
همفـري بـوگارت
ـُن دیویــد تامسـ
ترجمه رعنا طاهرزاده

لورن باكال كه بعدها همسرش شد و تا دم مرگ با او ماند 
دربارۀ ديدار اول مي گويد »تحفه ای نبود. الغرتر از آنی بود 
پیراهنی  و  بی قواره،  و  گشاد  شلواری  می كردم.  تصور  كه 
نخی به تن داشت؛ شال-گردن انداخته بود اما به نظر مرد 
مهربانی می آمد.« خیلي از ما هم وقتي او را روي پرده سینما يا 
صفحه تلويزيون ديديم احساسي مشابه داشتیم از عادي بودِن 
غیرعادي و صمیمیتي گزنده. نام او همفري بوگارت است 
و دوست دارانش »بوگي« مي خوانندش. او ستاره اي است در 
حد كمال )كازابالنكا، شاهينمالت و داشتنونداشتن را ببینید(، 
اما بهترين فیلم هايش دربارۀ عدمِ امكان كمال در انسان قرن 

بیستمي است.
بوگارت،  اگزيستانسالیستي  سويۀ  به  اشاره  در  بازن،  آندره 
يادآور مي شود كه چطور هربار كه جمله اي شروع مي كرد 
آن رديِف ناموزون دندان ها را نشان می داد كه مثل آخرين 
حرف هاي مردي مالیخولیايي بود كه در لبخندي محو مي شد. 
بازن مي گويد »الزم به توضیح نیست كه اين لبخنِد مرگ بود.« 
و اما بوگارت ايده آلیست و رومانتیك، ناگهان در میانۀ جنگي 
انساني از منفعت طلبي، يك تنه نهضت مقاومتي خلق می كند 
برای رويارويی با فاشیسم و نه گفتن به منافع شخصی. كم تر 
بوگارت  اسطورۀ  ايجاز و صداقتي روي  با چنین  لحظه اي 
دست گذاشته شده، وقتي ديويد تامُسن مي گويد »بارانی بر 
تن و كاله بر سر، درحالي كه سايۀ كاله به زور می گذاشت 
چشمانش را ببینی، معنای حقیقِی اتحاد و خوش بینِی تلخ 

بود. او يكی از خود ما بود. پس ما هم كمی مثل او شديم.«
ديويد تامسن، متولد 1941 در لندن، يكي از برجسته ترين 
در  كه  او  است.  زبان  انگلیسي  سینمايي  نويسنده هاي 
سال  در  كه  است  پركار  چنان  دارد  اقامت  سن فرانسیسكو 
كرده.  منتشر  هم  ديگر  كتاب  پنج  بوگارت  همفري انتشار 
تازه ترين كتاب اولحظههاييكهفيلمهاراساختند)2013( نام 

دارد.
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ـارت ــری بوگـ Humphrey Bogartهمف
9 786006 509211

قیمت: 8000 تومان

از مجموعه كتابهای سینمايی كتابكدهكسری
    منتشر شده است:

•  مـعمـاریسلولـويد
احسان خوشبخت

•  اسكـورسيـزی
راجر ايبرت

•  صـادقانهبگـمعـزيزم
مالـی هسـكل

•  هنـرپوستـرهایسينمايی
احسان خوشبخت

•  گفتگـوهایگـدار
ديويد استريت

•  گــریكوپــر
ديويد تامسن

•  همفـریبـوگارت
ديويد تامسن
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انگار می     گه، ببین، من اصالً خوش      قیافه نیســتم. صدام خشــنه؛ ظاهرم زمخته؛ 
و راستشــو بخوای، از اون جواب های مالیم و احمقانه اي که بچه خوشــگال تحویلتون 
می     دن، از من نمی     شــنوین. ممکنه از چیزی که می     گم خوشتون نیاد، اما به نفعتونه 
که باورش کنین. خودم می     دونم، که یجورِ بامزه     و متفاوتی ســتاره بِِحســاب میام، اما 
این طور نبوده که واســه خاطرش خودمو به آب    وآتیش زده باشم و به خاطر گیشه    ای 

بودنم هم نبوده. راستش همینه که هست.
این ها همه   اش در حدِ حرف اســت، تا وقتی چشــمت به نگاه   های ملتمسانه ای    

می   افتد که سخت مشتاق است باورش کنند، و می   کوشد تا باور کند.
بازیگــران باید همواره خود را در کار غرق کنند- تنها با این شــگرد و یا با پناه 
بردن به الکل است که می   توانند از چشم در چشم شدن یا هرنوع برخوردی با آن سایۀ 
غیرقابلِ اعتماد پرهیز کنند، ســایه   ای که ممکن اســت خود را- یا تصویر خود را - با 

آن یکی بپندارند.
در موردِ همفری بوگارت- که به   نشانۀ احترام به    او »بوگی« می   گفتند- این سایه 
ایده   آلی بود زمخت و خشــن و سخت هم به دســت می   آمد؛ همۀ آن چیزی بود که 
می   خواست باشد- یعنی هرآن چه که کودکی متعلق به جنگ جهانی اول می   توانست 
رؤیای آن را داشته باشد. داریم از عصری با چنان حدی از آرمان   گرایی سخن می   گوییم 
که امروزه ممکن است احمقانه به نظر برسد. با این   حال وقتی باالخره زماِن او فرارسید، 
و درحالي که باشــکوه   ترین و سر به راه   ترین زنِ دل   ربایی را در کنار خود داشت که هر 
مردی در چهل سالگی و دورۀ سرآمدِن بهاِر جوانی آرزویش را دارد، این سؤال مطرح 
می   شــود که چرا »بوگی« برای مدتی آرام و صبورانه بداقبالی را پذیرفت. اما بعد بهم 
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ریخت، انگار پذیرفت رسیدن به این ایده   آل مهلک است، مهلک   تر از آنی که انسانی را 
یارای آن باشد که از چنگالش جان سالم به   در برد. نزدیک شصت سالگی درگذشت، و 
شورای پزشکی علت مرگ را مصرفِ سیگار و مشروباتِ الکلی و بی   توجهی به سالمِت 
خود دانســت. شاید هم آن قدر عاقل و اهل گوشــه کنایه بود که دیگر طاقت نداشت 
شــبحی منعطف در رؤیای دیگران باشــد- شــبحی به نامِ »بوگي«. اما بعد می   بینیم 
که تا ســی ســال پس از مرگش، این تصویر واضح   تر و بی   نقص   تر می شود. بوگارت به 
نمادی از ســینمای آمریکا بدل شد، نمادی از تحمل و بردباری، و وقتی ریک1 که در 
کازابالنکا2 مظهرِ محافظه کاری و یا بی   طرفیِ اولیۀ آمریکا محسوب می   شد، رفته رفته 
لزومِ دخالت در جنگ را دریافت، پی می   بریم که چرا بوگارت با نســلی همراه شد که 
روزی آن را »بهترین نسل« می   نامیم. کسی که فرِق بین تلی از خاک و کوهی از جنازه 
را می   دانست. کسی که اگر در برابرش ازکلمۀ »بهترین« استفاده می   کردی، چهره   اش 
در هــم می   رفت و برای کلمه   ای که بعدش می   آمــد متلکِ نیش   داِر به جایی در چنته 
داشــت. این چنین بود که در حدود بیست ســال، بوگی بی   همتا بود، نه تنها بهترین 
بلکــه به قدری بی   اعتنا و طاغی که به همۀ طمطراق، نخوت و مدال   هایی که ماحصِل 
شهرتش بود پشت پا زند. او باعث رشد سینمای آمریکا شد که تا آن زمان در مرحلۀ 

کودکی بسر می   برد.
آن قدر خوب بود که نقش ارنســت همینگوی3 را در عالِم واقع بازی کرده است. 
اما از یاد نبریم که همینگوی در آغاز عصری که آمریکایی   ها قهرماناِن خود را با گلوله 
از پای درمی   آوردند، با شلیک گلوله   ای خود را خالص کرد، انگارکه بهترین بودن تاوان 

گزافی پیدا کرده بود.
با نام همفری دی   فارســت بوگارت4، و در روز کریســمس سال 1899 از پدر و 
مادری که نامشــان در نیویورک بلو بوک5 ثبت شده است، متولد شد. لوییز بروکس6، 
که در نیمۀ دهۀ بیست او را به خوبي می   شناخت، »همفری«   ای )که اسِم بسیار اصیلی 

1) Rick 2) Casablanca  3) Ernest Hemingway
4) Humphrey De Forest Bogart

New York Blue Book )5. کتاب اسامیِ خانواده   های برجستۀ نیویورک. ـ م.
6) Louise Brooks
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