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در ســـال 1903 وقتی ادویـــن اس پورتر فیلم ســـرقت بزرگ قطار 

را می ســـاخت، در فکر وســـترن  ســـازی نبود، او بـــرای خودش 
فیلمـــی تاریخی و داســـتانی را جلوی دوربین برده بود. ســـینمای 
وســـترن بـــرای آمریکایی ها جـــدا از ژانـــر، آثـــاری تاریخی به 
حســـاب می آمدنـــد. قصه هایی در مـــورد تولد یک ملـــت از دل 
وحشی گری و خشـــونت، به دامان تمدن. داســـتان های از مردانی 
تنها در بیایان های خشـــن و خشـــک که برای به دســـت آوردن 
عدالت از جـــان خود نیز می گذشـــتند. به همیـــن خاطر بود که 
مردم آمریکا می توانســـتند داســـتان های واقعی و ماجراجویی های 
را که تا به حـــال در کتاب ها و از پدربزرگانشـــان شـــنیده بودند 
را روی پـــرده ســـینما ببیننـــد و از آن لذت ببرند، ژآنر وســـترن 
در زمان ســـینمای صامت در اوج قرار داشـــت و اکثر اســـتودیوها 
تمایـــل به ســـاخت آن داشـــتند اما بـــا ورود صـــدا رو به افول 
گذاشت. فیلم های وســـترن آن موقع شـــامل تیراندازی و تعقیب 
و گریز بـــود و احتیاجی به دیالوگ و صدا نداشـــت، اســـتودیوها 
بـــا آمدن صدا ترجیـــح دادند تا به ســـمت قصه هایـــی بروند که 
بتوانند با صدا تعریف شـــوند. برای همین وســـترن به فراموشـــی 
 ســـپرده شـــد تا این که در اواخر دهـــه ی 30 میـــادی تعدادی

وسترن پراکنده ساخته شـــده، ولی فیلمی که باعث رونق ژانر وسترن 
شـــد در ســـال 1939 به نام دلیجان و به کارگردانـــی جان فورد

ساخته شد. 
دلیجـــان نقطـــه ی تثبیت جان فورد و ژانر وســـترن بـــود، ژانری 
که تا بـــه آن روز جدی انگاشـــته نمی شـــد، بعـــد از دلیجان؛ 
در اولویـــت اول هر اســـتودیوی برای کار قرار گرفـــت. فیلم فورد 
داســـتان قهرمان های مطـــرود جامعه ای بود که در طول ســـفری 
)تم ســـفر بعد  از این فیلم بـــه مهم ترین موتیف  فیلم وســـترن 
تبدیل شـــد.( بـــه چیزهای جدیدی نســـبت به خود می رســـند. 
جان فورد نمونه ای ترین کارگردان ژانر وســـترن اســـت. تغییرات 
فیلم هایش در طول زمان شـــاید نمونه دقیقی از تغییرات وســـترن 
نســـبت به زمانه خود باشـــد. در دلیجـــان و جویندگان اگر 
سرخپوســـت ها به عنوان شـــرورهای به تصویر کشـــیده می شوند 
که قصـــد جان قهرمان اصلی را دارند، در پاییز قبیله شـــاین به 
عنوان مردانی شـــجاع و مظلوم نشـــان داده می شـــوند که فورد در 
فیلمـــش تصویری شـــاعرانه از آن ها ارائه می دهـــد. اگر جان وین 
به عنوان شـــمایل وســـترن در فیلم های فورد بـــه عنوان قهرمانی 
یکه و پایبنـــد به اصول مردانه ی خود نشـــان داده می شـــود، در 
دختری بـــا روبان زرد تبدیـــل به پیرمردی می شـــود که برای 
خواندن نامه ی تشـــکر زیر دســـتانش باید از عینک اســـتفاده کند 
و در مردی کـــه لیبرتی واالنس را کشـــت قهرمانی مطرود 
اســـت که در عشـــق، به یک مـــرد قانون مند می بـــازد و تبدیل 
بـــه الکلی رنج کشـــیده ای می شـــود که در گمنامـــی می میرد. 
ژانـــر وســـترن شـــاید قائل تریـــن فیلم بـــه کارگردان اســـت. 
وســـترن های هـــاوارد هاکس ماننـــد فیلم های غیر وســـترنش،

قهرمانـــش را مـــردی متعهد به شـــغل، وفـــادار به دوســـتان و 
 شـــوخ تصویر می کنـــد و زن هایی قـــوی را نشـــانمان می دهد.

آنتونی مـــان که کارش را با نوآر های روانشـــناختی شـــروع کرده 
بود، وســـترن های خشـــنی می ســـاخت که قهرمانانـــش مردانی 
ضعیف و پر از پیچیدگـــی بودند که به دنیال انتقام و رســـیدن به 
اهدافشـــان هر چه قدر کوچـــک از همه چیز می گذشـــتند و هر 
ســـبعیتی را مجاز می دانســـتند . تا اواخر دهه ی60 وســـترن های 
بزرگـــی از کارگردانان بزرگی ســـاخته شـــد، آنتونی مـــان، فورد، 
هاکـــس، بوتیچر ژانـــر را با قاعـــده و اصول تعریف شـــده ولی با 
روشـــهای متفاوت شـــکل دادند تا این که در ســـال 1964 مردی 
تمام قاعـــده ی ژانـــر را به هم ریخت. ســـرجئو لئونـــه ایتالیایی 
با ســـاخته ســـه گانه دالرش و نقطه اوج این فیلـــم ها یعنی

خوب، بد، زشت مدل جدیدی را وارد وسترن کرد.
 شـــخصیت های که بـــه هیچ اصولـــی پایبند نبودند، خشـــونتی 
که لحظـــه به لحظـــه در فیلم موج مـــی زد. ســـبک دیوانه واری 
کـــه از دل تدویـــن گیج کننـــده می آمـــد و بی بنـــدو بـــاری و

غیر اخاقی زیاد. چند ســـال بعد این عصیان گـــری را فرد دیگری 
در آمریکا ادامه داد . ســـام پکین پـــا که از تلویزیـــون آمده بود در 
این ســـال بـــا ســـاختن این گروه خشن ســـنت وسترن سازی 
را وارد داســـتان جدیدی کـــرد. فیلم قهرمانانـــی را تصویر می کرد 
کـــه گویی به آخر خط رســـیده اند، شـــخصیت هایی کـــه مرام و 
شـــیوه ی زندگی شـــان دیگر ارزشی برای کســـی ندارد. مردانی که 
برای وارد شـــدن به عصـــر جدید، محکوم به مـــرگ بودند. پکین پا 
در فیلمش خشـــونتی بی امـــان را تصویر می کنـــد، قهرمانانی که 
دیگر اتو کشـــیده و مرتب نیســـتند و تنها هدفشـــان در زندگی

زنـــده ماندن اســـت. این تصویـــر پکین پا که مرثیـــه ای تلخ برای 
پایـــان وســـترن بود تا چند ســـال بعـــد به واقعیت پیوســـت و 
ژانر وســـترن در اواســـط دهه هفتـــاد دوران افول خود را شـــروع 
و کم کم از پرده ســـینما محو شـــد. ســـال ها باید می گذشـــت 
تا شـــاگرد لئونه و دان ســـیگل فیلم نابخشوده را بســـازد تا باز 
توجه ها به وســـترن بازگـــردد. ولی موفقیت این فیلم و اســـکارها 

و فروشـــش باعث نشـــد وســـترن باز به دوران اوجش بازگردد.
انگار دیگر ســـحر وســـترن از روی ســـینما برداشته شـــده بود،

در این ســـال ها جســـته و گریخته فیلم هایی ســـاخته شده ولی 
موجی را برای ســـاختن وســـترن های جدید ایجاد نکرده  اســـت.

فیلـــم تارانتینو شـــاید جذاب تریـــن نمونه ی فیلم وســـترن در 
ســـال های اخیـــر باشـــد، جنگوی رها شـــده از بند ، فیلمی 
اســـت که با آن می تـــوان به نحوی تاریخ ســـینمای وســـترن را 
مرور کرد. همه ی نکته های کلیدی وســـترن را دارد، شـــغل، انتقام،
 کابوی تنها، خشـــونت، وســـترن اســـپاگتی و چیزهایـــی دیگر.

وسترن شـــاید دیگر تمام شده باشـــد ولی تاثیرش در داستان گویی 
و تکنیک مثال  زدنی اســـت. وسترن شـــخصی ترین ژانر سینما بود 

کـــه به همه جای دنیا رفـــت و آدم ها را تحت تاثیـــر قرار داد.
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7 اوت 1911: نیکالس ری با نام اصلی ریموند نیکالس کنزل در شهر گالسویل
واقع در ویسکانســـین ایالـــت متحده امریـــکا به دنیا آمـــد. او پس از 
گذرانـــدن تحصیـــالت اولیـــه ابتدا در رشـــته ی معماری زیر دســـت 
بزرگانـــی چـــون فرانک لویـــد رایت بـــه تحصیل پرداخت و توانســـت 
تجـــارب گرانبهایـــی را به دســـت آورد و  بـــا نـــگارش و کارگردانی

برنامه های رادیویی فعالیت هنری را آغاز کرد.
1930: با جین اوانز رونامه نگار ازدواج کرد.

1934: به یک البراتـــوار به نام »کارگران« پیوســـت. این البراتوار در
حقیقـــت یک گوه تئاتـــری چپ گرا بود کـــه هر اعتصاب یـــا مبارزه ی 

روی صحنه می آورد. به  را  سیاســـی مهمی 
1940: درحالیکه پســـرش سه ساله به نام تونی داشتند از هم جدا شدند.

1944 - 1946: در چند فیلم دستیار کارگردان بود.
1945: به عنوان دســـتیار کارگردان در فیلم درختی در بروکلین می روید

ساخته ی الیا کازان.
1948: جـــان هاســـمن امکان ســـاخت اولیـــن فیلم او بـــا عنوان

جـــاده پر پیچ و خـــم را برایش فراهم ســـاخت. این فیلم یک ســـال 
بعد یعنی در ســـال 1949 با نام آنها در شـــب زندگـــی می کنند در 
ســـینماهای امریکا به نمایـــش عمومی د آمد. در این فیلم شـــیوه های 
منحصر بـــه فرد و تم هـــای مورد عالقـــه ی ری خودنمایـــی می کند.

ری در خلق و انتقال احســـاس فضاهای بســـته کم نظیر بود. به گفته ی 
جان فیلیپ کولر)ســـایت اند ســـاوند(: »احســـاس فضـــای باز حتی 
بـــرای لحظه ای به ما دســـت نمی دهـــد. حتی در صحنه هـــای بیرون 
از شـــهر... نماهای بســـته و رنگ خاکســـتری در مناظر اطراف هر نوع 
حس رهایی را از انســـان می گیرد.«ری بعدها در مـــورد این فیلم گفت:

»آنها در شـــب زندگـــی می کنند را دوســـت دارم چـــون تک تک 
اشـــتباهاتش هـــم از آن خـــودم اســـت.« فیلم ماجرای پســـری 23 
ســـاله اســـت که از 16 ســـالگی بـــه جرم قتـــل پـــدرش در زندان 
بـــوده و پـــس از فرار بـــا دو ســـارق بانک بـــا دخترعمـــوی خود 
کیچـــی سراســـر آمریـــکا را برای فـــرار زیر پـــا می گـــذارد. فیلم 
بـــه دلیل نـــگاه تـــوام بـــا رئالیســـم شـــاعرانه نیـــکالس ری به 
تگـــزاس دوره رکـــود اقتصادی، اســـتفاده درخشـــان از موســـیقی و 
تصاویـــر حیرت انگیـــزش اثری اســـت مانـــدگار در تاریخ ســـینما.
این فیلم با پایان تقدیرگرانه تلخش یکی از قله های نوآر شـــاعرانه اســـت

1948: با گلوریا گریهام ازدواج کرد.
بوگارت را می ســـازد، بازی همفـــری  با  به هر دری بـــزن   :1949
فیلم به نـــدرت از محـــدوده ی آثـــار آموزنده پـــا فراتـــر می گذارد.

انـــدرو ســـاریس فیلم را بـــه خاطر اخـــالق گرایی منحطـــش محکوم 
می کنـــد. اما منتقـــد دیگری به نام جـــان کریدل انصاف بیشـــتری به 
خرج می دهـــد و این فیلم را تالشـــی بیهوده در راه رســـیدن به اهداف 

دلیل می داند. بی  فیلم شـــورش 
1949: راز یک زن

1950: در مکانـــی تنها یکی از تیره ترین آثاری اســـت که در هالیوود
در مـــورد هالیوود ســـاخته شـــده. آن قدر تیـــره که حتـــی بدبینی 
رمانتیک فیلمی چون سانســـت بلوار نیز نتوانســـت از آن پیشـــی بگیرد.

فیلـــم های ری در دهـــه ی 50 مملو از در گیری و عـــدم ثبات اخالقی 

و درد درونـــی اســـت که در مجموع با احســـاس رضایت و سرخوشـــی 
معمـــول در آن دهه بیگانه اســـت.

1950: پس از افشای رابطه ی جنســـی گلوریا با تونی پسر 13 ساله ی
نیکالس از او جدا شـــد. و در ســـال 1952 طالق گرفـــت. )گلوریا وتونی 

در ســـال 1960 با هم ازدواج کردند(
1951: بازی خطرناک

1951: ملوان پرنده
1952: مردان رام نشـــدنی اولین فیلم وسترن ری محسوب می شود.

عنوان فیلم که بی شـــباهت بـــه عناوین فیلمهای فورد و والش نیســـت 
به شـــیوه ی مضحکی بـــرای فیلم نامناســـب به نظر می رســـد چرا که 

فیلم مرثیه ای اســـت آرام بر تنهایی و شکســـت.
1952: فیلـــم ماکائو بـــه کارگردانی جوزف فون اشـــترنبرگ را بدون

ذکر نام به پایان رساند.
1953: جانـــی گیتار یکـــی از فیلم هـــای شـــاخص ری که یک 
ساختارشـــکن به تمـــام معنا به حســـاب می آید و در ژانر وســـترن 
جـــای می گیـــرد. ایـــن فیلم یکـــی از خـــوش آب و رنـــگ ترین 
وســـترن هایی اســـت که به ســـبک باروک ســـاخته شـــده اســـت.

نـــام فیلم اشـــاره به یکـــی از شـــخصیت های فرعـــی دارد که هفت 
تیر کشـــی آواره اســـت. بـــه گفته ی انـــدرو ســـاریس, در این فیلم 
نقـــد زنانـــه فرویدی بـــر خـــود آزاری مارکســـیتی پیشـــی گرفته 
اســـت. در حالی که بـــه عقیده ی جـــان کریدل این فیلـــم در باره ی

»تنهایـــی خود ری وانزوای شـــخصی او« اســـت. ری عادت داشـــت 
یکـــی از جمالت جانـــی گیتار را بـــه عنوان شـــعار محبوب خودش 

تکـــرار کند: »مـــن هم اینجـــا غریبه ام.«

نیکالس ری »سینماگر غروب«
نویسنده: سحر سلیمانی 

s_sol_65@yahoo.com
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1954: در جســـت و جوی پناهـــگاه در این فیلم قصـــه مردي به
نام مـــت داو روایت مي شـــود. او توســـط پلیـــس با یك ســـارق قطار 

و...  مي شود  گرفته  اشـــتباهي 
1955: فیلـــم شـــورش بی دلیل را کارگردانی کرد کـــه موفق ترین

 و پرفـــروش ترین فیلم او بـــود. در این فیلم بازیگرانـــی چون ناتالی وود 
و جیمز دین بـــه ایفای نقش مـــی پردازند. این فیلـــم نظریه ی جدی 
او دربـــاره ی بیماری روحـــی و عاطفی دامن گیر امریـــکا در این دوران 

پروراند. را   )1950 ی  )دهه 
ری در شـــورش بی دلیـــل آرزوها و ســـرخوردگی های یک نســـل از 
نوجوانان ســـردر گـــم و عصبی را در شـــخصیت جیمز دیـــن به تصویر 
کشـــید. شـــخصیتی که یکی از ماندگارترین ســـمبل های نســـل جوان 
شـــد. جیم اســـتارک, قهرمان فیلم, نمونـــه ی کامل قهرمان مـــورد عالقه ی

ری اســـت. او آدمـــی صدمه دیـــده, تـــرش رو و منزوی کـــه همانقدر 
کـــه از قوانیـــن معمـــول دســـت و پاگیـــر جامعـــه نفـــرت دارد,
همانقدر هـــم می خواهد که جامعه دوباره او را در آغوش بگیرد. شـــورش

بی دلیل  شـــمایل ماندگار جوان هایی شـــد که دوســـت نداشتند همه 
بپذیرند. را، بی چون وچـــرا،  چیز 

1956: خون گرم
1956: بزرگ تر از زندگی، به اعتقاد دیوید تامپســـون »کمتر کارگردانی

اســـت که چنیـــن آگاهی نســـبت بـــه تاثیـــر لوکیشـــن و تزئینات 
داخلـــی بـــر زندگی مردم داشـــته باشـــد یا این قـــدر به ایجـــاد تاثیر 
حســـی و بصـــری از ارتباط میـــان درون و برون یا طبقه بـــاال و پایین

خانه مسلط باشد.
پهنه ی  در  تلخ توانســـت  1957: پیـــروزی تلخ، ری در پیـــروزی 
خشـــک بیابـــان احســـاس خفه کننـــده ی حاصـــل از ترس روحی و 
جســـمی از فضاهای بســـته را به خوبـــی منتقـــل کند. ترســـی که در 
ســـایه ی آن تمامی معضـــالت اخالق حاصـــل از جنـــگ در حد یک 
معادلـــه کوچک خالصه می شـــود و ایـــن معادله کمی پیـــش از مرگ 
قهرمـــان فیلم  می شـــنویم: » مـــن زنده ها را می کشـــم تـــا مرده ها 
را نجـــات دهم«گـــدار در مجلـــه ی کایـــه دو ســـینما ادعـــا کرد که

»این اثر شـــبیه ترین فیلـــم به آثار گوته اســـت... تماشـــای پیروزی 
تلخ همچون تماشـــای خورشید است. مجبورید چشـــمهایتان را ببندید 

اســـت.« کننده  کور  چون حقیقت 
1957: سرگذشت حقیقی جسی جیمز

1958: ری با بتی یوتی رقصنده اردواج کرد.
1958: دختر بوالهوس

1960: باد بر فراز باتالق
1960: بی گناهان وحشی

1961: ســـاخت فیلم شـــاه شـــاهان که در ایـــران بـــا عنوان
فروغ بی پایان به نمایش در آمد.

1963: فیلم پنجاه و پنج روز در پکن را با حضور چارلتون هســـتون ساخت.
1964: از بتی یوتی جدا شد.

1969: آخرین ازدواج نیکالس ری با سوزان شوارتز بود.
1976: آخریـــن فیلمـــش را بـــا عنـــوان  و دیگر نمـــی توانی به

خانه بازگردی کاگردانی نمود.
1979: تاللـــوء بر روی آب همـــکاری نیـــکالس ری و ویم وندرس.

در واقع این فیلم مربوط به روزهای آخر زندگی نیکالس ری است.
1979: بـــر اثر ابتال به بیماری ســـرطان در 68 ســـالگی در شـــهر 

نیویورک درگذشت.

 منبع:

1. تاریخ جامع سینما. دیوید. ا. کوک
2. www.alizi.blogfa.com/8706.aspx
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اگر بحــث ژانر باشــد جانی گیتــار را می توان 
در رده ی فیلم هــای وســترن قــرار داد؛ اما از 
طرفی فرانســوا تروفو درباره ی ایــن اثر چنین 
می گویــد: »جانی گیتــار فیلمی اســت با روح 
و لحن تئاتری؛ یک وســترن »نــا اصل« به دور 
از شــرایط و مقررات رایج وســترن ها، وسترنی
وهم آلود، وسترنی رویایی، یک افسانه پریان.« 

شاید در وهله ی اول سخن راندن در باب زمان و 
شرایط ساخت این اثر در بررسی و تحلیل ما اندکی 
کارگشا باشد. روی چنسلر در سال ۱۹۵۳ رمان

جانی گیتار را منتشــر کــرد و در مقدمه اش آن 
را به جــون کرافورد تقدیم کرد و فیلیپ یوردان 
نیز به عنوان سناریســت آن را به داستانی برای 
جلوه گری کرافــورد تبدیل کرد. او شــخصیت 
کرافورد را به گونه ای نوشــت که به قول خودش 
انگار برای کالرک گیبل می نویسد و نیکالس ری 
نیز او را به شــکل مردانه ای هدایت کرد تا بجای 

زن، مرد در ذهن بیننده مجسم شود.
نیک ری فیلم خود را در زمانی ساخت که اوج دوره ی 
ابر وســترن های مردانه همچــون مهمیز برهنه،

ماجرای نیمروز و آســمان بــزرگ بود و تا پیش 
از آن در هیچ فیلم وســترنی زن ها قهرمان و یا 

ضد قهرمان اصلــی نبودند. او فیلم خود را برای 
یک کمپانی کوچک به نام ریپابلیک و با بودجه ی 
بسیار کمی ساخت. واکنش ها در قبال فیلم متعدد 
بود؛ منتقدان آمریکایی فیلــم را کوبیدند و به آن 
احمقانه ترین فیلم سال را نسبت دادند. وقتی فیلم 
به اروپا رسید منتقدان واکنش های کامال متضادی 
نشان دادند. تا آنجا که فرانسوا تروفو در وصف فیلم 

و فیلمساز چنین گفته است:

»اگر بشود فیلمسازان را به دو گروه کلی، فیلمساز 
مغز و اندیشه و فیلمساز دل تقسیم کرد بی شک 
من نیک ری را در گروه دوم و در ردیف هنرمندان 
صداقت و حساســیت قرار می دهم. جانی گیتار
دیو و دلبر وســترن هاست. وســترن رویایی و 
رنگ های تند و چشــمگیر، بسیار زیبا و همیشه
غیر منتظره به این جنبه غرابت فیلم می افزایند. 
فیلمی که به ســفارش جون کرافورد ســاخته 
شدکرافورد پدیده ای است که هر چه بیشتر پا به سن 
می گذارد مردانه تر می شود . نیکالس ری »روسلینی 
هالیوود« اســت. او شاعر شــب هنگام است.«

حاال پس از گذشت سالیان و فروکش آن تب و تاب 
اکران اولیه اثر، جانی گیتار به یک فیلم کالت تمام

دســت  آن  از  اســت.  شــده  تبدیــل  عیــار 
فیلم هایــی کــه یکی از تحســین شــده ترین 
فیلم های تاریخ سینماســت، همــه کارگردانان 
می شــکنند. دســت  ســرو  برایــش  بــزرگ 

نامه ای  مارتین اسکورســیزی برایش ســتایش 
نوشــته اســت؛ »جانی گیتار یکی از آثار بزرگ 
سینماست که از آغاز تا انجام لحنی دارد در اوج 
التهاب و براســتی که فیلمی کامال مشابه با آن 
نمی تــوان یافت این چنین آکنــده از ضربه های 
جسورانه ســبک پردازی، ضرباهنگی آرام، حتی 
فزاینده و موســیقی بی امان روح گداز که همه 
دست به دســت هم می دهند تا به فیلم تاثیری 
رویایی ببخشــند. جانی گیتار نمونــه ای بارز از 
فیلم کوچکی اســت که بالید و به مقام یک اثر 

کالسیک رسید.«
از ابتــدای این معرفی نامه تا اینجا چند باری به 
این نکته اشــاره شــد که جانی گیتار صرفا یک 
وسترن نیســت و اگر فیلم را دیده باشید کامال 
مشهود اســت که داســتان دلدادگی در آن پر 
رنگ تر از تیراندازی است و دلدادگی ای که فیلم 
به آن می پردازد؛ چیزی پیش پا افتاده نیست و به 
نوعی تجدید عهدی است که ظاهراً گسسته شده 

است و دیگر امیدی به آن نیست.

جانی گیتار؛  داستان زنی عاشق و هفت تیر بند  

خالصه داستان
جانی گیتار داســتان وینا )جون کرافورد( یک کافه دار مقتدر است که هفت تیر 
می بندد  و در سرنوشت شهر نقشی مهم دارد. درام فیلم از آن جا ناشی می شود 
که وینا بین عشق قدیمی اش جانی گیتار )با بازی استرلینگ هایدن بی اسلحه 
و گیتار به دست( و سر دسته ی جوان یک گروه یاغی دست به انتخاب می زند، 
انتخابــی که با نیروی ویرانگر انتقام یا حســادت در دومین زن قوی فیلم،  اِما 

اسمال )مرسدس مک کمبریج( بسیار پیچیده می شود. 
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بر بــاالی پله های طبقــه ی دوم کافه اش ظاهر 
می شــود که به نوعی سمبلیک تســلط او را بر 

آدم های محیط پیرامونش نشان می دهد.
کمی بعد تر از زبان ســم یکــی از خدمتکارانش 
جمله ای می شــنویم که بیــش از پیش به این 
خصیصه اشــاره دارد. »هیچ وقت زنی ندیدم که 
بیشتر خصلت های مردانه داشته باشد. وینا مثل 
مردها رفتار می کنه. تازه بعضی وقتا باعث می شه 

من فکر کنم مرد نیستم.«
دلیل این برجســته بودن ویژگی آنیموســی در 
وینــا چیزی جز، کشــمکش او با ضــد قهرمان 
داســتان  اِما اسمال نیست.  اِما اسمالی که قصد

بیرون راندن او از آن منطقــه را دارد و وینا نیز 
برای مقاومت و ایستادگی چاره ای جز این ندارد. 
برای حفظ اســتقالل و محافظــت از موقعیت و 
جایگاهش در منطقه باید از احساسات زنانه اش 
چشــم بپوشــد و در ردای یک وســترنر اسلحه 
به کمر ظاهر شــود. بــروز خصایــص زنانه در 
آن شــرایط اصاًل بــه صالح وینا نیســت و تنها 
اندکــی نرمی و خلق و خوی زنانــه می تواند به 
پاشــنه آشیل او تبدیل شــود. پس وینا بهترین 
راه دوام آوردن درچنین وضعیت دشــواری را در 
بها دادن و برجســته کردن آن جنبه مردانه اش 
مــی بیند. بنابراین با توجه به ســرمایه و مال و 
اموالش تشکیالت کوچکی به هم می زند، مردان 
بیــکار و بی خطری را به عنــوان خدمتکار کافه

استخدام می کند.

اراذل و اوباشــی هــم بــه عنــوان دارودســته ،
همراهش می شوند، دفترکارش را در امن ترین جای 
ممکن و دور از دسترس ســایرین در طبقه ی دوم 
کافه اش قرار می دهد و دســتوراتش را هم از همان 
باال خطاب به زیردستانش بیان می کند و همگی نیز 
تحت فرمان )رئیس( ملزم به انجام کارها می شوند. 
به نظر هم نمی رســد که او رئیس بد و خودکامه ای 
برای گروهش باشد وظاهراً تنها به خاطر حفظ ظاهر 
و تحکیم جایگاهش در نظر جماعت مخالف، ادای 

رئیس ها را درمی آورد.
شــاید مهم ترین دســتور او درشــبانه روز به ادی 
یکی از کارگران کافه باشــد که فرفره میز بازی  را 
بچرخاند چون وینا عاشق صدای چرخیدن آن است!

امــا وینا ازیک جایــی ازنقش بازی کــردن و ادای 
مردها را درآوردن خســته می شــود و نیاز و میل 
شدید بازگشــت به ذات دنیای زنانه اش را احساس 
می کند پس دســت یاری به سوی دلداده سابقش

جانی لوگان دراز می کند که حاال مدتهاست به سبب 
حمل گیتار، جانی گیتارخوانده می شود. جانی لوگان 
این ششلول بند ماهر کسی است که پنج سال بعد از 
آنکه محبوبه اش وینا را رها می کند و قول ازدواج با او را 
زیر پا می گذارد به شهر بر می گردد.   اِما اسمال مورد 
حمایت ثروتمندان و مارشال ایالتی است از طرفی 
وینا به شدت مورد نفرت او است پس بیشتر مرد های 
شــهر هم در تقابل با او قرار می گیرند. در این میان 
برادر  اِما نیز کشته می شود و اما این جنایت را زیر سر 
وینا می بیند و از همین جا تقابل به اوج خود می رسد.

آتشی که ظاهراً خاموش شده و به قول جون کرافورد 
چیزی جز خاکستر نیست و دوباره سر بر می آورد و 
به حیات خودش ادامه می دهد. جانی گیتار در نهایت 
فیلمی است در ستایش همین دلدادگی و قدرت

بی حد جادوی دل بستگی، به خصوص وقتی هر 
دو دلداده زنده می مانند و  اِما اسمال که عمال نفرت 
و بی عالقگی را در هوا پخش می کند و صالبتش را 
به رخ دیگران می کشد، بازنده این میدان می شود.

البتــه که همه اینها به نحوی کامال هوشــمندانه 
و حســاب شــده به داســتان بــدل شــده اند. 
حاال شــاید فهــم این نکتــه که تروفو نوشــت:

»نیک ری هیچ وقت چیــزی را که می خواهد در 
فیلمش بگوید توضیح نمی دهد و روی معنای مورد 

نظرش تاکید نمی کند« اندکی روشن شود.
در بررســی چنین اثــری، فیلمی کــه به ظاهر 
وسترن اســت اما از یک فیلم با داستان عاشقانه 
چیزی کم ندارد و زن ها محور اصلی داســتان اند 
ذکر این نکته ضروری اســت کــه به اعتقاد کارل 
گوســتاو یونگ در وجود هر مردی روش زنانه ی

پنهانــی وجود دارد کــه نامش»آنیما« اســت و 
در نهــاد هر زنی منــش مردانه ای نهفته اســت 
کــه »آنیموس« نــام دارد. بدین صــورت که در 
وجود شــخصیت »وینا« خصلت هــای مردانه را 
از نخســتین صحنه ی حضورش و بــا اِلمان های 
مختلفی که به تصویر کشیده می شود، می بینیم. 
در فیلم اولین بــار وینا را، که افرادش او را رییس 
صــدا می کنند با هیبتی مردانــه و صدایی مقتدر 
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و دیگر در او نشــانی از زن وســترنر رئیس مآب 
نیست، کمی بعدتر  درهم می شکند و می گرید. 
یکــی از ظریف تریــن و بارزتریــن نشــانه های 
بازگشــت روحیه عاشــقانه ســابق به دستمال 
گــردن وینا مربوط می شــود کــه از فردای آن 
مالقات  ازرنگ ســبز به قرمــز تغییر می کند و 
به نشــانه عالقه به جانی تــا پایان باقی می ماند.

برگشــت وینا به دنیای زنانه اش جــدا از تغییر 
روحیات باطنی ودرونی، برای تفهیم تماشــاگر 
نمود ظاهری و بیرونی هم می یابد. درســکانس 
زیبایی تورکی درپی فرار از دســت مردان شهر 
و برای مخفی شــدن به کافه می رود. ورود او به 
کافه کات می شــود به وینا که با لباس سراســر 
ســفید و بلندی )شــبیه لباس عروسی( درحال 
نواختن نوای بســیار زیبایی با پیانو  است و ما با 
توجه به نوع فیلمبــرداری و قرارگرفتن دوربین 
به ذهنمان خطــور می کند که تورکــی را وینا 
پنهان کرده اســت  و وقتی جســتجوی مردان 
درکافــه به جایی نمی رســد این ظــن تقویت 
می شــود اما تورکی در زیر یکــی ازمیزها پیدا 
می شــود و تصور اولیه ما غلط از آب درمی آید.

وقتی مردان شهر و اما  از تورکی می خواهند که 
با بر زبان آوردن نــام وینا به عنوان عامل اصلی 
ســرقت بانک خود را از مجازات برهاند وینا یکی 
دیگر از چشمه های مردانگی و جوانمردانه اش را 
رو می کنــد و به تورکی می گوید که با انجام این 
کارجان خودش را نجات دهد. نکته جالب و قابل 
ذکر اینجاست که او این عمل مردانه را درلباسی 
کامــال زنانه انجــام می دهــد درحالی که تصویر 
تورکی چون پســربچه ای نحیف و محتاج کمک

در کنار  وینا جنبه ای دیگر از زنانگی او را آشکار 
می کند. زمانی که وینا برای جانی تعریف می کند 
که طی پنج سال گذشته اتفاقات زیادی را تجربه 
کرده اســت  و جانی که نمی خواهد این حرفها 
را بشــنود اما وینا که هنوز جانی را دوست دارد 
می خواهد با گفتن این حرفها کسی را که دوست 
دارد قانــع کند. این کنــش و واکنش که در دو 
ســکانس و با فاصلــه بندی مناســب به تصویر 
کشیده شده اســت بیانگر روح بیزاری عاشقانه 
است، نفرت و عشــق در این ابراز احساسات در 
هم آمیخته اســت. گره مستتر در این فصول به 
گونه ای اســت که بر خالف نیم ســاعت ابتدایی 
پرتنــش، با خنده ی واقعی وینا که خود از گفتن 
چنان حرف هایی بیشتر از جانی زجر می کشید 
تعلیقی برای تماشاگر می ســازد که سرانجام با 

شادمانی آشتی آن دو به اوج می رسد.
این تناقــض رفتــاری در وینا و جــدال وجوه 
مردانــه و زنانــه در صحنه پیــش از رویارویی 
نهایی به اوج خود می رسد. او به جانی می گوید:

»من می خــوام  بمونم. من می خوام بجنگم ولی 
نمی کشــم«. و جواب می شنود که: »برای جنگ 
باید بکشی من جور دیگه جنگیدن روبلد نیستم.« 
دیالوگ وینا به خوبی بیانگر تلفیق روحیه مبارزه 
جویانــه مردانــه و دلرحمی بعنــوان غریزه ای 
زنانــه در وجود اوســت که البته درآن شــرایط

بحرانی و دشوار قابل جمع نیستند.
جالب اینجاست که وینا تقریبا به چیزی که اعتقاد 
دارد و به زبان می آورد پایبند می ماند و به رغم تمام 
تهدید ها و روحیه سلطه جویانه و جنجگویانه اش 
تنها یک بار با اسلحه جان انسانی را می گیرد که

جالب این که این اوج درســت نقطه شروع فیلم 
اســت و شامل نیم ســاعت اول روایت است. در 
حالی فضای کافه به شــدت متشــنج اســت، و

بــه جز، جانی لــوگان که خــود را جانی گیتار 
معرفی کرده اســت و باب مســتخدم کافه همه 
عصبانی و متشنج اند. نیک ری همه شخصیت ها 
را در همین فضا دور هم جمع می کند تا یکی از 
جلوه های ناب توانایی های خود را به رخ بکشــد، 
حال آن که در وسترن اساســًا مکان و لوکیشن 
رخداد ها و وقایع فضای آزاد است و از این منظر 
هدایت بازیگران و میزانسن فیلم در چنین فضای 
متشــنج و بسته ای بسیار چشــمگیر و جسورانه 
است. از تمهیدات فضا سازی و شخصیت پردازی 
نیک ری می توان به سر و صدای طوفان شدیدی 
که بی وقفه در تمام طول این زمان می وزد اشاره 
کــرد، طوفانی که آدم های متعــددی را وادار به 
پناه گرفتن در کافه ی وینا می کند، حتی وقفه ی 
بین شخصیت ها  پرخاشگرایانه  دیالوگ های  بین 
را هم پــر می کند و تبدیل به نــوای اصلی این 
ســکانس می شــود. گروه چهار نفره راهزن که 
ورودی پر غوغا دارند نگاه های چپ چپ مالیگان

)ارنســت بورگنایــن( یکــی از این چهــار نفر 
و آمادگی دســت هایش برای شــلیک، ســرفه 
ناگهانــی کری )جان کارادایــن(، گیتار نواختن 
جانی و رقص کوتاه جیم ســر دســته راهزن ها

)اســکات برنــدی( با امــا از جملــه تمهیدات 
شخصیت پردازی می باشد.

درتمام طــول فیلم نکته برجســته و بارزی که 
درمــورد وینــا به چشــم می خورد کشــمکش 
جنبه های مردانه و زنانه در شــخصیت اوســت. 
فیلمســاز با توجه دقیق به بحث طراحی لباس 
و با تکیــه بربازی خوب کرافــورد تصویر جامع 
وکاملی از مسیر رفتاری وینا و پیروزی جنبه های 
زنانــه اش در پایان ارائه می کنــد. وینا در جایی 
از فیلــم خطاب به جانی گیتــار از چرایی رفتار 
مردانه اش پرده برمی دارد: »یه مرد میتونه دروغ 
بگه دزدی کنه و حتی آدم بکشه ولی تا وقتی که 
هنوز غرور داره بازم مرده )ولی( یه زن کافیه یه 
بار پاش بلغزه و اون وقته که دیگه کارش تمومه. 
باید خیلی برات آســون باشه که یه مرد باشی.«

او در اولیــن مالقــات شــخصی با جانی پس از 
سالها ضمن حفظ آن غرورمردانه و صحبت هایی 
سربســته از گذشــته اش تنها به ذکــر دلیلی 
از ســرکوبی روحیــه زنانه اش بســنده می کند: 
»اون )اشــاره به خودش( یــاد گرفت که دیگه 
عاشق هیچ مردی نشــه.« اما چون هرچه باشد 
اویــک زن اســت درمالقات  دوم، احساســات 
واقعی اش را ابراز می کند. این اولین باری  اســت 
که از آغاز فیلم او را بــا لباس زنانه ای می بینیم 
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فعال کنند! دریک طــرف وینا به عنوان قهرمان
داستان حضوردارد ودرسوی دیگر اِما که درقطب 
منفــی ماجرا با آن قامت کوتاه و صدای خشــن 
خودنمایــی می کنــد. تمام مــردان قصه تحت 
استیالی این دو زن قرار دارند. حتی حضور آدمی 
چــون جانی گیتار که قابلیت فــراوان قهرمانان 
بودن درفیلمی دیگر را داشت اینجا در زیر سایه 
زنــی چون وینا غریب بنظر می رســد. وینا و اِما 
درمیان زنان خنثی و منفعل آثار وسترن استثناء 
هستند و بعنوان محرک های اصلی و پیش برنده 

حوادث قصه خودنمایی می کنند.
نیکالس ری هم به درســتی این وسترن زنانه را 
بــا دوئل این دو به پایان می رســاند.ِ اما، وینا را 
زخمی می کند و وینا هم احتماال با تنها شــلیک 
عمرش، به زندگی ِاما خاتمه می دهد. وینایی که 
از همان نخســتین لحظات حضور جانی گیتار، 
بارقه هایی ازآن عشــق قدیم و روحیه ســرکوب 

شده زنانه اش را آشکارکرده بود.
وینــا پس ازرفتــن اِما و مردان شــهر از کافه و 
فرونشســتن گرد و غبارحضورشــان برای تغییر 
حال و هــوا ازجانی می خواهد کــه با گیتارش 

آهنگی بزند.

ترانــه فیلم را پگی لی مــی خواند که در حدود 
ســال 2000 در حــول و حوش 8۱ ســالگی با 
زندگی وداع کرد. پگی لی معروفیت جهانی خود 
را با جانی گیتار شــروع کرد. البته در این میان

موزیک فیلم در ردیف آثار جاودانه سینما قرار 
گرفته است. ویکتور یانگ آهنگساز جانی گیتار 
لئونارد برنســتاین آهنگساز برجسته است که 
آمریکایــی و رهبر ســابق ارکســتر نیویورک
بر این اعتقاد است که انطباق موسیقی و تصویر

در این فیلم به عالی ترین سطح ممکنه رسیده 
اســت. اگر تماشــاگر صدای فیلم را خاموش 
کنــد و دیالوگ هــا را از روی نوشــته بخواند 
و در همان حال موســیقی فیلم را از دســتگاه 
دیگری بشــنود به ذوق سرشــار و ذهن خالق

ویکتور یانگ در انتخاب ملودی ها و پاساژ های 
منطبق بــر فضا ها چهره ها ی شــخصیت ها و 

دیالوگ ها پی می برد. 
 

آن هم درمقام دفاع بــوده نه تهاجم و بالفاصله 
هــم اســلحه را به ســمت مردان شــهرپرتاب 
می کند تا بگوید با وجود سال ها ادعای مردانگی

)به لحاظ رفتارهای ظاهــری( همچنان روحیه 
زنانــه و طبــع لطیفش را حفظ کــرده و او را با 
جنگ و خشــونت کاری نیســت. حتــی کافه

)محل ریاست و بروزجلوه های مردانه اش( طعمه 
حریق می شود تا دیگرفقط او باشد وزنانگی اش.

امــا جایگاه جانی گیتار در این قصه کجاســت؟ 
مردی که فیلم به اســم او نامگذاری شــده و با 
او آغاز می شــود، کســی که در میــان جماعت

هفــت تیرکش، به جــای اســلحه گیتار حمل 
می کند ولی درصحنه برخورد با تورکی چشمه ای 
ناب از هنر تیراندازی اش را به نمایش می گذارد 
بــه ما می فهماند که او خیلــی پیش تر از اینکه 
جانی گیتار باشــد جانی لــوگان معروف که در 
تیراندازی نظیر نداشــته می باشد. پس می شود 
گفــت که گیتار جانی در زمــان صلح جایگزین 
اســلحه اش شــده و او در مواقع لزوم می تواند با 
ســازش نوای جنگ بنوازد. فیلم البته تقریبًا از 
میانه های داستان به بعد دیگر استفاده دراماتیک 
وکاربردی از ســاز گیتار نمی کنــد و تنها روی 
نام جانی گیتار مانــور می دهد. ظاهراً کارگردان 
از وقتی برای حمایت از وینا، دوباره اســلحه به 
دســت محبوب ســابق می دهد چنــدان تمایل

به بازگشــت به روال گذشــته و نمایش دوران 
گیتاری جانی ندارد اواًل چون دیگر کافه ای وجود 
نــدارد که جانی در آن برای مشــتریان بنوازد و 
ثانیًا او فراخوانده شــده است تا مرد زندگی وینا 
باشد، تا دیگر وینا مجبور به ادامه بازی در نقش 
مردانه اش نباشــد. به اعتقاد ری حاال بهتر است 

هرکسی کار و وظیفه خودش را انجام دهد.
شــاید زمانی کــه در نیم ســاعت ابتدایی فیلم 
جانی ســعی دارد احســاس ندامــت و ابهام در 
آینــده را از وینا پنهان کند و خود را خونســرد 
جلوه دهد، سیگاری از جیم عصبانی وکبریتی از 
ثروتمندترین فرد جمع می گیرد و از قهوه خوب 
و حضــور در آن جمع ابراز خوشــنودی می کند 
زمانی که سردسته راهزن ها می گوید جانی گیتار 

که اسم نیست، در پاسخ  آمرانه می گوید:
»کسی هســت که بخواهد عوضش کنه« شاید 
بــرای اولین بار وجه لــوگان جانی در آن لحظه 

خود را عیان می سازد.
امــا نکته ای که فیلــم را درمیان آثار شــاخص 
وســترن متمایز و برجسته می کند حضور دو زن 
در قطب های اصلی ماجراست و ما شاهد جدالی 
کامال زنانه در ژانری به شــدت مردانه هســتیم. 
هرچند هردوی آنها مجبورند برای بقا در دنیایی 
مردانه اســلحه به دست بگیرند وآنیموس شان را 
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1894: جـــان فـــورد در اول فوریـــه ی 1894 بـــا نام اصلی شـــان
آلویســـیوس اُفینی در کیـــپ الیزابت واقـــع در ایالت میـــن امریکا به 
دنیا آمد. او ســـیزدهمین و آخرین فرزند خانـــواده ای ایرلندی و مهاجر 

بـــود که نـــام خانوادگیش را به فـــورد تغییر داد.
1856: پدر جـــان فورد ، جان اگوســـتین آفینی و مـــادرش باربارا

کوران، هر دو در سال 1856 و در ایرلند به دنیا آمده بودند.
     1872: پدر و مادر جان فورد از ایرلند به ایاالت متحده مهاجرت کردند.

      1875: پـــدر و مـــادر جان فورد با هم ازدواج کردند و ســـه ســـال 
بعد به تابعیت کشـــور امریـــکا در آمدند و به تدریـــج صاحب 13 فرزند 

شـــدند. او ســـیزدهمین و آخرین فرزند خانواده است.
1913:  جان فورد در پورتلند تا ســـطح دیپلم در دبیرســـتان پورتلند

درس خواند.
1914: جان فورد با نام ســـینمایی جک فورد شـــروع بـــه بازیگری

در فیلم هـــا نمود. فیلـــم کالســـیک تولد یک ملت 1915 ســـاخته ی 
دیویـــد وارک گریفیث نمونه ای از فیلم هایی اســـت که جـــان فورد در 
آنها بـــازی کرد. در این فیلـــم در نقش یک عضو کـــوکالس کالن و به 

عنوان ســـیاهی لشـــکر ظاهر گردید.
1920 : بـــا ماری مک براید اســـمیت ازدواج نمـــود و از او صاحب دو

فرزند گردید.
در فاصله ی ســـال های 1917 تا 1970 بیش از 135 فیلم در سیســـتم 
اســـتودیویی کارگردانی کـــرد که اغلب آنهـــا محبوب تماشـــاگران و 

بودند. تجـــاری  فیلم هایی 
1914 : بـــه هالیـــوود آمد تا به عنوان دســـتیار تهیه پـــدر بزرگش، 
فرانســـیس را که بـــه صورت کارگـــردان قـــراردادی با یونیورســـال

کار می کرد، همراهی کند.
1917 تا 1921: با نام جک فورد به اســـتخدام یونیورســـال درآمد تا

فیلم هـــای کم هزینه ی وســـترن و درام حادثه ای بســـازد. در این مدت 
25 فیلم با شـــرکت ســـتاره ی قدیمی ســـینمای صامـــت، هری کری، 
ســـاخت که تنها یکی از آنها باقی مانده اســـت. شلیک مستقیم 1917.
1922 : به کمپانی فاکس پیوســـت و در آنجا با فیلم اســـب آهنین

1924 به عنوان کارگردانی صاحب سبک معرفی شد.
اســـب آهنین فیلمی حماســـی دربـــاره ی بنای نخســـتین خط آهن 

اســـتقبال عظیمی روبرو شد. با  سراســـری اســـت که 
1926: ســـه مرد خبیث را ســـاخت که موفقیت چندانـــی نیافت.

درامی سبک درباره ی هجوم برای غصب امالک داکو.
1927: تحـــت تاثیر عمیـــق فیلم طلوع اثر مورنائـــو، که برای فاکس

ســـاخته شـــده بود، دســـت بـــه ســـاختن یـــک سلســـله فیلم از 
جملـــه شـــبگرد ســـیاه 1929 زد کـــه متاثـــر از مورنائـــو بود.
شـــبگرد ســـیاه با صدا همراه بـــود و از جانـــب یکـــی از منتقدان

»درام موزیکال نئوواگنری« توصیف شده است.
1930: مـــردان بی زن، مهمتریـــن فیلم ناطق فـــورد، درامی مربوط

به یـــک زیردریایی اســـت کـــه در آن یک نفر باید کشـــته شـــود تا 
بقیه ی گـــروه زنـــده بمانند. فـــورد برای ایـــن فیلم از یک کشـــتی 
زیردریایی اســـتفاده کرد و عالوه بـــر نوآوری های دیگـــر، دوربینش را 
در محفظـــه ای شیشـــه ای به زیر آب برده اســـت. این فیلـــم همچنین

جان فورد از کارگردانان عتیقه ایی اســـت که توســـط مبدعـــان تئوری مؤلف 
کشـــف، و به جهان ســـینمایی به عنوان یک مؤلف تمام عیار معرفی شـــد. 
او به جهت اِلمان های مشـــترکی کـــه در آثار خود دارد و بـــه تدریج به یک 
ســـبک و یا زبانی ســـینمایی که منحصر به خود اوســـت، به عنـــوان مؤلف 
بازشناســـی شـــد و مورد احترام و اقبال بسیاری از ســـینما دوستان و حتی 
منتقدین عصر خویش قرار گرفـــت. در میان آثار متعدد و فـــراوان جان فورد، 
فیلم جویندگان دارای جایگاه و منزلت ویژهای اســـت. زیرا توانســـته اســـت 
الگو و ســـاختاری بیآفریند که در فیلمهای ژانر وســـترن بعـــد از خود تاثیرات 
بســـزایی بگذارد. عالوه بر اینهـــا،  او با اثری همانند جوینـــدگان، بر مولفه 
های ژانر وســـترن صحه گذاشـــته و به تثبیت آن یاری رســـاند. مولفه هایی 
کـــه در این ژانر، بارها مورد اســـتفاده قـــرار گرفته،  اما به دلیل عدم انســـجام 
و ترکیببندی دقیـــق در تعدادی از آثار این گونه ی ســـینمایی، میرفت که به 
تدریج اصالت و هویت ژانر وســـترن را مخدوش نمایـــد. جویندگان به زیبایی 
و با مهـــارت کم نظیر کارگـــردان، مهر تایید ســـر آغاز همـــکاری فورد با 
دادلـــی نیکولـــز فیلمنامه نویس و جوزف اگوســـت فیلمبـــردار بود که 
همکاری مشترکشـــان ادامـــه یافت و در چنـــد فیلم موثـــق ثمر داد.
1931: َارو اســـمیت، ملهم از رمان ســـینکلر لوییس که مورد توجه

منتقدان قـــرار گرفت و از فیلم هـــای پرفروش ســـمیول گلدوین برای 
یونایتد آرتیســـت بود.

1932: فیلم مورنائو وار پســـت هوایی که برای یونیورســـال ساخته
شـــد و کارل فروند فیلمبردار آن بود )فروند برخـــی از فیلم های مورنائو 

بود( کرده  فیلمبرداری  را 
1933 تا 1935: ســـه گانـــه ی کمپانی فاکس تحـــت عنوان کلی

»امریکانا« )که ســـتاره ی مشـــهور طنـــز ویل راجرز نقـــش اول آنها را 
ایفا کرده اســـت( بـــه نام های دکتـــر بـــول 1933، قاضی روحانی 

.1935 رودخانه  خم  در  بخار  کشـــتی   ،1934

نام من جان فورد است، من وسترن می سازم
نویسنده: سحر سلیمانی 
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84



1934: محافظ گمشـــده، یـــک فیلم حادثـــه ای کویـــری برای
»آر کی او« ساخت.

1935: خبرچین ، فورد با این فیلم از جانب منتقدان مورد تحســـین
 قرار گرفت و به عنوان یکی از چهره های شـــاخص ســـینما شـــناخته شد. 
این فیلم اقتباســـی از رمان لیام اُ فالهرتی اســـت و فـــورد آن را با هزینه ی 
اندک و ســـرعت زیاد برای کمپانـــی »آر کی او« ســـاخت. خبرچین اگرچه 
کم هزینه بـــود اما نبوغ هنری وان نســـت ُپلگیز، طراح فیلـــم، را در اختیار 
داشـــت. ایـــن فیلم پر تمثیـــل درباره ی مرد نادانی اســـت کـــه در جریان 
انقـــالب ایرلند در 1922 یاران خـــود در ارتش را به خاطـــر پول لو می دهد 
و ســـپس دچار ناراحتی وجدان می شـــود،  اما ســـر انجام توســـط ارتش 
انقالبی ایرلند محاکمه و اعدام می شـــود. جوزف اگوســـت ایـــن فیلم را با 
دقت نظر فراوانی فیلمبـــرداری کرده، چنانکه فیلم های اکسپرسیونیســـتی 
آلمانی و ســـبک کامرشـــپیل فیلم را زنـــده می کند،  بویـــژه هنگامی که با 

اســـتفاده از دوربین ذهنی وجـــدان گناهکار خبرچیـــن را القا می کند.
1936: زندانی شـــارک آیلنـــد، از این تاریخ به بعد جـــان فورد به

طرح هایی روی آورد که محتوای اجتماعی و تاریخی بیشـــتری نســـبت 
بـــه فیلم های حادثـــه ای داشـــتند. این فیلـــم داســـتان واقعی دکتر 
ســـمیول ماد اســـت که به ناحـــق متهم بـــه قتل لینکلن می شـــود.
1936: ماری اســـکاتلندی، یک تراژدی سیاســـی هوشـــمندانه بر
اســـاس نمایشـــنامه ای ازماسول اندرســـون اســـت که دادلی نیکولز آن

 را اقتباس کرد.
1936: خیش و ســـتارگان اقتباسی از شون اکیســـی. داستان گروه

کوچکـــی از ارتش انقالبـــی ایرلند بود کـــه پایگاه انگلیســـی ها را به 
مدت بیســـت و چهار ســـاعت به محاصره در مـــی آورند.

1937: گردباد، نا معمول ترین و در عین حـــال پرفروش ترین فیلم
فورد. این فیلم که محصول مشـــترک »ســـمیول گلدویـــن« و »یونایتد 
آرتیســـت ز« بـــود به زندانی شـــدن بـــی رحمانه ی جزیره نشـــینان 
دریای جنوب توســـط فرمانـــدار اروپایـــی و ظالم آن می پـــردازد و با 

یک صحنـــه  طوفان گرمســـیری به پایان می رســـد.

1939: سه فیلم از بهترین آثار فورد به نمایش در آمد.
1939: دلیجـــان فورد بـــا این فیلم، که توســـط والتـــر ونجر برای

»یونایتتد آرتیســـت ز تهیه شـــده بود، پس از ســـیزده ســـال دوباره 
به وســـترن بازگشـــت و گونه ی وســـترن را با همین فیلـــم احیاء کرد، 
چنانکه تا بیســـت ســـال بعد از گونه های محبوب ســـینما شد: قصه ی 
ســـفر خطرناک یک گـــروه ناهمگون از ســـطوح مختلـــف اجتماعی در 
فیلـــم دلیجان که فیلـــم نامه اش را دادلی نیکولز نوشـــته بـــود، بعدها 
یکی از درونمایه های کالســـیک فوردی شـــناخته شـــد. )پیچیده شدن 

شـــخصیت انســـانی هنگامی که تحت فشاری ســـخت قرار می گیرد(.
1939: آقـــای لینکلن جوان فورد این فیلم را بـــرای کمپانی فاکس

ساخت، فیلمی که شکل گرایی آن امروزه مورد تحسین است.
1939: طبل های ماهاک این نخســـتین فیلم رنگی جان فورد اســـت، 
کـــه صحنه های آن در مکان اصلـــی و در جنگل های واســـتاش و ایالت 
نیویـــورک در دوران انقـــالب امریـــکا را بـــا مهارتی خیـــره کننده به

تصویر می کشد.
1940: خوشـــه های خشـــم فورد در این دهه قدم در دوران شـــکوفایی

خالقه ی خود نهاد. خوشـــه های خشم، که شـــاید مهم تریـــن فیلم هالیوود 
دربـــاره ی رکود اقتصادی امریکا باشـــد، از رمانی به همین نام از جان اشـــتاین 
بک توســـط نانلی جانسن اقتباس شـــد. و به خانواده ی کشـــاورز و بی زمین 

می پردازد کـــه در دوره ی رکود اقتصادی به کالیفرنیـــا مهاجرت می کنند.

1940: سفر طوالنی به خانه  اقتباس از نمایشـــنامه ی یوجین اونیل
1940: جاده ی تنباکو اقتباس

1941: دره ی من چه سرســـبز بود آخرین فیلـــم فورد پیش از جنگ
جهانـــی دوم. بر اســـاس رمانی به همین نـــام از ریچـــارد لیولین. این 
فیلـــم رمانتیک و نوســـتالژیک، دربـــاره ی زوال یک خانـــواده ی معدن 
دا ِولشـــی و جامعه ی کوچکی اســـت کـــه در آغاز قرن بیســـتم در آن 

می کنند. زندگـــی 
1942: نبرد میدوی اســـکار بهترین فیلم مســـتند را گرفت. جان فورد 
در جریـــان جنگ به نیـــروی دریایی پیوســـت و بـــرای دفتر خدمات 
اســـتراتژیک )OSS(  این فیلم مســـتند را ســـاخت. ) بـــه عنوان فیلم 
ســـینمایی پخش شـــد( جان فورد به ریاســـت بخش فیلمبـــرداری در 
محل متعلق به OSS انتصاب شـــد ، این اداره بعدها به CIA تبدیل شـــد.
1943: هفت دســـامبر با فیلمبرداری گرگ تولند، برنده ی اســـکار

بهترین فیلم شد.
1945: آنهـــا بی ارزش بودند نخســـتین فیلم پـــس از جنگ فورد،

داســـتان ســـربازی اســـت که در اســـتفاده از قایق های PT در جریان 
تخلیـــه ی امریکایی هـــا  از فیلیپین پیش قدم شـــد.

1946: کلمانتین عزیزم از زیباترین وســـترن های حماســـی است که 
تاکنون ســـاخته شـــده و به وقایع جنـــگ با تفنگ میان بـــرادران ارپ 
می پـــردازد. این فیلـــم از لحاظ بصری جـــزء شـــاعرانه ترین آثار فورد 

می آید. شـــمار  به 
1946: فـــورد در این ســـال یک کمپانـــی به نامآرگوســـی پیکچرز

کورپوریشن با شرکت ماریان سی کوپر تهیه کننده، تاسیس کرد.
1947: فراری نخســـتین فیلم این کمپانی، کار مشترک فورد نیکولز،
 اقتباســـی از رمـــان قـــدرت و افتخـــار اثـــر گراهام گریـــن بود که

در 1940 نوشـــته شـــده بـــود و فراری نـــام گرفت. فیلـــم فراری با 
امیلیو فرناندز ســـاخته شـــد  همکاری کارگردان برجســـته ی مکزیکی 

که از نظـــر درونمایـــه و تکنیک یادآور خبرچین اســـت.
1948: بـــرای فیلـــم کلمانتین عزیزم جایزه ی ربـــان نقره ای انجمن

ملی روزنامه نگاران  فیلم ایتالیا را کسب کرد.
1948-1950: کســـب جایزه ی لوکارنو برای فیلم وقتی ویلی به خانه
بـــر می گـــردد 1950. و جایـــزه ی بهتریـــن کارگردانی بـــرای فیلم

چل آپاچی 1948.
1949-1950: ســـه گانه ی ســـواره نظام ســـه وســـترن درخشان و

اســـطوره ای که فیلم نامـــه ی هر ســـه را فرنک س. ن.جنت نوشـــت 
و عبارتنـــد از: دختـــری با روبـــان زرد 1949، ریـــو گرانده 1950، 
کاروانســـاالر 1950. این ســـه گانه به همـــراه دو فیلم دیگـــر، امروزه 
از بهتریـــن دســـتاوردهای این کارگـــردان ارزیابی می شـــوند. دو فیلم 

دیگر: مرِد آرام و خورشـــید به روشـــنی میدرخشـــد است.
1952: مرد آرام فتحنامه ای نوســـتالژیک از زندگی روستاییان ایرلندی
که در مکان اصلی و در میان خانواده ی فینی کانه مارا فیلمبرداری شـــد.
1952: جایزه ی بین المللی شـــیر طالیی جشـــنواره ی ونیز را برای

فیلم مرد آرام به دست آورد.
1953: خورشـــید به روشنی می درخشد بازســـازی فیلم پیکارسک

قاضی روحانی است.
1953: بـــرای فیلم خورشـــید به روشنی می درخشـــد نامزد اول 

جشنواره ی کن بود.
از غبـــار ســـرخ 1932  فیلـــم  بازســـازی  موگامبـــو   :1953

ویکتور فلمینگ بود.
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1954: فـــورد چهار بار نامـــزد جایز ی بهترین فیلـــم از نگاه انجمن
کارگردانـــان امریـــکا بود که یـــک بار در ســـال 1953 بـــرای فیلم

مرد آرام موفق به کسب آن شد.
1955: جایزه  ویژه ی دســـتاوردهای سینمایی را از جوایز گلدن گالب

به دست آورد.
1955: صف طویل خاکســـتری زندگی نامه ی یـــک مربی ورزش به

نام مارتی ماهر و نخستین فیلم سینماسکوپ فورد بود. 
1956: جوینـــدگان امروزه به عنوان یکی از بزرگترین وســـترن های

تاریخ سینما شناخته می شود.
1957: بال های عقاب  زندگی نامه ی دوســـت فورد به نام اسپینگ وید،

کـــه قهرمان پروازهای هوایـــی در جریان  جنگ جهانـــی اول بود و پس 
از آن کـــه در یک تصادف فلج شـــد بـــه فیلم نامه نویســـی روی آورد.

1957: برآمدن ماه ســـه گانه ای از افســـانه های ایرلندی، که در مکان 
اصلی فیلمبردای شد و توسط بازیگران تئاتر آبی اجرا شد.
1958: روز گیدئن فیلمی از شیوه ی کار پلیس لندن.

1958: آخرین هورا فیلمی اســـت درباره ی سیاستمداران شهر باستون 
که از رمان پرفروش ادوین رکانز اقتباس شده است.

1959: ســـواره نظام حماسه ای بی ســـروته از جنگ های داخلی که
بر اســـاس یک لشـــکر کشـــی واقعی به عمق جنوب در 1863 ساخته 

است. شده 
1960: گروهبان راتلیج، درامی اســـت دادگاهی درباره ی یک سوارکار

سیاهپوســـت به جـــرم قتل یـــک زن سفیدپوســـت، و به شـــیوه ی 
بازگشـــت به گذشـــته )فلـــش بک( روایت شـــده و توســـط بـــرت گله نن 

به صـــورت رنگـــی و بـــه ســـبک اکسپرسیونیســـتی فیلمبـــرداری
شده است.

1961: دوســـوار، بازگویی بدبینانه ی جســـتجوگران است و به تبادل
یک روگان سفیدپوست با قبیله ی کمانچی ها می پردازد.

1962-1965: از شـــکل گرایـــی موجـــود در آثـــارش روی گرداند
و هنرمندی رو به افول شناخته شد. 

1962: مردی که به لیبرتی واالس شلیک کرد.
1963: صخره ی داناون

1963: هفت زن
1964: پاییز قبیله ی شاین.

1971: جایزه ی افتخاری شـــیر طالیی جشنواره ی ونیز را کسب کرد.
1973: در این ســـال ریچارد نیکســـون رییس جمهـــور وقت امریکا 
مدال آزادی ریاســـت جمهـــوری را به فورد اعطا کرد و در همان ســـال، 
انجمن فیلم امریکا اولین جایزه ی دســـتاورد ســـینمایی خـــود را به او 

داد. اختصاص 
1973: جـــان فورد در 31 اگوســـت 1973 بر اثر ســـرطان معده در

سن 79 سالگی در کالیفرنیای امریکا در گذشت
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جان فـــورد از کارگردانان عتیقه ایی اســـت که 
توسط مبدعان تئوری مؤلف کشـــف، و به جهان 
ســـینمایی به عنوان یـــک مؤلف تمـــام عیار 
معرفی شـــد. او به جهت اِلمان های مشـــترکی 
که در آثـــار خود دارد و به تدریج به یک ســـبک 
و یا زبانی ســـینمایی که منحصر به خود اوســـت، 
به عنوان مؤلف بازشناســـی شـــد و مورد احترام و 
اقبال بســـیاری از سینما دوستان و حتی منتقدین 
عصر خویش قـــرار گرفت. در میـــان آثار متعدد 
و فراوان جـــان فورد، فیلم جوینـــدگان دارای 
جایگاه و منزلت ویژهای اســـت. زیرا توانســـته 
است الگو و ســـاختاری بیآفریند که در فیلمهای 
ژانر وســـترن بعد از خود تاثیرات بسزایی بگذارد. 
عالوه بر اینهـــا، او با اثری هماننـــد جویندگان، 
بـــر مولفه های ژانر وســـترن صحه گذاشـــته و 
به تثبیت آن یاری رســـاند. مولفـــه هایی که در 
ایـــن ژانر، بارها مورد اســـتفاده قـــرار گرفته، اما 
به دلیل عدم انســـجام و ترکیببنـــدی دقیق در 
تعـــدادی از آثار این گونه ی ســـینمایی، میرفت 
که به تدریـــج اصالـــت و هویت ژانر وســـترن 
را مخـــدوش نمایـــد. جویندگان بـــه زیبایی و 
بـــا مهارت کـــم نظیر کارگـــردان، مهـــر تایید

و نهایی را برای تثبیت شـــاخصه های ژانر وسترن 
زد و باعث تقلید و تکریم ســـایر فیلمسازان قرار 
گرفته و به بقـــای این ژانر کمـــک فراوانی کرد. 
در بررســـی ویژگی های گونـــه ای )ژانری( فیلم 
آثار  کلیت  در  کـــه  آنچه  مطابـــق  جویندگان، 
وســـترن مشـــاهده میشـــود میتوان به موارد

زیر پرداخت.

ابتدایی وارد می شود  قهرمان فیلم در ســـکانس 
و در ســـکانس پایانی پشـــت به صحنه از همگان 
فاصلـــه می گیـــرد. قهرمـــاِن تنهـــا، یکی از 
مولفه های ژانر وســـترن اســـت. او بدون چشم 
 داشـــت خاصـــی و تنهـــا به دلیل یک ســـری 
خلقیـــات و ویژگی هـــای اخالقی کـــه به آنها 
پایبند اســـت، عمـــل می کند و بـــه آدم هایی 
که بر آنهـــا وارد شـــده یاری می رســـاند و به 
مســـیر نامعلومی که از آن آمـــده بازمی گردد. 
در جوینـــدگان ایتـــن )جان ویـــن(، از جنگ 
بـــرادرش می پیوندد.  خانواده ی  به  و  برگشـــته 
ورود او بـــا تعّدی های متعدد سرخپوســـتان به 
منطقـــه مصادف اســـت. زمانی ایـــن تجاوزات 
به قهرمان داســـتان انگیزه ی حرکـــت و پویایی

می دهـــد که به جـــز دختر بـــرادرش، و مرد 
جـــوان دورگـــه درون خانواده )پســـرخوانده

بـــرادر(، همـــه ی اعضـــای خانواده کشـــته 
ما  و  قهرمان عزم ســـفر می کند،  می شـــوند. 
قهرمـــان« جوزف  نظریه ی »ســـفر  یاد  به  را 
کمبـــل می اندازد. او ســـفری را باید آغاز  کند 
اندوخته ها  حامـــل  مســـیر  انتهای  در  کـــه 
تغییر  معمـــوال  باشـــد.  بســـیاری  تجارب  و 
شـــخصیت و تحول درونی قهرمان نخســـتین 
عایدی اســـت کـــه حاصل می گـــردد. اما در 
از آنچنان توانمندی و دارایی  ایتن،  جویندگان، 
برخوردار اســـت که ما در طول فیلم شـــاهد 
مصرف و بـــه کارگیری آن هســـتیم و تحول 
آنچنانی در خـــود او نمی بینیم. نـــگاه پایانی 
او بـــه خانواده هایی که از تـــالش و مرارتش

بازگشتش  و  رســـیده اند  نســـبی  آرامشی  به 
بـــه دامن طبیعـــت، بیننده را قانـــع می کند 
از آنکه چیـــز جدیدی برای  ایتن بیـــش  که 
خود به دســـت آورد، شـــرایط بهتری را برای 
دیگـــران رقم زده اســـت. او حتی به کشـــف 
نوینـــی از خود هـــم نائل نمی شـــود. آنچه 
که قهرمانی در این ســـن و ســـال نیاز دارد، 
دیگران. از رضایت  اســـت  درونی  رضایتمندی 

جویندگان؛  وسترن کالسیک -  ژانر به مثابه تاریخ

خالصه داستان
ایتــن، مردی نظامی که به خانه ی برادرش بازگشــته و با حوادث ناگواری روبرو 
می شــود. خانواده ی  بــرادرش به جز دختــر کوچک خانواده و پســرخوانده ی

دو رگه )مارتین(، به دســت سرخپوستان کشته می شوند. ایتن به همراه مارتین 
جســتجویی برای یافتن دختر آغاز می کنند. آنها پس از کشتن افراد قبیله ای از 

سرخپوستان و رهبر قبیله، دختر را آزاد کرده و به خانه بازمی گردند.
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بازگردد.  خانـــه  بـــه  پیروزمندانه  می کنـــد 
عـــالوه بر اینها، در بیشـــتر مـــوارد، نماهایی 
کـــه از خانه به عنوان مامن و مســـکن زندگی 
گرفته می شـــود، ســـقف خانه، حضور دائمی 
دارد. ســـقف خانه، سرپناهی اســـت برای در 
امـــان ماندن و لـــذت بـــردن از روابط. وقتی 
که شـــخصیت های داســـتان در خانه هستند 
ســـقف خانه به آنهـــا و به بیننده احســـاس 
در  وقتی  و  آرامـــش می بخشـــد  و  امنیـــت 
بیرون خانـــه حضور دارند، آســـمان نامحدود 
کـــه در نماهایی ســـه چهارم قـــاب تصویر 
را بـــه خود اختصـــاص می دهـــد، خودنمایی 
می کنـــد. جهـــان بیـــرون از خانـــه، امکان 
و  می دهد،  مـــردان  بـــه  جـــوالن  و  حرکت 
امید به بازگشـــت را بر زنـــان ارزانی می دارد.

ســـنتی  زندگی  الینفـــک  جـــزء  مراســـم 
اســـت. تمامـــی ســـاختار ژانـــر وســـترن، 
چـــه در محتـــوا و چـــه در شـــکل، مبتنی 
داســـتان گویی  ســـنت  اســـت.  ســـنت  بر 
و شـــخصیت پردازی  ســـنت  روایـــت،  و 

قهرمان و ضدقهرمان، ســـنت تضاد خیر و شر، 
ســـنت پایبندی به اخالق و زندگی انســـانی، 
ســـنت نگرش به زندگی مـــادی و متافیزیک 
و...، همگـــی در ژانر وســـترن از جایگاه مهم 
و واالیـــی برخوردارنـــد. مراســـم و آیین، که 
بخش اساســـی ایـــن سنت هاســـت در جای 
جـــای فیلـــم جویندگان، نمایان می شـــود.

بـــر ســـر میـــز،  از آداب غـــذا خـــوردن 
یـــا و  مهمانـــان  از  اســـتقبال  آداب 

کشـــته  خانواده ی  عـــزای  مراســـم  مردان، 
شـــده و دعـــا خواندن بر ســـر مزارشـــان، 
مراســـم عروســـی و آداب لباس پوشـــیدن 
برای خوانـــدن خطبه ی  آمادگی  کشـــیش و 
عقد، تا مراســـم جـــدال و زد و خـــورد دو 
داماد بر ســـر یک عـــروس، همگی دارای 
اســـت  شـــده ای  تعریف  ضوابط  و  قاعده 
که بایـــد مراعات شـــده و بـــه بهترین 
نحـــو، اجرا گردنـــد. اصرار فیلمســـاز بر 
بازنمایـــی مراســـم، هـــم از خصوصیات
هنرمندانه اوســـت و هـــم از ویژگی های

ژانر وســـترن که در جویندگان و دیگر آثار 
جـــان فورد، بروز و ظهور آشـــکاری دارد.

را خانواده  هســـته ی اصلی داستان وســـترن 
تشـــکیل می دهـــد. در جوینـــدگان، وجود 
خانـــواده ای موجـــود، بر باد مـــی رود و کل 
حوادث و اتفاقات در مســـیر تداوم و بازسازی 
و یا جایگزینـــی آن قرار می گیـــرد. در کنار 
آن، خانـــواده ی جوان تـــری هـــم در حـــال 
شـــکل گیری اســـت. برآیند همـــه نیروهای 
حاضر در داســـتان، در خدمـــت تثبیت مجدد 
و تحکیـــم خانـــواده اســـت. حتـــی توجه و 
جســـتجو برای یافتن میراث خانـــواده که در 
ایـــن فیلم، دختر گمشـــده اســـت، با چنین 
رویکردی صـــورت می پذیرد. آداب و رســـوم 
درون خانـــواده، که بارزتریـــن نمود آن روابط 
آدمها در زمان خوردن و آشـــامیدن بر ســـر 
میـــز غذا و یـــا زمان خواب اســـت، مفصل تر 
افراد  ارتباط  می شـــود.  پرداخت  همیشـــه  از 
در این شـــرایط بـــا ریزبینی و نکته ســـنجی 
بر بیننده مســـلم اســـت  بیان می گـــردد و 
باشـــد که  اینجـــا تنها جایـــی می تواند  که 
جهان هســـتی آرامش و طمانینـــه می یابد و 
بـــرای حفظ آن حتی و باید از جان گذشـــت. 
اســـت  آغازی  می شـــود،  نابود  خانواده  وقتی 
برای بســـیج همه ی امکانـــات و توانمندی ها، 
در مسیر ســـاخت دوباره ی آن. در جویندگان 
هـــم خانه می ســـوزد و هم اعضـــای خانواده 
می میرنـــد و فقط از آن، دختـــری که مظهر 
باروری و تداوم نســـل اســـت و پســـری که 
هرچند دو رگه اســـت امـــا در از میان بردن 
تضادهـــای موجود در جامعه و تداوم شـــکل 
باقی  آمریکایـــی خانـــواده تالش می کنـــد، 
می ماننـــد. دیگـــر بایـــد از تقابل نـــژادی و 
کشت و کشـــتاری فرسایشـــی و طاقت فرسا، 
به ســـمت زندگانـــی مســـالمت آمیز حتی با 
تلفیـــق نژاد و قومیـــت تغییر مســـیر داد تا 
دوباره خانواده شـــکل بگیـــرد و نهاد بنیادین 
آن در ســـاماندهی جامعه نقش اصلیش را ایفا 
افرادی  بهترین  کار  ایـــن  بـــرای  زنان  نماید. 
هســـتند که به آشفتگی و نابســـامانی دنیای 
خشـــن و درنده خـــوی مردان افســـار زده، و 
همه ی نیروهـــای طبیعی و جنســـیتی را در 
خدمت شـــکل گیـــری و انســـجام خانواده، 
بـــه کار می گیرنـــد. عشـــق و ابـــراز محبت 
یـــا محصول وضعیت تثبیت شـــده  اســـت و 
چنین  آفرینـــش  بـــرای  محرک  موتـــور  یا 
شـــرایطی. مارتین اول به عشق خواهر، که در 
بســـتر خانواده شـــکل گرفته، تن به سختی 
می دهد و ســـپس به خاطر نهـــال مهری که 
مابین او و همســـر آینده اش جوانه زده، سعی

خانواده

مراسم و آیین
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بازنمایی  و  شـــخصیت ها  یکایـــک  پرداخت 
نیـــز  تکرارشـــونده  الگوهـــای  و  تیپ هـــا 
بیشـــتر از نمایـــش جزئیـــات اجتمـــاع و 
در  اســـت.  معلوم  جامعه،  اعتبـــار  و  ارزش 
جوینـــدگان، همه ی زنها و مـــردان و حتی 
خصلت های  و  خصوصیـــات  دارای  کودکان، 
یکسان شـــده ای که به عالئق و احساســـات 
قهرمان  نیســـتند.  باشـــند،  بی توجه  آنهـــا 
داســـتان جویندگان حتی شـــبیه قهرمانان 
دیگـــر آثـــار وســـترن نیســـتند. او اجازه 
نمی دهـــد که افـــکار و امیالـــش را جامعه 
اجتماعی  غیرمنعطـــف  ضوابط  و  قواعـــد  و 
نادیده بگیرد. در برابر کشـــیش می ایســـتد 
مشـــاهده  را  جمـــع  مقاومـــت  وقتـــی  و 
می کند، وعـــده ی اثبـــات و حقانیت دالیل 
و تفکـــرات خود را می دهـــد. همه آدمهای 
ایده آل های  و  آزادی  از  میزانـــی  از  فیلـــم 
به  را  جمع  از  پیـــروی  بهره مندند.  فـــردی 
می پذیرند  فـــردی  آرمانهای  تحقـــق  امید 
و اگـــر گله و شـــکایتی داشـــته باشـــند

فردیت  پیـــش می روند کـــه  تـــا جایـــی 
آینده  شـــان در فضای نا امنـــی و تزلزل به 
ایتن و مارتین در روند ســـفر و ســـر نبرد. 

فردیت

تن  هم  خواســـته های  به  زمانی  جســـتجو، 
امیال  و  منافـــع  جمع شـــان،  که  می دهند 
بدارد. مصـــون  خطرات  از  را  فردی شـــان 

احســـاس  که  زمانی  تا  منتظـــر،  نوعروس 
مارتین  و عشـــق  مورد محبـــت  می کنـــد 
دلبخواهی  و  شـــیرین  آینده   و  دارد  قـــرار 
انتظـــارش اســـت، تحمـــل می کنـــد  در 
ارتباط  وقتـــی  اما  می بنـــدد.  فـــرو  دم  و 
متوجه  را  زن سرخپوســـتی  بـــا  مارتیـــن 
مشـــترک  زندگی  به  نســـبت  و  می شـــود 
بـــا او ناامید می شـــود، رونـــد زندگی اش 
مرد  با  می خواهـــد  و  گرفته  دراختیـــار  را 
خواســـتگار  دو  جدال  کند.  ازدواج  دیگری 
رویداد  خشـــونت،  عیـــن  در  او،  ســـر  بر 
جـــذاب و دلنشـــینی برای او به حســـاب 
می آیـــد.  در مجمـــوع، جوینـــدگان به 
وســـترن  ژانر  در  مانـــدگار  اثری  عنـــوان 
ســـینمای  در  کم نظیـــر  شـــاهکاری  و 
کالســـیک و جان  فورد، نه تنهـــا پایبندی 
و التـــزام خـــود به ژانـــر وســـترن را به 
همـــراه دارد، بلکـــه بر امـــکان خالقیت و 
گونه ی  این  بســـتر  در  متفاوت  آفرینشـــی 
می کند. پافشـــاری  ســـینمایی،  پرمخاطب 

اگـــر به کلیـــت فیلم هم توجـــه و دقت الزم 
برای  جویندگان  کنیم، جســـتجوی  مبذول  را 
یافتـــن و بازگردانـــدن دختر گمشـــده نیز، 
مراســـمی اســـت که در دل خود خرده مراسم 
بســـیاری را جای داده و به کل اثر ســـاختاری 
کالســـیک و منظمی بخشـــیده اســـت. زیرا 
نظـــم و انضباط و تقـــدم و تاخـــر در انجام 
مراســـم و دقت در جزئیات بـــه همراه احترام 
از ضروریات آن محســـوب می شود. قواعد،  به 

بـــا  هیـــچ گاه  مـــا  وســـترن  ژانـــر  در 
صفت هایـــی همچـــون انبـــوه و فراوانـــی 
در  چیز  همـــه  نیســـتیم.  مواجه  بســـیار، 
حداقـــل ممکن وجود دارد و آدمها بر ســـر 
ایـــن حداقل هـــا در کشـــمکش و تعاملند. 
پیرامون  یـــک خیابان کـــه  و  چنـــد کلبه 
آن را مزارعـــی پراکنـــده بـــا کلبه هایـــی 
یـــک  می دهـــد.  تشـــکیل  تک افتـــاده، 
کالنتـــر و یک بانـــک و یک کافـــه و یک

قهرمـــان و به تبـــع آن یـــک ضدقهرمان. 
در جوینـــدگان، مرد مســـنی در موقع نیاز 
کشیش اســـت و در شـــرایط خاص کالنتر. 
اســـت  داســـتان  محور  که  خانـــواده   یک 
و بـــه محض متالشـــی شـــدن، خانواده ی 
دو  می شـــود.  آن  جایگزیـــن  دیگـــری 
دلداده ای که در حســـرت تشـــکیل زندگی 
آتـــی ســـال ها بـــه انتظـــار نشســـته اند. 
منطقـــه  جغرافیایـــی که حتی در مســـیر 
و  اســـت  یکســـان  بلندمدت،  جســـتجوی 
فقـــط بـــا تغییر فصول شـــکل و شـــمایل 
عـــوض می کنـــد. و جالب تـــر آنکـــه یک 
آســـمان داریم و یک دختـــر نوجوان و یک 
دختـــر دم بخت و یـــک معلم بازنشســـته. 
در نهایـــت یـــک ماجـــرا و یـــک روایت 
سرراســـت، بـــا کمتریـــن خرده پیرنگ،  که 
عامه  برای  و شـــیرینی خاصی  از ســـادگی 
هرگونه  از  و  اســـت  برخوردار  تماشـــاگران 
مبراســـت.  معماپـــردازی   و  پیچیدگـــی 

فردیت موجود در وســـترن، یکـــی دیگر از 
هر  آدمها  اســـت.  ژانـــر  این  ویژگی هـــای 
چند در بســـتر و محیط خانـــواده و جامعه 
اما  می کننـــد،  زندگی  و  می یابنـــد  رشـــد 
هـــر یـــک از فردیتـــی منحصر بـــه خود 
بـــه همین دلیل اســـت که  برخوردارنـــد. 
شـــخصیت پردازی در وســـترن از جایـــگاه 
اســـت. برخـــوردار  خاصـــی  اهمیـــت  و 

کمّیت
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گونه ای  بـــه  وســـترن  ژانر  بزرگ  کارگردانان 
اســـاتید اکثر کارگردانان بعد از خود حســـاب 
را  او  از جان فورد که کوروســـاوا  می شـــوند. 
بســـیار بـــزرگ می خواند گرفته تا ســـرجیو 
لئونـــه، ســـینما و رابطه ی آن بـــا مخاطب را 
هرکـــدام به شـــیوه خـــود تعریـــف کردند 
و بـــه کرانه هـــای ایـــن بحر عظیـــم نوری 
تاباندنـــد. فیلم های وســـترن بـــرای مردم از 
متحرک  تصاویـــری  از  بیش تر  چیـــزی  ابتدا 
اســـطوره های خود  و  قهرمانان  مـــردم  و  بود 
را در جلـــد شـــخصیت های اصلـــی این ژانر 
جســـتجو می کردند. جان وین جـــدای اینکه 
یک کابوی سرســـخت باشـــد الگوی مردانگی 
با  را  از ســـنین خردسالی پســـربچه ها  بود و 
جنگندگی و سرســـخت بودن آشـــنا می کرد. 
در بیـــن ایـــن قهرمانان، کابویـــی کم حرف 
و تنهـــا رفتـــه رفتـــه قـــد علم کـــرد که 
نامی نداشـــت. ایـــن کابوی بی نـــام کلینت 
ایســـتوود جوان بـــود که می رفـــت به یکی 
از جاودانه تریـــن نمادهـــای قهرمـــان مدرن 
او  ایـــن حال  با  و مردانگـــی تبدیل شـــود. 
اکتفا  بـــودن  رویا ها  قهرمـــان  بـــه  لحظه ای 
آفرینندگان  بهتریـــن  از  یکـــی  بـــه  و  نکرد 

رویاهـــا نیز تبدیل شـــد.

در  ایســـتوود  کلینـــت   1930 مـــی   31
پدر  آمد.  بدنیـــا  کالیفرنیا  سانفرانسیســـکوی 
و مـــادر او هـــر دو از طبقه کارگـــر بودند و 
ســـه فرزند دیگـــر نیز داشـــتند. کلینت پس 
به  خانـــواده،  کـــردن  مکان  نقـــل  مدتی  از 
دبیرستان رفت و در ســـال 1951 در دانشگاه 
ســـیاتل مشـــغول بـــه تحصیل شـــد. کمی 
بعد از آغـــاز تحصیل او به خدمت ســـربازی 
فراخوانده شـــد. در ســـربازی او بـــا چند تن 
از جوانـــان دیگـــر که دســـتی در تولید فیلم 
ها داشتند آشـــنا شـــد و آنها به او پیشنهاد 
کردنـــد بعد از خدمت به ایـــن کار روی آورد. 

دهه ی 50

کلینـــت ایســـتوود جـــوان به توصیـــه آنها 
گوش کـــرد و روزی به واســـطه نگهبان یکی 
از اســـتودیوها داخل محل فیلمبرداری شـــده 
و به گونـــه ای بـــا کارگردان مالقـــات کرد. 
کارگـــردان که چهـــره مردانـــه و قامت بلند 
او را بـــرای بازیگـــری مناســـب می دید به او 
پیشـــنهاد کرد در ازای هفتـــه ای 100 دالر و 
بازیگری در  بـــه گذراندن کالس هـــای  تعهد 
فیلم هـــای کمپانی بازی کنـــد و کلینت این 
سینمایی حضور  اولین  پذیرفت.  را  پیشـــنهاد 

انتقـــام مخلوق 1955بود.  او در فیلمی به نام 
از آن پس به مدت ســـه ســـال در فیلم های 
فرانســـوی اثر  یـــک  از جملـــه  مختلفـــی 

ایفای نقش کرد. 

دهه ی60

در ســـال 1959 به پیشـــنهاد تهیه کننده ای 
کلینـــت بازی در یـــک مجموعـــه تلوزیونی 
به نـــام تازیانـــه را پذیرفت. او کـــه یکی از 
نقش هـــای اصلی این ســـریال بـــود پس از 
به موفقیت  باعث شـــد ســـریال  اپیزود  چند 
باالیی دســـت یابد و تماشـــاگران بســـیاری 
را پـــای تلوزیـــون بنشـــاند. او کـــه در طی 
ســـال های پخش ســـریال به شـــهرت نسبتًا 
دســـت  آمریکایی  مخاطبـــان  بیـــن  خوبی 
یافته بود بـــه تهیه کننده مجموعه پیشـــنهاد 
کـــرد کـــه قســـمتی از آن را کارگردانی کند 
و ایـــن آغاز پا نهـــادن کلینت ایســـتوود به 
عرصه کارگردانـــی بود. او که بـــا کارگردانی 
یک قســـمت، توانســـت چندین اپیزود دیگر 
نیز کارگردانـــی کند، حقوق  را  از مجموعـــه 
به 700  بیشـــتری می گرفت و دســـتمزدش 
دالر بابـــت هر اپیزود رســـیده بـــود. پس از 
تازیانه از ســـریال  طی شـــدن چندین فصل 

کلینت ایستوود:  از اسطوره تا اسطوره ساز
نویسنده: محمد رضا برادری

baradari@pardis-gholhak.com
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بـــه بازیگـــر همکار او بـــرای بـــازی در فیلم 
وســـترن یک کارگردان ناشـــناس ایتالیایی در 
اســـپانیا پیشـــنهاد شـــد که او آن را رد کرد. 
ســـپس این پیشـــنهاد به کلینت جوان رسید 
کـــه از بـــازی در نقش قهرمان بســـیار مثبت 
و ملودرام در آن ســـریال خســـته شـــده بود. 
فیلم به خاطر یک مشـــت دالر بـــا کارگردانی

ســـرجیو لئونـــه پـــس از توافـــق کلینت با 
مجموعـــه کلید خـــورد و به یـــک اثر فوق 
تصـــور تبدیل شـــد. کلینت ایســـتوود که با 
هدایـــت لئونـــه از کابوی فیلم یـــک قهرمان

بی نـــام اســـتثنایی ســـاخته بـــود محبوب 
تماشـــاگران شـــد. فیلم اول باعث شد دو فیلم 
دیگـــر از مجموعه نیز ســـاخته شـــود و به نام 
ســـه گانه دالر شـــهرت یافت. فیلم در ســـال 
1967 مدتـــی پس از اروپـــا در آمریکا به نمایش 
در آمد و کلینت ایســـتوود را به ســـتاره ای بزرگ 
بـــدل کرد. بـــا این حـــال اکثـــر منتقدین آن 
زمان فیلم را نپســـندیدند و حتـــی بازی کلینت 
ایســـتوود را عجیب و بد نامیدند. کلینت ایستوود 
با مشاوره یکی از دوســـتان خود در سال 1968 
با در آمدی که از ســـه گانه دالر به دســـت آورده 
بود شـــرکت فیلمســـازی خود به نام »مالپاسو« 
را بـــه راه انداخت و اولین فیلـــم این کمپانی با 
مشارکت یونایتد آرتیســـتز در همان سال با نام 
طناب اعدام ســـاخته شـــد. فیلم فروش خوبی 
کرد و منتقدین نیز آن را پســـندیدند. در همین 
سال ایســـتوود به واســـطه بازی در فیلم بلوف 
کـــوگان )1968( با کارگردان آن دان ســـیگل 
آشنا شـــد که به دوســـتی و همکاری ده ساله 
ایـــن دو منجر شـــد و در طی این ســـال ها 5 

فیلم با هم ســـاختند. 

دهه ی70
بود  دنبال موقعیتی  به  ایســـتوود که ســـالها 
فیلمـــی کارگردانی کند در ســـال 1971  تا 
بـــه ایـــن موقعیت دســـت یافـــت. او برای 
فیلم برایـــم مبهم بازی کن کـــه در کمپانی 
خـــودش تولیـــد می شـــد نیاز بـــه کنترل 
کامـــل هنری داشـــت و پس از مشـــورت با 
عـــده ای از اعضای اســـتودیو کارگردانی اثر را 
خود بر عهـــده گرفت. فیلم روایـــت اتفاقاتی 
در زندگـــی یـــک نوازنده جاز بـــود که خود 
ایســـتوود نقـــش اصلی آن را بـــازی می کرد. 
فیلم از طرف منتقدینی چون اندرو ســـاریس،

ویســـتون در کارگردانی  آرچـــر  و  کاکز  جی 
و بـــازی او نقدهای مثبتی گرفت. در ســـال 
1971 ایســـتوود در اولین فیلم ســـری هری 
کثیف دان ســـیگل در نقش هـــری کاالهان 
بـــازی کرد کـــه به فـــروش چشـــمگیری 
در آمریـــکا رســـید و منتقدین نیـــز از فیلم 
نقش جیمز  این ســـالها  در  آمد.  خوششـــان 
بانـــد که قبل تر توســـط شـــون کانری بازی 
می شـــد به او پیشـــنهاد شـــد که نپذیرفت. 
در ســـال 1973 ایســـتوود اولین فیلم وسترن 
خـــود های پلینز دریفتـــر را کارگردانی کرد و

نقش اصلـــی آن را نیز بازی کـــرد. این فیلم 
او به خاطر شـــباهت هایی که بـــه آثار لئونه 
و دان ســـیگل داشـــت شـــکلی خاص یافته 
بـــود و موفقیتی برای ایســـتوود به حســـاب 
مقـــام کارگردان  او در  بعـــدی  فیلم  می آمد. 
فیلم  بـــه  که  داشـــت  مالیـــم 1973نـــام 
متوســـطی بدل شـــد با این حال ایســـتوود 
رفته رفتـــه داشـــت در کار کارگردانی منظم، 
دقیق و کار کشـــته تر می شـــد. در ســـال 
1975 فرمان ایگر را ســـاخت که اقتباســـی 
از یک رمان جاسوســـی تحســـین شـــده بود
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ولی فیلـــم در گیشـــه و از نظـــر منتقدین 
شکســـت خورد و ایســـتوود که اســـتودیوی 
یونیورســـال را مقصرایـــن امر می دانســـت از 
آن پس بـــا کمپانی برادران وارنر در ســـاخت 
در ســـال 1976  او  فیلم هایش همکاری کرد. 
فیلم جـــوزی ولز یاغی را ســـاخت که دومین 
وســـترن او بـــود. فیلم کـــه تصویرگر جوزی 
ولـــز بود پس از نمایش برای عـــده ای از اهالی 
ســـنما از جمله ویلیام وایلر، هـــاوارد هاکس، 
کینـــگ ویدور و عـــده ای از دانشـــگاهیان با 
تحسین بســـیار روبرو شـــد. منتقدین او را به 
خاطر تصویرکردن حماســـه وار تاریخ کشـــور 
ســـتودند. کاپـــوال مدتی بعد بـــازی در نقش 
ایســـتوود  به  را  الزمـــان  آخر  اینـــک  اصلی 
پیشـــنهاد کرد که او برای بازی در ســـومین 
قســـمت هری کثیـــف آن را رد کـــرد و این 
فیلم بـــه پـــر فروش ترین فیلمی بدل شـــد 
که ایســـتوود تا آن روز بازی کرده بود. ســـال 
1979 آخرین همکاری ایســـتوود و دان سیگل 
بـــا فیلم فـــرار از آلکاتراز شـــکل گرفت. این 
فیلم هم بـــه موفقیت خوبی دســـت یافت و 

بود. این همـــکاری  برای  پایان خوشـــی 

دهه ی 80

در سال 1980 ایســـتوود فیلم بیلی رام نشده 
را کارگردانـــی کـــرد و طبق معمـــول نقش 
اصلـــی آن را ایفـــا کرد. فیلم که بـــه اثری با 
نگاه مخاطبین  بود در  تبدیل شـــده  نشـــاط 
خـــود جایگاه خوبـــی یافـــت. در 1982 مرد 
ارزان رقـــص باز بـــا کارگردانـــی و بازیش در 
نقش اصلی ســـاخته شـــد کـــه در این فیلم 
پســـرش کایـــل نقـــش عمـــوزاده او را ایفا 
می کـــرد. در 1983 چهارمین فیلم از ســـری 
هری کثیـــف را کارگردانی کـــرد که به یکی 
از ســـیاه و خشن ترین قســـمت های این سری 
بدل شـــد. ایســـتوود پس از گذشت مدتی در 
ســـال 1985  به ژانر مورد عالقه اش وســـترن 
بازگشـــت و فیلم ســـوارکار رنـــگ پریده را 
ســـاخت. این فیلم بـــه یکـــی از موفق ترین 
تا آن زمان بدل شـــد و  ایســـتوود  فیلم های 
عـــده ی زیادی آن را بهترین فیلم آن ســـال و 
حتی بهترین فیلم وســـترن در چندین ســـاله 
پرنده  فیلم  نامیدنـــد. در ســـال 1988  اخیر 
با بـــازی فارســـت ویتاکر در نقـــش نوازنده 
زیاد در گیشـــه معروف جاز ســـاخت کـــه 

نظر  تـــا حـــدودی  ولـــی  نبـــود  موفـــق 
اواخر  بـــه خود جلب کـــرد. در  را  منتقدین 
دهـــه 80 نیـــز در چنـــد فیلم بـــازی کرد 
کـــه نقطه شـــاخصی در کارنامـــه هنری او

حساب نمی شوند.

دهه ی 90

در ســـال 1990 ایســـتوود دو فیلـــم بـــه
نام های شـــکارچی ســـفید، قلب ســـیاه و 
راکی ســـاخت و بـــازی کرد. ســـال 1992 
ایســـتوود دوبـــاره به طـــور باشـــکوهی با 
بازگشت.  وســـترن  ژانر  به  نابخشـــوده  فیلم 
فیلـــم روایت گر داســـتان قاتلی بازنشســـته 
تامین  بـــرای  که  بـــود  و صاحـــب خانواده 
زندگـــی خـــود مجبور می شـــود بـــه کار 
به  فیلم کـــه روایتی  این  آورد.  ســـابق روی 
شـــدت منحصر به فـــرد و ســـاختاری هجو 
آمیـــز به ژانر وســـترن و قواعد آن داشـــت 
فن  اهل  مخاطبیـــن  مـــذاق  به  شـــدت  به 
و عـــام خوش آمـــد و همه آن را ســـتودند. 
چهارمین  آمریـــکا  فیلـــم  کانون  در  فیلـــم 
پس  ســـینما  تاریخ  بـــزرگ  وســـترن  فیلم 
نـــام گرفت. و جویندگان  نیمروز  از شـــین، 

در سال 1993 ایســـتوود فیلم دنیایی واقعی 
را با بازی کوین کاســـتر ســـاخت و خود در 
آن نقش کالنتـــری به دنبال مجـــرم فراری 
را بـــازی کرد. ایـــن فیلم تحســـین فراوانی 
عده  و  داشـــت  همراه  بـــه  ایســـتوود  برای 
زیـــادی از منتقدیـــن آن را اوج پختگی او در

نامیدند. کارگردانی 
در جشـــنواره کـــن ســـال 1994 ایســـتوود 
نشـــان فرهنگ هنـــر فرانســـه را دریافت کرد 
اســـکار 1995 جایزه  و همچنین در مراســـم 
یادبـــود ارویـــن تالبـــرگ را گرفـــت. پل های 
مدیســـون کانتی فیلم بعدی ایســـتوود بود که 
در نقش یک عکاس که عاشـــق زنی روســـتایی 
می شـــود بازی می کرد. ایســـتوود با ســـاخت 
جایزه ی  برنـــده  کانتـــی  مدیســـون  پل های 
ســـزار از فرانسه شـــد و عده زیادی از منتقدین 
بازی اعجـــاب انگیز او در کنار مریل اســـتریپ 
را ســـتودند. در 1997 ایســـتوود دو فیلم قدرت 
مطلـــق و نیمه شـــبی در باغ خوبـــی و بدی را 
ســـاخت که هر دو با نقدهـــای مثبت و منفی 
مختلفی همـــراه بود. فیلم جنایـــت حقیقی او 
نیز در ســـال 1999 از این قائله مستثنی نبود.

دهه ی اول قرن 21

 2000 ســـال  در  فضایـــی  کابوهای  فیلـــم 
اثـــر بعـــدی ایســـتوود بـــود که بـــا بازی

تام لی جونز ســـاخته شـــد و بازخورد خوبی 
از ســـوی منتقدین داشـــت. در سال 2003 
نام  به  ایســـتوود به ســـراغ درامی جنایـــی 
رودخانـــه مرموز رفت که از اولیـــن آثار او بود 
ایفـــای نقش  نمی کرد. موســـیقی  که در آن 
فیلم نیز ســـاخته خود ایســـتوود بود. فیلم در 
نامزد بهترین فیلم و بهترین  اسکار آن ســـال 
کارگردانی شـــد و برای دو بازیگر خود شـــان 
پن و تیـــم رابینز بـــه ترتیب جوایز اســـکار 
بهتریـــن بازیگر مرد و بهتریـــن بازیگر مکمل 
مرد را به همراه داشـــت. ایستوود در آن سال 
از طـــرف مجمع ملـــی منتقدین ســـینمای 
آمریـــکا جایـــزه بهترین کارگردانـــی را برای 
این فیلـــم گرفت. ســـال بعد نیز ایســـتوود 
با فیلم عزیـــز میلیون دالری تمـــام توجه ها 
را بـــه خـــود جلب کـــرد و جوایـــز زیادی

از آکادمی گرفت. 
سه ســـال بعد در ســـال 2006 ایستوود دو 
فیلـــم پرچم هـــای پـــدران مـــا و نامه های 
اوجیمـــا را کارگردانـــی کـــرد که هـــردو از 
بچه ی  شـــدند.  برخوردار  منتقدین  تشـــویق 
اینویکتـــاس آثار  عوضی، گـــران تورینـــو و 
این دهه هســـتند که  ایســـتوود در  دیگـــر 
توفیق  بـــه  آنها  از میـــان  تورینـــو  گـــران 
باالیـــی دســـت یافت و بـــار دیگـــر وجهه
قهرمان گونه ایســـتوود را این بار در سنی باال

هنرمندانه به تصویر می کشید. 

2010 به بعد

از ســـال 2010 تاکنون ایســـتوود 4 فیلم به 
نام هـــای آخرت، جـــی ادگار، جـــرزی بویز 
و تیرانـــداز آمریکایـــی را کارگردانـــی کرده 
اســـت که آخریـــن آن هـــا هنوز بـــه اتمام

نرسیده است. 
ایســـتوود در کل دوران فعالیـــت هنری خود 
چهـــار بار برنـــده جایزه اســـکار، ســـه بار 
گلدن گالب و یک بار از جشـــنواره کن شـــده 
اســـت. ایســـتوود تاکنون بیش از 30 فیلم در 
ژانرهای وســـترن، اکشـــن و درام کارگردانی 
کرده اســـت. او همچنین از معـــدود بازیگرانی 
بـــه موفقیت عمده  اســـت که در کارگردانی 
رســـیده اســـت. مجلـــه نیویورکـــر درباره
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او نوشـــته اســـت: »جان فورد فقـــط در تعدادی 
فیلم صامت بـــازی کرد. هـــاوارد هاکس در هیچ 
فیلمی بـــازی نکرد. کالرک گیبـــل، گری کوپر،

 اسپنسر تریسی، جیمز اســـتوارت، کری گرانت، 
همفـــری بـــوگارت، ویلیـــام هولدن،  اســـتیو

مـــک کوئیـــن و شـــون کانری هیـــچ فیلمی 
کارگردانی نکردند. جان وین و برت لنکســـتر فقط 
دوبار آن هـــم بد کارگردانی کردنـــد. پل نیومن،
جـــک نیکلســـون، وارن بیتی، رابـــرت ردفورد،

رابـــرت دنیرو و شـــان پن هم فقـــط چند فیلم 
کارگردانی کردند که در گیشه و از سوی منتقدین 
با موقعیت هـــای باال و پایینی همراه بوده اســـت. 
و هیچ کـــدام مانند کلینت ایســـتوود نبوده اند.«

ایســـتوود از جمله کارگردانانی است که فیلم های 
خـــود را به ســـرعت و معمـــوالً بـــا بودجه ای 
پایین تر از چیزی که تخمین زده شـــده اســـت 
فیلمبـــرداری می کند. او معمـــوالً عالرغم برخی 
از کارگردان هـــا صحنه هـــا را در برداشـــت های 
کم فیلمبـــرداری می کنـــد و عادت بـــه تکرار 
زیـــاد آن ها برای رســـیدن به بهترین برداشـــت 
ندارد. ایســـتوود را می توان هماننـــد وودی آلن،

اینگمـــار برگمان، برادران کوئـــن و ژان لوک گدار 
از جمله کارگردانانی دانســـت که به طور مستمر 

به فیلمســـازی مشغول و بســـیار فعال بوده اند. 
دغدغه اخالق در آثار ایســـتوود به وضوح مشاهده 
می شـــود و بررســـی فیلم های او از جنبه الهی و 
اخالقی شـــامل موتیف هایی مانند شمایل عدالت، 

بخشش، خودکشی و فرشـــته مرگ می شود.
در کل می توان گفت بررســـی ســـینمای چند 
دهه اخیـــر آمریکا بدون تاثیر کلینت ایســـتوود 
امکان ناپذیـــر می نماید و او را می تـــوان یکی از 
شاخص ترین چهره های ســـینمایی معاصر نامید.

 منبع:

1. تاریخ جامع سینما. دیوید. ا. کوک.

93



اولین فیلم های  اوایل ســـال های 1910 که  از 
وســـترن ساخته شد، به ســـرعت جای خود را 
در دل عالقه مندان ســـینما پیدا کرد. از زمان 
گیلبرت ام. آندرســـون و پس از او ویلیام اس. 
هارت و تـــام میکس که فیلم هایشـــان نهایتا 
پنـــج یا شـــش حلقه ای بـــود تـــا فیلم های 
عظیم و شـــاهکاری به کارگردانی فیلمسازانی 
چون جـــان فورد و ســـرجیو لئونـــه و بازی 
بازیگرانـــی از جمله جان ویـــن و گاری کوپر؛ 
ژانـــر وســـترن بخش مهمـــی ازســـینما را 

دربرگرفت.
وســـترن ها عموما مشـــخصات بارزی داشتند 
کـــه آنها را از بقیـــه ژانرها متمایـــز می کرد. 
داســـتان ایـــن فیلم هـــای قهرمان پـــرور و 
نوزده  قـــرن  اسطوره ســـاز عمومـــا در دوره 
می گذشـــت. زمانی کـــه مردم آمریـــکا برای 
کشـــف و اســـتخراج معادن طال بـــه ایالت 

بردند. هجـــوم  غربی 
فیلم هـــا در اصل کاراکتـــر »بد مرد  قهرمان 
خـــوب« را تثبیت می کردند. شـــخصیتی که 
به مرور زمـــان در فیلم های وســـترن تکامل 
یافت. مردی مرموز، پرهیبـــت و معموال یاغی

کـــه در گذشـــته تبه کاری هایـــی را مرتکب 
شـــده، و در پایان فیلم شـــاید برای بازخرید 
و بدســـت آوردن دوباره انســـانیت و شرافت 
کار شـــرافتمندانه شـــرکت  در یک  خـــود، 
می جویـــد. امـــا البته وی در شـــرایطی باقی 
می مانـــد که هـــر لحظه امـــکان دارد مجددا 
دســـت به کارهـــای  قانون شـــکنانه بیاالید 
و ُبعـــد مرمـــوز کاراکتر خـــود را هم چنان

حفظ می کند.
خـــود  اوج  دوران  در  وســـترن  ســـینمای 
شـــاهکارهای  و  اســـطوره ها  و  ســـتاره ها 
بســـیاری را بـــه خـــود دیـــد. امـــا پس از 
گذشـــت حدود نیـــم قرن به نظر می رســـید 
راجع به هر ســـوژه ای فیلمی ســـاخته و روی 
آن کار شـــده اســـت. دهه 70 میالدی دوران 
افول این ســـینما بـــود و دیگر کســـی برای 
و  گاوچران ها  نـــزاع  تماشـــای صحنه هـــای 
شـــش لول بندها ســـر و دســـت نمی شکست. 
ســـتاره ها و قهرمان هـــای آن دوران دیگـــر 
خـــود را پیر و فرامـــوش شـــده می یافتند. 
نســـل جدید ســـینماروها دیگر وقعی به این 
از  یکی  موضـــوع  نمی نهادند. همین  ســـینما 
دالیلـــی بود که باعث شـــد اصـــول و قواعد

دســـتخوش ژانـــر  ایـــن  در  فیلمســـازی 
تغییراتی شود.

البتـــه تغییرات اساســـی در ایـــن ژانر پس 
از جنـــگ جهانی دوم و دهـــه ی 60 میالدی 
فیلم های  قهرمانان  رفته  رفته  شـــد.  شـــروع 
وســـترن تبدیل بـــه انســـان های بدگمان و 
بدبین شـــدند و خشـــونت جـــای همه چیز 
را گرفـــت. از آن جـــا بـــود کـــه فیلم های 
وســـترن جدید یا نئووســـترن به بـــازار آمد. 
و ســـربازهای یک چشم  شـــاید هفت دالور 
شـــروع آن بود. تفاوت میان آن ها و وســـترن 
گذشـــته را می توان در فـــرم و محتوی، لحن 
خشـــونت  نحوه  و  شـــخصیت پردازی  و  بیان 
اســـت  این  موضوع  اولین  نمـــود.  بیان  آن ها 
که قهرمـــان به صورت ضد اســـطوره درآمده 
و مردی ســـت که ما از دوســـت داشـــتن او 
متنفریـــم در ضمن بخاطر همیـــن تنفر مورد 
عالقـــه و محبت ماســـت و بـــا او هم دردی 
شـــخصیت  این  نوع  بهترین  ارائـــه  می کنیم. 
وســـترن در ســـه فیلم بخاطر یک مشـــت 
دالر، بـــه خاطـــر چند دالر بیشـــتر و خوب، 
صورت  ایســـتوود  کلینت  توســـط  زشت  بد، 
آگاه،  او مردی اســـت کامـــال  اســـت.  گرفته 
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تـــار و مـــار می کند.  به تالفی رنـــج قبلی، 
وســـترن  با  قیاس  در  نمی دانســـت  کســـی 
نجیـــب دهه هـــای قبـــل، این چه ســـبک 
ناشـــیوایی اســـت. ایســـتوود، مخلوق کامال 
متفاوتـــی را می آفریند. با این کـــه تیراندازی 
بزرگی بـــه راه می اندازد، امـــا آن کادربندی و 
پیشـــینه غریب ذهنی را که در وســـترن های 
اســـپاگتی فراهم می آمـــد، برمی چیند و هیچ 
شـــکلی از قانون و یا بی قانونی بـــه آن ارزانی 
این سبب  به  این بار  ایســـتوود  کالم  نمی دارد. 
دلنشـــین تر اســـت که او کاراکتر خود را بهتر 
و انســـانی تر می ســـازد. فرق بزرگ این قصه 
بـــا وســـترن های اســـپاگتی این اســـت که 
مخلوق جدید، آدم خشـــک و توصیف نشـــده 
ظاهر شـــده در ناکجاآباد نیســـت. پیشینه ای 
دارد و به اجبـــار، از نو به صحنه آدم کشـــی

وارد می شـــود. دیگر مشـــخص نیست که دور 
و بر او قانون اســـت یـــا بی قانونی.

ســـال های  90، قبل از هرچیز، دوران ایستوود 
اســـت. فیلمســـازی که به  طور معجزه آســـا، 
تا  شـــده  موفـــق  هنرمندانـــه  و  ماهرانـــه 
آماتورهای ابدی  کالســـیک  را بـــا رجزخوانان 
با فیلم  اما اصل ماجـــرا  مدرن آشـــتی  دهد. 
هری کثیف شـــروع شـــد و ســـپس با قدرت 
مگنـــوم ادامه یافـــت. ولی ایســـتوود آن قدر 
دانـــا بود کـــه بداند فقـــط با ایـــن کارآگاه 
پلیـــس، به درجـــات باالی هنری نرســـیده 
و تنـــوع الزم را در کارش نخواهـــد داشـــت. 
از همـــان موقع کـــه او  به انـــواع دیگری از 
درخشـــش  زیربنای  ســـنگ  کرد،  رو  فیلم ها 
مفرط امســـال او گذاشته شـــد. ایستوود که 
بزرگ نماد  ســـرجیولئونه،  نظر  زیر  ســـال ها 

زرنگ و خونســـرد کـــه به هیـــچ کس جز 
خـــودش اعتماد نـــدارد. میانه اش بـــا قانون 
خوب نیســـت، به دنبـــال ماجرا مـــی رود و 
هرچیـــز را درحد آســـان تری جســـت و جو 
می کنـــد. مثل عشـــق بـــه زن ها، کشـــتن 
ســـریع و... . او حرفی نـــدارد؛ گلوله به جای 

می گوید. ســـخن  او 
شـــاید توجه بـــه این وســـترن های جدید به 
خاطر شـــباهتی باشـــد که مردم در آن ها و 
محیط زندگـــی خود می بیننـــد. محیطی که 
در برابر چشـــمان ما در آثار وسترن ایتالیایی 
گشـــوده می شـــود از نظر قانونی تابع جنگل 
وحشـــی،  جایزه بگیران  از  پر  دنیایی  اســـت؛ 
راه زنان  بی رحـــم،  و  خشـــن  ضدقهرمانـــان 
مکزیکی دیوانه و مســـت که بـــا صدای بلند 
و سادیســـمی می خندند و نهایت خشـــونت و 
انجـــام می دهند. قربانی خود  با  را  شـــکنجه 

ایـــن فیلم هـــا تأثیـــر فراوانی در ســـینمای 
فیزیکی  به جا گذاشـــتند. جنبه هـــای  آمریکا 
خشـــونت در وســـترن جدید به خوبی روشن 
اســـت. در این آثار خشـــونت جنبـــه دفاعی 
به  ندارد و هم چنیـــن طرح آن در داســـتان 
عنـــوان موضوعـــی احساســـاتی و رومانتیک 
مطرح نیســـت. کارگردان تـــالش می کند درد 
و رنج کســـی را که مورد اصابـــت گلوله قرار 

می گیـــرد بـــه بهترین وجه نشـــان دهد.
وســـترن جدید دهه  60 میالدی که شـــاید 
بتـــوان آن  را با دقـــت افزون تری، وســـترن 
توســـط موجی  توصیف کرد،  مخدوش شـــده 
هدایت و ســـاخته شـــد که ســـرکردگانش، 
پکین پا   ســـام  و  لئونه  ســـرجیو  ایســـتوود، 
بودنـــد. در ایـــن آثـــار، تشـــریح بیمارگونه 
ابـــراز نظرات فـــردی و به اصطالح  جزئیات، 
و ملی گرایانـــه  احساســـات  و  قهرمانانـــه 

جســـت و جوی شـــدید امـــا بـــا چهره ای 
عدالت خـــواه و ظاهـــری فریبنده به چشـــم 
می خـــورد. در ایـــن آثار، موج خشـــونت که 
وســـترن های کالســـیک سعی داشـــتند آن 
را بـــا وارد کردن به روند توســـعه شـــهرها، 
صاحب چهره ای انســـانی تر ســـازند، به شکل 
زننـــده ای جـــاری بـــود. در این راســـتا بود 
نمایانگر  ایســـتوود،  خوبی  بـــه  هیچ کس  که 
مرد خشـــن و بســـیار فیزیکـــی و پرخاش گر 
او، نماد  این وســـترن های متفـــاوت نشـــد. 
کامـــل قهرمـــان بی رحم و بی احســـاس این 
فیلم هـــای تحول گـــرا امـــا بدون ریشـــه و 
بـــود. مردی که زخـــم می خورد،  بی فرهنگ 
پرخاش گـــر  درون  از  امـــا  آرام،  می غـــرد. 
اســـت، ســـالح می کشـــد و گروه مخالفان را
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نابخشـــوده در دهـــه ی هفتاد بـــه قلم دیوید 
پیپلـــز نوشـــته شـــد. فیلمنامـــه مدتی در 
دســـت فرانســـیس فورد کاپوال بـــود و بعد 
ایســـتوود رســـید. سینمای  به کلینت  از آن 
وســـترن تقریبا نابود شـــده بود و تماشاگران 
ویژه  جلوه های  بـــا  تخیلی  علمـــی  فیلم های 

را ترجیـــح می دادند. بـــرق  و  پرزرق 
ســـرجیو لئونـــه از مهم تریـــن فیلمســـازان 
وســـترن و مربی ایســـتوود در ســـال 19۸9 
فوت کرده بود و ســـتاره ی، حـــاال دیگر پیر 
ســـینما نیازمند یـــک جهش اساســـی بود.

در چنین شرایطی ایســـتوود متوجه ظرافت ها 
و تفاوت هـــای فیلمنامه ی نابخشـــوده با دیگر 
وســـترن ها شـــد و عالوه بـــر کارگردانی در 
نقـــش هفت تیرکـــش پیر که مدت هاســـت 
آدم کشـــی را کنـــار گذاشـــته ظاهر شـــد. 
از سنت های  نابخشوده سرگرم کننده اســـت و 
می کند  تجلیـــل  وســـترن  ســـینمای  رایج 
امـــا در عین حـــال شـــخصیت هایی عمیق 
خلـــق می کند کـــه از نظر اخالقـــی فراتر از 
شـــخصیت هایی کامال سیاه و ســـفید هستند. 
نابخشـــوده تمام نشـــانه های معرف همیشگی 
دارد:  را  ایســـتوود  قصه  هـــای  و  کاراکتـــر 
راهنمایی های  و  نشـــانه ها  تلـــخ،  طنزگرایی 
کور، کینه نســـبت بـــه مردم شهرنشـــین و 
بدبینی به کل شـــهرها، نـــگاه غریب به زن ها

و صحنه هـــای بـــزرگ تیرانـــدازی و دوئل، 
کـــه به نظـــر می رســـد تماشـــاچیان بیش 
از همـــه خواهـــان آن هســـتند. حتی مثل 
ایســـتوود،  قبلـــی  وســـترن های  تمـــام 
او  کاراکتر  بـــه  مفصـــل  کتک زنی  صحنـــه 
را نیـــز داریم که بـــه کلی او را از شـــکل و

ریخت می اندازد.
رفتارهـــای ویـــل مانی نـــه ماهرانـــه و نه 
زده  وحشـــت  را  مـــا  امـــا  قهرمانانه انـــد، 
می کننـــد. این همـــان انتظاری اســـت که 
باید از یک هفت تیرکش سرشـــناس داشـــت.

کلینت ایســـتوود کـــه خود قهرمـــان بی نام 
این  اســـت،  لئونه  اســـپاگتی  وســـترن های 
بار در ســـنین پیـــری در نقـــش ویلی ظاهر 
مشـــخصات  از  هیچ کدام  ویلـــی  می شـــود. 
کابوی هـــای ذکر شـــده را نـــدارد. تنها و 
برابر  در  نابخشـــودگی  گناه  و  اســـت  خسته 
گذشـــته ســـیاهش را مثل صلیبی به دوش 
می کشـــد. پیر و منـــزوی اســـت، نمی تواند 
اسپنسر  تفنگ  با  و  بنشـــیند  اســـب  زین  بر 
بـــه شـــلیک صحیح  قـــادر  هم  رفیقـــش 
نیســـت. با خوک هایش مشـــغول اســـت و 
مردی تمام شـــده بشـــمار می آیـــد، با تمام 
این هـــا به خاطـــر تاثیرات همســـر فقیدش 
از گذشـــته خود نادم اســـت و خانه ای دور از 

است. ســـاخته  همه 
وســـترن  یـــک  هیـــأت  در  نابخشـــوده 
را  نمادهایی  و  نشـــانه ها  تمام  هنجارشـــکن 
فیلم ها ســـنت شـــده اند،  این گونه  در  کـــه 
دربـــردارد: زیبایی هـــای مناظـــر سرســـبز 
غـــرب، در مقابـــل خود، وحشـــی گری های 
جوامـــع به اصطـــالح متمدن درون شـــهری 
را دارنـــد و تعقیب هدف ونشســـتن در کنار 
آتش؛ شب هنگام شـــب در دشت، آرامش را 
نصیـــب مردانی می ســـازد که به هر شـــکل 
از فراغـــت خانـــه دورمانده انـــد. زندگی در 
مانند  و  نیســـت  جالبی  چیـــز  مرز،  نزدیکی 
گام گـــزاردن در لجـــن توصیف می شـــود. 
همان طـــور کـــه در بخش هـــای آغازیـــن 
مانی  ویـــل  که  هنگامی  می بینیـــم.  فیلـــم 
در حـــال کودپاشـــی مزرعه مـــرده ی خود 
بـــوی رخـــوت می دهد،  اســـت و همه چیز 
اما ویل مانـــی با تمام کاراکترهای وســـترن 
قبلی ایســـتوود یک فـــرق دارد و آن، مؤدب 
نمی تواند  مانـــی،  ویل  اوســـت.  مفرط  بودن 
خوب تیرانـــدازی کند، قادر نیســـت براحتی 
تحریک  آســـانی  به  شود،  خود  اســـب  سوار 
و عصبانـــی نمی شـــود و دنبال مشـــروبات 

نیســـت. زنان  و  الکلی 

وســـترن های اصالح طلب اما فاقد ریشـــه در 
دهـــه 60 بود؛ ُنه ســـال بعـــد از آن، پس از 
آن که مـــرگ فیلم های وســـترن بـــه خاطر 
عـــدم پرداختن به آن، از ســـوی کمپانی های 
ایستوود  اعالم شـــد، کلینت  هالیوود رســـما 
وســـترن نوتری ســـاخت بـــه نام ســـوارکار 
مانند دیگر وســـترن آن ســـال،  اما  کم رنگ. 
با نام ســـیلورادو، اثر وســـیعی نداشـــت و به 
نظر رســـید کـــه به راســـتی بـــا قوی ترین 
خفته  کامال  ســـینمای  نمی شـــود  محرک ها 
وســـترن را که ایام طالیی چهـــار دهه 1930 
تا 1960 را پشـــت ســـر نهاده بود، به بیداری 
واداشـــت. کلینـــت ایســـتوود تجربه هـــای 
دیگری را پشـــت سر گذاشـــت؛ از فیلم های 
پلیســـی گرفته تا فیلمی درباره جـــاز. اما در 
ژوئـــن 1993 که فیلم نابخشـــوده برای اولین 
بار در بـــه نمایش درآمـــد، از پرفروش ترین و 
موفق ترین فیلم های ســـال شـــد. از این فیلم  
بعنـــوان یکـــی از بهترین فیلم هـــای دهه ی 
نود هالیـــوود و یکی از بهترین وســـترن های 
فیلم  ایـــن  یـــاد می شـــود.  تاریخ ســـینما 
بهترین  از جمله  چندین اسکار ســـال 199۲، 
فیلـــم و کارگردانی و بازیگر نقـــش دوم مرد، 
را از آن خـــود ســـاخت. با این کـــه فیلم در 
ژانر وســـترن بود، مخاطبان ریتم داســـتان و 

فضـــای فیلم و قصه را پســـندیدند.
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شکســـته اســـت. درست اســـت که در آثار
دارند،  بیشـــتری  ظاهر حضور  بـــه  زنان  او، 
امـــا به نظـــر می آیـــد روح آنـــان و صرف
وجودشـــان در کار باشـــد و نه خودشان. به

بیننـــده این طـــور القـــاء می شـــود کـــه 
چون زنـــان بـــه زور خـــود را وارد دنیای 
قصه  در  موجود  دروغ پـــردازی  و  دروغ گویی 
نابخشـــوده می کننـــد، این همـــه بال نازل 
می گـــردد. در هر دو ســـوی قصه ی وجودی 
ویـــل مانی، زنـــان حضوری سرنوشت ســـاز 
پیش  مدت ها  کـــه  زنی ســـت  یکی،   دارند. 
همســـر او شـــد و زندگی منزه تـــازه ای به 
که  هســـتند  زنانی  دیگـــران،  بخشـــید.  او 
بـــا وعـــده دادن پـــول، او را به شـــکار دو 
که  اســـت  مشـــخص  فرامی خوانند.  قاتـــل 
زنان دو ســـو، کامـــال در تضاد بـــا یکدیگر 
بـــوده و یکـــی نشـــانه تمـــدن و انصاف و 
ضوابطی  نمادهـــای  دیگران  و  اســـت  پاکی 
مغایـــر بـــا این ها. ایـــن زنان می کوشـــند 
هـــر آن چه همســـر ویل مانی در گذشـــته 
کند.  اســـت، محو  آورده  به وجـــود  در وی 
فیلم  ابتـــدای  مانی، کـــه در  همســـر ویل 
را  او  بر ســـر خاکـــش می بینیـــم،  را  ویل 
از تمـــام پلیدی هـــای زندگـــی قبلـــی اش 
پاک کـــرد. امـــا وقتـــی او نیســـت، ویل 
مانی توســـط زنانـــی دیگر به ســـرکردگی 
اســـترابری آلیـــس )بـــا بازی فرانســـیس 
می شـــود. دعوت  قتل  به  دیگر  بار  فیشـــر( 

ویلـــی نه به ســـادگی می تواند آدم بکشـــد 
و مهم تـــر این که ایـــن کار را بـــرای خود 
افتخـــار نمی دانـــد. ویلـــی یک شکســـت 
و  پایـــان عصیان  در  وقتی  و  اســـت  خورده 

ســـبعیت خـــود را - ایـــن بار بـــه جای 3 
نفـــر، همزمـــان 5 نفـــر را می کشـــد - به 
خاطره های  هـــم  بـــاز  می گذارد  نمایـــش 
تلخ خـــود را زنـــده می کنـــد. او محکوم به

زیستن است.
در ایـــن فیلم انـــگار بر خالف وســـترن های 
دیگر  نیســـت.  آسانی  چیز  کشـــتن  گذشته 
نه از کشـــتن های ســـاده جـــان وین خبری 
هســـت نه از خونســـردی و هفت تیر کشی 

جوان. ایســـتوود  محابای  بی 
نـــه از جوینـــدگان و خـــوب، بد، زشـــت 
و نـــه از آثـــار لئونـــه و پکین پـــا و فورد و 
زینه مان. ایســـتوود می خواهـــد در برابر این 
قاعده هـــا طغیان کند. او تنهاســـت، ســـفر 
بند هم هســـت.  و ششـــلول  هم می کنـــد 
اما چـــه چیز این اثـــر را متمایـــز می کند؟ 
او دیگر اســـطوره نیســـت. او هرگز نمی تواند 
قهرمانی باشـــد کـــه حکـــم نجات دهنده را 
او دیگر کشتن سخت  برای  باشـــد.  داشـــته 
نمی کشد  اســـلحه  مهابا  بی  او  دیگر  اســـت. 
و دیگـــر چهره ابـــر قهرمان را به ما نشـــان 
نابخشـــوده در همین  نمی دهـــد. و جذابیت 
جاســـت. مایی که ایســـتوود را در سه گانه 
بـــد، زشـــت بخاطر یك  معروفـــش )خوب، 
مشـــت دالر و بخاطـــر چند دالر بیشـــتر( 
دیده ایـــم و از او تصویر قهرمانی افســـانه ای 
در ذهـــن داریـــم که بســـیار کـــم حرف 
نمی رود  تیرش خطـــا  اســـت،  و خونســـرد 
نیســـت،  بالفطره  جانـــی  عیـــن حال  در  و 
کمی بـــا این فیلم شـــگفت زده می شـــویم. 
گویـــی او دوران پیری همـــان کابوی را که 
در جوانـــی نقششـــان را ایفا کـــرده، در این 
فیلم بـــه تصویر می کشـــد. او دیگر صالبتی 
و کـــودکان در  بخاطر کشـــتن زن ها  ندارد. 
قهرمان  دیگـــر  او  مخوفی ســـت.  آدم  جوانی 
بی نـــام ما نیســـت. ایـــن فیلم کـــه پایانی 
بر وســـترن های فـــراوان ایســـتوود بود، این 
او دچار  اذهـــان همه می شـــکند.  را در  تابو 
اندوه و یأس اســـت و از کشـــتار می پرهیزد. 
او شکســـت خورده و خـــود را نفرین شـــده 
می دانـــد و بـــه نظـــر می آید دیگـــر از آن 
همه شـــوق و صالبت خبری نیســـت. درست 
می پنداشتیم  آنگونه  را  ایســـتوود  ما  اســـت. 
و اینك بـــا چنین چهره ای روبرو می شـــویم. 
او حتی اســـبش را به همراه نـــدارد و دیگر 
درست  اسپنســـر  اســـلحه  با  نمی تواند  حتی 
شـــلیك کند. تنهـــا برایش خاطـــره ای مانده 
که حتی آن هم زیبا و شـــیرین نیســـت. او 

است. نابخشـــوده  یك 

و  کریه  چهره ای  عموما  کالســـیک  وســـترن 
منفور از سرخپوســـتان آمریکایـــی ارائه کرده 
و آن هـــا را مردمـــی خونخوار و صلح شـــکن 
معرفـــی نمـــوده اســـت. سیاه پوســـتان نیز 
همـــواره در زمره اقلیت های مطـــرود در این 
ژانر ســـینما بودنـــد. اما در فیلم نابخشـــوده 
ایســـتوود این دو قشر طردشـــده را در کنار 
هم قـــرار می دهد. نـــد لوگان سیاه پوســـت

قهرمان  دوســـت  فریمن(  مـــورگان  بازی  )با 
فیلـــم اســـت و بـــا او در ســـفرش همراه 
می شـــود. همســـر او نیز یک سرخپوســـت 
سرخپوســـت  زن  که  اســـت  جالب  اســـت. 
همواره با دید شـــک و بدبینی بـــه ویل نگاه 
می کنـــد. گویی دلـــش خبر می دهـــد از او 

رســـید.  نخواهد  آنها  بـــه  خیری 
در تاریخ وســـترن، خانه، به شـــکلی نمادین 
نماد تمـــدن و آرامـــش زندگی  به عنـــوان 
شـــهری و در تقابل با صحرا و کاکتوس هایش 
)نمـــاد بی قانونـــی و زندگی وحشـــی( قرار 
می گیـــرد. ویلـــی وقتی با گذشـــته اش وداع 
می کنـــد خانـــه ای دور از شـــهر می ســـازد 
و به انجـــام کارهـــای معمولی می پـــردازد. 
همیـــن طور کالنتـــر هم به عنـــوان نماینده 
قانون مدام درحال ســـاختن خانه اش نشـــان

داده می شود.
هســـتند  مردها  درباره  بیشـــتر  وســـترن ها 
تا  کـــرد  باید  توضیـــح می دهنـــد چـــه  و 
یـــک مرد شـــد. وســـترن های ســـنتی، به 
شـــخصیت های زن در قصه، احتـــرام زیادی 
قائل هســـتند و آن هـــا را با حرمتـــی فراوان 
در  ایســـتوود،  کلینت  اما  می کننـــد  توصیف 
وســـترن هایش، این ســـنت را بـــا رضای دل
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