
گري كوپر يكي از بزرگ ترين ستارگان تاريخ سينما و شمايلي 
اساساً آمريكايي است. در ايران او را براي آقاي ديدز به شهر 
مي رود وعشق در بعدظهر مي شناســند، به اضافۀ نيمروز و 
انبوهي وســترن ديگر كه اين تصور را به وجود مي آورد كه 
كوپر يكي از كابوي هاي مشــهور سينمايي بوده. اين فرض 
درســت اســت، اما او خيلي چيزهاي ديگر هم بوده كه در 
اين كتاب، ديويد تامسن، با شيطنت و طنزي كه يادآور خود 
فيلم هاي كوپر است، آن ها را بررسي كرده است. تامُسن حتي 
به كنكاشي شبه پليسي دست مي زند براي دريافتن اين كه آيا 
اين اعتماد به نفس محض بود كه كوپر را كوپر كرد يا هجوي 
آگاهانه از شمايل خود. چطور مردي بلندپروازي نداشت، اما 
چنين بلند و باال پريد؟ مردي كه نقش هاي سخت و خاص را 
نپذيرفت، و اگر پذيرفت آن ها را سهل و آسان نشان داد. كوپر 
پدر ساده نمايي در بازيگري بود؛ بازيگر نامريي؛ حرفه اي ترين 
نابازيگر تاريخ ســينما و تنها ستارۀ نابازيگر. مردِ مِن مِن كني 
كــه هر جلمه اش را جوري مي گفت كه انگار براي به خاطر 
آوردنش زور مي زند. مرد بلند و بااليي كه هم مي توانســت 
روستايي زادۀ از همه چيز بي خبر باشد و هم مجسمه اي يوناني 
از ســنگ مرمر كه بهترين خياط هاي اروپايي جامه بر تنش 
كرده اند. تامســن هم دربارۀ پوشش روي مجسمه با شور و 

شوق حرف مي زند و هم دربارۀ آن چه زير آن پنهان است.
ديويد تامســن، متولد 1941 در لندن، يكي از برجسته ترين 
نويسنده هاي سينمايي انگليســي زبان از دهه 1970 به اين 
سوست. او كه در سن فرانسيســكو اقامت دارد چنان پركار 
است كه در سال انتشار گري كوپر پنج كتاب ديگر هم منتشر 
كــرده. تازه ترين كتاب او لحظه هايي كه فيلم ها را ســاختند 
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گری کوپر1 در سیزدهم می 1961، شش روز پس از زادروِز شصت سالگی       اش و 
در حالی که بیش از صد فیلم از خود به جا گذاشت، از دنیا رفت. تنها چند هفته پیش 
از مرِگ ناگزیرش، او و همسرش- راکی2- تلگرامی به دوست شان ارنست همینگ ِوی3 
زدند. آنان با خبر شــده بودند که نویسندة مغموم، تحت درمان با شوک برقی است. 
همــة آن چیزی که در آن تلگرام گفته بودند، این بود: »چه داریم بگوییم جز این که 
تمام عشــق خود را نثارت کنیم؟« آن قدر از همینگ وی دور بودند که هیچ اطالعی 
از بدبیاری ها یش نداشــتند؛ از پارانویایی که بــه آن دچار بود تا عقیم ماندن ذهن و 
ناتوانی  جســمانی        اش و آن اندوه بغرنجی که خودش سیاه روزهای سگی می نامیدش. 
همینگ وی در آن روز دوم جوالی، در صبح خروس خوان، وقتی که همسرش خواب 
بود، خودش را کشــت. لولة تفنگ را روی پیشانی      اش گذاشت و ماشه را چکاند. کوپر 
و همینگ وی برای هم ارزش و احترام متقابل قائل بودند و هر دو می پنداشــتند که 
بخشــی از ارزش هر یک در گرِو دیگری ســت و حتی مرگ هر دو هم در یک دورة 

مشترک رقم خورد.
سال 1961، طبعاً، جان اف کندی4 سرگرِم رئیس جمهورشدنش بود. در هفدهم 
آوریــل، برخی از تبعیدی های کوبایی، با حمایت غیر رســمی آمریــکا، از راِه خلیج 
خوک  ها5 به کوبا هجوم بردند. در آن زمان، به نظر می رســید چنین چیزی اســباب 
شــرمندگی باشــد و کم از آن ندارد که ســال ها بعد با عنوان روِز ننگ آمیز ازش یاد 

1) Gary Cooper 2) Rocky  3) Ernest Hemingway
4) John F. Kennedy

5( در متن اصلی the Bahia de Cochinos آمده که همان خلیج خوک ها به اسپانیایی ست. ـ م.
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شــود. همینگ وی هنوز خانه ای در کوبا داشت و دوستان بسیاری نیز. گری کوپر از 
نظر سیاســی به جناح راست گرایش داشــت. بنابراین دشوار است که بگوییم دربارة 
ماجرای خلیج خوک ها- به شرط این که قادر به پذیرفتن اش می بود- چه  فکر می کرد. 
شــاید در واپسین روزها در پناه همسرش بود، درست مثل ِمری ولش6 که هر چه در 
توانــش بود انجام داد تا از همینگ وی محافظت کنــد. مری ولش، حّتی، اعالم کرد 
کــه مرگ همینگ وی تصادفی بوده، یکی از آن اشــتباه هایی که مردان هنگام کار با 
تفنگ های شــان مرتکب می شوند. مثل نوشتن یک شــاهکاِر تصادفی بود و تو گویی 
پاپا7 می توانســت عنواِن »حادثة تفنگ« را بر آن بگــذارد. با این که دورة بدی برای 
قهرمانان آمریکایی مثل همینــگ وی، کوپر و کندی بود، ولی از این بدتر هم در راه 

بود. 
عکسی فوق العاده زیبا دارد از خاطرم می گذرد. زماِن گرفته شدن عکس حدود 
ســال 1942 است. دو مرد پشــت میز یک رســتوران یا نوش گاه، َکَجکی لمیده اند 
تــا خوب هم دیگر را ورانــداز کنند. آن دو مرد گری کوپر و جک کندی8 هســتند: 
یکی ُستوانی ســت با لباِس ُفرِم نیروی دریایی و دیگری شاید درگیِر نقش آفرینی در 
آتشــپاره9 یا حّتی زنگهابرایکهبهصدادرمیآید10. کندی بسیار جوان تر است 
ِم جک حسی از  و با یک ســتارة سینما همراه شده که تحسین اش را برانگیخته. تبسُّ
مهر و اشتیاق را منتقل می کند. اما کوپ11 هم می داند که جک کیست. کوپر برآمده 
از هالیوودی ست که به قدِر کفایت قّصة کندی را می داند و می داند که تا حاال چه قدر 
از جناب ســتوان حمایت شده است. او همچنین به پسرک احترام می گذارد و شاید 
قدری مرعوِب آفتاب ســوختگِی اقیانوِس آرامی   اش12 هم شده باشد؛ با این که بر این 
باور است که این جوانک با تفنگی در دست و در حالی که دارد برای یک ژاپنی قیافه 
می گیرد، خیلی بیش تر از یک سکوِی دریایی پیش نرفته است و چه جای گفتن دارد 

قدرت خرید خانوادة کندی از آن فروشگاِه افسانه ای که َدِم دست شان بود. 

6) Mary Welsh
Papa )7. لقِب خودمانی همینگویـ  م.

8) Jack Kennedy 9) Ball of Fire  10) For Whom the Bell Tolls
Coop )11. کوپر ـ م. 

12) Pacific
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