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 امید سوزان؛ گدار لوک-ای از مصاحبه با ژانگزیده

 ، ژواکیم لُپاستیهاستفان دُلُرم

 2019، اکتبر 759کایه دو سینما؛ شماره 

 

ین  و فاق  عنطین و تصااویر یین صصااه ت تطساو  طد ر یر و یر قریل ت هن امریو یو یرسااه  ا و

 تطضیح استن .
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دین  در آنجا صاات د ینی . این نم  1صُن یتاتر دریَصطرد تئ: ... قریر نیسااد در لوک گدار-ژان

ین . دوساد دی ات   اما ری ب ین . یو هطراای   بت آن رسای ر  ص   2چت یتهاق  یفتاد. نیکُل برنز

 ین . یسد. ینجکاو بطدم ب ین  بت یجا رسی و 3صثل دی ن نطیدران یایت دو سینما

مایش دیدو  ااا ت هت  تی  یت در ین نفی م  قریر ررف: صا بسااایار تتد تر یر  کایه دو سییینما

یت بت یین ساهر در   4»یصی  ساطرین  تیشبن یردو  ا ی . بت ویهو اایانتطینی  بگطیی   اگهدص 

اا صعنا بخشی . ی ید بخش نخسد فی   یت بارساری یاصل هنگ بطد، سپس ژورف صیان ویرینت

یت ساپس قانطن بشار  طه ق یعد یساد،  امدا  هنگ، یو قانطن ههانیت  ار  ص   5دو صساتر
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عا یتت  یساااد... فی   در تااریک  بات ه ط ینا  یصاا در هقیقاد ب رطی  دوصرت ات نم  ییجااد ص 

 سطرین  یصا سطرین ن  صتهاوت.  ین . ص رود و صا ری بت رو نای  ا یید ص ص 

ربان صشااتر ،  . صنمطرم یر ی ین: ب ت، بای  بگ  بت ربان صشااتری  صاات د ص لوک گدار-ژان

و  6النگ طیساات  بین ی نیسااد. بت قطر ی  ، در چن  فی   ق    ص یا چین  یا فنالن  فرینساات

 اانا  بت ق   هاصعت النگاژی تمایز قایل  ااطم. یین یتهاب بع  یر  طین ن یتاب  دربارو 7النگاژ

 طدِ النگ ری  نط ااد و در آن یت بت تن ی  1910رخ دید. یتاب  یت هطیت    8آتمان  فریتز صاوتنر

ناصی . صن یصا در یار یو تمایزی نساا د بت  النگاژیرد. صاوتنر امچطن دیگرین آن ری ص  نکطاش

یابی ، تمایزی یت ویص یر تر یر النگالژی یت اش یر یین صت ود بت سااهد ی مات و صتن بطد، ص 

یت در فی    ع ارت  دیرد 9یم.  ااره اگ اا  ا وااساد یت صتطهت ینشاقاب آننقا ا  یساد. ص ت

تطینی  ار چیزی بگطیی  بت هز یینکت بگطیی   یم: »ص یر آن یسااتهادو یردو  10سااینما  (اای)»تاریخ

ریرنا ، یاو عمال  ی ااات ااو ص الناگ نااص  و امات آن ری باا ص النگااژ ینی  . چیزی یات صن چات ص 

ن ری ا  یساد. در هاه هاضار ساینما یو رنجینت ویقع  یساد یصا هطیای دینش نیساد. و یین ص

 ن د(. بین صا یو باتالب یساد یت ساخن ری یر  ین  )ص صات د ص النگ چطن با   ینیذید ص 

  نزدیساد. یصا هت   11 ااروهنطع  صشاارید بین تصاطیر و » النگاژین . صسایر  طد صنترف ص 

یبت یی    نیسااد. در ااروهین  ا  »وقت  یر ع ارت »رهتار  یسااتهادو ص النگ  صنمطرِنیز اای رر 

ی قرن اج ا  در   رنان  ری با یت ساااتالنگاژِ 13)اس یر آ ااات ( 12یِطیلی صصار-آ رین فی   آن

تمام   14. در صساایر ربان طینن : »دا  یت صتن  یر اای رر ری با صاا یی ب ن  ص هنگل نشااان ص 

چریی   دان ، یصااا تقب »نطیسن ران بزرگ  ص یت انطر ا  بت آن –یدبیات  یت عا ل آن است  

 -15 ااطد، صارررید دوری ، دیسااتایهسااک ، اطت رتین، دنیل دفط، ص طیلنم اا رهتت بزرر  آن

ین ، ار دو فرق  نم  16 اااطد، هطیس یا رص طاای  یت »یدبیات ساااترگ  ناصی و ص تمام تالش
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و صن   ناصن ص  النگاژآن ری   اایت آن سادی طد اان صیی  آن اساتن ، تال ا  بریی ایشا رد چیزی 

تطینی  در رصاان آن. چیزی یات ص  آ رین  اان، اسااات  الناگ درریر یم.هاا نرسااایا وانطر بات آن

اای یهتماع    کتیر فیسا ط  و  ا   ایشااایش   ررطساتاو ف طبر ب ینی  یت  17»بطویر و ایکط ات ی

   طیسات  یقت اسا  یر روی رصانشا  وقت  ص  18صاری دیریطساو .دا اا ری ص و تمام آن دیدو

ی  طدش ص ر  یرد. یین فی   ساا تت نشا   ب ری بت  ایطوبساارم یین ص  19اای  ط ()دیساتان

و یین   ار  دا  و نت با چیزی دیگر و با هواطر نطیسان النگ ریری هس یردم صج طرم آن ری با 

  طد.  ن   ن یصر 

ااساخ  طیا   النگ اای  اما یر قریل صات د ینی  و صن بت ساییهالنگ  اقصا  دیری  ین ی  ب

رنن (.  )ت خن  ص  یار اان بت یجا رسای و یساد ین  نطیدران یایت دید. دعطت  اما ری اییرفت  تا ب

چت در چین با اا  یا  تل بزرگ دورین صعاصاار هسااا  اساات ئصن نساا د بت ر  یداا و صسااا

 طیا  بت  ااما یادآوری ین  چیزی یت قریر یسااد بگطیی  نت آن چیزی یسااد یت روساایت. ص 

یساد یت در اشاد قریر دیرد، صانن  زی چی النگاژ.  طیا   ا چاپ  یت  طینی  نت آن چیزیص 

طی :  رص   12. یین امان چیزی یسااد یت بطدتر در یری ت20دوالیرویاای آبرنگ یبراا در نقا اا 

ینگیز . یین ص  ب در چهار یا انج فی   آ رم  اکل ررفد.  »عا ال یبراا اساتی ، یبراای هیرت

تغییری در یارم   32صطتساارت بت بع  و یا فی   امیشات 22ساتایش عشالین  یر فی   در هس ص 

 رخ دید.

   چت یتهاق  یفتاد؟کایه دو سینما: 

یم. یاری یت امیشاات ینجام  . ر   اا ونایجاآبادمدر ین ...: دیرم ریا  ری ر  ص لوک گدار-ژان

اا، یصوااااا،  رریری  تمام ینشع   تیم و آن ا  آرااانت، یین یسااد یت در سااینما بمان دیدو

ااا )اری  یات اساااتنا (، دیترااای یورژینس  ری  ه یقات ررداطش  ااای یهتمااع ، عهن ش
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تاریخ آن  صعنای صنتصار  ا ن دربت  طدم بت ساینما  صنتصار یردن )اری  یت اساتن (. یصا یین

یی یطتاو یصا  ساینما تاریخچت دا .ری ص تاریخ ار اکطاش  یر یساتق اه یصری یت یصکان ا  اساد.

  کطامن  دیرد.  

یت تت  .آ رین فی   یالساایک بت بع  یتهاب یفتادت  امیشاات صطتسااارتبریی یر فی    هطراای یو

یا نگ و تو تیرین یرین در ه یطچکترم نشاا . یاری  اا یت بتاای راو فی  بتصانع سااا تن راو

اای  طد  صارف یردم تا بت تطینمن ی  ساتایش عشال»در  بریی. صن رصان ریادی ری نهاساطساا

ی  هت  صعادتتتت فی   ری بت دو یا ساات بخش تقساای  یرد. آراو  ااطم. و چیزی امچنان نا اانا 

ناص . صانن  یق ی و  یت انج یصال  صطنتاژ ص یی یب یع یردم، یت آن ری یصال ب یه  بسایار ساادو

بریی بت دسااد آوردن یک  بای  دوتای دیگر ری هیف ینی .   x+3=1ب یه   طد ری یب یع یرد: 

دینسااد با آن چت یار ین . ایش  یط نشااان دیدم نم یو صعادتت نیسااد. وقت  آن ری بت ب ویقعاً

»در  یین عنصار ناآرااانت یر فی    24.(1968  )+ یو یو»اای صجزی بطد، صانن  یی بریی فی  رصینت

   .  تر   . بع  یر یین، راا  بت ست یا دو بخش تقسی  ص بت بع  آرااانت  ستایش عشل

 و BFMاای   ری آی .   کتنمایش در ص   یصرورو صشکل صن با ع م عمل چیزی یسد یت بت

LCI   ین ، ری نگاو صLCI   ژدا . بعوا  یوقات برناصت سارری بت  اقر رطین ران آن ترهیح ص 

ین .  اای ورر اا  ری ا  دن اه ص  اانا ت . برناصتچطن رصان  یو ری ص  ،ین ری نگاو ص  52ت ژو

اا صات د در صطرد ه یقت ررداطش رصان  یت اای   ری یین یساد یت چتصشاکل صن با  ا کت

 دان .  یعتصابات صترو، صرفاً صطقعید ری بارتاب ص ینن  و چت در صطرد 
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ین  یر قطینین سطئیس ت عید و صن انااجطیان  فرینسطی در سطئیس استی  یت اییرفتت یصار-آن

، تط 26 ریسایطن طینی : تیینی  و سات رورناصت فرینساطی ص ینن . صا ت طیزیطن فرینسات ری نگاو ص 

اای سااطئیساا  ری  ت ییر یر آن این. صن این وقد رورناصتب 28 ااارت  یِب و. و 27یانار یونشاان 

ینی ، دینی  در آن چات   ر یساااد. صاا بات عنطین انااانا و در یینجاا رنا ر  ص یم. نم نخطینا و

یشااطراای  یی . فرینساات یر نمر صن یک  یر صع ودیی  و قطینین آن ری اییرفتتااسااپطرت ررفتت

اا و قطینینش انطر هاتب بت اا و ناآریص د طیریکالت دی    و ههان یسد یت با تطهت بت صش

تطینی  تطضایتات  ری  ها ص رسا  یصا در عین هاه قابل رن ر  نیساد. بت نمرم در اماننمر ص 

 ی بایین ناصمکن یساااد. یت ساااینما بای  با ااا .   یار ینی  ای ی ینی . صشااارور بریینکت آنگطنت

  طیای  ی تریع ینی . یی  یا نم ی تریع نکردو ش ریری درصان ینی  یت انطر دیرواای ییبیماری

 یااای تاارو بات بااریر آصا وبریی رط ااا  ری ااا اااماارو یصرور تی ریسااایطن ری دیا یا ؟ ت ی   آن

سااصساطنگ؟ چیزی یت تطهه  ری ه ب یرد صتطرید ت  ی  هطه یتاب بطد. ریر ی مات آ رین 
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انن  یتاب آن ری بار ینی  ، »یتاب ینار تخد ، »برو اطر ، »ه   اشاد ،   و یشای م: »صصاهتت 

در ذان صن تصاطیری   –»نساخت تطیس ، »ص اتعت آساان . هت  یساان  یت در تصاطیر اساتن   

ینن . و یین یصر ویقعاً بریی صن هاتب یسااد:  آریدینت یعتریف ص  -صااطرت صتن آص وتیسااد یت ب

تر ن یو یتاب یطچو یسااد و صتن یر امیشاات ق رتمن  ااطد. ت هص  امت چیز ت  یل بت صتن

بینی  در نشاان دیدن  یساد. در ت  یغات امیشات بت ی مات نیارصن ی . ی مات ری هیف ینی  و ص 

 تصطیر و سخن ناتطینی .

 30نیساد. یر نمر سا ین 29 ینگشاتد روتط دااند بزیری»یصکان یینکت و سا ت  اساتن . و دیگر 

یفزودن عمل بت سا ح یساد. وقت  عمق  وهطد ن ی اتت با ا ، صارفاً سا ط  بر ز ترین چیساخد

ین  یننا و یساااد. رهتن آن باا ی ماات صااننا  یااری یات یالن دیرم ص آینا  یات نااریهادروی ا  ص 

 این تر یری ن یرد، انجاو ساه ایش یعتقاد دیگری دی ت .  
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یی  نطیسان و بزرر  اررز ن ی و  .ین  تنها اساتیم چطن فکر ص اس صن یینجا اسات  و رمشا و

یسااد یت   31یردِرِنیسااد . تنها یساا  یت دی م چنین هرف  بزن  ریبرت  النگاژ النگبگطی : »

نیسااد ، در   النگاژ، النگنطیساا : »بطد. یو ص  32 اانا ت  و دوسااد ی طد تنزصنرصان  یو ری ص 

 ن  نیسااد. بت امین دتیل  اا ین . یصا بیانبیان ص النگ ن  یت  طد ری یر قریل اتمام ص ت رص

اا ا  یین چنین اساتن  یصا صن  دینرطین . صطسایق ین  یت بت صن چیزی ص یساد یت تنها نقا اان

اا تایتیک  یسااد نت ریا ردی. یصا در صطرد  یم یر آناا آ اانای  ن یرم. چطن یسااتهادو ی   با آن

 یر آن.   اا و یم  بع ین ، تا یصپرسیطنیسدنقا    رییو باتکل فرب ص 

ینش   33بت عنطین ینش صاات د یردی . در فی   یتاب تصااطیر النگاژ ااما یر ه دو سیینما: یکا

 روی تصطیر یاصالً صشهطد یسد.

اای ییساپرسایطنیسات  و فطویسات  باب یساد. نقا ا  ء: ب ت، یصا یین فقو یو هزلوک گدار-ژان

یرد. »روی  بریم تشاریح   ، ایکاساط رییت بع اا یساتاد انر  ا  34ده صن اساتن .  طیارم ریچل

چهرو نطر و ساایت وهطد دیرد و بخش ساایت یاصالً اط ای و  ا و یساد، یت آن ری ت  یل بت دو 

ین  تا صات د ین  . یو چیزی ری دی  یت صن ن ی م. نقا ا  امیشات رن و یساد ریری  چهرو ص 

بادبزن بت نام  یساد ساا تتفی   بسایار هات   در دورین ساینمای صااصد   35تخد نیساد. تطبین

 38یساد. فی   تطبین فوااصن  یساد. روصرنیز آن ری بارسااری یردو  37ارصینگر  36.ریرصین ی ان  و

در هات  یت صا یمابیش آن ری انر رصان  39یی در یین بارو دیرد با عنطین »ساینما، انر فواا .صقاتت

و صتن یسااد، یو   فی   ارصینگر فقو دیاتطگ ،ینی ا  صقایساات ص  دینی . وقت  دو فی   ری باص 

فهمی  چت یتهاق  در هاه رخ دیدن یساد. در فی   تطبین رر دیاتطگ ری هیف ینی  نم دیساتان. ی

 ااطی . یین چیزی یسااد یت با ورود دیاتطگ و ق رت ربان ر   اا ، صانن  صتطهت امت چیز ص 
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صتطهت   ت در آن یر باری باریگرینامین ت  ی  سااصساطنگ. فی   دیگری صانن  فی   تطبین یساد ی

 40 طی ، بت ویهو باری د تراا، فی م  با باری رر اطبارت.امت چیز ص 

 42ی ر فرینو بطرریگ ؟ 41تی یطمکایه دو سینما: 

تطینا  امچطن یو در تماام صا ت ییهاای نقش  : ب ات. بات نمر صن این بااریگری نم لوک گیدار-ژان

در شااان  ن ی ااد چطن  ییهرفتصساایر بیان ین . یو یش در یو صااتنت، هاتت  ری با چهرو

تی یطم فریتز النگ صقایساات   بطرریگ  ری با  تطینسااد در ار نطع فی م  باری ین . یرر تی یطمِنم 

ینی ، فی   النگ چیزی بریی رهتن نخطیا  دی د )نسخت یورهیناه ینگ یس  یسد(! یو در  طد  

»صعصاطصانت  یاف  ... رشات  اه ی مات ص تطین  بگطی . یرر صنتق  بطدم بت دنچیزی دیرد یت نم 

 نیسد. قابل رهتن نیسد: ب کت قابل دی ن یسد.  

ی ریر یهریی  ( درباروRose pourquoiدر یتاب ی یرش )  43ژین ال سایطییری کایه دو سیینما: 

   یسد.یش در فی   صت د یردو انرصن ینت

ن در تع ید صنتصار بت فرد بطد : ب ت آن ری  طین م. رر صنتصار بت فرد یساد. یینلوک گدار-ژان

اای  یت در  یصا فی  ویه ش یساد ا   44صا  یر باریگرین قابل  اناساای  یساد. یده یینل صاطبت

 آن باری یردو در  طر نیستن .



 
 

99 فروردین |سینما    

 
 
 

 

10 

 

اای ان، آیا یر سینمای صاصد یا فی  ببا تطهت بت هساسید یصرورتان نس د بت رکایه دو سینما:  

 ریری ؟یتهام ص ناقل یبت یی  بیشتر 

آصطرش دیا ی  تاا فی   بطرریگ  ری امزصاان  45تطی: نات تزوصااً. در رصاان الناگارلوک گید-ژان

در نمر بگیری . فقو سات چهار نهر بطدی . صن،   84هیتیا ژیل ررین 47، وِرنطی 46عنطین فی   رارهبت

 تروفط. و ریطت، روصر

در نمای   49( دیوژنکط1930)     »رصیندر فی   یتاب تصاطیر، رو  صتطری فیکایه دو سیینما: 

یین رو  چق ر یین هواطر دیرن  یت تصاطیری  اکطامن    ل یردو یساد.  ییصعکط  قطالن 

 تانبریی  اطدساطارییمپطر ص تصااویر صااصد روی یی !  یت بر  و صتن »یرر رن و بطدی / یصا صا رن و

 یامید دیرد؟
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  16یا  15 یسااد. وقت   ی   هطین بطدم در ه ود: یین صتن صتع ل بت بالنشااط لوک گدار-ژان

و    )آنا رو برتطن(ناادیاا»ااای دیگری چطن یتااب . امزصاان یاتطینا مسااااتگ  یوتین یتاابش ری  

. ساع  یردم بریی  برون  تریت در ا  یین بطدن  یت ایش  طین مص آریرطن ری   داقان ااریسا »

یصا  طب نشاا  و آن ری هیف یردی .  ضاا و ین    50 صطساایق  صا»یی در فی   یین صتن صااتنت

ویقع  با صا ی در ینار تصاطیر درساد ینی  نت درون تصاطیر. با  -هع    3Dج طر  ا ی  یو ص

 صن قت صریزییر صن ارسای  »  52امخطین  دی اد. برنارد آیزنشایتز  51 صن قت صریزییه صاتنت »یسا 

شااان یین  بینن . ترهیتص ی یم  آن ری بت یین  ااکل یصا ع و .چیت؟  بت یو رهت  »یقیناً عشاال 

 صت د ینن .  53 صایکل یسنط»ی   طرد فدر ص یسد یت

دان و یسااد، رطی   یی   تکان اانطی : »یصا صا رن ووقت  بر روی چهرو رن ص : ایه دو سییینماک

   . طی باال رو یر هنگل تاریو  ار  ص 

باررشااد بت ویقعید بطد. اییرفت  فی م     54: بریی صن بخش دوم، »اپ  عربیا ،لوک گدار-ژان

تطینی  بگطیی  یت بخش یوه بیشاتر صساتن رطنت و بخش دوم تر بطد. ص بساارم یت یم  سا ت 

ین .  اا آص واا بررزی م و یر رصانیت یر فی    سا تت   و یسد با باریگرین   ویسد  دیستان یاصالً 

هااال بات  طدم   .»آو،  ی   صتهااوت،  ی   با و  بیش یر دو باار فی   ری دیا م. یوتین باار فکر یردم

  تر یساد و بع  یینکت چن صا یتر ا  یساد.یوه یینکت فی م  سا ت  ا .   ب  ص رطی  بایص 

یت یر یریساتری بخطیای  ایطساتت با یساد  صانن  یین .صا یی ت طیزیطن قادر بت ییجاد تمایز نیساد

 آی . یر اا درص یریسترِ یبیچارو یو تن ص ی چیزاای صخت ه  بنطیرن . را ر

دوبارو بت هریان  تطینن چطن یت ص   یاری اساتن  ملمات ی  عرطیی  تتآیا ص : ایه دو سیینماک

 هتن ؟بی
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اا در بریبر نیرواای آتمان  ااکسااد  طردن  با هم ت باررشااتن . : وقت  رو لوک گدار-ژان

سااادو قطی بطدن  یصا یسااتریتهی  اای  اا در تایتیوتطین بت  طب  صتطهت تهاوت  اا . آتمانص 

یر ساااطی دیگر   رهتت بطد. 55ژیری صااا یب چیزی بطد آتهرد، بت هز ایت ر، یت صین ی  دی اااتن 

صتهاوت  نساا د بت یسااتریتهی ایشااینشااان یدیصت دان  و یین   با یسااتریتهیقادر بطدن  اا رو 

   یاربردی ا  بطد.

  ن د(اس بخش آ ر روس  یسد؟ )ص : ایه دو سینماک

یک  یر د ترااا  56ااا  طیا  بطد. در  ا یهاافب رباان: ب ات صن امیشااات باا رو لوک گیدار-ژان

 .اا هزئ  یر یرواا  طن  دیگر روس  نخطیان  بطد رطی : »یرر رو ص 

    طیا  رفد؟سطریندینستی  یت اایان فی   بت سمد »یصی  آیا ص : ایه دو سینماک

 طیسات  صردم وقت  آن ررفت  و ذرو ذرو بت آن یفزودم. ص : نت، صن چن ین اایان لوک گدار-ژان

ین . آ رین صتن ییر یر یشااطراای عرب  دی و دیگری آورن  یاد ااان بیای  چیزری بت  اقر ص 

 یسد.   58ی ر اتر وییس 57دص ناس  صقاوصتع ل بت یتاب ری ای 

 یتاب ری  طین و بطدی ؟ق الً : آیا کایه دو سینما

   اسا  ان انا ت . سات ه   یوه ری ای ص  59سااد-، یصا یو ری با نمایشاناصت صاری: نتلوک گدار-ژان

هنگ یساپانیا آیار یر  یسادت دیساتان یو ،صاهتت( ری بریی فی    طین م. یین یتاب 1000صقاوصد )

یرد.  طئ  اناان و بطد و با بر ااد یت یو ا  در آنجا بطد، صالقات ص ساا وقت  یت در  اایان آن،تا 

نا  امزصاان چااای   ری وقت  . برنااصاتبرمیت ا  ایش ص بات صطیر صطیقع یاارااای  ری صن  ی  

 ) ن و(. ینن صطیریت  ی ارو ص  بتبت » ینن ی اخش ص چیز ر
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ینتراطین  اماساد...  اما ینتراطین ری یر اارصطن  صتمایز  اما  بت نمر صسائ ت: ایه دوسیینماک

 ینی .ص 

یین صطرد   درری  چیساتان : ب ت ینتراطین و ص طدی یساد. یین دو در ینار ا . صن لوگ گدار-ژان

یش فرساتادو یت صعمای  ری بریی سات یدیپش یا سات آنتیگطنت یبطیتهطهصانن   بریی نیکطه فرساتادم.

یطچک  ری ص ر    صسااائ اتااا ( صن بریی آن62، فاابریاو آرراانط61، ژین اال بااتااریاا60)نیکطه برنز

 دیگری بت صن هطیب دید، یت صری بت فکر برد...   قطهنقلبا یردم. نیکل 

 64الب بات امریو ا رتاااریس در هریاان ینق یک  یر را رین یمطن 63طصاد ااا آناایساااارطری  

ویقعاً یین . ترسایس یردن  صیالدی( 1793اای ترور )ه ود سااهدر صیانت  ینسارویتطیر صطسایق  ری

 56 آتمان سااه نت صاهر»یی در بریی قریر دیدن صاتنت بخش صنیتعادو یساد. دو قرن بع  یتهامفطب

یردم  یت در صعرض نابطدی بطد دی ن ص   66 ا . وقت  دی ات  یر یساتطدیطاای ق یم  باب سا رگ

با ارساای : »وقت  تاریک  فریبگیرد صطساایق   طیا  بطد؟  صن  68یر یند رتتن  67یدی ینسااتانتین

تاریک  . ب ون یینکت چیزی در یین صطرد   دیدم: »ب ت، صطسایق ِ ااساخ رتتن بتیی یر بر اد  هم ت

و آن یساد؟  نتطینساد هطیب  ری ب ا ، چری   یکطه بگطی  یر یو ارسای م: »آیا یرت اق  بین ییننبت 

 یردم. یرت ار و ه یی .یرت اقات  بطدن  یت صن ییجاد ص  اای  خص  بطد. یصا آنیت چیز

 . یینطنو  دورااای »راییری ویقعیادا رطیا ، یناارص  69ردیوِاماان طر یات رِ: اییه دو سییینمیاکی 

 آصیزی . ما چن ین صطضطع ری امزصان در ا  ص 

 اای ییرین  ار یر چ یپا یسد.  اای ییرین . فرش: ب ت صانن  فرشگدارلوک -ژان
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صساتر در فی    وورف دژصربطر بت  اای چ یپایصطضاطع ر اتت اس بریی صثاه،: کایه دوسیینما

 رطی  در یین دورین ارآ طب نابطدی قانطن  ههان  یسد.یتاب تصطیر چیسد؟ یو ص 

ی یین  امت.  ا م آ انایو صقاتت با یو  با  طین نت . نسا دی: صن یصاالً یین ری نم لوگ گدار-ژان

. یو ساهیر فرینسات در سان اترربطرگ بطد. و صن یر یین فرصاد یساتهادو صاهریاا باورنکردن  یساد

 یردم تا یر هنگ صت د ین . 
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تتمت  یی یتانگاصت یساد.ا  صات د یردو  ]نابطدی[ یو هت  در صطرد قربان : کایه دو سیینما

  صسئطتیت ، ریری بشرید در قطینین ههان  صستغرب   و.در عین هاه ب  یت تت و یسد یر 

  صطردیر نق ت نمراای صتهاوت  رساتردوصاطرت  ت: هنگ ههان  دوم انطر ا  بلوک گدار-ژان

، هنگ ص  ل )ی ر 1941ص اتعت یساد. در هاه هاضار صشاغطه ص اتعت یتاب  قی   بت نام باربطساا،

یساد،  اا. فقو تقابل صتنیساددر صطرد هم ت آتمان بت روسایت    یتاب اسات .  70هین تطاز و ال اا(

 اای صقاصات رساام : صتن در صقابل صتن. ارسااخنرین   ]در بریبر[  اقریت سااربارین و اایصتن

تارو یین آصار  اااصل دید. امین قطر ایت ر.  صرگ رخ ص  10000، یردسااخنرین  ص بار یسااتاتین 
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گ یری  هانطر ساطیرو نمام وهطد دی اد. بت امین دتیل ر انچطن در آن رص  اطد.اا نم یساب

 دا .  اا ری نشان ص سقطر یسب

 اایتانفی  در  درررطن اا ی اارو یردی .  اما در صطرد یت بت یساب یساد هاتب: کایه دو سیینما

در   71یسا  اطن : ساگتان رُاای  اما ااار ص رفتت در فی  صات د یردی . هیطینات بیشاتری رفتت

 در فی   سطسیاتیس ... 72اا و الصااا، رربتان، قطق رب   یهافب

. رصان  ساگ  دی ات  یت  ی   دوساتش دی ات .  رخ دید ت ریجبت: ب ت یین یتهاب لوک گدار-ژان

در یار  ا یت دیدم. امیشات یو چیزی 73ریسا  بریی  یادآور یو بطد. ساگ  ری بت آن ویارصساک 

و ب ون یینکت  اخصااً صشاارید ین  هاص  ساارصان . ت اساتن یطیناه. در هاه هاضار بطدو یساد

 است . 214یه. هماید یر هیطینات 

یسد. در فی   سطسیاتیس  رس  نگاو هیطینات بریی  ما یامید یافتت بت نمر ص :  کایه دو سینما

 اای در د سیااش ری در قاب قریر دیدی . ما سر الصا با چش 

اا   یون  بت وهطد ن یرد. بر یسااا  یفسااانت  بق ات: بین باریگر و هیطین این لوک گدار-ژان

انطر فهمی . ص ااا ری ااا رهتنا  »یقینااً نات . آنایشااانهااد یرد. آن ری ااا تطیناای  ساااخنگطی صیمطن

اا در آن ویه  صهربان، اییری و  ایهتت اساتن  صگر وقت  . ساگین ههب یردواای  طد ری ژساد

جا ای ی یردم. و امین ری یر رصین  در دو یی طصتری یینی هنگن . الصای فی   سطسیاتیس   یت آصادو

ین  هت  یرر بهترین ی رش روبر برسااطن ری تتسااین ص   74. صن فی   نارهان باتتاریر رااقطر 

 یسد.بهترین فی   یو  75 رریزدص  ن ا  . صتکطم بت صرر 

 دای ؟چری یین فی   ری ترهیح ص : کایه دوسینما
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یساااد. فی م  یساااد یت با  اای ن اا بت عنطین  طد تو صاااتنت : ریری در تولوگ گدار-ژان

نمر درساات  ری بریی ورود بت فی   ینتخاب یردمت یت نق ت ااطد. فهمی م اا  ااروع ص دسااد

ااساد یت آیار اساتن  یت در هساتجطی فریر اساتن  و راای  با دساداا . یین دسادااسادد

فریر یسااد. صتایمت ژین یر  ا  یم    ا ِ رساا  دوربین در ار صااتنت دربت نمر ص   ااطد.ص 

اش ادساداابرها صان ن امچطن یین ) ا یت آن یساد. یصا بیشاتر بر صتطر ی  ات  طیشاتن یساد. 

 . یسد رریختن یسد یت درریر صسئ ت و دیگری ن (یقالب ص  ری

اای   اا یو یر یساب. در یک  یر آنو یساددری صنتشار یر  76اای ق یم  یاوینا اارت  یب و نط اتت

اایشان سخن رهتت بطد. یین یصر  بطدن  و یر چش اا ناا ی    و یت یر  یابان یسددو ت د یرص

اا نگاو ینساان   اا یین یصر آ اکار یساد. آنین . بت ویهو در ساگدر صطرد ارن ران ا  صا ب ص 

 رس .  آن نم اا ن یرن . و این چیز بت اای دیرن  یت ینسان

یی  بان وهطد دیرد: »ساگ تنها صطهطد رن وفی     یهافب ر هم ت با اکطا  در: کایه دو سیینما

 یسد یت  ما ری بیشتر یر  طدش دوسد دیرد .

  ق مروی : بریی ری کت یساد. بای  نطیسان ران بزرر  با ان  یت در هساتجطی لوک گدار-ژان

 دیگر رفت .  ریس  بت هایدن اه یردن دیگر با ن ... صن با 

 اطد  یساد یت با یو ی مت باع  صرگ ازیرین نهر ص  یسا  رصزی یرر ربان صانن : کایه دو سیینما

 آیا ا ف فی   یتاب تصطیر ویدیر یردن صا بت رطش دیدن  صتهاوت یسد؟

 رهتاری/ی مت  ،یا فرد ری ویدیر بت تهکر ین . با تصطیر  .فریصطش یردن آنبریی  : یا  لوک گدار-ژان

راا   نت بت چنگ آوردنش[تت بیشاتر ]ش بطد و نهساتجطی تنها قادر بت اطد یت اای رر ص   بیان

 آی  صانن  رص ط.با  عر بت دسد ص 
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 رطی  صا بت ق ر یاف  تطهت ن یری . تطهت بت ههان؟در ینتها آنت صاری صیطیل ص : کایه دو سینما

فردی   صثالً یت دسات دم ییبت  ایطوت آن ا  تطهت بت ههان نیسادصنمطر : تزوصاً لوک گدار -ژان

رن ر     صناسا یت در های نا  تطهت  ا و با ا  ید فقیریبساارد یت در آن بت یفربت ساادر  فی م  

  ت و یا در صطرد  طد آن هااا.ینن ص 

 ؟یسد ق یعدصنمطر صطیاب و صریقب هیطینات، : کایه دو سینما

 و فی ساااطف، 77ت . یتیاا  یاانِااای آنی اماتدیگری دربرریرنا و : ب ات و یاا چیزلوک گیدار-ژان

صا  رهتت بطد ااهرت دی ااد  همعید و تطدواایش در صطرد بت  اقر یتاب یت    ااناساا هاصعت

یر رصین  صات د  یو اابهتر  اطد. بع  بتطین یمگین نیساتی  تا  بریی ههان اررز بت ین یرو یاف 

رطیی   ی  طدش هاص  صن بطد. وقت  ص . یو بت  اایطویسااد 78 اا و ین  یت در »یته ا یربص 

 .  یسد ت و یین بر الف نق ت نمر یفالقطنسدصنمطرم هروف یته ا ی النگ
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 ؟ النگاژ: کایه دو سینما

تطین آن ری نشااان دید یا ین ی   یت قابل رهتن نیسااد، ص  یسااد چیزیالنگاژ  :لوگ گدار-ژان

اا اا قادر نیسااتن ، هت  یرر بت آنیتگطریت سااینما قادر بت ینجام آن یسااد.  ت تتاظ فن  اانی . ب

رطیای  تجسا  و  79روبنس  The Fall of the Damnedن نقا ا  ان صدر ذدساد یافتت با ای . 

 آن یسد.  

از صرغ ری آبین . صثل چ طر تخ یسااتهادو ص  النگر بت صسااائل فن  ی در یرت ار و ااسااخیت تت 

یت  –یم ی مات  بریی بیان آن ن ی اد. در فی   بع ی ینجام دیدینی ؟ یوتین یسا  یت یین یار ری 

در یوضااع ینطن  ساینما   برآنعالووو  یمایر  ا ون با ا ،  ی   بت ساا د آین  قادر فکر نم 

ژورف  تصاطیر ینعکا   آن ری با یی اساد یتصاتنت  -ساخد  ا و  چیزاا بریی ینجام یو ساری

ین . بریی نیکطه سااطیت  ری ص ر  یردم تا یر دینشااجطیانش در   ااروع ص  80پسین فطرسااتین

رور  یرد؟ آیا یصررفد بت چت فکر ص یر انجرو ص  ری وقت  یوتین عکساش نیپسبپرسا .  81فمیس

یرد: »یالن چ  یار یردم؟  و صا یصرور نسا د بت قادر بت تصاطر آن اساتی ؟ آیا با  طدش فکر ص 

یاری یت یو یرد چت تهکری دیری ؟ در ویقعید چت یرد؟ یو و دیرر رصان ریادی صرف یردن  تا 

 ناص . ص ]یی و  ابد[  idée fixeری   د ینن . و صن یین صتنت ری  یین عکس

چیزی بت صن   و ایچکسآتمان باررشات  ریری بچگ  صن صتع ل بت آن بطد، -نارهان صن بت روسایت

ینی  ری بههم ، هت  در ساااطئیس. هاد. بریی  هااتاب بطد تاا ههاان  یات در آن رنا ر  ص رم ن

idée fixe  یا و ین  تاا نق ات تالق  دیگری باا ییر یینجاا آصا . و تالش ص"fixed" ]ااباد بطدن [ 

 : سالم نماص ، فرصان   ردیر و ییرو.ای ی ین 



 
 

99 فروردین |سینما    

 
 
 

 

20 

یننا  وقت  یرد؟ هطیب دقیق  بریی آن نا یرم. یصرورو فی مساااارین فکر ص بات چات فکر ص  پسنی

یی ری فشاار دان  و یر یو در د سایب یا یعتصااب فی م ردیری ینن ، بخشا  یر ویقعید دیمت

   طدبررزیر ص  ر یینجا در  هر نیطنچن ین دور ی ی نتدر فاص تتیطیت  ین . فسری در ی تیار ررفتت

بطد.   باا ااا . چطن چیزی رخ دیدو باایا  بات چیزی فکر یردو پسینا یر ویقعیاد . نیبات ناام »چشااا 

عکاساا  سااینما نیسااد. وقت  بریدرین تطصیر یر یارررین انگام  رو  یر یار انت فی   ررفتن ، 

ین  یت با فشار  ن  صا ین  ی تریع یردویردیردن . آیا فکر ص گری فکر ص دی تن  یاصالً بت چیز دی

آیا ویقعید » بیشامار صتن اس یر آن نط اتت  ا  یت؟ یابن دساد ص دیدن یو دیمت بت ویقعید 

بینی  ارچیزی ساا تگ  یساد. با یین  ویقع  یساد؟ یا ساا تگ ؟ صساتن ؟ و ص  . یین یساد؟

تاینطن رخ دیدو یر    اج ا اای  یت یر قرن ی . تمام هنگوهطد بار  ااااا  یهتاب  ربان اسااات

ااا باا یعالم آن بات صااننا  بطد و آنااا یقا رتمنا ویها  تماام . ریری صتن بطدنا  ایش یعالم  ااا و

 یردن  تا ینتخاب  طن .  ت  یغات عمل ص 

 بات رطی  نطع  صیال. دانا   ر یر فجاایع ص رورااا  ااا امطیرو در یینآن: کیاییه دو سییینمیا

 طد دیرد.وهریتزصان آ 

. وقت  با یفریدی  یار یسااددر النگاژ یی ذرو  ااتیطود،: در یین صیل بت آ ریتزصانِلوگ گدار-ژان

یسد یین یسد یت  عجیبچیزی یت بریی  ،  استن  یین هریان صس ویت صخاتف ین  صت د ص 

تطینساتن  یین فی   صا ص رطین  اطه ساا د فی   ری ن یرن . یتطینن  فی   بساارن . ص رطین  نم ص 

اا. یو  اا یین یار ری یردن  نت فرینسااطیاییر بطد. آصریکای ری در تن ن بسااارن . یین یار یصکان

ص یفع هقطب ف سا ینیان بطد، صات د امریو یت   82بار ساع  یردم در صطرد آن با یساتهان اسال

 83یتیا  صان ر ت دوسا  . بابطدن ین . یو اسار روه  بطد یت یتهاص خش ساا د فی   ژوه و هی  

ا  آن ری ص ر  یردم و یین ساطیه برییش هاتب ن طد. صخاتهد یر قریل نط اتت، یعالصیت، هزوو 
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.  و بطدن اای ریادی در ساطئیس بت چاپ رسای دینسات  یصا نط اتتو  اعر رخ دید. صن یین ری نم 

صریض بطد   یمسطیچاپ   . یستاد فرین  84 عراای آریرطن در ینتشاریت  ال بایطنیری در نط اتل

 طیم  دون  بت  ااما چ  بگ ، یصا ص رن ین  فرینسااطی آص  و بت صا رهد: »نم یو و بت های یو 

ص اتعت ینی  . در  اعر، با ژورو صاریا   و اطد رصتطن فرینساطی یت صخهیانت چاپ ص   ویدیرتطن ین 

نام بطد، فرینسطی  رم  88ریر دو رونساصطیهت   مت ا   87، تئطفیل رطتیت86، تطیطند دوتیل85دو یردیا

اال یتطیر ری    Libertéآریرطن و   Cœur-Le Crèveیو برییماان  ، رص ط رمناام بطد.بطد 89رمناام وین

  طین . یک   عر یالسیو و دیگری  عر نط. بسیار تتد تا یر قریر ررفت .  

 و  عر یو چیز استن ؟ النگاژآیا : کایه دو سینما

 ین .اوتتهص تایتیو: ب ت یصا دو لوگ گدار-ژان

 چیسد؟در نس د با تایتو  عر النگاژ  تایتیوتفاوت : کایه دو سینما

تطین  نقا ا   اطد،  قابل نط اتن نیساد. ص ویقعاً  النگاژ اطد. :  اعر نط اتت ص لوگ گدار-ژان

اساتن . ع د یینکت صهسارین   النگاژاا ویقعا د. ه یقت ررد، آ اکار  اط اطد بر طین  طین و  اطد، 

 اااطنا ، امین ردو ص  اااطد بهادرردااا[ بیاان ص ت ]یر هااناب ه یقاتو یر النگ  یا  رونا بیریو ص 

   یسد.

 هستند؟  النگاژها : چرا جلیقه زردپوشکایه دو سینما

اا دیرن   طد اان ری با تکریر یین دساد قابل رهتن نیساد. صهسارینویقعاً : چطن لوگ گدار-ژان

رطین   اا ص  طیی ؟  آندونی  چ  ص نم : »اس  اما را ر ن یری ؟ اس ینن  هت ص  ااارساش

 . یصالً یعن  چ اا ی یین»امت
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 شود؟چیزی است که گفته نمی النگاژ: بنابراین کایه دو سینما

ینی  . تطینی  ارچیزی بگطیی  بت هز یینکت چت ص رطی : »صا ص  ااره اگ  ص  :لوگ گدار-ژان

 اای  ما ق  اانزدو ساه.تالش صطرددر  و چتیاراای  ما در یو رور با    چت در صطرد

 یسد؟ النگاژآیا یرت ار  ما با سگتان : کایه دو سینما

ویهو ساگ آنت صاری، چطن صااه ش یونت. یا  اای م ساگ صااهب آنت : آو ب ت! بتلوگ گدار-ژان

یی یر یسااپانیا.  . صا سااگ دیگری ا  بع  یر ریساا  در انااگاو ای ی یردی ، اناان واسااد اریص

صتقارن نا هطراای یش یو. دوتا انجت ه طی دیی دیر،  کل یج و یطتتیسد  جی   ی   سگ ع

صسئطه همل برینکارد     یر یورطی  یو تناسخو یر آنجای  یت یر یسپانیا آص و بت  طدم ص یسد 

یتم    یساااد. یو ایش صاا آصا  و صاا یما  انااانا راان  طد ری ساااا تی . ااای بینیر رردین تیا 

 یسد.  90یسمش تطتط

 ؟وهطر دربارو یوهمع  ؟ فی مریهع بت یوسدفی   بع ی  ما : کایه دو سینما

 : نت انطرلوگ گدار-ژان



 
 

99 فروردین |سینما    

 
 
 

 

23 

 

 91 اای بین صانشاانتیتاب »وهطد دیرد؟  اما یی ب بت  النگاژآیا در ق یعد ا  : کایه دو سیینما

النگالژی یر  ا  بت ذان ت یع   اااطد. آیا ههان   93صکات ات بطدتریت تت  دای .یرهاع ص  92ریصطر

 (؟langage des signes)یسد  اانشانت

یت دوسد دی ت  فی م  یر  ین  بت ع د یین یسد : یرر یی ب آن ری نقل قطه ص لوگ گدار-ژان

اای(  »تاریخ)در  بخشااا ری بت  عنطینش. بمان یت یتاب باق   یساااد روی آن بساااارم، یصا بهتر

ی  دان واای اشا یرقد بت عنطین نشاانتاای یدب  فاهعت این وی تصاا  دیدم. نشاانت ساینما 

یار ری ینجام    آنو  ااطد: »صا بای  یین یار  ااطن . این وقد رهتت نم فاهعت در نمر ررفتت نم 

بینی  یات هااه ق یعاد  طب نیساااد، و دای  در نتیجات هنگ  نخطیاا  بطد . یصرورو بااال رو ص 

آن  ]یاریی [  ی   بتین  یدب   اک   تبانطر تصامی  ررفتی  یاری در یین بارو بکنی . یصا چطن 

  تدان ن ص اای ق یع  ری نشااااا و آب  اا ن یخچاهاای  یت ساایلفی  ، امچنطن باور ن یرم

 ن ی    استن . طصت
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ی تصا   اا صا در آوریل یت بت در تان و رل  94»ارباریطم   امارویی   اما رهتت: کایه دو سیینما

 .یسد برییتان هاتب بطدو دیدو   و بطد

نسااا اد بات صقااالت   تغییر و تماایزیدر  طد دی اااد.  النگااژ: ب ات چطن ینا ی  لوگ گیدار-ژان

یی دیگر   ری یر آن تصطیر ی یشتیت بریی  هاتب بطدن .  صقاالت هت  دی د،  صعمطه صنتق ین

 اسر یسد.  یو در هاه نگاو یردن بت  ی یتد تر اا ن طد:فی  
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 یر یجا آص ؟   یتاب تصطیر»در فی    95بکاسینی چهروی چن بارو ادویی و یسته: کایه دو سینما

یساااد. صن بکااساااین ری   96برناانط  نقال قطه یطتااا  یات در صقا صات آصا و یر: گیدار لوک-ژان

 یسد.   ص یب . یو  ناسن ص یت در فرینست  نشان دیدم امان طر

 یو بطد یت تطهت  ما ری ه ب یرد؟ ژسد و  کل: کایه دو سینما

داان ن یرد. آنت صاری و ژین ال یین نکتت ری  : صن هت  صتطهت نشا و بطدم یت یو گدار لوک-ناژ

رطیی   بینی : »صعن  آنچت ص بت صن رط زد یردن . صا یو ری دوبارو در  روع عربیا با یین هم ت ص 

 برد.   . سخن رصان بیشتری نس د بت عمل ص  طد، هاصل ص ینی ین تر یر یاری یت ص 

 ؟( یسد1964  )آتهرد ایچکا ت »ب نام ی ی ِی صتنت: درسد ق ل یر سینمادو  کایه
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 طیای  ویرد صطضااطع  . ص یسااد ه ی  ییرت ار با صااتنت ییجاد : دقیقاً، برییگدار لوک-ژان

 ینن . یفکار ین تر یر یعماه هرید ص  چری یتبرد ین ی  رصان ص  نیوت  ی تدیگری  طی 

اا امیشات قرف یر بمبت سایاسا    ری یساد: »صن ر ار یر همال: یتاب تصاطیکایه دو سیینما

  طیا  بطد. ، »بای  ینقالب  صطرت ریرد ...

بینی .  انطی . صا تصاطیر ری نم : »بای  ینقالب  صاطرت ریرد . صا فقو صتن ری ص گدار لوک-ژان

ه قت فی     بینی . یرر یسا  یر قرون وسا   چنین تصاطیری ب ین یی فی   ص صا یو یالغ و ه قت

ین : »یصا یالی  ا  اسااد یت دیرو آروم در عین هاه فکر ص  و یت تت ن یری با ینقالب صرت و ص 

 x+3=1رو . صن ار ست ری ریی ت  و بت یین ست یعتقاد دیرم: ریو ص 

 

 نسااخت ساات بُع ی ویهو بع  یرتخد یو صانع یسااد، بت نمایش صااهتت مبت نمریصرور دیگر 

بطد. فی م  یات صن و آنات صااری ری   تاایتیاوااای ویهو و صااارفااً هقات، ه طوت یا    ا یهاافب رباان»
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ا  بت دتیل هس یردی ت ری یی چن رانتبطد. صا فواااااای   97ایاال  ونگط » ،تتد تا یر قریر دید

 یش. در تماا اااای دوباارودنقااش بط ش طد یین نکتات یات ایااالا  فی منااصات صربطر بات ونگطگ و 

ری ذ یرو یردم  نما. بت  ااما نشااان  طیا  دیدت یین دو ن بطد ت بُع یویقعاً ساا   ااییو صااتنت

 اطن .   صتکار بیرون ونگطگ ویرد ص  بریدرِو   98دیتر را ات)آیهطن  طد ری بت صا نشاان دید(. 

و تمریز بر تخد یساد رصینت ایش یصتطقتیو هطراای  ه طی یوساد.   99دوترون آی  وص 

اشااد رطگ بت ونبع  یر یینکت یرد  اا ن اسااتن .  ی یسااد یت در هاه وااروی  ااخصااید

یر  نت و فوااا  ساات بُع ی هس طرد. رن  و ساای   ص ص  یوباساان  رود بر رویص    صتکار

بت  یساد یت آتش تطپ بانگیین   یزد.برص سای     یر قنینبت رن ب کت   رطون بر طرد دساد

 دا .ضربت روی باسن صطهطدید ص 

 



 
 

99 فروردین |سینما    

 
 
 

 

30 

 

  ینن  یت بریدر تئطدر هاه آص ن یسد.بص  ایش یر یین. دو  صتکار نمای  دیگر ا  اسدت یم  

ینی  ین . نارهان یین هس ییرصنتمرو ری دریافد ص رروا  یر صهمانان در رط ت تصطیر صشخص

یینکت یو های صتنت   طد.د ص یر ص ی ییجا سات بع ییهساا   یت یین فی م  سات بع ی یساد.

اای ریادی صانن  . تتمتچت ی ید آن دو بع ی یسادریر دوبع ی و های دیگر سات بع ی یساد،

یرد:  امزصان در انج یا  ش س ح عمل ص  یین در فی   وهطد دیرد. بت نمر صن و آنت صاری فی  

و ییرو. بت عالوو اری یم  یتک یس ،یگ ها یمطن، یو ها نقا  ،  یو ها،  یصپرسیطنیس یو ها

 یی بت ایاال نط تی . یر صا ناصت

 آور یسد.تهاوت در صقیا  یعجاب: نماکایه دو سی

اا : یی اب یرت اار بین صقیاا  تصاااطیر و تغییر بات نطع دیگری یر تصاااطیر. فی  گیدار لوک-ژان

این تهااوت صقیااسااا  وهطد نا یرد. در   یننا  یصاا آنجاا ویقعااًرااا  یر عمل رصینات یساااتهاادو ص 
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ین  یت دیگر قادر بت دی ن  ا واای آیزنشاتاین هواطر دیرن . یصا یینق ر بری و و چسا ان و فی  

 دا (.اا نیستی . صن تصاویر دیگری ا  دی ت  )و در آیهطنش بت هستجط یدیصت ص آن

 

ری بت صن    آن  طدشفروش یصا رورناصتنخری م،  ری  یسد، آن ری  تی یر یایی یین عکس یر  مارو

فی   ری بریی   دی.و.دییسااد. یر ژین ال  طیساات  تا  ]ژین یر [  100ژیندید. در آن دو عکس یر 

 اطد و عکس دوم صربطر بت یوه عکس تمام صاهتت یو د تربچت دی و ص  تصاطربهرسات . در 

. صااارفاً دیرم در صطرد عکس  فی   یساااد. صتطهت  ااا م تهاوت ریادی در نگاو یو وهطد دیرد

ین  یت راا  قادر بت بیان چیزی یسد یت سینما یر آن عاهز یسد. در عکس یوه یو صت د ص 

دینی  چیسااد. صه  نیسااد یو یجاسااد. یصا ص مئن نیساات  یت بت چیزی  یرو  اا و یت صا نم 

 یی یر فی   با  .صتنت

 یی یر فی   یسد.ب ت، صتنت: کایه دو سینما
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دیگر هزی  یر فی   نیسااد. یر سااطی دیگر   س،تصااطیر بت عنطین عکیصا یین  :گدار لوک-ژان

ین  بت آن  یرو یو رهتت یو بت چیزی  یرو   و یت بتیی یر فی   یسد. در یینجا عکس دوم صاتنت

  . اطم. در یوت  یهتماالً بای  بت یو رهتت با ان  »بت فواا  یرو  اط  اطد. صتطهت تهاوت نگاو ص 

فی   و عکسا  یت وهطد صساتق   بت عنطین عکس دیرد صات د بای  یر تهاوت بین عکسا  یر 

تهاوت صت د بکنی ، بعی   بار ینی  و یر آنیت ری یین قو 101فی   دوصن نق  درینی . یرر نتطینی  

اای قطالن   ین  فی   یر صاتنتویهو فکر ص . بتیساد های دیگری قادر بت صات د یر آن با ای 

رسا   رر اطبارت نم  ،ی باریگر آصریکای با دوربین  ابد ساا تت  ا و. عکس یوه ررچت بت اا

تطین  عکس دوم ری باری ین  یصا  ص   102 ویساا   تئاصثل باریگری  یسااد. و یصا بت آن نزدیو  اا و

تطین ، چطن د تری دو ساااتت یسااد. یصا  ص    ژینتطین  یوت  ری باری ین . د تر یطچو فی نم 

 در عکس دوم یو یو باریگر یسد.  

 فی   با  ؟ نمای  یرتر یسد هت  یرر یمتر در   صد آیا عکس دوم سینمای : کایه دو سینما

یت ت  یل بت عکس و آر ایط   و. صن   صنجم   ا و در ساینما یسادی یتتتم: آن گدار لوک-ژان

  تش یردو  103ندُوِیَیسااد یت  یر صرتین صطنرو عکساا اا ری نشااان دیدم. در فی   یر آن تع یدی

 اطد. عکسا  یر  دی و ص  ری ارنگ سایاو و ساهی  و بسایار با  ،صتهکر  با هاتت رخ صرتین . نی یساد

یم.  اا سر و یار دی تتریاد با یین صقایست صن  یسد.  یردو ا  عکاس اشد سر    یودنیت  یی صتنت

و یو   یوت  نیسااد صانن دوم و سااطم دیگر  صطیههتنگاو یوه صتهاوت یسااد ریری بع  یر آن در 

و بت امین ع د  در ساینما ا  یین قوایت صاادب یسادیساد.  ]نخساد[ نگاویشات امان عکس ام

ینی  بردی اد دا  تزوصاً بهتر یساد. یا صانن  برساطن ریری . فکر ص اای ریادی ص صا بردی اد

بردی اد  اانزدا  یا صانن  چاا ین در فی   نطراای  اهر: یو تطینساد در بردی اد  اشاصا م نگاو  

دین  قادر بت آن  . نم هع  یی بگیرم بت نام »ی  ار  طیا  صاااتنت یو د تر نابینا ری بگیرد. ص
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ین  فکر ص  یالنتال ااا   طیا  یرد یا نت.  در یین بارودین  یصاااالً نم هت   طیا  بطد یا نت. 

در   . ااان رارتاژ ری ضاا و ین اایو در  انتبرناصت   ری ینتخاب یو ری یر  صشااخصاا یفرید 

ین  یسا  صطیفقد   اان های  یت فرد دیگری اساتن  نت در ت طیزیطن. فکر نم صتیو  اخصا 

اییر بطد یصا یصرور نت.  یین یار یصکان (1963)  ین  یین یار ری ینجام دا .  اای  بع  یر فی   تتقیر

بار  ااطد باریگر دو تطین  یر باریگر بریی باری در یین نقش یسااتهادو ین . چطن باع  ص و نم 

یت بای  دو عنصار ری هیف ینی  )بت هساتجط در رط ا     x+3=1باری ین . قوایت صشاهطر صن 

 دا (.یدیصت ص 
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دا : صاری یت یر داان  ار   ری نشااان ص  النگیهتاب  یت  طب  تصااطرییینجا ری نگاو ینی ، 

 (.104»یی و صج ت  طد )ربان صارصطتو روی ص 

   روع ینی ؟ ری  هع   طیای  »ی  ار چ طر ص : کایه دو سینما

ین  و صناقل دیگر نت. و  اناسا  یت یر یو ساری صناقل دی ن ص : صانن  باساتانگدار لوک-ژان

اا و یت سانگ   تئطدور صطنُ»صانن  عمطی بزرر   .ین آوری ص مع صاطصا  ری ه تچیزاای ب

بریی یافتن رطی  ص   105یرد. ژین ژنت در رن ین  عشااالآوری ص همعصاااتری  در ری اا اااا ت

 .بای  بت صتری بروی  تصطیر

ساینما، بت تصاطیر دسات   تاریخ)اای(بع  یر ع طر یر هنگل  4Bدر اایان یایزود : کایه دو سیینما

 یسد. ی  یت رر رردی ری نگت دی تتسرص 

ا    106رروو اانس و ساطف   البت »رر ساهی  ،  دیگر  یرهاعهای دیگری : گدار لوک-ژان

 یع یم   ن .  1943آتمان  یت در ساه   ص اررین یسدت
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 بت بهشد برس ... ءرهد یرر بشر در رویاصتن ص : کایه دو سینما

رال رری   ،تع طر یر بهشاااد بات عنطین ی  اا : صتن  یر بطر س یساااد. بعا  یرگیدار لوک-ژان

 ریرد.  ص 

 صسایرش،بگییری  بت نشاانت ی  ات  ،»یرر فردی در رویایش یر بهشاد ری اد: کایه دو سیینما

تطین  بگطی ؟ صن آن صرد  ر   دریافد ین . و وقت  بر اساد رل ری در ینار  طد یافد، چت ص 

یی  در صااهتت سااطریندی اات ، با یصی ی امین هس ری در اایان فی    ،بطدم . در یتاب تصااطیر

 ریی تی .تاریو. رطی  چیزی در دستان صا 

یین    بیان طیساات  صردم با : چطن بخش یعمم  یر آن صربطر بت هنگ بطد، نم گدار لوک-ژان

  .ینگیز یساد ااساد بگطین : »ین ی  ی اا و  اکسادیت تنها روییتگر ب بخت  ایتر وییس ع ارتِ

 اییر یسد.و  کسد... چیزی یت ویقعاً دوسد دیرم یین یسد یت ی

  طیستی  روی ههان ویقع  تر یر بگییری .رس  ص ص بت نمر : کایه دو سینما

یی بت نام دنیس دو ین . نطیسااان و: یین نمر  ااامااساااد. صن یین طر فکر نم گدار لوک-ژان

یی  . هم ات  . »بات یصیا  یساااد یات رنا وینیی دیرد یات صن آن ری  ی   نقال ص هم ات 107طنژصرُ

 صی  هقیق  یسد .ین : »یصا یین ی ن ین  یو یضافت ص بع ش صری ص 

 ؟  اایان بردی بت ( 1952) 108تیت فی   صاسوِ]یایزود[ با فی   ری چری : کایه دو سینما

 : صا انطر در هاه تیت استی .گدار لوک-ژان

 قصی .رانطر در ت ت ارتگاو ص : کایه دو سینما



 
 

99 فروردین |سینما    

 
 
 

 

36 

 : ب ت، انطر یصی ویری .گدار لوک-ژان

 تطا  یسد تا یصی . یدربردیرن ور بیشتفی   تیت، : کایه دو سینما

 اطد و امسارش صاساو یو ری  : در دیساتان یطتاو صطااساان، صرد بت  انت آوردو ص گدار لوک-ژان

  طیا  یر رن ر  تیت ب رد. انطر ا  ص  بینی  یتصردی ری ص دیرد. برص 

   دیرن .صطرت امزصان. امیشت برا  تر یر صتقابل یصی  و تطا  بت: یه دو سینماکا

یر سااارتر وهطد دیرد یت  ی ی ارصتن    فی   سااطساایاتیساا »: ب ت ی ررییرن . در گدار لوک-ژان

چیز و این چیز یساااد. این و امات چیز. در یبتا یی  رطیا  دیااتکتیاو در آن ویها  اماتص 

یر ساارتر در تعریف ف ساهت وهطد دیرد »ف ساهت اسات  یساد،    یهافب ربان ع ارت دیگری 

ین  . اساات ، تا های  یت یین اساات  صطهطدیت  ییر یر  طد ری ص ر  ص یه یق ب اساات ، ساا 

رریی  و یالساایساای  بصااطرت امزصان! صن هز صع ود یسااان  اساات  یت صعتق م بهترین چ 

  یداتنقاش  109الاطژیدو ریبرتاای ساارتر در صطرد نقا ا  یساد. در یاددی ات  صربطر نط اتت

نشاین  . یین صعاده  تمام و یماه در ق مطی یو نم نطیسا : »یفساط ،  شا  یو ص  1950-1960

رری ی ینشدیرم یت دیعیت  ااینسا د بت فی   اای سااه یسادسااه صن  یساد یت نمریت صنه 

   اا، یاریی تصطیر یردن  ش   طد ری ن یرن .قریب بت یتهاب آن. دیرن 
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 نقاش یار یردی . 111رصنُنهوبا ژریرد فُ 110تریید »سینتدر رصان : کایه دو سینما

. نقا   ری دوسد دی ت  و بت نمرم آ ارش یاد ب ا : یو سع  یرد بت صن نقا   گدار  لوک-ژان

یادم  اا ص یمتارر ی  اناور  ا ن  طن ساا تی . بطد. صا فی م  دربارو سایساتماتیو بیش یر ه 
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 ااطن .  ی   یسااتهادو ی مات ر  ص   بیشااترِ ، طیساات  بگطی ... با یهطتد ساانص  ترود چص 

اا  ااطد یت صن بت آنرردن . صطقعید با یین هقیقد ب تر ص یی دیگر بارص ین . و در نق ت اا و

 باور ن یرم.  

 اس ب تر نیسد!: کایه دو سینما

تطین   یی بیاب ، ص نتطین  ی مت: ب ت، ب تر نیسااد. در صطردش نگرین نیساات . یرر گدار لوک-ژان

با اا . یرر بخطیان  بررردن  ب ون آنکت تال اا  بریی یادآوری آن دی ااتت  بزن  یطتاا چُرت 

ری  طین م. دسااتگیری   113ی ر صیشاا ت 112بر طیان  رشااد. دوبارو یتاب تاریخ ینقالب فرینساات

نطیس بطد. هت  ر و نمایشاناصتیو بطد یت تقطی  ینقالب ری ییجاد یرد. یو  ااع 114فابری دیگالتین.

 ری بت  اقر بیاورم.  115بارد، چطاان... بارد، بارین ص ست  یوتین ی مات »بارین ص تطیننم 
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،  720با ژی  ریطت )یاییت  مارو  117اایعنطین صصاه ت ا ن فر  ،116 ریرو  قانطن»:  کایه دو سینما

 ساینماتو درهتریم  طد بت ریطت یساد.  اما در یدیی ی آص و( در یتاب تصاطیر 2016صار  

یصر  دیااتکتیاو بین ریر،  ،ریطتی دیا یاتینا . یصاا بنا ی ص چیز ری همعرهتیا  یات یین فرصطه امات

در   قانطن صا یین هس و بردی اد ری دی اتی  یت بریی  امایساد.  نمادین و یصر  اخصا ، قانطن
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یردن یتاب قانطن در فی    ت  اقر ای یبفطن ی . انری یتاب تصاطیر، قانطن چن ین صسات یم نیساد

 119سات دقیقت بع  در فی   صرد ی ات اا  رسا ت ]یصا[ص  اطر و  اعف بت  118آقای تینک ن هطین

 ریری قانطن عادالنت نیسد. تاای رن ین یسداشد صی ت

دان   اا قطینین ری تغییر ص ریطت ری دوسد دی ت . آن ی: صن ویقعاً یین صصاه تگدار  لوک-ژان

 اا.شت آنجا استن . دی راو صن با یو صتهاوت یسد ه یقل در صطرد فی  بنابریین امی

 در صطرد  ما بیشتر ض  قانطن یسد.: کایه دو سینما

 : ب ت، یصا صن ویقعاً قطینین ری دوسد دیرم یت تت در باری تنیس.گدار لوک-ژان

 آی !باری بت هساب ص  قاع و یو هطر بیشتر ،قانطن نیسد آن: دو سینماکایه 

 .ا  نمری باری  قاع و: صا در صطرد گدار لوک-انژ

دا  یت با یضاافت  ا ن یمو وی ئطی  در فطت اه، یین هس بت آدم دساد ص : کایه دو سیینما

  با قطیع  استن . در نس دامت در هاه یشف یبهام و رنگ  تصطیر 

  ئطی[صااهتت نمایش ]وی   در ریب ت با: صن امیشاات قرف یر دیوری اساات ، یصا گدار لوک-ژان

نشاان دان . بع  یر   بریی تریی  ری  و تصاطیر درسات نماصتتاق . یاصالً ص مئن نیسات  یت بت دیور 

رطین . بع  تهساایر  انطیت ییجاد  طیا   اا . صن قانطن   چیزی ص  یینکت چیزی ری نشااان دیدن 

یشااانا  و امات فریااد ص  ،دیات در آن ی ااات ااو دیوری ا  وهطد دیر دا ری ترهیح ص  ساااادو

  .بزنیدیگر  رلاییرفتت یا رد  طد فقو صج طری  یو   ین . یرر ر ردوانایج
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برد. وقت  بت ری بت دورین ب طی  ص ن چیزی یت در صطرد فطت اه دوساااد دیرم یین یساااد یت ص

صن بات  .ااا بهتر بطد رطی  »قا ی ص  ، باا  طدمین  ااقریت نطهطین  و یم  بعا  یر آن فکر ص 

ا بهتر بطد  ری بات عنطین دیااتکتیاو آن ههب  اا در عین هااه یین »قا ی  صنا مدنیاای صعااصااار عالقات

 . نیسد ی   ب   ا   ای  یالنین . یالن  ی   یوضاع ب و/ یون صطقع بهتر بطد/ یصا ص 

 در یبت ی  ما صشکالت فرینست ری ص ر  یردی  یت ص  ب هات   بطد. چری؟: کایه دو سینما

تطین  در ا  ااسااد. ارچیزی ری یت ص طی نا اانا تت: صانن   اانا یردن بت ساا گدار لوک-ژان

رطیا . یفریدی اساااتنا  یت چیزااای  ص چات دینا  رطیا  باا وهطد یینکات نم آصیزد. چیزااای  ص ص 

 120بتری ا ساارن . صن و ینطیسان  یا فی   ص اا فقو یتاب ص بینن  یصا صترساهانت آنچیزاای  ص 

  صشااخصیی  تا بت یو سااری چیزاای یی . صا آص وبریی ییجاد ینقالب در ههان سااا تت نشاا و

یر    ییرصان وبا، امچطن سااارراری  طدادر ن بتری اا یینی ، امین. یر دی  صن،  بنگری  و درنگ

اای یو تخد نیساتن  چطن  ااا ی  یو ایطساتت فی  . اییری یت در اایان یو ری ص  یساد  تن یسا 

اای یو در  یرد. فی  ص  آنه یت با صرصر دساااد و انجت نرمدر هاه ین ویاو یساااد. صانن  صیکل

  یاال در صطرد قااچااقچ 122دریااچات(یناار یاا آ رین فی مش )صردم  121صطرد سااازین و یاا صطنتن 

قابل یهتریم اساتن   بسایار ،ین رد ص   125بت تطرین 124یت اناان ران یا ص اررین ری یر تطنطن  123وو

 و هت  در بعو  صطیقع بسیار ری ا. 
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ینن . هل ص  126اای التین صساائل ری بهتر یر یشاطراای نطردیوصتطهت  ا م فرینسات و یشاطر

ین . فرینسات  بت ت تر رسای و  ا   طد اان  یاایتاتیسا یشاطراای نطردیو در ساطسایاتیسا  و 

رر اای  دیرد. در یتاب ایتر وییس تجزیت تت یل  طب  در صطرد نقا اا  آریدی ا ییدآ ااطب

 یت ییریدوبر نجیب طد ب کت صتمریز نم  اصل ارچ رن هی ر دالیروی وهطد دیرد. یو بر   712صردم

 128. یین  ااخصااید صری بت یاد آنهورال و بطرژویین ، بر یرنگ ص د بر ساار دیرد  ب ن   یالا

ص ارر ویقع  یساد،  ساربار و یو یو  912ین یرد. قهرصان سانگراا در بینطییان، صانن  روصن رطایلص 

یر دبیرساتان فارغ   68 انا ت  رصان  یت سااه  ت صن ص یصی ویرم صتطهت صنمطرم بشاطی . رطای   ی

یصرور یو یا در  ا کت  تویتنام ری ترسایس یرد هاص   دبیرساتان آصطرین یمیتت دینش  ،یتتتصایل  ا 

یتابش  در بطدیتم    اای بین. ایتر وییس یت بارصان و آتمان  تی LC یسااد و یا BFM  ری 

ین  رفتن بت صطرو تطور یسااد. یو یین  ری یت ص بع  یر رساای ن بت ااریس یوتین یا نطیساا ص 

ین .  و تهنگ  در دساد دیرد یصا  ا یو نم بت تن  ری بین  یت ت ا  ق قت صتطساوری ص  ید اخصا 

وییس صعتق  یساد یو بریی  ا یو یردن صردد یساد. یو بیرون آصادو تا در تمااریت  ارید ین . 

در یتاب تربید یهسااساات    130ردریو صطروترسا . یو صانن  فیو ام ت  دیرد یصا در عین هاه ص 

بین . هم ت در آنجا دوسات  ق یم  ری ص  بطد. 1848یساد یت  ااا  هم ت رارد ص   در سااه 



 
 

99 فروردین |سینما    

 
 
 

 

43 

بطد.   ری  انا د . سانکات  یت رصان  چ   131بار سانکاهداان  : »و فردریو با صعریت یسادف طبر 

 و هم ت بع ی یو صطنتاژ  کطامن  یسد: »یو سهر یرد .

  بروم. اپ  عربیابطد تا بع  یر بخش نخسد، بت سمد  رب دور و  یتهام بخش صنو یین 

ق ار یر ریو   یت  ااطد ااروع ص  یین فی   یو سااهر یسااد. بریی ص ت یان وقت : کایه دو سیینما

 رس .  ص 

اا در صطرد  یتعادو ق ار . آن: ب ات، نقا اای   طین م یت رهتت بطدن  »صاااتنت فطبگدار لوک-ژان

 دا .رخ ص ینن  نت یتهاق  یت آنجا ص  ق ار صت د

صعاصار یر تع ید ریادی ق ار. صانن    انرصن  یب ت، صانن  صجمطعت تصااویر بیهطدو: کایه دو سیینما

 ینجام دید. 133در ساعد 132یاری یت یریستن صاری  

اای  فتشاایساات  اا صجمطعتیصا صردم عا ااقش بطدن . یین هرم،نیر آن یار صت: گدار لوک-ژان

 یردن .  یر یالژ صت د ص  ه یقل ااد. سطررئاتیسدیس
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  یت این یرت اق  بین آن آ ار انری نیسد. در هات : کایه دو سینما

در صطرد فی   ب ا .  )ریاطرت( : این وقد ن ی م دوتد دسااتطر تهیت رزیر اا گدار لوک-ژان

تطینسااتن  در  یرد. ص ری ص بخطیان . یرر ریفین بطد یین یار  فی مساااریو تطینسااتن  آن ری یر ص 

یرد. صن بیشااتر بت یی تهیت ص یتعادواای فطبرصانش یر یریس صاریر ا  یسااتهادو ینن . رزیرش

ی صنا  بطد. در صا یر  وسااای اتصنا م. یو بات  طد رزیرش عالقاتف ساااهات یاا ع   رزیرش عالقات

ناصی ن . چطن  »رزیر گر ص عطن  صو در ص رست صن ری  134)ریاطرتر( یطچک  یسد بت یس  نقاتت

ااای  دیرد یات آن ری  دیدم. رباان فرینسااات در یهتااب   طد ویهر ااای یطچاو ری ص   ر چغ  

 ین . تر ص اای دیگر هاتبنس د بت ربان

 تر و دواه طتر یسد؟آیا ربان فرینست چن الیت: کایه دو سینما

تطینی  صعن    ص در یین ت یع  صعان: ت یع  صعان  بیشاااتری در آن یساااد. و گدار لوک-ژان

یم ری دیا م، ینگاار  ی یریً دو فی   قا یم  135یاا عین  بیشاااتری بیاابی . صااننا  آ اار روردی. ضااامن 

باا تطهات بات نتطو   137و ساااا اد آصریکاا. 136بطدنا . صط  نطبین  یردویم ری ایشصطقعیاد فع  

یت بریی   یی بطدر  و عجطالنت سااا د،  ی   سااا د آصریکا ری دوسااد ن ی اات . فی   ی 

  139 .دین دو سات چیزی یت یر یو ص »ساا تت  ا . آن ا  امزصان با ساا تن   138دوبطرراررضااید 

ر آن ری  اا ری یش دیدم تا یو سااعد و نی  فی   دی اتت با ا . یصرویی بطد. صاتنتردوفی    اتاب

 -ریرچ -ر ااایسااات یی آنابین . رنگ  اس یر رنگ دیگر با فی مناصتصانن  فی م  نقا ااا  ص 

  فقو صتن دیری . یر دساااتیاارم یروِ   صط  نط»دین  چ  بطد... برعکس در هطیاانات، نم ص ااررو

چیزی یساااد یات در آن  هااتاب و تار یرراییر ری همع ینا  و یین امات آن ااایدیااتطگ 140دوصال

 وهطد دیرد.  
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وهطد   یصا فقو صنتصار بت یین ن طد در صط  نط ... نطر، ق یعد، آبشاار و هریان: کایه دو سیینما

 دیرد.

 : ب ت ریطر   ات ا  دیری  یصا بیشتر آن صتن یسد. گدار لوک-ژان

اای با کطا  یر دریا صانن  نقا    در یبت یی اپ  عربیا در یتاب تصاطیر صتنت: کایه دو سیینما

صنمرو دریا وهطد دیرد.  اما بع  یر صاتنت دریاچت در فی     یهافم  با ربان، و ع ارت »دریا  

 یرو   ت، بارا  بت دریا رهطع یردی . ای ا رص ط در ینته یآصیختت یسد با  طر ی  در 

انرصن  استن  صن در  سیر تکاص  : ب ت یصا یین صنتق ین استن  یت در هستجطی گدار لوک-ژان

 ین .هین فی م ردیری بت آن فکر نم 

 ام.  اما بت سایاا  نهد  سادت دریای دریاا     فی   ساطسایاتیسا »در یبت یی : کایه دو سیینما

 یک  یر صع ود نقا ان دریا استی .

  142.فالارت و  141یاستاین و امچنین اا: یت تت بع  یر یصپرسیطنیسدگدار لوک-ژان

   ؟ طین ص  144آت ر یطسری ی143 ق    در صتریهاو» یر روی صتنچت یس  : کایه دو سینما

بطدم. یو در فی   یطتااا  دیا و در تئااتر ویا ی  ری یات یهرییش 145ایر راا : ژینگیدار لوک-ژان

دیدم یر باریگر یساتهادو ین  آفرین  یردو بطد. ترهیح ص یت ساا تت بطدم نقش 146)آریدی و صیهن(

یصا صن ا  آن ری  طین م. ریرراا  یرت ااق  بین صن و یو وهطد دیرد. ینتقااه صااا ی یر یو بت صن  

رطی  باال  ییش وقت  هقیقد ری ص نن  تمام صهساارین و رزیر ااگرین صاا ین . صایم  یذیت  ص 

دینن  یت چ طر  یفتن  صانن  صک . باریگرین نم رود. صاا یاای  ری دوسااد دیرم یت اایین ص ص 

تطیننا  بین دو نق ات، نق ات ویررطه و آن ری بات  طب  ینجاام دانا . نق ات ویررطه یات یصاااالً. نم 
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صا ی وهطد دی اتت با ا . یین ری فقو   اطن . بای  چهار نطع ریر و ب  صک  و ویررطه تمایز قایل 

 ب   بطدن . 147یاصانن  یتن یطن  اص باریگرین ق یم  

)...( 

    ی   قطی یسد.  یتاب تصطیر»در  »یصی  آتشین  رییرینق ت: کایه دو سینما

 در دو: عم ی ن طد. فقو آن ری دو بار ضا و یردم. چطن تقری اً صتن یکساان  ری گدار لوک-ژان

 یوژن ساااط تصاااطیر صتن  یر صااریس و ینگ س بر روی ایش یر آن. یم  ین تکریر ص  صق ع

 . ن د()ص   طی نم آن  صتطهت اینفکر ین  یت   طد طین و ص 

 : ویقعاً...کایه دو سینما

 طد  های  یت چیزی در سمد چ  رهتت ص   .بای  آن ری در چی صان ب ینی :  ما گدار  لوک-ژان

 طی   ینی . صا صتطهت آن ص  طد رطش ص در ریسد رهتت ص    نطی  و سپس بت چیزی یتری ص 

  های در بار دیگر یین یتهاب  .آو ب ت، یین امان صتن نیسااد نی ، »یاا ری باا  صقایساات ص و آن

 148تطرنزی    یر یسات یطنرین  روبساپیر در صجمع یت صا آن ری یر فی م. در ساخدا ص رخ  یدیگر

 نق ر ب  ن طد.  بردی تی . ت طیزیطن آن رصان یی

  یک  اس یر دیگری نمایشدر فی    ااما تصاااویر تروفط، روصر و ریطت ری : کایه دو سییینما

 دای .ص 

 ات   149یترورهای ژی  صط  نط اساااتن .   ارچم یراا سااات : یر نمر صن، یینگدار لوک-ژان

ئ  یر آن هز  150بطد.  ااابروه ی تمام و یماهبت تنهای  یو صط  نطیسااد، یو در یایت ن طد وت  

   نیسد.
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 ؟151صثل رنان  طب ؟ فی م  صثلاایشهت  یوتین فی  : کایه دو سینما

تروفط ری  یردم. یصا یو بیشاتر نگرین فروش فی   بطد.   یوه یین طر فکر ص ا : صنگدار لوک-ژان

یاو دیروفروش یساااد هت  یرر   وت   اااابروه تطین در آن همع هاای نا یدتاین هطرو نم 

اای باورنکردن  سااا د. سااع  یردم  طن فی   ار چن   ااماریا اا . ایچکا  ری نط ااتت ب

 یصالً یر آن   ر ن ی ت .    تت،سابر یسا  رصان سیمطن دوبطیر ری ای ی ین ، فی م  یت  152دیگرین

  ما ری صتر ر یرد؟ 153آیا درری د ژین ایر صطی : کایه دو سینما

تطین  هس  طب   اایش ری نت. ص فی  : صرد  طب  بطد. یو ری دوساد دی ات  یصا گدار لوک-ژان

چرخ ، اا ری  ی   دوسااد دیرماا ری سااا تت بطد. یک  یر آناا دی ااتت با اا  چطن یو آنبت آن

 ت  طدش آن ری دوسد ن ی د.154 یاق 
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 ینی ؟آیا بت روراای  یت در یایت بطدی  فکر ص : کایه دو سینما

 رن ر  صن یسد. یین: ب ت، گدار لوک-ژان

ت  ا و.  اما امت  اتین ا در آنتمام رن ر   ،: قشانگ  یتاب تصاطیر امین یسادینماکایه دو سی 

 یی . طد ههب یردو باچیز ری 

 ااروع بت یار یردم و با یمو   156با ری مار  155سااینما ریطو دو نشااریت: صن در گدار لوک-ژان

کتطر  ی  ی  ویرد یایت  اا م. ویتکرور اساار دوسااد صادرم در دبیرسااتان وی  157دونیل ویتکرور

ار   اا و و  فهمی م یر   صد   اابطد. فکر یردم بریی امین بت صن یمو یرد. بع  158دوری

قایل  یو یی ب در با .. صادر صن بطد یت یو ری بت فرینسات بررردین سادی بت ساطئیس اناان و  ا و

  ری بعا  یر ااارفتی . ییندر یصال  اا ربزرر  بات تع یالت ص  159بات ناام »ااایهن یطچک  صطتطری 

. یو و بارن بصاطرت صشاتر  ساردبیر آن رصان انطر صخاتف ص یرین یایت ن طدمصررش فهمی م. 

 انا د،  صعنای ویقع  ی مت یو هنت من بطد. صن بارن ری آن طر یت تروفط ص صج ت بطدن . یو بت 

 درساد روبروی تیساد  یار و فرانگ»سارارساد ساارصان یمطنیسات    دینسات  یتص  انا ت . نم 

بطد یت دوساد ریطت   یتابخانت یطچک  روبرویش. سیاار ی ایر  یانراا  ص   اتع یدینشاساری

یساااد یت صن ی  ی  بت آن ویبساااتگ  ای ی  صاهریی یرد. یین ص  یشیدیروبطد   160یت یال روآن

 اخصاد  اا ری بریی  طدم ههب ین . صن صانن   طیا  امت یین دیساتانیردم نت یر یبت ی. یصا ص 

یر یک  یر عمطاای  صق یری اطه بریی یوتین فی    یصاتاق  بطدم. دالیروی  اااخص صتنقا ااا  

 دردی م.   161 چهاررطش»یطتاو ریطت، 

 با ی یم یهسا  نزدیک  بیشتری دی تی ؟: ایه دو سینماک
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آن دین  نم   162.بسااردری  Les Mistonsیینکت یصا تا ایش یر  ،بع  تروفط و : ریطتگدار لوک-ژان

  یر یردوی   بع یت  ی   دوسااتش دی اات  یردوی  یردو بطد یا نت.   163با صادتین صطررسااترن رصان

در صن قت    164یُکینر بت نام اخشا  صادتین صااهب  ارید. ا ر   ا  یش هسااب   طبوضاع صات 

ری نط اد  ی   با یو وقد  165 فرینسات ینمایدر سا  هویو  شا یررینطرد و ااریس بطد. یصا وقت  »

تطینساتی  سااعد دو بع یراهر بت ساینما بروی  و . ص  ی ات صریودو نریرین م.  ی   با ریطت ص 

نیار دی ااد. صن بع  یر    دسااینمای  بطد یت تنها بت یو ب ینیمت  ااب یر آن  ار   ااطی  چطن 

صان . روصر رن ر  صتهاوت  دی د. یو یستاد یصا ریطت تا آ ر ص    م یاه ص ب یک  دوساعد  

 وبطد   166یو  اارر ویقع یرد. نام ن رن ر  ص بطردینشااگاو بطد و در اتل یطچک  روبروی ساا 

تا صادرش صتطهت هواطر یو در عرصات بت رع  یو فاسا  ساینما  ینتخاب یردار روصر ری عصسات یسا 

انطر یو ری  اارر   اب  -ویقع  بین  اارر  اا ساات دوسااد صتهاوت بطدن . رفاقتنشااطد. یین

دینسااد عا اال چت بطد یت ص .  اارر هز صع ود یفریدی در هریان بطد ریطت و تروفط -ین ص 

-یمطنیسادیو  - ال امسار رئیس ایردینسات  یو عارن  اسات ، و صن تنها یسا  بطدم یت ص 

CNC  در  یرد. ییجاد ص   167بین بارن و ایر یسااد طیرن ساااه بزررتر بطد و ت یسااد. روصر دو

بینی  ری یر اشد ص   FFI. یک  یر یعواای یسادآریدی ااریس رورناصت یر  عکسا   یتاب تصاطیر»

صن یین صرد امیشات ایر ین . در ذان یت تهنگ  بر اشاد دیرد و با رن  یت رینط ردو صات د ص 

 یسد بطد. یصی ویرم درسد با  .

 در یایت بت  سیاس  ن ی تی . در آن رصان  یینیهسا  ص : کایه دو سینما

صخه    یر ا   ا  ری :  ی   ی . تطهت صا بت سینما بطد. هت  دوسد د تراایمانگدار  لوک-ژان

 168اال آتماا روی آورم. باا ریطت بریی ری در رصاان هناگ یتجزییر بات  ااقر ص . صن تتماتیردی ص 

  یی یرصاتنتی اارو یردم یت  بطدم. یو صا این با آژیر یرتش ساری با سارعد یر ینارصان ری اد. 
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ناتطین یر نگرش  . ریطت صری ساررنش یرد. در آن رصان ری بریی  ت یع  یردفی   دیرال  سایر  

تطینساد یین یار ری ینجام دا .  یت بت ساادر  ص  بطد یسا تنها تریب  ا ی. یاسا  بطدمو صطیههت سا 

 بطد.   در های درست یر یوه  یو
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 شاطند ا یس  سا ببت  یوضااعیر صشاکالت فرینسات صات د یردی . دی ی  یت : کایه دو سیینما

 ینی .ری هس ص ق رت ا یس  بیشتر   نب تر   .  2019در ساه 

ساینما صان م. صن ساطئیسا   ینگیز  ا و یساد. صن در  ی   ق رتمن  و نهرت: گدار لوک-ژان

یو  تطینساات  در فرینساات رهی دا  بنابریین بت عنطین یو  اره  ویرد آنجا  اا م. اساات . نم 

رطیی  در امت ها درسااد یسااد. در روساایت در فرینساات... یصا چیزی یت ص   سااطئیساا  بریگاد

ن  نساا د بت ا یس و   صات نماص  فطبیا دی اات . صق رتمن تر یر فرینساات یسااد. صن امیشاات 

در   ت وقت یننا ری فریصطش ص  یینرری اسااات . و صردم صخااتهت  باا بماب نا یرم یصاا ضااا نمااص 

اا اسات   صردی یو بز یطا  ری در تصاطیر نطیرش  رطی  »صن قرف یر بمبص   یتاب تصاطیر»

 توااااد و تنااقضااا قریر یننا ت آنتطیننا  بین تصاااطیر و صتن یرت اار برنم گر یدینا . صردم ص 

 دینن  یت آیا تصطیر بر صتن تق م دیرد یا برعکس.اا نم بینن ت آننم  ین رصتبا  تصطیر

   صن یوتین بار نطیرش و بار دوم صتن درون تصطیر و تر  بزیطا  ری دی م.: کایه دو سینما
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یردم صتطهت تر   وین ص برد. وقت  آن ری ترصان ص  دو تا سات بار : بررسا  آنگدار لوک-ژان

. صا  ا نش یساد نطیرش ترری ن ساگ در رصان یصا ترری نش صثل ،تزردص بز یطا  نشا م. یو 

نی   یدبری . نم یی سات بار بت با اگاو ص اهتت -ن همل ینن و برینکارداام - ری ساگ یساپانیاییمان

یو ری بات فکر   و صااوبطد  یاو ساااگ  یااباان  ق الً دینی  چطنینا . نم چری یصاا یو بات صااو ااار  ص 

یر  ط ا  اار   ،ین  و یا چطن آنجا ری  ی   دوساد دیردیر تر  اار  ص  ،ین یردری اتت ص 

 ین .  رصان هو تن ن بت صاو اار  ص سگ ین . ص یی اارسش  ی   ب ن  یسد. صانن  ص 

سااد صتی    ری دی م. تقری اً یوتین فی   ری تروری 169رور باررشااای  ص یر ی یریً فی   یطتاو، 

. فی م  یساد در صطرد نافرصان  ص ن   اای بع ی ساا تت  اطن ت نمطنتتر یر یینک ی   ق ل ،یساد

. رصان  باور دی ت   صان باق  ص یم یصا در سینما  . صن ا  قرف نافرصان 170و طر آریی بت و نزدیو

: »برو و رد. رصاان  بطد یات آنات صااری سااارم یر ص صا ی  ات ین تطین  در صنااسااا اات ههاان یات ص 

 . ن د()ص  یصرور یر قهطو   ری نیسد! ین،  تطینقالب

 یش ری ههب ین .بای   طخ ق ع  آدم: کایه دو سینما

ااای دیگر بریی  اااارت  یبا و فهمی  یات ایا ی یردن یااریکااتطریساااد: هااال ص گیدار لوک-ژان

  ،ب بخت  ن طدی  یعمابر در ق . یرر یینین ویتعادفطب بریی  چق ر ساخد بطد. انطر ا  آ ار وی  

 ی یمگین و ری ای  یسد .رهتی : »رصانتبهتر بطد ص 

فناوری + رصان یمگین و ری ای  یسااد، یصا انر و تهکر انری ا  صتصااطر : کایه دو سییینما

 ین .  و

: یاایتاتیسا  فردرریی  ری تتساین و ساع  یرد با ت  یغات آن ری صیسار ین  یصا چت گدار لوک-ژان

ینگیز یسد.  خص بای  صانن  یدرار  . ب ت ی باق  صان و یسدن صنهرد و صنتصر بت فرد یس  یینط
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 ن د(. چیزی باف و صشاتاب با ا  تا بت نمرش امت چیز هاتب بیای  )ص  ی   ف ساهت 171صطرن

اا امیشات بت دن اه ی تریع چیزی اساتن . ین بارو وهطد دیرد. و بت امین دتیل آنآریردان و در ی

 ینن .  درنگو  تطقفی یت بای  بکنن  یین یسد یت تمام یار

فهم .  آن ری بت  طب  نم  ،اسات  172یانتطر رئطرگ ریهع بتی یریً در هاه ص اتعت یتاب  ریاضا  

فکر یردن در صطرد ناصتناا  و ریاضاایات.   دیطینت  اا .  ااروع یرد بت تا ه ودیو  صنزوییو 

صن یر دن اه یردن تاریخچت ریاضایات تیت ساطیالت ریادی بت وهطد آص  و ت  یل بت صتن  ا . 

ین : »آیا ناصتناا  ارچیزی بزررتر یر  برم ب ون آنکت آن ری بههم . ریساال سااطیت  ص ر  ص ص 

رساا  و فقو یو یاددی ااد  نمر ص صعن  بت یسااد؟  در ذان صن ب   یر آن ناصتناا  یو بخش

   بت تاب طی  یر صطنت نگاو یرد. یسد تا یسد. و بت های آن بهتر

دی ات . یو باور دی اد بت ریو   19ریاضای ین نروژی قرن   173یی در صطرد نی س انریو آبلاروژو

ین  یینجا چیزی یساااد یت بای  دساااد یافتت یساااد. فکر ص ییر     هل صعادتت درهت انج

ریاضای ین آیادص  ع طم، ی  ات ین . بت   174و بت ااریس آص  تا قوایت  طد ری بریی یط ا بههمی . ی

 ا  قوایت بت ین یرو یاف  هاتب ن طد. یو با اای ایادو یر نروژ آص  و با اای ایادو بررشاد. نمر یط

در نهاایاد نشاااان دید یات این ریو ه   بریی صعاادتات درهات انج  وهطد نا یرد. یر آن رصاان هاایزو 

فی  ر. صن بت ساا د فی م  در صطرد یین ساهر فکر یردم. آص ن بت ااریس،   ص یهدیری  صانن   آبل

ین   طیا   اار  دا ، و در بررشااد بت نروژ  ااروع ص ش یو بریی نشااان دیدن آنچت ص تال

  الف آن ری نشان دا .  

طم  رهتی : »هت  یاو ی مات یضااااف  با ون صتکهنگیا ی  بات  طد ص رصاان  یات بریی چیزی ص 

انطر تماام وهطدصاان بات نط  ق مط نرسااایا و بطد یصاا تالش  طد ری   .یردن هناگ ویتناام صمنطع 

یردی . صا ق   و رنگ دی اتی . صن فی م  ری بت ویتنام  امات  ایشانهاد دیدم. با ینهجاراا  اروع  ص
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ریر رصین   در طیننا . در یدیصات ص   175یردی . باا یال  درسااا   اااروع یردی  یات در آن برنیس

باایا  رهر  چقا ر. »در یاو صااو، یاو سااااه، دای یال  در  ری یدیصات ص و  ی  اااطخه  ص ص

رسای . یصا یین ریر یر  ریزی  ا و و دقیل بت نمر ص  ی   برناصت ایش  طب ن طد،یینج بکشای  ...

ذرو   یین فریین  و صعنا فهم  یت چ طر. هاال ص دا رخ ص  یمفی   بع ی  176ریسااین در سااناریط

 رود.  ، چگطنت صسیر ایش ص دوررود انت ص  نهر یطچو در ا ، چ طر ریرد کل ص ذرو 

 سناریو یسناریو

 

ی  (. دفتر ژین تط  ر یر ینار یتاب ت وین یساد. در ینتها ار یر قهساتتیتُپاساتم و رُروی  )دتُباال ص 

 اطد: صارصطتک  یر داان اا تصاطیر »یهتاب  ربان  دی و ص یساد. در اایین قهسات  DVDیتاب و 

 یت 177فتناصت یورآ ار ژین یطیتط قریر دیرد.  اااصل ی ر وصااید  VHSبیرون آص و. و در نزدیک  

    .فی   یتاب تصطیر یسد شین  »ینارر یر یضافت ص 

یساد.   ساکانس. در ار قهسات یو یمریی اتتیت یسامش ری ساناریط  »یین فی مناصت فی   آ رم یساد

  ، یوقابل تغییر نیساد.  اش صاو ،دیرد. تمام  ا و. صثل فرصان هنگ یساد ساکانسفی    اش 
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»یی و  ،181»ی  ار دروغ   ،180»نایب آرییس   ،179طن »آ نات  ،178 در ق یعد ی ایاءسااه رصان بردو. »

دیساتان  تبر یساا  دیساتان یطتاا  یر باتزی  یساد  184»نایب آرییس  و  183»با برنیس   ،182 ابد 

در یساااتاان. »آ نااتطن  امین هطری بت ذان  آص . و بریساااا  رصان  طب  یر نجیاب  اتینتخاابا 

دن اه ااساخ یین  یت  ییاساربچتساا تن . دیساتان یساد یت یهتماالً فی   ا  یر روی آن  185صتهطظ

 ی آفری .سییه یسد یت آ ناتطن یت بطدت آن فرعطن  یت   ی ر
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 دا .  ر یر در دفترش دفترچت فی م  ری بت صا نشان ص 

ی  یسد. در صهتت ااریهانفدیرد. قر  اشد ه   ی ر    سکانس»یین صتن سناریط یسد یت  ش 

صتطهت یاریکاتطر یصانطئل صکرون یر صج ت  اارت  یب و در ینار  -با برنیس- فصال آ ر نخساد

 ریر یصال    و بطد.  یت با ی و   ی  یر تریژدی ریسین ییبری وآن 

»در یاو صااو، در یاو سااااه، چقا ر باایا  رهر بکشااای  وقت  یین ینا یرو ت خ  صری یر تط ها ی  

 ین ؟ ص 

 بطد(یرین    و )»یین ین یرو ت خ   هایگزین »دریای ب 
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 :هاپانوشت

 یی یسد یر:یین صتن ترهمت

Excerpts from the Interview with Jean-Luc Godard “ARDENT HOPE”; by 

Stéphane Delorme and Joachim Lepastier, Les Cahiers du Cinéma, no. 759, October 

2019. Translated by Srikanth Srinivasan & Andy Rector  .  

1)Théâtre des Amandiers  تئاتری در  هر نانتر  ار  یر ااریس 

2) Nicole Brenez ینن و فرینسطیاردیر و تهیتفی مسار، نمریت 

3) Cahiers du 58inema   

4) Ardent Hope 

5) Joseph de Maistre یال فرینست بطد.  ی الد یقرن اج ا  ص سن ویصطرخ و نط  سطف،یف استم یر،یس 

6) Langue در نمر    سی »ربان  ینگ  ای  یت وقد هرف ردن یر »ربان  فارس ی یسد بت صعنا  »النگ ، ربان

  سارد   ربان یسد یت نزد امت یاربرین آن صشتر  یسد و یاربرین ربان ری قادر ص  نیادی. النگ، سا تار بن یدیر

دو   نانی ردیرن . فرد. بپ…و  زیرویع  یر آوی، هم ت، ع ارت، ر  ربان  یتیینطیع صتهاوت تطت  یتا بتطینن  بت تطت

ربان یسد.   ویقع لی صعتق  بطد »سا تار  ربان صق م بر صصاد)ربانشنا  سا تارری  سطئیس ( سطسطر 

)نا طدآرااانت( آن ری   ورش یصشتر  یسد یت صا بت عنطین رط    ربان یسد: نماص  »سا تار  ربان وهت یهتماع

     ناس. ربان با   ص  انامزصان »نمام  رب   بررس   بان ص اتعات ر   . یو یعتقاد دی د ا ف ویقع یریر  بت یار ص

 . ی اا ری یشف نمانمام و رویبو و قطیع  های  بر آن   نیبتطین  عناصر ی  یبا
)ربانشنا  سا تارری  سطئیس ( صااید ربان ری در ست ساهد صطرد ص اتعت قریر دو سطسطر  نانیفرد ( 7

 ناص . ( ص Parole) و ااروه (Langue) ، النگ( Langage)النگاژ   ریست ساهد ربان یینیو دا . ص 

    ربان  د یین  یت النگاژ اط  انیبر آن یسد تا ب  دا ،  یت دربارو النگاژ یریئت ص  یصختصر  اری سطسطر در  ر  بس

 ،   هسمان  ، کیزیف  یاا و قطی  هرییر و  ییرس  النگاژ صجمطعت  . بت نمر صسد ین    صتتقل، صشخص و ص مطس

  ی یل، یصر  وی بت صثابت  النگاژ. دی تت با   کپارچتی  تیاط نکتیب ون ی رد،یر صبر ری در   و ربان  ذان

و    نا تسد یر ، کیزییر هم ت ف –ق مرو  نیرصان بت چن و ناامگن یسد. یر ههد یرت ار ا   چن وهه

  صا صکشطف  یالنگاژ بری  کپارچگی نکتیی لی. بت دت یسد و ا  یهتماع یفرد یا  یصر –   نا تروین

 . یقریر دا    ا  یر یصطر صربطر بت ینسان ییق قت  اًآن ری صرف  یتطین  طد، صا نم نم
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   نا تو صعرفد     نا ت ین  یت ربان بت قطر عام بت تتاظ است  انی طیا  ب ص  ژ با یمو صههطم النگا  سطسطر

 ات ییر ه  ییدر دورو  خ یصطهطد تار  ویررو  طردو یسد. چت بسا ربان در ینسان بت صثابت   بت فرد ینسان

بر طردیر  طیا  بطد. بت    ذیت  یی  هریهاه ینسان یر ربان بت عنطین و  نییصا با ی   طد نرس ت  د یبت فع   ش،ی ط

آن یسد. بت رع  سطسطر، النگاژ    خیو تار  ینسان فارغ یر تتقل یهتماع  ربان د یالنگاژ اط گر،یع ارت د

  ن ییبهو، ساهد تع وی ساهد  نیتربا  . صه     ناس ربان  ع    تطین  یبهو بررس  ع م تتققش نم لیبت دت

و صتتقل   نیرردد یت یر النگاژ بت سمد صتع یر ربان ص   دن اه وهه  بتههد سطسطر    نییش یسد. یر ی افتگی

 ناص .   عام ربان ری النگ ص افتتی نییوهت تع نیی ی یردو با  . و مد ی  ن عز 
Saussure, de ,Ferdinand (2013), Course in General linguistics ,translated by wade Baskin: 

edited by Perry Meisel and Haun Saussy.Columbia University press. 
8) Bouvard et Pécuchet 

9) Péguy Charles دو  ییال فرینست یسد یت دیری یالدیقرن نطردا  ص نگاررورناصت  اعر و  سن و،ینط

یر عناصر صیاب  یق رتمن  اریبس یاابطد و در آ ارش صطتهت  ستیطناتیناسو   ستی اتیسطس  ف سه شیرری

 . طد  ص  وید وییاتطت
10) Histoire(s) du cinema تط  ر یر، یاررردین  ژین یسا تت   اشد قسمت ی   ئطیصجمطعت و وی

 ی ی  و یطتاویسد. ر یر بع یً نسخت     وی ساه قطه یش  سد یب  ییقت یدق  264صجمطعت    نی. سا د یسد ی  ی فرینسط

    ییش یصتر   یص 35   یف ییرد و رو نییر تتمات یل صجمطعت بطد، ت و  نی( ری یت ر چقتیدق 84)   ییر ف

 یاا  ییر ف ی ااری با یستهادو یر تکت ست یقرن ب خی صجمطعت، تار نیدی تت با  . ی ی نمایس شینماتا یصکان 

 نما ی. یو  طد و سین  ص د یروی اا   یاشد صتنت ف یااو عکس اا  نقا  ،یریطتاو    یاا   یف و،ییالس

اا ارسش   نیبت ی  یط    ص  نمای( سی)ااخیتار  .دا  صطرد نق  قریر ص   ست یقرن ب  عی ینهعاه در بریبر فجا  لیری بت دت

چگطنت بت ساهد انر ویرد  ین ؟ یجا در آن د اتد ص ین ؟  ص ی ری بارنما خیتار  نمایااسخ ب ا : چ طر س

 ین ؟  چگطنت یفطه صو   طد ص

11) Parole یسد و    یهتماع یالنگ یصر نکتیی  کیین :  عام، النگ و ااروه ری یر ا  ه ی ص  هریو. دو

 .یسد   و تصادف  عرض  ییسد و ااروه یصر یو ضرور  ذیت یالنگ یصر نکتیی گرید  تیفرد یااروه یصر

12) Anne-Marie Miéville   ( و 1976تطین بت »یینجا و ار یجا  )ص   ترین آ ارشفی مسزسطییس  یت یرصه

 ( ی ارو یرد.1985»یتاب صاری  )
13) After the Reconciliation (2000) 

14) On the way to language (1959) 

 

15 )Melville Herman آصریکای نطیس و  اعر  رصان 
16 )Rimbaud Arthur دینن . ن ص رییر  عر ص ر اعر بزرگ فرینسطی یت بسیاری  یو ری بنیان 
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17) Bouvard et Pécuchet (1896) 

18  )Marie Darrieussecq   ی ی فرینسطی یت آ ارش ییثریً در هستجطاای ق مرواای نارهتت و صمنطعت نطیسن و

 .یدبیات یسد 

19) Pig Tales (1996) 

20 )Delacroix Eugène  ترین نقا ان رصانتیسیس  فرینست یسد. یک  یر صه 
21) The Stranger 

22) In Praise of Love (2001) 

23) For Ever Mozart (1996) 

24) One Plus One (1968) 

25 )Serge July  نگار ص ر  فرینسطی رورناصت 

26) Libération 

27) Le Canard Enchaîné 

28) Charlie Hebdo 

29  )Mettre des pieds dans le plat     رهتن چیز ی و. یینجا صعاده یدب  »اااات رو بزیری تط بشقاب  بت صعن

ی تخد نمایشگر دا  و ا  بشقاب( و صهتت )ا  صعن  س ت  ص  plat یهناس  با  ی مت  بریی سا د 

 یستهادو   و یسد.
30) Louis-Ferdinand Céline 

31) Robert Redeker  نطیسن و و یستاد ف سهت فرینسطی 
32 ) Claude Lanzmann یال فرینست بطد.  سینطناصت   ییاررردین و ف سن و،ینگار، نطورناصت ر 

33) The Image Book (2018) 

34) Rachel 

35) Ernst Lubitsch 

36) Lady Windermere's Fan (1925) 

37) Otto Preminger 

38) Éric Rohmer 

39) Cinema, the Art of Space 
40) Rose Hobart 

41) Liliom (1930) 

42) Frank Borzage 

43) Jean Paul Civeyrac 

44) Adèle Haenel 

45 )Langlois ص رست فی مساری  

46) Maurice Garrel 

47) Henri Verneuil 

48) Gilles Grangier 

49) Alexander Dovzhenko 

50) Our Music (2004) 

51) La 60inema centrale 

52) Bernard Eisenschitz 

53) Michael Snow 
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54) Happy Arabia 

55 )Alfred Jarry هاصل  ی هرت و نی شتریب بطد. یفرینسط سد یسم طت سینطشناصت یو نما سن وی  اعر، نط

 .  طد ی ر در تئاتر یبزورد  نا تت ص نییت یی ب بت عنطین یوت یسد ( Ubu Roi او یوبط ) یشناصت ی نگارش نما
56) Goodbye to Language (2014) 

57) The Aesthetics of Resistance (1975) 

58) Peter Weiss 

59) Marat/Sade (1964) 

60) Nicole Brenez 

61) Jean-Paul Battaggia 

62) Fabrice Aragno 

63) Anaxagoras Chaumette 
64) Hébert 

65) Germany Year 90 Nine Zero (1991) 

66) Babelsberg 

67) Eddie Constantine 

68) Zelten 

69) Pierre Reverdy 

70) Barbossa, 1941, the Absolute War (by Jean Lopez and Lasha Otkhmezuri, ed.) 

71) Roxy 

72) llama 

73) Anne Wiazemsky 

74) Au Hasard Balthazar (1966) 

75) A Man Escaped (1956) 

76 )François Cavanna  نطیسن و و اجطنطیس فرینسطی 

77) Elias Canetti 

78) submerged in letters of the alphabet. 

79 )Peter Paul Rubens   نقاش بارو  آتمان 

80 )Joseph Nicéphore Niépce یر   کی نا تت   و و    کاسبت عنطین صخترع ع شتری یت ب یصخترع فرینسط

 شرفد یدر ا  ی   و و سه  بسزی  یعکس   د   و تطسو یو عکس ردیر  نی. نخست یسد   نتیرص  نیدر ی  شگاصانیا

 یسد.دی تت   عکاس خیتار

81) Fémis 

82) Stéphane Hessel 

83) Elias Sanbar 

84) La Baconnière publishing house in Neuchâtel. 

85) Maria de Heredia 

86) Leconte de Lisle 

87) Théophile Gautier 

88) Pierre de Ronsard 

89) François Villon 
90) Loulou 

91) Signs among Us 

92) Charles-Ferdinand Ramuz 



 
 

99 فروردین |سینما    

 
 
 

 

62 

93) Correspondances by Charles Baudelaire 

94 )Herbarium ص اتعات ع م یاا یساااد یت بری شاااو و ههب  ااا و و یقالعات صربطر بت آن ااانییر ر  ییصجمطعت   

یت نت  ییصطساسات ای  اطد ص ییت صجمطعت در آن نگه یر  یتاق ایدر صطرد ساا تمان  تطین یصا ال  ری ص نیی . اطد یساتهادو ص

با    ااانییر ر   قسمت اییاصل  ااانیر  تطین  ص نمطنت بت یار برد. ین  اا یستهادو ا  صب کت یر آن ین  ص یاا نگه یرتنها یر آن

  رویذ  ی اابساتت بت صطرد صمکن یساد در هع ت نییایی چسا ان و  ا و یساد، امچن ایورب  وی ییت صعمطالً  شاو  ا و و رو

 با  .  صطید نگه یرن و قریر دیدو   و  گریدر یتکل و د ای  و 

95 )Bécassine   صیالدی صنتشار   . یو یوتین قهرصان   1905فرینساطی یساد یت نخساتین بار در نام قهرصان یو یمیو یساتری

 در فرینست یسد. رن یمیو یستری  

96 )Georges Bernanos   یدیب و نطیسان و فرینساطی یساد. یعتقادیت یاتطتیک  اررنگ یو صطهب  ا و یساد یت یر یو با

 یی صیا   یاد ینن .ن وعنطین نطیس

97) Maurice Pialat 

98) Gachet 

99) Dutronc 

100) Jeannette: The Childhood of Joan of Arc (2017) 

101)  Bruno Dumont 

102) Léa Seydoux 

103 )Avedon Richard  عکا  ارترو و ص  آصریکای 

104) Idées 

105) Prisoner of Love 

106) White Rose, Hans and Sophie Scholl’s group 

107) Denis de Rougemont 

108 )Le Plaisir (1952) .فی م  یم ی بت یاررردین  صایس یفطتس 

109) Robert Lapoujade 

110 )Cinétract (1968) ساا تت  ا ن .  1968یت در امریا  با هن ش صااصد بطدو یطتاو  اریبسا  یاا  ییر ف ییصجمطعت

نمام  تیدی ااتن  و صردم ری بت صشااارید در ینقالب و ص اررو ع  ینن وجییو ته ی نمایساا  ی اایطیریدتهاتد رورناصاا یین فی  

یر     و بطدن  بعو لییر عکس  ابد تشک شاترییاررردین یت ب یب ون یصواا یاا  یف نی. اشاد ییردن  دعطت ص یدیرتیاسارص
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 آص ، صاریر ص سیا تار آن یر یرصجمطعت و س  ۀ یوطر دی تن  و یفرینست صانن  ر یر و آتن رنت ه ینماییاررردین س نیتربزرگ

 .دید ص 68صت  یآن ا  بط  یر ترشیدات ا وی  هت شیاا  ییت ف یصرد

111) Gérard Fromanger 

112) History of the French Revolution 

113) Jules Michelet 

114) Fabre d'Églantine 

115) It’s raining, it’s raining, shepherdess 

116) The Secret and the Law 

117) Hélène Frappat 

118) Young Mr. Lincoln (1939) 

119) The Wrong Man (1956) 

120) Jean-Marie Straub 

121) Michel de Montaigne 

122) Gens du lac 

123) Vaud 

124) Thonon 

125) Lausanne 

126) Nordic 

127) Liberty Leading the People (1830) 

128) Enjolras 

129 )Romain Goupil  یر را رین هن ش دینشجطی  در فرینست بطد 1968فی مسار فرینسطی یت در رصان هن ش 

130) Frédéric Moreau 

131) Sénécal 

132) Christian Marclay 
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133 )The Clock   اا و تصااااویر سااااعد در فی  یی یر سااااعتت 24یو چی صان انری ی ر یریساااتین صاری   یت در صطنتاژ

 ت طیزیطن سا تت یسد.

 ر در ربان فرینست.ات نقاتت و ریاطرتارو بت   ااد ی م( ی 134

135) Pierre Reverdy 

136) Nouvelle Vague (1990) 

137) Made in U.S.A (1966) 

138) Beauregard 

139) Two or Three Things I Know About Her (1967) 

140) Hervé Duhamel 

141) Jean Epstein 

142) Robert J. Flaherty 

143) An Ambition in the Desert 

144) Albert Cossery 

145) Jean-Pierre Gos 

146) Liberty and Homeland (2002) 

147) Alain Cuny 

148) Stellio Lorenzi 

149) Jacques Rozier 

150) Claude Chabrol 

151) Les Bonnes Femmes (1960) 

152) The Blood of Others (1984) 

153) Jean-Pierre Mocky 

154) La machine à découdre (1986) 

155) Revue de cinema 

156) Gallimard 
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157) Doniol-Valcroze 

158) Victor-Duruy 

159) the hyphen 

160) Rouen 

161) Le Quadrille (1950) 

162) Les Mistons (1957) 

163) Madeleine Morgenstern 

164) Cocinor 

165) Une certaine tendance du 65inema français (1954) 

166) Schérer 

167) Pierre Kast 

168) de l'Alma 

169) Rentrée des classes (1956) 

170 )Henry David Thoreau دیو عشال بت ب و  تعات  تینمر یااچهرو نیتریر صه   کیو   ص ن  نافرصان  اردیرتییو نمر  

 بطد.

171 )Edgar Morin اااهرت دیرد، چنا ین یات  شیبات  ااقر تنطع یاارااایساااد.   اااناا  فرینساااطیفی ساااطف و هااصعات 

 یسد. یعتنا ب  دینشگاا یااصرسطم در نمام یو بت صرراا  طد ص  وید شیدر یاراا  صخت ه یاایصن عالقت

172 )Georg Cantor  در  نیادیا بن ییتیا چری یات یصرورو بات نمر یساااد ااا صجمطعات تیا  ااقر یبا یع نمربات شاااتربی یاانتطرآویرو

 .یسد    و لیت   اتیضایر

173 )Niels Henrik Abel رروو آب  ،یری بت یفتخار و ریایی هابجا رروو رییرین ه ر ص رنتییر اا ،ینروژ دین اضااا یر  

  ریاایهال اااکااهیباا یساااتهاادو یر رید  تر یر چهاار در هااتاد ی بااالباا درهات  یی ااباد یرد یات صعاادالت چنا هم ات آبال .نااصنا  ا  ص

 .ستن ین

174 )Augustin-Louis Cauchy 

175 )Bérénice 
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176) Scénario 

177) Testament of Orpheus (1960) 

178) natura rerum De  روص  ساطفییر  ااعر و ف  الدییر ص شای نخساد  یصربطر بت سا و   اعر آصطر ا  طینید وینام ، 

 یسد. وسرودو     بت صخاق ان روص یکطریای یف سهت حییسد یت با ا ف تطض ط یتطیرت

179) Akhenaton 

180) The Deputy of Arcis 

181) Fake News 

182) Idée fixe 

183) With Bérénice 

184) The Deputy of Arcis 

185) Naguib Mahfouz 

 

  

 

 


