ساها
سیونمای و ج  +درچندکلمه :درجهت تامیننیازی
بوجود آمده کاددسرچوا انماشبناهخت.یشتر سینمایجدی و
اصبل وجوددارد -
مینما پیشازآنچهبرای سلامعی تماشاچی ما مفید باشددر
این سرژمینوسیله تفن بوده است :آداسی پیچیده لدعراب درتگی-
مینما سکوپ  +که دوساعت لایتعرآ ثرابجوندودر خروج اسان
میتماب رهون ق کنند...اویمجنزجهاست کهجد چین وضعی
نا چينیكنقیمهائی باز عشق سینمای صمیم و اصیل دروجوه
جوا نانمابیدار میشود ودر جستجوی سینمای خوب  ,بی تابشان
میکند  :جستجوئی ک مهخت رقت بار است زیراکه دروشع موجود
هر زگامیدواحسما آلن لتکه پویندط ایراه را اچانی برس :
سینباینوممیکوشد لا اگر تمتواند هدفدا آردیکتر کن »دبا
این تلاش و جننجو صودت متشعل تر و سازندهلری بیخند ,
بینباینوممیکوشد تا واسطهای پین سینمای خوبذشته
وحال,وخواننده خویش باشد .
طسفیتینماویعتشته » کهلزوماًتباینیبا و جووءلی
ندادد .پژوهندگان واقتیسینما درهرزما ن جیویندکان داههای و
وصاحبان اقکرآوبوها
شیرنیومه تماشاجیمتفکر( و متنن) سیشماستء
ننها
«سی
تماشاچیکهبراسینما؛ ارج و غایتی بیش از يك و آتراکیون »
شبجع قالل است  :کماشاچی «تفکریکهمیما دا زبانسیزنده
برای بیان حرقهای انسیلنوروزگار میخواهد و در صدد است تا
میمالی  اینچنیندا پیشتر شنپاسدشتترا دوست .بداره
ز
وای
رلمه
همراهسی با ریان دوزسیما در ابران ( اند فی
»رفی مکتبهایقدیم وجدیدسینما
تحلیلاوشاعجاریسینما)مع
+ز 4
ننگا
هردا
آارک
معرفیفیلمه وا هترمندان برد سیتما (ک
»رپینه وغیره ) بحتهایسقیننيما ب زهبانساده4
فیمبردار هت
:ر بسرنامه کار
و آخریونه اخبهارتوزویداههبای ارز ثم یبا د
ارآتقدرکهدریافتايم جای این تشر ب واهقعاً خالی بوده

»خاون «سینماینوء دد سراسر ابران برای بقاء و بت
است ن
شدن این نفریکه درپاسخ نیازژآتان بوجود آمده از هیکچمکیقرو
عذارتخواهندتره ...باشد  ۷با لاشجمعیباشلناحخت فیلم
اوثظار از فبلم در این سرزمینبل دود و بسه پیرویاز
گروهنبدتری اژ تماغاچیان متفگر " ۰کم ینمای وب دا خمود
_ازهای از ای فکر و
چه های ت
ردیو
ژنمسیرن بادزکن
دا به اي
یاد -
گانا م
فرهتك دا بربدید

توضیح زیاوی تدارد بدعد :
صحبت از نقش در این فیلمکار
-

سادهای تیست ذ.یرا که من تینهمات

از فیلم اطلاع دادم کهدیگران ء

ومتلهمیتسناریوئی

ک کهودارآمادهکرده

از چندصفحه تجاوز تمیکند ,من قط
میداتم که اینزن جوان » پرسوناژ اول

نکر استوکاهکاهی
دست بخودفروشی میزندت باتواند لاس

ژاون-دلاور و ماریناولادی
ات
ر کدار
گار»
« #زان  -لوثك کود
,اختنفیلمی
موحنوی قمراشنتسویلس

کلمهایبجاوشایستهیارمیرود«هربار
«کوداره مدتییامنعحبتمیکند و:
یمدآتجه رابکایهداتجام بدهپویابکويم:
بممینکوید .شتاتیبهداااوکسی باشد
نوات

بیقر

باشد »

دکه
کنواق
مایسدتاتم»باع.نواداتری«ندوسقچییلزمیکمها نازاآننویزن» وریا
.ی
یتقحشرمااوکیلریرهاپميادیهداپردمدویاایتدو باشد  .پيكتجری تکتیکیجدیدمیزند و
ژان ل-وكکوداد با این

متل اکتر فیلهای

فیلهدست

.حبت ؛ وحتی
آقکار جدیدیبرایسدا ص

زارد برچ بل تس وتات رنه دارد :
میپردازد  .این سوژء عیارتستاز نوصی يك ماتین اقظرکارکردان
قحتاء خاصکهبینژنانکارگرقراتسوی کودت مطرحنیست
شیوع پیداکرده است .وعلت اصلی ء
هار
میکویند گکود
یخصوص دآعرد ک ومهزینة زیاد زتدگی
میباعد

یدنرنوع قیلمها ,حثر پیتهققطا

است .بازی

4آژادی شبیمیدهد ,تا

خود » حدا کشرحقیقت را در آورد ؛

«ماریناولادی» داجع با

 -گاهی قبل از قیلمبرداری ازيك

میناارولادی

پلانبايك سکانی  کودار يكنوعمصاحبه
بامن انجاممیدهد  .اگر جوابهاوسوالها
بيك انسدازه طبیمی بودند ؛قضیه تمام
یوا
ویلمبردادی شروع میشود
است ف

اگر جواب  ,مناسب نبود  ,کوداد آن
جوابی دا که مناسب و طبیمی است +

ارن او تأثیرخواهد داشت «
مسلماً د

داور خیلیوقت
ومن
کیقت
 -در حق

است کههمدییکی را میشناسیم  ۰اززمان
تهیه

«زن  ,زن است » .قراربود

در این فیلم من بجای «آناکاریناءبازی

کثم  ,اما نشد  ,از آنپس ما دوستی

خودرا حفظ

کردهایم  .م.نبررایفیلمهای

گا
وهدی
لت ک
یواریمیکند  .اينس
آ
او تحینزیادی قاثلهستم  .و اینبود
خاصی در فیلهای کودار دارد  ۰البته کهوقتیبرایپيشنهاد بازیدرفیل,
تمام این سوّال وجواپها در مداریاست

که او تمین کرده است

.

ودی +
,ا
با بازی دد این فیلم ل

تهارهای از خود

ان میدهدواین

باحتمال زیاد ؛ این فیلم ژاندلوك
گودار نیز اژسنظاینسور » سروصدای
فراوات بیاخوا

تادر ودستمزوهاگران
دیویدبیلی شوعر کاتریندونوو که

هد «آگراتدیمان»

زیبای دیکر است» نمولة برچتهایاز
اینات است

ی انتوب لتوقی مر
,انکترهای
مدلهای مورد علاق او ک

معروف » بیتلها  :رولینک استونها .

هیاابیا
تیخ
مکانهاواشخاص خاص بعت
ن

میکل 7نجلو 1و یونی

بهای نوی اتکلیسی بمهده دارد +
اسواد آمیزاننت ,وهمچنانکشتل جووش
يك شغل مدرن است؛ اونیزپا احاسات
معمولی باو اظهارعلاقه نمیکند.درواقع
این تیپ های جدید  ,در دوانتناسی »
کاوش نشده وناشتاخ:
نقش این دختش در زندگی ایسن

ععاس ,مثل يك قلاش است .با اطتهای
کوچکی کهبرای دهاشتمهند,بز ندگی
ارد وپمداز آنخا
داین
و
آمدوشد درميچيك اآنزدو عواقب
عاطقی پاقی تمبکذارد.
چه زندگی آسانی!

دواندهم میرماه ,
ان,جلسة خود رابتمایش
از قیلسازان ایبرانی
اختصاص دادهبود.
ازجمله فیلم« بوم سیمن » اثس

«کامرات شیردل» پثمايشگذاروه شد
این یلم بطور موجزی طرز کارو
چکونکی حکاکی روی نقره را نقان
میدهد .دراینمنظور ازظروف موزدهلی
واز کار کاههای اصفهان استقاده شده
فیلم روان و یکنست است ؛ فقط

فیلمبرداراینفیلم«هوشنگهبهارلو»
ت کهمقل همیشه يك کارسالم اراشه
داده است.

فیلم ازنقطه نظچاپ و کار سای

لابراتواری و بخصوص کیفیت صدای
دار
قود
هب
کیار
موزيك آن دچالرکنت بس
نارسائی مفهوم تصاویسی و

3

علت مونتازآن میگردید
جای

تأدف است که اداره کل آمور

جملات معلنطن وادیب ناطق کهتصاء بر ینمائی کشور بادستگاهها و لابراتوار
دا همیراهی میکند :از باراحت کننده مهزومتخصمین خروودپهنوزبسختی
بتو[ ن مدحصولات سینبائی خودرا پنحو
است( ..اين عیب دا درفیلمهایکوتاه بهتری بهيك مشت تماشاچی که شایدتنها
دیگرهم دیدهم ,فکرنميکنيم يك مقل علاقمندان هنرسینما دراینملك هستند.
سالم پذیرد ک يهك جبلٌ ساده وراحت؛ عرضه نماید.
فازبا وعیتدل تراژاین؛فلنیه کوئیبا
شردل درتعقیب فلمیاتهای خود .
باشد۲)..
این اواخر دو فیلمکوتاهدیکر دا نیز
کار گردان برای ان منظور خود بپایات رسانیده آست.
آزمونتاز تصویر و موزيك کماك زیادی این دوفیلم .یکی «ندامتگاه» نام دارد
گرفته ,وحتی بیاشزاندازه روی آیسن کم بوطبه ژندان زنان استودیگری
مسثله تکیه کردهاست.دود نتیجهچند راجع بهجتوب شهرتهران میباشد
جاء توجه را ازموضوع اصلی پرت می
پاحتمال زیاد این دوفیلمکوتاهدا
درهمینها»  ,کنونفیامتشان خواهدداد

۷

ماه

معمای داستانی نیست ؛ و اواز اجژاء

دیکری استقاوسیکند..

ر-

توضیح میدهده

 مناین فیلمرادردونسخهاتکلیسیو قرانسه میسازم؛چون در آمریا پخش

ابهام و راز !
و < کلودتاپرول » در حالیکه
وقرضایت
سیکاری پرگوشذلبدادد  :بر
دچرشماتش از پشت عينك دیده میشود

در پلاتوی فیلمبرداری « رسوائی» در
حال قدمزون است..

و تونی کرتیس استفاده کردهام ...کل
اینفیلمگرد چهار جنابت دور میزند
که اولن آن قبل از تیتراژفیلم است..

داستانازسوژهای بنام « جنایتی نزد
نودیستها» اقتپاس شده » ولیاشتباء

خودش عقیده دارد که هیچ
پوشیدهای در دا

میشود و برای همین هم از تونیبرکیئز

فیلم تازذار وجود

ندارد و منظور از انتريك عتما يك

تکنید

»تریکه فیلم اینهم نیست !
ان

چون نهنودیس وتمجنایت
,ار گرفنهنعده
شما فکر میکنید ک

فیلازجنههای کوتاگون بررسمیشود:

و

لو
شایرول

موریس دوه وابوون فودتو ددورسوالی»

۱
موآ
جآننبهبالسنء ووانی +
مکانیسم و فرم فیلم درمرحله اولا
؛رایهمین استکهبیش ازيكت
قراد دود ب
آنچه
سال پرروی |
اهمیت دادد  :منطق انتریگنیتبلکه
یکنوع مقدعقلانی است .کوشش منبر
این بوده تمام روابطی تکمهاشاچیپیدا

ا
در
یبد
زآ
میکند  ,غلط اآ

که برای تماشاچیمطرح
بخاطرابهام ماچر است:در:

سئوالهائي

+دهیامووه
واستکوئی» بویرحجتمییزن
بودنیکی از پرسوناژها  .اما
نکنید  ۰اینفیلمنه «سال گذشتهدرمازین

خلووزود»تان
دک
باد است ونه فیبلمیمازه

خواهیددید ۱

«فرانچسکو روزی» کارگردان
ایتلیاثی کهدوفیلماز اودراینجا دیدهایم

( میارژه  -دستفروشان ) و بقیه را

(س لاواتورهجولیا نوسدستهارویشور)...-
احتمالا هیچگاه تغواهیم دیده در حال

کارکردانیفیلم جدید خویشاست.

این یلم دیکیبو یک نیبودهنام

داددو اژيكکتابمشهورایت لا

ینوت
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پفیلمهای جاسوسی روی آورده

فیلمیبا

نام «جاسوسی در واتیکان» خواهدساخت

داستانفیلم .ماجرای کشیشی است.

کهدر طولجنگ دومجهانی ,يكشبکاً

جاسومی را رهیری میکرد ..دمدرسه از
عواید حاصله ازفروش فیلبهواتیانتملق
خواهددا
«اس » که اخیرا فیلم
الغ
«ایستگاهترن » را بایانرساندهبزودی

ما

درشمن «روزی» برای اولین بادبا این فیلم دیگری را باشرکت ملكمطیمی ,
ولامجلوی
فیلم بهستارگانپولساژ وبینالمللیروی پودیبناگی » جلال مقامی شه
آورده است .هثر پیشکان ذ

لورته و «عمیهریف» هستند

دودیین خواهد برد
بلم پرداختی
تازه خواهد داشت که تلاشیاست برای

«راچرکورمن» که دز هبه
زمینهای دست بساختن فیلسم زوه و از

پادوح خاص زندگی در ایران

دادث تکنیكهای جدیسد مینما

سیدنی لومت :

دربارة مردی اگزذشته
 ۴سیدنی لومت  ۷109415 ۶۵۵۳۸1 :در سال ۲و ۱در فلادنیای
آمریکا بدنیا آمدهوا سزتین کودکی باژی_دد تاتر دا شروع کردهاست .بعدهاشا
دست بکارگردا ن تیاتر زده ودرسال  94۱کار دد تلویزیون "را شروع کردم ات در
کلویزیونابتداوفیه کمك کارگردان را داشته ولی یکسال بمد ام کارگردان نمایتات
تلو یز یونی ارنقءپیدا مکند .کارگردا نیاو دد مودد یس  2۳1مردخشمگین» درتلوزیون
جلب فظر میکندووقتیک تقههصیدهفیلبی از اینپیسپیشمیآیدلومت اریادنوکیار
میعذارند .یلها یش اینهاست  :دوازده مرد خشمگین ()۷۵41دوحنت صحنه (  - )۸061رن
 7چنافی(ه) س سل فرادی ( - )02تگاهی اذپل ( - )9۶سفر را دزوز بددون شب(۲ع
وه ()سو له( کر
خلل تاذ ( - )00سار( درایران م:رو از گنه ۴
فیلسازیاست جدی"ه بموزههایمعنی دازتاقه دا
ندروا تیدوریسوراه
کیوو
به اوضاع مور انلهار نظرکند .آئارش را تماما خادج اازهال
نشاز کید
ساخته است با آن که درفیلم هالی که از دوگ پیس میساژد گاهی کار
اقهتلوپریونیاش به تجربه بافرم ویافتن روشهاییان
ثری بخویمیگیرد ,باز بخاطر س ب
تصویری جدبه در سینما علاقه دارده
درمطلب حاضرویدر بارهفلم(سعساد > خودش که اخیرا بااسم«مردی ازطذشتاي
چند شبی دد تهران نبایش داده شد سخن میگوید

امصالیهفیلم «سمسار» ایناستکه آزهمه بریده ومیکوشدکهبدونکمترین
زندکی هرقدر برحماانه وظالم باشد باژ .احساسوعاطقه زندگینمایدودرهمینحال

باید ادامه پید|کند

سم داردکه خاطرات گذشتهاش را ,

عررکس مختار استکه اگرپخواهد

خاطرء خوش ازدواج وبچه«ایش,وسپس

است نمیتواند مثلقهرمانفیلم «سمسار» 

بازداشتگاه نازی درزسان جنگهازیاد

خودش را بکشد ولی تاوقتی که زنم  اذ دست دادت عیدوی ایتها را دريك
,م زنده  ببرد
«کیدار ومریز» ژندگیکند ه

دراین فیلم آنچه بررای من جالب
باشد وهم نباشد ۰قهرمنان این فیليك
سمساد بهودی است پاسم« .مولنازرمان» -است ایناست کهازشکلعادی وهمیشگی

 108 ۵۳۵2که در هارلم در قهرسان پروری دیکر خبری ثیست .
جائیکنه پنظی او از پستترین محلات  کاآ کش اسلسی این فیلم ينك موجود
استزندگی میکند » وی همهچیزو

بیعاطفه به تماممعنیاست  ۰موجودات

مکی را دراطراف خود تحقیرمیکند .

اطافاوغاليا افراد ناخوشایندی هستند

۳

عکل در فیلم فوکه خواهندقه و
خواهنهکفت ۱
«-تمافا کنید نراد سیاه راچطور
!بیئید چطور همهی[ نها
نعان دادهانه ب

کارتماشاچی
دا جنس و متقلي مسفیمیکنندا»
تنها موروی قکیلهدمرجنبهاجتماعی
اشخاص بمنمیکوینده «اینموزيك
برای پایان فیلم مناسب نیست  ,خیلی وبخصوص جنبه اجتماعی آمریکلیداشت
بلند است» ؛ علتگله آنها را میدانم این بود کسه من میهواستم انعطاط دا
وکساز این که لزوماً فقطمنحصبه آمریکانیست-
ولی اینکاد ٍزجاتب منآهن
قیلم(کوینسیجونز 98901مصننع) اساعا سفید پوست نشانبدهم ( .ددفیلم
ععحدی بود ,امن تنیغواستم مردم دد سبینشده «هارلم» پصورتيكبازداشتگاه
۰ن به این جور زمانجنگه نشان داده شود ؛ هارلماین
آینسحنه گریهکنند م
«احساسات بازی» علافهای ندادم
فیلمباوجودهمهاندرمو آمیندیامسلهایست
که موزيك در پایات فیلم مآییاست :لیرین و جوشاناز زندگی) +بهیکدستی
شعقیاستکه تعانمیدهد «سولبارویگر و یکسانی دنياکسفید در فیلم حبلهشده
ژنده قده است دب
.بينيم سیاهپوستی ب
است .می
(ر یشرن)
.ایان خوفی است ! ها که روسپی خاتهها را اداره میکند
یایانفیلم ب
4وسشتپهسمه چیزش
مخصوصاً روی این موضوع کارکردیم  .تلفنشگرفنه ت «اد
دلمان نمیخواست آخرفیلم جوری باشد سفید است .او یکی ازسیاهانی استکه
دأشته درونیای سفید زندگیکندو
که تماشاچی (شکی بریزد وفیلر! کتار
پکنادد و راحت میکارش بدرود

میخواستيمفیمبمدازیایان نیزیاتاتاچی
« سولءخودرادر :تین مکأنیمدفون
همراه باشد  .وخیال میکنم بخاطی این کردم ذیرامیخواهه ین مروميباشدکه
»سدما عملیشده باشد
شکلخاتمه ق
«سبسار» اولین قیلمی استکه در شمردن آنها آسان باهه  ۰ذیرا سول»
آن سيیكاهپوست خبیث نشان داده حتی آنقدر فوک لیست که بتوانه مفل
امهای آمریکاتی يكجور آدم درست و حسابینفرت پورژداهارلم
ت براهبطه پاسیاهان  ۱,آینده شوم ومبهمش وبا اینسکه
اسلا آینهایبیای آن متصور لیست و
سیاهان دا ( بخاطر اجحافی کهب نآها باتوحشی که ور آنحکمفرماست خیلی
پیش از آنچهسول» پتواند تص روکنداز
شده) درقیلم پهااك وشریفو نجیب
بدهند .اینار همانقدد دوراز واقمیت مایه زندگی بسخوردار است سمبل این
س
زم«
یبتا
جاست
است کهنششکالندادنسياهان درفیلمهای زندگی  ,جوائی

۶

آمریکائی دروهه چهارمقرن .بایدککم هتقو که پاست «ستیناسرند «سول؛
؛محیط
طوری بعووکه سیاهان را آنطور که کار میکند چ«وايانپیشور دز

ک
کونوکل
موقبیت دزاماتيك قیلم اقضا میکند محط وکئیك هارلم همچ
م .میدان ک بهعضیآزبزد گثرین باز مود( وچهکلی«جوانك قبلقاجاق
عات .فروش ودژد بوده وحالا عم از قیل يگ
حملاتی ک
تابهاهبیدنفیبلممودمطیزیشلورداکیهباوچدیادتسیاهان ز دوسپی زندگی میکند معلك جذاب
لیبرال خو
و

گماشتند

 +پیثیدو هفتهقبل از آنکه

کارفیلمبرداری عمللاآغاز شود  ۰پ

کارگردانی این فیلم اپتدا از طرف
ر«اجرلوئین » و « فیلیپللگر »
رکیزنددر وجمودش جوش
مین ند)«هارلم»برای«سول»حک قبرستانی قرارداد داشتندمنشد  .مترومیخواست
را دارد که خودرادرآندفن کردهاست که وقای فیلم «دسرموحهلهوهی لندن
۲0 -عطع _- 1که پا کیپسانی مترو

گرفته اورابا اردنگك بیرون میاندازد.
تویسنده

داستان #سمسار» «ادواردلوئین

بکذرد ! خیلیمسخرهبود م.نقبلاکتاب
والانت را خوانده و پسندیده بودم واژ
یآخنواستند بکنند ابا
اینکاری کهبما

والانت» استعداددرخشانیبود .ویبسال دلخوتی نداشتم.اینبودکه پيشنهادتات
 ۲درسن سیوششسالکی در گذشت .را ردکردم  .بمد تهیکنندهها  +پروز
و مکش فقدان عظیمی ااستقطزیعراً خودرا تزدهالایلندا »194ص و18
آعثباوری بازور يگكی امزنانژاهحیه ساسوا برسیوزدمایشکترد.و بردند (در آننوقت منروی فیلم «خلل
ناپذیر» -]08811۵۳ -کار میکردم).

والانت فقط ازجهتمذهبی باینسوژه
بستهوذیملاقهبود .موضوعی کهدرمورد.

خیلی از جوانان آمرریکائیامروزمصداق
دارد  .مذهب آنها عذهبی استضریب,

وقوع دا به نیویورلا

"

دوهفته قبل اايزنکه فیلمبیداری شروع

نچدوانرد بوهپییرجوویجهطصاوبرقاتلشلمپذاحلبتملافتکجریلی شودکارگردان هریش شد وناچار کثار
دفت  .در اين موقع بود که کارگردانی
است.این نوعاعتقاد بخصوصبینسیاهان قیلم را پین سپیدند .
خوب ودرفعلیتهاعسیاسی.و تستحیی-
تنها هنپیشهیا کهآتناموقبرای
تجلی دارد .
قیلم تدظرگرفته بشودهراداستایکر»
بازندگی سياهان پیوستکی داشت اساس براعایفاینقش«سول» بود.ایفاکنند گان
ودیاادیهه وکبالریورادمادردرفدیالسمتاایننشما مذیهربادقسکرارکرون سای رلهاموحل فیلمبداری دا من
توه پیدا کردم  .اینمحل
هفف د
ظر
کردیم و اين تنهاتفییر تعمدی استکه خوشیشتا ن جهائی بود که منآبشانآانفی
.قتی که انسان قصد ایجاد يك
مندرکشاب دادهام .ماچرای کتاب در داشتم و

جریان برگذاری عید بل میکنرد و

«والانت» يك جور حالت دستاخیسز و

اد.ین
وبو
اداده
کضوع
راتاپمو
بیدحی
تجد

سوژه نداشتامگرمیدواستم

این حالت
کی رميهه

حالت نائورآلیستی غیرطبیمی دا ددفیلم

دارد -کاریکه من در اینفیلم کردهام-
لازم است هثرپیتههاثی را انتخاب کند
ریاد سعناس و شناخته شدهنا
لبود سنا ات

تا در آنحفظکتم کنیم کهتاآن موقع در فیلم بازیتکرده
بکا
شت ر

باشند .پیستتاازهنیپیشههایفیل «سمسار»

ف

بدبختانه ما دیر بکار ساختنفیلم

برای اولینباردريكفیلملاهرمیشدند.از

جمله«جیمسا نیز»901 280785عل-

س»  +دستیاد جوان «سول»
۳۴

تشخیص بدعد  ,تعداد اینکادرها از مه

مردی از گذشته

تا نباکیمدتر باشد  .من دد شروع ا!

«سول»| نتخابکسر دیم روشقطع.ناه

جداین وقت دیکی  تماخاچی پاین یو

وقتی توا چیزیرآپید

نمرند.ده دوسیبی
این
دا
ردکه
کفیم
می
.ول میگرید و میارهوا
تععاست س

برایآنکه چشم تماتایی
رد ابتدا از کشاشدر شروعکردمدیمتی
دا دد قیلم پازکه میکرد -
لای صحتهای کهجریان داشت ختی تا
3
کادد فیلممربوط بهسحهکتشته واقرار
تکنیک یکسا براینشاندادنحجوم دادم .
خاطرات وحشتناه گذشته  -کنعته|یکه
در يك نوبت بعدی چهارتا کادد
يك باز داشتگاه تازی زت و یمددر قصلسومازفیلمققطدوکادر و
قرزنداتش را ازدستداده است -به مفز یكکادر از صحنه گذشتهقرراار دادم
های سریع تانبوهنده بود  -ای
وتوانست تصاویر يك
شده بود می
ودری دا بتبیینند.ماحصل
صرفا صورت یازی قنی را تدارد .من کاددرویکا
اساسا با این قکی شروعگ کذرد
شمتکه آناکه.با اینکار غرض ما این بودکه
وهیتب
وحله
آيرزيممر
پرای«سول» چیزی نکیذسشتتکههوتمام يایكده را بگ
شده باشد پلکهکاهی از
عوسه تکنیات حسوب یکفاتی -اینشی
سناظر ور زاف او
زک کهبیای بیتنده قابل درك وقابل
+ترومحسوستی است «.سول» عردی احسایباشد.
است دستضوش آنچنان زجری عظيکه
جالب آنکه پعاً در طولفیلممن
باید هرتوع حسی را در خدودش بکشد این دوشقلعسریم وچندادری را در
وگرتهمتلاتیخواخد ع مد در موردایت صحنههای عاوی زماتحال نیزیربروم:
»بهتجارب صحتهایست که دآرن < سول > با مرول
باذگشختاطرات بهذهن من
احساسیخودم دجوع کردم  :دیدم که من سیاء ( براك پیترز) دوبرومیشود و
خکاهطرءاش
وید « :
تاش ولا کتارش ميزتم ولی بمداین امویخمشگده
خاطره عربار پررنگهتر وقوکاتر بهوعن
عن برمیگردد وتا اينکه جالاخره
کامل وواضح دحنمرادر ٩ هگید چهره مرد سیاء را گتاشتم

بله..کپله .عم

در اینجا ما ضمنتشات دادنتصویر

« سول » .در دو کادر ثاگهاتی تصویر

وحتمداديم

که ایتکار یرای تباهاچیدیکرچیزادی
بعدحم تدریجاًبهمین ترتیب
ی میشود ب.ای تسات داددبا گت
بلقبو لی شدهبود.
خاطر» در فیلم» من از صحتهیمر بوطبه
ما اژ اين نوع قطیهای سریم در

- 9۳کذشته ایتدا یكقدر قیلم م
یمد دوکادر  +سهکادر ویمد بهمین ترتیب
تساشتکلدر در معا حالحاشی قرار پیشفتهتیبود زیاد در کارمسان می -
.لا میدانم که منتقصدان
دادم کا ید بتتریم امن شتسار دا کنجاندیم حا
صحتهکامل از کذشته رساندم.
قیلا د سدیتما تصور رایچ این بود
قلیای دو کدری زا
که برای ایتکه چشم بتواتدلدرقیلم وا لسگافخته درمارین یا گرفته است :».

دوزهای تروعکر تلویزیون  ,وقتی که

۴

متصدی میتوانست کمههایتتیرتصویر
رایفشرو.
خیال میکنم چیزمدها دای

مروی اگذزشته
حرف مهملی است ۰بگذارید يك

چیز

کلی بکویم  « +هرکاریکه امروز م داز

فیلهایمان میکنیم «جانفورد» درآئار

گذشتهاش کردهاست ۱4
۰

تالزویزیون پماامنتهعای
داررآغ

سرعت کهانکشت میتوانست روعدکمه
های قطع تصاویررحر کت کند درفیل,قل
 .جانفیانکنهایمر»
ایجاد میکردیم «

کردیم این بود که پرسیدیم» چراهمهاش

بایندوشکار می
دوشهای

اسعی تم کنید

تازهتری بکار ببیید؟

پرطکولی منشاء این نیروی آزاد
نيك عکاسی فویلم-
رهت»جکهل
دند
کن
برداری بود  .ما کمکم این تکنیگرا

«راعخودمان در تلویزیون کف کردیم.
برای ایدههایمان وسایل بیانتصویری

که آذوقتها دستیار منبود شاهد است.
زندهای  ۱تکنيك را موباخوهآفوديم تال که
1
ققهل۲م ٍ۳آلبته بتفاوت بی جن
امجیراکردی کهدريك دقب
داشت  +یمنیمنتهایسرعتی کهانکشت توجه داشتيم
یافتیم وپعد که بهسینما

1

شدیم این

دد این امی  ,از وجود

زن های فیلم  ,استفاده

 ۰اولا

درازک اروتیسدرسینهای
نرایسمدوموجود
سوئد تو

در دنیای زناادانمهدادء
وواتت به بسیاری از
ت
وایای تاريك
قاط زو
روح ایتان دست یاب .
طرح مسائل جاذیی و

جوره  +سکاتی ممروف
فیلم « او پیش ايزنك

اروتیسم در نزد زنا

راولایا کوسون»
که آدن«
شاداب و ژیبا  ,دد ذیر

وچه خود انجام داده

تواتاثی پیداکرد.واین
کار را وی این اواخر
* آزن ماتسونا » است  +جخصوص در

آب و آفتاب بدنخود دا است.
همچتین « سکوت +
برهنه میکرد.
در اینجا اروتیسم ب فیلمی است که در آن
پدون آنکه فامض پاشد  :اضطراپ ماوراء الطبیمه
در اطاف تمهای ينك برگماث محل نمود دادد.
رمانتیم ساده دور می تمهای اصلی در این فیلم
۹

جاذبه و مسر گههستند

اروتیسم در اینجا يك

برکمان آ»مه  :و با او اروتیسم میا
دون و يك بچه .
آدرتیسم صودت دیکری
حه ایایک .دنیای وج او
پیداکرو.
واولن باد در فیلم میهم درحال نبرد هستند,
»ودکه«هریت یآواردهکافکا» میباشند.
« مونیکا ب
برکمان در اینجا
آندرسون  ۰ 6در تجسم
پما طرف نگاتیفارو تیسم

رانشات میدهد.
مرد دد این
مکر بعنوان يك دکود
ابستانی» فرمهایمختلف ساده .ظاهرنمیشود.
اروتیسم را تثانداد و

پرسوناژ های م کر

۷

,قط یسك
دد این فیلم ف
فعتمالی وترستاله
مستختم حتلپی وازکار برگمان را ندارد  .در
افاده ,يك عاشق ناشنای»

نخستین فیلم «یورندونیء

کووتولهها هستند؛سمبولی موسوم به « یکشنبهای ور
احقیرشده .فقط مپتامسی » آروتيمم در
از
بچه اذ این عمه بکنار
است.

وجود * هریت اندرسون»
صورت دیگری بخود می

عمهچیز سایهای از گرد  ,و آن درسکانی
وحشتدارد  ۰آتمسفرخفه تویست استکه در ایتجاً
کنند؛ اطاقهای هتل  ,اروتیسمپهح کات ,میدل
۳
شده آست ..صورت هریت

لامتوهت راهروها ,آمها:

وماتنامتهوم  ۰درواقق
کل

اندرسوت یادآور آن دو
روکهةشوش زناست؛

يکكابوی «بستهبندیشده» آن ناتوانی فربینده که
است.
غرود مرد دا از پیسن
وبرتماماینها,سکوت یبرد »
حکومت دارد  ۰سکوت
اوحوصله دوم « دوتر» پنام#دوست
مرک که صببر
درانتظار فرارسیدنساعت داشتن » نين نمودار يك
خویش است » سکوت بچه ادوتياكکاملاست .
و با وجود ایین ء
که فقط تگاه میکت
سکوتخدا
نمونههای اروتیسم ور
تا این زماث سینمای سینمای سوئد» تادر
سوئد ققط يك پرسوناژ
بزدکت_اروتيك داشت
کونللیندبلوم در
,ونیهای آخرینفیلم «هاس|کمن»
هریتاندرسون م
فرآموش تشدنی« .سکوت» بیبی آندرسون وایتکرید
کو ليتهنوم وی تولین در ب«ازیهای
اندام و سالم را بیان
میآورد.
اارمواتیسپورسینمای
کول یبرچ سواد  :آن مقام مقدم و
چند فیل
یامشدتیهکر  .بارمگبماجاز برثری داکه در سینمای
د
تقشهای دوم ندافتاست؛ بسیاری کاشزورهاداراست
ندارد .

ریت » در فیلم

۸

لتیرنکت
مای ز
کار گردان فیلم «بازیهای شبانه»

۵اکزترلینک ,امروزیش از هرکمی تامشبرسرزبانحاسته این تسوبی
«م
دا اکتریی بوده و اینك مدتست با رگردانیپرداخته با ليبلمطویشموسوم
بدودلباختگاد» خوورا دنا ناسا و دومن قلم او «بازهای باه خوفانی را
کلودموجبشدهاست .دراینمصاحبه ک بهوسلً مقر شایرلس ژان 7ندده فییسکی و
دنان زسودی بیشتر
اشنرشودگ:روا
:لوطاصلی کراو ,دو
لاهو باوصورتگرفته خ
آشنا خواهیمشد .ارم بوضیحاست که اجمصاحبهقلاز ساختن «یازکهای شيانه» صورت
گرفنه .آنجاربوط به این یلو ا ارمرخ اوست .درصقحاتبدیخواهدآمد
۳

برداختن ناگهانیشما

در حالیکه قبلاهثرپیشهپودید  :پنظلر

میآیدکه
مایذترلینگ  -هیچ چیز اذ عدم
بوجود نمیآید د.هسال بودکهدر آوژوی
کارکردان شدن بودم ولی اعتصادکاقی
نداشتم و فکر نمیکروم ثبرویکقیداشته کفردور.اً فکریكفیلم مستند دا با
بودن هر کز برایم افی شوهرم میدانرگذاشتم .فیلمی در پباره
لابونی.اوکلی خندید  .خیال کرد هست
.ازم است بکویم موقمیتاین
دارم کهبتواند بمن اجاژه دهد نه تتها کردهام ل
تجسمپذش پلکه آفر ری
اجازه مریدااد ؛نوئل بود .
حل تکنم دیکر هرکز حلش نخواهم

يكهنرمندشخصی ام ت کهمیآفریند

مد بملاقات مشاودم رفتم  ,عاسوم
یار خندید ؛ عا

و عترپیشه درنهرهم اوقات درست|زعمات

دا بمنبکوئید که بتوانم بدیدنتیبروم.

و در این معناهينكرپیشه

کاملا يكث

دمیدانید  . .ناکيارخیلی
:ومنعظی استکسییاو شانهام گژفت
خترمند فیست ا
تلفن کندو بکوید «مایل بودم شمادا مشکل است  .گفتسم البته مشکل است
ممینن را میخواهم حالا اسکسی
در فلات نمایش یا فلانفیلم شرکتدعمء وهلی

وینهمه مرابهبی.بی ميکشانید -
ا

دآرنجا توجهشان جلب شده بود .

قدری پول یمندادندتابمحل بروم و
دادث اشحهترمتالیبارد کروتپیشتهاد گفتند بقیهاشوقتیمیرسدکه چیزقابل
را دارد  .چونددبیست سالگی رليك نمایشی_ بخواد بیأورم  ۰فوری پرواژ
دختر پانزده ساله دا در تمایشنامه کردم  .بالایونی دفتمو در آنجا شروع

بود
مرف بوحشی» ازکایبرسندبهای

درلندن مدتیلولانی فقط راهای دخت
بچکان را بمنپيشنهاد میکیدند ..حرفه
اینطور ایجاب مینکند و این حرفهایست

که برایآنانکه افکاری مشخص در باره

بفیمبرداری کردم -
همانروز تسمیم دینگری گرفتهبودم
برای خودم يك برنامه پنجاله کوچك

شخصی طرح کردم ۰شروعبکارگردانسی

مکدم فلن اکخاری وجتامج

رها دارندسائل عذاپ آوریدامطرح کار خوبی انجام نداده بودم همه چی
را رهامیکردم .درطی اینمدتهیچگونه

پدورهلی [یبل

دا در موقلامیازی"

بسیار کماتفاق میافتد

آتستکهرللام
ندو لیآینموضوع

سرشکستکی مطرحنبود  +بلور قطعاین
موضوع مر[ مجبورمیکرد بسیار:
را فداکنم  دب

پول بدست نیآورم و

و بند درده سالپیش يكروز صبح بدتی ازآن ؛ پولخرح کنم -بجهتگرا

یرم و بدریاکلس آنروژب
گییسین که پراک 0,8.31ساختم کمتی از
گرم  :غفتکفر تهمادمر
آنچه کهمیاش دا دارم اتجنام تشوام کهبرایم
داد  .اگرهمینسالا موضوع رابرایخودم عادت پهحسا یکی نداشتم
تمام شدن سینما  -اژچهار فیلم ۰

تمامشده بودبدست آوردم.کر

راء حلشنیستند ,منهم چنیندرکامارگه

ی

راکه برایم مائده بود دريك فیلمکوثاه

 .لاقل موقمیت دوشن بسود .

0و 0بسناسیت فستیوال کولیها
فیلمی دربارهکولیها ساختهام .
اینقوم رامن قبلا میتناختم چونا

ونیزرا نمیبمکرد ولی پولکهخرجش هستند ومن درآ میان دوستانشاوانی
کردهام هرگزجبران نخواهد شد .در دادم .در فیلم خسودم سمی میکردم 
تصویرقراردادی راکه معمولا از آنها

میسازند فروبکذارم و مسائل آنانرا و
عشق عمیتعان را بآژادی نعات بده.
آنها تیزجادر نشینند.
گ
تر
لزی
مای

مسائل اجتمامیمطرح بود.
سئلها ک مهثلا درلاپونی وجسود

ته سوئدیها سرزمیتشاندا
ک

فیلم مستند سوم من راجعبهایساند.
بود .سژهرئیکه اقسون میکند و آنچه

که دموکساسی میشود نام داد برآن

حاکم است:

+00 1 8109007چوندر آنجا

اانده درختها دا پریدهائدو حمه بای کشوکا مرییکنند هممدهییکی

را میفهمند .حتیجوائها و پیرها باهم

تفاهم دارند .سرزمینی است که کارهای

چون اژیکطرف فریفته تمام آن

ثی شده| ند کهمیتواند میا :

معرف سوئد آبماایش ومدر
وازطرف دیگرطلقا 2

نشینی کهدرطی هزاران سالشکلز ندگی

 ۳بوده » احتیاج دارند .انتخاب غبر

دستی ک دمارد .واگی مغلا صید ماهنی
فراوان باشده شاکردان مدارس را ترل

میکنند تاصید راجمعآوری کنند.باضافه

پنج ماه تطیل دازند تادرکا درروکرون
نکظه نکاه کنیمی
ازيك نقطه ر

بیلیم سزمینی است که در آن مردمان

ممکن است .اگربمنوانکارکر استضدام پهخودتان قکر نمیکنند .پلکسه بیشتر
شوندفقط يك زمستان طولمیکشد .بمحض بطوردستهجمعیپنفعسودهسکانی کار
رسیدن بهار شلیم فریزه خود میشوند میکتند.
ومیروند.

بله این ثبیدکفندهایست که دد

فیلم چهارم مندرباره استکهلبود

پایتشت

کشوری که درآن حکومت

وچودآ نهامرمیگیرد و آنهاآمادهیافتن پزدانی فرمان میداند و انکلییهارا
۳۲

پیشتومسجور میکند .ولیفقط میخواستم
جنبهای خوبآترابنمایاتم عم چنین

سعیکردم

بینظمی اقتصادی کرهازا

وفورنمست است نشان بدعم .این فیلم.
"کوتاءکه چا جایزهای نصییم کرد يكفیلم
ضه چنگك بود .من:قاید مشخمیدر باره

بضیچیزها واژجمله جنکهه دارموفکی
میکنم آکآدمی چیزی میآفریند باید
.یلم
عقاید خوددا ه دمر آن بکنجانه ف

منکه بخصوصی خطاب پموانان است:

سكادهای بودباش کت
بتعساریهاکروچ
اس
دویسرجوان که در لندن میکذشت ولی
میتوا نست درهرجایدیکرهماتفاقب
اینفیلم نپزاده دقیقهای وبدوندیا لوگ

بود ؟

 ۵این اون کامشماددفیلتخیلی ۱ ۱ ۲

نرک .بله ...این فکرمن
یت
لیز
ما

ودامتان منبود.

« عدذاودیپ ب» اینگریدتولین
چیزی که هبیته خواسته بودم|نجام
"میکرومهتان ویورکن .لیندستروم درصحته ازفیلم«بازی
کفوتس ,ایا یلم وا
های شیاه
طوز که فیلبهای مستندم دا حیکرده
بودم ولی درعین حال بخودم میکفت که که سناریو اآنز استضراج شده درهفت

این فیلمهایتوچك برای من مدرسه

جلد وسه اهرزصفحه است..

قتی فهمیدند که میخواهم آنسرا

فیلم کنمخیال کردند دیوانهام .دیگران

آگیهمه باید اشتباهی .پکنندچه بهع که امتحان کرده پودند ولی چشم پوشیده

من اشتباهات خودمرا دريك فیلمکوتاه
بکنم تا دريك فیام بلند.

 8درفیم باندسما «دلیاختکان»

سناریو دراصل بایستی کار مفصلی بوده
باشد؟

مالیزیتنرگ

پل کتابی

بودند .مطالب مفضلی داشت .دو با سه

کگارردان میتوانستند ازروی این کتاب

دوسه فیلکمملامتفاوت بسازند  ۰از بی

موضوع در آن بود.

پالاخره انتخايم را کردم و شروع
کردم به حتفزوائد :مشکلبود.یکسال

۳۳

شت .براکمن وقت کمیبرای
میماند .مشکل دیگر
خارح فیلمبرداری شود ودر چندینجا:

اینموضوع,

ینکگرف  -هر کایر کهبا نور
لیز
ما
انجام میدهد شگفت آود است.این عشق

اواست .ولیحرکت نظرش را جلبنمی

کم

قلوانتقال عظیمیرا ایجاب

با این وجود عرجه از او خواستم

صحنه طرحی میکشیدم با تعین محل

جنبه همکاری فکرمیکنم يكفیلم باید

دمی
میکردولیمکنسرعی
م همهچیز پاکمال میل انجام داد چون علاقه مرا
دا بهبهترین وجه پیش بینیکنماز هر شبت به تکنيك میداست .داجع به
دوربین فیلمبرداری وهمه چیز؛و ایین چیزی باشد مربوط_بتنها يك تخس .
موضوع عم نملاد هم محنههایتکنیکی اکرامکان داشت دلم میخواست همه کار
سیتما برای منبسیار جالب بودوی دا خودم میکردم .این شاید عیبی باشد
فقط بدازآنکه همهسکانهایفیلمبیداری درهرحالمن بای بینقص بودنوسوای
دا تعینکرده بودم فومیدم کهرچاهبطه
تمادلی ین خارج وداغل وزمان حالو

بگاشت بگذشته وضره وجوو خواهسه
فقط اآزن سختی کشرایط ژمان

وفیلمبردادی برمن تحمیل کرد

جای بسیار کم بوازی بسیاد کمی باقی

میم ند

احتمالا سحنهاراپیش ازآنچه

۹
کر

و2 0
۵

یشتگرگ .تقریباًبیستدقیقه.
لیز
ما

با وجود امیينفکرنیم کههنوزقیلم

بناد

ساعت طولانیتر است

جهلیویم زانگرفت:

ناب میدادم
اید ایثرا برید ».جمو

براک شیرین شدنش لاژمست ..بدیختانه

من خیلیگذشت کردم .لام بود .بیش
شیرینش میکردم.
8یلبمباردارتان سونانیکویست
ف

 ۳67۷5که خود شخصیتی
۷
بسیارقوی دارد چکونههمکاری کردیده
۴۳

دارم ومیخواهم درباره کاریکه انجام
میشود همه چین راء تا دگمه لباسهاراء

انم
بودهاید
رهقپبلیاشه
ننک
6ای
ع
آیا نقطه نظبخصوصی برایکار گردانی
بشما میدهد؟

ال ميکنم اینمایزترلینگف خی

موضوع بمن كمك میکند چون هن
هنرپیشه میددانام.اک رکسی
مسائل يك
کز بازی نکرده باشد متوجه نمیشود
عنرپیتهها بسیارحساسند .مقلا وقیلاز
استآنانرا پملت اشتباهی سزنش کنم
همیشه اینکار را در کثاری انجام میدهم
بطوریکه هیچکس دیکرنتواند بشنود
بن مآیدکه هیه سکاننهای
ههک بحساب
رک
 ی

اتزاب
ایثی| ک

مجبورشدم همه چ
کنم  .يكچلدکتابتماما بیدمرارستا

جریان داد ولیفقط دریاره یکی از وسومی روژش را هنردطومرپیتگوذاراند
دخترها است درجلد های  ۴و  ۵هم آبتبات میخورد ؛ دلدره میگیرد  ,ولی
بیگری در بیمازستان سنعن دوزیعد باز آبنبات میلنبا ند ,چونکه
کاملا فراموشکرده روقبل چسه اتفاقی

اقناده ۰اگرمیخواستم بهترتشان بدهم
ت .بوذ دورههای
که آنهاکی
دخترداشته پاشه  .این تشکیل يكنقطه ناگی آتساترا گروه بندیکتم .ول
میکزی را میدهدکه جقیه ماجرا از حتی وقت کیه خیلیهمحذفکنیم واقتبا
آن
میشود  .چیزیاکه کدتراب کنیم بازهنوژ کمی دد قید کاب اصلی
نیست وعقیده دارم که دريك فیل باید هستیم واینخوب چیزینیست
نقطه حرکتی داشت تسابتوان ازآنجا
تاید همان بهتربود کهبرای
فیل اولسان از کتابی استفاده کنید
شروع ب گهسترشکرد.
بيشتريك بای این امبیآنکه چ :دا سشکستکی
لانم بود تايك بنای رمانی باعدکارهار| برای شما آسانترمیکرد
ملاییذنگگت_ربلهفکرمبکردماین
مبایلتهر,لویلگیدر تتابدمه
کتاب ارزشآنرا داشت که فیلم بشود .
چیزبسیار مبهم وکنک است  .توسته
نت غریزی کارکرده و»این من خیلیمیلداشتم اینکار را بکتم و
بطر:
همان چکیزتیساتپکشه
را اینهمه برای درعین حال پیش از]نجه که باسناریوثی
شخصی شروخ میکردم  ,بشودم اطمینان
ساختن وشوارمیکند.
 8آنا عملا تراردادهای زمانو داهتم  .برای اولین فیلم خسووم  :تسه
پاحساساطمینان  -چون هر کزشخصدر
مکان را کثار تهادهاید ؛
مایت لینگ  -پله » يكکتاب یئمامطمئن نیست  -بلکهبه يكمینا
وانتر هم بود کهبا
تیاج داشتم  .آس
وبهیسمكتققنییدلدم؛ ,مندو» دتنریاایست کملکااتزاجدباکاانقهتباایس تکیهبيكکتابمشهور ک دهرسوگدکلاميك
.ر دومینفیلم
تهیهکنندهای یافت د
.لی اکی کردند بایست
نکننه و
۰ییززیمکاهن ازستاریوئی کهنوشتهام ,استفاده میکنم
دا پصورت درامی آدوررند چ
امجموعهای
بنرمیایدکفب
دبدراویاققدومشونشنکیرون بخمفویضدونع ۰استب .اگوشمتن از همه تمهای سیثمای سود است .
گ  -درواقع آنرا با
تر
لزی
مای
.دتارببازگفتهای
بکنشتهرآیکاربردهم ک
زیادی بکثشته وجود دارد  .ولیجدا بررکمات و «لیخندهای یكشبتا
.نآنهارا یکجا جمع کردم مقایسه کردهاند من چندان موافق
آزهمانه م
آههتامعلوم شود  .خلامه در حسالیکه پرکمان دا بسیار تین
تتنافیازوت بن
کلام ۰یکی مثبت است یکی مثفی است میکنم  .درست استکه ما يك زمان را
۵۲

انتخانکردايم  - ۰۲۹۱ ۰پیبرکنات درست سائل ميركد دا  :طتیان و
هه_خووتهشمانتر پیشهعا جستجوی او دا در
دور
آایمند
آز

را و+لی درمورد هثرپیثه  :سدورئد

ین
چرند.
مک
هاهد
خو

بیآذادی مطرح

تفاوتها دا دد

چندان انتخا بیدرکار نیستودر مورد آنجال کههستند» بایددی .د مثلا می
اوب هست .
کستتکه
رمان
زمان ؛ه
کویند این فیلم مياكلزن خودبن
باشافه کتابمجموعه
.لی سهومئهدیهاخودین
عظیمی اژ است  +شاید و
مسائل و احسامات را تجزیه و تحلیل هستنه واعلام میکنم ک مهن دراینژمینه,
میکند بر
«اخواه زن» ندادم
وخورون بمجنازی که گمان نظرات باصطلاح هو
زگفتکو کودهاند وامیدوارم بتدریج که زنان بآذادیهای
پا دیکران قبلا اآن
اچتتاب ناپذیر است  ۰بهس حالفیلممن بیشتری مبرسند خوددا با گذشتتی از
مرداث نشان پدهند  .ولی فکر میکنم
بدلیل رما نيکه ازآن اقتباس شدهنها:
درچه سوئدی است  .میخواستید چه رویهمرفته مردها دراصل بگذاشتتر از
اشد ؟
زنانهستنه
فیلمهای سوئدی اغلب در بارة
با در مولد درمورد سوژء قیلم
ژن ساخته شدهشما فکیمیکنید بانقطه باشالانی پخوردید 4
نظریمتفاوت با دیگران بایسنوژء
شا  -شیر هیچ وجه «
ینتر
لیز
ما
هانزده سالپیشوقتیکتاب متعشرشد ؛
صحنهکلیساآتوبی بکیراد ولی منسعی
کردمآنرانکهدارم .چون این صحنه
,طورکلیبهمخالفتباری ارو پخصوص
»م دد
کشود زنانست و ذنان در آنجا بسیار در مورد ازدواج :برمیشیزد ش
آذادنه من بای ساختن فیلم تسهیلاتی مپقیامبلانخداهوینبدندیدیانمیبندید,

داشتم که زنادیگکدددفرانسه,انکلستاث
وشیورهای دیکرمردان  :نمیتوانست
ک
داشته باشد  .بساید بکويم کهدر سوئد
صنیف
ونا
تا ,ز
امه
زفیل
تقریباً نیمی ار

زنان انگلتانکجا هستنه ؛ در
فیلمهای آنان معمولا اففقسطراندریای

.نابراین بعلتتفاوتبیزن
را میبينيم ب

و مرد:قمی و طبیعی ام ک مهن تقله

ولی اکر بخدا ایماث دارید ودر مقا
او سوگند یاد

پاشید

ولی من خوب میفهمم کهدرفرآنه

در ایتکونهموارد افباض ندارته ۰ما
میتوانیم موضوعات دا درصورت کلیخود

چه در جنبه خوب وچه دد

پدآن

ان بدهیم .چوندر همهچینوحتیدر

کلیسا جنبهخوب و بد وجود دارد .

نظری متفاوت با مردان داشته باشم  -واشح استکهاین نمیتواند رنکظشوری
اشدکه در آنجاکلیسا اعتیار دادد .
ولی نمیخواهم یکوئید که مسائل

مرا برایمجالبنیست .فیلمآینده من آنوقت من فیلمهائی برای کشود خودم
۳

میسازموفقط میتوانم امیدوار باشم که

کشورهای دیکرراهمخوش پیاید.
زفیلمدرسوندا
با ااین

نتقادهای

خوبی شدا
مای ذترلینگك  -خیای خوب +

مایل بودم بآث برسم  .ولیوقت لالم

است .فقطمیتوانامیدوار باش کهروزی
پآنخواهم رسید.

دوم تا چیستو

نیآ
لیزینتگرگ .حنوز یج چ
ما

تقریباً بسیارخوب  .با این حساب که پرای خود منهم دوشن نیست و بسیاد

هیچکس اننظار ندارد که صددر صد مشکل است از چیزی ک دهر حال آنجام
اشخاص بآادم موافق باشتد ونباید هم آنم صحبتکنم.چوناحتمالداردتایت
مهوکاسفق باشد  .باید تقاوتهائی کپ
هم
این فیلم سیا وه سفیدی است که
بیآلایش است .
 .مخالفتها
باشد و
تماما کدوردطبیمی فیلمبرداریخواهد.
مبیاکضنایفدهوکقهتپریاشحسمااسماوتضومعردیم دتااثبرعمطیرکنحد شد.
استودیورا دوست ندادم  خوشم
ورکبناان یاریاکاری آنان اتکشت می
نهد  -دربارة موشوماتی کهالب کر میایدگروه من دريك دکورطبیمباشد.
| میشود  ,محبطی ایجاد
ایم
نجاجکار
آن
میکننه ولی عرکز درباده آن حرف
مین  -باعکس|لمملهای عجیب وشود میشود .
8یا اغلب بسینما میروید؛
انگیزی مواجه
ای زتر لین -بخلیهلی
خیلیدق8تشددهر..ف:یم شما ازلحاطتکنیکی مییشاوددگرفت حتی ازفیلبهای ب .د
من خودم را محدودمیکنم باینکه
مای زت لرینگك _ شاید ,مطمتثا من چیزی را دوست بدارم کهمایلپدوست
در فرم تاژهای هستم .ولی تنها طریق

یافتن آن فیلم ساختن است  .امیدوارم

داشتن آن بودم وکاری دا بکتم که میل

اششرتام
دجام
ان

 .اگر اینفیلمیمن

اجازء دادکه فیلمدومم را بسازماهمیت

دارد  +وچنان خواهم کردک دهومی بهتر
باشد .بعدبرایسومیهمهمینطوروبالاخره

آنچه میخواهم سادهتی و دوشنتر
کردن امت ؛ درعین تگاهداشتن بنای

نمردادامهدارد.

:وچهرددفشه
ترجمه من

.یکاسو وقتی چهرهای را
اسلی چیزها پ
نقاشی میکند آنقدر سادهاش میکندکه

فقط چندخطاصلی باازقآیتمیمات
تمام هنرها و از چیه سینما بایبد
سمیشان براین باشد  .واين همانت که

۳۷

زن سوئدی و مرو انتالیائی

ایستکی بازی درفیلمهای اسکاندالی

سینمایسوندد و[ کتریس متخمص تفش
های گستاخوپیپرده داشت  ۰اینگریدد
باشد .دراستکیلم وجود ندارد.
یتشآ درسوله هی بت مخیویبا
آولینمدتی
تنولدی؟روسبیوبین.ت
بکلی رخت بهرم کشیده وساکن آنجا گبمران است که اورا درمدرسه سلطنتی
شدهاست ,بیبیآندرسون هم اخبرآبمتوان تتاتدراماتيك پیداکردو اولیباد دد
دیدار وجهاتگردی به تالیا رفت ولی
اوهمکویا درآ نجا ماندتی شده ولااقل فیلم دیگرهم .اژاوساشت .بییشهرت
کمات وفیلمهایاوست
باین زودیها خیال با کشت به سوث را خوو را
ندازد .اینقضیه پشدت اسیاب نکرانی که آژویچهره زنصریی وشجاعو آماده
کگارردانان سوگدی» اینکبار بیگمان » هرتجریه سینمائی را ارائه دا
«مهرهفتم» شیکتش داد وبدثبال آناشش

مای زترلینگک وویلکور

آوردة است.نریز 1دریگ
۳۸

آیشگرید وبیبیردو د

آخیرونین شرکت

دهارم
داشتنه وکاژ

نیزفیلمی نمایش داده میشد؛ آژایتگر ید

ترتیب داندمانی مساوی فیلمهای مجلل

فیلم «بازیهایشبا نه»افرجنجال برانکیز پدست میآورد
خانم «ماعزترلینک» (که آدنر اثاره
بروابط عجیب ونامعقول میود) واز اخلاقی وفرهنکی سوئد |

توجیه دیگرهر یسوط بسه پرورش

فیلم«خواهرم؛ عشقمن» اثر «شومر»

که درمتاپل اینیکی؛ فیلم « بسازیهای
شبانه»چیزیعفیف واخلاقیاست! ابیزبی

سلرال می"

موهومات واعتقادات اخلاقی قدیمی یا
وچود ندارد ی کامتر اژجا های دیگر
وجود دارد .مسائل جنسی و اخلاقی چه

درفیلم وچه درمحاورات عادی باآزادی

اکیه
بنچه
و
 تهیه اینیمه فیلمهسایکستاخ و خیلیبیشترطرح میشود .آدسوالی برانگیز دا ددسو ندچاجور مردم ماتیقباط دنیا اتضاح و دور از
عفت است برای ما آنحکمرا ندارد.اما
توجیه میکنیدا
بیبی ک خهود ليامی وسوسه اتکین تصور نشود ک سهوئدیها بیعقت و غیی
اخلاقیاند .ایتالیائیها الات در خطی
دارد پیتأمل جواب میدحدء
 -بدوطریق میشودآ ترا توجیه کرد بیعفتی بیشتری ازما قراردارند .دفتار

تام,
سکشیورم
یکی ایتکه ور
ا مرماییه میات ایتالی یواقعناراحتکنندهاست
لن کننده هستنهو
کطنس م
کزافی نداردکه خرح فیلمها بکند و مردان همو
آثارنهایشی ومجلل و پرحزینهای مغل حوصله زن دا سمیبند اما ایتالیاثیها

آنچهکه دراتالیا آموریک ساختهمیدود

بعکس سمپا تيكو لیآ تشمزیاحاند.

تولید کند .سوئد این میدات را خالی
توضیح بیذتری ميخواهيم و بیبی
گذاشته ودرعوض دوی پردههای بزر که چواب میدهد:
میوم
عردن
تیک
 البته قضاوت کلوعرینی کهمخسوص فیلمهایدنکیو
غآوسلا ساختهشده؛ قیلمهای سیاموسفید ادن پلضوضی وز نعوزه منکه قنط يك
رچاشنی ماء ونیم است کهدر ایتالیا مبیسبرم
کم خرجینمایش میدهدکه آدن
های تندعشقی وجاذیی بر رفته.بایسن کارمحیحی نیست .پا ایتحال چسون همه
۳۹

برخوردهای

جوربوده استناچادم

همامناین مر
اما دو روزیمد دريك مه

نظرکلیبدهم.ميچيك از برخوردهای من زا دیدم کدنراز زنی پسیار خوشگل 
بامیدان ایتالیائی خالیازسوه نظآنها چون تظاهی میکرد بایشکه مرا ندیده
بوده است اذ این تاداحت شدهام که است » جلو دقتم .دیدم ندت ناراحت
چرامردایتا لیائیت پبددرملاقاتبايكزن است ومتل بچهای کهموقع دژدی مربا
بچیز دیگری عمجزعشق و وصل وغیره گرفتارهود سوخ شده است  .بالاخره ؛
بنیدایشد .تصورميکنم برای اینتمایل مجبورعد مرابه آنزن معرقیکند آون
زن راهم باصدائی ضعیف ولرزان بمن
واشتهایآنها حدیه نیاشد .
ازمیان همه  ۰فقط يك مورد دا معرفیکرد:زتشبود .بهقیدهشما این |بتذال
برایتان تمریف میکنم  .بامردیآشنا تسار دکر عل کرش ی
شدم کهفقط چنهلحظه بعداز آشنائیمان مودد برایم اتفاق افتاد بطوریکه الانه
که بای اولین باد پنود ؛شروع به

معتقد شدهام مد ایتالیائی سمپاتيك اما

زمینه چینیودلربائی کرد  .ذیرذیر کی دروفکوو ضیف
وبلایعجله تمامحالیکرد کهعاشقمن

یر
شده آستهمه اینماجرا ظرفمکدتمت

اآنزچه که تمیفکردم انجام شد.من

است برای او رلبازی

کردن امری امتطبیمی ودروغقتطوقتی

زشت استکهماحرانه گفتهنشدهو فتیجه
نداده باشد.

فقط تعیب وغافلگیری خودراباو ابراز

دانسو لدی چطورند
۲اسادهتی ن وددستباینکارهای
 -نه

زناشوئی واختلافباز تشرا برایمتعریف

خوبی وبدی در یکجا بطور مطلقوجود

کردم بعد اعترافکرد که زت دارد و

آن داستان کلاميك وقدیمی بدبختیهای

اندکی دوراز شیافت نمیزتند .اماچون

نمود .باخود فککردمکه این مرد ندارد عیوب آنها دا هسم باید بکویم ,

پیچاده حتماًعژفرنیتهای داردکه ,او ایتالیائیها خصائلی دارند کهسولدیها

دا پبهانه آنکه ششبچه قد ونیم قد دا
»رتب شکنجه
بز رگ میکند م
۳۰

ندارند ویالعکسمرد سوئدی کمی سل

کننده و کمیحسابگي است.چیزی که

برای ژث یامد سوئدیامکانش حاصل منهمبسیار خوشوقت خواهم بود اگی
است دوستی است .مسرد وزن ددسوئد فیلمی برکاسان ایتلیابازی کتم.فلا
اند دوست .باعندبدون آنکستری

و ممشوق باشتد  .ولی اینامدرایتا لا کاگرردانیمیکند.

ممکن است؛
_شوهردادید؟
ممکن استولی بایدقبولکنيم
 پله .باهکیلگردهيك نویسندهکبنهدرت .در ایالیاچنیندوستیها لی سوئدیازدواج کردهمرخا نوادهخوشبغتی

معمولا براساسخاطرچیزی گکذهشته
ایمیادبهچیزی بکنهخاوامدیآشمدود.
بیبیآندرسوت درحالیکه اتکشتان
را میان کیسوانخود فروبرده :توضبح
ماادجنینتومیفمیکند؛
الب؛ عجیب!ج
و بسداژ ب رگما ون فلینی سخن
میکوید و آشارهمیکند رکگمبانهمیشه

دا تشکیليدهيم

د .ر پارنك

حرف فلیئیراهین ند ؛

 برگمان هیچلحظهای را برایتمجیه از فلیلی اژدست نمیدهد.فیلبهای
او دا پارها میبیند .پرایش نامهها می

فویسد و میکویه بسیار خوقحال مشود

ايکكرمنتقد اورافلینی سوئدلقببدهد,

۳۹

ِ

بو

اینگر ید
اودیانا فالاچی  -هید
سوئه دا

یستم

ومیه ب+سک"

زندکي

ودیرباژود جآن برسیم میتکرند.

دموتراسی پیسالیات و سیستم
غیر روحانی روت و پخصوص

آزادعهکلی .پس ,ایتکریه تولین
بيائید ازاینآزادی کلی کهزتها

ورسوکد از آنبرخوردارتمحر

مواجه با اعتراش کتبیششصد
خانم متفخص شد .در آلمان يك

روزتامهپومیه ستوتهای خود را
دراختیار اعتراضات خوانندکان

خودبمن گذاشت.داستانهسکوت»

؛اجرای
را میدانید چیست م

عاطنی امتبن دوزن .يكخانم
روزنامهتکار آلمانی پیشهنآمد
بد« :تما خجالت فکشیدید
آذایتکه درچنان سحنهماتیظاهی

» باو جواب دادم« :برای

آریس
.ن کت
چخجهالت بکشم م

هستم واگربررای تقعی لازم باشد

ازیدن خود استفادهکنم.ایتکاررا

حنو نتوانستهاند خودرا باوضع
موجودمنطیق کنند.هنوزدخترانی
هستندکهراجعبازدواح والزامات
آنازنظرزته اقارسابق رادار ند.

مات میییی  حراعنتدد نها
هنوز قریساد «واسییتا » و
«واافتضاحا» یشان بلند است
سولدیها درآزاوی اغلاقینود
خیلیپیش رفته|ندولسی هنوزاز

و

خوند.
0

ی

سنتهاویق
وبرس
برآیپبروژی

وی ده
ی
+

۳

حقصی دانمچوت بارها شنیدهام
کهآنها را بیرعفت و ضد اخلاقی
خواندهاند.

فیلم «سکوت» م نک رپگمان

رای یود نید مرح رو

۳۴

میم » باذیرسید یرای آن
ف
تایی
کنه
مح

پولبیشتری تفا

دادند؛» کفتم « پول بازی دريك

فیلمرا پ ادند و آن محنسا

هرکتیتنیود شم نود روزذاما:

آرن
نکارسوال کرده « آزبازی د

سحنه جلوی هیأن فیلمیرداری

هی

ی زو رجا

یو

وی :

پغشداتقلکیر شدهبود ازایتکه

 2د
1تکعر مناحناض مجوشیی
کو
نپیدا تکردهبود.تیترمقا هاش
وچتایحجمتوفت؛ دز نی کهبپاا

یه ست» ود آن از روم

خوات که علیهمن اعتراش

اخلاقدر کشوره! یشیاینتکه
زپئایربتآمانه مردی برود که

نوشیدنی پنوشد .بدون آنکه مرو

آزاوتوقی داعته باشد .بامروی

تولین
کردش دفتن و در آپارتمان او

مجرمیترامیبروراند ورشتهای

چیزی نوشیدن هیچتمهدی برای

استاد زیستشناسی راینبمیکود.

راپسورت يك

ممسنأله اساسیواصلی داتشکیل

اید .

مننتیجهمیکیرم کیكزن

زن ایجاد نمیکند .

عنصرخیلیعادی ندکیدرآورده

بآنرنگهمنطقی

3

بااینحال عشق هیچگاهبرای

نداد ,

میتواتد متل دیکران مسألهای

دزنادگشیتخهودب:
اساسی در

اما این مساله چیزی است نظیر

دوستدار ندبرایبخودازهرچ

مبشکتلریاشند و معلوم نیست
برای چه .وقتیهم که کسیدرصدد

فقیوعدالت وغیره ونهعشق .
کارو وظیفه ژن امروزچیز
دیگرکاست » ایلست که بینمفز

وقلیش ارتباطوآشتایجاد کند.

این دوعامل[ نقدر اختلاقدارند

ساده کردن امری برآید مطبوع

کغهالبا هريك جدا براه خود

اینمنطقی کردن عشق ,آنطور که
شما اصطلاحکردید ,مگترضمن
خوتبختی نباشه لااقل امکان

مردی مورد توچه عتل زن واقع
میشود اما قلبش اورا نمی
و پیکس:فکرميکنم آشتیعقلو

طآبنعها واقع نمیشود .بنظرمن

خوتبخت بوونراشهیل میکند.
کنم شماتعلیمو
نمفیکر
8

تیبیت اخلاقی قدیمیدیدهباشید.

| ینگربدتولین-درستاست.

منمثل همه پچههایسوئدورمدربه
درس آمسور چنسی؛ ناظزرژیست
شنامیلتهتهاخلاقی,خواندهام
حفتهای دو روز يك استاد ز

شتاسرویتختهسیاهبما چیزها ی را
دریسمیکرد کهدیگرآن

بزمزمهدر

.مچنین من
کوش هم میگوین ه

مهعرلسولدی دیگری  ۰با
کلیسای خاص خود بودم

بیی داشتيم و
موذتهحمدر
دور
کشیآشیندکرهسها دا تدریس
میکرد؛ درحقيقت ددما احای

میرونه .چقدر اتفاق افتاده که

قل زن برای مردها هم از
.ور نیست
یدنط
ااش
قایده ني

 8ذنیمثلشما کهچنین

آزادانه از پضی مسائل حرف

میزنه در
2

ظاهراست .حنوزا:
برچوام حکومت دارد

اینگرپدتولین من ععنی

کلمه تساوی را نمیفهمم.مساوی
ددر برای من
قمر
نپا
آدت
بو
7
.ر
کلمه تساویتمچب میکتم د
سوئد » منيكزن آذادنیستمبلکه
۳۵

اینگرید
يك مغلوق» آذادهتم,هخیلی
پا هم تفاوت دازشد  .منظورم
آلشسته جرتلومدوقان مهدر

خیابانها

تنها راء میروم  ,فقظ

عابری هدتم که شب  ,تنها در

خیابان راهمیرود .اما درجاهای

خیابان راهمیرود وناجاربايديك
اختلاف باید وجودداشته
می اوقات در اینجاها
:
آنسان ازذن بودث خود احساس
.د آدم را
وئ
سکند
رمی
تقدمیی
ققط بنامش صدا میکننه امادر
کشورهای دیکراحتیاج هستکه
کتاهکار با چیز دیگری باشم .

جنسیت۳ .

دا هم یادآوری
»یور اه مسیوه
رسهین
ء هی ؛فراوء

8وب  .ایتگرید ش؛م
خ
پازدواج اعنقاد دادید !
اینگر ی تدولین-بنظرمنکار
خوبیاست باریکا نیکهنمتو نند
عنهازندگی کنند.من
ازدواج  ,پدو نفری که مشترك

زندگیمیکنند اعتقاد دادم بشما
ودا:
مکنی
زری
ااآو
ییدی
مواه
میخ
.له ددست است  .اما
کردهام ب
رراخود
من هیچوفت نام شوهرم ب

در منزلمان»هم نامن و همنام
چیزخیلی
شوهرمنوشتهشدهاست 
ی

اینکه شوهرء

میخواست افساممیل مسراداشته

ید سواثیت .پات اینکه

بیس اس ذفت ناد و اشکالاته
اداریفراوانداشت  .اماپهرحال
عمادقه رل ایسوايت کمتگت
بود
هیچ تعید و تحمیلی پنمن
وشوهرم نیست .دو موجودستقل
.ساب هایسان
باقیمندهايم ح
جداکانه استمنپوللباسهاو
ام
فهکه
ررا
حرچی
بخا
مسافتها وم

مبوط استخودم میپردازمکاهی
اوقات پیش می آید کسه شوهرم

مخادي يكسفررا بمنهدیهمیکند
یا پمکس من اورآمهمان میکنم.

مثل سفری که اخیرا بآمریکا
دفت .هیکداممان يكاتمومبیل
دادیم ک خهودمان خریده ايم دور
رمح را منودو
اسو
خيك
منه
خا
مومدا اومییرداژد  .علت این
اختلاف اینست که من کمتر در

خانههستموبیشتر مسافرتمیکنم:
جدائیمادی ما این دلیالست
وایسته
باقتصاد مردباشم .آژادیاقتصادی

نمیگذارم ( نقوان سوئد هممثل

اولین شرط وضعیت زن امروژ

قانون ایران اجازه میدهد که

است .زن چطود میتواندآزاد

کند) همیشه از اسم اصلی خودم:

پولبگیرد؟ جواب میدهید کهزن

زت آذنام دوشیزکی خوداستفاده
يمتیپدريم استفاده میکنم .روی

۳۹

بماشددرصورتیکهبایداژشوهرش
پاید خانه را ادارهکند ویداخله

تولین
پپرداد .من درجوابشمامیکويم

ممکناست برایشماعجیب باشد

چرا زن؛ میشود کلفت یا نوکر

گرفت .لباستوئیهاء لباستستن

وائوکردث دا

آبناهشادچولاهرد

دررستورانهمغذا

ژنه بچهرا بزرگکوتربیت کند,

زنی که کار میکند از شوهرش,

قطلبی است.قلمی بشرطیکهقوهر
هم حسن نیت دأشته باشد.

وقتی با مرد دوست +

میتواندبخوبی

دادگاه هم اگر بچه نوزاد نباشد

قبول میکند .بنظ منهمایکار

عادلانهاست ودلیلی ندارد کهبچه

دا همیشه زن نگهدارد.

همکاریا آشتائبرستودانمیروید.
پولدا کچنهی میدهد؛
اینگریدتو لینکاهیاوقات
ی .ینتگیدادد باشگ.
اورگاهیمن

از طرف دیگر من درمورد
پچهها تلوری مخصوصی دارم
یه ی
 0نقدم روش فمل ک
ات
زانستمراتبدبچهادیار شوادل غلمطاس

چه کسیدعوت کردهباشد وچهکسی
بیش پول داشته باشد.گاهی هم

ماحب بچشودبمدا زآ نکهزندکیش
راکردو کنجکاوپهایش راتسکین

ز نهایسوئدا ینطوریرفتارمیکنند

پنشیند و بکمك تجسربیات خود

زن بخواهدازاینامتیازات قدیمی

نیام سهووم میفود وآعت:

نصف به نصف ميکنيم .یاپول شام
دمایمدنهم و پولتگارتاراو

دهای سوئدیهم بااینرفتار
اس
۳
ی
دادن نیت ۸ .ژآنشته اک
استفاده کندپس تساوی چهمعنی

!سق مساوی ۰تکلیف
دارد ح
مساوی پیش مکیش  ,میخبواهد
مطبوع باشد میخواهد نباشد ,در

داد مجاژ پبچهدار شدث اسر
این سن است کهمیتواند دد

پچههایش رایزر ک کهند.
 2یم اميباه یت
ن زن وجود دارد -
شدار
بچه
ی ای با
 ۳سا
9
مانمی استکه بعقیده منقابل از

میانن برداشتن نیست .
اینگریدتولین اگر این
قرارداده! و ترس اذپیری وثی

سوئدوقتی طلاق انجام میشود

خیوب
رکادار ميگذاتيم خیل

تشرباشد  ,اوباید
یراآدمد
ززند

بهپیست سالکی یمنی چمهن؟

درموردمخارج بچهها یمدازطلاق

اولنبچه بخمودراازچهلسالگی

خقیعمرد بدا نفقه تسه کر
.است
نهبیدهند
چفق
مر ن
هوه
بش

بود  .اینافسائه انعصار جوانی

زنهای زیادی دا

۳۲

اینکر ید
۰ورهای که شما
بدتیا آوردند و

اینگریدتولینس موافق

نیستم  حتیدرسولد زنهایزیادی

اژعشق خودکثیکردهاند ۰اما

ازطرفی عاشق شدنامرو

سالکی بچهدار نشوند وجوانی
وجوتش خود را بخاطرشیردادنا
به بچه وپیر شدن در راء آتها
خراب نکنده
8أله خانواده وتمهدا
م

مشکل است  .ذیرا زن امروز

اطلاعات وتجربباتزیادی ازهادر
بزرگش دار وکاوش پیشتری از

او در درون يك مرد میکند.
عاشقشدن درحالحاضر ,به کئدی

زاعتمادیها
وبه اشکلوآکنده بای

برای شما چکونه است

صورت میگیرد .اما وقتی عشق

بیایمايكز تجیرآهنین نیست وما

کمربندنجانی مشود در زندگی

اینگریدتولین س خانواده

پرقرار شد  ۰پایداری میکند :

که ما میکذرانيم

پعیها میکویندکه زن

تعیایهوست دازم »مدیخاواهد:
سرزمینهایتاژه را

وبشناسم

خوهرم هم اینوشع دا میداند

اومید خوب جوالبی استکه
میشودبااوزند ک کیرد.بیدا کردن
مردی قگایبکلانرمدشکیاست.
ممرندهای زیادی دا ختاختهام

خیلی زیاد  .تقریبا عبشان

زشبودند  :بساشزیشان خوشم

میآمد .بضيهامنگودعیکره ند
امایرای زندگی راك دوهنفی
تبودنه

8

شاید باین خاطر باشد

که برای شما عاشق شدت مشکل

است .شاید بخاطی دسیدن باین

نتیجه استکه زن مدرت عاشق

امروز اژمرد جلوزده واورایشت
سکذاشته است واینمساله

چنان

واقعیت دارد کهحتیشامل بعضی

خصوصیات خلاف عادتهم میشود

مثل این که در مورد عشق و

ی هم دیگر مرد بیشقدم

اینگرید تولین -من هرکزِ
درباره عید .نوئل فک فکردهام

واهمیت آنر! قبول ندافتهم اما
همیشه جشنوهراسم آنرایگزار
کردام چون يك دسم وعادتبی
ضرراست .يك سگرمی و

تنوع

.يشقدم شدنمرد
شبرین است پ
هم مقل هید نوثل است »
فکرنمی کنم مرد از ژذ عقب
افتاده باشد ژیرا همچنان آندسم

راحفظکردهاست» امامردهتحول

تولین
ومدرن امروز هم بای بترائط
ترندهد.فکر
تحول وتجدد زن د

میکنیهکدام هرد مترقیومدرنی

درهواییما ,بجز مردها هیچ کس

دیگری وجود نداشته وتتهمازن

مساقی میجویمام > کنپافيخاها:

هوائی سوئدی برای تخویوزنان

حاضرتود کهزنش درخانه بما ند

ا تعتیة
بها
بسافرت .ن

۹
«غذا 1
 9مرا سر ها
و
یت داتقکیل میدهضه
خوشحال میوند
بسزینارایناز

میفختد بآ خوموفد حییراکه
زن» .تعرفه حواگی  معتوصوجود:
دارد مثل مق
پاندهد تمرته بل ی

که آینطونمردها دا راشکنند.
قا
ام باح ب
دف
اینگروا

مناست .وقتی آیم حزفن موزاه

معمولا بهتجربیات شخصی خود

نبهاا که سشطنانه روم
و

ترته یاشناو
زتوهجاو.داتجدا کاناکهستيم
م

معلسیاهپوسته

د
نر
مد ا
چمشي
تر چمه :چ

کنهوا کتریتدا ازیاد:میمرد.

اکتریت زنانی ک شهما میشنامید
واکثریتی کمن
مثل من
میشناسم متل شما هستند.
همه چیزعوض شده استامابرای
يايك ماء پشتسر زنی مل من
یا شماء هزارهاء صدهاهزار زث
عقب افتاده وپایمال شده وجود

داند .قرآموش میکني رکهدرفیل
های چیمزباند.فیلهالیکهسقبول
آمروذاست» زنها هگزموجودات
انسانی نیستند.اشیاثی دردسترس
ومورداستفاده وتلنة مروهتن.
جنسآزادنداما فاقدارزشبشمار
میروند
اکتریت زنان بومیله
موهومات وستن خرافی خرو
شدهاند ,خطر تج باژی نمیکنند
روزنامه تمیخوانتد ازحوف زدن

درجمع خجالتمی کشندومسافرت
نمیکنند .پارها اتفاق افتاده که

۳۹

باریهای شا نه

 8ساعت دوی یامداد يكشب سقید و سرد ژمستانی در

سالن یکی ازقصیهای قدیمیبواقع در پنجاء کیلومتری استکهلم .

رکب نگ یلمشقولتوازش میدیاست.طر
«عتجنععظ :بادختری

2

چیگری کنهلادهایشد] ازع ون
آورده يكپونه مرطوب دوکبیتی مردمیگرد!دوتقر مست آواز

میخوانندو میک سینههای برهنه يكزن که بايك مينك

پوشید.

کهچشمانش

نشان میدهد کهمبتلایمواد مخدرهاست ادهانش دود

بیکاررا بشکل حلقه خارح میکند .نوا

درحالت مستیآهنکه مینوازند .درا میان تاکهان يك زت مو
حادلریکه شکم بر
طلائی کهسالپهیارییر! آغازکرده

آمدهاش

را بادستها قشار میدهد .فریادی که تاشی از فرارسیدن زمان وضع

یب پارچهایایریشمی
ی.همهآورا بطرف تختتوا ب ک
مشد
حملاست ک

برنگصورتی پوشانیده شده

اطراف زت باردار را احاطه

کمنیندوباحرفهای دکانلنکدرمهشانسمیمی کنددبهاوجرئتوشهامت
پیختند.ارکستر دراین
برایپوتاندنفریادهایزن با شدت
هیت از
هرچه تعامتر موزيك مینواژد  .سای مهمانا تییع
صدای موزقيرکیاد میکشند.ولیفریاد آنها نافی ترس اس
يك پس دوازدساله باحالتی جاسوسانه وکنجکو به وضیحمل زن
نکاه میکند .دراینمیان عدهای حالت تهوع دارند .یکی کیلای
کنیاکشدا بزمین میریزد .دکتریکه اسمو  5ننداردوعمل

وضعحملرا انجاممیدهد .ميکاریبلب داردخاک:
جداً میشود ورویپایزائومیریزد ویمك کول متولد

بازی های شبانه

تراژيكوجدی که به همان انداژه که دیدتش آسان است صحبت

آن مشکلاست»
قیلمدیازیای شبانه»دردو دورممختلف اتفاقمیافند,یکی
مربوط گبذهشته یمنیسالهای  ۸۳۹1یرما نحاضی .دا
سر اروتمندیاستبتام
پر دواژده سال دادد و_مادرش ذیبا و هوسران است .درقصر
مولدی که این دونفی ور آن ژنددگی میکنته هرتباًمالس
نشینی خووش کنرانی و عیش و نوبرشپسا میشود و دد
یکی از همن شبها که دوستال و دققای آنها به خوش
تند ,مادر  ,يك بچه مرده متوله میکند  ,اما
زان مادرش را میبرسند .تراپس بالتی است وزندا نخاطرات
کذشتهاش میباشد وقادد نیست خووش را از ! خاطرات دور
کند  .ا دور دنیایخیالعاشقزنیشدهو يا او ازدواح کسرده

.بهمین جهت
است ,که ازنظر جسمانی بهماورش بی :باعت نیست و

«ازیهای شبانه » را
استکه میخواهد ب

مجدداً آغازکند.مادر

بای اینکه اورا آژاینتوهم ودتیال خیال بیرونآورد درخانه!

مجالس شب نشینیوعیش وئوش » که با دنیای توهم پسرشمطابقت

,رتیب میدهد  ,ژان بتدريم بر ک میشود و در نتبجه
دارد ت
درامبزر گتری بوجودمیآورد که برایتشریع آن باید اذروانکاوان
شآتش میشود ودرحالی
.د پایانفیلم » قصر دستخو
كمك گرفت د

که همهچین درحال سوختن و از ین دفتن است سود ملی سود

ظاهرا قصد مایزتر اینگه از بکاریردن سرود ملی سوئد دد

این سکانس

ازفیلم؛ این بوده که باینقسمت جنبه سمبليك بدهد و

ندتنها فاد را در اجتماع سوئد نثال دهد بلکه بکویدکه این
و ایشا کشته
ازن رفته در
وطن پرستی و علاقهبه
آتت»

مایزتر لین گفته است  « ۰از بمشی نقطه نظرها نخوااد؟

فاسدی که

گررفرتاه اند « ۰مرف ادویا است »
اطراف پس

این در واقع هدف تبييك فیلهای سوئشدی است که اغلب از
سکس پرای مطرح کدنر .ال اخلاقی و پاسی وجستجویخدا

استقاده میکنند

اینکریدتولینمیکرید  «۰مای زترلیتگه زنی بسیارقوی

است و اراده آهنیتی دارد  .شخصیت

ووفی که دراو
اطمینان نب

.ز کارردن با
وجود دارد تاکنون درهیج زن دیگری ندیدهام ا
فراوانی بردم وقراراست باز باهمدیکر درفیلم

مای زتر لین خالق فیلم و

دیگریکار

گنل

ویکسال .کوتاء قد,پاموهای کوناء طلائی  ۰صدای سوزان » دست
ورت فربه .دریکی ازشهرهای کوجكسوئدبنام
های بسیا زیبا صو
وش بودکه بسال
راه
فرشسکل
«وها  » 981متواد شده است .پد
مای لزیتتگیکدرهفدهساالکی وارد مدر# .هنرها در اماتيك
مهمل مانند  [200۳شرکت کرد
استکهلم شد ودرچندپیس

ویمه اولین رل سینهائیاش را برای « شوبرگ » در فیلم

مسلعوو 8بازیکرد .درسال  ۷۴۹۱به انکلستانرفت ۰چند

۱

بازی های شبانه

فیلم متوسط برااکمپانی دانك باژیکرو واژ رقاص یاله « تونه
لمکو » که ازاو صاحب دوفرزند شده بود طلاقگرفت و دد در
بارگنت 
«قبول میکنم که اژدواحاجتماع را پایه گذاری میکند ؛
دای من مواهم پدانم کدام اسان پاهوش » حاضر 
عمی

را تحمل کند که هرروژ بهشکست بیشتر تزديك میشود ؛ » مای
ذتر لینگه مدتی بعد با «دیوید هیوز» ازدواج کهرشدتوسالاست

که زندگی خوشیدتی را باشوهرش ميگذراند« .دیوید هبوز» مرو
ذیبائی است کهسابقاًروزنامه نکار و مولف چند
اف ایز «جی.بی پ یرسلی»ويك کتاببای بچهها
کربهاست .اینزن و شوع هگن باهمدریکن
ند و هروقتاحساس کنند که ممکناست احتلافیپ
آید ,شوهر خانه راتركمیکند وچندروزی دريك له دورافتاده
در يك «یدكکش» بسرمیبرد و آنقدر همانجاباقی میماند تاایشکه
دلشان برای عمدییکسر تن شود.اینزن وشوهس خیلی کم باهم
صحبت ميکنند .اولینههکاری که پایکدیگر در ژمیله سینماانجام
دادند فیلمی بودداجع بهسوئد بنام «سابقهسادت» که کفورقان
.وئدی ها
را آنطور که حست  ,بطورعینی درقیلم نشان میدادند س
اسولا یج وقت خوهعات تمیآید کهازسکی  :مسواد مغدره و
.اوجود این مازترلینگف و
اللیسم در مملکتتان صحبت کنثد پ
همیرش مجدداً باهمکاری یکدییگر یعنی شوعر بعنوانداستاننویس

وسناریست وزن بئوان کا گریدات «فیلم «دلباختگان»ر| ساختنه
کهدر واقع ۱

بلم واقی و اواین کرادرانی واقمی و موفق

5

.نتقدین فایلزماستقبال کردند قمتیازمردم
مای ژترلینک بود م
شدیداً افیلممخالف پودند و  3تیهم موافقو در اینمیان فقط
 3دیدی کردو آن خودمایزتر لینگک
کته « ,فبلم

داستانش را بسورت فیلم درآو

ستاریوی فیلم مورد قبول
فیلمبرداری هم تیینشده بود و عترپیشگان را هم انتخابکرده
 780400بدونکوچکت
۳ر۵قص
بودند  .کلیه صحنههایفیلم د

اتکال و تاراحتی ببرداری شد.
اینگرید تولینمیکوید م«دت زیادی مجبور شدیم ندقرطه
دور افتادهازیندکی
برف فراوانی باریده بود و سرمایبی
۰ا بررای ا,شکهبتوا
سابقهای محیط بخبندا نی بوجود آورده بود م
محیط کسالت آور و خسته کننده قصی ومحیطراحس کلم و درفیلم

نشان دهیم  .مجبود بودیم روزهاکزیادیداخل قصرباشیم.کسالت

و ملال بعضیمواقعبهجائی د,

فتار کاپوسوحفقان

بازی های شبانه

ستا نندعگی»افیاینگم ارب رکمان بازی کردهبودمو یادم
بیان کون این فیل برکمرا درشتیوالکان ممرفیکردند
الن دا ترك کردتد و

تک میم تلا خی وطون نود لیات باس ترا
پوشتت راننشباان آماش دا دار اعحی کش سوفیا ند
زده بوده «مامرداث لین خیلی خوب میدا کمه پچها جطور
له میشوند .دیکر احتیاجی تدادیم صحنهعا را در
پبینیم ».آینیار درفیلم «باذیهای 2
زندگی» صحنهزایسان را بطود
هم این بود کهيصكحچننهینهائی در فیلمهای سوئدی زیاده از
اندازء تکراد شداست وحتی بعضی مواقع مردم این صحنه داد
یکی از اتهاماتی کهپفیلزده شده ایشتکه به تولداعانت

ارد یست» .ایتگریدتولین
درحالیکه این انها
اراحت وماتند شخکصهیچر
بهای تبانه درسوئد حتی برابیای

معنوعتیست .بیهودهاست که منعلتشرا با
است .زیرابرای شما عشقباز ٍیکناهاستولی فرزندان ما مدرسه

قبازکر! یادمیگيرتد .شم بخاطر

رجلبعشقومحیتهرد
ماحتی بخاطحسادتطلاقهم نم گیبریم.شما ابی

منتوو
دهتوانپ
اق
|جسنیللوجمایشو ی لیماجو کناهانمات
رام ک
یه یمشمادختران فریبخورده را ازخانهبیرون میکنید ولی

ما بآنها احتراممیگذادیم ودولتاز آنهانکهدارکسیکند .برایه

شما ازدواج امرخاصی است ولی بای ما دد سوئد ایئست که

هس کی ازدواج میکند  4بدهمالیات فسراواسی بدولت
بدهد , .پرای شم  ,نزنها مالند خرگوشهای وحشی و خلامه
حسالیکه برای ما فقط یسك
موجودات وحشی هستند در
برای شمانشان دادن صحنه توله يك بچه مستهجن
فرو
است ۰درحالیکهوقاحت فیلمهای ا ی براکها مستهجنتیاست؛
.لی تعدن سالهاست که
شما هنوز صاحب اجتماع متمدنی نیستند و
دز گقودما بوچود آمله
شما درخیابا نها آوازمیخوانید ,درحالیکسا اگرچنن کاری
,قلله
را در سوئد پکنیم مادا بجرم بدستی قیك میکنند مس
زندگی شما سکس است ,درحالیکه مسثلهزندگی ما عشق
رفتار وعادات ما
را پوحشت میانداژد .درحالیکه رفتار و
وه بزرگی است .
فیخاتیجع
عادات شما برای ما بد

برای توضیع و تفری .این مسفله صبر فراواثی لاژم است
مسقلهای کهدر سوئد برایمردم
کشود دیکری وجود ندارد.
پی فایده است که من کلماتراپخاط تشریی این مسئله بهدربدهم
شما هرگل نمیتوائید در مود فیلمی مانند بازیهای شبانه ویاهر
فیلم دیکی سوئدی قضاوت کید بسرای اینکه فاقمد عناصی لازم
قضاوت هستید .طرذ فکر
|تلاف دارد .درست
بیلی نف
مثل اینستکهازيكرزافه عقیدهاش درااجع بجنك ویتنام بپرسند»
ترجملا  :هوشنگ بهاد لو

سینمای فار سی
وامیر ارسلان نامدار
0

۴۸

رد دا شکستم زود به پبرون جنتم »

پیش ور آمد:
که امیارسلان را بتوصیهییکی ازدوستان که
بمرآشپ .فشلش ایماته دایم دینیمد حوقنره این بود

که دیدن این فیلم ازدو جهت خاصیت دا

اینکهآدم چندرچون اوضاع دستش

میآید ومیفهسد

که مینمای وطن در چه مرحلهای از پیشرفت قراد

دارد وفاتیً فیلم بتایت جالب است وخلاصه میشود
کلی خندید.
وفیلم دا دیدی .وتمتع بسیار از
این خرمن ذوق وحثربهره ها ب گير ند.

نسخه موزیکال!
فیلم «امیرارسلان تامدار» نسخهموزیکال
داستان مسوفی اس کههمهخواندهاند ومی:
الیته موزیکال کردن داستانهای عمروف غیبی ندارد

وستمایده نیزنسعه موزیکلپیس

کماایتکه:ا
ممروف «رومئو وژولیت» بود .آادمماانتطار دازو
فیلم واقاً درحد موزیکال بودنشدرست وجموجور
باشد واقلا یکدستی موزیکالش را حقظ کته  ,اما
امیرارسلان نامدار هزارمات ال بهکلیه حیطه های
دیگرسینما نین دستمیا ندازد.گاهیحماسی میشود
گاهی تاریخیگاهی اخلاقیبودرعمه حال و هرشکلی

مه درسکندی است ».البته غیی هدور یی زقس
جدی درکاربودمولی خوب قشیه خندهدارشدهکاریش

هم نمیشودکرد!

بك مرور اجمالی:
داستان امپرارسلانر | کعشامل
فیل,مقدمه
شرح احوال خواچه مان وبیداتردنعسرسلطان
۴۹

روم وتولد ارسلان نامدار وبزرگ شدت وظهور آثار

بزر تواری و شهامت دراوباشده و ایشا حمله سپاه

فرنگک بمص وعزیمتدادت ارسازنآن سپاء دا ودد
تعیب انضاذ ججمتی .کز دلجلیرسی ها تک .
تمام اینها را سبکی بسیار مدرن

و راحت با

ننهداادن يسكری عکسبر گزار کرده استانمای
عبرتاتکیز اینعکسها پينجكدقیقهای وقتفیل
دا میگیرد و کمکمکف مردم را درمیآورد .بعدخود
فیلم با تشاندادن آقایفردین کهعکس فرخلقارا
وازمیخواندشروع میشود .ناگفته
را دردست دارد آو
نماند کهمردم بمحضی

آواز فردینمیخند ند.

بعد خلاصه جناب ایشانکه ازعشقکلاقهشده,

یکستگاه لیای مکزیکی (شالبردوشو کلامحمیری
لبه پین برس) پوشيدهوعازم دیارقرنگك میشود در
حالیکه مردم فرنگ بهتشانهتجدد همگیشپاوهای

آخرین مد امروزی بهسدارند و بعضی نیز یاپیون
زدهآندا

پمداینجتاب طبق رو ایتداستاندر تماشاخانه
خواجه طاووس استخدام میشود و قمر وزیر وشمس

وزیی بدیدت او میآیند وقمروزیر دستور ویسکی
میدحد واعیرارسلان ویسکی را میآورد درحالیکهبه
خواجه سفارشمیکند:

مواطبپای نوسیتی رویرس تسوزد.
(ازاین تکته نتیجهکیریمیشودکهکویا قصد طنز و
لی افسوس که مردم به پذلههای

هنلیدرکاربود:
بیار باتمك فیلمنمیخندند .در عوض پسستههای

جدیکه تباید خندیدمیخندند .والّاعلم.)۱

آن تا یکساعتیازفیلم مرت صرفآن

میشودکهيكعدهمرتب ابدهسلان میکویند تسو
ارسلانی واومیکوید نيستم .ازآنها اصرار واز این
انکار تا تماشاچیان بسبك همیشگی با خمیازههای

صدادارنسبت به این کشمکش عکیالعمل خود دا

نشاث میدهند.

بعد یطرسشاه راهیبينيم کهکاریکاتوری استاز

پیتریوستینف کهکاریکاتورتروند درمیآوردوبعدامیر
هودنگخواستکار فرخلقا کرهامرتب (ظاهرآبرای

خنداندن تماشاچیان) سلام دومی میدهد وبدجمیع
ایشابا نضامخانمفرخقا (یالباستممعیارعروسی)
به تماشاخانهمیآیند و چه تماتاخانهای » چه رقس
بالتی رچه دیدار وناز وادائی بین ارسلان وفرخ اقا

که بهتر است حرفش را تزنیم
سحنهجا بلعدبیاطاقخواب مخدرهفرخلفاست
بايكفقر«مجمه ونوس دستشکسته جزود کوراسیون
سدایارساانوامیرهوشنگک
اطاق » بمدزن بسزکنم
است و پومدهاع ارسلان و فرخلقا و گفتن ارسلانه
که
 غینب وددکن بیاد .(اما ناگفتهن اندک چهناب ارسلان چه در قالب
خودش وچه در قالب پسر خواجه طاووی همهجا و
در عرحال بهلحناصیل جاعلی

لم است وعبارات

ره
غایلش
وخی
نااکس بیمعرفت  ۰سكاکی باشی » پی

مثل نقلونیات بر دهانش جاری است)
ی از جسالبترین
ییککه
صحنه جالپ بعد
ژ «امیرارسلانتامدار»
وقاو
آشدو
سحنههایفیلم پا
درکافه خواجه طاووس است .ارسلات دراینجانتات
میدهد که رقس ممروف ثاطری دیته بسیار قدیمی
دارد وحتی به رم آن زمان نیز سرایتکرده بود .

جالبترآوازی استکه جناب ایشان شمن رقصیدن و
قرک آعدن میخوانند :

غنچددهن خندییش
یادم بمن خندیدش
بر دخ من خندیدش
(خوب شد نگفت بردیشمن )۱

بوسنم ب خرالش()۱:
میخوام برم دنبالشس
مدش ارسلانمیرود «دنبالش» وبا داروفهه
دوبرو میشود (محنه زدوخورد در اين قسمت از
ازمیژراده»
ررو
حقم
مینماست )«۱و
«شاهکار»«ایعا ل س
۱۵

میرسهوباثیروی جادو دادوفه و مرداتش زا طلسم
میکند و ارسلان را نجات میدهد و برای لانوباد
بیادما میآورد کهگویا کنابستطاب ارسلان با

جادوئی وماوراوالطبیعه هم دافت کهتا اینجاجنبه
رقس و آواز فیلم بآن مهلت خودنماشی نداده

خلاسه ارسلان به دستور قدروژیر گردنیند
طلسم فرخلقا دا باز میکنه و از اینجا دیک گم و
سدانی او در بیابانها شروع میشود
ور
گود شدن گ

وکمکمآثار بیطاقتی (باعلامت خمیازءهاکصداداد)
در تماعا چیان ظاهر میکردد وین جانب کهبوستم
دایگذرانکلفتتی نیست اژ اینجابیمد فقطب کهی
«اهم» مطالب فیلم اکتفا کردمومی گذد.
فرخلقا قصد خودکشی دادد ( م با آواژ
اابته) در حالی که دو عدد رقاصه لین گدورشهای

مشتول رقسند  .یا این مقدارکمدیکافی نبووه که
اکیان
ذه بوسط ۱
تاگاه امیرارسپلانجار
ذآیورازمیز ندو آوازی ردو بدل میشود باینمضمون:
(ذن  )۰من از آن شادم شکبهها

ینعی کر هیوای :ریت (6
بوبه میغواهد لباتم ()۱
گوید این چشم خمارم (؛)

(مرد  ) +به به چه خوشکلی

بهبهچه مقبولی

اکهزلستبنمگ.و..میدوامببیلمت .شومیبوسمت...
لپلب مقللبو...لپلپ متلهلو ...چشمات

چشمای آهو . .وای از اون عشوهها  ...گيرد

جان مرا ()01
(ناکفته ماکنه بقیه اشمار فیلم تیز همه در

همین حسد زیبامی و اصالت و بکارت است چنانچه

خواهدآمد )۱
دوسه نکن بمدی یکی جاد و کرد قعروژیر
درباغ است ؛ در يك باغ بسیار مدرن و امروزی که
۵۲

به تیرهای چراغ برقمدرن مزین است ..بعدپاسحر

وجادوی ایشان اژدهاظاعر میشود کهفیلمسازمحترم
(ون
دیگی زحمت ساختن اژدها را بخود نداده چ
خیلی مضحك میشده ) وآنرا دریست و عیناً از يك
فیلم خارجیکش رفته و در فیلم کنجانده است .
جوچنین | تصاویی مربوط بهرحد و برق که جمیعاً
مسروقه است  .این سرقت میرساندکه ال فرتگی
از شیر مادر به مسلمانحلالتر است وهرجا کهرسید

باید بآن ناخنك زد .بکنديم .تکته جالب بعهی

منظرء قلمه ستکباران است اذ دور و هواییمائی که
هدل
ساکبالمعاعت از ززی :قلنه ییزج :ی
رکشدهای
رفتن امیرارسلان است وییت حلبیهای تگ
که فولادزره پرس او میاندازد در حالی که مردم

اهویو فتاه هبراهیهیکنند» :ده وووه پیت
حلبیهارو »۱
چم قلمه میدانستگک شده است کهبافصاحت
نبند و پخویی وسلامتی نفسمبکشند
مچکی
تممایم ه

وسحنهکميكتمام عیاریبوجود میآور ن .د بمد لهور

قولاخددمدیی است که که بمیگذا ردو پمیدازه :و
وشنواززی آواز نمدیز(خلاصه
باصدائیخر آشدار گو

کلام از بسزرکک و کوچك در این فیلم پیتظیی
خوانندهاند).سحنه جالب پمدی دفتن ارسلانبهشهر
دماغ پریدههاست (نوك دماغ ملت را سرخ کردهاند
که یمثی مثلالطف فرموده قبول بفرهسائید که این
دمیاغدههاپارست).
پمدش چلو کباپ خوردن آقای فردین

بآناطرز لقمه زدن ودوغ خوردن و سروکله را با
برنج وروغن ودوغ شستشو دادن کههر سلیقهسالمی

را از چلوکیاب بیزار میکند و بسیار پسیار محنه
کقیف وتیوعآوری است,وبس البته صدالیته آواز
آنهم آچوهازی ...

آخر سی مجلی عروسی مشتركك امیرارسلان

باآن جوانك سنکك شده (اسمش رایادم رفته) است
۲۵

که آدنرباز يك سری دقص بالت برقرار است.
جمعی از تماشاگیان منتظی ختم قضیه وبحجلهرفتن
ند و بتکن زنات خارج
ارسلات تشده
میشوند
جناب دکش کوشان یاپقولی پدرسیثمای
فارسی یانگذارصنعت نمای ایرات در حدود
بیست سال پیش بافیلم«زندانی آمیر»اولینستگذبنای
دا ذیربی نماد وسیس باشاعکارهای پیاپیچو
شرماد  :مستی عشق  ,مادره دژدعتق افسوتگی
عروس قراری ( اولی شاکارسینما سکوپ ایران):
شیرفروش  ,دثدان افمی  .تازه پدوران رسیدهها
کلاه مخملی » دوستت دارم  +ابرام در پاریس  ,دزد
بنكا و این اواخر شاکار شاعکارهای عالم,حن
کسود » یبالا پدن این ینای قناس كمك فیاوان
کرده 
جتابکوشان بیست سال پیثی باعلم خدادادو
ور طی
موهبت ذاتی دست یه کرادرانی قدهاتد د
این بیست ساله پکواهی فیلمامیرادسلات کمترین
نیاژی به اقزایش معلومات ذاتی خود ندیدهاند
یبا اکقیاقه تیک انت موعتاسر فیلر
خلاسه شده استدر يك مقدار تصاویر پدون حمت
؛منی تصویر نیمتنه هنرپیشهها » طوری که
وآسان ی
دود بشود و
نتواند حرکات او دا کنترل کندنتیجه آنکه پسپپ
مجاورت دائمی و تزديك هنیپیثهها.احمای
عجیبی بهآدم دست میدهد .
جناب دکتر تمیدانته ک مهحنه را چگونه و
کجاختم وصحثه بمدی را چطور شروعکنند .ایشان

اگرتانکندمفخوردهاند دست مردم هم ندیدها ند ,
ای تکنيك تخواندهاته ونمیداننده لااقل
دیکران دا هم نمیروشد و تمیپینشه کسه اد
بگیرند .دلیلشیکی از ادویتنساست :اخسود دا
۴

از آموختن بینیاز میدانند یا تماتاچی [
لایق اینحرفها

درشروع صحنه مربوط به تماشاخانة خواجه
طاووس  ,علیرغم تمامقواعه سیثما که ابتدا محیطرا

با يك تصویر و نمای عمومینشات میدهنهتاتماتاجی
با وضمیت و خسوصیت ساخنمان آشناشود و بمد با
واویر بمدی کم ک بمهجزه موردنظ تزديلگ
پلانها تص
یش,ان
اند
شو

صحنه دا مستقیماً باتصویر نیم تله

ارسالانشروغمی کنشد و رویههین

تصوی پاقیمیما

ند.

بتقصیاهویر نیزی تاصویر نیمتل دهو نفرهو یا س
تفره است که دوریین درطی آنکاملا ساکن بوده و
و هترپیشهها مقلبلبل وراجی میکنند .

ازغلطهای

فنی عوضشدن جهات و عوض شدن اجزاء دردوپلان
متوالی .حرف ننیمهتراست  .نمونه بارزششمشیر

باژی بینظیرارسلانو امیرهوشنگه است کهطیآن
امیرهونگه میافند و ما تصویر نیمه او رامب:
که ارسلان دستهشمشیر دا روپهاوگرفتهاست » بمد

قط میشود و ارسلان نشان داده میشود در حالیکه
وسته شمشیر در وستخووش است و توله شمعیی دا

بطرف امیرهوشنگه حواله میدعد  ۰این چشم بندی
تکرار میشود .

خلاصه کلام
کلسحبتجدیدرباه اهر لا کدرنه نتی
فیلم وسینمست  .هیچکس از اینداملر  تواند

؛به ابتذال آن » تيی -
توق اصالتی داشته باشد جن
چراغبرق و هواپیما وحتیسحنه سرقت شده اژدها
همه قابل اغماض است  ,آنچه قابل افمساض نیست
میرودن اوست.تماشاچی
ششاچ
تما
قرتن
مک ف
حکم
داست
۵۵

ع

برایشات نامانوس است و آنها دوست دار ندچهرهها
وحیط آغنای خودشان را ددفیام
م
اچیار پهتماای فیلم فاد دلیل بر
بنده و شماء آقاد کشکوشان؛مردم را تحمی قکنیم.
کسیکه صحتهٌ هواپیما را از توکفیلم خووش درت
آورد لاپد مردم کروار و حداقل احمق میدانه

«پیام»
اینمطلبيلكبا درر مجلسپیدو سیاهچاپ
هده است.

ون

دوچشم و ندگواه

بحنیاتازه یکدوررومیف»
صاحب کناب وفیلم ستندمسردننده
مادد جهیارةسیلایمر:
سیتمای فرد) بوسائلیکدبماوا
یقزایا بسیار جسالب دو
است و م
فیلساز آنوروینمایارو پ «فادریکو
فلینیم و گ«ژواند-الودل»-
پیرحال بساید عفت که موج
نویسیتهای فرانه این رف
ولی_ قبنااخت خرف از صدقه
:این دلیل استکه میل
کاملگشت ب
دوویل«بلاکی جومرماسازه ودآلن
کاواله » تعیانگرد
۵۸

خرگوش وفیل
ر
دردنیایحیونات بر اتشدیضوت

اکیل مد"
رتع

واندیزندگی خودباشناخت دم راافت وی ع آق وج 2بیاید بت
گروش داثماً محاط در خطراست اما در مقابل؛ فیل یکدی
ادامهدهد.زنه کیخ

وکملنیطبقشونده دارد .دنیائی که اومیبیند بخاطر قدرت پیآذار آورام او
ای دوشن وبا ظم است .يك دنیایبدونخطر .مسلم است کههمانمنظره»

مات

,مان چشمهب.رایهريك ازآنان مختلفهستند .برایض کوش
درختزار ه

انطراب آوراست  ,هروزش نسیم ,هرزمزمه آب  .حاوی يكنهدید است .او

باید برایبهترو ژودتر فرار کرون»همه

چیزرا بشنود ویبیند.برعکس برای

فیل حمان مناظ دعوتی بچیدن میوه ازدرخت ابسنتو»شویدن

شامزه,
چب
آ

یمبنلاقات رم را خوب میشناسم  ,مناژل دهاتی «امیلی» « کووچههاکرم,
جاهالی که در فیلم « هرم »۸فلینی در چهارچوب کادر قرارگرفهاند .میپادیی

را خوب میشناسم  ,کنارههای رودسن ,کوچههای متصلباآن ,محلاتققیر شهر؛ که

«دار» ملد دستٌ جداکانه #یکار رفتاند .حالاء روک اینمکان
درقیلهای کو
کو فلینی--نگاهفیلرا داشتهودیگری -:یدکریی
هاعسختلف ام آاشنا ف
ش
کهوخر
ژان لوكکودار  -نگا

.خواهم دوشن تر توضیح هیر شنخ رد
را می

ماجرای مواژی را رهبر میکنند فلینیو کودار ب

»ا با بایایس تفریح مب
میکنند  ,وشکتدر جرم« خودتازه ر
فیلمهريكاز آندوهربارقستیاز صمیرناقصدا دریندميکشد.
ظ
ققط تفاوت
باشد .وکوداو میاندیش که «

۳

تمی»تواند طزیباء

تجدید حیسات شعر
و اين چیزیست که سینمای چدیدایتالیا را از موج نوی سیثمایقرانسه

جدامیکند ونیز در اینجاست کهخلی برزگ بنبست سینمای ملقببه«ملف»-
عملشدهوتمجید

شده بوسیلاٌ چندکارگردان متشکل دریشت کا کل مصنوعیه کایه

دو سیتماء  چای دارد.
پرچمدارایشان,زان-لوك کودار ,يكسینمای «متن؛ میخواهد سینما که
وان باچشمبستهدید زیبائیبایداز توضیحتولدیابد:و بولاٌ اایود
اب» میکنندویاتصمیمم»تولید «سیتماکتهدایتو امضاءشود...با«دورین قل
نگاهی کهدیدنقمیوذاتی
آفسون ممکن سینمای فردا مایند
ی یکدست ومتنییرا همانند حالات ريوكح  ۰در يك کلمه,
۵

ت ؟ «بیبرروردگ» چنین وصف میکند  «:شعی
د|ارد » زندگیرا درلحظهای تغییرشکلمیدهد ؛
راید و بازیبائیهاعسوزانزیور میدهدشمريك حالت

يك لحظهکوتاهکیندرا
صریحوسوذاندندگی است».
یشواهماینجملهرا درس لوحاسینمایفردا بگذارم .میخواهمبهژان.
چتزشبمر
ا»اس
لولکوداربکویمکهيك لحظهدشگاه»خیلی مهم ایزک اعتونیم متن
از ببهودگیوا تسکیننمیپذیید,چر| بکرهقلمروخویش حکومتی تالیدارد و
میشه دراوج درو احبای است.
رزاست :کمش بهروایاتپرداخته
فلینی .درتعریفپاریسی ,کمکهووشدترا ا
.متر مطالمهکردهاست  .امااوج
و کنتر از مول تاثیر پذیرفته  ,او قطعا ک
وق تفا اد رها ی ساون زو شود آوجهتن در | مثل جسپسدهاست:
بی » خشن و کرانبها خ
۰شندد طتیان  :گورا نبهادراجناء .فل بدا ند
خلق يك «حقیقت» پعنی  ۱يك «رویا» ,واوج يك روبا  :ستوونوهزیبا»
 هوحفت» است .خاطرات کودکی فل دره۵ر »۸پمتایهکل,بشتگهرامی.ملاندهای
عبوری است بان دورفمکتوم ۰بازوهای برهنازنان آط
ایحا نان را که میتوان استشمام کرد.تمام در اینجا بازعناخته

دنیای ژان  -لوك کودار يك دنیای ظلمالی است که نگاء دد آن نفوة

.هرمانان خبیتش «چوت بخواهند بدباشند ,بطور مپتذلیفقط
تمیکند ق

ساديك

هستند.عشق جسمانیرنك بیجلایيكارونیسم ش گارد مدد-هها رایشود میگیرد.

اما «متن» وموضوع که پهلوی حم گذاشته میشود ,باما از حقیقت ابدی»صحبت
:ه چین درعین حال پیچنیده ودر هم است  :مبتذل ومصتوعی:ا
ند هم
مدافما تش پرای دفاع از او  .خودرابه مراحل ابه ام میرسانند « :ذ :ا» بااین
مواجهههایتی در گذر گاههاکهجانشین کفش کنهای کلاسيك
 ,زماترها
+زسونازاها.باجم  شورو :اهولد "کین
نیم فا بلتجن بهم.یشوعر پ

؛
بدون هثاختنهم,و بدون شراکت -و مقداری خدونت درعمل بوجود میآید و

اری از نیروهای آزدست رفته در اثر دربارایشان :نبستتند بماپیاموز ند

آنچه را

کههريك اآنان از آن بیاطلاعند- ».کایدو سینما -انتفاد فیلم «دسته

جداکاند» ز.بنتان -
شایه هم خیلی سحت باند که دوی چتین فیلبیبتوان آسان توشت وگره
لاینجاست.
از «بررسی نظری» اجنیا
میلمای فردا به «قیحده .ی
0

گاه
ودجشومنو
داشت

.بوه

خواهد داخت

شتر از خسرگوش  ,بطور خلاصه بيكسادکسی کلی احتیاج

برآبر باوجشت بزرگه اتمی  ,وافسردکی لانا موریاناً بشری  ,وظیفه

کگارردانان بخشیدن افسون سادة نکاه کوداك بتصاویر است » بازیافتن تصاویر
ذهنی ,احساس برانگیز ء و مقدمانی کهاز ورایشان  ,ءمادترا بسازند .باید

کارگرداتان حمایت شوند اگر «سبزء را به «بهار» باز میآورند
ولی سینمای جوان«مّلف» ما « ,کودکی» را با همیئو دروثه » اشتباء
دتر؛ حالیکه یف «ژانکوکتو »  « :تمام بچهها تبوغ دارند
کرده اس

2

ازمینودروثه »

تنها  ۰قدرتزیباگی میتواند دنیارا رهبریکند :برای بدست آوردناین

نیروها باید بطرف آنها رفت  ,با روشآرام فیل  ,با چشمیکه قادر بدیدت همه

چین باه

هرچیزرا چون آنکه برای اولیبار است » بنگرد  .براییحوف

آوردن  :متقاعد کردن »بفکرواداشتن و خنداندن

ینتعداد همکنةمردمء

کمتر به«هوش» احتیاج استتابه؛احسای»
میخواهم مطلب دا با نقلتولی از «لوئیگییوه که حاوی و نتیجهٌ تسام
این بحث است تمامکنم» «باید زیبائی دافهما ند ۰برای اینکار نهاحتیاجبهتتوری

 ,بخصوص نهبهتشویق  ۰بهیجچیز احتیاجینیست
نهپمدرسه  :نهبهاعلامیه و

مکر پهمان «پیاطلاعی» کامل ,که با آن همهچنیز را د تراژگی تجیدو وبدعت:فعح
,ا اینکه
کرد » تاايشکبهیدارطلاعی دیکران  ,حقیقختفته را تکانبدهد ت
.
در شب علامتی بدرخشه و ستارهای چشمك بزنه »

ترجمه  :پیژن خرسند.

۶۲

اوبوااآللنیه
کتگ
گف
کار گردان فیلم «عصیانگ ر»
ناش یلم «صیانگر» دردلیاکه توسد
ااسا ن
وو
شنت
رزجاوان
مشابدر ,ين فكبالسا
خگلشدون
پرو
مت
واود؟ کولب بود کهايفلم» لانويلم طویلاومجموب
مشود ,وقبل اذآنيكفلمکوتاه موسوم ب «هنبرددرجزیره»
ساخهبود..د:رافییلم«عناق» نیزدستبار« لولیمال »
نووط اصلی کار خودراروشن میکند.
خفت
"
یاین
و,در
بود

آن راید

گفتگو باآلن کاوالیه

قیلمی با آلندلون بسازم ..من یا او

صحیتکردم؛ واو ژتدکیش دا براکمن

تعریفکرد .ونکت قاپل توجه پراکمن

آث دورهای بودکه او در طول سه سال

درهندوچین گنرانده بود .کم کم ,بخود

گفت کهبهتریی راه برای تزديك شدت

به یازیکر ,استفاده ازحالات زندکیاو

برای توشتن یكداستان است ..هن به
عترییشکان علاقه دادم وفکر میکردم

که برایآتها ,بازی دیگری بفیی از

آنچه خود هتند ,مشکل است.

من يك سری کمل حتقایق داشتم

که میبایست بتهاا احترام بکذادم

حقایق اوءحقایق پرسوناژه و حقایق

کالینداستانرآساخت
خودم.ابيونديك,وم
ابی در زمان چا گرفته دردورسشکل
5
1نسه4در
وعکییری قرا
بملاوء
این موضوع خیلی عجیب |

«تبرد درچزیره» تیزورسال159۱

اتفاق میفتد ..شاید کهمن دچار شولعا
وعیجانات خاصی دد برابر این دوده

بودهام .ازاين گذشته .منمدت ژیادیدر
آقریقای شمالی زندگی کردهام» وایس

سرزمینی است کهمن بسیار بان حساس

ستم .اینطوراست کهمن روال فیلمهايم

داءاکی نه بطور سیاسی » بطود تادیخی
ابرای متن انتخاب کردهاید؟
 فط بخاطی سيایكقتسادماست:من در سوریوت پرای لیسانی تادیخ
کرردهام,ورابطهُ
ک

بین فرد وجمیهميشه

میاجلپ کرده است.

نمستله بنظرمن غنای دراماتيك

توضیح ميدحم .اين"مسثله اسلا يكمیل

سرکت برای ساختن يكفیلم .درباره
يوكدرتبماره يك ایده نیست  +فقط

برخورديكکار گردات
کارگردانی کهور
نوع ارتیاط بين يك

يكپرسوتاز تخیلی

دارد .رقتسو-آمد من قرد و تاریخ »
شاید چیزی استکه خیلی دوکسنتاثیر
یورونجود
ددهصیاسکرهتت
دارد..
زشیاده
ان
بجای خوده من عمیانکر دادد :امافکرمیکنمش
پاشم کهدد «ثیرد در
موجود اصلی است +بازوک -

گفتگو ی باآلنکازالیه

,یلمیبسازم .فیلمی
خوب میتناختم ف
هشپاهای قیلیاور
کنق

,جریه
,وجود میآوریم ت
دوست دادیم ب
میکنيم  ,و بهمان اددازه از اروتیس
نمقايدکءنیم ک اهز ایدهای سیاسی .

ودکه
؛ی
قسمتی ا ژزندمکییشود با

اینطور باشد ن.هآبراکمن اهمیتدادد
اپنست که هيچيك اذ این دو فیلم «در

؛
آغاز ؛ ایدهای مبهمی نبودهانه و
منظور نمایش هرچیزیکهشد ,
.پولکاهساتزهاعه شخصی
خ
پوجودآمدهاند .بسرای ایتکه بسئلً
شیئی گبرردیم ؛«مثیلواتمکین» را دد

نظربکیریسم  .اینقیلمیاستکه در
ی خود  :برروی يكتکه
کةزمس
اید
ها بررویآن میلولند »
ککوشرتمک
قراددادد  ۰این پلانهچندکاه «نمایان
میشودودرواقعآد شیتکتود فیلراتشکیل
شایدهم منيك نظر خیلیعملی»
میدهد .
وئی در بارة احساسات داشته
عاینتیکا
عریمرنسکه فیلمی
ن پنفک
باهشمگ.
در پادهحسادت » افتخار؛ یاعقق؛

درست است.درثبرددرجزیره» نوعیکنجکاوی برای بازوک بمنوان یكشیتی

,ود دارد
وحنتناك وج

شیئی جیمی » وهمچئین بمنوا

ان يك

که بمناسر خاصی ک دهر این زماوجود
+اپستکی دارد ..در اطراف
و
بازوا ؛ من دياكستان ساختم :و این
موالها را برای شود مطرحکردم:کی

یثی یا فرد مبدلبه نوعی جسپعتیاکمه
مرسکزباازران چیژ براکندهشده
ه
است .کهاینرا قبلا حیکردهایپوحالا
تاکهان شکلبخودگرفته است ..پم »
اینجریانات مقدماتی مرياطکنییم و
بهفیلم میرسیآمد.م ممکناست يك فیلم
پساژد برای اینکه خدیاربان بهفروی
پرخورده است  ,و برای ایشکه طرژداه
دفتن و تاه کردنش ؛ نومیآفسوندر
آدم بوجود آورده است  .بنابراین؛

بهچیزی بستگی دارد  ,و رازهائیدر

یه
للن
اوویاباآ
کتگ
گف

مدرت استح-اصل يك "7
کشتن باظرافتاس .ت و
يكمورداستسالتظامی خییدقرتی
دارد ,کهعبارت باشدازمتفجرکردن تاتك
اما بمورت غیرتظامی  ,کتهاان تبدیل
پيك مادة منفجرة خیلی قویمیشود .

پی در حالیکه بازوک يك

در ارتش دارده و پرای

جنایت وترور

در نزد غیر نظامیها نیسن بکارمیرود »
تیدیل بيك شیعی شگفتانکیز میگردد.

این چیزیسکهموردتوجهمنست.
نیستکه توانائی آن دا عظیمکنيم
ققط باید جای آنرا نشانداد  ,خوب
تشریحشکرد ,مکانیسش را مایا ند ء
متلا
1
انن کهحرکن به
و,ز
جلم
قتی در قی
نزده؛  ۳پیدامیکند.
اسلحهای وست
خما
قدرتآنرا تتخیمیمیدهد .و چون [و
کاراکترخشن شوهی خود دا میشناسد »

درمیی کهاسیلانح» مررکزاست  ۰او
پصورت خاصی بآن وست

عن حال اون

اتکشتانش برمیدارد .شایه بمضی از
ر,ا
امکم
هک
ند.
آتوان
آنست .کهآدم می

از

سایهدرآورد و کشفکتهو از

تما
.وگ .
8لی شیتیایتداگی ش
و
احبای شروغ « چ دهر چهای درمصوع

بگفتن

:
دی
نیح
نجس
کنةٌ
این محتهرا يك صح
اما بهیچوجه برای ایسن منظور ساخته

ودت.ه
کستی
چئل ه
قا

ریادی براءعتر پیشه

بازی اودا طرح

مناهمیتژی ادیبرای هثرپیشه
من خوشم نمیًید چیزهار! قائلم .به دوعلت .لاآونکه ایسن مردم
جیزیوادارمکه نمیخوآهندیکویند .ستندکه بچابیزهالیرا کهشمافکر

يك یبایسميوليك نیست »
بانوک »

کردهاید ,تم دهند  .بدون آها هیچ

چیز وجود ندارد.

آنعا شکل خارجی و

 آه ,پله!حوکت او در حینمسافرت  ,و این خیلیجالببود؛ذیر
ددفرانه :حنرپیتههاه باینطریق بازی
نمیکنند  .دفررائنه ءموققیت یمتی
وبر ایشا کهقابل
طبیمی بودن ...ره

تین است « -بلموندو» است:کهبه
تماشاجی این احساس را میدهد .که او
دا ددحالورودیکافها ی کهپا

لینمنزلخود

اوست  :میبیند  ,من همبدنبال طبیعی

بودثهستم  ,امسا آن نوع طبیعتی

کهچندین بار ازسافی کذشتهباشد.آنچه

مرئی چیز هائی غیرقابل لمی هستند,

که در هن وجود دارد ۰دوم آنست که

من دوستدارم ,ساختن فیلمهاثی است
که در آن منکاملا از رئالیسم دربازی

نرما م.ن دوست دارم که
توانائی يكکارکردانبردوی یت پیت بتروانکم ف
در عملهیچ است .نبیتوانیكهنرپیشه حیجانات ,احساسات » یاحتی تمام يك

زا عوضکرده و او را میدل نمود .چز صحنٌروائیرا بوسیلهح کات
چتیز:ی نمیتواننک
آنچه اوهس
کرد .بنابراین
اذ دوی

؛ باید آنها را شتاخت»

میسل و از روی کتجکاوی

بنابراین مناز يكاسایکاملاطبیعی
شروع مکم...
؛پنظر من رسیده

 ۵با وجوداین

یوشش برایکند از.
ههی ک
کگا

وجود دارد؛ مثليكیجان بازی:
چیزی که بسویيكمنتها درچه کشیده

بدتتثان

.رایتصورت دیکرمکالمهایوجود
بدهم د
نخواهد داشت؛ مکرمقداری صدا .طبباً
رقص نیزسهم عمدهای دد چنینطرز
.ملاوه آدم
پیانیدارد,اما درسیتما ب
میتواند فضارا
کند» ونگاهرا  ۱نهد همچنناشیاء
نیت
دواد هه چیل
ونلی بسا یرامکرفتاتن
۳خ
اما بای مناین خیلی اهمیت داشت

البتيك پایعرثالیستلیتسا دی

است کهیانسمان خودرا در توالت تون

کمیارکردم » همیته چیزهائن_ بمن
پیشنهاد م کیرد کهباژخیلیبالاتبود.

او در

داند .آز

بد حرف میزند .ومایل است کهعد:
دا حبراکات

تجدید میکند  .اما اینمحنه

از

آنچه کدمیبایست .طول میکشد »واین

برای منفقط مبین يك سری احساسات

وتلهائی است .تما فیلم دد اینصحته
هست» تمام آنچه کهمی| بساختن این

نشان دهد ...و بنظ من فیلموادارکرد» دداین سکانی کوچك

۰یه
ود #عضیانگره هاورین قسفتهام مخت پباهچهار دقیقهای وجود دارد ع
هائیهستنهکه احساسات ,یخصوص
بوسیلاً ژستها نمایا

آننی»

 -بعبارت دیکر ,قسمت دوم.

چین آدنرهست .ازنقطه نظر تشریسح
احساسی ,واز نقطه نظر انجام تکنيك

واسععيك ..واینسکانسی است کهدرآن
۷

گفتتگو ئیباآلن کاوالیه

بعلاوه تماصلیخیلی قدایسمتی,داستان
مردی اس کته بضانهاشمراجمتمیکند.
و او اين مسافرت رابخاط دیدنصورت

اینبچهای کهدر پایان باز مییاید »

انجام میدهد ؛ و این علت وجودی

این داستان است  .شمناً  .دختر

من نقش این پرسوناژ دا بازی
میکند.

ب۵این بایانفیلمایرادمیک ند

وی مصنوعیاست.
ککمهی ساختکی ,کم
 -مسلماً اتفاق يكدر هزاروجود

دارد ؛که او درست بهنسگام رسیدن

بخانهاش میمیرد  اسا خوب میداتیم
که او مدت زیادی نخواهد تواشت
زنده بماند ..او تنهاست .بانتها رسیده,
خسته است  .و این فقط آرژوی رسیدن
به هدف است ,کهاو را كمك هیکند ,
تا مره را پمقب پراند.
 6وتالبات؛
« -توما» فردی است که تبان

خامی ندارد .مهسنثله اینبودکه ود

دلیواکی کهمن باتفاق «ژان کوءترتیب
ه
دو
یتاه
و کو
جات؛
دادم جمل

باشد  .ما

درعمل تمام کلمات مهم را حثفکردیم

او خیلی بنددت جمله میسازد ؛ و با

ایشکه جملاتکاملام خر

فیبنبانمیورد؛

فقط حسرکات وسدا وجود دارد ..و معل؛ «کفافت است -میبایست.
مکالمههائی که در آث مردم باروشنی خیلی بهش است »:..اينيكجمله سا
موقبیتهای خود را توصیف میکنند  +ده عادی است.
اما وقتی او ذندگیشرا تعریف
اصلا مورد توجه منئیست  ۰بملاوء آدم

خیلی کم دربارة دیگران میدن  .من

خود را داشیمیکنم که با دفت زیادی
حرکات را :وچشمان آدمهارا نگاه کثم:

بجن بطسور شکتهبسته چیزی
بزبان نمیآورد.

 پله ,اما دد چملات یکنوعدیتمودرمقا بلآنکو,تش میکنم بتمااگران
بفهماتم کیهستند«.عصیاتکر»برایا من وجود دارد.
 8بل :ه تاحدیدرست است .اما
يكفیلمبسیارکونئوريك است  . .و
ید پهمن علتفیلمی است کهبسیار کمء این صحنهة دلربائی است.حرفزدن»
سیتیب» ایآ تکهکرمایاروتيك
ایف
تماشاچی فرانسوی دا داضی میکند  .نوع
۷

 8بساز کنتن,

مستولی شود .بدونآنکه خودش بداند .ما انش
جملات توما پسورت آعنکداد:
هن فکرميکنم اشادام
کیمکهش تربیت اینها
شهانده کمتر پرحرفی میکنند .کمتس رقاص است.
به حرافی میبردازند .شایدبرای دهبار
درطول زندکیشان ,لحظاتیبوجودمیا ید
که ایشان بدون گفتن چیزهای مافوق چیزی است که مهم است .بقیه را او
.ا
میداند» ستاریو را خوانده است ک
ایسن مستله گردانهائی وجود دارند که
گهگاه اتفاق میافتد ,فردی بیا میخیزد روانشناسی با هترپیشه صحبتنمرکنند.
؛ن نمیدا
ویاری م
ب
يك هن پيشهبقدری بازیکرده؛ که يك
قبرتی » دور طول ده
جدول قرار دادی اذبیان حالتهادادد
هیجان عظیم در شما ایجاد میکند  .او ای خاسی از حسادت ,یا از ختم
در فیلم .اين لحظه تنها لحظ ز
دارد .او از پردوناژهای کوناکوث
توما است .بقیاةوٌقات اوخرخر
انب عده است .باید تمام ایتها را
آزمیان برد اشت و دویاره اورا پحالت
از يك ستاس دیک فیلم ,نج
 8اماچکونه تما او را بایین تازگن بزگزد ند ا او ین خود دا
اه پیاید .پملاوهآوکمی مثلگل نس
وضع وحنالدیکشداه
دانید ,گنتگومای بین يك است » نقش پسایدآن انداذه او دامی
کارگردات و يك هثرپيشه واقعاً از نظر
بیاری کند تااز حالت جماد خابي
.
ثندلا
سادگی » نا امید کننده مهست
شوه
تیاهن ب بطم

است ,و یاهای کمتر خمیده

ِ-

امتاد پاله و
برای پست آوردن دیتم:

در طول مدت ,

طور فیزیکی انجام

درها را
یکا

دهد ::ایسن تتها

۷۳

عوورع

تمام خوادتیرکهعنتقلنیکنم:

تاآل

نگیو ی  +ل نکاوالیه در آنها زیستهام و یا اینکهآنها راحی

کردهام  ۰ددبرایر جنگ الجزیره؛ کار

من نشان دادن يك ذزن در يك موقمیت
وحشتنالك بوذ  :بودن جزرکشوزی کهدر
حال چنگه باکشور دیگری است ؛ و

بخاطرعدالتو حقیقت  ,دفاعاز دشمنات

کشورخود را پذیرفتن  .اینتصویرزنی

است که با اشتفالات شلی خود در يت

موقعیتبحرانیقرار میگیرد .که نتخاب
میکند  .و کهعلاوه پر

تمام مشکاا

حرفهایاش ,تصمیممیکیرد علرغآ
که ازنظر سیاسی آندورا جدا میکند.
بن]نکنکه پآ ترجم که  ۵ترحم.
آورد
8ولی آیا شمابآنجهکه تماغاجی
از اینحادثه استتباط میکند  .فک

 :آیا فکر کردهاید که بسآن

کردهاید

يكحالت بدهید ز

احزظهای کهمننمیتونام يكفیلم
 -ل

چهاد ساعته بساژم  ,که در آن قسمت

بزرگی ازهمهچیز
یره
لایجزکه
اظه
لح
کثم .
کا گرردان از این راه وادد میشود 

ومککم علفهای هرزه را میکند  .هیچ

چیزوحشتنالتر از این نیست کسه يك

کگارردان از «د.پیشا خودییش تفت

دانشان دعم » از
بجزچندعکس چ.
بون تصویری که بمن

,ن ده تا را انتخاب
پیشنهادکردند م

کردم .این خطیتالاست؛ بایدیا

3

5

امیبار ببششم یا از اوتجلیلکنم  ,پلکه

آنهاشورانکیزو درعینحالوحفت آددند.فقیل یکحررف طبیمی را نشات دادهام ؛
قو۳
.من اهالیدا
تد9ی
ی بنیمنیاینکهواینقکدوتقتییشماشما يكيكفیلفیریالتمرامتعام کدکرددیدی کواهقباً  1چناونب

قعس.ا کدرقدتهام  من
اميد
وان
من ارتباطبی افعاص دا تمیدانمبشید زی

اسخهه تجدید کردهام :
مسئله دا شدر
از رابطة
.ا حداقل دوباد ..شاخامرده کهپیرمرد تاامیدانهبآنچبیده
 8تمام اینها ب
تکرار » شمارابسویباز

گولیيكموقعیت 

است .وشنوائیندارد( کهاین يكسمبول

تاریخی برده است .ارتباط سا بسا است ) » بهرقیمتی شده میشواهد زنده

ما انا هه
۷۴

بماند .ماخ فعال ک وهختر جوانسرف

ودعلوکنی»ادلوسمل متفاوت را در
برابريك واقمه تغان بدهیدو
نیم فک سکره اطاین
تفاوتها وجوددادد .پرسونازترنتینیان
يك ورژواء يك غیرنظامی ,و بالاخره
يك مبارزسیامی است .او بای بیان
فرش بهحرکاتوزستهای خشنمتومل
میشود .دلون يك قربانی وقایع ایست +
اما اومطلقاً بادوج نسید بینکانه است .

اودرواقه يك مزدوراست :بابوجی لا
غالی ازافظر بند .اما در عوض دادای
واکتشهای سریه* است ۰ .او کنی

آنستوبالاخرهنهشت آذادکه بخش.باین هلب تم تخس مگند کهالا یردپاک
ی
حه
یدا
ترتیب من فکرمیکنممحکی
ماجرای تمام شده اسست ,اماقضاوت او
پمردم ارائه دادهام .
خترعو ووباره-خو اوت :تسیز عملاهیع آسعز
جهآرمی وجوددارد زآت مرد زشا در وبعاوهبایداینطوربود تا در لسژیون
سآاپلاتريتکمهان اهااسلتد .ر آونقتبیودنمدفس.یننملایمشد«ااددمد» خارجی سرباز بود .و عا در چنكهای
مستعماتیش کتکرد .دلون يكناآگاء
هجمد.آ نه رااخیلی خنداند  .آن
وها وترنتینیان يكآگاه است ,واینتفاوت
آزایشکهکشورخودرا میبی ند ,خوشحال
است.
ز

بموودرناه» دیادماندهلحظمآهتنایلبکوهدک آهنها شجومکدیآنپر اوه دینك
جیز کودگنای وجود دادد.
۰م,ثل آن بکهودخود.
ایشا وارد و
یارس مورا زد مت رای
آنهاراکشته ند.درمابقی فیلم آنهاحا لت دارای یکدوره بچکیبوده ک خهبلیخوشن
دفاعی ومالف داشتند +و دیکسی فیل آیند اوست .واوفکرمیکند که پیری و
مراتعقیب نمیکردند .و منوقتیفیلم سن؛ ایندوده داازینخواهدبرد .تمام
را میباختم ,اینموضوع را دس چیز هبای کمیکهنه «کمیپیچیده
کشمکل .متلدموگرانی .سای از
.ملاوه فیلم حوادثی را لمس م
میزدم ب
میکند کهتماماپعصرهانزديك هستند  +تنزل دهنده هستند .بازنهاهمهمین|.
ومردم پیشتر گرایش دارند باینکهبجز اوسختیباموقنیت بیچیده:تطایق,
جنبة سیامی کنبیننه  .اما درظرف ایئست که تجزیه میکند .پرسوناژ دلو
پانزده سال درام فردی ودرام تادیخی خیلی کمترپیچیده است .اودویاسهوسوسه

تعادل خواهند یافت.فعلا مردم بعضی ابتدائیدارد,وتمامزندگیاودراطاف
,بً
جزئیات راجدا وآترا ربکزه میکنند .آن میخد.روابط وبا وی ط
ده است .چطلور م
ايست که فیلم تبدیل به دست آویزی
میشود ,برای آنهائی که میخوامند از یل يك انتلکتوئل کنار پیآد .آین

کرده
مشکلی است که او پیش بیننی
چیزدیگری :صحبت کنند.
#حیجکونه تصمیمی از طرف شا است »و بسرای چنین روابطی سل
وجودنداشت کهبادوپرسوناژ ترنتینیان نیست .يكزن صاحب شنل  ,باآنچه
۵۷

اواژنیا فک مریکند؛ هیچارتیاطی ندارد
باوجوداین ۰اوبزنکمك میکندازروی

ترخم »و ذن نیزاو داکمك میتماید»
خاطی ترحم  .و از این توحم ,

 .پلکه جوانه های عشق متولد

میدودر

 6ازدو فلم اویه تما انطور بر

میآید ک بهه

ینی
موفقیتها وماجراهکانو

بود« .ودسن ژئوریکی»

پیامیران خود

دنند .
شوش
مقیود
کهدر نتیجه دقی
يدك
بطو کلیدر ساختن فيیكلم ,بای

نوععقبنشینی را  ,ه پعلتسانسوره
۳پ3لکه بخاطر جماعت تماشاچی در نظر

گرایش دارید.آیاستاربوهای
وموژءروز:
ارن
تا د
رنر
کرحآ
فهط
آیندة شما ,ک
,از هم در رهومایلنخواهد
ریختهاید ب
بود؟

رنآچه درعصیاتگر خوش آیندمن

خواهم

زندکی است,ودد آخرین داو مردهاست.

+گی » این کا درا
ان
عیدر
8
کردهایدو

سمن میخواستم فیلم دیکری  +است آنست کهیکنوع حالت جفراقیاثی
متفاوت با این دو  :بسازم که سومین دارد  .اولن و آخرین سکانی ميك
 4دارند که خورشیداست .در
وضیت از ایسن سال  ۱۶۹۱استکه وچه
«نبرددرجز پرء»و«عصیا نگر»در آنات
وسط,شب است؛ مسافرت طولانی ددشب
دغراز ,خودشیدی وجوددارد .که
میافتد  ,این ماجرا در الجزیرء اتفاق است .آ
میافتاد و
.رصصرا » و تهدربارگجنگه ,میسوزانده ک سهنکهارامییزد .ددیایان
پلکه در بار وابط بن الجزایریهاو خورشید دیکریاست کهموجدیكطبیمت
آروپافیها .اما قرسیدمکهتتکردهکررانت سشار میگروو:کهملفرا پوجودهرا ود
شود؛ و فعلااینسوژه را کنارگذاشتهام .وصل را ...در اولین » پرسوناژ مملواژ
۰۳
زن
۱ك۹
فیلمی در بارة ي

ساخت.يك داستان جستاب  ,و نوعی
«پرانتز» که میخواهمور مسیرکارخودباز
کلم  .اایقنفتیلبماسی ارمزان«دوست
من تن> اثر «پ.ژ.توله» شاعر خواهد
را

این چیزها را بایتماشاچی لازم ومهم

تبیدام ,ام پاسیر خو

اریخ برخواهم

مثلاآرژو دارم کهقیلمی دد با

جنگه؛ کل»هابسازمیار بارة«فی
وتیی
ل

۰امینما وتلویزبونچهار
انجامگیرد فم

هزار نمایشدر سال عرضه میکنند ..در
مردم بیشاز پب

است؟ جنگه گلها بنظرتان چکونه شد :دیگی نامه تخواهند توشتویجای
سور واقعکملابآنقکر نکردهام.اها آفینلم حای کوچك برایهمخواه:
این کو وم قحدلددکی۰.خفیده میا فرستاد  .ذیرا تصوی  ,قادرامت همه

شوکهکرده است...کلوا ها عملا چیزی

چیز دا بیان کنه .باورکمیدهماحتوز

نمینوشتند و هگونه ارتباطآتهاتفاهی حِ
۹۷

مایم -

یکوتیه

)۱۱۳۳ - ۱۶۱

در

تار بخجة «شیر ین» سینما
ی-بادلاتید
بر

۱
در این پایانقرن
نوزده که میعوان برآن
ددیغ خودد -نما پشمورد
ووجهسوم«:کافت
علاقه ت
نشدنی بووند,
شبای جیمه ید ازعار
عطفآ پادیهای کوچك و کار پر
کومناقمطاًعطف« کا تریه
۷

دی لور

ول دیسجیتبهیجان ..که قآ ژمانعجیبو

آفمتدرهدوهای را مف .ناشنوده بود؛بهر حاللین
بسته پشت دری میدیدند  بختآزمائی را پباائین
که بالای سس ایشان با رفتن ازیلههامییتیرفندء
حروفدرشت  ,اینعبارت .پلهای تتکی که زبیهر
نی تیم
خوانده میشد :
بآ
سینما توگرافلومیر .

جلویآنهاء پلیسیبا 

این کار

اطاق که

اختصاص دادم شده بوده

دستکشهای سفید,درحال  -وقبلامتهای مدیدسالن
داعتمائی يكپیرمرددیده  بیلیاردبود .سالنهندی
میشد.
مهمون من وق دکتبري..
این تصنیفی بود که
«مایول»میخوا ند
پیش از ناس یا رماند «ه رگن نظیآنندیدهنشده»  شده بود وتمدادینیسکت
بچشم میخودد .بی دیوار
]نعاه با تهفدییحات یکدوره :دا میداد:

.ردی
نزديك در م

 ۸دسامیر ۵۹۸۱
«ف
در تاریخ ا

کنس»

یعادادتیخ برجستنهد دوشنس

نام داثت:

دیوارها از مقداری

عسوزت ب ننامهبوا پفش ,

طرح تقاشن مبهم :احاطه

میکرد و قول يك نمایش

شده بنچندنخل» تزئن

انتهائی سالن  :پرده

,
سخبفارمنائمیدها

.بییئبید
آفایان عجا

برادران لومیی اهل لیوت:

راتماشاکنیدهک

سفیدی بدیزرگی

9

بچه

سفريكک

۳وششد.
_ ۵ناگهانچراغ خام

1

جنیای ب
.يك پکروهژکتپوسرخوتتی
0ئید .و
یاه پا [یا 7.گمهمرتلوبشدابفرما
,ین  براکران میزانشدبود؛
در آث هنگاکمی بساین .خان ها و آقایان ای
موضوع توجه نکرد.

میکویند در آن بعد 

تمایش فراموش نشدنیرا 

فقط با يك فرانگوپیست

»ر ذیس زمین .شاهیببینید!
از ظهس د

ف» در تیش« کیان کا

کلماتی راکهقبلاورخارج

خوانده شده بودهبر پرده
تمایائه :سیئما توگراف

مروافنیگنت« :دنشگاه :لوفیر:

« ژرژملین #مدیر
ووچه .اختراعیآقایان اگوست
پولوار «ایوسین» ک
«اسکریب»-که امسوذه ".و لوئیلومیر » امکانجمع  تلآثر«روبرهودینی» کهدر

محل دفاتر «واگن-لی» .آوری عکسهای متحراك .بين این تماشاچیان سح
های« کوك» میباشدسسیو 

خلق الساعه وتمامحرکاتی 

شده حضورداشت :اینطور

پنج نفرحذور داشتند تا را که در طول يك مدت  نوشته است :

نكك
رختا ي
فردا
باپ

دد زمان تهیهشده .دوبارهبهشکام

«سینما توکراف؟  .نمایش ,درحضورمدوین؛ 

«.

پر يك پرده

کوچك ,وطی چندلحظه :

تصاویر خود دا بی پرده .يك تصویر بیحرکت که

ی جنعکس میکنند ,میهد  4نفان .دنه میسدان
کبی خوب نمیفهمید  «بلکود» لیونبوده نقش
که در طول «پنولوارهها
منظور از آنچه  گقعه
تاحدوویستمچب :
ولکردی میکردند
میشود ,چیست.اماتحريك

را بخصوص بهنگام عید .شدمازکلمهسینماتوگراف 

فقط زمانی بدست آوددم

تابکویم «۰برای نشاث
۹۷

توکحارنکنند  -خروج ولوسوژههائیقابل تحین
کارگران از کارخانههای بودند.
ن
لومیر وبالا<
آبپاشیشده

نمایش تبوهذیانیبوجود

اطزبیعت
1
عمل بود.
واين چیزها بود که

آمده بود و همه از خود تماشاچیان را حبران و
میپرسیهند که چطورچفین شیفته میساخت .واذ این
حیرت » انسکامی در دو
آمری اتفاق افتادها
ورود ترن بایستگاه مقاله مندرشده درهیست»
یوت جسدوض :عنیلی,
هیجان کرده بود:

تولید

و حرکت ترسانندهای

داشت  .تماغاچیان خیال
میکزدنه که جو ریس «یسته ایکست ۰
لکوموتیو خرد خواهند
شد ..درهاورویتو» ایتالیا حرکتی حاصل از
تکامیکه_ فیلم را دد

.این خودزند گیست.

دادث همین استکهجنجال

ار ان میدادئد :

ژنهاست .عکانی از مرز
سکون عبورکرد :وحالا

رانادءاختهاند .من این يك وحشت واقمی ایجاد عکسحر کت بررمایدارد
کارها دا وسال استدادم و  +مردمدر حالیله وقتی این دستگاهها در
انجام میدهم»..
این دا در حسال
عنوژ این جمله دا وتات موز
کملا ادا
موجوداتی که بسرایمان
خود میدیدنده ب
يك اسب در حالیکه از جای خود میجهیدند ؛ عزیزهستند در اعسال و
حرکتشان» درژتهای
؛سوک
آرابهای را پدئبال خود وبافریاد بسیار ب

دسترس عموم قرارگیرد:
و وقتسی ما بتوانيم از

میکشید ب,طرف مابراه
افتاد .پیدماشینهایهدیکی
ویمد عاپران ,و خلامه

درهایخروجیمیدو ید
درواقع تصاویرفقیری

بودند» نمایشبدبود؛ فیلم

تمام تحراديك خیابان.در میلرزید و تقاشص فنی

این نمایش

,مایا دهان داشت .

علبلخود راازوستخواهه

داد» ..

از وبشکفت آمده بالاتر
د۸ر۴۹
حالادیگی ۱
اما چه رویائی بودا
اازحهسا
ریوتوصیفی  :تمام پرسوناژ ها ژنسده «ترهیادوپارویل» پیاز
برجای خشالشدهبودیم  .بودند .حرکت باددرثاخ آنکهبرای لاینوبارحاصل
بد نویت یه فرو

دیختن يكدیوار در میان
موجی ازخالگرسید ,وید
ورودترن؛ بچه درحال

و بر درختها قابل لمس

عمل « کیئوتسوسکوپ 4

آسمان قابلتمقیب بود +

علمی نو

بود .طبقات دود ترن درد

آب جهش و درخشندگی
یه مره
خورونسوپ سودرزمینه؛ داشت .جزئیات ک
درختهالی که از باددر
۸

توجه مارا جلب نمیکنند.

ادیسوثرادید .دريكمچله
«امخلیافتوماانند

درازدواج مادر بزرگشان

شرکتکنند .نامزدها دا

« خروح کار رگران از کارخا نه» دباغبان پا۲شیشده»-نمای «گرانکنه»

»ین نبایش مینما درآنجا برگزارشد.
اول
.که پمییشیند ؛ هنیمیتگر یستندونهبمئوان  دوست و همکار قسدیمی
وینکههای عروسرا ک بها
مخملها و ساتنهایشان »
آفرینندگان شادی»مجسم
روژی برمرگه»:نه .اجاره کرده و نمایش را
داده بوندوش»ته
میشوند .خوقت هی ندهت بطریقه مومیائیکردن» و
جوانتروشادترخواهند بود خنفوتاوریی فد دز است«*:کنالیکه تصیم
خواهند دانت کهچکونه سکون يكقبی,بلکه با میگرفتند وارد شوند »
قدم پرمیداشتند ,چکونه تصاویی(یته .تماویتی ,روززدیااخگفت وج حارج
مایش :پلکه از نظی «آنتوان لومیر» پدردو
طریقهایبود برای .مخترع ,کوسیکه سالن دا

ویم
؛د
مشدینددی
واصی که می
مییستزندوحتیصدا یشانوا پرسوناژها اشخ

خواهند شنید ,زیرا که

« فوتوگراف » میتوانه
«کینهتوسکوب؛ راتکمپل
کنده ای ممجزء علما»

ذیرا درعمین حال ؛

 ۶شارلکروس » بدنبال
کففیاتش گفتهبودکه

«میخواسته صدایعز
تاابد محفوظ پماته ۰

یزان

پدران ماء دراین زمان +

پسیتماء صه پنتوان يك

که

برای فرد .ناژنن هستند. .بزودی با آشنایانیکه

درواقیباصحنههایخودما نیتوانسته بودنددر« پواوارها»ء
که پرادران لومیر بر

بیاپند» بازمیکشتند .بعد

اکران بنمایش کذارده 

ازنهرها مردم بمفهای

بودند -واز دودین فیلم

طولانی میایستادند :صف

برداری خودچونهزاران
عکلس آماتور دیکر درآن

رهتن»
اچه
وتامکو
کیکه
عائ
ادامه دا

زمان  ,همان استقا:

ادامه دارد
۸

مودستیبلز
ععتفاظ واععقمز

ً

۲

کندهمووستیبلز »

کاندیدایی قوی بود.

اینفیلم سرود پیروزی سالهای ۴۶-۶۶

است معاشا یدام بدیخاسا

تیک و ادا
اهاهثررهای بصری .ودر
زافکرردالنوزکست ..تکن
ایجتجواک

دواستانهای مروم پسند است «.مودستی

بل » بی آنکه بصورت ماجرای جد
يك المتنای مونت آدمکشان بسیرحم

وههو

داستا نهای مهیج خسالیموسومقموده

وارست » داستاتی

۸٩
0
۰۵6۱0

ورهیهماج
آمیذ گ

احمنوع فیلمهاییرا کسقلدتان

است مسخره میکند و هممثبعا هامخود
را.فیلم

بارشتهشوخیهای لقظی وبصری

بطرزی دیوانموار از حیطة اختیار بدر

.ود مودستیرا بار اول د
میرود خ
«جهزبه
ماختمان گودان میبيتيم م
تکیههای مختلف وواقع_درجایی داخل
آبرهاءشیخ باوفایشگاهیدر اکرداوهش

ددصحر! |قامت داد وکاهیدر آ:
مجللی در ریتی مملوازمیزهایبازی:
جمیهای بیسکویت وقرزندان بیشمارش

,يكقلمأمخروبه که با
گرفته در
ترلین
ه پهشیوه آب  -آرت) دد بالاکبرت

گاهی مسکن دارد .وپلیکاروین . .زا
باراولدرحینعشقراژ یی بينيم(باژنی

پوست) ؛ دآپرارتانی که بامدلهاوهدف

های رنکی زینتیافته است .اگرلوزی
بازیر کیولطیثهکوبیتیز و نافة و با
سرعتی چنان نفسگیر ک اهنسان اغلباژ

پصری بکار رفته است ۰ولی اینها همهبه
منظور تقلیدی مسخره آمیز از سبك
,وی ,لوزی
خویشتن انجام شداند ک
تصمیم کوفته بوده بابیان ایشکه ددتمام
مدت میدانسته کجاها ازمرزش

پافراتر

مینهاده  ,تحین نامطمکن منتقدینش دا
اجری داده باشد .انمکاسهای آکاهاته

فیلمهای قبلیش چکاهشتی «مودستیپلز»

موب میشوند احتمالابه همین دلیل

ترس اینکه مبادا شکوه کامل طنزی یا ااسستت؛؛وقتیکهکه بین ازتوی شرایخوری

عنای تصویسری دا از دست دادهباشد .با طرافت ترافیده شدث گایریل
مرتباً میتواهدبهعقب بررگرود .آنسرا! نگران منظره است ..م.جسماً هیکری
کارکردانی تکرده بو ؛د اینهاهمهصرناً لا اندام دربالاییرتگاه که از بائین
درخشتی میشدسطحی .و اکس اننان نعان داده میشود  ...اینهاهمهاتکهای
.وئیکاویتی ۰
قیلا لبوهزیمشکوك بود که حس سنجش «اوا»ودلشتشدههاند م
نداد ,کهدربظرگرفتن آنظاشخصی بچهگربهوار و تاحدی رام شده مودستی
که مبین ذوق هنرعست ناتوان (یابی اصل نیست (يك دلیل اینکه,
دا بهدف بزند) نبتودیرجه
علاقه) است » این اش کافیست که هی بیکانهایش
 .اینجا نیز ترنساستمپ اختیارفیلم راازدستش می
کونه تردیدی دابزداید در
ورد
وقیة باژیکران(دیر بکا
باووش معمول لوزی آهسته ونر دباید .لیب
که به طرژی علیابصورت گابریل پالوده
رحکت«یکند .دراینجانیززوایاکفریب
افاك در تقشهبکار پیبارشردوهبل
آه و
شیب  ۶تباهاف قویه کت
۴۸

روانیش کهازم رکهدیگرانلذتمیبرد .دوزوفراموششدنی  وبسیارآذت بخش.
+
و هریاندروزوماییک لکریگت )...لحظاتی
سعیا-ستترمید
هنرپیشگان:مونینکاو
بسیار مخیوگشذرانند .لوزی و توسندث دب بمواردسایلکریشک تدرقاک
یلمبرداد  :جاگآهجنگامانزدن:گورث ف
سرنیاچرایرودامشکدوانیاولادن ,جوبانن ؛ و طرا ۳حش هیلدیارد س کاگرسردان  :جوزق لوزی س
تگلتان  -و991
رویابی فریبنده غلق کرداند  .فیلمی از «متامتتنط هلذ ۴یتطامولا
دربادة این لحظه وبرای اینلحظه.مد دیویدویلن .ترجمه مهران رهگذار

عصیانگر

واناهوط۲۱ ۱

»ر موجهر
 8فیلم «سیانکی عن

است بای سیتمائی کهنسوددر صد
محصولاتش را آناریتشکیل میدهد کهاز
یمنوجود آنهاچرخ سينكمت .بزرك که
صنعت سینمای کشورهای مترقی باشد
میچرخد تايك عده نانی بکف آورده
لت بخورند ..متأمفانهوراینصنمت +
مثل هرصئمت دیکری کهدرآنسرمایه
گذاریها یهنگفتشدهویاقتصاد کشورها
ارتباط وا باشد,هرکاری رواست بای
خوراك تفنن مردم رافراهم کرد.رعایت
کزر
دچیچی
هی

؛ هیچ اصل و پرنسیپی

نیست  . .تود درصد
دراین وسط شرط
اماماریزرژژده ت
فیلها تيامهاند که حرفیبزنند .کاری
بکنند,زندگیراء جشررا  :زمانرایکشی ساخته نشده.فیلمی کاهستپشتآن فکر
سوزن تانبدهند .نيامدهاند که چیزی هست :واحساسهست.احساسوفکر درچهتو
بتماشاجی خودثان اشافهکنند.گرغایتی خلاف آنچه دنیای مصروع ما را بخود
دروجود آنها منظور باشد این استکه مشنول کرده است» دنیای دیوانه دیوانه
همچونسخیفترین ومبتذلتریند لقكهاء دیوانه دیوانه.
ذهنهای آسانپسندرا بغریبندو مشنول
عمیانگی پیامبر و نماینده نسلی
و در مقابل پوليك بلیط رااز است کفوسط منافع وجاه طلبی جبههها
تماشاچی خودشان ببرونبکهند
له شدهاست ,سلجوانی که از قدرتو
آوردنتمنیات
«عصیانگر» فیلمیاست خارحازاین آنرژیاش دیگرانبرایبر
 .فیلمیاستکهبرای تخدیروتسکین خودثاث استفاده کردهاند بستفالهاورا
خیته ن
دشها ا
وتفتنوبرایقلقلك لذتهای تماناجی مکیدهشدموبیمصرف نبکو
۵

تسلی کهعمه ارژشها برایش مدوراجهه

بالین همهنامروی و نامردمی و بوچیو
تیاهی» افیشده است ,تسلی کهمیخواهد
مطایق سرمشقی کهدنیای پست .باوداده
مادی باشد.ن.مویلیتواند .شلیکه
حنوز بعضی ایمانها وعلاقهای كوچك

دارد ,ایمان یاف فرساندهی که قیلا
باو خوبی کرذهبوف ,لاقد بزتوزحیل
بخانه دهقانیاش  ۰پمادرش  ۰پیچهاش,

بسرذمیناش»بتما+چیزهاقیکهدیکرمتمای

وکاش بضی از فیلمسازان محترم ماکه
دست درکارسا
زدوهشین
دهتمین
شاهتارهایخود هستندفهتینردومیدیدند
وعبرت میگررفتند
آلندلون و مدیر تهیه فیلمها
شخصاً سرمایهتهیه ایکنذفیلامرشت|ه!
مپای برجوانی که دسترنح خود را وق
یاررد
سن
یگردا
وکار
م
چکناینمکیارکند ب
که هنیمچکیسشاوناسردا.فیلمیمیسازد
که بکارکردوت

پاونیسنشد واورا ازخود طرد کردهاند .کبا اینکه این
«میانگ» حرفآخ نسلی استانه.
کار تکرده و
تسه راء پرمشقتش را در

لی ک دهر هرقدم پاو دندات تغان
میدهد باید بازجر و محرومی و تلغی

«عصیانگر» با تأثیرعمیقو تکان

عیکند و در پایانزندگی بیتوقمی که دهندهاش  ,ب پایم دترلدختوالشوپی
از اوبزورحق زیستنآثرا سلیمیکنند .انسانی نوداهرازشفیلمیاست کهباحداقل
در لحظامردن :خووش چشمان خویشرا بودجهووسایلادعیرلی بامقدار قرآرانی
بپندد 
آانزجه يكفیلم خوب را بوجودمیآورد
يك فیلم ساده » باعلاقهاستادانهء
:قوجین
شد +ه شود :سواهخو
؛دی :
یبا :پراحساس ,جوان .گرم چ

قابل تعسق و قابلستایش ..فیلمیکه
+
بهتر ینفیلماین ماه وخیلی اذماه هاست +
هنرپشگان ] :لد لو سن لناماسارعب
فیلمی که هکس کوهظپشاتیف مادی
زندکی » هنوزچیزی باسم«منی»برایش زرژژده س ستاریست  :آلنکاوا لیهس عفتارد
باقی مانده باخد ونلیفه دارد کهبرود زان ک سوآهنگاز  :ژرژدلرو س قیلمبردار:
له
وسن
لو رتواد.س کاردا  :ل
و ببیند 
يك فیلم اعجاب انکیز

از

کار گردان جوان کهاین دومنفیلم اوست..

۸۶

فرانه ۴99-۱

یام

سرا کتیالدر
6۳۲7 9۳09 7
5۱۱۵۲ ۳۲

برپاشنهپافشدنبوغیردر آنهست.
پسران «کتی| لدر» در مجموغ دوساعت

کلبهایستکوچك که جلوی آن مرغوا
قبل اذوفات ماورشان زیاد ساد.
هبچنین ملك وثروتیکه پدرایتانظاهرً میپلکند ورشته باديك دودیآبیدنگ
وبخاطريك
جرقمار ازوست داده »با اساری همراه اآزن باسمان میرود ..ن.ين
است .پکسرتانیاهلدر» بهکتفماجرا پلان از چهسرء جانوین درلحظه ایکه
ذیملاقه میشوند .آرباب رشکهه در واقع دیوانه ازخشم  ,دندان بهم فعروهگلوله
اوآغاسب اکمشلاان,هماوست.
نلهپدر
ان
علیه ایشان وارد مبارژه میتود و ..

پالاخره مفلوب میشود.

ای دوششلول دا یکی پساز دیگری
؛ه
رنهداش چهذیبا چ
هیک
ولچی م
خا
عظیم وچه رعبآور است .

دکرفساسیلهونآها فیلم يك مقدار

درزمینه همینبرداشت «رفالیستی-

پرادران واینکسادر آنها چهزننازنینی

متأسفانه در دوبله پايكتلمه «جان ۱۶
در دهال «جاننوین» اینلطف دا دديك
لحظه آزینبرده ند

ست .هرچند
یی
پاعطالما کتکرارواروشن کرو رابطه بین حمامی» دوگالنیهارا
بوده (درسگیتادمیداده ک پهسکوچکشی
اندبهمدرسه برود) پرداخته و ی

مقدار ب اهینکه ازبرادران اصرارک:
اده وازمقاماتشهر
بسرملك واعلاك مآم

:پیضیدهکنه" نمیتوائيم :جواب
انظرکه ت

ماحصلفیلمی استيكمقداری حرف

يك مقدار کندوملال انگیز که بخاملی

بضیلحظهها؛بضیتماویرکه بطور
انزاعی وخیلی مستقیم وساده روحغرب

را وحماسه را مپرساند دیهنی است »
زدین باوقاد پیشمیاآ ید ودر گوشه تصویر

 ..ضمناً ما

قلسفه زتده

تکاهداشتن «دینمارتین» در پایان فیلم
چهبود و
3
(ان وانسهین مارینس
هثرپیگان ج
مداررلسهاوپرنسه:اپکلس[ردازلها وت
جارسملییتسچبم زرگوری-بفلیکیسدنیس
هاپرسسناریست :وپلیام رابت-آلونیس
هریاسکسآهنگساز | :مربسرتفاانتدیر
ا کنشده :فیلبودادق  :لوسین بالاره هی
هالوالیس کارگردان :هثریهاناوی.
یام

مسایقة
بو رکس
سکناشلتههنکام
تمایشفیلم پلنگه صورتی

تکارنده در پعت از این
فیلم.بهکار«پلیتادواروژ»
نیز اتارهایکرو :
کارگردانهای
پسکیاهریقهسبلتانطراح
وما
وه رده ت

ادبوااردیزننیخزصوسیت
خود .بخصوص در مورد
فیلم«مابقه بزرگن اهشاره

تونیست بووناو

ه!ند
خارت»
اند
ر!دنسا
پیه
حا

ولی عجیب آنست کهفیلم
حای این اشخاصکه طبعً

ضوری:

اوست  بچشم میدوره و

« کارتون
اصالت لام

تراز

فیلههایش که اینهها از

بصورت پوشیده,در کار کتر
دا ندارو

 .وحالایکنفرویکی
ليك ادواردز از اینب
خصیصه بنحوکاءل برخوردار

تصاویر اسلاید  ۰پیاز
آنکه طي نوشتهای توصیه
:انمها کل
میکند خ

کر تون
»ایش
اوسفتیله
هائیهستند  ,که انسانها
بجایشان بازی میکتند .

رپرادادند! یمعرفیآدمها
میپردازد ۰آرتیسته -

حتیاینامر درفیلم پلیسی

«صدائیدر تاریکی»(قاتلی

که تنگنفی داشت ) :

ویا در فیلم نیمه هثری .باحوادثی دوبرو میتوند

خره پمچتس بدوغتوي.
پمد تصویريكمیدان
چمنوسیع باجماعتوب لانی

« صیحانه درتیفانی  کپهرای مقابله باآن  ,در وسط آن بفیلم منتقل
(زندگی يكعروسك )  .هیچکونه آمادکی قبلی میشود  ,و ناطق  ,لسلی
پچشم میشورد .
دارند  ۰ورست مانند کبیر (توتی کرتیس) دا
پرسوفازهای داستان پرسونازهای فیلم خای ممرفی میکند .آینمعرفی
که پرای تماخاجیان هم
های او درواقع کاریکاتور «.کارتون»
هاثیازيك انسان هد
بليكادواردز ایشان هست » هنگامیکه تدونی
بدون اینکه خود باین  رادرمیانحوادثگوناگون
.ها میکنه وخود بتماغا
ر
وند.
قکافئوزببودانش
کاا یر

قهرمانان او همواره

مینشینه  ( »۰۰۰بامشاد

رویش را بسوی دودبسین

کرده با برقیکه از
دندا نها اطع میشود؛
۸۹

ای داستان ,کهطنز
آن در چه محلی بکنرد,
هتاسب پا محیطورساتتدة
قیلهاکستنوع قرار دادی
است  ۰از موزيك آلبانی
کرفته .تا موزیكکافههای

صورت میگیرد.

در همین چند لحظدٌ

اول همه چیز در

توصیف میشود.

دخترهائی که هرتب.

آ
کرت
او دا میبوسند »کا

آه کيركوآباتتجاعو
و

وسترن  ۰موزيك والس

دربار ت انرهاموزیكار که
در خانا شوم » موزيك
صحتههایشمشیر پازی ۰
تعاقپ ,تسخ» وقیره...

درچٌ اولاست؛ وهمچنین
لیایهایش  :وی سرا پا

سفید پوشیده است.

چآودنمخوب جرا

و فیلم چنین خواحد

است  .و دقت ک:

سراس فیلم «

بود :درهر قسمت یکنوع

تيپيكاز فیمهایها لیوودی
رنفنتگه میشود ۰
بط
کار آکترهای 7

میپوشد و تسام چیزهای

مربوط باوآزاتومبیلکرفته
تا لاستيك اتومبیلوچادر

و همه چیز سفید است..
و بمد بلاقاصلهنویت

متانلی ب

عمرفی قهرعان بسدجتی
است» بروفورفیت (جك

لمون) و دستیارش (بیتر

برای
دست انداختن همهچیز.

خالت).

آرتیته همیقه جوانسد

وقتی لسلی با بالن

پآسمان میرود  :ایندودر

است .عمیشه شجاع است.

استتار چند بوته درخت

بسيكوالنتینو عشقبازی
ی کته همیشه : فا
و از زتها دفاع میکند,
بسبك دکلواص فربنکی
شمشیر میزند بدشمن هم

متحركه  ۰واردکادرووارد
ماجرا میشوند(حیلاة سرخ

سرآیا سیاهپوشید:

یا نف قبلی با شليكيك

عترحم ایت  و همیته

تسیر »بالن دا سوراخ

شامیانی میخورد  ۰حتی
راسکا ..4
دآل

آزاینجا گتهاانلحن
تین دد تمام طول فیلم
هرد بدچنس؛ همیشه
لاس سیاهپتندارد  :و موزيك عوض میشودءويك دجار شامت کار های
موزيك مهیج فیلهای خودش میشود ,و بلاعا
میاحتی پبی ماجرا دا پسس او ميآید  ۰درست
ميشنويم..
متل«تام»در کلرتونهای
تام وجری.
درك قمرسیاء و

درا کولایی ژزندگیمیکند
پشنتشارینکدی(ووقتی
بلندمیشود؛ ميببنمارگ

مثل لیاس آرتیسته همیشه

دستیارش از میاندود,

وید ماجرای بهم
ریختکی وشلوفی وخرابی

اطاق میشود » همیشه از

قسهاتیکهدرهم مبریزو:
اتومبیل هائیکه بداعسل

اتوماتيك استء وهمچنان

بشواختن ادامه میدهدا),

تقاب غتا بسدست وارد

موقمیتها بنغی خود مسی

خواهد استفاده کند ,و

همیشاه چورشرامیخورد.
اینهاتماما کتهای
موف فیلهای مامت
ردو

ند

يك دخش زذبر و ورگ
که اذ .تمام بلایا فاد
میکند و بالاخره پیروژ

میشود
معرفی دختر فیلم
(ثاتالیوود ) در داستان
پاینشرح است  ۰برای
آنکه حرفخودرابکرسی
پنشاند ,دست خود دا با
دستبند پدرتوالت مرداته

مساقه

میپوشده حتی دبورگايك
قطعهیخ شناور .ولبایاو

یك
ماي
کلمه
فی

صامتاست.

امعاده .ویو بالاخنم
سکانس پرتاب کياتخامهای
بسروصورت کدییگر ,که

یآاودریکی ازمعروفترین

فیلمهای لورلوهاردیاست

وبایدکفت کهباوجودر نگه

وامکانات دیکر ,آنتوفیق
را نداشته است.

فیلم ازظ! شوریزه
کاری مملواست؛
اخلاقی پروفسور فیت

بهشگام بیداری صبحها

ودریستی قسمت ها
موفقیتکاملدازد معسل

سکانس کافا وسترن  +رقس
دختهاکیلی بوک تبدرل

آرا مصومانهو آرام

در شمن دختری
استکسیکار بركمیکدد
وبهتساویحقوق زنومرد,
ولزوم وجودآزادی بیان عامپانی ,او دا ازجا
واعمال پینایشانه اعتقاد میبراند ..از دوراه حبله کلف و دموای :پسدی 2
کلانتری که نشان خود دا
دارد ( ..اما تمام ظاهری
اتب
برای ژست سلامه شمشیر
يك مرد بیهوش می
هبرادر ی
ابا یکت سزیم ماهر نس ود
با قیاقهای رمانتيك در میکند :صهای پاره شدن
فیلم .پاورود ماجرا
پروسیه  ۰وارد قسمت
چادر لسلی نشسته  ,و در برد؛ چادد اذبالای سرش
میشود که اندکی
عتکامی که در چند و هنیدم میشود...درتما لول تازهای
چون دلبری است  :فیلم .درتماع موقیت تا ازنیلی جدامینبایدوجتی
سهای بکارو بطوی لباسهای شيك رنکانرگه درمحنهشمشیر پاژی :چدی
۹
دوروتیپروواینبيكآواز

لندوومدرن-توجهدورو تی

بوهبتیونیاعتنایظاهر ی

نائالی -ورود بلاگجك به

ودسته گلبدست پیت فا لك

از کاردرآمده ,و در واقع
عقایسند .آزادی
کارگردان چادهای هم داشت ,حالا که مردپراء
نداشته ,بجز آن فیرچه آمده ودخترك رامیبوسد.
هترپیتگان :جكلموند
آخر وانهدام قایق
باسیلی او دوبرو مشود
در این قنت »از ودختر از اوفرارمیکنه ! تونکرئیسس وود
رف
هنکاآمینکهها دپایابزهدتسصتوگقییریی ظاهرساامزایهعلووصموسرتتکهانيونعیهم دودوتیبروو ای-ن سنار 4
بليكادواردز س آهناز :
روک دریساچه میبرند  :دامرا دارد
هتری»نجینی  -قیمیردار
فیلمواردماجرایکامل فیلم
وقیتیادرنبساا بقه ,رالخارلان کاسرکردان 4
درجلوی خطفینال .لسلی پیكادوارد >
«زندانی زنداه میشود.
پیژن خرسند
جك لمون بازی ماشین خودرا براعاثیات
جالبی درنقشپر نسروسی عشقش پدخترنگاهسیدارو
ارائه داده .از نکاتجا لب و اور مییوسبزوعتی او
ت
سو
رقگیر
کمتعر
ین قس
عیکویند« .توباختی(» و
آوست .وتنها فکریکهاز این فقط مساپقه
دیدن شبیه خود باودست بلکه ژندگی وآزاویخود
میدهده بصورت این جمله را هم پدخترباختهاست!
بیان میشوده «من چرا
آوتجام؟»

مجلی زقس والس

با ادغامچهار آهنگ رقس
جر .هی و ک
دانشیترین مسنهفای

از

فیل امت ...

ضمن یکی از همین
رالسهاستکه د يركکتصویر
کوتساه ميبيتيم  برس
رو ؛ بايك مرد دیکی
در حال رقصیدن است!
مرت آراز
ماووهدیصدای
بتهالی
نا
اوه بکاوزچیکیباتصنیق

صورت ذیر :یس صورت.
گرفته است (قدم دیکری

بسویکار تون)

وج همان ماچرای

همیشکی است  .تاوقتی
هرد پیاعتداء بود » ژن
پدتبال اومیدویدو ادعای

بیاد بيآوديم در سکانی

پرتاب کيك,در آنهنکامةً

کيكهای پ نرده ک:ه همه
تیا لوآدم بودنده قنذ
ین پاباس رمیفید/
اکلبی
در میان آنهاتمیز مانده
بوده اما این پاکی او با
ظرف کیکی ,که دختركد
,ین
صورت آومیزند آذ
میرود واوهمآ لودهمیشود.
در این چنجال و
شلوغی این کاریکاتورهای
از این
نی لام نیست
چخصوص کهدرهمین زمینه
صرفنظراز « افت »هائی
که ورچند نی دار
طزآنمیز و مفرح از کار
دمردهاست
آ

تک آخ دستهگل
عروسی دختره انت که

نی زسو پیت میکبد

۹۳

 +دای فیم »با اند فیم این
وت دا دادکدال یمساق رم
و
کلف ال رآنه این عارخردان دیون
پخواندد :مب مادک »ما
دای یلم مرب پنوای تابر
مارهط آ ۵موده پردس قراد میکیرد و مرف

ننظقردوانتفاد ددبیناست -

اینفیلم بیادزش

ومااتبمعتالهاات 0اعمعشاعهسنی دامدوید.متقدممیات دز
ماه گلفته میدز ات هی داح
مت
ِ

و مخت لذتبغش  ,که با حسد اکتر
استفاده ام بهایشرقی قضایش دا
ك استاد
روا-
دباهحنی ز
وه عنوان سینمای محش پراز اجه
:حناً تبریسن
های خوب (متلا ص
رقاصه ) .با میزانین فوقالماده و
تگدوشکوهوز یین ومیایه فرمندعی
عاوه ای امسروژی ها لبوود
(وه ه تععتاه؟ عا)
م
دوسنداران نسوع شوعیای سبع

».با ستاربوی
ناد
سرودی
میلد
دوا
محکم وظرافت سول وایدر وهره
بردارکل از دینمارتین ( در
دبمار تی )ن درنمقنشفی  .فیل۷م
کمدی مجضمثلا دی دوم » فرافر
میآید اما به درون ترسی ولیای
»ه ی
<عغال درسوراخ دا
ملا ت
+ر فیلیهای اولیسهوایدر
پابه د
مینمای خالصی بودکه متاسفاتهینج
دیگر ثیت  .و ایلیاالیتهحدسهایی

اسمتیثباری فینذارسی  :بدوق

۹۴

شوخیها ویدون چندصحنهاساسی .
(4م) ۷ ۵۷, 5
۱

اشگهاو لبخندها ر(اییت
داین )
هسالیوودی شوته و رقته ,
 ۴دقیله طولائسی و ملال آوراز
احسامات رقیقهو متاظرسا لزبرع
واش اموقق
وراچرژو همرستاین ل
وایزبرایساختن صحنههایموزیلو
هیاهومر تبکردد|
|جاحدهینجاهندر
بم
این دورشته محنهبه یکدیگر  ۰اما
ساختن فیلم موزیالبرحال#روایز
ثیت ؛ آهنگهای اینبارداجسود و
هبرستاین حت دیر حدودکارهای
سابقنان هم یت ؛ ودد آتیجهوجود
درفیلمموثرثست.
جاونلدیروز هم
(  ۱۵۵/۱اه ۵مبه) ۰۳۲ 5

پمران کقی الدد (عنری
هاناوع)
متعادلو یمق وسختکند.
ببرداییدساختن هرحادنه وقتاز
مگیرد ووقتی ب حهاده میرسدگرزی
باورتکرونی نا مسوفق اسمتلا-ز
محنذ جدالکنادبل .شاد بخساظر
کوخش هاتاوی در زکملیفشههای
ناه برایستقدمی وسترن  -ما
درمحناً آغر فمییلسما[رزة جانو
)تاوی  #تتها هیجان و
موران ها
تحرلهبیشتری بجنک آمیآورد بلک
زیابی سنتآمیز مبارزة آخضریك
وسترن را هم از دست میدچدر
(  ۰۵۱۵ماع اه عممک ) ۳
جاسوسی باشلواد تودی

(فرانكتشلین)
تشلین یلاشتردوراندیای
مصول لین میم  +کمی آشنتاو

دست_پاچه ,اثمبباایهمتخصشهم که

میرسیم(باماشینهایی برای تسهیل کار
هکراانجام جر باکاریمیافت)
فقط حرفهایشته آشراتکراز
ماه صحةآشپرخانه باقایق
سوادی .وحتی_بیشترآدای اسولیسی
ردان دا (عه قراراست .مخلوق
خودتفلین باشد) درمیآورد
مها د رزوک من
واه
رعته قتل  .بی لول وتصیلٍوبکدست
ویراز فطاهای خوب  .بای کیرا
و(عرجه) کمیسعاحی کارآگاه ها و
روا یطنان با یکدیگر و طرزکارشاد.
تعوغ ساختنوزن کلی ودقیق فیلم ی
ترمش ککاارگررداند! شدتربهاایش
بگذخته ودر مرابظ ساختن سحنه ها
(ملا :از عذشته تساحسال هترييت
تلویزیون) یجواندید ! سادهواکرا
پسیار پدیهیاما درعین حسال سیار
شتیخش (وویون ۲امععا جع
مردی اگذزشته _س(یدنی

لومت)برغم يكقهرمان «ضدقهرمان»
و ناههایمیا مه عونتهارل +ي
فایاحماممخاتلوست ؟پرازترم
حال خویشتن وشار .پشترپخاطر
شف متاریو وشکت درخلقلخصیت
سول ( با وجودالاش داداستایگر)
و بخاطار نع در کارلومت :
قشهای سرع ک قلراد است سوفات
تلویزیون بافند واهدای آلنرثه
وه رای
(چه د زرسانحاضر چن
کشت بهذجته) ,نککار فد
همان حیلهای فنیباقیمی ناد
ی

مسابق؟ بزرگی (بليك

ادزونادده د ,ز وت نسگاتهیشرواخیدلزوخاهلاءق0ت)0وا
بسیهغنذهشتایآمر یک امامحدودیت
دنبای «کارتونرسینما ویادواردژ و
ستاربوی مرددش معس وی داوم

وشوخی
با متا وزندا نیردامنماینمیمازه
که چگونه ادواردز در چنگ؟ناه
میخواهد به سخره بگیرد مبافند
ملعو!صفرافت ادواروژ در ماب
لیات (و لجدوكندر تششاهزاده)]
تمافایست ۵( ۰ع ۳موی 09
مودستی بلز(جوزف لوزی)
نتدیونر و امروزی:باصحنه
راشای دیچادهمکدو لد
زت
(معووانع_ موتاعداو )0:۳بخ
.بوقعدول لوزیاحتمالا
چتتتیر ط
پر از «مفاهیم عتیق»  .سع لوصف

یلها نی وعلداهتندودرپن
شوخیهای خصوصی و اداها و برغم
مورلوزک بهربیختر صمحنههاخورده
فیلم اثری بیار معتولیيست  .با
حداقلازنخ تکه پاریکه اینجا
به یشماگذاشته چشندین برمیآد.
ی

۰

۹۵

فیش فیلمواگفريك
فیلمبرداران

حیمر وانگکهو
۵۰
متو ل :د . ۵۵۸۱کوا نوتک,چین .

 ۵۵0۵۷۱ممصصن]
وتورفلببنگ).
ل :یک
(ا
ین
تنلا

قفلهده [ل :ادا
(مواقعی؛ ات
 :ساکن امرنگ .ا
 ۷موارکاران غثن ( ولیدک:تور
ولدجیم) ابندا مشتژن حرفهبی بود  .از
ت
فستع)
فبلنمیبار
( :۳۲۹۱ ۷یو
سورلویر(لد :هربرتبرنوت
تاسی۱ل۳٩پ۲ دوامیمل)!ساداسجیپیزسمهتواصودرای دومزتیایخنتندش.د  ۸ .بهند؛ دقك؛ بخند  :هربرت
برتود)
جنایتتامل (ق :برتشوت
فیاممای سینمایی با
چهاد دیوار (۵؛ وییامای)
 ٩فیهای محرا (ل :وبم اع)
سمت مدیر
 ۰امروز (:۵و لامنای)
 ۱۳قوان جنابی(  :۵هوارههاکز)
فیلمبرداری
ماودایاقا توساطلس ( :۵ویلامق:
 ۲قبلهای نسوسشت (کارردان  :هوادم)
(ل :یلوبم کمروننزیس؛
چا ازمن)

 ۲هداج (ل :چاراین
دائولداتی)
هریت برنود)
 ۰هواره)
ویکتورففینک)
یلد)
فی
تد
لب
 ۲کرو هرقص (لد:س
پیزفردا( :۵فرتكبودژج)
 ۴نشف شکستن (لهر:برت ب ترو)
بابایغیرحرفهنی ( ۵ج:ان بایستو)
ر+ت
بله
هدیر(
ماش جائیی زت
آدم یکاره( :۵جانفر شیسدیلن)
چاندو جادوکسر( لا  :یلیامکعروت
برتبر نون
متریی» ماوسلوارثل)
پتربن (لا :هربرت برنون)
وگ(ل :ادیخ فون
دد
رردوشد
 ۳کب
 ۵۳آوای دره باريك (  :ویعتور
شتروهام .خشنند .دوبره وشتاخدوبدون
ینت
اوتگر ( :۵سبدنی اوکات)
نامرگردانوباعنوان «سلام خواهره پخش
چندانقبل (ل:سیدئیار لت
پااهدتفرایهن مدردرمخب(ب:۵ا انسصلیید(2ن:یماووکیاتل
چندمحنا رثلی .تکنیکالر).
 ۶آوازخوان ورقاص ( :هربرت پاهمکاری چار از ج .کلارد)
راایرفن
 ۴۳خودنمی(ل چ
برنوه)
اسبهایدریایی( :الودات)
ملودرام منهتن ( :۵وس؛ وددایك ))
۹

مردلافر (تو.سبون دایك)
مبهما نیبوهاود(ك:ربچارد بللاوسکی,

بصحت رنگی ,تکتیعا
جستجووراستامبول(۵نسام وود)
قلداشتهباش( :2دیوید باتفر)]*
شرححال یكوختر «جرو( :آدوارده.
رید)
گبل
:دلی عرفی)]
 ۵۳سرب زد دا
علات وامیبرز لد :تاد براویل
ملد درون لد  :ادم ن لددید)
پر اوشانی (د:ریچاره بشلایستی)
:روس همپرسنون.
فیحزقده( ۵پ
فلمبردادی اهنکاری چتر لین
 ۶۳انم( :ام ووع)
آلش بر قراز انشتن  :ویلام. ۵
هوارد  .یهشدهادتکرستان) :
(  : ۵تیمویلن .
ظ
فد؛
ام خ
حبار
دو
قیلمبرداری با همکاری هاتی عتیبرگر.لبً
شنم در نان )
:یکتور شو تروم.
زبرخرقةقرمز ( و
فیبودازی باهمگاری وژپ نال,تهیهمسیو
اتستان) .
 ۷۳سانی زندا ( :۵جانکرامول)
ماجراهایتامسا بر(  :فرمنلوراگد.

پصافدشاه (  2:سام ووم)
 ۴۴بیاتکیدودلدندی(:۵مسایکل

کودیر)
وسنت شرمن)
داه سخت ( لد:ین
جلادان نیزمیبند (۵دفتلرا قث.در
چخش شد).
 ۲نیروی هوابی( :2هواره هاکز)
:وتی مایلستون  .در
متا #مال( لد ل
امریکا مجدد با عتواند حم سلحاه؛پخش
۹
:ایکل کودتیز)
 ۴سثر بماارسي ( له م
:ائولواشی)
 ۵متصاد مه( ر
حملذ متابل(:زولتان کوددا)
مامور سری ( 2۶ .هرمن شوملین)
:ابرت قلوری)
علامت خطر(  ر
شهرت من( ل کدورتیز برتهاددت)
 ۷نودا برتیسی( د :ویشنت شرعن)
شم(ه :رائول واش)
جریمووح (  :دابرت راسن )
 ۸۴۹۱آفای بنندیتگوخاتة رویانیخسوه را
مساژه ( :۵ه  .ی.پورتر
بهتریندودان زئدگی( ههار س
دنر
 ۹۹۱غاب و باز(لك  :لوئیس د ,ر فاستر .
تعنیکال۰
:وثل فولر)
 ۰۵۹۱بادون آریزو نا( س
تریپولی( :۵وییمبرایس .تکنیکالر).
 ۱۵ ۱گاوهای دلیر[ل :ه رابرتداسن .ور
ایران «:ماوبازتجاع )».
 ۰۵مجدداً پاعنوان «مبادا فراموش کنیم»

تعنکار)
 ۸۳الجزیره( :۵جان کرامول)
متارة دنله داد در آستان  برودوی
( : ۵بای برکنی)
 ۹۳۹۱آنجامرا شجنایتکار کردنم(ل :بازبی
کی
او تمامدا رها دوید (  : ۵جانبری)
:ویدییکی)
بچذ اعلاهما (  ۵ل
(د :جورج ب)
مودب باش ل
دختراندلب(د :عایکل کورتیز )
خائم میگوید ف( :فرتك داس)
غبار نسوشرت من است(ت:لوسسیلر)
روی پنجه های بایعاد( دبریاثرایت) ۹ب۵ا۳دخایصلی به برود وی (:۵تیارنت)
شبای کوچك  زبکارد (:2
ایب لینکلن در ابلیتویرله  :چسان
ک۴را۰مولد)استان علول رآسمحبز دکتر اهل
ریخ ویتاویزن)
پييكك(ه :جوشو[ اوعمان .تکتیکا ره
( :۵وپلام دیتر)۵
مین سکوپ).
بچههای نب(  :ویننت شرمن)
 ۶۵۹مرت بت دذل (  : ۵اچماارین)
منت جاره (  +ویليام کابلی]
درناگ (و + ۵هال بادتنت)
شهری برایفتح( : ۵آثاتول ایتوالد.
 ۷برک وش موققیت (: ۵ما تسایر
فیلمبرداری باهمکاریسول پولیتو),
پغامی راویزتر( ند:ویلیامدیتر ۵ماتتندریش)
وارثرکپلررم.رد فلومدردرایرای( ۵ات:افیجاتنانستاروجز.
پدللووت فرکگی(ه :دالولهالش)
 ۱۴بروزی درختان( :2ایردنكدابر)
رون از ملد  :؟ناتول توا
کراذیی  +تام تاتویل) .
۷

 ۸۵۹۱تك,کتابوشمع( ۵د:یچسارد
کوئین  .تکنیکالر .دد ایران:ح«ربة
جادوگر » )
:ابسل
 8۵۱آخرین مردخشمگین (ل د
ما
داستان صفحط اول ( , ۵کلیفودداددت)
 ۰۶۹۱آهنگگ بیبایان (  : 2چسارلر
:یثبا
ویدور » جرجکیوکر  ۰انتینکالر م
اسکوپ).
تس ازسرزمینتوفان ( :پل عیلویل.
دلوکسکالر» سیتما مکوپ) .
 ۲۶٩هاد(مار ت رنیت .نباوایزن). 
 ۴9تجاوز ( لد  :عازن ریت
«حاکنهدرآفتابه)
۰رایرا  :م
چاناویون د
 ۵۶91جوانا انفتخار(د :آرتلدلبون

دسلکواکلره نباوایژد).

 ۶۶۵۱نها( ن :جان فراتکنیایس)
اینمنكمحتوم است ( .ل :د سیدانی
۰
پولات  .تکنیکاثر )

فیلمهای سینمایی با
سمت کارگردان :
۹ب۵ر۴وبقربرمدبهرداد :لستاین)*
|مجوی تامرئی (کادگردانی
 ۷۵۹۱نا
:یلی
با هاری جان سلج  .قبلمردادها و

آوینفوره  ,جوزف ویلر) .

فیلممای کوتاهباست
کار گردان ؛

 ۳۵۹دبای دا تین (قیلبرداد:
داتقهو)
دده ۳۹۱واتکحو يك قیلم
(نوان امعلوم ) را تهیه,کا گرردالسیو
ع
[0
+کاهدیدن ثبایش داده
قیمبردادی کردژ
درقیلم دبمرویاباسکینازرهایآن ,ورخشید:
مک ی
»در  ۸۴۹1مدتی در
شد و
قیلمیبنام و پسر راد درک دستی > تیان وادکه درچند فیلم دی ؛ شامناصلی
اکوار جدکرهاب+رد جلریاینطورحنکنارر کذکااشدتدکرشدد  .پفارزویش بربودهفی الستیا.ست وتدامری ومحیالل حکامضرمتمفودل
ی
و.هبا
کهمربوطپیت زنتتیاوزر تکاست
ات
از لبانهای فيك مد ... ۰۲61
(ذ « +تهاه و ۷
ترجمه نف ۰پیامی

4۹+

