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 و بازشناسی شخصيت ضدقهرمان در سينمای گنگستری« جاده ای به سوی پردیشن»عنوان فرعی :   

 

لم های ناچيزی با فيكامالً روشن است كه فضا، موضوع و دوره تاریخی فيلم اخير سام مندز، شباهت  

اما به غير از رویكرد همراه با خونسردی فيلمساز در  .دارد -« زیبایی آمریكایی» -اش شده قبلی ستایش

های در یكی از ویژگی« جاده ای به سوی پردیشن»كند، دو فيلم را به هم شبيه می« لحن»نمایش حوادث كه 

ها شهی خود، به بازیابی ریكليدی خود نيز با فيلم قبلی مندز مشترك است: این كه در قالب روایتی و ژانر

های جاری ها و تنشنگری گرهشد كوشش جدی و نسبتاً مؤثر برای دوبارهرا می« زیبایی آمریكایی»پردازد. می

در دل زندگی زناشویی در جامعه شهری آمریكای معاصر دانست. فيلمی بود كه انگار با تصميم به بازشناسی 

ها را هم دستخوش دید و شيوه پرداخت مألوف این نوع فيلم های خانوادگی زمانه خود، زاویهبحران

مشابهی  نيز رویكرد« جاده ای به سوی پردیشن»كرد. حاال و در قالبی بسيار متفاوت، های اساسی میدگرگونی

صلی نگری مسيرهای اكوشد به دوبارهگيرد و در عين رعایت مالحظات كلی ژانر گنگستری، میرا در پيش می

ای و شخصی و خانوادگی گنگسترها بپردازد. درست از همين زندگی، روابط و مناسبات حرفه و جاری در

های ساختاری فيلم و از جمله، ریتم آن كه آگاهانه كند است، برای تأملی مجدد در زاویه جاست كه تفاوت

  .یابددید و شيوه پرداخت مألوف این ژانرف معنا و مصداق می

 1  

 اش مایكل ساليوان پسر )تایلر هاچلين( است، دقيقاً بهآید و راویر ابتدا و انتهای آن میگفتار متن فيلم كه د

دهد كه فيلم قصد دارد به كند و نشان میهمين بازشناسی اصل و اساس زندگی و كار گنگسترها اشاره می

ردد و شخصيت و های ماجرا بگها برود، به دنبال ریشههای جاری در این زندگیالعلل خشونتسراغ علت

بين ببرد. پسرك در گفتار متن آغاز فيلم از روایات مختلفی كه های درگير این مناسبات را زیر ذرهماهيت آدم
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گوید درباره پدرش مایكل ساليوان )تام هنكس( نزد مردم وجود داشته و دهان به دهان گشته، یاد می كند و می

ه او هایی بهای دیگر، خوبیدانند و بعضی داستانم كامالً بدی میها، ساليوان را آدكه در خيلی از این داستان

و و های شيكاگای پسر با پدرش در جادهدهند. با این مدخل، كل فيلم به شرح همراهی شش هفتهنسبت می

ها و خواهد ما را نيز در جستجوی مایكل كوچك برای یافتن بدیپردیشن بدل می شود: سام مندز می

ها، ای از احساسگنگسترش همراه كند و در این مسير، عمالً ما و او را به شناخت تازههای پدر خوبی

ها، هراس و مخاطرات گریزناپذیر زندگی یك گنگستر برساند. منظری كه مندز برای این ها، خشونتدلتنگی

مان های كلی و هميشگیبازشناسی شخصيت آدمكش برگزیده )منظر یك نوجوان كنجكاو( در تغيير حس

اگر »گوید: هایی از این دست، تأثير بسيار دارد. در پایان فيلم، پسرك در گفتار متن نهایی مینسبت به آدم

ای خوبی در وجودش نبود، هميشه یك جواب مردم از من بپرسند مایكل ساليوان مرد خوبی بود یا اصالً ذره

فيلمساز و مایكل ساليوان پسر عمالً قضاوت درباره با این عبارات، « گویم او پدرم بود.دهم، فقط میبه آنها می

اشتنی دهای دوستپذیری و جنبهها، مسئوليتكنند. مسير طبيعی مهربانیساليوان پدر را به ما واگذار می

الزم  آید، ابزارجویی و آدمكشی او به نمایش درمیتوزی، انتقامورزی، كينهساليوان پدر كه در كنار خشونت

افی و قضاوت ناشی از آن را در طول فيلم به دست ما سپرده است. تأسفی كه پدر در لحظه برای شناخت ك

های كند به روشنی به قرار گرفتن او و قرار دادن پسرش در مسير تباهیمرگش در پایان فيلم به پسرك ابراز می

عوض  اش راد و خانوادهگردد. ساليوان از این اتفاق بزرگ كه جهت زندگی خوناگزیر دنيای گنگسترها بازمی

كند و با لحنی كه گویی منكر همه شان را هم پيش انداخته، ابراز تأسف میكرده و حتی زمان مرگ

گوید كه ناتوانی او را در شليك هایی است كه در كار و زندگی بر دیگران روا داشته، به پسرك میخشونت

   .كندگلوله با اسلحه، درك می

ين هودوار ساليوان در قبال محبت آن پيرمرد و پيرزنی كه در نيمه فيلم، او و پسرش رفتار و سپاسگزاری راب
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های مرسوم گنگسترهای تاریخ نوازیكنند، ظاهراً یكی از همان مظلومدهند و زخمش را تيمار میرا پناه می

ماند، ، آنجا میرودسينماست، ولی ارتباط آن با تصميم نهایی پسرك كه به مزرعه همان پيرمرد و پيرزن می

برد، در حقيقت با مرور و شناخت دوباره كاراكتر ضدقهرمان شود و دیگر هرگز دست به اسلحه نمیبزرگ می

های سمپاتيك ژانر در ارتباط است. مایكل پسر همان موقعيت و همان سمپاتی و همدلی را كه تماشاگر فيلم

مكن ترین شكل منر داشته، عمالً و به نزدیكگنگستری در طول تاریخ سينما نسبت به ضدقهرمان این ژا

را  های انكارنشدنی كارشگيرد و جذابيتشود، تحت تأثيرش قرار میكند، در سفر با او همراه میتجربه می

شود، خشونت ذاتی بيند، اما وقتی با ضعف خود در اسلحه كشيدن مواجه میها میزنیدر جریان آن بانك

   .گيردیابد و از او فاصله میر از خود میفضای زندگی ضدقهرمان را دو

پنداری تاریخی را نوعی تجدید نظرطلبی در همذات« جاده ای به سوی پردیشن»نگری محتوایی، این كل

ليدی كند و خصيصه كتماشاگر ژانر گنگستری در قبال همه ابعاد زندگی ضدقهرمان محوری این ژانر تلقی می

خشونت را در عين حضور طبيعی و گریزناپذیرش، از دایره عناصر پدیدآورنده ای این زندگی یعنی و ریشه

   .سازدپنداری خارج میآن همذات

درست به همين خاطر است كه موضع و لحن پسرك در گفتار پایانی، از هرگونه قضاوت درباره این ضدقهرمان 

نه  خواهد وست. مایكل كوچك نه میرود: ساليوان پدر او بوده، همين كافی اخشن ولی سمپاتيك، طفره می

شود ن میگزیند و بعدها منجر به ایتواند قضاوتی فراتر از این بكند. مسير متفاوتی كه او برای خودش برمیمی

ها تصور كنند او در همان مزرعه بزرگ شده، نشانگر فاصله آشكاری است كه او از خشونت دنيای كه خيلی

پذیری ضدقهرمان، برای این كه شخصيت پدر او را به همان اندازه و مسئوليتگرایی گيرد، اما اصولپدرش می

  .رسدبرانگيز، جلوه دهد، كافی به نظر میبرای ما هم جذاب و همدلی

 2  
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اما منذر طبعاً در شيوه  .دادای به سوی پردیشن را شكل میچه تاكنون گفتيم، ساختمان محتوایی جادهآن

رای گزیند. او به لحاظ هدفی كه از روایت ماجدی متناسب با این ابعاد تماتيك برمیپرداخت فيلمش نيز رویكر

ر عياری دخواهد مثالً ضدژانر باشد یا به خرق عادت تماممایكل ساليوان پدر و پسر دارد، به هيچ وجه نمی

« زار كوچكس»از  –ای ژانر زمينه قواعد ژانر بدل شود. نمایش همان مناسباتی كه در یك فيلم نمونه

ای به جاده»خورد، در به چشم می -( 1392فرانسيس فورد كاپوال، ) «پدرخوانده»( تا 1391روی، له)مروین

هم الزم است تا در دل این قواعد و ظواهر مشابه، تفاوت بين نگاهی كه این فيلم به شخصيت  «سوی پردیشن

بيشتر به چشم بياید و محسوس باشد: اعمال و  های متداول،ضدقهرمان و وجوه منفی و مثبت او دارد و نگاه

گيرد، همان است كه هميشه بود. دید فيلم كه از نگاه پسر رفتار او و حوادث و موانعی كه سر راهش قرار می

 .تهای معمول ژانر متفاوت اسها و ارزیابیگيریكند با نتيجهبيند و ارزیابی مینوجوان او شخصيتش را می

  

دیر شده ژانر یا استفاده مشترك او و كنراد هال )مهای تثبيتگيری سام مندز از برخی كليشهرهبدین اعتبار، به

العاده فيلم( از بعضی تصویرهای آشنا و تكرارشده ژانر، در جهت خلق همان فضا و بستر فيلمبرداری فوق

ی حسادت كانر رونكند. نوع نمایش مشابه و به منظور برجسته كردن منظر متفاوت فيلم، درست عمل می

اش، نمونه مشخص این رویكرد است. همراهی ساليوان )دانيل كریگ( به مایكل ساليوان به عنوان برادرخوانده

هنگام نواختن پيانو در آن ضيافت، به نماهایی از نگاه خيره و چهره  (اش جانی رونی )پل نيومنبا پدرخوانده

فوكوس  -دهد. فلو حس حسادت او را به تماشاگر نشان می شود و به سادگی،به فكر فرو رفته كانر قطع می

دوربين متحرك كنراد هال در انتهای آن صحنه جلسه بين رؤسای باند نيز چنين كاركردی دارد و وقتی جان 

ينه زمشوند، تصویر آن دو در پسآميز از ميز جلسه دور میرونی و ساليوان، در كنار هم و با حالتی محبت

ه، بينيم، در حالی كه درست در همين جلسزمينه نما میآید و كانر برآشفته را در پيشلو درمیكادر به شكل ف
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   .پدر به او تاخته و بر سرش فریاد زده است

 اش در او را تقویتمندز برای انتقال و نمایش حال و حال درونی كانر كه انگيزه كشتار خانواده برادرخوانده

د گفت شوداند. حتی میواسطه، كافی میصریح را با این پرداخت مستقيم و بی كند، عمالً همين دو اشارهمی

های كالسيك ژانر در ارائه اطالعات از طریق نمایش كه سرعت القاء این انگيزه، درست مثل شتاب آشكار فيلم

ت خای كه در پرداهای در حال چرخش و در حين نزدیك شدن به دوربين است: شيوهتصویر بسته روزنامه

های رود. آنجا كه حركات مداوم و هم جهت دوربين در صحنهیادماندنی بخش دیگری از فيلم، عيناً به كار میبه

ود شها، فرار از مهلكه و رانندگی مایكل كوچك، به هم دیزالو میزنی، شمارش اسكناسمختلفی چون بانك

انی رسیگری از همان شيوه كالسيك اطالعدهد، ما داریم ورسيون دای را شكل میو برداشت بلند ناپيوسته

ر را شود و شرایط تازه پدر و پسبينيم و زمانی نسبتاً طوالنی در همين چند نما خالصه میكپسوله شده را می

هارلين مگوایر )جود الو( را در حال  پس از فرار، به ما معرفی می كند. حتی آن نای الیی این فصل كه دست

ان و زنی و گریز ساليوده و به طور متوالی در ميان نماهای بانكی انگشتانش نشان میالرد كردن سكه از البه

های ضدقهرمانان كالسيك ژانر یعنی بازی جرج گيرد، یادآور یكی از مشهورترین كنشمایكل كوچك قرار می

   .است (1391)هاوارد هاوكز، « صورت زخمی»رافت با سكه توی دستش در فيلم 

های تعليم رانندگی با ضرباهنگ سرخوشانه موسيقی متن و با یادآوری ها كه مثالً در صحنهعگونه ارجااین

رسد، در ( به اوج می1399)آرتور پن، « بانی و كالید»های متعدد در های مشابه فرار بعد از سرقتصحنه

بدل  سيك ژانرهای آشنا و تثبيت شده پرداخت كالكليت نظام ساختاری فيلم به مكملی برای همان روش

ند. وقتی كپذیر میهای بدنه ژانر را امكانزدایی فيلم از شخصيت ضدقهرمان هميشگی فيلمشود و آشناییمی

و پرداخت آثار متكی به قواعد ژانر، روند مشابهی دارد ولی نتيجه و لحن « ای به سوی پردیشنجاده»پرداخت 

و  ها را در نوع نگاه فيلم و فيلمساز به ماهيتخود تفاوتنهایی فيلم با آن آثار متفاوت است، تماشاگر خودبه
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   .یابدجوید و میموقعيت آرام اصلی یعنی آدمكش می

Ã 9  

متكی نيست و گاه با نمایش رویدادهای « حذف اكشن»نماید، به طور كامل به فيلم برخالف آنچه در ابتدا می

های جریان ه معيارهای تقطيع تند بسياری از فيلمآفریند. البته شكی نيست كگيری هم میمهيج، فصول نفس

كوشد به فواصل بين آید. مندز آشكارا میبه كار نمی« ای به سوی پردیشنجاده»اصلی ژانر، برای ارزیابی 

اتفاقات و حس و حال نهفته در پس هر ماجرا بيش از خود آن اتفاق و ماجرا توجه كند و این ویژگی در عين 

گردد. ساله( نيز بازمی 12اری اثرش است، به همسویی آن با زاویه دید راوی فيلم )مایكل این كه خصيصه ساخت

جداً  رستوران بين راه یا فصل -اما صحنه پرالتهابی چون نخستين رویارویی ساليوان با مگوایر در آن كافه 

اف سام مندز در مسير اهددهد كه انجامد، نشان میپرتعليق هتل كه به درگيری مسلحانه ساليوان و مگوایر می

چنينی روایتی فيلم، هرجا كه الزم بوده، از نمایش اكشن ابایی نداشته است. توجه كنيم كه تقریباً تمام موارد این

 گيرد )مثل صحنه كشتن برادر معترضفيلم یا براساس حضور مایكل كوچك در جایگاه ناظر ماجرا شكل می

ایكل كوچك در اتومبيل پنهان شده و به آنجا آمده و شاهد این قتل دنی در اوایل فيلم و به دست كانر كه م

است( و یا به خاطر حضور و تهدید مگوایر، دليل اول یعنی حضور مایكل به خاطر این كه اساساً همين 

شود او به راز پدر پی ببرد و سؤال اصلی و آغازگر روایت فيلم شكل بگيرد، نيازی مشاهدات اتفاقی، باعث می

ضيح و تشریح ندارد. اما دليل دوم یعنی حضور تهدیدآميز مگوایر، ناشی از یگانگی وضعيت و ظيفه به تو

ای او به عنوان یك آدمكش با سوابق قبلی و طوالنی مایكل ساليوان پدر در تمام دوره انجام مأموریتش حرفه

ن ان بخت برگشته خود یا همه آبرای جان رونی است. انگار ساليوان حاال تازه دارد به احساسی مشابه قرباني

كند. چون خودش هدف و قربانی خواستند هدف گلوله او قرار گيرند، دست پيدا میهایی كه نمیفراری

  .شودای مشابهی واقع میآدمكش حرفه
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ا دهد تهای مهيج، فيلم عمالً خود ساليوان را در شرایطی همچون همه قربانيان سابقش قرار میدر این بخش

نظاره اضطراب و هراس او و با سهيم شدن در این تعليق، به بازنگری در اصل و اساس كارش به عنوان ما با 

ه در چه در بين منتقدان آمریكا و چ -ها را توجهی به همين نكته است كه خيلیآدمكش مزدبگير بپردازیم. بی

ای به سوی پردیشن جادهبه اشتباه درخصوص بررسی نوع بازی تام هنكس در  -همين دور و بر خودمان 

، حضور تام هنكس را بسنجيم و به سبك دوستان، «تحليل بازیگری»های دور از واداشته است. اگر با مالك

پيش برویمف ابعاد اخالقی این ضدقهرمان را با هنجارهای معقولی كه « تحليل نقش»بيشتر برحسب نوعی 

نجات سرباز »و « فارست گامپ»، «دارینامه»، «فيالدلفيا»ایم )مثالً در های هنكس دیدهآفرینیغالباً در نقش

توانيم انتخاب او برای نقش ساليوان را زیر سؤال گونه همخوانی ندارد و ما بر پایه عادت، میهيچ«( رایان

ببریم. اما آن جلوه درخشان و تلفيقی ترس و احتياط و خشم و اضطراب در چهره و نگاه ساليوان در صحنه 

« آدمكش»ای كه او در آن واقع شده یعنی تغيير جایگاه از ای، تنها با تأمل در شرایط ویژهوران جادهرست -كافه 

، های مضمونی فيلمگونه است كه هنكس با وفاداری به جنبهیابد. اینمعنا می« هدف یا سبيل آدمكش»به 

ميق او را بخشد تا تردید عدر میلحنی كامالً خشك، درونگرا و غيرنمایشی به رفتر و گفتار مایكل ساليوان پ

در كل منش و روش زندگی و كارش، مداوم و جدی نشان دهد. گویی ساليوان هميشه در فكر است، هيچ 

ر كند و بيشتر در تجربه غریبی كه از سهای نمایشی موسوم تزیين نمیحركت و شليك و سرقتی را با جلوه

اند، در طول فرار از هایی بودهنی را كه هدف آدمكشیور است: او دارد حس و حال كساگذراند، غوطهمی

   .كندآدمكشی دیگر تجربه می

باره ساليوان از مایكل نوجوان در پایان فيلم و در آستانه مرگش، ناشی شاید بتوان گفت كه آن ابراز تأسف سه

او كه  وان شده. حاالهای هولناكی است كه در اثر همين تجربه غریب شرایط قربانيان، نصيب سالياز دریافت

كم آن را كند یا دستبه روشنی، ناتوانی پسرش در شليك با اسلحه را با تبسم و نگاه مهربانانه ستایش می
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ان كه چن -های نادرست این مسير خطاكاری تواند از او به خاطر همه انتخابداند، میطبيعی و پذیرفتنی می

توانند از اشاره به معنای نام شهر اوقات و برخی افراد، نمیعذرخواهی كند. بيهوده نيست كه برخی  -گفتم 

كه نام منطقه ساحلی استف در عين حال « پردیشن»كوچكی كه هدف و مقصد نهایی ساليوان اس، بگذرند: 

توان نام و به عنوان یك واژه بامعنا، مترادف با تباهی است و با اغماض از اصول ترجمه اسامی خاص، می

به  كند و همزمانه تباهی نيز ترجمه كرد: این مسيری است كه ساليوان در طول فيلم طی میفيلم را راهی ب

   .بردماهيت آن پی می

جا كه پوزش ساده ساليوان از پسر نوجوانش به بازخوانی شخصيت های پایانی، همانشاید در همان لحظه

شود، گنگستر در حال اش بدل میگیضدقهرمان ژانر و دگرگونی تاریخی نگاه او نسبت به راه و روش زند

اش جان رونی را دریافته باشد كه از برآشفتگی او به خاطر مرگ تازه معنای آن كالم هشداردهنده پدرخوانده

مرگ همسر و پسر كوچكش )جنيفر جيسن لی و ليام آیكين( تعجب كرد، با چشمان نمناك و براق او با غم 

برگشت را خودمان و به ساليوان یادآوری كرد كه این راه بی پنهان در نگاه خویش به صورتش خيره شد

رویم. وقتی جان رونی به ساليوان گوشزد ایم، از آن گریزی نداریم و در جریان آن رو به تباهی میانتخاب كرده

در حقيقت داشت خاستگاه و جایگاه دوزخی و همواره « بينيمما هيچ كدام روی بهشت را نمی»كرد كه می

نشاند. مكث، بهت، شكوه ها میكرد و برای هميشه در ذهناب ضدقهرمان ژانر گنگستری را وصف میپراضطر

وار جان رونی در آن صحنه رمزآميز كشتار همه همراهانش به دست ساليوان، در حالی كه و خيرگی هيپنوتيزم

جا بود است و چه به باران شدید از لبه كاله جان رونی سرازیر شده، تجلی تصویری همان توصيف تاریخی

های دوران بازنگری و دگرگونی اصول كه آن توصيف را از زبان پل نيومن شنيدیم، كه خودش یكی از شمایل

هایی از این تجدیدنظر در شخصيت و مسير سرنوشت قهرمانان یا ضدقهرمانان كالسيك ژانر بود و جلوه

( 1391)آرتورپن، « دستتيرانداز چپ»ده بود: از های مختلف تصویر كرها و فيلمهميشگی ژانرها را در نقش
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بوفالو »( و حتی 1393)جرج روی هيل، « بوچ كسيدی و ساندنس كيد»( تا 1391)رابرت راسن، « بيلياردباز»و 

ای به سوی پردیشن، بازشناسی و رمزگشایی از (. حاال و در جاده1399)رابرت آلتمن، « هابيل و سرخپوست

ن توصيف تریهای نسل بعد از نيومن یعنی تام هنكس است. اما كاملهده یكی از شمایلآن تصویر تاریخی به ع

 .آوردرا خود او در مقام شمایل قدیمی به زبان می


