در صفحات دیگر می خوانید:
مهدی فخیمزاده در گفتوگو با «ایران»:

سینمای ایران لودگی را با طنز
و کمدی اشتباه گرفته است!
مریم کاظمی ،کارگردان و مدرس تئاتر ،از سازوکار
آموزش تئاتر در ایران میگوید

آموزش از کالس درس
تا صحنه تئاتر
دنیای ویژه لوک بسون و فیلمهای غریب
و اپراهای فضاییاش

سال بیستوپنجم شماره  7030سه شنبه  20فروردین 1398

عبور از معبر فضا و زمان

احیای یک ژانر محبوب سینمایی

وسترن از خاک
برمیخیزد
کریس پرات(راست)و اتان هاوک در نمایی از فیلم «پسر بچه» /عکسPremier :

وصال روحانی
خبرنگار

اکران موفقیتآمیز دو کار جدید وســترن با نامهای «پســربچه» و «دوئل» طی ماههای اخیر یک
بار دیگر این ژانر قدیمی و کالســیک هنر سینما را مطرح ساخته و این امید را بهوجود آورده که یک
عصرطالییتازهبرایکابویهادرراهباشد.کوئنتینتارانتینو کارگرداننامآورامریکایی،یکتنه
در ســالهای 2013و 2015با دو وسترن مدرن و کارهایی که انشعابهایی از درون این ژانر و حرکت
درمسیریمخالفسنناینگونهفیلمسازیمحسوبمیشدند،وسترنرادرمیانکارهایپراقبال
نگهداشتهبوداما«گاوچرانهاوبیگانهها»کهادغامیازژانروسترنوفیلمهایعلمی-تخیلیبوده
و « »Bone Tomahawkکه فیلمی بسیار بهتر اما قراردادن ژانر وسترن در الیههای از ترس و تلفیق
آنباژانرهارور(وحشت)بود،بیشازآنکهزیربنایوسترنرااستحکامبخشیدهباشند،اینایدهرا
جاانداختهبودندکهوسترنبرایجذببینندههادرعصرمدرنبهانگارههاوبافتتازهاینیازدارد.
چیزی که البته به اثبات نرســیده و خیلیها این الزام و مصلحت را نمیپذیرنــد .با این اوصاف بد
نیستقبلازآوردنتوضیحاتیدربارهدوفیلم«پسربچه»و«دوئل»کهتابعوسترنهایکالسیک
هستند و اولی از 19اسفند 1397در سطح جهان اکران شده و دومی پس از یک اکران عمومی کوتاه
بهجمعآثارویدئوییارجاعشدهوآنجابازارخوبییافته،سفریبهگذشتهکنیموروندجاافتادنو
درخششوسپسدورانهایمختلفوسترنرادرهنرسینماتشریحکنیم.

وودی هارلسون(راست)و لیام همزوورت در پوستر فیلم «دوئل» /عکسLA.Times :

ëëاز زمان خلق سینما
برخــی فکر میکنند وســترن از ژانرهــای دیر راه
یافته به ســینما بــوده حــال آنکه عمر ایــن ژانر
تقریباً به درازای زمان خلق هنر ســینما و بهتبع
آن فراتــر از  120ســال اســت .اولیــن فیلمهــای
شناخته شده وســترن در دهه  1890یعنی زمان
خلق هنر ســینما شــکل گرفتند که البتــه آثاری
کوتاه و چند دقیقهای بیشــتر نبودند .با این حال
برای اینکه وســترن میخخود رامحکم به زمین
بکوبــد ،مجبور به صبر تا ســال  1903شــد و این
زمانــی بــود که فیلــم «ســرقت بــزرگ از قطار»
به شــهرت و توفیق زیادی در گیشــهها رســید .با
وجــود همه ســختیها در زمــان رواج ســینمای
صامــت و بواقــع در ســالهای پایانی دهــه 1910
و در طول دهه  1920وســترنها ایــام پر رونقی را
تجربه کردند و با اینکه چند سالی طول کشید تا
وســترنها با فضای فیلمهای ناطق کــه از 1929
باب شدند ،همسو گردد اما فیلم کالسیک سال
 1939جــان فورد بهنام «دلیجــان» با بازی جان
وین در نقش اصلی به ســال  1939وســترن را به
یکی از داغترین ژانرها تبدیل کرد و در سالهای
بعدی نوبــت بــه «« ،»Union Pacificدســتری
دوباره میتازد» و «داج ســیتی» رسید .واقعیت
امر این اســت که در سالهای طالیی وسترن که
دهههــای  1940و  1950را پوشــش داد ،بهتریــن
و بــا کالسترین فیلمهای این ژانــر را جانفورد
و هــاوارد هاکــز ســاختند و همان فیلمهــا نیز به
جمع بهترینهای تاریخ تعلق دارند .در آن ایام
فــورد امثال «او یک روبان زرد بر ســر داشــت» و
«جویندگان» را ســاخت که دومی در سال 1956
عرضه شــد و منتخب اکثر کارشناسان بهعنوان
بهترین و اصولگراترین وســترن تاریخ اســت .با
قلم و مدیریت هاوکز هم وسترنهای «رودخانه
سرخ» و «ریو براوو» به نمایش درآمد و هر دوی
این وســترن ســازان فوقالعاده اوایل دهه 1960
را نیز از هنر خود بینصیب نگذاشــتند .فورد که
ســابقه ساخت «مرد آرام» را هم در کارنامهاش
داشت ،با «چه کسی لیبرتی واالنس را کشت» در

ســال  1963دوباره اثبات مهارت کرد و هاکز هم
«ریولوبــو» را رو کرد که هرچند بــا ریو براوو قابل
قیاسنبودامانشانمیدادحسوسترنخواهی
در وجود این استاد بزرگ نمرده است.
ëëمالکان حقیقی
یکنکتهمهماینبودکهباوجودتعددتولیدات
وســترنیطی دهــه  1950بــه آرامــی تغییــرات
و تحــوالت در معنــا و مفهــوم وســترنها بــروز
میکردنــد و در حالی که پیشــتر ایــن ژانر محل
تقابل ســنتی آدم خوبها و آرتیســتها با آدم
بدها بود ،به آرامی آدم خوبهایی در وسترنها
ســر برآوردند کــه فــرق چندانی بــا کاراکترهای
منفی و بد نداشتند و بواقع ضد قهرمانانی که به
سایر ژانرها ورود کرده بودند ،وسترنها را هم به
تسخیرخوددرآوردند.
از سوی دیگر در معانی و کاراکترسازی و توصیف
قومهادرداستانفیلمهایوسترننیزتغییراتی
حادث شد و در حالی که سالها سرخپوستها
یــک مشــت وحشــی قاتــل معرفی میشــدند
که هیچ کار و باری جز کشــتن سفیدپوســتان به
اصطالح بیگناه نداشــتند ،در فیلمهای جدید
سرخپوستان مالکان حقیقی امریکا و گروههایی
بــه تصویر کشــیده میشــدند که فقــط مایل به
ک آبــا و اجدادی هســتند و
حفــظ میــراث و خا 
این سفیدها و مهاجران سلطهطلب هستند که
ملــک آنهــا را از دستشــان درآورده و در صدد
کشتن آنها هستند .نقطه اوج این نگاه و زدودن
اتهامات بیپایه گذشته به سرخپوستها ،فیلم
درخشــان ســال  1962جان فــورد بهنــام «پاییز
قبیله شــاین» بود و حتی پیش از آن در «شین»
( )1953و «جانی گیتار» ( )1954نیز نشانههای
نخستیناینرویکردهامشاهدهمیشدند.
ëëاز تمسخر تا تحسین
دیگر فیلمهایی کــه این روند در آنها مشــاهده
میشــد« ،راندن در ســرزمین مرتفع» (،)1962
«هــاد» (« ،)1963ویــل پنــی» (« ،)1968گــروه
وحشــی» (در ایران بــا نام «این گروه خشــن» و
محصــول « ،)1969بوچکاســیدی و ســاندنس

کید» (« ،)1969مک کاب و خانم میلر» ()1971
و جوزی ولز یاغــی ( )1976بودند .در دهه 1960
وســترنهای ایتالیایــی که آنهــا را وســترنهای
اســپاگتی مینامیدنــد ،مــورد تمســخر زیــاد
هالیوودیهــا قــرار گرفتنــد امــا همــان فیلمها
کــه کار ســرجیو لئونه و گــروه وی بودنــد ،در گذر
زمــان به کارهایی مانــدگار و حتی نمونه تبدیل
شــدند ،آنچه این فیلمها را از وســترنهای دو
دهــه  1940و  1950در ســطح بســیار پایینتــری
قــرار مــیداد ،ارزشهــای کالســیک و موضوع
و محتــوای ارزشــمندتر آن آثار بــود و فراموش
نکنیم که وسترنهای آن دو دهه شامل کارهای
رائــول والش ،اوتو پره مینجر و فرد زینهمان هم
میشد و زینهمان بواقع با ساخت «صلوهظهر»
(در ایــران بــا نــام «ماجــرای نیمروز») در ســال
 1952یکــی از کالســیکهای تاریــخ وســترن را
بر جای نهاد.
کلینت ایســت وود پــس از «جوزیولــز یاغی»،
یک وســترن خوب دیگــر بهنام «ســوارکار رنگ
پریــده» را نیــز در ســال  1985روکــرد و اینهــا
البتــه فقط مشــقهای اولیه وی در راه ســاختن
وســترن تاریخی و جان فورد وار او در سال 1992
با نام «نابخشوده» بود که سبب شد ایستوود
اسکارهای اصلی این سال را تصاحب کند.
ëëدو در سه
دو ســال پیش از آن کوین کاســتنر هم در اولین
فیلمــش در مقــام کارگــردان یک فیلــم عالی
وســترن بهنام «با گرگها میرقصد» را عرضه
کرده بود و آنفیلم نیز برنده اسکار برترین فیلم
ســال ( )1990شده بود .هیچ کس فکر نمیکرد
کار کاســتنر آنطور بگیرد امــا وی با آن فیلم به
فروشــی  424میلیــون دالری در ســطح جهان
نیز نایل آمد .رســیدن اسکار بهترین فیلم سال
به دو وســترن فوق طی یک فاصله زمانی ســه
ساله چیزی بود که حتی در اعصار پربارتر 1940
و  1950مشــاهده نشده بود و هرچند این قضیه
یک رنسانس عظیم و ماندگار را برای وسترنها
در ســالهای بعدی موجب نشد اما کمک کرد
که هر فیلم وســترنی در ســالهای بعدی تابع
مالحظات و انگارههایی باشــد که پیشتر جایی
درفرهنگاینفیلمهانداشتندوسطحیگرایی
جایــش را بــه عمیق بینی و نگاهــی جدیتر به
مقولهغربوحشیبدهد.
ëëفرصتی برای معانی تازه
طی این سالها وسترنسال  2003کوین کاستنر
کــه کاری بســیار زیبا و ریشــهدار بهنــام «چراگاه
باز» بــود و همچنین « »Forsakenوســترنی که
در ســال  2015با کارگردانی جان کاسار و با بازی
کیفر ساترلند و دانلد ساترلند پسر و پدر معروف
و دیرپای هالیوود عرضه شدند ،از خط و خطوط
پایــهای این ژانر کالســیک بهره میگرفتنــد و از
فیلمهای  Revisionistyبه حساب نمیآمدند
اما رویکرد به انگارههای مدرنتر و تبدیل شدن
وســترنها بــه محــل و فرصتــی بــرای آزمودن
ادغامها و معانی تازه در اکثر وسترنهای دیگر

در دســتور کار قرار داشــتند و سینماگران با خود
عهد کــرده بودند بــا وارد کــردن خصوصیات و
اتفاقاتی که معموالًبا وسترنها عجین نیستند،
این ژانر را به سمت و سوهای تازه ببرند و شاید
بــا این امید کــه مدرنگرایی مــورد بحث طیف
وسیعتری از مردم را جذب خویش سازد و فقط
هواداران سنتی وســترنها که در درازای زمان با
این ژانر زندگی و رشــد کرده بودند هدف گرفته
نشوند .در رجعت به دهه  1990باید به کارهایی
مثــل «مــرد مرده» جیــم جارمــوش محصول
سال  1995که وسترنی روانی و دارای بازیهایی
زیرپوســتی و مردمانــی بیمارگونــه و پیوندزدن
داستانهای کابویی با احساسات سوررئال بود،
اشــاره کــرد و همچنین به «ســریع و مــرده» که
ســم رایمی آن را ســاخت و هم ســنتگرا بود و
هم صاحب رویکردهــای مدرنتر و مثل «مرد
مــرده» در ســال  1995روی پردههــای نقــرهای
نشســت .در همیــن ارتبــاط « »Ravenousکــه
آنتونیا برد آن را در سال  1999ساخت و وسترنی
بــود که داســتانش بــا آدم خوارها گره خــورده و
حالت یک کمدی سیاه را پیدا کرده بود نظرها را
جلب کرد و «با شیطان بران» نئووسترن همین
ســال انگلی تایوانیها هم وســترنی بــود که با
روشهای پست مدرنی امروز به اثری متفاوت
تبدیل شده بود.
ëëچیزی جهان شمولتر
نــگاه ریویزیونیســتی و اصالح پایههــای یکی از
ســنتیترین گونههای هنر فیلمســازی و تالش
نــه چنــدان موفــق بــرای تبدیــل آن بــه چیزی
جهــان شــمولتر در دهــه  2000نیــز اســتمرار
یافت و محصول آن ســاخت و ارائه فیلمهایی
مثــل «گمشــده» کار ســال  2003ران هــاوارد،
«پیشــنهاد» ،فیلم تند و بیرحمانه سال 2005
جــان هیلکات و «ترور جســی جیمز به دســت
رابــرت فــورد احمق» فیلــم شــاعرانه و غریب
ســال  2007انــدرو دومینیک بــود و این فیلمها
نیز کنکاش در قلمرو وســترن به قصد کشــف و
یافت عناصــری تازه و ادغــام آن با موضوعات
اجتماعیروزیاچیزیازاینقبیلبودند.نگاهی
تند و واقع بینانهتر به مردمان فرهنگ وسترن و
خلق و ترسیم اتفاقاتی تندتر و جنایاتی بیشتر از
معمولازمواردیبودکهدرساختوسترنهای
این عصر لحاظ و اجرا میشــد و Meek Cutoff
در سال  2010که نگاهی فمینیستی از سوی کلی
رایچارد به مصادیق و استعارههای وسترن بود و
«مرد خانگی» در ســال  2014که تامی لی جونز
بــا تمی مشــابه و عمده کردن یــک زن در مرکز
قصه خود ســاخت ،محصوالت دیگــری از این
نگرشبودند.
ëëاستحکام در پایههای وسترن
شــکی نیســت کــه کوئــن تیــن تــاران تینــو بــه
ارزشهای ســنتی فیلمهای هر ژانــری واقف و
در راه حفظ آنها کوشــا اســت اما نگاه ویژه او به
هنر فیلمسازی سبب شــد «ژانگوی آزاد شده»
و «هشــت نفرتانگیــز» هــم که به فاصله ســه

ســال ســاخته شــدند .به گونــهای مدرنســازی
ژانــر ذاتاً کهنه وســترن و ادغام فانتــزی با آن به
حســاب آیند و با این مقدمات میتوان فهمید
که چرا «پســربچه» کار اخیر وینسنت دونوفریو
بازیگر و کارگردان  59ساله متولد شهر نیویورک
امریکا و انتقال «دوئل» فیلم تقریباًسنتی و غیر
ریویزیونیســتی کایران دارسی اســمیت به روی
نوارهای  D.V.Dو عرضه آن در شــبکه نمایش
خانگــی در امریــکا و اروپا مورد توجهــی فراوان
قرار گرفته است زیرا هر یک میتوانند پایههای
وسترن را محکمتر یا برعکس سستتر و انتقال
آن به دهههای بعدی را سختتر کنند.
«پســربچه» با یک ســاختار کالســیک و با تکیه
بــر نامهای مشــهور غرب وحشــی داســتانی را
توضیح میدهد که شــاید برخاسته از حقیقت
نباشــد اما افــرادی را مقابل دید بیننــدگان قرار
میدهد که سالها است نامهای افسانهایشان

خــود گرنــت کاتلر که سردســته یک گــروه از
ســارقان اســت ،رهایی بخشــد و در این راه با
پــت گارت یکــی از کالنترهای مشــهور غرب
وحشــی کــه در تعقیــب بیلــی دکیــد راهزن
سرشناس آن عصر و زمانه است ،همطریق
میشــود و این اتفاقات در منطقهای واقع در
جنوب غرب امریکا روی میدهد .این پیگرد
سبب میشــود ریو در مواردی مشارکت یابد
کــه واپســین ســال حیــات بیلی دکید شــکل
گرفــت و زندگیاش با پــت گارت که در دهها
وسترن کهنه و جدید سیما و رفتارش ترسیم
شده ،ولو برای مدتی کوتاه گره بخورد .در این
میان اتــان هاوک پرتجربه نقــش پت گارت
را بــازی کــرده و دیــن دیهــان در قالب بیلی
دکیــد فــرو رفته ،جیک شــور همــان نوجوان
در جســتوجوی خواهر اســیرش است .لیال
جــورج ایفاگــر نقــش خواهــر او یعنــی ســارا

برخی ارزشها و مواردی اســت که در دهههای
بعدی و بعد از اتمام دوران غرب وحشــی باب
شدندولیمؤلفههاواتفاقاتوبرخوردهانشانگر
وسترنهایاصیلوروحیاتیازایندستاست.
در فیلمی که وودی هارلســون سرشناس و لیام
همــزوورت نقشهای اصلی را بــازی کردهاند و
اموری کوهــن ،الیس براگا ،فلیســیتی پرایس و
خوزه زونیگا هم در آن حاضرند ،به مرز تگزاس
در سال  1887سفر میکنیم و آنجا با یک رنجر
بهنام دیوید کینگســتون آشــنا میشــویم که به
دستورسولراسفرماندارمنطقهبهشهرایزوله
شده و پرخطر مانت هرمون گسیل شده است.
مأموریت کینگســتون تحقیــق پیرامون قتلها
و ناپدیدشــدن شــماری از مکزیکیهــا در ایــن
منطقه و همچنین جستوجو برای یافتن ماریا
کالدرون دختری است که به خاندان یک ژنرال
مکزیکــی تعلــق دارد .ایــن ژنرال تهدیــد کرده

جدیدترین وسترنهای هالیوود نیز مثل کارهای اصالحطلبانه دهههای  1950و 1960
ضد قهرمانانی دارند که چندان منزهتر از خالفکاران قصه نیستند و سرخپوستان برخالف
گذشته نه قاتالن بیرحم سفیدپوستها بلکه مردمی توصیف میشوند که قصد حفظ
سرزمین آبا و اجدادی خویش را در قبال تهاجم مهاجران سلطهطلب دارند
در بردارنــده احساســات و رویکردهای مختلف
بوده و یاغیهایی را نشــان میدهد کــه در دوره
حیاتشــان به ســبب گام برداشــتن در راههای
مردمــی طرفداران زیــادی داشــتند و اینک نیز
بــه لطــف تصویــر رابیــن هودی ســاخته شــده
پیرامونشــان هوادارانــی در غــرب دارنــد کــه
شناساییشــان از آنهــا فقــط بــر پایــه قصهها و
افسانههاییاستکهغلوآمیزبهنظرمیرسندو
هنوز صحتشان به اثبات نرسیده است.
ëëگره خوردن یک نوجوان با افسانه ها
«پســربچه» ( )The Kidبا ســناریویی از اندرو
النهام و با کارگردانی وینسنت دونوفریو قصه
پســری نوجوان بهنام ریو است که میکوشد
خواهرش ســارا را از دســت عمــوی بدکردار

کاتلر اســت و کریس پرات سرســخت نقش
گرنــت کاتلر را بازی میکنــد و آدام بالدوین،
کیــت باردیــن ،کریــس بیلســما و کلینــت
اوبــن چین نیــز در جمع بازیگران مشــاهده
میشــوند .نیویورک تایمز «پسربچه» را یک
وســترن اصولگرای خوب توصیف کــرده اما
اتالنتــا ژورنال نوشــته نامهای بــزرگ چه در
میــان چهرههای غرب وحشــی و چه در بین
هنرپیشهها چیزی است که بر فیلم سنگینی
میکند و بر محتوا و قصه آن تفوق مییابند.
ëëکنکاش در مرز تگزاس
«دوئــل» بــا داستاننویســی مــت کــوک و بــا
کارگردانی کایران دارسی اسمیت نه یک وسترن
کامالًسنتیبلکه ادغامی از اینگونهوسترنهابا

کــه یا خواهرزادهاش توســط مأموران امریکایی
یافــت خواهد شــد یا خودش به طور شــخصی
و با لشــکری مجــرب به منطقه حملــه خواهد
کرد تا تکلیف این مســأله را مشخص و غائله را
تمامکند.مشکالتمنطقهبههمینجاونقطه
ختم نمیشود زیرا ابراهام برنت شهردار مانت
هرمون برای خود یک حکومت زر و زور را ایجاد
کرده و همان کســی است که  20سال پیشتر پدر
دیویــد را در یــک نبــرد تن به تن با چاقــو از پای
درآورده اســت .بــا این اوصاف وقتی دیوید پا به
شــهر میگذارد ،اهالی مانت هرمون دردســر را
بو میکشــند و از او فاصله میگیرند و همه چیز
نشــانگر درگیریهای سنگینی اســت که الجرم
ایجاد خواهد شد.

