
 روزی روزگاری ... در هالیوود 

 

کند با سکوت و حرف زدن، با دیدن و نادیده شدن و  بازی می روزی روزگاری ... در هالیوودکوئینتن تارانتینو در فیلم 

 شود.  شود و نمی که روایت می داستانبا 

 

رسند و صنعت فیلم درگیر است با  نایافتنی به نظر می های فرهنگ هیپی دست . به زمانی که آرمان1969هالیوود 

های  ی سپید. با فیلم شود؛ نخست بر پرده گی وارد هالیوود می خشونت و آشفته ؛کشاندن فرهنگ جوانان در تولید فیلم

از Easy Rider /سواران  گرایانه )سبک های هستی پرسش( و 1967آکنده از خشونت )بانی و کالید از آرتور پن، 

 گیرد.  ست که واقعیت جای تخیل می سالی 1969توان گفت که سال  می (1969هاپر،  دنیس

در  1969تارانتینو بر آن استوار است. چند روزی از سال  روزی روزگاری ... در هالیوودای است که فیلم  این صحنه

کاری  ای در بازگشت، بدل ای نقشی دارند در هالیوود آن زمان: هنرپیشه افتد که هرکدام به گونه پی سه شخصیت راه می

ویزیونی به  ای در راه ِ شهرت. ریک دالتون )لئوناردو د کاپریو( با نقش اول در وسترن تله بدون کار و خانم هنرپیشه

کاره و  کار اوست و نیز راننده، همه جا رسیده. کلیف بوث )برد پیت( بدل شهرت رسیده. کارش به سختی تا این

ترسد که  . اما دالتون میRick fucking Daltonگوید که نباید فراموش کند کیست:  اش. اوست که به دالتون می حامی

 it‘تواند به موقعیت  بازی در تنها یک فیلم میاست که   ای ن هنرپیشهبعد هم زدر هالیوود به فراموشی سپرده شود. 

girl’ ی  برسد: شارون تیت )مارگوت رابی(، تازه ازدواج کرده و به خیابان سیلو درایو در هالیوود آمده و همسایه

   کناری ریک دالتون شده. 

دالتون حالت شلیک  واکنش .’You’re Rick fucking Dalton. Don’t you forget it‘گوید:  کلیف روث می

این خود ِ هالیوود 'ی این حالت شلیک نوشته است:  درباره نیویورکرآنتونی لین در نقدش بر این فیلم در کردن است. 

ترین راه برای شهرت،  که آسان اما این حالت معنای دیگر هم دارد. این 'است، که فراموشی علت اصلی مرگ است.

کشان واقعی با  های خشن به شهرت رسید. خشونت واقعی است که آدم خود ِ تارانتینو از راه فیلمکاربرد خشونت است. 

 آن سعی در جلب توجه دارند. 

های خیالی و واقعی به صحنه بیایند و خط ِ  گذارد تا شخصیت می روزی روزگاری ... در هالیوود تارانتینو در 

هالیوود ِ خوش و خرم ِ تارانتینو از این است که ما هیجان در پس ِ پشت ِ تند.  دادهای واقعی می داستانی ِ تخیلی با روی

به داستان ِ تخیلی. زیرا  دهیم بریم به داخل سینما: واقعیتی که خودمان می به عنوان ِ بیننده شناخت و دانش همراه می

اش را به ماموریت مرگ  ( رهبر فرقه، پیروانCharles Mansonدانیم این سالی است که چارلز منسون ) می

 ش کیست: شارون تیت. ترین قربانی دانیم معروف فرستاد و نمادی شد از خشونت و آشوب ِ پایان دهه. و می

رود، به موسیقی  فروشی می راند، به کتاب بینیم که اتوموبیل می شارون تیت را می روزی روزگاری ... در هالیوود در 

دو شخصیت دیگر را گی.   شود. خیلی جوان، خیلی صمیمی بدون پیچیده رو زنده نشان داده می دهد و از این گوش می

ویزیونی،  مهمان در سلایر تله کند برای نقش کنیم. ریک دالتون خود آماده می شان دنبال می نیز در کرد و کار روزانه

بینیم به زمانی که بوث  گری می ای دیگر دالتون را در حال بازی کند. در صحنه کلیف بوث برای خود غذا آماده می

لس زیباست، از ویالی دالتون جآن رانی بوث در لس ی اتوموبیل ویزیون دالتون است. صحنه کار در حال تعمیر آنتن تله بی

دهد تا در هالیوود تاسیانی بدرخشد  این به تارانتینو فرصت می. 'وان نویس'اش در  وی کاروان فقیرانهدر هیلز ِ شیک س

برداری از باالی جرثقیل  ی فیلم های خودش. صحنه و هالیوودی به نمایش بگذارد که تفاوت دارد با هالیوود ِ یادواره

گوید: این تخیل  . تارانتینو با این کار دارد می'وان نویس'ی  ی منطقه کشاند به پشت پرده بسیار گویاست که بیننده را می

 کنی. است. تو داری به فیلم نگاه می

ها فراز ِ واقعیت کشانده  تماشا کنی. در کار او جهان فیلمهاش را به عنوان  گذارد تا فیلم تارانتینو همیشه به عمد می

هاش قابل  میرند. دیالوگ ها در بارانی از خون می پوشند و شخصیت شوند، گنگسترهاش کت و شلوار قدیمی می می

نو در شوند. تارانتی زمان اما وزن دارند و به شکل رسمی و نمایشی بیان می و اشاره به ابتذال. هم اند شناسایی و انسانی

برد. جای  تری به کار می ظرافت بیش روزی روزگاری ... در هالیووداین بازی تصنع و وفاداری به واقعیت، در 

کند.  تر بیان می ی تخیل و واقعیت را به شکلی اساسی هاش درباره چشمک به تاریخ سینما و فرهنگ پاپ، ایده

کند به قوی بودن و از سوی  ست که تظاهر می دل الکلیسو دالتون ِ احساساتی ِ بی تعا ش: از یک های اصلی شخصیت

 گیرد. کاری نقش دالتون می ست به زمان بدل بوث که واقعن قوی دیگر



رود.  ناپذیر و خطرناک. در هالیوود مثل کابوی واقعی راه می بینی هم هست، شکست بوث نه تنها قوی که غیرقابل پیش

گذاشت بین  وسترن نماد گذار از هالیوود قدیم به جدید است. ژانری که زمانی تفاوت روشن میروزی روزگاری ... در 

سپرده با تاسیانی در سوی هالیوود روزی روزگاری ... ای شد برای ضد قهرمان.   زمینه 1969نیک و بد در سال 

ی شر ِ کبیر. اما بوث که چندین بار  هی معصومیت و چارلز میسون به مثاب ی قدیم ایستاده با شارون تیت به مثابه ساده

تواند  تر از آنی است که قهرمانی باشد از وسترن. تارانتینو می بینی شود، غیرقابل پیش اش اشاره می ی مشکوک به گذشته

 ی هفتاد ریشه دارند.  تر در دهه هاش بیش ها باشد، اما فیلم ی شصتی فرزند دهه

شود. او استاد ِ روایت و  تواند دست باال داشته باشد، اما به سادگی با واژگان نیز بیان می در کار تارانتینو تخیل می

دهد چه خبره است در روایت ِ خوب ی داستان. یکی از  دیگرگونه جلوه دادن است. هر بار با کار تازه نشان می

ی  ی تونی اسکات، بر اساس فیلمنامه / ساختهTrueRomance)عی ی واق داستان عاشقانههای به یاد ماندنی از  صحنه

روایتی است که شخصیت دنیس هاپر امیدوار است پسرش را از دست رهبر مافیا نجات دهد.  (1993تارانتینو، 

ش  ( با شگردی شگرف قربانیJackie Brown  /1997) جکی براونکار از فیلم  ساموئل ال جکسون در نقش خالف

ارزش را در ساعت مچی  (Pulp Fiction  /1994)داستان عامه پسند کشاند. در  را به صندوق عقب اتوموبیل می

 بینیم که جزیی از داستان است. طال می

باخته هیچ نداشت جز  سواد ِ مال ی بی پریده جا چندان پرگو نیست. مانسون ِ رنگ چارلز منسون اینکه  غریب این

گذارد او سخن بگوید و توجه  گرفت. اما تارانتینو نمی های تارانتینو از تخیل یاری می هاش و درست مثل شخصیت حرف

 Inglouriousهای لعنتی ) حرامزادهاس )هانس الندا( کرد در  درست همان کاری که با افسر اسجلب کند، 

Basterds  /2009) تشکیل شده بود  ی منسون خانوادههاش. عاقبت کار متوجه پیروان منسون است.  کرد با وراجی

 شان سوزاند، اما برای تارانتینو هیچ نیستند جز موجودات شر.   توان دل به حال از مشتی دخترک ساده لوح که می

دهد:  و دالتون پاسخ می 'جلوی خودتو بگیر'گوید  ریک دالتون بی توجه در جای همگانی نشسته به هق هق. بوث می

شود.  ش در خطر است، کار ندارد و دیده هم نمی گری این بوث است که سرنوشت بازی 'ام. دونه من کی هیشکی نمی'

 'نیگا، اون منم.'کند  شود. با شادی اشاره می اش نمایش داده می ی که فیلمشارون تیت هم در سینمای

شود، که خیلی کم  جا منسون نه تنها به سکوت وادار می ی دیده شدن و دیده نشدن است. این دربارهروزی روزگاری ...  

که ساکت  کند با آن انه بازی میشود. تارانتینو آگاه زند، اما زیاد دیده می آید. تیت هم چندان حرف نمی به تصویر می

توان  ماند. می شود و داستان که ناگفته می شدن، با داستان که روایت می  که در سخن، با دیدن و نادیده گرفته است و آن

ی مهم که به او زندگی داده و  حرف است، اما باید توجه داشت به این نکته به تارانتینو ایراد گرفت که شارون تیست کم

دانیم: چند ماه دیگر شهرت جهانی  کند. می ها پر می ی ناگفته جا هم آشنایی بیننده همه اش اشاره دارد. این ا به مرگنه تنه

خواهد داشت، نه به عنوان هنرپیشه که نیز قربانی. منسون نه تنها زندگی او که سرگذشت نیز از او گرفت. تارانتینو 

 گرداند.  این را به او بازمی

شان  تر به دیده شدن شوند یا نه، بیش گان شناخته می تنها این نیست که هنرپیشهروزی روزگاری ... ی های زیبا لحظه

بینند که دالتون در آن  ویزیونی می کند، دالتو و بوث در خانه سلایر تله پرداخته. تیت در سینما فیلم خودش را تماشا می

گی چیست،  دهد که معنای سرگرم کننده به ما نشان میت؛ ها تنها از سر خودپسندی نیس نقش مهمان دارد. این صحنه

 Sightی فیلم ) بینیم که در گفت و گویی با نشریه ها خود ِ تارانتینو می ی کاری که مردم لذت ببرند. در این صحنه اراییه

& Sound) دار فیلم که  را شش بار دیده است. او نه تنها دوستروزی روزگاری ... گوید که  تفاوتی می با بی

 پردازد.  زمان سودبردن از آن می به ستایش تخیل و همروزی روزگاری ... دار سینما هست. او در  دوست

در سینما دیدم، شوک شدم. نه از خشونت که از  (Pulp Fiction  /1994)داستان عامه پسند نخستین بار که 

کنی و زمانی که در سینما  ش می سازد که تجربه های می خندیدند. تارانتینو فیلم تماشاگران که با دیدن آن همه خشونت می

 گیرد.  واکنش نشان داده شود، جان می

ت اصلی کنار هم قرار گیرند، به رسد، به زمانی که سه شخصی با آن به آخر میروزی روزگاری ... خشونتی که 

نیست. در سالن سینما با خنده نسبت به آن واکنش نشان داده  (Pulp Fiction  /1994)داستان عامه پسند روشنی 

روزی روزگاری ... که در نقدها اختالف نظر بسیار است: خشم، تاسف و ناراحتی. خشونت در  شود در حالی می

 ترین فیلم تارانتینو نباشد، اما روایت آن موفق است.   این بهانگیز است. شاید  گروتسک و نفرت


