
)تحـــت تعقیـــب( با ســـنت جایـــزه گیری 
کـــه در فیلم های وســـترن اســـپاگتی با آن 
کالســـیک  وســـترن  در  می شـــویم،  مواجه 
می شـــود. دیده  نـــدرت  بـــه  گیر  جایـــزه 

)زمانی کـــه زندگـــی ارزش خود را از دســـت 
می پـــردازد.  را  آن  بهـــای  مـــرگ  می دهد، 
وجود  به  بگیرهـــا  جایزه  که  اســـت  این گونه 
آمدنـــد(. توکو مجـــرم و محکوم بـــه اعدام 
اســـت و آنچـــه انجـــام می دهد، خـــارج از 
او  طعمه ای است برای  بلوندی اســـت،  اصول 
جایزه بگیرهـــا. این زمانی اســـت که لی وان 
کلیف ) کاراکتر نقش زشـــت ( برای دســـت 
یابی به پولی به ســـرقت رفتـــه با ارزش 200 
هزار دالر به آســـانی آدم می کشـــد. در ابدا 
تمیز شـــخصیت خـــوب، بد و زشـــت کاری 
دشـــوار اســـت انســـانهایی که از نظر ذات با 
برای پول آدم می کشـــند  برابر هســـتند  هم 
با ایـــن حال کارگـــردان می توانـــد چهره ای 
نســـبتا متفاوت از یک قهرمان بســـازد، انسانی 
خونســـرد، بی تفاوت و در مواقع الزم خشـــن. 
در سکانس تعقیب کلینت ایســـتوود در بیابان 
توســـط ایالی واالک ) بازیگر نقش زشت( که 
از رد آتـــش به جـــا مانـــده از او و پیدا کردن 
ته ســـیگارهای خاموشـــش به دنبال او می رود 
کارگردان بـــا زیرکی تمام، نزدیک شـــدن به 
قهرمـــان را با پـــک زدن ایـــالی واالک به ته 
ســـیگار جا مانده از او که هنوز روشـــن است 

می کشـــد. تصویر  به 
دومیـــن تفـــاوت در ظاهر و عادت ها اســـت 
انســـان های خـــوش ظاهـــر وســـترن های 
کالســـیک جای شـــان را بـــه آدم هـــای بد 
لبـــاس و گاهًا بـــا صورت های اصـــالح نکرده 
دادنـــد. ایـــن تفاوت های ظاهـــری حتی در 
نحوه ی ســـیگار کشـــیدن هم منعکس شده. 
در فیلم خوب بد، زشـــت ســـیگارهای برگ 
ایســـتوود  فشـــرده ی  هم  به  دندان هـــای  و 
کـــه گویـــی می خواهنـــد آن را بـــه دونیم 
کنند آنقدر تاثیر گذار اســـت کـــه بعدها در 
از  نیز  فیلم های جان ویـــن و برت لنکســـتر 
آن اســـتفاده می شـــود. خود لئونـــه در این 

گوید: مـــی  باره 
با  ایـــن مســـئله ربطی به ســـبک نـــدارد 
دیـــدن عکس هـــای آن زمـــان در می یابید 
که ظاهـــر آدم هـــا همین گونه بوده اســـت 
و حتـــی بعضًا بدتـــر از ظاهـــر کاراکتر های 
مـــن. جزئیـــات باید مســـتند باشـــد، فرم 
لباس هایـــی کـــه در روزی روزگاری در غرب 
می بینیـــد )اشـــاره بـــه پالتو هـــای بلند( 
واقعـــی هســـتند این پوششـــی اســـت که 
ســـوارکاران بـــرای محافظت در برابـــر باد و 
واقع  در  ریشـــه  اینها  اند.  باران می پوشـــیده 
گرا بـــودن او دارنـــد. حمام اســـباب انتقال 
آدم ها از طبیعت وحشـــی بـــه جهان متمدن 

از آن بازیگـــر تلویزیون بود. لئونه انگلیســـی 
احتماال  ایتالیایی  ایســـتوود  و  دانســـت  نمی 
ترجیح  ارتباطـــی  مشـــکل  این  رفـــع  برای 
دادند کـــه از صـــورت مات و بـــی حالت و 
شـــمایل فیزیکی بازیگر اســـتفاده کند یعنی 
از دل یک محدودیت ســـبکی متولد شـــد که 
بزرگ  با ســـنت کم گویی وســـترن هـــای 
پرتحرک  ســـنت  بـــاب  و  داشـــت  مطابقت 
بازی دســـت ها،  کاربردی  رواج  با  تری شـــد 
میمیک اغـــراق آمیز صـــورت، کمی دیالوگ 

شـــد. فیگوراتیو  بازی  و 

اولیـــن نمـــا و حتی پیش  از  ژانر وســـترن 
از آن بـــا نام های وســـترنی فیلـــم و عنوان 
نـــوع فونت رنـــگ زمینه  بنـــدی در تیتراژ 
و ترکیب ســـتارگان و بازیگران آن مشـــهود 
با  خوب، بد، زشـــت  تیتراژ فیلـــم  اســـت. 
قرمز  زمینه ای  در  ســـوارش  و  اســـب  تصویر 
همراه با موســـیقی پـــر هیاهو اســـتفاده از 
ســـازهای هارمونیکا، گیتـــار الکتریک در کنار 
ســـوت، آغاز و با صدای تیـــر و تصویر گلوله 
به پایـــان می رســـد. فیلم با تقســـیم روایت 
بین النگ شـــات های دور و کلـــوز آپ های 
تعداد خط هـــای صورت  آن  در  کـــه  نزدیک 
بازیگـــر را می توان شـــمرد و از خصیصه های 

فیلم های وســـترن اســـت، آغاز می شـــود.
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درازا می کشـــد و بیشـــتر تصاویـــر کلوزآپ 
هایـــی از صـــورت ســـه هفت تیـــر کش با 
انیو موریکونـــه همراه  موســـیقی حماســـی 
می شـــود و قطع هـــای پیاپی ایـــن کلوزآپ 
ها بـــه النگ شـــات هایی از گورســـتان که 
همـــه صلیب هـــای آن بـــه ســـوی میدان 
ســـنگی دوئل اســـت تنش طبیعی دوئل را با 
است.  نداده  پیوند  ایتالیا  فرهنگی  ســـنت های 
وســـترن ها بـــا ویژگی هایی مثـــل هفت تیر 
کشـــی، آرایش هفت تیر داران، مهارت اســـب 
ســـواری و مهارت های زنـــده ماندن در غرب 
وحشـــی از هـــم متمایز می شـــوند. حرکات 

نمایشـــی با سالح بخشـــی از زیبایی شناسی 
فیلم های وســـترن اســـت اما جالب آنکه که 
وســـترن  میراث  بیشـــتر  نمایش ها  گونه  این 
اســـپاگتی بـــه نظر می رســـند. موســـیقی 
فیلـــم یکـــی از معروف ترین تم هایی اســـت 
کـــه در آثار مختلفی از آن اســـتفاده شـــده 
فیلم خشن  یک  بد، زشـــت  خوب،  اســـت. 
مردانه و اوج جلوه ی ژانر وســـترن اســـپاگتی 
توانست  لئونه  زیاد ســـرجیو  است. وســـواس 
یک  مردمان  زمانـــه ی  ماهیت  تلـــخ  حقیقت 
ســـرزمین را که برای پول دســـت  به هر کار 

بکشـــد. تصویر  به  را  می زننـــد  کثیفی 

شبه شـــهری در این سبک اســـت، در فیلم
خوب بد ، زشـــت شـــلیک گلوله از زیر آب 
در وان حمام توســـط ایـــالی واالک تمایل به 
حفظ حادثـــه را در آرام ترین و فاصله گذارترین 

می بخشد. جان  وســـترن  فضای 
در وسترن کالســـیک زنان در نقش زن خانه، 
زن کافـــه یا دختری دردســـر ســـاز بوده اند 
امـــا حـــذف شـــدن و خنثی شـــدن نقش 
فیلم  از  دائمـــی  عنصـــری  عنوان  بـــه  زنان 
در وســـترن اسپاگتی ملموس اســـت. از نظر 
آهنگ  کند شـــدن ضـــرب  باعث  زنان  لئونه 
فیلـــم می شـــوند او می گوید: »ایـــن کار را 
عمـــداً انجـــام دادم و همین باعـــث فروش 
فیلـــم می شـــود.« همانگونه که مـــا در فیلم

خوب بد، زشـــت در دو صحنه بـــا زنانی رو 
به رو می شـــویم کـــه عماًل شـــخصیت هایی 

منفعـــل و بی تاثیـــر بر قهرمـــان قصه اند.
با هدفی  قهرمان  دو  اســـپاگتی  وســـترن  در 
هم  همـــراه  متفاوت  انگیـــزه ای  و  یکســـان 
می شـــوند. در فیلـــم خوب بد ، زشـــت هم 
داســـتان  خاکســـتری  کاراکتر  و  قهرمـــان 
بـــرای یافتن گنـــج بایکدیگر هم مســـیر و

هم راه می شوند.
خشـــونت اغراق شـــده این ژانر نسبت به نوع 
کالســـیکش باعث تغییر در این ســـبک شد. 
در فیلم هـــای لئونه با گاوچرانـــان ، گله داران 
و زمیـــن داران رو به رو نیســـتیم بلکه با آدم 
هایـــی مواجه ایم کـــه آرمان خـــواه بوده اند 
اما جز شکســـت چیزی نصیبشـــان نشـــده 
پس کینه درونـــی از آنها انســـان هایی انتقام 
بقـــا می جنگند و  بـــرای  جو می ســـازد که 
خشـــونت در ذات آنها اســـت. منتقدین فیلم 
را بســـیار خشـــونت آمیز خوانده انـــد. لئونه 
اغراق  و خشـــونت  داشـــت که کشتن  اظهار 
آمیـــز در فیلم بـــرای نمایش اوج خشـــونت 
و پلیـــدی وســـترن و تصویر واضـــح تری از 
هم چنین  اســـت،  بیننـــده  به  منطقـــه  این 
می گویـــد: »غرب بر پایه خشـــونت ســـاخته 
به صـــورت ســـاده و  شـــده اســـت و من 
بـــی آالیـــش می خواســـتم کـــه آن را به

نمایش بگذارم.«
دیگـــر تفاوت در موســـیقی این دو ســـبک 
انیو  فـــرد  به  منحصـــر  موســـیقی  اســـت. 
موریکونـــه جایگاهی خاص در فیلم های ســـر 
این بـــاره می گوید:  لئونـــه دارد خود در  جیو 
آن را  نبـــود،  صحنه  گویای  دیالـــوگ  »هرجا 
حـــذف می کـــردم و موســـیقی را جایگزین 
آن می کـــردم.« البتـــه دوئـــل ســـه نفره ی 
نهایـــی فیلم که بیـــش از شـــش دقیقه به 
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