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پیشݡگفتـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــار

از کدام کلینت ایستوود حرف میزنیم؟ دیروز :کابوی بینام  /بازرس َ
ری
ه
ِ
ِ
هالیوود بیروحشده .بازیگر ،کارگردان ،تولیدکننده،
خبیث .امروز  :روح این
ِ
آهنگساز .یک مؤلف .اگرچه در هالیوود خانه کرد (در کمپانی وارنر) ،اما از ابتدا
مستقل خودش را در آن بنا کرد (شرکت مالپاسو) .پس :یک مستقل.
جزیرهی
ِ
کالسیسم محبوبش وفادار ماند و
آرامآرام نگاه شخصیاش را پرورش داد ،به
ِ
آخرین بازماندهی بزرگ آن لقب گرفت.
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یݡکـ چݠهــره ،یݡکـ بـدن ،یݡکـ تاریــخ

بدن ایستوود-بازیگر است.
تاریخ سینمای ایستوود-کارگردان،
تاریخ چهره و ِ
ِ
ِ
آنجاست که اولی ،مرور زمان را در قامت دومی به نمایش میگذارد .از همان
ستبر بازیگر پیدا
فیلم کارگردان ،بههرحال بهانهای برای نمایش باالتنهی
اولین ِ
ِ
میشد .جلوتر که بیاییم ،میتوانیم زنگار زمان را روی آن ببینیم .هرگز نخواسته
خود را با گریم جوانتر نشان دهد .برعکس ،بر دیدن ِرد کهولت اصرار داشته
است .برای مثال ،کابویهای فضایی ( )2000به بهانهی یک آزمایش پزشکی،
پیر ایستوود-بازیگر (و همنسالنش) را به رو یمان آورد.
تن ِ
سرشت دوگانهی این چهره/
آخرت ( )2010با بحث میان جرج و برادرش،
ِ
ماورائی او را یک ودیعه برای میان ُبر
برادر جرج نیروی
بدن را به ما میگویدِ .
ِ
راه
زدن به پول و شهرت میداند .جرج آنرا یک نفرین میخواند .یک مانع سر ِ
زندگی دلخواه .ایستوود-بازیگر با سهگانهی سرجیو لئونه یکشبه به شهرت
ِ
رسید .یک شهروند درجه  2بود (لقب بازیگران تلویزیون) که ستاره شد .با
بازی در بازرس َهری ،این محبوبیت دوچندان شد .یک فرشتهی انتقام .یک
پلیس یاغی .این چهره/بدن
شکارچی انسان :خواه کابوی هفتتیرکش ،خواه
ِ
ِ
برای ایستوود-بازیگر یک ودیعه (= پول  +شهرت) بود ،برای ایستوود-کارگردان
فیلمسازی کسی مثل ایستوود را جدی گرفت؟ برای
یک نفرین .چطور میشد
ِ
خیلی از منتقدان (بهویژه در آمریکا) او یک ستارهی فیلمهای عامهپسند
بود که از نظر سیاسی مشکوک میزد .پلیس و دولت نیکسون به قانونگریزی
هری کثیف ()1971
و نقض حریم شهروندان متهم بود .همزمان ،ایستوود در ِ
ُ
پلیس قانوننفهم بود .باید برای اجرای عدالت ،قانون را زیر پا
یک
سیگل،
ن
د
ِ
1

4

میگذاشت .با ریاستجمهوری ریگان ،ایستوود در کاخ سفید برو-و-بیایی
فمینستی
چشم جریانهای
پیدا کرد .بدبینیها دو برابر شد .از طرف دیگر ،به ِ
ِ
پاگرفته در دههی هفتاد ،او یک طعمهی ایدهآل بود.
فرقی نداشت چه میسازد .حتا فرقی نداشت خودش در آن بازی میکند یا
نه .این نفرین حد و مرز نداشت .در هر صورت ،او آدم زرنگی تلقی میشد که
طلبی سیاسی ،خودش را
میخواست با تکیه بر محبوبیت مردمی و فرصت ِ
فیلمساز جا بزند .نوبت به ِبرد ( )1988رسید .جاهطلبانهترین پروژهی ایستوود
شورانگیز چارلی پارکر،
موسیقی جز ،بزرگداشت
تا آندوره .با ساختاری شبیه به
ِ
ِ
جوان
نوازندهی
ِ
سیاهپوست جز .در آمریکا ،دو دستگی میان سینهفیلهای ِ
دار مخالف (بله ،پالین کیل) به اوج
دوستدار ایستوود و منتقدان اسم-و-رسم ِ
رسید .به قول کنت جونز که در اردوگاه اول بوده :نه اینکه چیز بهخصوصی
در فیلمهای ایستوود کیل را آزار بدهد ،بلکه بهزعم او اصوال جدی گرفتن
فیلمسازی ایستوود مضحک بود.
ِ
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انݡکار خویشتـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن
ِ

«تنها امکان ،ادامه دادن بر اساس انکار مداوم خویشتن است» .اینرا ناگیسا
ُ
اشیما از ژاپن به ما میگوید 2.حکمی صادرشده از دوردستترین جغرافیا
انکار خویشتن برای ایستوود
نسبت به ایستوود و نزدیکترین به سینمای او.
ِ
بدن ایستوود-بازیگر
یعنی انکار ایدئولوژ یها و پروتوتیپهایی که به چهره و ِ
چسبانده شده بود .یعنی پا گذاشتن به جاهایی که هیچکس منتظرش نبود.
اما وقتی در نقشی نامألوف بازی میکرد ،کسی برای دیدنش رغبت نشان
نمیداد ،حتا برای شخصیترین و کلیدیترین فیلمهایش .برانکو بیلی
( )1980شخصیترین فیلم ایستوود است ،نوازندهی هانکیتانک ()1982
کلیدیترین .برانکو بیلی در سینمای او همان جایگاهی را دارد که کشتن
فیلم چنین متفاوت که
قمارباز چینی ( )1976در سینمای کاساوتیس .دو ِ
کوچک نمایشی
نفس فیلمسازانشان هستند .در هر دو ،گروههای
ِ
حدیث ِ
(=سینمای شخصی) برای بقاء دستوپا میزنند .پرانتز اول :گدار فیلم کارآ گاه
اولمر) تقدیم کرد .پرانتز دوم:
( )1985را به کاساوتیس و ایستوود (و ادگار جیِ .
فیلم گدار ،ایستوود هم با سوار سرنوشت ( )1985به کن
همزمان با همان ِ
وسترن «تجاری» در جشنوارهی
آمد .خبرنگاران به او خرده گرفتند که با این
ِ
«جدی»ای مثل کن چه میکند؟ پرانتز آخر 9 :سال بعد ،ایستوود رئیس هیأت
داوران کن بود .به برانکو بیلی برگردیم که یک قصهی شاه پریان است (اینرا
ِ
از صحنهی سرقت قطار میفهمیم) .آنجا ،در نهایت همه میتوانند در یک
سیرک ،زیر چادری از پرچم آمریکا گرد هم بیایند .میتوانند آنکه بودند را
ایستوود-رد در نوازندهی هانکیتانک
ترک کنند .آنکه میخواهند باشند.
ِ
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( ،)1982نقطهی عطفیست میان ایستوود-بازیگرها .یک نوازنده و خوانندهی
خود-ویرانگر و روبهمرگ .فرسنگها دور از کاراکتر مورد انتظار از ایستوود .و
بودن فیلم اینجاست .نوازندهی هانکیتانک مقدمهی ِبرد هم
کلیدی ِ
شدن ویتاکر-
هست .اولی با مرگ
ایستوود-رد تمام میشود ،دومی با جوانمرگ ِ
ِ
موسیقی هانکیتانک تا این َجز ،خبر از دغدغهها و قابلیتهای
چارلی .از آن
ِ
کشفنشدهی کلینت ایستوود میرسید .با این حساب ،پسران نیوجرسی
محبوب ایستوود و سودای او
بازگشت اوست به دنیای موسیقی :دنیای
سومین
ِ
ِ
فیلم سرخوشتر از برد و البته نازلتر از آن.
پیش از بازیگری .یک ِ
ایستوود معاصر صریحتر شد .او به کارکرد ِتن خود در انباشتن
انکار خویشتن در
ِ
زوال
پرسوناژهای تاریخی ،واکنشهایی آ گاهانه نشان داد  -از نمایش بیپروای ِ
زیستی این تن ،گفتیم .بهوضوح کاراکترهای منتسب به خود را به چالشی
ِ
کمسابقه کشاند .آنها را شکست و با سرهم کردن تکههایشان ،چهرهی
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واقعی خشونت را منعکس کرد .نابخشوده ( )1992و َگرن تورینو ()2008

نمونههای روشنی از این نوع فیلمهای اوست .نابخشوده ،سرانجام منتقدان
ایستوود سینماگر متقاعد کرد  -فرانسویها اینبار هم
گرفتن
آمریکا را به جدی
ِ
ِ
سوار بینام بود .شبح
ِ
کاشفان پیشتاز بودند .در وسترنهای پیشین ،او یک ِ
بود .از دنیای مردگان میآمد .انتقام میگرفت و به ناکجا برمیگشت .انتقام و
امر
خشونت مالزم آن ،بدیهی مینمود .نابخشوده ،به پرسش
ِ
ِ
کشیدن همان ِ
سوار اسب شدن هم مشکل داشت.
بدیهی بود .ایستوود-ویل دیگر حتا برای ِ
با اولین تیر به هدف نمیزد .آدمکشی برایش مثل آبخوردن نبود .به صحنهی
آمدن مرگ
شدن اولین کابوی بهدست ویل نگاه کنید .اینطرف :کش ِ
کشته ِ
قربانی ،خزیدنش روی خاک ،ضجههایش از روی ترس ،و التماسش برای آب.
آنطرف :ترکیب غریبی از استیصال و اجبار در چهرهی ویل ،امان دادن به
خردکن همدست جوان و
قربانی برای دریافت آب ،و پرسشهای اعصاب
ِ
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نزدیکبین او (پس مومنان به خشونت دورتر از نوک دماغشان را نمیبینند).
اینسرت مبالغهآمیز) :خرد شدن
از همه مهمتر و کمتاکیدشدهتر (بدون نمای
ِ
تکه کلوخی کوچک الی انگشتان ویل .ترجمهی آن استیصال به این ژست
ُخرد – جلوتر ،از ژست خواهیم گفتَ .گرن تورینو خشونت و جایگاه اقلیتها
را در جامعهی امروز آمریکا میکاود .ایستوود-والت پیرمردی روبهمرگ است.
سرباز جنگ و منزوی در محلهای مهاجرنشینِ .تن ایستوود-بازیگر در
کهنه ِ
آن کارکرد صریحی دارد .جسم :فرتوت و رنجور (سرفههای خونآلود مثل ِرد
دوتایی
در هانکیتانک) .صدا :گرفته و رو به خاموشی .اما ذهن :برگذشته از
ِ
ویل نابخشوده از گذشتهی خشونتبارش عذاب
خیر و شر .والت هم مثل ِ
خشونت عدالتآفرین
میکشد .اما راهحل او برای انتقام ،خشونت نیست.
ِ
ایمان از دست رفته است.
برای او ،یک ِ
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ـای ژســت
سینمــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

سینمای کلینت ایستوود را سینمای ژست هم نامیدهاند.
گون فیلمهای پرشمار او ،یک
از این نگاه ،پشت سبکها و ژانرهای گونه ِ
مؤلف به یک ایدهی اصلی میاندیشد :رؤیای آمریکایی (یا آمریکای رؤیایی).
منتقد بیرحمی از آمریکای محبوبش پرسش میکند و تار و پود آنرا در سطوح
مختلف میکاود .مؤلف در قبال این ایدهی اصلی دارای یک ژست است:
چهچیز این رؤیا را میسازد؟ چهچیز آنرا آشفته میکند؟ در وسترنهایش
ریشهها و اسطورههای آمریکا را میکاود .نسبت به تاریخنگار یهای دروغین
آن واکنش نشان میدهد :حکایت آن زندگینامهنویس در نابخشوده ،یا
پرچم پیروزی در پرچمهای پدران ما ( .)2006تروماهای
کل ماجرای نصب ِ
ِ
تاریخی آنرا حقیقتجویانه مرور میکند .جنگ با ژاپن در پرچمهای پدران ما
ِ
نمای متقابلش را در نامههایی از ایوجیما ( )2006پیدا میکند :برای اولینبار
در تاریخ سینمای آمریکا (و جهان؟) فیلمی از زاویهی دید دشمن .نه فقط
محتوم تجاری که فقط چانهزنی
همدالنه با او ،بلکه به زبان او! یک شکست
ِ
اسپیلبرگ (تهیهکننده) میتوانست ساخت آنرا محقق کند .یک دنیای
بینقص ( )1993در روزهای پیش از ترور کندی و در همان جغرافیا میگذرد.
هارتبریک ریج ( )1986تهاجم آمریکا به گرانادا را زیرکانه هجو میکند.
او به حکمرانان آمریکا بدبین است .قدرت مطلق ( )1997از جسورانهترین
فساد
فیلمهای سینمای آمریکا (و تنها فیلم آن؟) است که اینچنین بیپروا ِ
جمهور خیالی آن کشور را تصویر میکند .جنایت واقعی ()1999
یک رئیس
ِ
وقتی آمد که جرج بوش در فرمانداری تگزاس ،خود را آمادهی ورود به کارزار
3
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فیلم ضد اعدام با
انتخاباتی ریاستجمهوری میکرد .مصادف
ِ
شدن یک ِ
ِ
خواه مدافع اعدام .و میدانیم که ایستوود در اوائل دههی
دورخیز یک جمهور ی ِ
ِ
پنجاه علنا به جمهور یخواهان پیوسته بود.

2

1

4

3

6

5
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حاال بیایید ژستها را در یک حلقهی معنایی دیگر ،و در مقیاسی کوچکتر
ببینیم .ژستها (اینجا :کنشها) ما را به یکی از ظرافتها و ظرفیتهای
سینمای ایستوود میرساند .از یکی از سادهترین (بخوانید :ایستوودیترین)
عاشقانههای آمریکای معاصر مثالی بزنیم :پلهای َمدیسن کانتی (.)1995
دیدار رابرت (کلینت ایستوود) و فرانچسکا (مریل استریپ) را مرور کنیم.
اولین
ِ
ماشین یک غریبه (رابرت) نزدیک
فرانچسکا قالیچهای را در تراس میتکاند.
ِ
میشود .فرانچسکا کمی مکث میکند .قالیچه را از الی انگشتانش رها
میکند (ژست  ...)1قرار میشود سوار ماشین شود تا راه را به رابرت نشان دهد.
جیب پیراهنش میکند و بالفاصله در میآورد
برای یک ثانیه دستها را در دو
ِ
پل مسقف ،رابرت را که در
(ژست  ...)2به پل رسیدهاند .فرانچسکا در
ِ
تاریکی ِ
بیرون پل ،نوشیدنی
روشنای فضای باز ایستاده است میپاید (ژست  ...)3زن ِ
را از داخل ماشین برمیدارد .به سمت پل برمیگردد .در انتهای قاب ،دوربین
شوخی فرانچسکا دربارهی
روی سه پایه ایستاده و مرد غیبش زده (ژست ...)4
ِ
ّ
سمی بودن گلهایی که رابرت چیده .رابرت گلها را از دست رها میکند
(ژست  .)5فرانچسکا از شدت خنده روی زمین مینشیند .رابرت هم روبروی
او روی زمین مینشیند (ژست  .)6ژستهای ُخرد ،ساده و بیتاکید بخش
سیستم روایی ایستوودیاند .ایدههای اصلی فیلم را در زمانی کوتاه
مهمی از
ِ
(اینجا حدود  11دقیقه) بستهبندی و انباشته میکنند .گاه این ژستها مثل 1
نزدیکی هم فرا میخوانند .علت
و ،5با هم در تقارن قرار میگیرند و علتها را به
ِ
ژست  :5ترس از سمی بودن گلها .ژست  :1دست کشیدن از روزمرگی و اسقبال
تردید فرانچسکا تا آخرین لحظههای حضور رابرت در شهر
توام با ترس از تازگیِ .
قرمز پایانی .دستدست کردنش
با او خواهد ماند (ژست  .)2تا پشت آن چراغ ِ
باران ایستوودی
در
ماشین شوهر ،زیر آن باران سهمگین ِ -
روی دستگیرهی ِ
ِ
یعنی بارش مصیبت .فرانچسکا پایبند سایهی خانه است .محصور است.
رابرت کولیمسلک است .زیر آسمان است .رهاست (ژست .)3از ناکجا
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آمده و عاقبت به سمت ناکجا غیبش خواهد زد و پس از مرگ ،دوربینش را
موجود دور از هم،
برای فرانچسکا به یادگار خواهد گذاشت (ژست  .)4این دو
ِ
سرانجام در یک قلمروی کوچک شریک میشوند .همتراز میشوند (ژست .)6
معنایی مختلف ،از نو مرور کنیم.
ژستها را در سه مقیاس ،یا در سه حلقهی
ِ
به موازنه و بدهبستانشان دقیق شویم :ژستهای ُخرد در حلقهی درونی
(صحنههای فیلم)؛ ژست سینماگر نسبت به سوژهاش در حلقهی میانی
(تمامیت فیلم)؛ و ژست مؤلف نسبت به ایدهی اصلیاش در حلقهی بیرونی
(سیاههی تمام فیلمها) .در پلهای َمدیسن کانتی به مدد ژستهای ُخرد،
عشق تازه ذرهذره زیسته میشود .تردید میان ماندن با خانواده یا ترک
تجربهی ِ
آن ،آرامآرام تجربه میشود .ژست سینماگر نسبت به سوژهاش در فیلم :حفظ
کردن بنیان خانواده .ژستی
عشق تازه و نه ویران
کردن
تعادل .نه فراموش
ِ
ِ
ِ
کور بنیان
جسورانه در برابر محافظه ِ
کاری آمریکایی (مثال در قیاس با تقدیس ِ
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خانواده و قتل غریبهی ُمخل در بیوفای آدریان لین) .و در نهایت ،ژست مؤلف
سلول جامعهی آمریکا.
کشیدن کوچکترین
در بیرونیترین حلقه :به پرسش
ِ
ِ
اصلی همیشگی ،اینبار در مقیاس میکروسکوپی .در
کاویدن همان ایدهی
ِ
ِ
َ
عصرگاهی هوای آن .در آشپزخانهی یک
کردگی
آیووای دههی شصت .در دم
ِ
ِ
زن خانهدار.
دوباره به رابرت و فرانچسکا روی پل برگردیم .همهچیز به کندی و آرامی پیش
میرود .تجربهای کشدار از «زمان» در جریان است .گرمای هوا حس میشود.
چوبی پل شنیده میشود .صدای رودخانه.
صدای پای فرانچسکا روی کف
ِ
«مکان» نادیده
جوهر یک
صدای بالزدن پرندههاِ .و ِزو ز حشرات .تجربهی
ِ
ِ
گرفته شده در همسایگی .حرکت دستهای فرانچسکا را ببینید :هم پراندن
شکار تیکها و تردیدهاست.
پشههاست و هم ترجمهی آشوب درون .سینما در
ِ
در چنین صحنههاییست که سینمای ایستوود از کالسیسم گذر میکند.
اینجـــــاهاست که ایـــــن سینمـــا ،به تعبیــــر کنت جونز ،به مســالهی مود
[ ]matter of moodبدل میشود .تجربههایی میکند که از سینمای مدرن
انتظار داریم .از این نظر ،سینمای ایستوود (یا دقیقتر بگوییم بخشی از آن) یک
واسط است .ایستاده میان دو دوره ،دو سینما .کالسیک و مدرن.
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در جستوجوی یݡکـ تصـویــــــــــر

و سرانجام ،بازیابی یعنی بازیابی یک تصویر .چیزی که یکبار (در کودکی)
تلویزیون کودکیها
سرزده آمده و بیخبر رفته .اولینبار او را روی صفحهی
ِ
اتاق
(=سینمای جایگزین) دیدم .همان نما از ایستوود را دوباره در
ِ
تلویزیون ِ
پسران نیوجرسی دیدم .ابروهایش را درهم کشیده بود .چشمانش را تنگ
کرده بود طور یکه پوست صورتش در دو طرف چشمها ،چین خورده بود.
طرف لبها بهسمت
نگاهی بهخصوص داشت .دهانش نیمهباز بود و دو
ِ
باال میکشیدند .زمان زیادی از اولین تصویر گذشت .سینمای دلخواه ما نقل
مکان کرد :یا در دست اروپاییها بود ،یا آمریکاییهای دستچینشده ،یا
جوانترهایی که بهزعم ما «فرزندان زمان خویشتن» بودند .ایستوود هیچیک
کنار فیلمهای همدوره ،فیلمهای
روز ما نبودِ .
از اینها نبود .پس مسألهی ِ
او خارج-از-دور بهنظر میآمدند .رودخانهی میستیک ( )2003را مثال
فیل بود .دا گویل هم آمده بود .آن سال ،ژست
میزنم .آن سال در کنِ ،
سال ِ
عقبماندهی فونتریه در تأیید «خشونت رهاییبخش» (تعبیر از ژاک رانسیر)4
را نادیده گرفتیمُ .
سترگی کار ایستوود را دست کم گرفتیم.
قبول که همهی فیلمهایش قابل دفاع نیست .میگویند سیاست او برای حفظ
استقالل مالی ،این است :یکی برای خودم یکی برای آنها (بازار) .قبول که حتا
جزو آخرین مؤمنان به
بهترین فیلمهایش ،گاه چیزی کم یا زیاد دارند .اما او ِ
معجزههاییست که امروز یهای هالیوود پاک از یاد بردهاند .ایمان به طمأنینه
و سادگی .ایمان به جادوی میزانسن .ایمان به نگاه .ایمان به ژست .ایمان به
زمین سالمت ،حتا بیاتکاء به
نشاندن سفینهای در خطر (هالیوود امروز) بر ِ
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کامپیوتر  -کاری که از کابویهای فضایی (هالیوود دیروز) ساخته بود اما از
امروز یها نه.
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پینوشتها:
 1در نقدهایی که تعدادی از منتقدان فرانسوی (از جمله کایهایهای معاصر)
جسمی
بر فیلمهای ایستوود نوشتهاند ،به
ِ
اصرار او بر نمایش پیری و زوال ُ ِ
شخصیتهایی که بازی میکند ،اشاره شده است .از جمله استفان ُدلرم در
نقدش بر فیلم «کار خون» ،توجه ما را به نمایش مکرر ّرد عمل پیوند قلب بر
سینهی ِتری (با بازی ایستوود) جلب میکند .او صحنهی دویدن تری و ایست
موفق شخصیت هری
قلبی او حین تعقیب قاتل را ،وجه دیگر تعقیبهای ِ
خبیث میداند.
ُُ
ُ
 2استفان دلرم در مقالهای که دربارهی ناگیسا اشیما در کایه دو سینما ()687
نوشت« ،انکار خویشتن» را یکی از اصول سینمای او قلمداد کرد.
َ
 3کمی ِن ِور در کایه دو سینما ( )475این تعبیر را دربارهی سینمای ایستوود
بهکار گرفت .در سرمقالهی یکی از کایههای جدیدتر( )687بحث سینمای
ژست با عنوان «ژست یا سبک؟» پی گرفته شد.
داگویل
 4فیلمهای رودخانهی میستیک از ایستوود ،فیل از گاس ون سنت و
ِ
فون تریه که هر سه به خشونت میپردازند ،در جشنوارهی کن  2003به نمایش
درآمدند و بحثهایی را برانگیختند .ژاک رانسیر مقالهای دربارهی بازنمایی شر
در این سه فیلم برای کایه دو سینما نوشت .او موضع انسانی ایستوود نسبت
به مقولهی خشونت را ستود و موضع فون تریه و گاس ون سنت را نکوهش کرد.
از طرف دیگر ،کنت جونز هم در فیلم کامنت به تندی از «فاشیسم»ی که در
داگویل در جریان است ،انتقاد کرد.
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