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 پرونده ترور؛ سینما

 در کلیسای سینما عامدانه ماللپل شریدر: 

  و پل شریدر الکس راس پری گفتگوی 

 امیرانتخابی برگردان پرنیان

 

 

صالح»فیلم  ستین ا سال« شدگاننخ شریدر در طول پنج  ست که پل   اخیر چهارمین فیلمی ا

ست کم و بیش  تریلر ( و2013« )های عمیقدره» شاهکار اش بادوبارهاحیای پس از  ؛ساخته ا

با د اری مجدّذگبا تدوین و هدف اخیراً) نیکالس کیج با بازی( 2014« )مرگ روشنایی» ناموفق

شد( « سیاهی» نام سازی  ضور نیکالس کیج در نقش  (2016)« قانون جنگل» تریلرو باز با ح

 ی فیلمسااازیشاایوهپیشاارفت شااریدر از  نشااانگربرده های نامفیلمگونه. ای پت و متبازنده

ستیار ستودی-د سورتر، ارزانبه کارگردانی شده ازنظر مالی تامینو  وگونها ستقلو  ترانهج  ترم
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ست صالح»و فیلم  ،ا ستین ا ست که شریدر ری کاجدید  یاین مرحله اوجنقطه « شدگاننخ ا

 توان یافت.نمیکاری نشانی از کم در او هیچ .گذرداز آغاز آن میسال  ۵0نزدیک به اکنون 

 یمتفکر «شدگاننخستین اصالح»تماشای فیلم  بادور از ذهن است؟  فیلمی به چه میزان نایو  

 ها و فضاهایموقعیت به دل خود ی انتخابیرسانه استفاده از ابزارهای به که بینیممیرا  تئوریک

 یبرای ساا ک جاافتاده «شاادگاننخسااتین اصااالح»فیلم  کهتر اینعجیب .رودنشااده میکشاا 

سالهشریدر  شکی ایی ،هفتاد و یک  که در طول دو دهه  ای را به ارمغان آورداعتماد به نفس و 

 شدگان،نخستین اصالح باولی . دین سو( ب1977)« رنج»شاید از فیلم  خ ری از آن در او ن ود،

طرزی سنجیده بر خالف به  شدگاننخستین اصالح .یابدبه چیزی نو دست می ،او مثل همیشه

ست خود را پیش می سررا ستگی روایت  صر، به آه صلی معا سینمای جریان ا  برد.س ک رایج 

صالحن ستین ا ست جوان کهفیلمی ساختهشدگان خ شه با سازی ا ی ناپذیراعتماد به نفس خد

ساااخته شااده اساات. با حضااور  «وقتیا االن یا هیچ» یمحابانهیک جوان و حس بی همچون

ای اش با زندگی بیوهکالوینیسااات که زندگی یک پدر روحانیدر نقش  ن هاکثایدرخشاااان 

سایفردبا بازی  غمگین ست.  آماندا  از  وحشت در ایمان، و آرام لی عمیقمأت ،فیلمگره خورده ا

یک چنانچه چیزهایی که  آن یهمه – اساات عدم اعتماد به نفس و اندوه، محیط زیسااتزوال 

هر معیار و مقیاسی از اصالت در دستیابی  ساخت بامیها ساز جوان واقعی فیلم را بنا بر آنفیلم

 خورد.بدان شکست می

که دسااتانش را به  ن ود ممکنتر از این برای فیلمسااازی به ساان و سااال شااریدر چیزی آسااان

او  در عوض .او را طرد کرده است ]هالیوود[ سیستمکند که  اعالمی تسلیم باال بیاورد و نشانه

در مقایسه با همسن و  شور و حدت بیشتریو با تر ارزان ،ترهایش را سریعگرفت که فیلم یاد

فیلمی  ؛بسازد «های عمیقدره» و نچس ی ارزانی)تصور کنید دی پالما فیلمی به  ساالنش بسازد

شااریدر این اساات که واجد اهمیت برای  تنها چیز ال ته این اتفاق هرگز نخواهد افتاد(، متعالی

 جدید تکنولوژی یواسطهبهنو  یالهامات در پی ادامه بدهد وسینما را در سطح خوب و عمیقی 

با این رویکرد به قفای خود  مقارنشااریدر ال ته  .یربنای ممکن و در هر موقعیتی باشااددر هر ز
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( 1972« )سینمادر  استعالییس ک » از کتاب یجدید انتشار ویرایشامسال شاهد  نگرد.نیز می

 بازاندیشی» شود کهای به عنوان مقدمه شروع میی بلند تازهجدید با مقالهویرایش  .خواهیم بود

فیلم ی بلکه همزمان و مقارن با ایده یادداشتی که نه از روی تصادفنام دارد.  «در س ک متعالی

 ایمجموعه با «در س ک متعالی بازاندیشی» مقاله نگاشته شده است. «شدگاننخستین اصالح»

 شود:بندی میجمع سینمای کند اندازهایچشمشریدر از  هایبررسیاز  بصری

ته از نموداری که Nدر مرکز آن اسااات،  Nحرف  که تصاااویرگراو  خودی هاسااااخ ای 

دورتر  ،که در مرکز دایره قرار داردN هر چقدر از ( اسااات. Narrativeی روایت )کنندهبازنمایی

شتر به  شریدر آن شویم نزدیک می جایگاهیشویم بی سکی" راکه  به یا ، نامدمی "حلقه تارکوف

های درد اکران عموم در سالنچنان به ای که آنمایهاز نظر تجاری کم وسینمای کند  ع ارتی آن

 خورد.سینما نمی
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شده به وضعیتی کنترلفیلمسازی خود را  تمپوو  واحدشریدر  «شدگاننخسین اصالح»در فیلم 

 رود.نشده میاست که به سمت قلمرویی آشنا ولی کش ی آرامی کاهش داده و سنجیده



 
 

97 دی | پرونده | سینما   

 
 

 

5 

 

 سرانجام و اینکه چه عاملی بگوییدند های کُخودتان با فیلمی در مورد رابطه :الکس راس پری

 فیلم کند خود را بسازید؟ تاباعث شد 

 ، زیراوجود داردبه  عمیق در من یحس رضایتشدگان ساخت فیلم نخستین اصالح: پل شریدر

شترکچون  صل م ست که در طول  ف کردم و انجام فکر میها بدان سال  ۵0تمامی چیزهایی ا

 ، ساا ک اسااتعالییهای معنویدر مورد فیلم سااینما یبارهمن در ی جدیاولین نوشااته. دادممی

کردم و هرگز فکر نمی نویس شدمکارگردان و فیلمنامه پس از آن نوشتم.آن را  1972سال  .بود

از ها را دوساات دارم اما این فیلمها ال ته من این ساا ک فیلم. بسااازم این نوع فیلم راکه روزی 

 ؛ممندو خشونت عالقه تمایالت جنسی ،تلقین من بیشتر به اکشن، س ک کاری من دور است.

ستو  سینمای متعالی ندارند. این د ساختنپس  مقوالت جایی در  شتم. از خیر  اولین شان گذ

که ترکی ی است از  فیلمی ساختم سال 4۵اکنون پس از  .( بود1976)« راننده تاکسی» امنامهفیلم

و نخسااتین ام پس من اولین کتاب فلساافی .«راننده تاکساای»فیلم  داسااتانکتاب و  تأمل بر آن

 چراکه بود آوردلهره راین کار بسیا شدگان در هم آمیختم.ام را در فیلم نخستین اصالحنامهفیلم

 شدگاننخستین اصالحامیدوارم  ام بسیار سخت است.فکر کردن به قدم بعدی پس از آن، اکنون

 خوبی است.خیلی باشد، آخرین فیلمِ اما اگر  ،ن اشد مآخرین فیلم
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صالح» اش،شناختیزی ایی طرحبنا بر : الکس راس پری ستین ا از نوع  گرفتهالهام «شدگاننخ

صی از  شته[ ا سینماخا ستبهولی هنوز  ست]ی گذ صر ا شما این قدرت . غایت فیلمی معا

ای تاریخی تعری  در نس ت با دورهرا این س ک  هبمواجهه و رویکردتان  که انتخاب را داشتید

 ای مدرن است.العادهخالقرا انتخاب کردید و چیزی ساختید که به طرز  یولی شما س ک کنید،

برایم گذرد چه در لحظه در ذهن افراد مینآبیشتر به  .مند نیستمتاریخ عالقهبه ها نقدرآ: شریدر

ه جور چکنیم در آن زندگی میاکنون که  غریب و ناحوشااایاین دنیای که، این .اهمیّت دارد

فیلم  شااود کهگفته می. تاریخی بسااازم اثریهمین هیچ وقت نشااد که  بابت ؟هساات جایی

از سه سال ماجرا . ریشه دارد های گذشتههده هایاز فیلم شماریدر  شدگان،نخستین اصالح

نوع خاصی  ع بهداشتیم راج .خوردمشام می یکوفسکیپاول پاولوقتی داشتم با  شروع شد، پیش

 اینکه و کردیمشااوند صااح ت میساااخته می بودجه محدودیمیزان های معنوی که با از فیلم

ها در عین متعهد بودن به سااااخت این فیلمامروزه  چگونه بر خالف ده یا پانزده ساااال ق ل،

دونی، االن وقتشه. می»با خودم فکر کردم به ویژه در این کشور.  بازگشت سرمایه ممکن است؛

سازیجور فیلماز این ز نخواهی تونست کهکه هرگ تکرار کردیبا خودت  ست کههاسال  .ها ب

سون رو تکرار کنیقرار هرگز  شه .ویشساله می 70داری . امّا قمار بر به وقتی که  «.االن وقت

شده بود و در طی یکی و دو روز شتم ذهنم دیگر حسابی درگیرش  ستانی در  خانه برگ خط دا

  ذهنم شکل گرفت.

ن اتسراغ ایده به واقعاً ]خود[ وقتیشما ممکن است دو سال را صرف یافتن یک ایده کنید، اما 

سرعت چفت هم میید آمی شما می .شوندهمه چیز به  سند که چقدر مردم از  تا  زمان بردپر

کل فرایند در واقع امر در حالی که  ،«ده سااالحدود »ی هدجواب می توبعد این را بنویساای و 

  دو هفته طول کشیده است. تقری اً نوشتن

صیت  .نگاه کردم الگوهاها و نمونهمن به  صلیشخ ستا یک خاطرات»فیلم  ام درا شیش رو «  ک

صحنه را از( 19۵1) ضا و  ستانی»فیلم  بود، ف صمیم در مورد پایان1963)« نور زم بندی را ( و ت

سااپس تمام و فسااکی اضااافه کردم وی پرواز را از تارکگرفتم. صااحنه وام (19۵۵« )اردت» از
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: کلیسااای نور زمسااتانی را در نظر بگیریدزدم.  گرهراننده تاکساای به هم  ریساامانها را با این

خاطر ن سیدو بهفوکند. مکس مالقات می مردی برای رفع تکلی  با زوج جوانی کوچک خالی.

. خُب، از او بگذریم. آن زوج جوان را در نظر بگیرید استآکنده از ناامیدی ای های هستهسالح

ناامیدی جهان امروز، نابودی محیط زیست  «ناامیدی ]دنیای[ امروز چیست؟»و از خود بپرسید. 

ای یک جورهایی در سالح هستهیأس از تر هم هست چرا که نوعی عینیبهای که مسئلهاست. 

نظری نیست. در حال رخداد است  امریمقام نظر است. شاید رخ دهد. نابودی محیط زیست 

 کنیم.دگی میدر جهانی است که در آن زن مد نظرتغییر و رخ خواهد داد. پس این 

تکه از به هم چساا اندن چهل ین ساااختاراتآیا شااما با این موضااوع که فیلم: الکس راس پری

 را تعمداًتل  خم هایبرشچه این  که چون هفت یا هشت فیلم مختل  است مشکلی ندارید؟

همواره چیزهایی شااا یه این را خواهند گفت که مردم  یا غیرعامدانه، در فیلم خود قرار دهید

 ."استاسکی رفته ( 19۵6)« جویندگان»( روی فیلم 1979« )مستهجن»"

چیزی « قانون جنگل» امدر فیلم ق لی. دهیمما انجام میی خب این کاری است که همه: شریدر

سش بودکه در پی سیزی، تارانتینو، امثالاز  پستوان چگونه می :اش بودم این پر سکور گای  ا

سال  ،مریریچی و وین کر ساخت یفیلم 2016در  سخبرای . جنایی  سراغ تمامی  یافتن پا به 

سالهای فیلم شده در  ساخته  شروع به جستجوی منطقی کردم که بنا  اخیر رفتم وهای جنایی 

ساخت یفیلم ها،فیلم ی اینخزانهاز دل  بر آن بتوان ضوعات و مواردیو چه  ،جدید  باید  مو

این کاری است  .تازه داشته باشند و وناین چیزها دوباره حسی ترکیب شوند تا از نو انتخاب و 

مطالعه و ها، مثل من، در واقع بعضاای .دندهانجام می ان، آگاهانه و غیرآگاهانههنرمند یهمهکه 

چیز جدیدی  گویند.ور مینآ چیز را ازیک ور واز این یک چیز راکنند و برداری مییادداشاات

 !در کار نیست. یک مورد چیز جدید نام ب ر

کندِ ساخته شده در ارت اط با  یهالمیمعاصر نس ت به ف ییجنا یهالمی: شمار فیالکس راس پر

 است. شتریب اریبس یمذه  مکاشفات
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 .تراندیطوالن یلیکند، خ یهالمیف ی: ولدریشر

شاره کرد انینیشی: به تمام پیراس پر الکس س یها. کنجکاوم بدانم در نمونهدیا صر   ینمایمعا

 ؟جوییدچیزهایی را میکند چه 

 نگ،یکه بخواهم از وانگ ب ستین یشتریب زینه چندان. چ شان؟یهانی: خب، از کندتردریشر

 . رمیبگ ازیالو د ایبال تار 

 د؟یارا تماشا کرده شانیهالمیف ی: ولپری راسکس لا

 : اُه بله.دریشر

صحنه ف ی: وقتس پریکس راال شتم از   9 یپیتان کلدر تلفن همراه کردم،یم دنید یلم رداریدا

 .دیداد منشان ، دیداده بود ت گذاشتهدم دس (2000) «ستریورکما یهایهارمون » لمیاز ف یاقهیدق

که هنوز در  اندییهالمیهسااتند ف جالب میاز همه برا شیها که بآن ی: بدون شااک. ولدریشاار

شنواره یتجار یانهیزم را  نی. اکنندیو عمل م رندیگیقرار م هاها و موزهو در تقابل با بافت ج

خود را  یفرم داسااتان نمایساا ی. وقتکنمیم دیتحدتعری  و  یتن تارکوفسااکبا در مد نظر داشاا

بگذرد و به محض ع ور از حلقه  یاز حلقه تارکوفساااک دیبا ییهاتیدر موقع کند،یترک م

سک شاچ یایدن یتارکوف شنواره یایو وارد دن کندیرا رها م هایتما . من شودیها مها و موزهج

 یهانور» لمیقرار دارند. از جمله ف یعالقه دارم که هنوز در داخل حلقه تارکوفسک ییهالمیبه ف

  «دایآ»بروگمان،  شیترید ی( ساخته2014) «بیراه صل» گاردس،یر ی( ساخته2007« )خاموش

برونو دومون،  ی( ساااخته2009) «چیهادو» لمیف نیهمچن ،یکوفسااکیپاول ی( ساااخته2013)

ساخته2009« )لورده» سنر. ا کایجس ی(   یبرا شیمند به نماکه هنوز عالقه اندییهالمیف هانیها

 .ستندیوزه نمصنوعات م ها صرفاًاند. آنمخاطب

 ؟باشند ایویژگی چهواجد های بلند فیلمبرخی از این  انتظار داری: پری الکس راس
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شنها آن :دریشر ستالی ساعتاین ش یه  شدند. برای پرده و نمایش برای موزه .انداند.  ساخته  ها 

 ساخته نشدند.

شما روالکس راس پری کمابیش در  :دهایندم تنی بر این قرارداکه  دیکنیتمرکز م ییهالمیف ی: 

های ی مقاصاااد و نیات فیلمگیرند و همگی دربردارندهچارچوب زمانی دو سااااعت جای می

در عین اتکا به این قواعد  که ییهالمیف اند.عام غیر قابل فهماند هر چند برای مخاطب تجاری

 افتند که فاقد نشان تماشا شدن باشند.به این وادی نمی

سرمایهضامن دارند که  معقول یینماهاها لمیف این نی: و همچندریشر شت  ستبازگ شان ا  .ی

 دالر ساختم. ونیمل 3.۵ م را بافیل یعنی در سطح تئوریک توجیه اقتصادی دارند.

 مقدار پول به شما باز گردد؟ نیا دیشما انتظار دار: پری سالکس را

 نیاانجام شاااد، روز  20در طول  یلم رداریدالر ف ونیلیم 3.۵. با ساااتیمهم ن برایم: دریشااار

سئول شان م کیم را به عنوان یریپذتیم سئولیمن ب .دهدیهنرمند ن ستم تیم  لیبه دل دیشا .نی

اگر شما  .آیمکنار نمیبودن  تیمسئولیبه هر صورت من با ب یمن باشد ول یستینیکالو تیترب

 دانم.دالر شما را برگر صدنم اتومی مطمئن باشم که دیمن با دیدالر بده صدبه من 

آن را   یکه قصااد تعر یشااما در داسااتان کردیچقدر رو یمال تعهدات نیا: پری سالکس را

آمریکایی نیستند و کار کردن با  ها اشاره کردیدفیلمسازانی که بدان قرار داد؟ ریتحت تاث یداشت

 میلیون دالر عمالً غیر ممکن است. 3.۵

 یلکِ یهالمیاطالع ندارم ف. کندیم تیفعال یطیمح نیهم در همچ رایکارد یلکِ خب: دریشااار

سرما یول دارندیچقدر خرج بر م سئله نیا .گرداندیرا به طور کامل برمشان هیمطمئنم که   یام

صح ت م عبود که من و پاول راج اما  شده بود شنهادیپ وودیدر هال یبه او کار. میکردیبه آن 

 ونیلیم 1۵تا  10به من  وودیالدر هکه  گفتیپاول م گرفت که به لهسااتان برگردد. میاو تصاام

در  .ساااتین نطوریکه ا یدر حال یآزاد لمیتو در سااااخت ف ندیگویو م دهندیدالر بودجه م

بود  یزیچ نیآزاد هستم. ا لممیدر ساخت ف [واقعاً]و من  دهندیبه من م ونیلیم 2لهستان فقط 
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ش ادیزبودجه  نیا .کردمیفکر م به آنکه   ؟ستمیدر کار کردن آزاد ن من که یدارد وقت یچه ارز

را انجام بده تا  ییبرداشت نها میو بگو کنمنگاه  یکس یهابه چشم میکه من بتوانم مستق ییجا

 .یریرا پس بگ پولت

سازانی است که معت ر القاشده در فیلم ها و مسائل تجاریاندیشیدن به دغدغه: الکس راس پری

 یمعاصاار مخاطب ایآ .گردندنمیبندی تجاری ط قهسااازان ی فیلمدر زمره شااوند ولیتلقی می

ستین »مثل  یلمیف یبرا صالحنخ سامروز  وجود دارد؟ «شدگانا کند  لمیف کیبه دن ال  یچه ک

ست؟ ساعته ا ساخت و به آن شودیچطور م دو  در پی این نوع آموزش داد که  هامخاط انی را 

 فیلم باشند؟

توزیع و پخش ما  چه کهی آناست. عمالً همه بندی موجود در غرب وحشیاین گروه: دریشر

ند. گریاالن د میگرفت ادی هافیلم ندار ته قوان محلی از اعراب  ندیرا عوض م نیهر هف این  .کن

شا مدّت ست که  یزیچ نیبهتر کنمیم کرهستم و ف «بابل برلین» یآلمان الیسر یدر حال تما ا

بهتر از ت. ساااع 14حدود  یزیچ یعنی ،قساامت دارد ام. شااانزدهها تماشااا کردهطی این سااال

 الگویی محقق است. .است (1980) نیالکساندر پالتز برل الیسر

شیم شانیهامردم در خانه: الکس راس پری ای ی تلویزیونیت برنامهساع 1۵ یال 10و  نندین

ساب شا م ای دارد راشدهکه ریتم پویای ح شاتم برایها را آن دیناتویم ایحاال آ .کنندیتما  یا

 به سینما بکشانید؟ یبلند تارکوفسک یهالمیاز ف یکی

 شدگاننخستین اصالح لمیساخت ف یدرباره A24 یداشتم با کمپان یوقت جالب است.: دریشر

در  دیبادر مورد فیلم که بحث و گفتگو و صاااح ت  کردمیبا خودم فکر م ،کردمیصاااح ت م

چند بار تماشایش که  یو کسان نندیبیرا م لمیکه ف یافراد نخستین .آغاز شود اسینم بستر سالن

 تیافتد اهمیاتفاق م آناز  پسکه  آنچه .تماشااا کنند های سااینماسااالنآن را در  دیبا کنندمی

تماشاااا  یطیمح نیرا در همچ لمیکه ف تعری  شاااود یتوساااط افراد دیبا یندارد ول یچندان

در سااالن  ار «قانون جنگل» لمیف ساار سااوزنی برایم مهم نیساات که مردم که یدر حال .اندکرده
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شند  سینما دیده صالً. نه ایبا شوداین ن وده هدف ابتدا  از چون ا سینما دیده  ضیاین  .که در  ه ق

ست.« های عمیقدره»در مورد  ست بهتر ها،مشخص از فیلم یسر کی یبرا یول هم صادق ا  ا

 .آغاز شود در محیط کنج سالن سینما ی فیلمرهدربا بحثکه 

 2018االن سال » گوییدشما نمیوجود دارد.  یاخالقانهانتخاب برای هر فیلم : اس پریالکس ر

 فیلمی ئل مهم است و برایااین مس لمیف کی یبرا»گویید می. «سر آمده است دورانشاست و 

 .«دیگر نه

  بله.: دریشر

شما به دل: پری الکس راس شت نیا یجهان یهاجشنواره لیخب خوش ختانه  که  دیشانس را دا

که  میخوش شااانس باشاا یکاف یاگر به اندازه یدر هر سااطح .نندیها ب را در سااالن لمیمردم ف

 سینما یهادر سالن لمیف یجز تماشا یاافراد چاره نخستین ،ها اکران شوددر جشنواره مانلمیف

 عت ارآوازه و ا ،تلورایدو  زی، وندر تورنتو لمیشااش ماه پس از اکران ف حاضااردر حال . ندارند

صدها منتقد تانفیلم ساس نظر  ست یبر ا شنوارهفیلم که  شکل گرفته ا مختل   یهارا در ج

 د.انکردهتماشا 

شکل گرفتن: دریشر شتم یمن به تازگشان ادامه دارد. و  ست که  ای. این نقطهاز روتردام برگ ا

قدری زیاد است که فراتر از توان هر فرد ولیدشده به ثار تآ حجمشود. همه چیز از آن منتج می

شا کردن یا حتیبرای ت ستشناخت ما  ۵00 میهست صح تحاال که ما در حال  نیهم - شان ا

 نیاگر از اها هستند. جشنواره واقعی هایدربان –هستند  برداریفیلمدر حال  یونیتلوز الیسر

که  ساااتیمعنا ن نیا  بهلزوماً نیا .د، در کانون توجه خواهید بودیع ور کن تیها با موفقدروازه

 باخ رند.اما حداقل مردم از وجود شما  موفق خواهید شد

که شااما به عنوان  یلمسااازانیاز ف یاریاساات که بساا ییها جاجشاانواره نیا: س پریس راالک

سینمای کند مدرن از آ  ازیمثل الو دبرای  حضور دارند. آن در همواره ها نام بردیدنسازندگان 
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مختل   یهااز جشاانواره اصاالی یهازهیجا یه برندهساااعت 9 یال 8 یهالمیرقابت با فکه در 

 شود.می

شدن فیلم نمی او ولی: دریشر  شیهالمیف یمال یهاساخت ریمن از ز سازد.برای نمایش داده 

مالی  هایین و حمایتاز تضمجهان سوم  یهاکشور کند یهالمیف نیاز ا یلیخ .ندارم یاطالع

ن یااغلب  .ها وجود داردلمیدسته از ف نیا یبرا یمخصوص یدام منابع مالروتردر  رند.برخوردا

توانند به عنوان محصولی فرهنگی یون نمچاست ناشناخته  نس تاً یهالمیف برای فرصت مناس ی

 وجود ندارد.  کایدر آمر کمک مالی به سینمابرای  سازوکاری چنیناما  یارانه بگیرند.

 (دهدیتلفن همراهمش نشان م یرا بر رو کرالذفوقنمودار  دری)شر

 فرض اگر ام؟کردم به شما نشان داده یکتابم طراح دیقسمت جد ینمودار را که برا نیحاال ا تا

قرار  یگرید ریدر کنار تصاااو را یریتصاااو که آن لحظه -هر فیلم ذاتاً روایی اسااات که  میکن

شکل م کی میدر واقع دار میدهمی ستان را  ز فیلم از می که به تع یر دلوهنگا گاهآن – میدهیدا

اساات،  نظارتیکی دوربین . یفرار کنده گرایش ، ساابه سااه جهت تواندمی ،گریزدروایت می

 دیناوتیم ،نیا رب انب .یمذه  یتجربه ،ماندال اسااتو سااومی  های هنری اسااتگالری دیگری

 دیتوانیم سااپسو نمودار مشااخص کنید بر روی  گریزندیم یتگریکه از روارا  ییهاکارگردان

از حلقه  رونیبکه  یکساااان یهمه. نیز نشاااان دهیدرا  یها از حلقه تارکوفساااکع ور کردن آن

 نیدر ا ان واقعلمسازیف یهمه یندارند .ول ییجا یتجار ینمایدر س گیرندقرار می یتارکوفسک

کند کردن  [نییع نیو ا] ند.کنعمل می ییمیل روابا  تضااااددر  در درجات متفاوتینمودار در 

 فیلم.

 یابید؟ها میأنوس با آنمکه خود را  انی هستندلمسازیفتمام  هانیا: کس راس پریال

 .بله: دریشر
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سک یرهیخب خارج از دا: الکس راس پری سنو کلیما از،ی، الو دشما بال تار ،یتارکوف  یتون ،ا

بن  و انگیل-نگیسااانگ م رت ساارا،آل  ،نسااووآل ساااندرویل ،پدرو کوسااتا ، نگیبن مزیج ،کنراد

 اند؟روایتقلمرو  ها خارج ازی این. همهدیرا دار ورزیر

  قلمروی سینمای تجاری. خارج از: دریشر

سرا ف: کس راس پریال هم  سینما هایسالنساخت که در  14ییلو ینامهیاز زندگ یلمیآل رت 

 د؟یارا تماشا کرده لمیف نیشما ا ایآ نمایش درآمد.به 

بیش از همه را  شوارینیلروسااوجه  .را دوساات داشااتم اشانحرافمش.در کن دید: ردیشاار

 .پسندیدم

س نام: پری الکس راس ست یتگریروا یمرکز کانونبه  کینزد یلینمودار خ نیدر ا ینیلرو . ا

 یرا در کجا «شدگاننخستین اصالح» .دومونو  ، برسون النیج ،ریادر و،زمثل اُ یافراد کینزد

 ؟دیدهیم نمودار قرار نیا

 .یحلقه تارکوفسک درون شک بدون: دریشر

 این طور نیست؟، به قسمت مانداال ترکولی نزدیداخل حلقه : الکس راس پری

 .ینیلبه روس ترنزدیک انمگم :دریشر

از  شود؟ونه انجام میی مالل و زمان چگتان با یک بازیگر دربارهیهاصح ت: کس راس پریلا

 .ندیساکن بنش کجای قهیدق یا پنجه، چهار س برای دیخواهیم هاآن

ش ختانه با وجود : دریشر شتم که به خوب یگریمن باز تانیاخو  نیاول .بود یتموقع متوجه یدا

ست و کند عالنهفاجرایی من نیگفتم ا وا بود که من به نیما ا یمکالمه صحنه  گاه. ا سمت  به 

وانی به تماشاگران ته میچآن تر ازکم. یشویدور مو  گیریمی وی و گاه از آن کنارهشمیمایل 

ئه می مات را  نیمن ا کهنیبه محض ادهی. ارا یانکل که  تانیا ،مکرد ب فت  قاًگ ی متوجه دقی
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، ، کارگردان تئاترنمایکارگردان س شود:ای محسوب میفهحر در چند پیشه تانیا. شدم منظورت

هستید  طرف یا کسب دیکنیکار م تانیبا ا یوقت. و بازیگر سازآهنگ، سینوشنامهینما ،سندهینو

 .شودیمتوجه م یرا به راحت هااینهمه  که

شوند؟ اکه مردم چقدر جذب  دیشما انتظار دار: کس راس پریال دارید نیاز  تنها ایآین نخ گی 

صاویر ساعت ت شان بدهند و  خاط انمتا  دیدار ئه بدهیدی را به مردم اراکه دو  به آن واکنش ن

های انشوخ نیب الوگید یبرقرار یاسااات برا یراه ای ؟دها را بفروشااادهیا نیکه ا اجراهایی

  .کنندیم یدر آن باز نمایس یهاکه ستاره یتجار یلمیف آن بافکری از روشن

 ابزاری یمنظرهل بهمالاساات که از  نیکند ا یها لمیچالش در ساااخت ف نیبزرگتر: دریشاار

ستفاده شودزی ایی کار را  نیاست که ا یافراد تیننخساز  کهزنم می از برسون مثالی .شناختی ا

 یعاد یهالمی.به طور معمول در ف .بنددیو در را م شاااودیاز اتاق خارج م یردم انجام داد:

سته شدن در بالفاصله به صحنه یصحنه را  ریبرسون تصو یول .شودیچس انده م یگرید یب

در حال رخ دادن است.  چیزی؟ افتدیم یچه اتفاق .داردیدر بسته نگه م یرو هیسه ثان یال کی

از در  یکس یوقت یواقع یایدر دن. دیکنیدر بسته نگاه م کیبه  دیشما دار نیست.« هیچی»این 

شم .میکنیرا نگاه نم در گرید ام شودیخارج م در  یول. نگرندمی یگرید یبه جاها مانیهاچ

در بسته نگه دارد چه  یورا ر نیدورب هیثان 10.حاال اگر کند درنگ میدر بسته  بر روی او لمیف

شما افتدیم یوقت چه اتفاقنآ چه؟ هیثان 30افتد؟ اگر یم یاتفاق  شویدمی یزیچ درگیر؟ حاال 

  ؟کندمی یچه کار تانذهن ؟افتدیم یچه اتفاق «رندید»در  .نامدمی «دیرند» سااونگبر آنریکه 

رافت ریتم بینی و ظکباری ؟ریددا یچه افکار دیرنداندازد .در یبه کار م را تانذهن لمساااازیف

 به عنوان ابزاری زی اشناختی استفاده کند مالل ازدر دیرند انگیزد تا می بررا  بینندهکند  سینمای

چه رخ  دیشااویم و ملول که کساال یوقت .ق ندهدسااینما سااوبه خروج از سااالن را  نندهیب و

شغول میخب دهد؟ می سالن را تریا م سل را بیننده ست کهم این الِ ید.کنک میشوید یا  ی ک

تاحدودی فرمول کند  یهالمیف یساااازنده هر ؟دهیدچگونه این کار را انجام می درگیر کنید.

 یکست. نیس سایکلدر حضور  ش اهت بهبی و قراردادی پیمان نیا. ددار کار نیا یبرا متفاوت
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شده و  سته  صلهبدین دلیل که خ علم به با  مردم .شودیخارج نم سایاز کل سر رفته اشحو

ست آورمالل سایکل کهاین سکوت یبرا ،ا به پس  روند.می سایکل بهباز هم  ،تجربه کردن آن 

 .میشااو ملول یقرار اساات تا حد میدانیم نکهیبا ا میرویخاص م یهالمیف یساارکی دنید

 نیاز ا اما اگر. ب رند یگریتا ما را به مکان د کنندموضوع استفاده  نیاتوانند از میها از لمسازیف

 .م گشتبرنخواهی سایهرگز به آن کل گریو د میکنیموضوع سو استفاده شود ما سالن را ترک م

 ها:پانوشت

 :ای است ازاین متن ترجمه

Paul Schrader: Deliberate Boredom in the Church of Cinema, By Alex Ross Perry In Cinema-

Scope CS74 

 


