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َهرِی  بازرس   / بی نام  کابوِی  دیروز:  می زنیم؟  حرف  ایستوود  کلینت  کدام  از 
تولیدکننده،  کارگردان،  یگر،  باز بی روح شده.  این هالیووِد  روح   : امروز  خبیث. 
گرچه در هالیوود خانه کرد )در کمپانی وارنر(، اما از ابتدا  آهنگساز. یک مؤلف. ا
کرد )شرکت مالپاسو(. پس: یک مستقل.  جزیره ی مستقِل خودش را در آن بنا 
کالسیسِم محبوبش وفادار ماند و  به  را پرورش داد،  آرام آرام نگاه شخصی اش 

گرفت. آخرین بازمانده ی بزرگ آن لقب 

ــار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  پیش ݡگفتــــ 
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یگر است. 1 یِخ چهره و بدِن ایستوود-باز یِخ سینمای ایستوود-کارگردان، تار تار
که اولی، مرور زمان را در قامت دومی به نمایش می گذارد. از همان  آن جاست 
یگر پیدا  کارگردان، به هرحال بهانه ای برای نمایش باالتنه ی ستبِر باز اولین فیلِم 
ی آن ببینیم. هرگز نخواسته  می شد. جلوتر  که بیاییم، می توانیم زنگار زمان را رو
کهولت اصرار داشته  بر دیدن رِد  گریم جوان تر نشان دهد. برعکس،  با  را  خود 
است. برای مثال، کابوی های فضایی )2000( به بهانه ی یک آزمایش پزشکی، 

ی مان آورد.  یگر )و هم نسالنش( را به رو تن پیِر ایستوود-باز
چهره/ این  دوگانه ی  سرشِت  برادرش،  و  جرج  میان  بحث  با   )2010( آخرت 
میان ُبر  برای  ودیعه  یک  را  او  ماورائِی  ی  نیرو جرج  برادِر  می گوید.  ما  به  را  بدن 
زدن به پول و شهرت می داند. جرج آن را یک نفرین می خواند. یک مانع سر راِه 
شهرت  به  یک شبه  لئونه  سرجیو  سه گانه ی  با  یگر  ایستوود-باز دلخواه.  زندگِی 
با  شد.  ستاره  که  تلویزیون(  یگران  باز )لقب  بود   2 درجه  شهروند  یک  رسید. 
بازی در بازرس َهری، این محبوبیت دوچندان شد. یک فرشته ی انتقام. یک 
کابوی هفت تیرکش، خواه پلیِس یاغی. این چهره/بدن  شکارچِی انسان: خواه 
یگر یک ودیعه )= پول + شهرت( بود، برای ایستوود-کارگردان  برای ایستوود-باز
گرفت؟ برای  کسی مثل ایستوود را جدی  یک نفرین. چطور می شد فیلمسازِی 
عامه پسند  فیلم های  ستاره ی  یک  او  آمریکا(  در  )به ویژه  منتقدان  از  خیلی 
که از نظر سیاسی مشکوک می زد. پلیس و دولت نیکسون به قانون گریزی  بود 
کثیف )1971(  هرِی  در  ایستوود  بود. همزمان،  و نقض حریم شهروندان متهم 
ُدن سیگل، یک پلیِس قانون نفهم بود. باید برای اجرای عدالت، قانون را زیر پا 

یــخ یݡکـ چݠهــره، یݡکـ  بـدن، یݡکـ  تار
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برو-و-بیایی  کاخ سفید  ایستوود در  یگان،  یاست جمهوری ر با ر می گذاشت. 
کرد. بدبینی ها دو برابر شد. از طرف دیگر، به چشِم جریان های فمینستِی  پیدا 

گرفته در دهه ی هفتاد، او یک طعمه ی ایده آل بود. پا
یا  بازی می کند  آن  در  نداشت خودش  فرقی  نداشت چه می سازد. حتا  فرقی 
که  نه. این نفرین حد و مرز نداشت. در هر صورت، او آدم زرنگی تلقی می شد 
را  خودش  سیاسی،  فرصت طلبِی  و  مردمی  محبوبیت  بر  تکیه  با  می خواست 
فیلمساز جا بزند. نوبت به ِبرد )1988( رسید. جاه طلبانه ترین پروژه ی ایستوود 
تا آن دوره. با ساختاری شبیه به موسیقِی جز، بزرگداشت شورانگیِز چارلی پارکر، 
جواِن  سینه فیل های  میان  دستگی  دو  آمریکا،  در  جز.  سیاهپوسِت  نوازنده ی 
کیل( به اوج  دوستدار ایستوود و منتقدان اسم-و-رسم داِر مخالف )بله، پالین 
به خصوصی  این که چیز  نه  بوده:  اول  اردوگاه  در  که  کنت جونز  قول  به  رسید. 
گرفتن  جدی  اصوال  او  به زعم  بلکه  بدهد،  آزار  را  کیل  ایستوود  فیلم های  در 

فیلمسازِی ایستوود مضحک بود.
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گیسا  »تنها امکان، ادامه دادن بر اساس انکار مداوم خویشتن است«. این را نا
جغرافیا  دوردست ترین  از  صادرشده  حکمی  می گوید.2  ما  به  ژاپن  از  ُاشیما 
ایستوود  برای  انکاِر خویشتن  او.  به سینمای  نزدیک ترین  و  ایستوود  به  نسبت 
یگر  ایستوود-باز بدِن  و  به چهره  که  پروتوتیپ هایی  و  ایدئولوژی ها  انکار  یعنی 
که هیچ کس منتظرش نبود.  گذاشتن به جاهایی  چسبانده شده بود. یعنی پا 
نشان  رغبت  دیدنش  برای  کسی  می کرد،  بازی  نامألوف  نقشی  در  وقتی  اما 
بیلی  برانکو   فیلم هایش.  کلیدی ترین  و  شخصی ترین  برای  حتا  نمی داد، 
 )1982( هانکی تانک  نوازنده ی  است،  ایستوود  فیلم  شخصی ترین   )1980(
کشتن  که  دارد  را  جایگاهی  همان  او  سینمای  در  بیلی  برانکو   کلیدی ترین. 
که  متفاوت  چنین  فیلِم  دو  کاساوتیس.  سینمای  در   )1976( چینی  قمارباز 
نمایشی  کوچِک  گروه های  دو،  هر  در  هستند.  فیلمسازان شان  نفِس  حدیث 
گاه  پا می زنند. پرانتز اول: گدار فیلم کارآ )=سینمای شخصی( برای بقاء دست و
کرد. پرانتز دوم:  کاساوتیس و ایستوود )و ادگار جی. اولِمر( تقدیم  )1985( را به 
کن  به   )1985( سرنوشت  سوار  با  هم  ایستوود  گدار،  فیلِم  همان  با  همزمان 
با این وسترِن »تجاری« در جشنواره ی  که  گرفتند  او خرده  به  آمد. خبرنگاران 
کن چه می کند؟ پرانتز آخر: 9 سال بعد، ایستوود رئیس هیأت  »جدی«ای مثل 
که یک قصه ی شاه پریان است )این را  کن بود. به برانکو  بیلی برگردیم  داوراِن 
از صحنه ی سرقت قطار می فهمیم(. آن جا، در نهایت همه می توانند در یک 
را  بودند  آن که  می توانند  بیایند.  هم  گرد  آمریکا  پرچم  از  چادری  زیر  سیرک، 
هانکی تانک  نوازنده ی  در  ایستوود-ِرد  باشند.  می خواهند  آن که  کنند.  ترک 

یشتـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن  انݡکاِر خو
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یگرها. یک نوازنده و خواننده ی  )1982(، نقطه ی عطفی ست میان ایستوود-باز
و  ایستوود.  از  انتظار  مورد  کتر  کارا از  دور  فرسنگ ها  روبه مرگ.  و  خود-ویرانگر 
هم  ِبرد  مقدمه ی  هانکی تانک  نوازنده ی  این جاست.  فیلم  بودِن  کلیدی 
کر- یتا هست. اولی با مرگ ایستوود-ِرد تمام می شود، دومی با جوان مرگ شدِن و
چارلی. از آن موسیقِی هانکی تانک تا این َجز، خبر از دغدغه ها و قابلیت های 
نیوجرسی  پسران  حساب،  این  با  می رسید.  ایستوود  کلینت  کشف نشده ی 
سومین بازگشِت اوست به دنیای موسیقی: دنیای محبوِب ایستوود و سودای او 

یگری. یک فیلِم سرخوش تر از برد و البته نازل تر از آن. پیش از باز
انکار خویشتن در ایستووِد معاصر صریح تر شد. او به کارکرد تِن خود در انباشتن 
گاهانه نشان داد - از نمایش بی پروای زواِل  کنش هایی آ یخی، وا پرسوناژهای تار
چالشی  به  را  خود  به  منتسب  کترهای  کارا به وضوح  گفتیم.  تن،  این  یستِی  ز
چهره ی  تکه های شان،  کردن  سرهم  با  و  شکست  را  آن ها  کشاند.  کم سابقه 
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 )2008( تورینو  گَرن  و   )1992( نابخشوده  کرد.  منعکس  را  خشونت  واقعی 
نمونه های روشنی از این نوع فیلم های اوست. نابخشوده، سرانجام منتقدان 
کرد - فرانسوی ها این بار هم  گر متقاعد  گرفتِن ایستووِد سینما آمریکا را به جدی 
شبح  بود.  بی نام  سواِر  یک  او  پیشین،  وسترن های  در  بودند.  پیشتاز  کاشفاِن 
کجا برمی گشت. انتقام و  بود. از دنیای مردگان می آمد. انتقام می گرفت و به نا
کشیدِن همان امِر  خشونِت مالزم آن، بدیهی می نمود. نابخشوده، به پرسش 
بدیهی بود. ایستوود-ویل دیگر حتا برای سواِر اسب شدن هم مشکل داشت. 
با اولین تیر به هدف نمی زد. آدم کشی برایش مثل آب خوردن نبود. به صحنه ی 
کش آمدِن مرگ  کنید. این طرف:  کابوی به دست ویل نگاه  کشته شدِن اولین 
ی ترس، و التماسش برای آب.  ک، ضجه هایش از رو ی خا قربانی، خزیدنش رو
به  دادن  امان  ویل،  چهره ی  در  اجبار  و  استیصال  از  غریبی  ترکیب  آن طرف: 
و  جوان  همدست  اعصاب خردکِن  پرسش های  و  آب،  یافت  در برای  قربانی 
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را نمی بینند(.  نوک دماغ شان  از  به خشونت دورتر  او )پس مومنان  نزدیک بین 
کیدشده تر )بدون نمای اینسرِت مبالغه آمیز(: خرد شدن  کم تا از همه مهم تر و 
کوچک الی انگشتان ویل. ترجمه ی آن استیصال به این ژست  کلوخی  تکه 
گفت. گَرن تورینو خشونت و جایگاه اقلیت ها  ُخرد – جلوتر، از ژست خواهیم 
را در جامعه ی امروز آمریکا می کاود. ایستوود-والت پیرمردی روبه مرگ است. 
در  یگر  ایستوود-باز تِن  مهاجرنشین.  محله ای  در  ی  منزو و  جنگ  کهنه سرباِز 
ِرد  مثل  خون آلود  )سرفه های  رنجور  و  فرتوت  جسم:  دارد.  صریحی  کارکرد  آن 
گرفته و رو به خاموشی. اما ذهن: برگذشته از دوتایِی  در هانکی تانک(. صدا: 
گذشته ی خشونت بارش عذاب  از  نابخشوده  خیر و شر. والت هم مثل ویِل 
عدالت آفرین  خشونِت  نیست.  خشونت  انتقام،  برای  او  راه حل  اما  می کشد. 

برای او، یک ایماِن از دست رفته است. 
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کلینت ایستوود را سینمای ژست هم نامیده اند. 3 سینمای 
یک  او،  پرشمار  فیلم های  گونه گوِن  ژانرهای  و  سبک ها  پشت  نگاه،  این  از 
یایی(.  یای آمریکایی )یا آمریکای رؤ مؤلف به یک ایده ی اصلی می اندیشد: رؤ
منتقد بی رحمی از آمریکای محبوبش پرسش می کند و تار و پود آن را در سطوح 
است:  ژست  یک  دارای  اصلی  ایده ی  این  قبال  در  مؤلف  می کاود.  مختلف 
وسترن هایش  در  می کند؟  آشفته  آن را  چه چیز  می سازد؟  را  یا  رؤ این  چه چیز 
یخ نگاری های دروغین  تار به  را می کاود. نسبت  آمریکا  یشه ها و اسطوره های  ر
یا  نابخشوده،  در  زندگی نامه نویس  آن  حکایت  می دهد:  نشان  کنش  وا آن 
تروماهای   .)2006( ما  پدران  پرچم های  در  پیروزی  پرچِم  نصب  ماجرای  کِل 
یخِی آن را حقیقت جویانه مرور می کند. جنگ با ژاپن در پرچم های پدران ما  تار
نمای متقابلش را در نامه هایی از ایوجیما )2006( پیدا می کند: برای اولین بار 
فقط  نه  دشمن.  دید  یه ی  زاو از  فیلمی  جهان؟(  )و  آمریکا  سینمای  یخ  تار در 
که فقط چانه زنی  همدالنه با او، بلکه به زبان او! یک شکست محتوِم تجاری 
دنیای  یک  کند.  محقق  آن را  ساخت  می توانست  )تهیه کننده(  اسپیلبرگ 
کندی و در همان جغرافیا می گذرد.  بی نقص )1993( در روزهای پیش از ترور 
می کند.  هجو  زیرکانه  را  گرانادا  به  آمریکا  تهاجم   )1986( ریج  هارت بریک 
جسورانه ترین  از   )1997( مطلق  قدرت  است.  بدبین  آمریکا  حکمرانان  به  او 
که این چنین بی پروا فساِد  فیلم های سینمای آمریکا )و تنها فیلم آن؟( است 
 )1999( واقعی  جنایت  می کند.  تصویر  را  کشور  آن  خیالی  رئیس جمهوِر  یک 
کارزار  به  ورود  آماده ی  را  خود  تگزاس،  فرمانداری  در  بوش  جرج  که  آمد  وقتی 

سینمــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـاِی ژســت



11

با  اعدام  ضد  فیلِم  یک  شدِن  مصادف  می کرد.  یاست جمهوری  ر انتخاباتِی 
دورخیِز یک جمهوری خواِه مدافع اعدام. و می دانیم که ایستوود در اوائل دهه ی 

پنجاه علنا به جمهوری خواهان پیوسته بود.
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کوچک تر  حاال بیایید ژست ها را در یک حلقه ی معنایی دیگر، و در مقیاسی 
ظرفیت های  و  ظرافت ها  از  یکی  به  را  ما  کنش ها(  )اینجا:  ژست ها  ببینیم. 
ایستوودی ترین(  )بخوانید:  ساده ترین  از  یکی  از  می رساند.  ایستوود  سینمای 
کانتی )1995(.  پل های َمدیسن  عاشقانه های آمریکای معاصر مثالی بزنیم: 
اولین دیداِر رابرت )کلینت ایستوود( و فرانچسکا )مریل استریپ( را مرور کنیم. 
فرانچسکا قالیچه ای را در تراس می تکاند. ماشیِن یک غریبه )رابرت( نزدیک 
رها  انگشتانش  الی  از  را  قالیچه  می کند.  مکث  کمی  فرانچسکا  می شود. 
می کند )ژست 1(... قرار می شود سوار ماشین شود تا راه را به رابرت نشان دهد. 
برای یک ثانیه دست ها را در دو جیِب پیراهنش می کند و بالفاصله در می آورد 
که در  یکِی پِل مسقف، رابرت را  )ژست 2(... به پل رسیده اند. فرانچسکا در تار
روشنای فضای باز ایستاده است می پاید )ژست 3(... زن بیروِن پل، نوشیدنی 
را از داخل ماشین برمی دارد. به سمت پل برمی گردد. در انتهای قاب، دوربین 
ی سه پایه ایستاده و مرد غیبش زده )ژست 4(... شوخِی فرانچسکا درباره ی  رو
می کند  رها  دست  از  را  گل ها  رابرت  چیده.  رابرت  که  گل هایی  بودن  سّمی 
ی  ی زمین می نشیند. رابرت هم روبرو )ژست 5(. فرانچسکا از شدت خنده رو
بخش  کید  بی تا و  ساده  ُخرد،  ژست های   .)6 )ژست  می نشیند  زمین  ی  رو او 
کوتاه  مهمی از سیستِم روایی ایستوودی اند. ایده های اصلی فیلم را در زمانی 
گاه این ژست ها مثل 1  )اینجا حدود 11 دقیقه( بسته بندی و انباشته می کنند. 
و5، با هم در تقارن قرار می گیرند و علت ها را به نزدیکِی هم فرا می خوانند. علت 
ژست 5: ترس از سمی بودن گل ها. ژست 1: دست کشیدن از روزمرگی و اسقبال 
توام با ترس از تازگی. تردیِد فرانچسکا تا آخرین لحظه های حضور رابرت در شهر 
کردنش  با او خواهد ماند )ژست 2(. تا پشت آن چراغ قرمِز پایانی. دست دست 
ایستوودی  باراِن   - سهمگین  باران  آن  زیر  شوهر،  ماشیِن  دِر  دستگیره ی  ی  رو
است.  محصور  است.  خانه  سایه ی  پایبند  فرانچسکا  مصیبت.  بارش  یعنی 
کجا  نا از  )ژست3(.  رهاست  است.  آسمان  زیر  است.  کولی مسلک  رابرت 
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را  از مرگ، دوربینش  کجا غیبش خواهد زد و پس  آمده و عاقبت به سمت نا
گذاشت )ژست 4(. این دو موجوِد دور از هم،  برای فرانچسکا به یادگار خواهد 
کوچک شریک می شوند. هم تراز می شوند )ژست 6(. ی  سرانجام در یک قلمرو
کنیم.  ژست ها را در سه مقیاس، یا در سه حلقه ی معنایِی مختلف، از نو مرور 
درونی  حلقه ی  در  ُخرد  ژست های  شویم:  دقیق  بده بستان شان  و  موازنه  به 
میانی  حلقه ی  در  سوژه اش  به  نسبت  گر  سینما ژست  فیلم(؛  )صحنه های 
)تمامیت فیلم(؛ و ژست مؤلف نسبت به ایده ی اصلی اش در حلقه ی بیرونی 
کانتی به مدد ژست های ُخرد،  )سیاهه ی تمام فیلم ها(. در پل های َمدیسن 
یسته می شود. تردید میان ماندن با خانواده یا ترک  تجربه ی عشِق تازه ذره ذره ز
گر نسبت به سوژه اش در فیلم: حفظ  آن، آرام آرام تجربه می شود. ژست سینما
ژستی  خانواده.  بنیان  کردِن  ویران  نه  و  تازه  عشِق  کردِن  فراموش  نه  تعادل. 
کوِر بنیان  با تقدیس  برابر محافظه کارِی آمریکایی )مثال در قیاس  جسورانه در 
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یان لین(. و در نهایت، ژست مؤلف  خانواده و قتل غریبه ی ُمخل در بی وفای آدر
آمریکا.  جامعه ی  سلوِل  کوچکترین  کشیدِن  پرسش  به  حلقه:  بیرونی ترین  در 
در  میکروسکوپی.  مقیاس  در  این بار  همیشگی،  اصلِی  ایده ی  همان  یدِن  کاو
آیووای دهه ی شصت. در َدم کردگِی عصرگاهِی هوای آن. در آشپزخانه ی یک 

زن خانه دار. 
کندی و آرامی پیش  ی پل برگردیم. همه چیز به  دوباره به رابرت و فرانچسکا رو
گرمای هوا حس می شود.  کشدار از »زمان« در جریان است.  می رود. تجربه ای 
کف چوبِی پل شنیده می شود. صدای رودخانه.  ی  صدای پای فرانچسکا رو
نادیده  »مکاِن«  یک  جوهِر  تجربه ی  حشرات.  ِوزِوز  پرنده ها.  بال زدن  صدای 
گرفته شده در همسایگی. حرکت دست های فرانچسکا را ببینید: هم پراندن 
پشه هاست و هم ترجمه ی آشوب درون. سینما در شکاِر تیک ها و تردیدهاست. 
می کند.  گذر  کالسیسم  از  ایستوود  سینمای  که  صحنه هایی ست  چنین  در 
مود  مســاله ی  به  جونز،  کنت  تعبیــــر  به  سینمـــا،  ایـــــن  که  این جـــــاهاست 
که از سینمای مدرن  ]matter of mood[ بدل می شود. تجربه هایی می کند 
یم. از این نظر، سینمای ایستوود )یا دقیق تر بگوییم بخشی از آن( یک  انتظار دار

کالسیک و مدرن. واسط است. ایستاده میان دو دوره، دو سینما. 
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یــــــــــر  در جست وجوی یݡکـ تصـو

کودکی(  )در  یک بار  که  چیزی  تصویر.  یک  یابی  باز یعنی  یابی  باز سرانجام،  و 
کودکی ها  تلویزیوِن  صفحه ی  ی  رو را  او  اولین بار  رفته.  بی خبر  و  آمده  سرزده 
اتاِق  تلویزیوِن  را دوباره در  ایستوود  از  نما  )=سینمای جایگزین( دیدم. همان 
تنگ  را  چشمانش  بود.  کشیده  درهم  را  ابروهایش  دیدم.  نیوجرسی  پسران 
بود.  خورده  چین  چشم ها،  طرف  دو  در  صورتش  پوست  طوری که  بود  کرده 
به سمت  لب ها  طرِف  دو  و  بود  نیمه باز  دهانش  داشت.  به خصوص  نگاهی 
گذشت. سینمای دلخواه ما نقل  یادی از اولین تصویر  باال می کشیدند. زمان ز
یا  دست چین شده،  آمریکایی های  یا  بود،  پایی ها  ارو دست  در  یا  کرد:  مکان 
هیچ یک  ایستوود  بودند.  خویشتن«  زمان  »فرزندان  ما  به زعم  که  جوان ترهایی 
فیلم های  هم دوره،  فیلم های  کناِر  نبود.  ما  روِز  مسأله ی  پس  نبود.  این ها  از 
مثال  را   )2003( میستیک  رودخانه ی  می آمدند.  به نظر  خارج-از-دور  او 
گویل هم آمده بود. آن سال، ژست  کن، ساِل فیِل بود. دا می زنم. آن سال در 
ک رانسیر4(  عقب مانده ی فون تریه در تأیید »خشونت رهایی بخش« )تعبیر از ژا

گرفتیم. کم  کار ایستوود را دست  گرفتیم. سُترگی  را نادیده 
که همه ی فیلم هایش قابل دفاع نیست. می گویند سیاست او برای حفظ  قبول 
استقالل مالی، این است: یکی برای خودم یکی برای آن ها )بازار(. قبول که حتا 
به  او جزِو آخرین مؤمنان  اما  یاد دارند.  ز یا  کم  گاه چیزی  بهترین فیلم هایش، 
ک از یاد برده اند. ایمان به طمأنینه  که امروزی های هالیوود پا معجزه هایی ست 
ی میزانسن. ایمان به نگاه. ایمان به ژست. ایمان به  و سادگی. ایمان به جادو
به  بی اتکاء  حتا  سالمت،  زمیِن  بر  امروز(  )هالیوود  خطر  در  سفینه ای  نشاندن 
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از  اما  بود  ساخته  دیروز(  )هالیوود  فضایی  کابوی های  از  که  کاری   - کامپیوتر 
امروزی ها نه.
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پی نوشت ها:

کایه ای های معاصر(  که تعدادی از منتقدان فرانسوی )از جمله  1 در نقدهایی 
جسمِی  زوال  و  پیری  نمایش  بر  او  اصراِر  به  نوشته اند،  ایستوود  فیلم های  بر 
رم در 

ُ
که بازی می کند، اشاره شده است. از جمله استفان ُدل شخصیت هایی 

بر  قلب  پیوند  عمل  رّد  مکرر  نمایش  به  را  ما  توجه  خون«،  »کار  فیلم  بر  نقدش 
یدن تری و ایست  سینه ی ِتری )با بازی ایستوود( جلب می کند. او صحنه ی دو
هری  شخصیت  موفِق  تعقیب های  دیگر  وجه  را،  قاتل  تعقیب  حین  او  قلبی 

خبیث می داند.

کایه دو سینما )687(  گیسا ُاشیما در  رم در مقاله ای که درباره ی نا
ُ
2 استفان ُدل

کرد. نوشت، »انکار خویشتن« را یکی از اصول سینمای او قلمداد 

کایه دو سینما )475(  این تعبیر را درباره ی سینمای ایستوود  3 َکمی ِنِور در  
کایه های جدیدتر)687( بحث سینمای  از  گرفت. در سرمقاله ی یکی  به کار 

گرفته شد. ژست با عنوان »ژست یا سبک؟« پی 

گویِل  گاس ون سنت و دا 4 فیلم های رودخانه ی میستیک از ایستوود، فیل از 
کن 2003 به نمایش  که هر سه به خشونت می پردازند، در جشنواره ی  فون تریه 
ک رانسیر مقاله ای درباره ی بازنمایی شر  درآمدند و بحث هایی را برانگیختند. ژا
کایه دو سینما نوشت. او موضع انسانی ایستوود نسبت  در این سه فیلم برای 
کرد.  به مقوله ی خشونت را ستود و موضع فون تریه و گاس ون سنت را نکوهش 
که در   کامنت به تندی از »فاشیسم«ی  کنت جونز هم در فیلم  از طرف دیگر، 

کرد. گویل  در جریان است، انتقاد  دا


