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زمینهی اص ل ف الاتی

برایان پرایس ،1اسللداد دپامامان ملاتلاس سللینمایف ر بدللری دا ل ا

اوم دو ،ملاتلاس بینامشدهای دم حوز ی ا سفه ر سینما اس  .بهطوم ریژ زیبایف شناسف رجو
مخد ف اخالق ر ا سفهی سیا س

مو ضوعاس مومد عالقهی ار ما ا کیل مفدهند .همچنین

آثام مدلددی دم زمینهی هسدفشناسف ،م گ ،طبقهبندی ،سینمای ارا سه ،ای م آرا امد ر اامیخ
ظریه ای م به مشللدهی احریر دم آرمد اسلل  .اا کنون در کداب " ظریهی دام " ( )2017ر
" ه خدا ،ه امباب :مربر برسون ر سیا س

مادیکال" ( )2011از ار مند ر شد ا س  .دم حال

حاضر یز کداب "آسایس 2ر جدیّ

سیاسف" ما دم دس

ر مریکردهای مومد ظر ار دم سب

ر الامل ا سفه ر سینما ،خسدین بام به شکل ظاممند دم

کداب " ه خدا ،ه امباب :مربر برسللون ر سللیاسلل

ا د ام دامد .بخش زیادی از مفاهیم

مادیکال" پیاد شللد .اثری که مواجهه با
Brian Price
Olivier Assayas
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سللینمای برسللون ما از سللیلر ی افسللیرهای دینف اراار برد ر سللویههایف و برای مواجه با
ای مهای ار به عنوان مسللای ف سللیاسللف ر برخومدام از دغدغههای سللیاسللف پی للنهاد کرد.
پی نهادهایف که ه یکف از قاط علف دم ملاتله سینمای برسون ب که دگرگو فهای مهمف دم
افاسللیر دینف دم ملاتلاس سللینمایف ایکاد کرد .مدللاحبه زیر با همین محومی
کداب " ه خدا ،ه امباب :مربر برسون ر سیاس

میثاق لم
اسل
سیا س

ر با امرکز بر

مادیکال" ا کام گراده اس .

گرگا ف :اید ی ا ص ف کداب شما دم ظر گرادن سویهی سیا سف سینمای بر سون

ر این بحث ما ملرح مفکنید که ای مهای ار از همان ابددا دمگیر مسلله ه کنش ا قالبف ر
مادیکال بود ا س  .شما ملدقدید این رجه از ای م سازی بر سون دم اراخر دهه هفداد

دمک شللد .ه دگرگو فای این افسللیر ما ممکن کرد؟ اغییر دم ای مهای برسللون ،دم ملاتلاس
سینمایف یا دم جهان اجدماعف؟
برایان پرایس :اکر کنم همهی آنها ،ر شللاید م للخد لاع ملاتلاس سللینمایف که هنوز دم دههی
هفداد وپا بود ر اا حدرد خی ف زیادی زیر س لهی خوا ش دینف از برسون قرام داش  .دم هر
صومس رتف شما حق دامید که این درم ما برههی ممکن شدن اف سیرهای سیا س -محوم از
بر سون ه دم کداب من ر ه دم ب سیامی دی ر بنامید .را ضحارین ای م سیا سف دم آن درم
" شاید شیلان" )1977( 3اس  .اشاماس به ا واع گو اگون جنبشهایف با گرای اس پ دم آن
راضللح ر عیانا د .به عنوان مو ه اراخوا دن مسللدقیم جنبش محیط زیسللدف ،که دم آن زمان
مسه های کامالع و دم ارا سه بود .اشام به رضلی گرایف ،4ر همچنین به شخدی های ا قالبف
دم " شیاطین" 5داسدایفسکف ر شمام زیادی امجاعاس دی ر .این کده ما باید دم ظر ب یریم که
برسللون رقدف شللررع به سللاخ

ای مهای م ف کرد کامالع مُسللن بود .یلنف همان زما ف که

دغدغههای سللیاسللف ار کمف صللریحار موضللوعپردازی مفشللد .احدمال این امر که اردی به
The Devil, Probably
 Situationism4پارادیمی در روانشناسی که در آن محیط به عنوان یک بازیگر مهم در شکلگیری رفتار انسان قلمداد میشود.
 5به "جنزدگان" نیز ترجمه میشود
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ژمفا دی ف برسون که سبکش برای دههها اا  1969مرشن ر راضح بود اس

به اگه شکااف

بنیادی دم امزشها ر شیو ی خود شنا سفاش ما اکربه کند ب سیام درم از ذهن به ظر مفم سد.
بنابراین برای من مسه ه این پرسش ساد اس
ار مفاوا د دمبردام د ی ظرای

که آیا غیر صریح بودن سبک ای مهای ابددایف
سب

شیو ی مدفاراف از اهم سیا س

به مرشهای مدلامف
آتن م ه مفاوا د

باز مایف آن باشللد؟ از این تحاظ مقایسلله با ای مهای دههی پنکا ر شللد ل

قیاس سودمندی با شد .آیا ای مهای م ه ما غیر سیا سف مف امیم ونکه م سدقیماع موقلی های
سیا سف ما باز مایف مفکنند؟ برای من " سال گذ شده دم مامینباد" به غای

ای مف سیا سف

ا س  .مایا ر همزمانِ ا ضلرام ر اممکنف م سهول دم ظر گرادن اردی به دتیل خلایف ،رقدف
که عالیم خلا ر ام های خاطیان به سلللخدف گیر آرمد مفشلللو د .ای مف که دم ارج ممیزی
ا قالب اتکزایر دم ارا سه ساخده شد .تذا پرس ف دم ای م حاضر اس :
غیاب ا هها صحب

و ه ر ه زما ف دم

کنیم؟ پرس ف که م ه به عنوان یک هنرمند ،دم مهمارین برههی سا سوم

م سدقیماع با آن مواجه شد .عکیب ی س

که همین م سه ه به پر سش خود ای م یز بدل شد.

هن امف که شررع به ا دی یدن دمبام برسون کردم ،خی ف ساد این م سه ه مرا به اکر ارر برد
که از دمیچهی آ چه ماجع به م ه مفاوا یم ب وییم ،شللاید بدوا یم به طریقف مدفارس سللیاسلل
مدم یسلللم ما دمک کنیم .این بی لللدر از گسلللسللل

دم باز مایف ،به ملنای عالقه به امکا اس

ا شناخدهی بیان ضمنف ر غیر صریح ا س  .اگر یک یز دم م ه ر بر سون م درک با شد آن
امدناع از آموزشف بودن اس

که شیو های امکان دمک سیاس

ما بسط مفدهد .اینجا مسه ه،

ه باز مایف ب که زمان ر بیان ضلللمنف ر ا ویحف اسللل  .به عبامس دی ر خوا ش ا دقادی از
سینمای دینف بر سون ،غیاب ا دویر جهان اجدماعف ما به عنوان

ا هی بفعالق ف ار به د یا

دم ظر مفگیرد .من [رتف] آن ما پا سخ مفدا م .پا سخف به اممکن بودن باز مایف سیا س

به

شکل صریح.
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میثاق لم

گرگا ف :مابلهی بین کام ر مذهب ،محوم ک یدی بازخوا ف شما از سینمای برسون

ا س  .به ظر مواجههی این در مفهوم ،مامکس ر ربر ،ر همچنین تزرم بازخوا ف سب

این در

برای اهم سینمای برسون ما ارا مفخوا د.
برایان پرایس :من خواهم گف

که مریکردم به برسون بی در مامکسُفو یک اس

من بر سون ما آن نان مامک سی س

اا مامکسیسدف.

مفبینم ،کما اینکه خودم ما .امّا ظریه سیا سف مادیکال ر

زیبایفشللناسللف مادیکال بدرن مفاهیمف که مامکس ملراف کرد

ه خواهند بود؟ همچون هر

هنرمند حقیقف دی ری -ر دم این مومد خاص -هر ای سلللوف حقیقف دی ری ،برسلللون کامی
ب سیام مدفارس از صرف ا دویر کردن ا دی هی مامکس یا هر ارد دی ری ا کام مفدهد .این
امر ما به را ضحارین شکل دم شیو ای مفاوان یاا
همچنین پر را ضح ا س
مر شف که سر

که اقدباسهای ادبف خود ما پیش مفبرد.

که م سه ه بی ا ف یز دم همان سلح دغدعه بر سون یز ا س  ،رتف

مهها ر اأثیراس این بی ا ف ما

ان مفدهد گا شبیه مامکس ا س

ر گا

ابداع شباهدف دم کام یس  .از سوی دی ر من اکر مفکنم که ار ا شدراکاس بسیامی با ربر دامد.
بوطیقای بالغف اهم ربر از پرراسللدا یسللم ر اماباط آن با سللرمایهدامی ،کما اینکه اشللام شللد،
بسللیام مهم اس ل  .سللوای اینکه آن مرش هموام به دیکهای قابل پیشبینف ر م للخخ خدم
مفشلللود ،شلللاید احریک شلللویم که آن ما یک مرش بنامیم .ربر – همچون ملدردی دی ر-
دمیاا

که

و ه در یز که مل ول دغدغههای به غای

اأثیراس م ابهف منکر شو د .ح سا سی

مدفاراف هسدند ،مفاوا ند به دایج ر

این شناخ  ،دمیچهای به ای مهای ابددایف بر سون

برای من گ ود که دم آنها پیو سده شاهدیم یزها برای اهداف دی ری غیر از آن ه دم ا صل
به آن اخد داص دام د ا سدفاد مف شو د .یک ما بیان آن گفدنش ا س

را که هر ند آن یز

شلللاید همان باقف بما د رتف منظر ر رجه آن مفاوا د اغییر کند؛ همانگو ه رید ن لللدین به ما
آموخ  .جومی که ا شیا ما مفبینیم ،آ چه دم مومد آنها اکر مفکنیم ،ممکن ا س

دم سلحف

یک سان قابل دااع با یز [مدفارس] دی ری که دم اماباط با همان یز مفگوییم با شد .از نین
منظری ،ملنا مفاوا د از باا

ر کامکردش جدا شللود .طبیلداع زد ربر ،هدف ،اشللام کردن به
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که پرراسدا یسم ر سرمایهدامی دم حقیق

این امر اس

به هم گر خومد ا د .دم این مومد این

اغییر سویهی ساد ای یس  .دم اینجا کده -این همان قلهای اس
این ا س

که برسون رمرد مفکند-

که دیدن ح ضوم در اید ی به ظاهر ا سازگام دم یک اید  ،یا شفء ،باید ما ما سب

به احدمال [ا خیخ] آن یزی که با آن مواجه مفگردیم ،هو شیام کند .نا چه محدمل ا س
پس موضوع باید اغییر کند .از ظر من برسون آنقدم زیاد مری بوطیقای ادادف ااکید مفکند
که سخ

بدوان ای مسازی دینف محسوب شود.

می ثاق ل م
گنا /جنای

گر گا ف:

نا چه مفهومف ما ا ح

عنوان اخالق برسلللو ف الریف کنیم-

ر قا ون اتهف ر حکومدف هموام ات ویف قابل پی یری دم ای مهای برسون هسدند-

و ه مفاوا یم به جای اخالق مسیحف ،آن ما اخالق مامکسیسدف ق مداد کنیم؟
ب.پ :اکر کنم مفاوا یم ر این احدماالع قله ضلف کداب من ا س  .مامک سی سم مفاوا د دم
همان سلللح مسللیحی  ،از تحاظ اخالقف محدرد ر بسللده باشللد؛ رقدف که از هواخواهان خود
مفخواهد که به عنوان ظامف کامل ر بنیادین از اید ها بدان بارم داشده باشند اا بدانجا که ارد
از االش برای یاادن منظری بیرر ف به ظام اامید مفشلللود .اقط دم ظر ب یرید که
مهرران مامک سی سم ر هم م سیحی

و ه هم

به یک میزان مفاوا ند هویدف مبدنف بر ا سازگامی ر ازریر

داشده باشند ر ه پی یرا ه آن ما زیر ظر ب یر د .دم کداب جدیدم " ،ظریهی دام " برداشدف
از اخالق ما پی نهاد مفدهم که امیدراما ه برخالف شیو ی مر سوم ا قف ما از اخالق به مثابه
ملیامی برای عمل ر رابسللد ف اسل  .برای من یک یز زما ف اخالق شللمرد مفشللود که ما
قادم باشلللیم کامی ما برای اردی ا کام دهیم ،دم حاتف که هیچ ذهنیدف از اردی ّ
اینکه جهان ما با حضوم ر بدرن حضوم ار ه سم
یادداشلل

خاص ار ر

ر سویف ما خواهد داش  ،داشده باشیم.

میچام مرماف دمبام اخالق از این منظر برای من بسللیام آموز د بود .کما اینکه دم

بر سون یز قابل م اهد ا س  .بخش زیادی از ق ساراف که بر سون به ملاتله آن مفپردازد با
این وع سر سخدف ،این وع امدناع که دم پف احساس ادم سدف از قللی

شکل مفگیرد مقاب ه
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مفکند .ادمس

ونکه خ و

سرا کام از آ چه دم ضدی

با قللی

اس

می ه مفگیرد.

از شک بنیادینف که امیدرامیم هرگز به دی ران ان دهیم.
میثاق لم

کداب شما "جنای

گرگا ف :عنوان ادل خس

و ه این آزادی ما با اوجه به اهمی

به مثابه شک ف از آزادی" اس .

اقدیر دم ای مهای برسون افسیر مفکنید؟

برایان پرایس :اکر مفکنم این اقدیر یس ل

که دم سللینمای برسللون کام مفکند ب که قیموم

اسللل  .طبیلداع از طریق ک یسلللا ر اتبده پ یس ،درت

ر دم مومد "مردی که گریخ " ()1956

دشللمن .اید ای که دم این مومد پی للنهاد مفدهم ما خودمخدامی جنایف مف امم .ر هدف از آن
ا شام به مرشهایف ا س

که مکرمان رقدف دم کام شان خوب ه سدند -دم سلحف که مدوجه

مفشلللویم ه کامی ما ا کام مفدهند -جهانهای مدفاراف سلللب

به د یایف که دم آن اح

کندرل ر سللیلر هسللدند مفآارینند .به همین دتیل ژ ه دم آن ادللل بسللیام مهم اسلل  .برای
دی ران ،ز دان م کازاس اسللل  ،برای ژ ه رتف په نهی امرس ر خالق ی  .از نین منظری،
مکازاس ،کام [کردن] ما پایان مفدهد ر مکرم نا چه قادم به از میان برداشدن اصالحیاس باشد
مفاوا د دمرن یک هاد اأدیبف آزاد گردد .طبیلداع به هیچ رجه منظومم این یسللل

که جنای

انها طریقه آزادی ا س  .یکف از م کالس جنایدکامان که از ابددای اامیخ سینما ،ای م سازان ما
سر شوق مفآرمد اماباط زدیکف ا س

که کنشهای خودمخداما ه جنایدکام ما با بفقا و فای

پیو د مفدهد که پ یا مد آزادیای اسللل

که ما برای خود مفسلللازیم ر دم ملرض آن قرام

مفگیریم .شللاید اردی آزادی ما به میا کف ز دگف جنایف ر خالقی

بیابد ،رتف از سللوی دی ر

موقلیدف که ارد خامج از هر هادی قرام مفگیرد ،شلللاید بدوا د ار ما از قدمس مل ق سلللایر
جنایدکامان (یا هر صاحب مندب اعمال خالقه) محااظ
م خ داع با دم ظرگرادن مکازاس ر دام

کند .ای مسازان ا دکف این م کل ما

حل مفکنند .دم بر سون این م سه ه ندان م خخ

(راضح) یس  .دم "پول" حدف ایورن یز دالیل خود ما  -ر یا شاید اماد های جملف اس

که

به عنوان ع ل ظاهر مف شو د -برای اعماتف که ا کام مفدهد دامد ،م خ داع اماکاب قدل .اکر
مفکنم کسف بدوا د مسددل ب وید که قدد برسون این اس

که ما با ایورن همدتف کنیم .ای م
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رتف کامالع راضللح وع بی ا فای که ار اکربه مفکند ر وع خ للو دف ما که دم پف آن مفآید،
ادویر مفکند.
میثاق لم

گرگا ف :اف سیر سکوالم ر جاملف که بدیو از شا س ر اقدیر امایه مفکند،

وه

مفاوا د دم مواجهه با البیرهای دینف از سینمای برسون سودمند باشد؟
برایان پرایس :ه انها بدیو ب که شمام زیادی از اال سفه خوا شهای سکوالم از شخ دی های
غیر سکوالم داشدها د .م خداع از سن پایول .من بیش از هر یز قضیه ما بدین گو ه مفبینم اا
آنجا که من مفاهمم کده این اسللل

که ما باید ک یّ

بااهمی

حضلللوم مفاهیم سلللن های

مذهبف ما نا چه آن اشخاص (مسیح ،پایول) ر یا مفاهیم (محم  ،راادامی) دم مسایل د یوی
اثرگذامی ر جه دهف راقلف دام د ،از دس

بدهیم .ادماک من از برسون این اس

که شا س

وعف پف خود سیا ار سدادن ا س ؛ حدف اگر همچون بدیو رقایع بنا به ارایب اف سیر شو د.
اکر مفکنم ( شاید ا شدبا کنم) بدیو هیچگا دمبام بر سون مل بف نو شده ا س
اس

ر این مبرهن

که ار سینمای مدم ی سم ما به خوبف مف شنا سد .آ چه که دم سینمای بر سون به شا س

البیر مف شود از اامیخف طوال ف برخومدام بود ا س

یا حداقل اجبام اماد ارهن فای بود که

به طوم منظم خود ما دم قاتب اظهاماس بیمامگو ه للان مفدهد .دالیل خوب مدلدی برای مر
آرمدن به بدیو رجود دامد رتف من اکر مفکنم که برای قد خوا ش دینف از برسلللون به ار
یازمند با شیم .ساد ار از اینها ا س  .کااف ا س

دس

از خوا شهای پی ین بک یم ر د بال

یزهای جدید دم ای م ب ردیم .کامهای جدید ر اتهامبخ ف دم اماباط با بر سون ا کام گراده
اسل  .به ریژ اخیراع کُ ین بر

 ،6شللامرن کمررن 7ر میمون رااکینز ،8ر شللمام بسللیامی دی ر

پرسشهایف و ر مهیکف ما دم سینمای برسون جسدکو کرد ا د.
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میثاق لم

گرگا ف :همانطوم که دم مقدمه کداب اشللام کرد اید از منظر خوا ش دینف ،مرگ

دم سینمای بر سون عام ف ا س

که م سد امی ما برای شخ دی ها به اممغان مفآرمد.

وه

مفاوا یم مرگ ما به عنوان مسه های سیاسف دم سینمای برسون دم ظر ب یریم؟
ب.پ :پر سش از مرگ دم سینمای بر سون ب سیام پیچید ر مدنوع ا س  .آیا مرگ "مو ش " از
همان جنس مرگ ز ف ا س

که دم "پول" او سط ایورن به قدل مفم سد؟ یا زن جوان دم "ز ف

از ین"؟ "ز ف از ین" از این منظر عبرسآموز اس ل  .را که ال دم همان آغاز ای م دس ل
خودک ف مفز د ر دی ر هیچ رق
امیز دادن حقیق

به

حضومی دم ای م مفیابد .را؟ اکر کنم برسون دشوامی

ر گفدمان ،راقلی

ر بارمهای اثبی شد ما

ان مفدهد .اکر کنم آن ه ما

مفبینیم پژراک اأمالس شلللوهرش دمبام ار اسللل  .ع ف که برای مرگ ار مفآرمد .ع ف که
انگذامیهای راضحف از سوبژکدیویده دم سینما مایان مف شو د .کمابیش ،همچون

هنوز با

امام ادلللاریر برسلللون این ا قف دم آ چه احسلللاس مفکنیم حضلللوم دامد که همچون وعف
ال
پدیدام شناخدف ا س  .گویا که م سدقیماع به خود یزها ا مفکنیم ،اتبده اگر ا ص ع

صراح

قادم به نین کامی با شیم .ای م یکف از د شوامارین م سایل سیا سف مرگ ما مایش مفدهد.
سللب

دادن ملنایف به یک ارد ،به یک ز دگف که دی ر [آن ارد] مفاوا د با آن مخاتف

این هموام دم ق ب مقارم

کند.

من ع یه اید های مذهبف از سرااکندگف ر الاتف ،از "بدن به مثابه

ز دان" بود اس  .مرگ یکف از انها ما هایف اس

که این اید مفاوا د بهمیا کفاش کام بکند.

اگر منظوممان از "کام" قابل کامبرد شدن به عنوان یک مفهوم ر یک مقوته ا س

به حوی که

قابل اکثیر ر بازآارینف با شد .ما هموام ه انها از طبقهبندیهایف که به ما راگذام شد ا د ،ب که
حدف از آن ها که برای خود مان مفخواهیمشلللان اراار مفمریم .همچنین این مرگ یکف از
کو ششهایف ا س

که اغ ب برای سازگام کردن امیال خود ر شیو ی بودن زیر یک عنوان دم

ز دگف ا کام مفدهیم.
میثاق لم

گرگا ف :بدن پ ف اسللل

بین امرد اردی ر اجدماع ،بین طبیل

ر ارهنگ ،ر هر

گو ه سللیاسللدف خود ما از طریق خ للو  ،اتزام ر محدرد کردن بدن به اجرا دم مفآرمد .ه
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عنا صر سینمایف دم ای مهای بر سون برای به اتش ک یدن سیا س

به را سلهی بدن مومد

اسدفاد قرام مفگیرد؟
ب.پ :این راقلاع م لللاهد مهمف اسللل  .زد برسلللون که با بازی را ش به مثابه مدل (ما کن)
برخومد مفکرد ،بدن ساحدف اس

که اتزامی های اجدماعف راضحار مود مفیابند .این م سه ه

دم ژ س های سن ین شخ دی های ار که هم ف زیر بام یزی ه سدند که به کفای

دمکش

مفکنند -قابل م للاهد اسلل  .برسللون دم اماباط با جوا ان ای م سللاخ  .ارقف مفکرد که
قدم پیر شد اس  .را؟ رقدف جوان هسدیم دم مقابل یررهای اجدماعفای که هنوز آنها ما
مف شنا سیم -اقریباع امام شان -بی در آ سیبپذیریم .ما عالیم غیرعقال فای از آن یررها ما به
مایش مف گذامیم .پاسلللخ های غیردقیق ر اگزیر خویش ما بدان یرر ها

لللان مفدهیم.

پا سخهایف که از سویف دی ر به سرز دگفای که ملرح ر مفخواهیم خود ما به مدد آن برای
م قاب ه با آن ه دم ج هان ادمسللل
مفدا یم

و ه این یررها ما مدیری

مفدا یم مه یا کنیم ،خ یا

مفکن ند .رقدف هنوز جوا یم

کنیم .اینکه ا دخاب کنیم دم مقابل شان مقارم

کنیم یا

به سادگف دم برابرشان بازی کنیم.
میثاق لم

گرگا ف :عالر بر بدن ،زبان یز ق ف ک یدی دم س له ر م ررعی بخ ف دم

جامله بازی مفکند .دم ادلل ف از کداباان با عنوان "مرد ر حیوان ،امباب ر وکر" شللما این
م سه ه ما دم اف سیراان از مابله ا سان ر حیوان مومد ا سدفاد قرام مفدهید .با اوجه به عنوان
کداباان " :ه خدا ،ه امباب" ه پیو دی بین زبان ر برخف مفاهیم دم سینمای برسون همچون
ا دخاب ر شا س مفبینید؟
برایان پرایس :همانطوم که دم کداب اشام کرد ام برسون اشدراکاس زیادی با دمیدا ،به ریژ دم
ا دقاد از توگو سندری سم دامد" .خاطراس یک ک یش مر سدا" ب سیامی از دغدغههای دمیدا دم
"دمبام ی گرامااوتوژی" ما پی اپیش بیان مفکند .دم ظر گرادن امام ماهررهای و شدام ،مری
هم ا داخدن ر ا فیق صللفحاس دم باالی صللفحاس ،ر همچنین شللیو ای که ما ه انها مدن امام
شد  ،ب که پاساژهایف دم حال محو شدن ما مفبینیم ،به شیو ای هسدند که دمیدا ا کام مفدهد.
9
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همچنین وشلللدن از ظر بدلللری زی با اسللل  .احدماالع زی باارین بخش ای م .دم ظر گرادن
زیبایف شنا سف شک ف که ک ماس داما ه سدند به جای ملنای آنها ،به ه ملنا ا س ؟

وه

مفاوان آن زیبایف ما قابل بهر بردامی کرد؟ این صحنههای و شدن کامالع دم ا ضاد با آن ه دم
"مدللایب ژاندامک" از الدللب مدهمکنندگان ژان دم خوا ششللان از آن ه دمس ل

مفدا ند،

شاهد ه سدیم قرام مفگیر د .اکر کنم این خی ف د شوام خواهد بود اگر ب وییم بر سون به اقدم
ک مه دم اناظر کام ف بین دال ر مدتول بارم داش ل  .مهم یس ل
اکثر حادث مف شود .اکر کنم آن ه بر سون به ما

ه میزان این مابله اگزیر به

ان مفدهد مردمف ه سدند که شکاف بین

دال ر مدتول ما که ببنند ای م به ر ضوح مفبینند ما ادید مفگیر د .نا چه اردی آثام بر سون
ما دقیقا با همان خ و

شخدی های دمرن ای م افسیر کند ،منکر به خوا ف یا سنیسدف از

برسون مفگردد که برای مدس زما ف طوال ف مس ط بود .من با اطمینان مفاوا م به شما ب ویم
که این ااراد قادم به خوا ش مدفاراف از بر سون ی سدند ر انها هر بام همان م سیر ما با جزییاس
بی دری طف مفکنند.
میثاق لم

گرگا ف :شلللما کداب خود ما ه انها یک باز ری دمبام ی برسلللون ب که اأم ف

دمبام ی ذاس خود این وع اف سیر ر سازرکامهایف که به را سله آن ،این وع اف سیر باید کنام
ب یرد اا امکان اهم مذهب هم به عنوان قا و ف اتوهف ر هم سلللیاسللل

راقلف میسلللر گردد،

اوصلللیف کرد اید .آیا اکر مفکنید که این بازا دی لللف قابل پیاد شلللدن دم اماباط با سلللایر
کامگردان هایف که ای م هایشلللان دینف ا قف مفگردد یز ممکن اسللل ؟ برای مثال دمایر یا
برگمان.
برایان پرایس :اکر کنم پاسخ دادن به این پر سش ما باید به عهد ی دی ران ب ذامم .من برگمن
ر دمایر ما اح سین مفکنم رتف به ا داز ی کااف بر ای مهای شان م س ط ی سدم که پا سخ بدهم.
دم مومد هر قضیهای من ضدیدف با پرسشها ر دغدغههای دینف دامم ،ب که م ک م با احمیل
شدن وعف از خوا ش به مثابه حقیق
طوال ف ،آنقدم سلللب

اثر هنری ا س  .ادماک مذهبف برای مدس زمان ب سیام

به زیبایفشلللناسلللف اهمی

داشللل

که به ماحدف هر جا که آن ظاهر
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مفگ ل
یس

کنامش مفگذاش ل  .به ظر من افس لیرهای دینف زد برسللون به جه

که ه دا شده مف شو د ب که آنها دمبام

پویایف ای م

یزها ر کامهایف بیان مف شو د که با هر یز

دی ری که با آن جهانبینف منلبق با شد یز قابل بیانا د .اکنون ،اارادی همین حرف ما دم مومد
من یز مفگویند .من منکر آن ی سدم .من اظاهر مفکنم که کدابف هایف ر کامل دمبام بر سون
و شدهام .خی ف ساد  ،هدف من کو ش ف برای باز کردن دمیچهای جدید به سینمای بر سون
بود اس .
میثاق لم

گرگا ف :عنوان ارعف کداب شللما "برسللون ر سللیاس ل

کامگردانهایف که هموام سب

به سیاس

مادیکال" اس ل  .یکف از

دغدغهمند بود ر مادیکالار از بسیامی دی ر آن ما

باز مایف مفکند ژان-توک گدام اسللل  .از آن جا که برخف مفاهیم همچون ارهنگ جوا ان،
ارهنگ مدراف ر جنای

از مقوالس م درک دم ای مهای این در اس  .اکر مفکنید که مقایسه

آثام این در بدوا د به یاادن سویههای جدیدی دم دمک سینمایشان کمک کند؟
پ.ب :ممکن اسللل  .پیچیدگف این جا اسللل
موقلی

که گدام هموام به اأثیرگذامیاش ر به اینکه

خود ما دم ابام ر میدان پیچید ی مر شنفکری الریف کند ،آگا بود ا س  .رتف اقریباع

هرگز آن اأثیرگذامی ما به شکل
هیچ یز مثل سب

ا ههایف دم سبک به مایش ذا ش  .برای مثال ،اینجا

ارراو به هیچکاک موجود یس  .سودمندی این قیاس که به ظر من باید

آن ما ا کام بدهیم ،ا کام آن با دم ظر گرادن عنا صر باا
ارا سه ا س

پیچید ی اامیخف سینمای سیا سف

که هنوز آنها ما دم کنام هم مف ینیم؛ ه انها شامل بر سون ،که همچنین م وام،

رامدا ،م ه ،آ سایس ،د ه ر شمام زیادی دی ر از ای م سازان جوان ارا سه دم آن جای مفگیر د.
اکر کنم اأثیر بر سون دم سلح سبک -ر شاید اراار دم سلح دغدغههای اجدماعف -بیش از
همه م خ داع دم ای مهای خ س

آ سایس م هود ا س

ر همچنین دم برر و دمون (دم امام

رجو ) ر همچنین دم امام ای مهای ارتیهی برادمان دامدن.
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