انامه سناو د
وباوق«سینمبیتو»
_
وشد,دفریی
ش

۲۴۰۸

8

:ا لوابر نتیس

سگاذلشنه بخا طرفرلم
دورزش مودد علاقه
مر دشاه



لآیو برهتر ین !

هنر پیشهمرد

بسرای فیلم
و بسا نی لباب
۳

۳۱۳

[ِ #سیتما ی تو ؟ یناک

گذشته:

هر داش جیباع ورد

۷

و در

را آحر از کرده ند:و آ ند

او لین سالجیاتعطیوعاتی

ای :ستاجیعو |سسی :او
آینثهررست دور بماند :

ود آغاز سال جات

اهب9سال ٩
ختودع,خدسدت ب

تصورت
ایناتتخاب

 +شامل

رشتههای معتاف خاوعد
بووء کفخواحف آمد »و
در,
ت ه
شبدر
رتسا
بای |ن
فیلمای سال تذشته دقیتا

مورد بردسیقر اد گر فته
است ..وچنانکه

خواظيم

دید تیوتاسعیو کوششدد
آن بوده که تمام چهات

موزد نظیقراز ایرد
تاو ه دداین

قوب ست

تمام فیامخاگ مهم سال

امعیاز یرگ

تفه کن د چم

مه

ماخ

و

۲۱:ئ

حصوضصی طو یلا لدت:

هدچونیناست فیلمها ی
ن«ها
دور جشنو ار معا انجمن

ویاین

جای

تر تیبمیتوان کشت که عیچ

فیلمی ازهیجبا بت؛آژنظش

قن أثیبره

ایتالیا

۳

بشما یش گذاز وه تج

کهچدا کاثه بالمییر دادیم

مادور ننمداهءاست
دنکگ
بلع کی
عسکله  ۶ب

 ۳رن | هبو آنا

 1رانا تمیق لجا ای

تین فیامها تک ار ی

:

و

منظور

فف

۳

اي

ایدست  54دداین فهرست
مافقط فیلمغا ی راعتظور
داشتهايم کهدرسال تذشته

هندی » آثی«فر یتز لا نگفا»
ات
هیار
جز بس
ست ا
فو آذ
میت

برای اادین مر تبه و

از اععیازات فراواني

بازنفادسی نماش داده

بر خوردار شود ..

شده باشند .ونا بر این فیام
دار دسرتفهرمنظور

وهگرفیامیچونه
ن

مقبرة

سکن آجی آفست .له
در تعظیم این  3انتیخای٩

۳

سورد
۳

۳

9

 8طر ح سصحته بر
داي
شفی
خلم
دومت؛
دقت نظار عسیار
کی د یه

و

ّ میذول

اعنث آ ست که

تم

خی

۹

وسالضای

انتخابخودر اعرضهدارد.
سر ث لبر ۲

(بعریی فیلم ور
سال کدشته

بح تراعرنت

آ سار

وچ

ها کن ( ورزشهورد علاقه

اپسر
 8فیلم ش
تینیتبو« | نتو نیونی »
«دد

پمنوآن بهتر ینتارگر دان
فان

متو ات

شاد

شود .

امتیازها
زِ آییسد کار گر دانه

۴

۹
منم

؛

جرگ تورپ (ماجرای
و نیز شااژ اتشار لدو در ومه

نسیتساالیمآمورمخفی)
زا

هیر دضا  ۷ار 4لین و ابلدر

| احمقمرا ببوس ا

زر بان

 31واین کر تردا نان
بخاطر

این

قیامه سا ی

عر احل دعل ک)ا فر آر دار ند

سر ش

هدر و

(بتر تیبحروف الفباع ):
شا

میگل | نجلو آنتو نیونی

3

از ب
رچارد مك دو زا د

ارد
وت)
ووش
شر ن
ناس۲یو
باادامد خیات خودءاسال ( .ست
دیگی :و 4ب] اد

»:رس

۳

فختاطی اینسه فیلم فد لپ ؟
1

دب

کل

عبی
قشا

(سردادسر نوشت) کوستاب

بخاطر بازی در فیلمهای
بانیایت کمشده »و
«دوران آشفتکی۱ :

جوذف آوز به | ید مت

 8و بمد بیشترین

تور | [جادثهای دد ترتن)

یگلتنویل(حدل بهشتی)
مودستیباز ) جرک لولین

امتیاژ

رسد نف رو  ۶4فخوشی ]| 1

هاستر و با ی 1

را

1

مارچلو

نب

ی
ها۲

عچنن آین دو
کار گردانه کازه .واره را

فبیلطمایشانفن اموش

 ۶بیشخدست  6س فیلجیر داي ؛

اا
ت

7

۳

ت

سر

ت_ ی ای سس

رت سم

ت_ سرت ز

خر دن
زودنل 6
ن۱ستان تیایم

 9ببلی وابلدد و
تم فامعتر تا

آی!.ال۵.ا

تا یلایو رف| -
دبوی؟ .

خردن

(9

فیلهبرداد  :هراد۳

قیلهبر واری
8

سیاه و سفید :

اطی
 ۵لاس اساوکبوخمپ
تتست
فیلم .ی
[۱

.

اگی :عانر کید 65

بحاطی فیلم «هتل بهشتی؛

متیفیلم
دماح ای و نیز ی»

اثر لشالیوفر بن .

: 8داجر ای و
آنی
هزایه
گساد  :للاوشیفر ین
بخاطی بازگه دفریامهای

بخاطر بازی ددفیلم «ورزش

جزایتا لیانی؛
و»ا:ا
ددشب

مور دعارز قد مردشا» ۰

و

دبر ود

 1آغر و ؛فر دا».

ترین

هدر پبشه زن
۶

مسآمور مفی)  -هثری
4

م(نچمينسيا,بقه بزر گك-

امن پوشه فیلههای  9شیپ »

ورزش مورد علاقامردها )

و «سیموله

لاد تسود وز تعیال ( عتبل

وماناهاریه
ت

سینیو ده» هش پیشة فیلمها ی
 9وهای

بالولا نزتریس

انقیگا وا

ژرژ دارو (استا فیسالاص :

و دد مراحل
بعصدی « ژآن مورو

۴

عسمچنن این

دتررا

«دورال آشفتگی» .

و

«هشتی) .
8حنه از فیلم شب
ص
الر « ۲اتو نیو تیه

۳مهای بزباناصلی
فی
 5درسال تیه در
ای مساعیدوضوسبه فرهنگی
قر ااسد و ایا ۳

ددایر آن.

چماعت خاصی

تماشاچی

این نوغ فیلمها  ,موفق
بدیدلفیلمها لی_گردید که
ایوش
هاگومیدی بنرمی
هنیچ
۱

درغاه الرهاکز
« 8ودزش دود وعلاقد م

هیاهوی اد رو بسن

رد
ستهتتن
هرچس
اینآ ثار ج

۲

چ

: ۱

بهترین طر
حم

رنه

برای شیج:
 0سر

۳

قهایشا:

اثر «دیچادد بروکزه.
:رد ,ایو نالد
بدا
بخاطی فیلمهای «عودستی
بلز»  -و «پوشخدست»(یا

هم

ککللهش ].

 ۵وامتیاز برای
*لکساندر گولیتزن و
فهثری ما مستد* عشتر کا
آمیرفیلم

۸

سر ذازسن توشت»

( بتر ثیبحروفا لفیاع):

بر قاعن(.عبواین

پأسترونه ) -

تیان ی

(پیبریا ئولو بازولینی) -

پلنکت (لووکییئسوکونتی)
فیبروی دیوانه (ژان-
لو کودار)  -جنفنه تما

شده (]انر نه) -ستار قان

گتوو نی ان
ید (ووکی

و ( ۵/۸یفکدورفلینی) .

دربار؛ بضی از
ریشداره
دم
اینفیامها ؛ ه
دقیال .بستشده ات

ره

حیکت تمام ده
اثرآلی رنه
سار گان لطیف
اثر لوکینوویسکونتی

انحیل بر 9۱دتسنماتبه
| آثرپیبرپاژولوپازولینی

ِ

ور بارة آین ۳فیلم 5۹
بزبان اصلی دیدهاید

در صفحات بعبل

بعشصیل بخو انید

زه
آین ا
لا ل
سس
نو

جیکت تمام بیسدحاست
 9ز او بو بوژو

یش
نیا
جا ن
بله  ,اوضاع دد اسپ

وی طیحجیز عوش
دادد ل

لمیشود .

 +ثل اینکه آوخیلی در جبز لیاتدقيقي میشوی .
لی
درچز لیات نله  .و

ان کلیات سر

دآزمیآورم .
این "فتارگ است پمرعنی و هدانت کننده
۲یر
ار «جنك تبام شدده جد بد تریی فیلم ل
(اجومو نعان) بك | تاد ی
ه
وبد
وهه ب ..ود
ن
اسیا نیولی است که عدم تشکل وهمآهدنگی دا

بین اعضای بعدود نهضت بیادزه بنها نی علیه
رسده و باین واقعیث آن دد داده
فاشبزم ح
است  :او ه پاد بس دورود ومی لوشد بهبا فوق-

هاگ خود بهود کی اعلام يك اعتصابعموهی
ر! شهما ند  :ود بارس است وعنتار رسیدت
بوش
خبر آقویف دفةای خ

است:دد پادپس است

ومی ۲و شد لدیلی براي توقیف آنان ندزخود
بیدا کند » دبراد یس است وباز نی که دوستش

میداد (اینگر ید لتیون) ودخت کی (ژ نویو-
توژو)  5عدو ار اودا ازمرز با با

بر ااف3

جعلی همتی ساخته است بعاشقه مآیند " دد

اتر را دار
بد ل
باد ٍسي است واین احساس ما
۱

۳

:۱ 9وهو اعان و ابنگر بداو لين در صعنهای از دجن

بران را ؛ ازعمان وقتی تدسی
 ۶تمام این ج
سال بیش شورعشد

 ۱اارذیگر لبمونداست.

قبلا آغاز ورجوق خشچجسیت هاگ .۲ار

ارهب خاابا چاك زمیته سياسیي است ,این ما به
و
میا ععیی کین است

تت

ب ال

اصور رت آشا یروا

باشد (در «مود یله)  :چیری از لدشنهو معد لا

تمام شسشه :خوم آیتعه جنلت باید تمام
شود و تلقی جیابك وق شوه  ۹۹۳حجل دد که

ژیان حاضر (ذد و جک ماع شدد, ]:
لي دد عوره
تد وحاخر و
شیم
ذو ل
آمیگ
ما

ور ٩ دون گر دن زمان کار مشکلی استودر
ازنفیلیم اخبرش شگرد درون گرا بر در[ تجا۳4
افکار و
ستهرا ا
وبدضاق دید گوب ندانداده
ورو آن شده
ميشود کاباا در ما یهفیلي بافته ج
بای او
است عادد واقعیت یل ودب گو :؛ و
واهراژیبحدا طا  . ۱سطح بالاوغوشیندا دای
ش
اسبه ابن دنیا دا اشکیل میدهید

۳#

 :ز اد یی

دجفهوم عنم  ۱لیعدوال

 ۳دب ابح دشود ,جات

ادام داز ده و لیجنتی کد ما درطی ست
سا لد تشه

ابهامپث [دد د هیرو شیما عشقهن» و در فیلم
شده فیقو و | اسع به
ای
دبز
مستنك نشب هه ) با چ

ماع شدهه

ٍِِِ

د ناه وم به گذشته تعلقدازد.

| با قیام  ۳۳ ۹۳۱هیشو د تسدو ها

يك نوع نبليغ دانست و با اینکه وفایع
هر فا

سیاسی

زسینهای

تعوعنی

درآ

چهره «دیداو 1است؟

بای

جدا کرد

هعلی

یتست

که

ده

هه

مشئل اسب

او
سییا سب

کو»  ۹-۳رش

ار

زبادک

تسی دهم
دارد.

انجچه من سعي تردهام نشان بدهیقعدات
همتاز کیو ار تیا طی ۳۲

دب

نیرا یات

خت  9شندیی و تون دارو این اهن ۳ ۳

۳
تمام شدهه
۳

انز به ,ی | فیلم نا که
نام دار وه
ندوب لیل:

اول! بنتکد چولب چات

بهعدم تفاهم وعدم شاوستیعنجر میشود.
اس

جر اازشی کت فیلم در جشنو ار

کاز :چلو فیری شد ٩
ِ۱

أین موشوع نشال میدعد تسه

چ

چیه سچي یل دارد کد اژ

دو لت آسعا با

توچهبهاوضاع داخلی اکیشنورجلو گبری
شود  .شاید افی یلك فیام مد قاشیستی

هیا بعئوات یت «ءو لف» برایخودشان
معخص کنند .آدم بهترین هذرپيشه های
هرد ودلا» بهتر ین فیلمیداد  ۰بهترین
متصدی نور را کته ميتوانسد پیذا کنده

سل بلتا بر یه میشف :این  9 ۳۳ای تون

تخاب هی مد  :نیت | هت ین داستان

تاراحت اي کی جو ی در انصورت فینی

من سایر

توانعنه آنی| یاحافیلم تبلیفا نیرجابدا
ناند.
وصاحب فرض بد
سب عمکاری شا

کار گردا نها قاسی ات مشل حیسکاكك

ععد ار

یادف بهداستات توبسیهای قیلمخو دشان
باداستات نو دس

فیامتات «زرژسامیرتن» از کجا شروع
شب

توس را ائتخاب نتند .ی

نند
کی
انتاع م

 ,بعلاوه یلم

شا

من

بر اساس داستات هاني است ند قبللا آوشته

نشده| ند .البتهاینموضوع همکارگ سیار

5

ج -طبق معمول» دوستان وسیله
آشتاکی مار | فر اهم ردانب

ی

کفت که باید باسامیرنه آشنا شوم جون
تار سا و

صیات

سی -شا

خودتات را باك #مو اف 8

مید| نید داستات نوسسیها ک شما:ه کیرول»
متا ر شبا در شوه

روت

دی
دط
دکا
سب ؟
ننو

ام

ی

داستات ثو سین اک شا سو قم

فیلمینخاوی حور دار ند ؟

«شتر کي دازد.

 ۲و مور دل؟ ً

 1دودا " نویسنده « هیروشیما

نزدیکی دا بین منوداستان نویسهیش

و

«سال تذشته در

هب هر که قیال درم

حاه تناو  3و

مت عنام تدوین چرا :و لی در جرپانا
فیلمبی دارگ

قح

س -شمایتبار کفتداید
زٍنده ایست  +-1میتپ

که فیلمسا ده

گییرد و
شکل م

هار دی باد  6ادعور هیرسا نك له شبا ده

دشن تون میشود  ۰معنیاش این است که

خلق موضوعهای ختواوندعلاقهایتدار بد

موقع فیلمیرداری ه نداصه ساژی »

غالبا به انسان این احسای کلی دست

«یدعد که شما فمعای ظ اد بی٩ مسا بل

فیلمهائی

که در آن تصوین سبت به متن

داستان دردرچه دوم اعمیت قراردادد.
ج -ادن دسامنتقدات است  5-4وضع

۱۳

هکینید .؟

جع  -پله ولی نه زیاد چوث اینکاد
تباشعتویش تهیه کننده
خرج برمیدارد و

هیشود  .منععمولاصحنه را باهش هیشهها

حنکت تمام شده

دا بیرسی مکیند وجمد هن بر اک شروع

مي

قیلمیردار ی اضر

بتار بر دوشد

ید

ظججسین

ر نخخصی فا بابنخاطر
کرا یا اه نی

که ليم  ۳حقیقت

من ب بکی از هکل تر ین شخضت
عای فتلم مور یل که آز احاظی شخحصیت

کري
م

فیلمباشد« ,برنار» پسرخوانده

دعلن» است  ,ععئیصحله

دوع  ۵سیر ه

که دزطی آلنه بترارسوار عراسپ ان
داده یشو 9ش تست

س  -فیلم « مادینباد ۶صفرنظر
بنوط
نبه قیئی وز ییا ثرای آن ؛ ه
چز
ا

آ

الف سعی می کند ب را معقاعد کند که
وبا هعت

ج  -موضوع مودیلروابط پیچیده
ایست کسه بینيات عده افراد باهوش و

:گر و | و دتها ثت چو له

اه

یی ظ

دار

حساس  54در «بولونی» ژنه تثیهی کنند:

ج س یکی دویاد شده که عنوسط

وجود دادد  .قبلا موافقت شده بود که

ذعشی

فتلفی وارد سیشفا شدهام  ِ#قدرت

هاطی روز ساعات معینی بدولن توچه به

از تضاو یسی فویا

صحنهای کهاشاره کر دید | قتابمد رخشید

شوم و علیرغم از دست داد معنی این

خی | گر فده

ات

۳

وضم وا فیلمییدارگ کنيم  .در مود
وهوا طور استتنا یی شلیابود

.

تصاو در کعالاظم راضی

سس آیاشپاهتر نگفيلم «موریل»
بای کیبجه» اژجائپ شما تعمدی است؟
 2سب حریجا لیی ات

فکرر تا

ابزات دشته تصاو بر

باشم  3عار ین با د

قی حد تفسه کعل»

تشکیل میشود  .تأیید این مطلب آن که

دريك جشنواره.حلقه اینفیلم پسوپیش
داده 1

داوجو د

را اصلا نکنید .

تیش

مس  -پسی هیتوانستید فیلم را سیاه
وسفید بسازید ؟

د
ن کر
دین
هیه ثف زدند و تحس

 .بهرحال

خابلايیلم اضااثضهافهککنيم کهک <هخیال فیميیگکننيمم درف درفیلم

ج  -ند :من بطورذاتیو باطئیحس

علساتی تیه توا لیا

می کردم کر تقایرای*عور ول لازم است.

درز و کا منیا

مجا ادتعرقمتها (موز ايك)
تست
او ا
یبد
می

این تماشاجالن

هن

داشد؛ اون ار تجبا را
تلو دن

کیدهاع | و آماً دزرهور و وا

زسید ثي

 ,سك و

ایهاد تنم  .درفیلم تقر ییا * ۰۸تعاهست

تردید نشال ترس وهدعی است  4هرد نی

در

 ۳بگانها ی

واینها فقط بصورت دنگی  :جالب

#یل

از آت 1

آغر | شود

و

۳۱

کشفت دکهرا ین ,

معاشقه کند:حی هید ,
ظ هجسیذضا ظم میم ذد : 5
شب وعد

هیروشیما

؛

! وتاحدودی

«فوریل  ۷فیاموبای حدچنگ با لااقل

شد اخعلاقات نازدي «ستند
ی

 ,در هورد

و شیما » داسخات عشفی بها ثهای در ها

مایه ضه اختلافات نژادگ فیلم نیست ؟

ج س چیآا :ولی این دوعوضشوع دد
آفیختدا ژث دی رب که

فخلم کاعاز درعم

هبیات هتیکی ووابسته یه دیگ که هسدند
مشاصده

تهیسه

شده

خاعره

بشبتلی از اشطل در

 ۳1تا عیسو 2

:قیال شین کف کام تاه

از قیلمهای صامت الهام ترفته ساشم :

میا احسای عللاقه ریغ لودگ نسیت

نها تميکنم ] .نچه من متصوسبا آن

ررم موضوع«وجدان» «ووفوفه
دواکا
سر
است ؛ تصوبرگ از تخیل در انجضایه
عر و تکیکی دی

دذاشته و آینده ئیست.

شائنده

 ۷بیضی اذ فیلمهای شها

از وضع « هیروشیبا ؛

اشخاص را

یی

عیلی جرک که

ج  -غالبا از خودم میپرسم چرا
فیلمها کمن

فيلمهاي

بود 

هیا

شدت

نان

داد و عن درفيلم خودم سعی کردم آن
بیتفاو تی دا برسائم کتههرد تست د.ه
وحشت جشگ ای نشان میدعند :ما

در «ینخال که جرفاني زنيم نتتا ای
دادیوا کدمو بته تیم

و ایهوچ کس ندشن

در این است که ما تفکرات

«میبینیم» هثل فیلمهای  :بروسوت»و ای
بهشکاي ذیگی

یلمهای
در
ديم  .ف
تی
درو تی٩ر | عشاهده م
سادق دا یل بای تشانه دادت

خودشات ادامه همدهند .

فک ده عضی

تیلهها توس ميشاداندا ه متام کته

ها الف قکی مکیند که *..,

ثمیا ید که اهمیتی بدشد  .دممر-شلشمیشه

خبوهردت ,خوابیدت و عشق ورریدت

 +تصو بر شا آز «

ز ند گی

بچٍ _ باه معااوه تشاتدادت اقفر یه

قمهارنرو ی پر دهمو ثرنی وحقیغت گر ایانه تر

1

سب جر | اخاطر هه بات چشین نقش

با
را در فیلمهای شما بازی مکیند
ان
ماسا
عیب
خحو
خساطره و با بهای آلبه ش

ارت
در ک
 -آباخوختات زابات گ

«موحنوت میدانید 5

نج ب مفل« ,استروگه « ,مال

و

هی

«فرانژو » منخودم رابین ده سل قرار

شود که شما نظی بهعائی دراه فیامفايه

یسوم( کلوژی
سدا
درادر
تیناکا
میفظم. :م

.

عتاخت ار دی تحقيق فیششیههان انزو

کناهرور نوآر ) و هوجنو .معداکسیباین

فلفاگ قراهیي

۴

تب

ینوارد ٩ ۸2-4

حنکت تمام شده

اخیر ال

کو وه

ار مت

را دب یو  2آوددند

نو ام

در بار 5تلو بن نو شته استل

آ نهاشرابط ۳

۴

کهاز لحاظ مالس

۳۷

براگ آینده سرد بر قاعهضا ثي
تیا عت

ساختین بویت مذل یر وشیما :راممکن
۳

دار ید 0

۰

اس

آ یا از کار کار کیدانانا دسگی

اید
تردگر
فثی
تا
بت آ

٩

ان

د کتابشانه ملی » هآمدم دا فورا بیاد
« کن| ن داو »( نامقصر فیلم«عمشه رگ کین؟)

میانداژد  .بهمین دلیلهم وقتی «ولز»
برای ساختن «محا کمه» بهپارپس امد :

ایستگاءاودسی دا براف ژمینه یی از

سحلبههای

انتخضاب 5گر د ۳ .سگاه

آورسی باه کتابشا زه ملی  ریاد تقاو تی

ندارد .آدم وفتیمعوچه میشوه که حتی
صحنه اعا ۱

غبر عجد دادرد

ازفیام

عیداشت غیتقن؛غی کوشدتا

انتتار
با

گس تین ۷

تس
نی[

هیحالپعضی و فده

جور دیگر که 9

ی
ی

کارگروا تیا ها ا یگنس

شمادوست میدار ید ؟

چ  -بله « ,چنینگن » کشهخصا
خیهنا ختهش و بمنخیلی چیضاً آهوخت.

سلر
شکار
ین ۸
»,
اچدی
هم

 ۷و ظمچنسن

«ماجر اهایه رگد یکسون *  .خیال دادم

امشببه لندت ببروبیونم

نهیه تنندهای

شه
شدد
آلق
عست که بتهیه اهر ی! عا

بادآور عمشه ری لین  8تب خسله

ول یمسا

۳

تداع

دو سعتدارم

باسم

فیلمی که خیا لش را ازمدتها پیشداشتم ,

تن
ها تا

ماه

 ۳سس خیالدارم قیلمیبساژم
او

 هدننبهضی اصزحنههای «تمامخاطر ات دنیاه فگرعی لدم تسد بشدت

د گر

اصولتدو ین

بخاطی کتابی که

با , ۵

باشد

حدلت تمام سدح

۲نذانمامشده»
 9ج

ند.
تی
«نآدنن» استفاده م

آخرین فیلم « اآند نه »

و فعدزرو بط اد به کو4

هبچنا که از سیاری ار

با «ماریات» (اینگرید
تولین) است که در پایان

حصا رم گرعای

 ۶رنه و

هی

بدخا لت او یز در

«رخوردار اس

٩ اج دل

این

هبیشود .

0



فسوی

ژمینهعا یمعفاوت باضر يك

۴

(عیروهیما عشق منسال
یال)
واررینپ
مدرم
دشته
گذ
فرگها ای داد د .
دابتتیاله

آینیسیت :

عاجرا

داستالنه در

طول سه روز

ائفاقمیافتد ...ان

و 74

عنعکس میشود  :أوینکار
امه اش قطم عا که کو تاه
نا کی نی در طول هسیر عاد ی

جات

امی::

و معمولا ] نچ*:دیه کو»
فطر هیکنف

 ۲مشسداز کا

همانچینها کیست که بعداً
اتفاق میآفتد و عقداری

در ایسن فیلم نیز آنکر
«عروف خود  :اپدنبردت

که درصورت

قیدهای زهاني و عتائیدا

د گر که او

 ۰۳ند دچی هستو آنسته با شب
و زرآه
و  ۵هي آهده..

وعازوه
بکار گر فته است . .ب

 ۶ار هه هی 5و ید:

«دیهگو » [ ایومونتان )

ههمتر پنهسشله  +ابوحای
«رجعت بگذشته» ( فلاش

تخیلات همیشه فانتزی

خویالی نیست  .حتی

(نژویو بوژو ) در پلعان

بك)  « ,رچوع بیانده »

از نوعی الام

یزقات
دا
خا نهاو در دباد

(فلاش تووادد ) دا کار

یرود عصی با «نادین»
هکیند

بء

«دیه گو » يلك رابط
اس اسیا ثيائيها ی فر از که

در پارسی  ,باداخلة آن

تج

۴

اینست که | نچه«دیه وه
بیان با شرحادثه و یبا
فکری » هر احساس

و

تشوراست  :و بر آگ عبور

ادرا ککهیفیا لمود بخاطرش

از مرز.از بذر نساعه پدر

داه میپتاید » پن پرده

۱

ای

شگفت) نگیز برخودداد
میشود  :که دد سیادری
موادد تیکیرار شمان
جریا نات عادیودوزمره
است > ..

باینتر تیپ است که
خی ل قن عملی یی

ین تین3

ا گدوهییان»:
نیه
«د

الوین بار ور سینما  ,یلك
را بعله تین گرد وحشمقت

:

بوچود آهده است.

که بت عتقیاری کوتاه 

وذراست .
دخترانه  ,ک

فیلم « شوب آغاز .

«ویه کو با اعار بان »:

شروغ هیشودبو بدوتپایان

که در ای مدنها

باتمام هی ست.

کید قبلی  بیکدیگی :
عطشی ؛ باه
آ میت

این ستئوال باقی

هیا ثف گة ]با  1چیه کو

عوغق خو اعدشد دا« خو آت»
مآدر یا تمای سگیر اقا
در

و ایا اینبار اعتصاب

عموعی بة موفقیت رو برو

خواهدشد ؟ آویا ماربان
اد دهگو 6

جو اعدتو | نست د

عشقباز که بخته  ,سجیده:

ور آخع دنه
 :ا

تیش
افست .,
بت عشقبار فوخیر |نه
ویاك عدقازیه رتزا ند.ودر

اب
ترخین
اینمیانا « ت
عاصورت کی فده است.

ملحقشود .

 ۶زنویوبوزی * ده

 ٩رنه توداستات توس
ده کو* اصللایك

و شایت

قیلمش « ساهیرن " باین

سخوالات پاسی نید هند:

یا لباق ام م سرا که

وفیلم در يك « فوندو -

فمواره برای او دو دثیا

[ تعنه » طولانی

جو دق واه
و

ات

از یکطرف
حعیقی

بابات

هیرسده  .زیر فیلم وظینه

:

دبیای

و خارچی  :دسا

انجام

خود را تا همینجا
واوو سیم

فک

وق

دید

تفش « نادیی  ۶ب بت

دختر جوات و بسیار یزیا
و ناد این پادسی  ,و
ایتک ددتو لین» در نقش

«سازیات» بازن کم تیا
مشخصات

جسمانیو دوحی

ازع .

و ددهفا پل آین دو؛

تو

سیاستهت|  -و از طرف

دو باردجا نشین ؟سیکه بقدل

< ایومونحات» مغل عمیشه

دیگی  +تصور یلك دنیا ,

رسیده  ,شده و میرود تا
 .ماس
با طرف ود

داز یههی

آیده  +امعافات ضودفها,
آما بخرودد

آیتدو .

چنگی که شورع میشود ؛
و جنگی که خاندهمی با ود

در پاك مسین

در یجی و

تحمیلی :خود بخود صورت

هیر است .
از اینجاست که ین

بينیم » .تصورات فراوات
اوولیة «دیه کوه دراوائل

فیلم» کمکمبصورت واقع
در میایند  ۰و انفاق

میافتند .

باین یی لییمپا دی اک

بگیرد ِ

و

هاویات

۶

سین

بالاخره وارد تشکیلات
یه
را

است ء تا  3دیه و ۳

از خطر

و دامی ۹

پراش وجود داریا گاه

کننه د وناقینطهاخعتاعی
۳

روات و راسدت

شام
این آخنبن فیلم
دآان ژنه » سیارگ از
طر فداد ان

او رز خوی

تیا فده انست ..اضا عتلن

ما اکیانملترین و پخته
ترین فیلم «رنه» در سیكك
باه او دود.

ب  -خ

 :آلن رته» پر رنه

سیاه و سفید فیام :بدت

انسانی وعشق ورزی دا :
و جبه وتو

دن یبا ی .دن
هینبا با ثل

ثٍِ

۱۷

 ۵فبلا دام هیخواست دلایلی دا

که همیشه باعث شدهاند درخالاف عیام
تراجبع بهفيلمهايم بطور کلی و سار ان
اطیفه ط سا اس » تحصو می :کیت

لعم ۱

توضیحم عدطي.

ن وحی آذسینما حرف هین تمختی

جریح هیدهم که
در مورد قیلمهای خودم .ت
شده
اظر
ما بث عدو هی را ددر ب

باشم .این

وعی آداگاحشرام است سیت به تماشاچی:

که تهمت موی نند فقط بخاطی داستان و
فهدله تسه آن یه سینیا مبرود .در

واقم تمأشاچی اعروزی رای دانستن
آمه که عولت خوانته او بویت
ی

پلیط میخسرد و این دا بکمث یرده

سیخما هیخواهد بداند نه قصه پردازی.
در

دورد «ستار

ان لطیف دب اکبی»

یال مکی منامام زاف خر هجویا

شکسته باشم لویچون باید یکبار هم که
شیم انا عدهها بازی را که

آجات

هیکنند فیلمسازی #چون» و «جراءی

ساختن فیلهش دا بگوید  ,رعایت کنم »
آضا  8کر دنا جنل ومه رازم است . .فان

جهت پاسخ الوین سئوال راميدهم :این
فیلم وت فیلم جنا؛يی غیی هعمول است.
آ نیا توی تا لت

» و مر ذا شهار هد

و لی بر أهه رو یاه تجلر ع ازداستانچنای

ترراژدی» کلاسیاك دیگری را اسم خواطم
دورد ۱

ادیوپشاه یکیاز اولنداستا نهای
جنائی جات اینجا مقصر کسي است که
ه درمعرض اتهام است اودب
ماز
هتر
کم

دراول تراژدی خود را بمثو له تنهاقرد
نادوران
اش
فیگا نهمیپند آرد.شا بچدتیما

سوفو کل بااین اعتقاد ازنثاتر رون

استنه

شت
للیوس
عند کهمقصر اص
هفیر

ویچنین توضیح آسانی برای
اردیپ ل

تماغاچی آمروزعکافی بینتاو اودت
را فقط دهرمان حدی که خودشراتقر نبا

د:
متهم سداند :حاضیاست .تکبرنله

بهمین ترتیبدد فیلم عنصحیت اذ

مکارن
دومتهمین مفروضآنانه هستو لی

معلوم ئیست که آنها متومین واقعی و

قربا نيا واقعی باشند  .دز این معشا

اشارهای که به «اودستی» ( )۱تیدهام

بخاطر سهولت میال بوده.مفلا سا ندر! :و
ی یر
چهت شرایلی رس
بسا السکتی است و جیلاددینی بجهت
کنو
هفوعست خارج از

واد
بن
دهن
و
خا

0
لاد کی

وجیلار دینیعتهم  .و لی این ذقشها در
و اقم عیجو [ثد اما نس

فساشد 1

ابهامبودت » صغت واقمی همهپرسوناژهای
فیلم اس

فجن

آ درو

او بي ها ما

شو تا شا ندز ۳

یا
جبن تو

ممقو لسبی

میطلبد,ولی بلاعکس با دئیائی مصادف

قهتر ین تضادها و وف
مودی ک
عیش
هم
انعا
دری
وت
سنیر
تای

مآیلا حاکم است ؛

این نزدیکترین شخصیت بسه وجدان
تماشاچی اسنتت که دنو دد ود

درست

وا

دلیل اینکهنمیتواند توجیهمقولیبرای

وقایعپیا بد .احتمالا تحت تأثیر هستقیم
یرات»
ج

وادار میشود که نهتنها عادد

هر وف تبوف را

پلکه مچبور میشود از خود بییند
کناحی
و |قعشده ی تداع ناه
وه

اوینت ( )۲هیاهتدادد,ولیاینجاشباهت ٩

داا ل
اتست
ظاهرعاستظاعرآسا نهدریاجعوب

۱

ها

وه

هت

2

آیا
ار

وجود خودها يكساندراءيكجانی  ۰يك
جیلازدینی پنهان ثیست ؟
خلاصه توعی

صحنه برد ؛ پدید
ددسست آوردت.

داستات جنائی که

مهساچرت داخلی و

نان رودانه

ء استفاده

گردهام دراینجا معضل قدیمی هی بوط به

همهچین آن درابتدا رون و در بایان

اتروری ( )۴تحريم تردهاست سولعر ا

اطعینات شجاعت آهیز آیسکه چی زک برک

برای ان مخال کاعلیاست« .خماگین ترا
فاد بهود؛معماه» بتشخصیت ر نانه

سكت
ار ي
تا

 .همچنانکه هبرار شخصیبا

قهدیدن نخو آهدبا قت  :دعار مشکل کاوش
درون خودمیی داز دود معمایاضطر اب
آور «تبرد» گرفتاد میا ید

کمات هيکنم ودینتی تیب مقدمدای

انیا همهخوامل
سینت

«نار یخی» اساسی

کهورآیجاد یناخ میدخا لت داز تد

نون اغمرل :ووانیانی ,اتاقبیل)
احتیاج بفعدالت وحشیقت  ,عدمرضات

ی «جراءی یام آهاده کردهاع و هعتشد

چیسی و ا سا سیسا تخر |  /بجر انز ناشو ثی

ةرههایخوب
ه ابزطشده ام تدم آهر و ک

(هدر
او ء ویالاخره درام خانواد کیش ک

مشاهده اجتماع ععاصر و سائل آن و

شخصید فالی تسه در الا

یاختن تعابیر بش و غیر عتعارف برای
آن :وسکیی شم ایست کهدرا صوال ععنو دی

مشتراک است) وجدان ساندرا گت تاتین

از شخسیتهای ایناجتماع ؛ کهبوسایلی

کر گردم

«وافعه» (باز گشت بخانه پدری) دچديي
وجم مشتل جستیدوگ حقیقت میافدد :

حقیقعی که عمیقاً باآتچه کهسا ندرا

کيدهم آمدهانده از نقطة نی عینی
عطا لعه شود .
عدجب سقامند ان کار
ارین متن د
عماً ب

و دا

بات

تفاوت

دارد ,حایقتی ورد نا لگ کد شحصی

خودم که ازخود برسدهاند چر | عداز

چون اوشایت هر

فیلمها ثی باروال تادیخیء مثل دتو-وو

ی و |دسرجه هی پنداشت

کوبه دراهکامل آد :تال

نیو اد شلد :

تقریباً شبیه آثاد کم رشییل ( )۳دا

این تتییب سانشرا وقر بانیان او
(یا جالادان او) در چهار چوب اجنماع

انتخاب ترده بودم  :شريكت فیستم .

معاصر ,جائی برای خود میبابند ویا

فر اد نو بوز پامکت :موضوعی احساساتی

یرات
ج

|جئست که شور در نقشهام موف

میفهمند که دییگرجالی براگ

آ نها پیست

شوم «ستار ات لطیف دبا تیر» :ییاز

وازطریق ترازدک خودشات کمت ینید

گذشتهمن شباهتخو اهدداشت ودنبا لاک

یخودمات وععنای
تاواقعیت وضیم تخاد
 ۳بهتر دفهميم اف اجسازه داشتم

آنچه کهامروز فکرش رامیکنند بآثهار

سزت
یشا
پبی
خواهدبود برای مطالیی که

ال است میکوتم  .فیلیمن فقط ازنی
وحدت

اسبیژعان و متال * بیخوردهای

عایهای را که در ابددای حرفدام بان
علاقمند بودم ازسر بگیرم :میگفتمامروز
بیش از ««يشه بهسینمای که راحع ده

نمایشی بسیار مپالقه آهین  :و نماهای

بدا بات آدسی صو رت اسنت .ع#العفیم

فراوان بکامیشییلهای قدیمی «عایر »و
«لوپوپیك» شیاهت دارد  +که تماعاً

«ستار ثان لطیف دب اکیر» تائیه اسن

اقا ام

سید

علافه روژافزوت

است نیت استشتاع ه

معطوف وخیان

اینهم پاسخ «چراهی ساحتن فیلم.

سااشئددرهاست.سمطوف عذاباخالقیآو.

براي خاتمة این مقدمه بهتر ا.ت چند

رفه
ت
روی همالبجن یه که د

آ نو ۳

کته جا لب و اطالاشا تی از ریزه کاریعاً

 :رو کویا بر نس سالیمّا را فتأگی

دراختیار خواننده قرار یدهم در مورد

کرده  .وفارجای دیگی ازمجلسید قص:

تهیه کردن یعنیتبدیل لموضوع بهفیلم»

لیدیا

۳۰

ن

1

:1
۱
۱0

۲
اس
5

1

۳
۳

ستار ثان اطیفب دبا کین شاد

«شگلن

این عنر بش

دز خو د تال دارد  :بلیکه

انمشو دمااحظه تر دل ) ۵
تتی
سهم
الع
فدطا

حتی اذروی اندام (وبخصوص چهره) او
که بدنارهدار کی که داشتیمشمیه تصویی

تغمیر کرده است . .عسله از اشفا ناشی

نان اتروری است .
برای دادت نقشی مادد به دوست

ترین فیلم من بوده هما نطوریته ضمن

خیلی چیزها درهمان ضمنفیلم بردارک

شده که مواد فیلم روذ بروژ فراعم شده
است .باید بگويم که ازجهتی هم خود

کقهامکت|گردسرمدنوهلهشااهرامددآیرنطهاقصکتاایررشدگراانسیی
گدرم

پرشرفت

رام هائیت دد طی مدت

فیلمبرداری و از چهت دیگی شناختن
یشگات له «عضيهاشات دد
تشر یی عپنر
آخرین لحظلات انعضاب شدند » نید

آینموزد سهیم بودهاند.
بای

نقشی اول دائما کازدیا

کار و یبا[د را در نظر داشتم ۰

تین

سحسیت

سا تدر | قس و متاستاسی

عزیزم ماریبل و نقشی جیار دینی بسد

ریچی غم اشکالی پیشنیامد  .پیدا تردن
شیکل تربود .تا تموقعباژ انسورل
جمان
مدجبور
گرده بودع.و قتی اعاب ش
کنار

شدم سمی تمم آو درا شناسمودر نتسه

رو بروز بیاًفریشم|نتخاب
ار
شخصیتجا نی

ما یکل کدرک کهروز فیلاز فیلم مدآ گنه
اختا  ۳آ و

بوذ ؛ عاجرا

دوش  .یا

عم ظماب ماد

جوا

تور

پیش ]فد

ولی فنکن هيیکنم این آفر پاش پیچیده اش

بهیچوجه تفاقی نیست .
شاید در طبیعت خود فیلم بود که

مشتخعصات اوتوشته شده بود.آنهم نهتنها

وول
باقمد
بایستی با چد وجهد پدید می

آچه که سادگی ظاهریگ عیموز
اذروی ن

شدصیت ها بشی  4بدشوآرگ :

۳۱

خود اسم هم چندان مشک

نبود

قبلا گفتهام جتو نه موجود آمد و حرالا

اضافه خواهمکرد کهبسیار خوشوقدر از
اینکه در کشورهای خارج هم پذدیر فته
شده  +گرچه تلفتلش اول بسیادمشگکل
دا مت :
ودیگی همین ؛ يك فیلساز بدون
تعصب وادعا چه میتواندراجم بهفیلمش
بگوید ؛
ژان رئوار که ازاولجوانیشعاشق
عبر هیا سازی دود عادت ذاشت

بگوید

که سراميك و سینما ار این جنبه وجه

شتر لگ دار ند  ,ساز نده آثرهمیشههیدا| زد
چه میخواعد یگندو لیو قتی کار رادر دور

تذاشت هر ثز مدرستی نمیداندآ یاواقما
عمات جیزی خواهد شد که میخواست و
با کوچکترین چن هآ تاظم متفا و تخو اعد

ْ

دود +

هن ه ستار ثان لطیف ابر  ۶زا
کروره تذاشتهام بارش تفش
مدتی هدید د

اثر طولا نی بود و بعد از جایان فیلسم

 ۱و|-اوع |]:۳۵عجموخ سه لارژدی

خضطربتی از

ان
آثشربل دبهارف ماجر اهای اودست :قمهر
ا
ولیبت عشستر
آدنون ا
اء
گر
اساطایری یو ان س

برداری زمانی طولانی هم قبل اژزتدوین
هیچشکس

ن.و|د
کشت
گذ

هي فیست تا با ندآ با این ٩
آرواح ۶

معلوم با داز ه

اوه

خو اجك پخحت

وای ختم کلام ازعمه عمرانم
یانه  .ب

تک مک زانتیاه قفا
ازت:
یین ن
تصد
مح

 ۱ویی

خیاط ؛ تدوین کنندهو

بخصوص داستان ویس فیلم ) و همة
« تازهکارها * ( فیلم برداد  -متیر تیه

اطفنیا نت عسيولوج:دداابوری)

اثر این فیلم پیچیده وسخت و به ساده

تیینو آرامترین وجه ممکنبوجود آمد»
«مفر آمدیوت | ثاتم

تجرمه

بکاهاتخو اضر ش الکتر .مادم خود کلیت

منستتر را بتاعقام خون پدر ,کشت.

 -۲ووواوع کلبتمنستردا فریب داد
شوضر او  7کامعدون را لشت و دلست اور ست کشت
رای

موسسا فیليسازق
 ۲اواج 5۲ج
ا۲عا نیکه لت لا یر ۵عواواو 8شنر بیشاه و

کتردان تاأار اطر يشي وجودآمد و دد
لدابت سینهای] لعان سوی باث حقیقت آرالبی

غنیآر,موثرواقع شدوباعث شدکه لپوباوک

 ۷میا موود نوکارگر دا ان لماینکیماك

کادل داير داستان توبسی ایام موی
] تااس

 :منوچهر در فش

۱۴۵۷

سبی خودد | نجوود لباود ی [ شب سلت

سیلوستر-آخر نفرمردان)

ندد | یعالیا
یکا
لو س
فحیءه ا
 -۴و ۳۱8نا
وسا گذان آن تاحیه ۰

است

مبهای
قندمطل
بای
س
« ستار تان لعایف وب
اپ شدث ذاستان
ایر و «
ل

۳۳

لربستن

سیمایر وابت باز 9لبه

نوشته دنام اسیدمای شاعرانه» ببارافن
تعجبی نیست اگر اولین سوالمادر بازه

تعشیمی بافتهته :او از سیدفافهل آوریه

و آنیا به سینمای کلاسيك پا سینماعا
تشر وسینمای نو با سیذهای شعی قسمت
گیده است.
از ایتقرار ها یاو لیتی رایمنوانه

اً
نمنظر
یاحب
ستص
پا

یاسیم.
شن
فا

ان لو نی تومو ای ص میریگ که

شما پین «بزات شعر » و «بزان نشر» دد
سینها قائل شفهاید بر چه اساسی فارد
دار د؟

پیر پائو لوپازولینی وقتی من

اژ_ویات فرب زباتعنی نمی عیام
هیچگونه تمایزی بین آنها قاثلنمیشوم؛
3
ات

پاژو لینی موز دخاصیدز سینما

 +فنها

نه معاطن | تسکه او دربن

حالشاعی «محفق :د استال و سوسینما ثر

استبلتکه ]:نشاطر که او که سیتماروی
آورده افددجت ختبا اف دیگرگی را
 ۳را ۳

تج به

فیلمش سیبیا  ۳اختر اع

می کند و باین ترتیب چیزعه بیش از
غنای بت مه لف را ارانه عیدهد :بعنئی

وه سیئیبا مقاعی دقیقتی و نرعتر ازيك

زبان و وسیله بیان میبخشد  .مصاحبة

من (ژان  -لوبی تومولی ) و برناددو
ن
ا جر
ییدر
بر لئوچی باپیر پاتولوپاژو لین
ایونچشنواره«سینمای نو؛در «پزآرو»
انجام گرفت .واژو لینی فقذگ هی سینما

این فقط بت تمسیم بندی زبات شنغاسی
است  .ور درون یات روش زبانشناسی:

پات ژزبان شعر گونه و يزكبانه

نشر

کونه وجود داد  .ها درادبیأت بوجود

چنین شکیکی فاثلیم» میبينيم ثهیعضی

ازشون معل قافبه با پادهای تفییر و

عبدبللات دستوری

کل

امعانات ژبات شمی را

ششی
کر
بتات
عیدطت  .روشن اس

دا شیوة

یی ات

قیی و امتانات

یود

سیار

د ادا هحتو یم ییاد  :دد

سیذما هم بو جودز الا شکعورزمسات تشر که
فائل شو دم -

.لو

اما تصور نمی کمید تهعرژ

این دو یال دد سینما غیرشخصباشد
ژیرا بنظر عیرعد که بر خالاف ادبیات
در سینما مشخصات فنيی خاص

برآف

تمیز شی و نی وجود ندار د؟
زاو لینی -چرا ؛ بدون شاك تمین

این دو ذیاث دد سینما سیارهشکلاست
اليم
نی
دش
يرو
مر م
توز
در معیاری له ها هم

اضولا ژیات صیتمیبا چیشت  ,فلا سا
مستختبی ام از ا تفه ابا

و واستکی

مستقیمی بین تصویر کوالام وجود دازد.

۳۳
1

و

ىا تمیدا تیمآ نیج 1

1۳

ربا مععو لی 1

ک+امه» معنشا میدش ؛ معاخ اشدر سینما
جدعجیو عهای
با » صحنه

از تصاوی اطاذف مشود
.

سیدما ما

۳ 4

است یاخین ؟ واین مسا له

همچنان مفعوح است .

ربجات
نم له لگ
راطیع کرد که درجه

پس بان سینما هنوز اسراد آمیز



#

معباری

اجسر ال
استعیال

بااعمال يت « ذبان شاعیانه * باعوامل

اشقر ؛ اما باه تال هی اعد داوم

شعی که درسینما باطبیعت :هدفیا ووسائل

تلتجی بی
ولاراق
صند
یتوا
که اینتمیز می

سینما که پیش از هرچین هورد عدل قرار

بوجود آید.

هیگیر ثك و درشر الطواقم کیایا ندشستند

خود من اینکار را بطریق عملی

کیند  .آبا ازخاال بات
تناقش پیدا ه
«سینماه نگرگ* ثیست  5سینما میتوا ند

كومعترضه
هيآم
تاد
وجاامد
و تبجرعبنیان
و نه تعریف دقیق ميگويم  :زبانه شعر

مداعیوجود وجایگن پنی يكبیان ومعنای

وهجود
در سیلبا آنچنان زبائی است ک

شاعر انه باشد ٩

دود اعن دار آن احسان میشو دهمچناً که

پازواینی  -ننیدانم این نتوال

دا فا صاه

شمارا باید درجهعی فه یات اععا لیا نی

در شعی

تمعما ی ام

|سا

ملدستور که کلمات زا عو ساخوهان
او
ع

مطر میاده علفی تنم٩ پك ایتا لباک

آه
شاعرانه اناحساس مکیند  .حال ک
در سینماف نش ؛ وجود دودین حس
ویات
نمیشود یعثیتلاش و اسلوب نکارش ب

بیغ فیسست د ای راعش

ی از بچهداند ریات بات طجییت ک نا

حضورم لفدر آن
در آن محسوسنیست و

است .در سا تماتسیشها» ياتطیعیت گرائی

بظهور نمیرید .

افراین تعرشف قایل

بمنمیگوید « ,زبان شاعرانه» يكز بات
با

کب لا

چبر که وجود دارد  .آینحقیقتی است که

قیول داش باید دید که تاجه جد میخوانه

وایستر ان نگ هرد گنل برمید ارم :

درینها شعر شفت وأیا اصولد شمن در

فقط از آن جهره فیلم درداشتهام ودنگی

۳۵

پازو لینیی

بارف لینی  اینجا وكعمل مشاعف

(و لی عملی کمال مطاوب) وجود دارد .
عمل اولساختن یاتزبان ممکنیافرضی

وقیاسی است بکبت تصاویر .دراجتماعی
.ر.
تو ی
ستصا
اایه
که ارتباطش فقط برپ

کف ی ور قتاسس است .رها من زاب ]
امروژعاعادت کردهايم که |فعارو تصوداتی

قاس وننة یی خافه عاسی .دا
وجوديك تتفصکوریرییاهمه ایناحوال
غیی قا بل اددالگ فیست .
در دشأهه غبر هقی

وچ

أ نباشت ٩5

اس وممیتوانه اماب

بکار بردت يك روش عللاات بصر ی ونه

ژبانی را برای ارتباط بایکیکی دارا

بود  .باین ترتیب عمل اول سینما ثر
ساختن و اختر اع گر دله جات لت ععتی

قساسی و فرشی است اذ واقعیت که
مین تا را تصو دی بر واه

غیج  .ال تصور تنيم که بات نسونده

پخو اعد چهسرة این
تصدو ی کدف و

8

آقای بیتو اوجی دا
جفحات ععددی

را

میب هیچ

لت معنی خاصی برای آنها که بکمات
تصاو بر تایکدیگر ار تباط بیقر ار میکنند.

ی
سبر
خاو
شاعتص
عمل دوم سینما ثی آخت
ولام شعصیخود
زالشخصیخودء ک
خود م

میتوان باینکار اختصاص دحد ! وبااین

عییاشد :یز بان شاعرانه او.

اورا مدلن تیا فچدسمسا زد هو ف او اعد

علیرغم اینموضوع .امادر عینحال:
یخ سیتما کهعدجنان
ار
آره
نظر ععا ات اس

ال ژمیتو اند طنیعت و وافست جهره

جک ناراب ایا وتو عاع او وات
کرنیمد
را تش

 :نمیتواند متااره سینما

طاسیعت گر | باشد و ارگ را[ اتسام دهد
5

رام
نیس
سینما فقط باباث تاصو

هیدعف

پس روشن است که سینما صاحب یهد
میسن که طییفی یب  9.شیگن  6.استر :
برناردو برتولوچی ت و اسی اس

شمچئن عیگوئی که زبات سیئماتی ذبائی
توص

پایدار است نوظر بهتناقضات آن» ترچه
سینما دارای آن جنبهتماد گرائیاست :
اما هميشه هم پایبند هرذ طبیعت ترائی

خویش است و تسابحسال همچنین بوده
اسنتا

ووچی  -اتراین مسرذ پشت
بارت
یاشده شود بنظرت لمیرمد که پس
ضگذ

از آن سینما بهيكتوصیف ویتحشرعطلق,

میجا زگ است ,

باه تب ملق تساویسی .آهیا میدل

پاذهلینی  -باه .

بآرووچی  -در این حال ؛ این

فیشو وا

تشر یج بلت چهره بايكت شیثی  :تشر بم

ارف ليني ع چرا  .اعااین مسأاه

با

دیوط عیشود بدامتانات وخصاتعی
قبللا ه

عامیعت کر ایا ند

هي توا اد

ادن

میدان مجازی داشته باشد یافقط چيزی

استعارهها و تصاویی ذهعی میتما ی .

نیست يچكزكا چهره بواتشیئی ؟

من تصود نمیکنم که تا بحال هيچفیلمی

۲۶

توا

فا داش اد فرز طبیعت ترائی گذاشته

باشد حتی شاعرا! نهتیین ایا

کوداد این کلامیسیسم دیده نمیشود .
بر تو لوچی  -این

بر لووچی « فیلمهای د برسون >

(اسیسیسم جدرید فیست ؛
جرهت آنه.
نیی ت
یوس
باه لینی  -در

؛ ستی

ار دودارالبعه بابرلو لوچی ک

ام ظ مینطو ز 3

پارو لینی دختي

پروسوت

چاپلین ..

بیس

بر تولو ج ی -در بارةایسعهفی| لمغل
تودار

دا( ستا»

کرمعللشا سس

ما

نهاکددر نظرعا

میدا نی و بیآیچه؟منظورم 

کااسیاكت شدها ند چولب خوبعیشنا سیمخاث

داثاینروش را
ش

چیست وفتضاو ال چیسست ؟

اف لینی

پذظررمن فیلم «تحقیر» فیلمی بسیاد

کاوتیاهه بو ده

قرا ده

۴

فیس هاگ

ایتا لا و

و

زاره لیتی  -شاید تو شاطی که
خودار

رخا" تَ»نی|تقوقیه ٌشین  ۵تلو هس و د  ۳ ۰بدأین

متا له دخاتلاقی مس

 ۵دارد

توازه
ثكه ب
تا ر

ر ادوستمیداری  0آو جلو ءعأئی

از اسایید زره و
کوچلت

۱

.

تاره دالاسسیسم باشد کهاز

آن حون تودار است ؟

و استادشاتمیدا نیم کیسست قیفر تسش

ال سمیسیسمهتلو زد

| تقوتوت عراقین سوم اما

ن
ویات
ککار
ایت

است جدمیگو   5؟چدسینما کرکی |تاد سا

میفیتی

بنظ رفن تحقیر  ۸فیلمي است

د:

کریاز

تقریباً باتحقیر وخفم درست کرده است:

9

وذت حرهت
درأین فیام اثیی اتنما بل ل

و اشعه عاشت فر هگا قیانسه یلتا .دوره
قشو تالسمات [مدازدور تاد أ زرابخو دودبده 6

اعولاه مشوی

نس
شبکی  کب

دیلقت

قزر

ن باه مناج

»کج بذتاز مور | حسای گرائی

از آن

سا سیهمای شاعراته  +گفعید که ندتنها

و فا

۱با ِا

وسولفب مسیون

تخم یو ل کزوما

کنا لقن تالاعنیسوسم ون و اقو 
دم

آن

تمیافته

رضایی

[متاأسفانه ار رزبان

دتم

اس

ر هی
داستانی آن ۳

فارسی در اب «عضيی

مع روف

اد
سرگاز شوم  ۳۱دید :

آمیسمشیوه تعیین شده وقدیمی ومهر
کواد
و زرده

از طرف

از

قرتفونده یبناطرف  +فرهنگه ایتایا :

یات فرعنتث شهرستاتی و
است .باین تر تمب

کال 0

و تقورهسم و قس ی

کشا شهیر سعاًی

دهفین فلت در
دیشور

1

در
ابتعا

و دوهی در حاشیه اولی نوعی تنایه به
۱

باترف لیفی .-بقوبات این خو فیلم
ووق
ج

دار د اما دو دقیقاًعات فعلمتت دور

عمق یات فیلمر  تشئیل میدهنت  ۰جعهی
و گت

۳

از طقات مادوت

کار گرگ

انتو نیو تی لیم  ۵دس لات

است ؛ بلافاصله بادآوری د نیو بینوآلی

کال مسیات همس نمچ

این «سیحیان بیچاره» همیعملم یآ ید .

شلد آودئیارآدادید

مخابا ژیبابی و بی ناضی ثم عا  .اما در کار

۳۷

 ۱تماما روماه هار أگ

خود دادد  .اولی فیلمستدی ددبار؟
درم
مو
وضم وجود اخر ده انسانها اک ج

1

اصلی فر هنگ اما لیا قاسدسلا ور
[ثار

در دورد آ یار یا

ی

ایعا یا غبر قا ءدل تهدن شیها لد

خعاو ط

هبدهند که آثاریاز بعضی

مسیصیت .است .

ایا لتی شده
| قاذهيسم

ری

این خصیعه دوجنیه است وفدیولم رادر

یو بتمواختی

# ۹۳طت ۳#

و لا و امیش

بموازات وعشاز ال او ی جن بان وه

دمسی

ابیت

راتشکیل

مینماید  :کسهد ریت فیلم  ,فیلم دوعی

بلی وجود فك از ذ م فجو سیلت کامسات
است  0کو نقو زرمیسم

در آت حضور

دوربن

است :بتک ایندو اشتایتزکن ا دستاو یز

ااتا
سیطنلاحات سپشناسی ترجمههای
8

بنظرت یات

ابزنیکظسرومناین اصلدو تانگی

باژو لینیی

روح وعوامل غالب رنویافهرمات خویشی
درفیلم ,دستاویزی برآی زاو یدید خود
ازونیا درست هدند
و جو د داد ند ۳

 .اما فیلیها ی هم

مبتقیماً

دس و ر تا اول

شحص و فصتلم و له ساخده شدهاند و
آژاد سر هستقیم » و جود

در آ تسا دار

تدارد ومو لف دنا ۳

از خازل هیر هسالن

هایش امیبیند وعمه چیزرا بااولشخص
سدعات
تعی دلب مبکند .الا
ار[ لت

کود کوشی دا:

اهر سغال عطر ح نت و قاس

ن#بتجاید ی تهیه کنندهها و تماشا ترانه این
سوال

| مضطی باند از خود کودها ند که

آبا این سینمای جدید ک,ه قهرمانات و
موضوع آ جیگ  ۳دستاو بزها لی بای
جیانا غيرعستقيم عییت مولف فیستند :
چنبه «نمایشی» سمنما دااژ نین نمیبد؟

پاژو لینی -من هیچوقت معنی
«نمایشء را بدرستی تفهمیدهام  ...آها
بای هرآئن واقعی  ,هعتم

است :

هلا دا ند اشاعرو لو یله | بتالیا ای

قر نهسیندهو جهارده! شمی کنوشته است
 5در عنحالشعی د مش
از خود  ۰شیر فعسکن

آنجنا نده سر

کا است درخارج
دک

الهی و

3ه شته بو | ثث

قرائت آنه دد دمینه دیگرگ و برمینای
ارزش مدفاو تی است .
میجموعاً داستان همیشه یکی است:

اسزتدهای با هشهتدی الن.خویش و۱

علیر شمخود بوجود میاأورد .ایسن فیلم
دوم فیلمی است که مولف جرات ساختن

آنساخته چوتنیراش
آنیا نداشته ,بنارا
غیرممکن یاممنوع بوده .ماحتیچوناد
نهظورقعیت وشرائط سیثما و دابطه بین
فیلم وتهاشا گران غیر قابل ادراك جوده

چنین فیلمی بصورت اول شخمی و

که

هولف بعاریت گررفتن يك دستاویز

که من آثکیف|تار آذاد غيرعهستقيم هی
تاهم :یا ژدارد.

با۳

نبایشی درمعیاری که مولف واقعیتی را

مینما یاند وفیامش نتیجتا از بت نوم

واقع

ثرالیخبوردداراست :لم و بیشوجو

واگیه است ,مگ

 ۳ ۳4فسلمسا زگ کاما

ووباشیم که دراینصورت
رر
تاخود آ گا* ب
جی یله تما نشی قین ز آهنودم خو اصد کر د.

اما کمات ثمبتنم که تاحال چنینچیز ی
دوجو آمده باشد.
.ءل .لگ  -ااجزحتمی

آله اننست که این دو

اسنت ِ

کانسگی سینمایانو

بهتغییی طبیعت داستان ازشکل کلاسيك

آنا مج میشون و قواعد داستسانگوتگی
را بهممیریزد:خواه برای طرز توصیفی

عذفآن
یابر
اول
تازه و خواه اص
بازو لپنی

.

در #سینمایشاعر انه»

بکطیغزیر قا ابجلتناب » داستاتبجا نب

هستش یا ساخ* شود

دعدیی اه

فنگیهیسکم دفریلمهائی که دیدهاع :جنیه

او از ۳

نباودکه پیش میدود  .دوشن است ده

در سینمسای شاصرانه
سرودن شعی  :اشعار

مولف بجائپ
سینمائی و نسه

داستانهعای

هیشود

سینمااسی متمایل

در اینجا مسئله ارذیا بیشعی پیشهیآید
شمرشتل و سبك  « .سینمای شا انه :
هدف :آخر ینش توصیف قصهمائی است
ته در آن عامل اصلی ؛ پیش از اشیاه
و حوادتث  ,سك ییات است .
ر.ل.ل 2سب شمسا در شین حالشاعر 1۳

سیذما گربد ؛ فیلمهایشما منطبق با این
تعر دف ای سینماي شاخرانه هست ؟
پاذو لینی  -فیلمهاعمن شایدباین

بجا نب کدوگلیساختنهمه فئولسینما تیم
کشانده شدم چولابرای | نکه بتوانم| نجیل
نفم
کر ی
را تع

هیبایستدر روحیاتسومن

کفتار آزادغیر
حلول میگردم  .اینچا «

مستقیم » پیش آمده ازیکسو ازدید خود
من پاژکو شده اوزسوی دیگر آزديديك
مومن ۰
ژ لاب لب

اتهتلاید اه

ان

تاره سينماني شما را ازا!همدعد بعلت
| تسنبت که نه ول شترد های

تادهای

جریان تعلق نداشته باغند  ,با لااقل

وسته یه #ز بالشاعر انهه اعلامشده یلیکه
ا

ته تماها بلته جذفا  +یی فقط فیلم
«جیلعتی »,اما «وونا 9و « , ۰عاعا
ت

نمایشی

روما »«ویابا 001۳وی * با تکییب
ب
یسی
لی د
کلاسیات ساخته شدءاند  :بعن
از جا پلن تا

ثا درایر 

در کمات 1

از یف

در مقایل « ائجیل 

تفای

استخوانبندی و زبسی بنای
جدا کا ثهاي اکزلاسيكتها دارد؟

پاژو لینی  -ساخعمان بت فیلم

طبیعتا با شگوهای ذیان شاعرانه هم
قواعد

تسین و تحدید هیشود  .هبه

دارای

داستانسرائی د گر کون هیگیدد  ,فیآگه

رارهای خصا تصیاست که صحبتشددمیان

اشلب :قیاعهای سینمایشاعر انه بر اساس

فو و آ ثرا چن  ]-#ده سیهسای

شاعرانه

قو اعد وقر اردادهای هعمو لید استانفیلم

بو لاه هیدعد  ۰دلب آت ریات

دود بل

ساخته نشده ازشرپ داستانسرائیعادعه

بوضوح محسوس اأست ؛ «زوم » فراوات

تناسيها

بتار رفعه است (زوم

مخصوصی

خدسی

است بافاصله کائو بیهتغیی که فاصلهدوری

را با يكحر کت سریع بجلو میسآورد و
پا لمکسچی زک( باشگر دی نز د يكبکارهي
کوداد  .یخصوص هنگام تفشکر در باره
فیلم

تجیلعتی؛ دود کهفکی مور دانع ام

پسوقه نمی کعد  4انجاد عدم

معکس تایم مقررات است  .چتنیسات
وقاطی که
مشدت انبساط ووسعت یافته ت
بو ز کالابم ات فویم سیر که هیشو ند شتاب

وسرعت معی یف وبیان شدهاست .

چبیرت-بواهوفیلمهایتو بر گردیم.
درنظی منياك چیز فابلتوجه استو آن

« کفعار آزادوغی مسحقيم» که اینقدر اهمت اینکه فیلمهای توغمه برای عامه قابل

برایآن قاتلم بذعنم خطود کرد .اتجیل

بیایم این مسئله دا مطرت هیسکرد :نمی
تواسجی آلنا ماننت .با داسعات کلاساك

تعریف کلم چون من آدمی مومن به -

فهم است .در هر فیلم تو سطوح تفهيم
افورانیبر اه مردم وجوددادد  ۰بتی
دراگ مردم

ه ۳

بای

ناقدات

و

فیلمساز ات  ۰اینطبقهبندی منظمفی| لمغل

الوغیت لیستم  .اژ طرفد یگ هیخو استم

دکرارهای نوداد دیده

« انجیل بسوایت متی » دا فیلم کنم

ماكحیدازیاوست:وسعتمی یا ید باخود

بعتسیی

داستسات

عغیسی

پسی

دا

زا باز کو تعانم  .فیبایست داستائی را
میگفتم کیان اعتقاد نداشتم  .پساین
من ندودم کدداستات

داعیگفتم

 .چسین

دود 5۵بدون آ نکه دقیقا خو استه داشي »

تمیشود که فیط

جمع هیشود :قطیمهیشو داح

لبهیکمن ۱

اماهیشه بکدستو بل هار چه باقیعیعاً ۹

اعدممو فقت مها
اینهمچنین اثزلد

او بینمردم است.
پارو لبنی ف 1

تسو در ساره

۳۹

باژو لینیی

نقطه دیدخودم ویلك شخ موّمن بوجود
آودم  .فکی ميکتم تا حد امات بهمتن
وقادار هاندء باشم  .صرجه

هیا مد براي حفظ

اژ دستم قفر

نگهداری

واقعیست

روایت متی انجام دادم آنهم با حدفی
جدلی ؛ علیه عقاید غیر جدلی و ضد
مذعبی  .عیخواستم همهچیز رانانهایت

بفهمم و آزچشمان يكمومن,و اقعیتی از نوع
مذهبید آدبینم.
ال م 2

نامه آینده شمسا

چیست ؟
ت
ایند
که ی
پاژه لینی  -فیامی با نام

ادل خوب »  ,فیلمی هزلی ؛
کرن
ود » پ
مر کب از سه داستان شبیه

قسه همای

پنردهعای این فیلم حرف هین نند.
(--أعدسی

فیلمهای من میگوئی عیتوان بداردههی

فیلمساژ کلاسکی گفتحال [تکسیثمای
شاعرانه

نمیخواند چن مجانب انهدام

داستات سرائی متمابل شود از احظهای

که سینما ددو شاخه شاعرانه و داستانی

تسم مشود همان جی سراو مآیید که

برس کتاب عم وارد ميشود .از يت تعاب
ی

سهعن آر

اه خدتش

میگ ددو از بات

داستالنه:مدها هن ار سشد.

عامیا نههعتفدی  .فعرمیکنی کهفی اموش
کردلت با شذیت با عامف اشتیاه باشد؟
با و ليني س مین درمقام مر اف باین

۰

دود فیهی که اغلب ثایت و بیصر کتاست
و هتر او لینگثه خیلی آکمید ار د .دیگیهیج

چون منم که در فیام بااول شخص حرف
یده
رخو
تلع
ساهث
مین لمفوهرمان هایمز

شبباز کح

کت ميدهم.

واسعان اول علبه عقلا ثیتعیمذدبی
از قیر مان آنه بامید بادیسیاست
 3میخو اهد عفا بي را با مد روشها و
یت
تظر اف تعلیم و دی

بارووچی  -تو به ضسرورینات

رورت

۲۳

از خسواهم کرد

ععدقد اعستم؛

ژءلءلك_آیااعانتی کهددی گرداندت

و

نون ؛ رام شِ

اعلی کندو دااجره  ۳دی فک هیا فد کدحودش

ضي عقاب شده است.

بروط
داستان دوم ه

ودو عظ و خطا بهیی ندکات #سنفی اتسواه-
بت  +تعدارت کی

مسا له جبهه دس کا

کلیسا در براعر طبقات اجعباعی عطر نع
عیشود 

سوعی خیلی اسی ان آهی افت.,

انجیل متی بصورت فیلم بخرج دادیسد

خودم امیدالم چه منی هیددد  .پدد و

پرایتان کار سختی بود يا در تهیه يكث

دسر شا ظاستنده معالاست و

دأتجا ده بیاندها و آمه و دی  :ژلاگی تین

دد تویا ه دقیق ؟«کتات ترد.

پارو لینی  -اشتال

اسات

بهروی

عمد؛ انجیل

عیرسث .ء آبن کلاغ ضمی اعلاقی است که

این دود کهصحت واعتیار آن [طمه نورد

حرف هین ند وهر چبن دا بیان هی کند :

وهی قیمتی که شده باشد  .ایناهر هر |

ور وت لحظه پدر وپسی کلاغدا هیگیر ند

وادار کرد که توازل سیار مشتلی

۳+

بین

ومیخور ند و دآرهخود اداهه میدعدد.

 9آخرین آباجی !

ددوستردهای
ادا لیسائی  :ااوین

لو لهای که مره بد
جنس طر فد قهر مان ء
سل اک هیکت ب شاه

با مبرود

[1

۳۹

یی بر پاپ/اوزو لینی»
کار شیدات این فیلم» یلك

افبتم

و يكشاعی ایتا لیسائی هم
31

تایب

قیل

ماما وما تیگ آو هو ققست
گز وه

کات

4

»» ۰

یل نگ ارزگرب نان
شاعرو تقادای ,نتا نج

خوبی ببار میآورد .

 3مر آمعاف خاصی است..

پازو لینی » بسرای

وایست که طیعاً فیام ثمی

ساخین این فیلم ؛ بجای

توآنسته ای آیندید ونظر

طپنبیشههایا

؛

حفرهای

اعالیا استفاده

عیسی با ملایمت و

شکل
تر
ند گ
یبز
کرده :و
و
یرگ
هه
خود دراه ک

دور من ندیدهاند) باشد ,

میوسا تث  .و درجايحدي:

فسیار

درخشان بانصام

خشمگن

 1فیلما ی تونا و ثی

زهگنر میتوان رتجها و

ساختهشده کفعر بات بداطر شا مضا ثبقی او اتاورا دداین

هاگ بر گ۵هو بخحاطر پر ده
عریضی

٩۲۷

راه

هی یشه

میلیمت رک

ل

مثلا  : ) ۱اما اینفیلمدد
روالی سوای آنفیلمهسا
ودید دیگرگ ساخته شده:
که بداشتتاد ما بر تسام
فیلمهای ساخته شد بارین

موضدوع:چیشی کی فعد است.
والیته از ژزتوشمشی بازی

0

۳۳

"۳

۳

یشهعا
اتععاب ضفهر

و قابللستی است(راژو

لیب
تلصاز
نیازی کهشب قب

معنور داد ] .

گرفته «وافصا اینها:

بورهمین قیاس:فیام

بتنبن .شوسی  ۲توتی ین

هیرنم,5به.تر.های عالم

را اتسانیتی و واقعیتر

مييياجيم  ..و مغل يكفیلم

.

عیسی بپایشانی بلشد
۴

موصا ی

هی

افتا

اکن سی باز اه بر ی
# ۷یسیی دوم

۲

بالبخندگشی پنوچهر دای

هی آوز ند ؛  ۱۲ای هردم
#اجسیی راهورد کر لباق شتم

وغیره یل خبی که نیست:
ژییا وسه 4فیلم گیتشح

ابی و صود تیوجیه ,

۳۳

این عیسی أنساأئیتر

بدنخو یش
یشی
لک
صوش
بد

بسا ج قت فیاو ان [ تدم

سیتها شش

هیشود

۱

با خدامیکند تأ اودا از

تصو زردورده

تین اشنج :و ۱گرا ین از

تمیکند  ..وگ با حرارت
و هیچان بسیار » وظیفهة

مواعیظ خود را یانجام

از اتصیل رازداسان

طی
اد(
خا ن
بشته
دا

و قت؛ بر آکه دم صحیت

ککایرداثی این دعقانات
([ که شاید در عمرشانت

رسائیده است :و اد این

معر و قشست ژ غو فقت فر او ان

کرردات
ا

سیم تنار

تسا له ده

فقط وفقطاز دها فنسیسیل

و جدوب

پازولینی نیز مذل

رو

ات اک  4ات

هینمود !

نو دسنده :بات« مان» و پس

از این؛قیلم

دند ی حجو ده دار اکغقا ید

ق نه باجشمان

 .,اما پاژو لینی درد

قنآر میدهند  ,درهیچيات
از اینها نه اغراتی هست
و

زد در وغی  همچنا که

پهوداو شتاپ او برایداد

هیگفخند «از فیلم چیزی
نفهمیديم*و آینبایندلیل

وسنجیده پیش هیرود واذ

عنگامیبکه عیسی صلیب
خوددا سوی فتلگاهحمل

فسیار معا ده است کهبهز بات
ایدا لیا ی دود! وحتیظاهرا

کی و آرآممی بدشا مد

مبتند ه دور دون دپزشت :

رزقص دسالومه  ۶لین
ا

واثسا يم لبوده

فیامبا ملتضربر وان

یربابتوجهکنیم دیاه
در

ی

داوم و

زولب خویشی

احا حله شاه

و ءء

در میمعت

درس اسرفیلم حفظ گر دیده

آغیوه در آوچداگ

و هیچ چا  ,عیچ چیز نه

دا ات خفقال و جات

آهر ها نی ب یلته

السائی

تشخ :

آلنحظه را برراحتیژ نده
گر ده

وقتیکه پازولینی

اتحار ات د کی که آشدند

که البعه در روال کار این
کار کرداث یود .

واین

ها وا میاد آودد کهعدهای

بخعاطی نشان دادن صحنه

آنتت "۳

فیلم « انجیل * ده

مایت

 1نك را بل سر 5

تساو سوب ازباوان

روایت پازو لینی :دا باید

توذ|ده
ض
دیف
نکش
هخیرف و

عبسی و ز تو تهب ار اوانه

دید بخاطردیدو برداشت

و این درست برآبی است

فراو انا
ایبچو
اورا » بتاپ
ود نش
کف

 ۱قتکا هتگه هیس ؛
تا

او و

هز

ینت

چسیائیده است ؛ ات
هبی شثظب  ,راهخو بیست ترا

تسابانه سا خشنهمیما جر |

در موردعیسی :و بفوتا
2

او و دز جنیحا لی

نشات دهد

] انکزه جهر
هی

.

آخر آن چنان است که ما
عیسیدا

بر آوردهابم با

ات نا

وب

ووافعی

را می نما پساژد

,و بناچاد توچه
میدیم بعضی ازحضراتی

ضور
ادحتما
شتال
را که در

فی| لیمثدلادهریورث؛ بود
نشات میداد ند  ۲چهفیلم
مر خرف و دلگ بود |

ب س خ

داشتند که :اولافیلم| تجیل
قفد وگ

ه
ک|
نچب
وع

 ۲تال این صیحنه

خرین
ثیل » آه

خاص تاد گردانه ۳

تخا طر

یا اه

و

بکوید ۳

جول سا لوعه را تمونا که

فیس

هشییح اسب

ظاهر ا ایغات

انتظار دیگری داشتند و
ظاهر آ ازهمین انعظاد بود

کهشنيديم «فیام کنداست نا
( کهدر و اقماصلا کندنبود! )
 ۴هت | امیتنوانست

خوبدارد :هجومس پاز ان نامل سن کشت ساسی
مسراعا کشتن

داي

خر دسال» مدامتو پشیما ی

جنگ و عشق ناپلشوت و
با چنگیزخان باهد.ثانیا
۳۳

 0اکنون که دیگر ود دور واگ

سیددهايم که در آله تخان

ندادن و يانات دادن چهرء عسیح برروکا پرده سیشما فهععات ترصن

ویا شهامت .بلکه بعلتانکیزههایه عمیقتری جون کلیت خشیدن

ویا برعکس ماهیت| نسا تيدادن بهاومیباشد» شایدبتوانيماین سئوال
جدف را مطرع سایم نهآ یا اصولا حل هعبای افسانه مسیح عملی
است یا خی ؟

دومسیح «ری؟ وپازو آینی*دو توشش متغاوت وحتیعتهاد

دراگ بافدن جواب این ستوال عمماشتد .غر دو فیلمساز آتشدر بسا

سینما آشتائی دار ند که بات تصو بری

نها قدرت انتقال فترهای

آ ها وا داشعهباشد .و نیزهر دوفیلمساز درچهاردیوارگ یو فاداری
اضطر اری بهمتن انجیل عحبوس شدهانه  .و بنابراین کلمات در
اشدو فیلم جندان تفاو تی با مد فلز ( تما

یامتن اتحیل اندار ند

واداری اجمارگ سر از ن
 1میتو اند از فعت افش ق
زده و در
حفیفت

قلمرو آزادی فیلمساز در این ز

ند هیبش  :تصاو پرگاست

که ضمیمه این تلمات شده است .دنین عنصر انتتاب که چه ری

نهیم بهتماشاجی شات داده شود وچهچیزی شان داده نشود.
وتغاوت وتضادکار ایندوفیامساز رانینددهمین منطقه باید جستجو
مود .زییا درهمین متطقه است که بیان تصوبری
داراگ جوتسشتتصی

سوق

.

تلقی دیاز و لیئی»را ار صسعم

۳۴

ایندو قیلساز

در ضعان

سل

[جسلة اول فیلم

هیعواد در یافت .نشان دادنعريم بآات شک
که «پازولینی» قبلاز عرچین دیگری

بر آمده معرق آ تست

جسم مسیی برایش

مطرح

است .مسیح پیش اآزنکه برای«یازو لینی»پیامبری پاشد انسافی

ووشت وخونی نظیرسایر «منوعانش وبهمین
است باجسمی مادي گ
»
یهر
وی»خیلی پیشتر از
ین
جهت پااز
هیشنل .فعنی رها یی که هسیم

بردوره نود کی هسیح تکاید

شنوژ وجیه بات چیاهیر ر | او  2نسی فته

بود .تا کید پاژو لینی» بیشتر بر روی آینجذبه مسییم است  .بهمون
منأسیت موثر تربن سحنه فیلم عنظره پای ازلابلاش تفن بدر آمده

جسدعیسی هییاشد .لویچرا باید مسیح ادیرنمورد ,مارشدهبیشتی
اژزندهاش برروی ماتا شیر داشته عاشد؟
ی»جیزر ی
یا «پازه لینی» اینطور خواسته است« .لپایزنو
زایه شمد آزما دد یش فاشته اس

و یاعت شده  58یدنج اه

افساثهای را برروي مناداشته باشد ,و غلت این موضوع را بیاد
درچیزی سوای پ:راخت حقیقت ترایانه اوازسیح جستجو نمود.

هیتوال قبول ترد ثهمسیعم چندان ژیبا نبوده  .عیتوان قیول کرد
ه
دج
وز ا
دندم
جر آف وعصیاثی وود ر اج و ت

.و لی میتوآنا فبول برد

که فقط عمینها بوده .ایشههسییم نیزژمانیچون ماانسائی بودهیات
درانکه امروژه اومیدل باتافسانه
حقیقت است .وليحفیعغت بفزر
شته.

استت .وابن جن ع از شعکصست هبتمیج در فیلم  1پازو اینی »از نار

جرج ملاع

۵

عذصر مفقود فیام دیاژو لینی» محوز اصلیفیلم « تیکاللاسریه
را تشکیل میدعد.

تفاوت پرداخت ایندو فیلمساز تقاو تی است که

ومددارد .در حا لیکه
عینی کرائی( او بش ک)تویوجیس
وکر
لحقییقت
آن
بی
احقیشت کرائی#عبارت اتزشاندادن واقعیت ماد محیط مییاشد :

 ۶عیثی فرائی » بامنطفه فعالیت وسیعترخوه شاعل اراه عرتوع
بدیدهاگ اعم ازمادی یاهنوی» بدون دخالت دادن

عقیده شخصی

میباشد .دزحالیکهدری» سمیدارد افسانه مسیی دا بدوت نظر فردی
د
کزن5و
برای ما با

« ,پاژولینی» بهحقیقت مادف پدیده مسیح

روگ مویراد .واين ارائه حقیقت بخصوص در آفیینش فضا بچشم
وی حقیفت توثی فضائی «پازو لینی» يك حقیقت گرائی
میخورد .ل
امر وزف ید

و ۱تیاب تعمدک] *یازو لینی ؟ در هوزد مت نوا یو ای

نشههای
هی
ویزاعالی بوعی:جای پ
دهانهایایتا لیا بجای تزئیذات ن

حرفهای» ماپیش اآزنکه خودرا دراورشلیم بدو مسیحیت احساس
کنیم .خود دادردها تهای اعتالیای اعروژی میيابیم «.پاژو لینی»
دراک شساخاست هسمج سای | ند مار ا بهزمان وسکات آو دیر د؛اود |

بهژمان اسان مامیآوزد .ولی آیافرد جداازهحیطشی ارزشدررسی
۳۵

گردت دا دازد؟

#نیکلاس ریک* برعکس  ۶پازو لینی * مسیح را در مناظی
غیایاي محیط خوو

همین
دما نشات عیداشن  ,و

جهت داستان قیلم

احودود نجاه سال قیل ار میلاد عسیح شروش هیشود  .بعتی زمال

فتح اورشليم و ورود بسارژانرومی بنهجاا.ورود * پمیثی » سواد
دارسب ؛ بداخل ععیف وعیور اژمیات جمم روحا نیون سفیدپوش :
سفیدی ویا کی آینمحل را در عم عیشکند وبعد تین دریده شدن
ی یی عحفظه کداب فقدس

وهتاک عبت

بوسیله خنجر «پمیتی» صححلة اینتجاوز

موی را کل عهیکند  .ارهمات اسدا چهره.عات

شدست خوردهاگ راعيبينيم که بواسطه آینشکست غرورش جر رحه

ارژوی چیران سرخورد ثی وظهور ياك ناجیاست
دارشده وطیعا د
وومن جهت  ۶ری  :باهمان بلاستحظه
د

نات دادت شملهعای آتشی

بیتر دید «پمیگی* مینی برسوژاندن آنا سند مقدس آنطور تا کید
کیند م تردیدی که بالاخره منجر:ه انحراف «پمیگ » از اینکار
م

و سوژاندن آن ند میشود  .سندی که حاوی یتگوگی ظهور با
ناجی آسمانی است  .شایه اآگنرسند ابزنمیرفت امروزه مسیحی
یز دیگر وجود نداشت.هردم مسلماً بیکنوع ناچی احتیاج داشتند
آرنصورت
 ۶ای شاید د
هشال ییات #بارایای»

دری»
آت تما ار اه

به نو دیگری اازجی دوی هی آوددند ۲

0

نوات
هتنها هسیی دا در داخل محیط و

جر تي از

هیدظ-د  :بکه از میحیط قر اه تسشن شخصیت

او

نیز كمك میگیرد  .برخلاف مسیی «پاژولینی» که تقریباً عقایدوی
و صر فا وهی تقیما از دضات حود او هیشدو دم و داعت شود

که در

ایئمورد سا سیم دا بیشاز هرچین بصورت یکفرد ببینیم » دد

موزد سیم «ری» عقاید وافتاد او ین سایرین پخشمیشود

ما

بهماتن انداژه که اتیرناوشات فکریرا درعوعظههای«سیهییا بیم:
وقل قولهای پیروان او نیز عوتوانيم فیدا کنیم هبا اعلور
ترلمات ث
د

که داستات «چوپان مهر بان» دا آززبان مریم عیشنويم  .فتیجه
این بیان شرمستقيم فزی»

ترش عهسیحم ری درداخل محیط و

طیح بفاتین اوست  .بیان عبر سحقيم « ری » است که باعث میشود

او  ۰برعکس «پاژو لینی» که تقریباً همه نیروی اوصرف اعمال و
وفتارهسی میشود ؛ قسمت عمدهای ازتا کید خودرایه عئیالعمل
سایرین اختصاصرعده شیهتگی پیروانش ووحشت هخا لفینش.ودد

۳۶

ا3

که

میت

ِ

و

واژ ره

طابرا1ر

ها وه

گرد درد و که حرط

تام

ای

یلم

۴

یب ی سیردو۳

طر 6

کی

 ۳قو اسحله شمین نا سر وخعن

.

تا که9
اس

|اععلن

بل

94

عنصی ازقلم افتاده فیلم * پازو لینی  ۶است  ,پرداخت تصویری
 ۲کي  58فرز 3

این |ییا ۳

امس

است

سار

حا ی که 9یاد و لینی »

وی

وخاطی هیداخت حقیقت بیایا ناخود از #نمایش» فصرنظار نموده :
 8زچاه

تما یش رأ نی آ که

5

قابعات گر ایا و خو و دجدد مت

۲

در؛ وی آنا ما کت کف
میشمارد

گر هاش

 ۱در برد أخت

۲

کای خودیکمات میزانسن و
#ری» در چهار چوب غرنی ر
و سا یشاشی | ناف

وس

آژهاش

نها

شسعی در شماخت

هی

نله شیطا لا ٩ هسیحج و

بد .در

یدیم که دز

ی با بب یگ رود

اهب اد حا و معا ی

پارنشعاب و پر پیجوخمس آشیمی يت دده پیشمیدوه و عینا حالت
سین و دارد که ۳
ی

دود

یحو کا ز ایح

هعات
تفه

باشسط انا نوی

و تکفا تیوه اه

نشعاً بات شتعلا
فسیاشت

ین جو ج

هیشو  ۵وال  41هه

ایا نها

رخا

هسیر ها ها دنه کی جر
لا و گت

رنف

سین سك

نیاو

و سصلحی قشع سا انسات
ار

#سه عم

ةا

له

۳

1

و صحر

#اطعیتی تست
بلط پاش

:

 14مرآ

و

از بدبرش

عاجش

تسیی بو دا

 3طیع

لآ

بات تاو تعصو لاند

یاو لینی» باات

ی او که هی ۸۱۰ ۵

معیارعا ی باسج  ۶4ور

أچا 

دا هی کین. 3

ولی بیان «یاژو لینی» یات هستهیعی استر.
ین قاطهیت:

فسیو دز مبارز و

برش

نك

 3طعیت

ای

طاعی در

او که

لحخلات

دراک اداسه ز ند تیدوزعر هیدا نها احییاج دار دم.ععیا رها ئی

هو ات  ۳مطلقها تی داذب ره
و لی پا و لینی » ی

فواهن بل

یاو لینی» زائیدهاینممیارهاست
قا دعست اضطر ار کی دیسر ثیز قر اد

داده .اشیلی ار وفاداری بهعتن اتجیل  .معز آت یام یاو لینی»

نم بندداازد

نها

یقت پرایانه .آنجاخه و عادی است » و

تسد فرجوز د سل ول و اقسیت ق هک و
داستانی

اس

1
هی دو سلْة لت

کی

دیتر

یا تور ات

|تست  3۷اتیمال از یاتبطیم

تاراصت

شنهه اف نو وتا کسر۵ه

اختست که قاری را در او جشررعت خود از رویخبل
کنند و ب ه ا خط ا هن دیگی که بگفار ژد 5

لويپرداخت غير«ستقيم «نیکلاسری» حاوی ابهام و جنبه
دو پیلو ای آبدت که ما نع از افتادت او درجهین داعها ی هیشود

 .و

خصوص این موضوع را در هعجزء فیلم او عیتوان مشاشده کرد .
سار  44اژ فعجز دقا شاهسیحج را ففط تصورت تقلفولن و روایتی ۳

زبان آینو آدهمیشويم  .و دردوهجزهای از هسیح که بچشم عسی
توائیم بیینیم«ری» فقط سایه او دا چرروی دیوار جما تشانمیدهد.
۳۷

ثری» با این ابهام بخشیدن بفیلم خود  ,آنرا درعنطقهای عایین
دو تطاعیت اضطی ارگ #یانو ليئي* فاد میدعد و با انار فعسی
خود

لت

ی تسا

عاظیت هس

تا  6مسا هد و سیرعپی  ۳اشفال

مکیند که ياکحد آت ابا نی است نظیی سیح انسانی «یاژو لینی؛
که فمنانند او در آ

رگ
دود

قاتا

رین شب عم

این ر
اهاط

ات

ببن عیدگیند « و حددیگر

خود در سا زتوتن :.

فرساسترامی وجوتن
اقسانهای که

آل موجود

بقاباگ افساته آن تافرن عا این دو ام آقدده اش
راخهای تشعیی تلقي «ر ی" ازهسیح [ و یا تفاوت آن باتلقی
3

دوازو یی »  /نحوه هعرقي ,چ
#همرسیحپس از پشتسس

تهادتوورات

چاو لینی  8دراک

سیم ۲

کود لی  8ایسای لا دشن بلو غ هاش

ی 1

لایونباد وئی ازمیان خلاء ظاعی تمپشود .بآان نگاهءنافذطوری
در گیسا و رنه که کو ی زعای وستات در قیال او ان کت و حثی

موچوویت خود را از
دس

دادهاست .محیط دقربال وجوداو بخلی

ناظزمحومیشود  -واینهمان چیزی است که«یازو لیتی»«بخواهد.
توچه صرف «فر د بی أ که چیند یگری بی ارعاته |همیت د اشته باشد.

سيحي

کهوجود وگدر وابطة دهبرک ذپیرویبیناو وحواریوش

خلاصه هیشود[( .و  ۸پازو لینی " بکملت دود بین متحركگ بارها

برردوگ این رابطه رهبری وپیروی نکاید میکند ).چکیده نقش او

دثراريخ انزظی «هازو لیدی :همان کلمات اوست که ما قسمت عمدهای

آانزها را درتدادقا بلملاحظهایتماهای متواليشنيديم .گفتههاتی
که انزظی زمانی وهحانی اد بکدیگر فاصله دار ند و تنها وسیله

ر دط و بو دك

نها ج
وود

هسییم است

حضو ری در تمام تماعا تگرآر

میشود .همیسشگی ایننماها بایکدیگی عمیستگی آبهعایبراکنده
اتجیل است که وحدت با
کتتاب :نها دا یتدیگی هر بوط ساخته

است اقا تاکتاز
لو
ش

را شه یب| محدود ساخته

بومیلة حقت گنای جسو بات نشود
است .بطوریته این کلمات بجای

انکه

مارا بهسیي «پاژو لیئی» نزدپکتر ساژ ند حصاریبدور وچودسح
دوجو د هیا ور ند تدیاو واتدا لت افتز اعی فیل نت و با عت هی بودنه
واصرله ما آز اه بخت

از پیش شود ,

و لین هسی .زک  ۲ایتطور تست

 ۰اری؟

هدوز بت متا قضبی

داری
حد
دکماك | یام خود توشش دنرزدباتساختی فاهسیح و
او لین بار کهاورا زد بحیی تدهیددهنده د
هیشسم :دوز تین ظرفآب
دسلا  ۱داز دست یحیی اعفسی مسکنف تابر رو

جهر

.

دردما و معصو ما ۵

چهر هگا متا سب دار داخت احساس تر ایا ژه ۶شسکالاسر ک ::توق

«شود ,وید باخیر«شدت یحیی وخودداری اواز تعمیدسییماو بر
۳۸

موجودی قوف تعمید مييابيم .ابهامخاص « ری » بیش
دیگرگ در رابطه سیح
آنسنو

تماگ

سای

و یجیی
وزنشسی:

0

از «-رهورد

تسم

او چشمي-ای

سور و

ایندو

و فد

هم ملاقات نآها قق ارتستدآتا و کنوششی بضیی .دد دادن
دستيا ی کی فتار در ز اسر خود از

والای میلههای پدیجر و ز ندان

بدستهای مسیح و سپس چمله«روحم دا آزاد کن» (بخاطر بیآوريم
3

هس
ییوج فیس وان با ز بعو تن عتگام راز  3تیار  ۳دای

خود

عن

این جملهر | نراد کرد جح تی از داشرا بجله تمیق و بکنوغانعقال

مامور بت هییاشند  ,اما چه نوع عأموریتی
ارگ
 ۹۳اه

ظر مجهو ای ۳
عبتها ی آوشش

دهمانه صورت
حون ر

درست وم

مجهول خود تا

دار زو دلک یال

کنسی,

فیلات  :در

این میحوول بح ج

هیدعد  .با حفظ
ابهام پدیده بسهآن عمق میبخش ,أنقدر عمق

هیبخشد تا تماشاچی هتوچه آين ابهام بشود  ,رابطه عسیع با

حواد بونشتوجیه پذیر فیست  .فقط باید آنرا درنگاهی
حواری اسظهاي قبل از شرو

ميافکند ؛ توا ند.

که پطرس

 ۴موعظه ین فر از کود ,بچکقر  5هسیح

پاز و اینی»  ۳اون ایام عیارزه

و

 4نیدین یت

در دوایط
بین افرادهدام بدیال انگیزههاگی مطایق با هعیارهای
یقت دی ایا نه
هیر دد  ۲و این عو صو ع دد تمایشی کردنهای او و
قی اد  ۵نشسض
ا
ی
ا
د
آ
تسم غیو رد
ور صقا دلي اعظات عادو

و اظ تمایشی فیي« ,پ
لاد
ین
وی»

از سحنهعالی چوت مصلوب عدن

عمج و صعحٌه ر | از تب و که ناشن

اشیاع ۹

و آیشتارر | مکوا

انکینهعای واقعی اسا نها افییادهای محتوم دد آثر فرو رفتن

مها

صلیب ,مکف وسدا نش:حالت ضعات سیخ دز لحظءضلون

شدب ؛
سیون و ژرار که هی هم ۳حواز بوت )...اتجاع خاده است..
و لی ۲؛یکالاسیری»

بختا ی

رو

اب

افساثه احتاج

دا و
لت

دوراما تیا و تعدیل عاطفی فسلم از این لحاظ دارد  .و
بومنجوت
حداقن

دسادشی تندب دا در غورد

عا طغی تر من صدنهها

سار

هییید  ۰و در صبعله حمل صلیب نیز بچای عکسالسملاطر اغیات:
از مجموعهای اد آثهای جان لین و ای در عین حال دار اکبار عاطفی

کافی( نظیر کشیده .شدلد :با له صلیب بیدوک سدگثرشخیا باتهومدای
خلت و مقطع ان ) استفاده فعسکند.

ز هعنه کر #ر که ددایجا داعت شدهء است کداو از پرداختن
ود انکینههای

بسن  ۳افتاجه رورفیه طقی ه در ود

انگین هخیانت بهودا(اژ وجههشت رگ طمع مادی کهبگذر ی )

د«ردیهف»یلماو «بیارژاولینی» عبارتست از ظاهراً يك رنجش  .ولی درفیلم

ی این خیانت  ,انگیزه عمیق تری قائل شده است .

بهودا موجودی است سگیرردان بین هسیی صلح و مسیح جنگ زو

بهمین جهت «رق» خیایبیشتی از «پ
بازو
ه لی
شنی
خ»صیت
ی دا خته اج

 ۱درصبعبه عما نت

«باراباس»

#سب  9۳از مشگسان کب دن سس

شیم

۳۹

مدلیه او هسپعرا هی بیند کهسنگی

رمخوادد
عزم
دا
علست ثر فته و

غر کس که تا بعال غیتکب ناه نشده اوای منک را بر تا وید ,
ای ایک برراعه بهودا نماد معمای او میشود و ها او ادمیفينيم

 54باین مشگك خبره شده است

و توضیع فیلم را ميشنوي ته او

چواب وال خود دا در وجود

جستجو میکنه کهآ با

سیح

این مگ

صلم را انخشات کید  .ونالاخره درآخز کار پیاز آتاشتاه

موحش جوابسئوال را هییاید  .او زا در صحنه مصلوبشدلسسیي
هبی بدیم که «9

سکن یره

ب جو بسا که جر روص نله

مد

سنگه قطرهای از خولن مسیح بچشم هیخورد.

بدین تئریب بهودا در اینجا بصورت درخشانترین ثمونه

تین قطب تطاطتی سست ناگین شوخ سح وزیا یه

:تا جالیگه

9بتلاض ری» ار قطب بت خائن به قطب بت فدا اي
دز هییانسن ث

تعییر مکات میبابد و بجای مسیح و قیل از او مصلوب میشود.
یهای متوالی چخش نجار اناد
اش شکنجه اور صدای ضبه
شییاهت
حال ساخعن صلیب بر روی نهودا « صدالی که ب

بهصدای

عبر بعای متوآلی جخش در خال میخکوب کر دنا دستها دی روي
یت

انس

جر سوراخ شدت تف طی دو دست بهودا در بت فشار

شدید فاشیازهیجات روی نکیزهای تیز یک ترده اهنی .سور اخها ی
نی اثرات فرو دفتکن میخ دکرف

تکیه بیآله داز ست چوی
شبیه به وضعیت شخص

دست

بهشگام «صلوب شدت :

با دستهای باز از بتدیگی 

حالثی

این
ی دوع صلیب....اینها همبئی حااذتی

مصلوب شدن هعنوی :مییاغند . .و الاخه ها بهودا را دز او
آشغتیگن خود بآانا صلیب مواچه میدیذم  .صلیبی که جهت ح<مل

شدل توسط مسیح آماده گر دیده  .عجن او دا در برابر این صلیب
تا بحالت عمودی و اافیشته در میا بدو
هزیينيم  ۰ضصلیبی که

دودبین بايك زاویه متوجه بالا  ,برهییت آن افزوده است  .این
عتژرثرین صليبي است که من پشخصه تا بحال بی روگ پرده سیعا
دیدهام  .نخستین تاثیر صلیب بی دوی يك فرد » پیش اآزنکه دد
تاریخ جالی برای خود بکاذرده باشد  .عشخامیکه عنوز از حد بات
وسیله اعلام تجاوز رده

تماد ترا

بوده است.

دسعت.
خر
اری» که د

ستهدم
هر
یال غ

اوستحتم

پلههای این تاغل از اسان تا اشانه دا خارد .نطیر اعاد تراثی
زدال با میلههای آهنی آن که دری»از اي
زوفته در وجود بنجر  4ن

در حریات این تکاعل طی چده مرحله استفاده کرده است.
قتکا مه

ی

تعمتث دظنده درز ندال

او این پنجره دا دیديم .عیزاسن «ری»
(گعی  3صسیع۳

درز ند ات  3ثیز احطها ی "۳

بو دار هااز دید تاه

خصوصی درصینهملاقات
از دقدست دم

سعی ده

وچه در وراعآن قراردارد,يك جعد
شدن یحیی  :به اینپنجره ن
اضافی مدیخشد ,
این فضاً دعدورت دلیا نی دراد

که در [ تجا هروحش آزاد
هسیح شنت گنه

لت
میگردد *  ۰سی از « انتقال ماهور یت  3لو

عمين عوالم را ات بیاث طی کند تا جالیکه بالاخره او دا یز دد

زندانه میبينيم که چشم بهمین پنجره دوخته است  ,و در لحظه
حمل صلیب برای او لینبآازریشت میلهها و از درون تاریکیهای

زئدان او دا در روشناش فضای آنطرف پنجره میبایيم  .منتیا

ایشیاد او را از دیث تاه  1مازرایاس  هبی دیشیم.اوجاین نماد ترالی

ور دسداخین انعهای فیلم است ..در داخل تصو یمن لشتیزآهی بینيم

عالم را بعع-نه دارد .و تور

که وظیفه تجات تشتی شعات

پطرس حوادی را که هنبعد باید بهصید انسانها بپرداژد  .وسایه
عسیج وا که اسفاه وه لبحتاه برطول #آمدشافزوده مشود

تاجا اه

سراسرعرض عالم را فرامی کیرد  .و تقاطم این سایه دا با آن

تاخیگیری که تحت بهتشکیل فالیب افظیم میگردد  +دد حالی
که فیلم * پاژولینی * بردوی چهره عسیح ختممیگردد.

ایتدو تجوة پا یابچکیده تلقی| بندو قیلهساز از مسیجفیبا شند.

انسانی

که جمرحله یكپدیده  .ي
کكیت

ويكا شانهرسیدهاستبرای

#کره » وانسانی که درعمالای حاه اتسانی داقی ما ندهاست
دهاز و لینی* 2
ی چن ود هبییح و هسیهیت

 .برآگ

جیز ک است که در انتعای

 ۶فروغ بیبایان * میبينیم  .ولی دد « اتجیل بهروایت متی» این
از( از نظر هدور شاه

اس

 :ود ]تما صا فعحل جلک! تسا غپی احدوم.

 8پادو لینی  ۴براگا قوذ در هعباگ هسیی بارد افسانه
دآرد ق چا و صر فا جسدو ال بلکت انسات عوید

و لی قین ضخیمی

اردسی

او تصدیم

قر اد

۳

از ژمان و د در کونیها ی که تار بخ ب هن شستابت

هپیدیله اي هیدعد:همچوتن مائمی سرداه تصمیم وی قمریاگریری.
ولی «ری» اول این اقسانه دا قیول عیکنه ویعد با کوشتشی دز
تفوذ بهمتطقه وداع این افسانه,قصد شناختن این بدیده را دازد ,
و آ اچه که در این ردو و 4وراع اساثه تیپ

ظ ورگ  ۲هیشود سل

اسان است  :السائی که همات قشی شیم تاریشی مان سی دراه
1

بازه لنش

 6و
با  ۳هیثل

بل اقدام متوو رازه ات

رات اقا

۳

تمو ده

ات

کار «پارو لینی*

روش مدا فظه کر |نه رگا

دفهشست4

مطمئن تر یهمیرسده # .ری* بآری حل معمای خود از قید « تاش
هسیعم در دثئیاگ امروژه  #استقاده

تبووه

اییسته  و آن خی اگ

«یازو لینی» که ازداشتن چنین کلیدی محروم است ( وبالااقل «عمد
ار دعر بردن آن خود دار

هیکند ) حجل این هعما امکات

پندیسی

فیست  ,یی درواده گذشته بروی «پازو اینی» ستهاست,
حقیقت آرالي  :ا
لا
یسم  -نماد گرای

ودانی
گیومرث ج
سجیاو لیسم

نا ظلرهر ایا  :پسریطتیو

۴1

حاری84هایها لبوود

گفتکوی فانرسواتروفو با
1لفر دهبحکاك

تَ

:
و

۳۳

ز الیل  ۱آراو
تن

ت_-

اس

34 5

ی

[ اشسر ۵

 | ٍ۳اسورگ
شیحکا

لد

 ۲اشر دشیچالد

نفم
کر ی
را یاشاله تع
دارد

وود

 ۷:یار ها

 ۰داو جود که ها

کر ده مت

جود

اتغساقف افعاده ۳

ووضیح 2
ت

۰ین خو استه | زد ععنی

چدبررفي مابین ادلهره» و

اغلي این دوعاعلی زا یادها

دا بثه فدو یم 5

قراواتی

ای

 ۵آغر ه؟

اغیرمنتظی 4
باعممساو ط

آندازه

هسالنه  ۲د اهر ه  4بل ۲

1

یر هدر

دارد .
دراد

وشیشدن

هي [۳

شا لی مي آو رم

وعتعول جر ق ازدول امس وم  +خیلی آ ده

توح

 .ما دو نقی

هی ددم

حیحیت

دور اعن

ها هی

ون

و چا لب

خی قیبا مان دوم

بدیسست  .با کات صبت کب شد مدباتش دوع دمبی  54دقن شین ها کت اشتها| ند دوکر

عیشود وعمه ائاق بهوا بتراب مت این نك «غیرمنعطی» است» غلتشهم .ایلست
9

لاه

مد

 9-۳ی
دیرگ

گونهاعاد

ن
ی

ی

۳شد و لی ۳
تجدیی کن
باشد.

۳

فد

بلته جدعن

1

دا یف بدا نشف

تا

اتفعارک

باشف اداد
فر

تِ

قد اه ۳۳

د هر ه

ده کی

لسوتو

اس

ودی  3 3ت
ی

چار تاد

یلد

باژود با خر ه ابحله اتشدار ق  ۱غیی سله .زو که زوا طم بات

نرحظه
که عقی بهها ه
ی

شتود.
ییک
مد
بهزمات انفجار نز

با افتاوه وسادة

ثراو انی [ اه

های اه

تماشاچی

اععت

دول

چه لمحطاه در اخوالات 1 ۳

۲

بات

۱

و او د درد

در بات شین و ضعی صحمت شا کا

نها جشی فیثا هبی ند

ی

5د[11

حور

شتا

واو بایان

دم و تاشو سر دففر او ان

تعی کند وحنی هیجا نش خملرهاقه عیرست کههیشو اضف
آر
مشفول سحبیتغستيم ؛ ش
ودشخصینهای روک پرده بگویه « لا چا دست
فنواد یز ند د
هی عیث ار وف ؟ هنای تمد | ثیث 3

احیتا له و دورو ده

از این حیفیباگ

ون هبل دی

ده

ل و د دأرد

زنیدجات جاقي نمانده؟  . 6درمورد قضیهاول تماشاچی
دقیقهو تیم بیشتی بهپابان ک
هی شود

 ۳۱از جند [یدود اعییهنتهار > بررخوردار

ود حاأ اه

در

صوارد

اه

۲

تماشاچی چندین دقیقه در ترس وهدآهره» بسیمیبرد .اأتهاب ؛ در قیلمی؛ بهمان
[اره
ت

اا ژد عیشود و وجود

اطالا عمداششته باشش
لس

عنتظر ۳ #

 ۳تیان
قی از سته

ال
است

گردر

دار د 3

ین ال

شهاک

وختی سستسه) است 54
فعبی قکا

تماشاچی ضا از

ای

ایده ور

 3استات اعدا [ ۳
هک

حال و فو  ۴ان
اترهاچر |یاشند

کر گاه اس جیه یه بابات داتعات

که ودپگ واحی کت او دود

زد ار دو

بابان

با

ای

کت 8

۰

شر و ۴شد وروز نامه نگار اب بااظهار نظررق که شما درهوزد قهرمات زلنفیام کر دید

۳۳

گفتگو باهیچکاك

سوت

تین ۳

توق

بمشاتر هید کی دننه ,شد ].دد | تموقم گفتید که گریس کلین

هی پیشه داخوآهیاست :برآیه اشخه جاخ به چنسیاو اغییعستقيم» است .
وم
شدرو
] لقر تال * و قتی داعسدله کششوجاد به جنسی درسشعا دو
قبلاز هرچین این عسئله راساد می آو رم تهدراین زعينههم  ۶دلهره  وضعیت
داستان را و وود خی آورد

"0

1

د:
بدر
 ۲اگردر قیامچاد ره جمسی »شلد نك و ت
ابت
تمد
شت

زانخوشپوش ؛
دیکر «دلهرءای» وجود نخواهد داشت منهمیشه جدسرتجوی ن
ظر یف و تی بستشدهاق

قستي

که دراغاق

خو آبصورت يت رزنو |قعیدز آ نهر

یانب

هنورو بیچاره ۶ه برچسب «جذاب» روی اوژده بودند « هیچقسمت آژبدتشی قادد
ن
رآ
هد
وو

لا دآخر هم* نبود و حتی فادد نیود « دلهر » :چشسی هم بوجود

آودد  ۰بپژیتباردو از ارافت کم بهره دادد و او عم قسادر نیست دلهره
ایجاد کند .

گر اذسواتر و فو  +پس مقصود شماحااست

طاعری است « بعنی حسالست

آسساز آهین فرش ۳1

ف
]لطییرچکالک * بله عدیتطور ات مرهتصوز تت
ییجالب بربنردانات از
تقطه نی چشسی زا انکلیسی باشند .و بهرحالز نالشمال ارو پا ما نندسو گدیها:
زنان اسکاندیناوی ,زنانآلمانی  ..زنان آلمانی که صددرسه آلمانی باشند از
نقطه اطر چتشی سیاد جالبشر از ژنالل تین ,ابعا

یی وقرانسویها ستتد

ویاتدختر انلیسی باآنحالت آعرانه کهنا تهات خودش داخل تا کسی میانداژد
کشا مساقن آن هستید خیلی تکجنيتكنه قرو مهیجتن ازور تغیتماردو .است
 71درا  8ار آه بدر مردت» شما متوسل

.

دی ظه#شدن هیشود

فر | سو! تر و فو  :نظر شما در آک هین کاهالا بروین

ی

وحرفتان

را خپلي

خوب میفهمم ولی تصور نمیکنم باسلیقه اکثریت مردم هطابقت داشته باشد .
بعقیده هن تماشاجیاته [الیده مترص و د هی دطا «ستند) تاد وضا ی تععر دلته تشنده را

پیشدن در
جح

ملد

 .کافیست چهر دضاگ فزر آث سشماگ

بعداز جیکت  ۳تا

میاور جم ستارههاتی مائند « چین راسل  +مریلن عوترو

؛ سوفیالورن

1

۷

۱

۳

0
0

:

بیرژبت باددو .
ویشما باید
 ۲لفر دطیجعاد ء البعه ممکن است حرف شما درست باشد  ,ل

قبول کنید که ابنژنان جر بازی درفیامهای ید » کادردیگری اژدستشاله بثیمیاً بد
۴۴

1

گفنگو باهیچکاك

جوا ؟ براي اسنکه قاقد اعیمندشار  4ه«ستند  ,برآی استکه تماشاچی وا برای
 3کف

زت ر اعنما تی *یی و

آغاز قیا

سک

هی ود »ر | با طر میاو زر شا ۱

غیجور ه ترریس کلیز | حور ی

تالشیات

غمر اهی عیکند ب چه اتفافی دح میدهد ؛  ۲رین لبها ین | جلو مبسرد

وباضوق

ات

 ۷ی در دم که ی خ سرد ب
۱یهعنیو یا [-
سالشم بسیارز یبا نود  ۳۳دعد  ۵کاررگ شسانت اووا تادراتاقش

وددعین

وحر ارت قراوات که تماشاچی

کر من پیب :

فر اسوا ترو و

ایداً انعظار باب سین

فن مجنا ناعیالن شاه

بر ق «قایمر فد جفاب و
ک
نر
نب
نات
ده

وا میتی
ی تور
م

کر ی ر ۳ ۱او ندا رد  4کار ی

سا بتم و دارم

عیكطا,

تماشاچیان

 ,وی آیا شما در

هستید دیبایال یخی خودتان دا از طریق قدرت و مهارتی که در تعریف کردت

دار ید « طورش زوا ددیه

عتانی کنید 5کید تماشا< ی آذدید نشان داضصی مود آ

] لفر دعیچکاله شاید آییسکله راهم غذرامق

رت

ه
درم افزامهای

هن خونشان میآید .

قرانسو] تروفو ت؛صود نمی کنید که تماشاچيان ذت موفقیت فیلمهای

طوان تمعن

هی شنت و سارت ۳

شین دث بقالن دياش

شها هر وب

؟

آ لفره #یچکاك م
:نتر این حرف نمیشوم  .ازطرف دیگروقتی بکزن
ش
ووظی میخو اهتد به سین
م
ا
ب
ر
و
ن
د
ک
د
ا
م
ب
ك
ا
ز
ا
ی
ن
د
ت
و
ص
اف
میم هتیبرند که
عك دنا کدام ی

بر و نف  1در

ابین مود

تسميم  ۳عمیشه ز نع | هی کبر اد و کدام

بات در مور د خو بی با بدگ فق م #ضاوت  ۳ی کنث
لق
دنه

سنا

در دور تی حاضی نب یل

فر انسو | تر و فو  0وی

 ۲جاز گم زنل ب رها عوعاعت ,را روش

نی کهاززن

ونگی از ای

سی لز ده

داش

۲

اساسیقیلمهای گا

«سو آتباعت :

د
[اشغیرجکالك ا؛لبیه  ,ولی خواب درفیلمهای من اغلب باود کردئی و
سا سس قیوی است

هی از جع

گردن

هتسا قلن خیلیی ه
مدق

قاسدم

یی آخم ی
جبن که که در 5شارمن ورجود دار آرام  :دیق * هن اب

پات میز کار هي تاپم که هیشیتی درچای خودش

میشد

سعيی

و قادل پم عانشف

قرار گرفعه بت شوق وائعی در باصن

من دوجو م ی آورد  ,هشگام حمام کیدلا فرچیزی را درجای خودش کم
تور

که هبیعگسنمیتو انددفعجت 3

نبظیمی نفرت ذارع .
و
۳۹

ددمئزل

تسی حیام 5رد 8

 3عنازشلوعی

۱۳

نآ چیمز استو ارت در دمر وی گا ریاد مید! است ه
قر آسو]

ترواو

شماعر کل ازفسا ی

تصور هتينم که اینخواست
را تا

ان شا

ید هیقف

واخیار خاریالعاده سید

«غیر عادگ؟
هکم

اساسی

وتازه

یلم دمیساز ید  ۳قی

دودت شما قسمتی از روحبه اوخاافتانب

که شهاً ۳

ز ور تامدها ۳

دار جاس و کا [تفا قات

.

۴۷

کاك
یوجبا
هتک
گف

تان را فوراً رد میکنم  .تنها روزناعهای که من
]فردهیچکالك ؛ فحر
ل
معا لعههی کم ابیز > است که رود تادهای «سیار جد ها اش تال هشن در لاتا یمن »

ورط
بر م
چشمم به اینتشوان افشاد که توشعه دود  « :یكماعی در زندات » خب

به

یوم» به زندان ژنان
«رو
اینعنوات ازاین قراربود که شخص ناشناسی یلك آ
لد

هده
تدوی
ق

بوق  .نوجین علت ات تیه فرح ار تایه

ح

می آ ید مسو اد

هتینم :من انزطم و تتریب وساد تب شوش هی آ ین  .شما اول راجم به اهمیت
خواب در فيامهایم یامن صحبت میکردید  .فیلم  ۶طلسم شده * دا بخاطرثان

آمویرم.وقتی میخواستم صحنه خواب فیلم دا تهیه کنم  :فوراً به دیوید تسيلكك
بفم میخواهم

برخلاف

همیشه

خواب که

تاديك

درهوا پرواز میکند  :صحنههای خواب قرلمد | شبیه

و مجو

است

و دودبین

تابلوهای «سالوادوردالی

وه
وبا (د
بولکر

حسازغ  .میخواستم تسحنه خواب موی  :تروتمیز :مس لپ:

نرود و دوشن
ه

ساژم » میخواستم روشنتر از سصحنهعا وقسمتدای «واقعی؟ فیلم

باشد  .میخواستم طرراج ,صحنههایخواب دابا مناظرمرایای( پرسیکتیو)اطویل و
چهرهدای بدونشطلطراحی کند..خیلید لمهیو استصحنه خوابفیامژ ائیده تخیللات
دالي باشن وهی شید صیتب 4خواب را عیجوانستم درهوای آزاد و سانور شورشد

فلمبر دارگ کنم .تاتصوییم زوشی فدرخعان باشد  ,ولی هوسسه تهیه کنبده فیلم
ما لفت کرد ۰

ی صحنههای خوات رادر آن شلم در شوای ازژاد فیلمییدارگک

هینگرردم :تعوجه بسیاد بهتری میداد .
فارنسو اترو فقو  4من آزاین حرفتان خبلی خوشم مي آدد که تفتهآا ید :

*سعضی فیمها نکهای ازواقعیت هستند ؛ درحالیکه فیامهای منتکهای ایزات نا
شی یش است *  -آزعاری یکالمات گذشته  ,آذاین حرف دشیقا جهمقصودیدار یت ؟

آفرد عیجیتااك ؟ جعنیاینکه منهی کی «یكتستهاز ژد گی» دراروگبرده
ا
تمی آورم  .تصود هی هم که دم

اه نمی خو آأعد وه را که «ظور فا تیيتا

خیابانها  .خانه  ,ائوبوس  ,واداده میبینند ,دزسیتما همبیننت  .الپته ایندلیل

آلاثیست کهفیلمهاگمن غيرواقميهستند وبا واقعیت رابطهاف ندار ند  .فيابهای
ويدر
میباو آقعیت ز«اطهدار ند منتهی بطر ژدیگرگ  .داستات .خارقآلماده است ل

یات زمینه عاوی اتفاق میافتد و قیل ازعرچین قهرمانان سعی هیکنند خودشات
دا یام دم تطییق دعند  .خوب  ,ضاط

۳۸

در اینجا جهاتقاقی هیافتد  :تماشاچی

گفتکه داهیحکاك

در بات رشعه اجداتات مهیج ر خارقا عاده و شا بد ظامٍ د-اود سای وی ام او

وش

شر کت مبکند ل
وی عبه انقاثات دچرهار جو بی رخ میدهد که شباعت فراوائی بسه
جهاز چوبی دارد له زند کی ژوجود مت او ور ان اعقاق هی |فد ویر سو ناژ ها اغلب
درمو گهیتها لیثر او عیگیر اد کهعطا یی  ۳هو قعرتضا ی ژند کی ععدو لي هی دم است.

بمیارت دبگن
فعازیا آغاوه ,

 +اساتعای «عادی» دريك دنیای «عادی ولی اتفاقات

قرا نسو اترفو  :باوجود همه این حرفها منکر این سئله نمیشویسه

وه اتقاقات فسلمهای شمادر عین اننکه بقول حودئان دردت زعیته دعادیه رخ
میدقت ز
کم ه
ومود کش  7او تچ دد اد د.و خی عبت |نم بو دم که بیهود کی بااد وی ه 8

در خدمت کارهای سینمائی شما دوده دحصوص دفریلدهای اخیر تات.
( ۲فر ث مجکااگ :هجو اهم صحنهاي را که فتوانستمع دز فیام تعقیبخطر نك

بکنجا تمبرایعات تمرف کنم .
کرت راد فسیاه خو نی است ومن هدوز ازساخعن آن صی فنظر نکن ده ۱ ۵9ترا

اسحفا وه ددیگی از فلمهای و
آن صیبحنه آزایتقی ار ی
هی
فبا و
رستي
اکر ک
نهت

دورمد

کته ام وددموند آت معا ابر ی کذم؛
خلی وا ادبای از این دوعر د
[درة عم تعقس .ی

باشد) بامدیکر در طول بتااكرخا نه ت
|ومییلساز کیبور #سمت

ندوین اتوهپیل درحال قدمزدت وصحیبت کردنه هستند -صحیت اشزخصسوهیاست
تن تییی با ثارخا نهبسدنگی دار د حر فع| شا

3

 ۹۷بشی

خیلی آراماستو یج لوله تصو ر

دوجو د ی آورد :دوز مین 9یلعبر دازی آن دومر ود را تعقیب متیمد

ودر

عیحال بطور هتناوب و یا بیاحتیاطی اتودییلی دنشابن هیذهد وه تست سای
مبخیاف و روق آنه سوارهی

۷

نی یرت برگ در

یلم اهیت فراوانی دارد بر آگ

اینته این تصور و تیدیك داید بهتمأشا چیدستدهد کها تومبیلی کهدرحال ساختدشدن

است باصحیتهایاپندومرد رابطه مستقیم دارد .بعداین دومیدساسرتالارتدوین

اتوعبیل دا طیمینکنند بومحلی سیستد که فمان اتومپیل :تنوینشتماء شده وبا

روغن وبنزین آماده حر کت است .دراینجا یکی اآزله دومرد میگوید:
#چقدر ج
لا
به»

 ۶دعث یکی ازدرهای ائوسبیل دایازمی نند و فا تانب باه

چسد ازداخل اتوعپیل بهبیرون میافدد .اییچسد اتزجا ميآید؟ عتوفی کست ٩
چسمو قم و ارداتوعمیل شدهو با اورادرائومبیل تدافتهاند؟ و اصو لاجطور توا نستها ند
+

این چسته راد اتومبیلی کهآن دو اغرشاعد شتا گرهی

بوده! ند مگذار ند بت

راز بیععنی ,هیده کیست؟ عرد سوع؟ بعنیهمات شصی که آن دوعرد راجع مه او

یت هی گی  ۵فد ۰

فارنسواتر و فو :اینطور که معلوم است شما هنوژدرحال کاوش و جستجو
سعید :هنوژیخواهید راههای تاژهای را پیدا کنید وخیال ندارید بهاستیاحت

بپررداز ید وبهآتچهکه تا بحال انجام دادهاید |کتفا کنید .بعضیآزفکرها کواهرها»
درآ ایتکه تصورت یلم درآ بان احعیاج نالا

وقت دن
ار
ده

شما بااین حرف

من هوافق خستید ؟
]شرف شیچکاك  :منمحبورم 5ه باعرفيامم کازرهای تازهای انجام دهم.

برای ایشکه تماشاچیان میا واداربه این کار میکناد» درحال حاضی فکری در
سرداره که قادر فیستم آنی! بصورت یت داستان سیشماگی خوب تیردانم ,و گرنه
رارون آید .داستات آن بطود خلاعه
یک
باز
میتوانست فیلم صدددصد دلخواه من
ازاینق ای است :دختزی ازسیتها بجتز لش فرهیگردد .مادرش اد او مپرنمد:.
«ا بودگ؟» .دخرتچروابسادرش هیگوید# :سینما بودم» .مادد« :فیلهشخوب
ت
بود؟.

دختی؛

*رلد :ماد ؛ #داستانه قیلم حجي دو  - 55دخدر « :واسخالبه دشر که را

تم یب میتگند که اذ سیتماً مخ نهاش چی گشته بود *...و بدنع تیب داسعان فیلم
تشقیل بلت دایرء تامل را هیدهد!

جتمره :شطنواث بهاد او

۵1

هالیهود ک:ارخانه کسر و سازری

الی
کال
یگرد
منرکار
آتری
 8ادوپاتی

 ۰فرانكپ کمیتگوید؛

«قبل از ی طاجشن بر آیتعر دف گردلا با ین داستا تُي در اخعیا ذ اشت ۰

البته فکرفیلم میتواند ازبفتار شخصدیتر که متو لدشده باشد ولی
وقتی مقایل دور ین قیلمیروارگ قراد عیگرد شتر ظم ملق بهن
هپیشود:

ذرستهثی آیتکه زائتة

افتار واخاسات

تست یو | ظی

بتویم که و آیشیوع دفیلمبر دارکه قیلمی هي تنم عوشوع فیلم را
کاملا حضم کیدهام » اصلا خثل ایست که داستان فیلم دا ود
هن نو شته ام کب

راکو
ی

انا ساختنفيلم شتا دی #رایابانرسانیده

 عوصو ع قیلم ازداستانی

اقعیاس شبن ده

بو بسشته اسی اجان

چیود" بوده وچندسال پیش اینداستان درمجله "ن
»یوی
ءور
ا
چک
رپ
تعاس

۵۳

-دررمان جاپ این عطا درفجله نیوبود ثر

قراتلتپر که

ضنو ز در لذت بر ندهشدن جا بته اسیاز  ۳ی کار گردا ی فیلم 1و یو بلس

ولیزا» بس میبرد و درحال آمادهساختندوهین فیلم ناموفتش»
 ۶جوا 0ص و ۲0 81وی * دود .
 1او لین تسی که باینفکی افعاد که داستالن«

شام

افکنات بگریداندت

چالنچیود

با دارد  :همسرم

0

« الکنور >

دود  .الگنور نوسنده داستات فيلم هاگ من بوده و هن

سمیشه

خدتریاد
ثکارش داستات فیلمهايم رکامازو بدون هیچ کونه دخا لاتی
او کدذاشجهام و لی افنسگاه زرام بایث اغتی اف تشم کهضی کز در وهله

اول بهامعاثات سگسرداندت موضوعی
لراف
خن ب
فرآکا یه ه

اه
کر
ده
کر
بصورت فیام 

ارتتصوتر
همسرم قآدر نبودم داستال صرو

اصر ار
وار
عفش
نوی تقد دراین مودد پا
فیشخودمدجسم شعمولی ا
کرد که درهقا بل اتوعوانستم مقاوعت کلم و حاضر یی گر دا دنت آتث

داستان بصورت فیلمشده  .تهیه کننده هم خیلی براحتی توا نستيم

برای فیلم پیدا لنیم :ساماسپیگل .دوروز بعد که ساماسپیگل از
خواندت داستات فیلم فراعت بیدا کرد  .بشدت ار ساختن

چنین

فیلمی اظهار خوشحالی هیکرد .بدیهتی تیب همگیخودماترا اعاده

کار کردیم ,ومقابل دوربین فیلمیر داریا بهاین نتیجه رسیدم که
بهتذه| داستا نی ار زند
ماداستات

ی یو چم را صورت

فیلم ددمی آورم .که

مایت کون سر و کار دارم -#

درت
کزرکا
طر

فرانكپری هشگام ساختن فیلمبیخاافسایر

کگارردانات لهیاوود بهیچ وجه سدونجارتی نیست  .از فیامش
بااطمینات خاسی صکست

یتیگ  :در افتارش چینضائی

که با ص حسادت فدر یکوفلینی یدود

ودز عین

ال

وجود

دارد

قر | تابر که 1

قدریکوفلیتی را استادبزر گت و الهامدهنده را خود میداند  .از

عی
کتسلد
بر

زیاد خوششی شمیآید  .اتفاقا برتلشکستی ایفا کننده

نقشن اولفيام فراناتپرگ هر کل دستازدات عپثيرشه جررفهایبوون
هر فمیدا رده حتی غگا متکه در دا ۹

یست
تشر که ک

که رن مدتیپیش بیگی از زوزناعهنکاران مجله
داز
بوده «ازمن چها تعظاری دار ید .عین ] تهدر و

هی مد

>فته
ه تایمن گ
وموفقهستم که

 ۳قرذا تصمیم دیرخ میتو انم ازسیتا بر اي شییشه تماره تشر

کلم .ولی اینکر را نمی کنم چوت بهاین نتیجه رسیدهام که یات
هثی پیشه دردوقعیت تونی خیلیخوب

میتواند فعالیت وهیر قت

کند .هن وقتبکه داستات اینفیلم راخواندم تردید داشتم کهددفیام
باز که کممولی بمدکوم

تفتمه درتبا ید نافیل و بازگ تئی

بهاین نتیجه رسیده بودم که انزقطهنظی چسمانی بنایبازی بقشی
اولثیلم کم لاهن سب «ستم .آمیدو ارم کهاز نقیله نظر هن کاهماستعدآدش

را داشته عاشم: » .

لق
طاب
مر ب
ساماسیگل که صاحب وا
هر

فیلم است از انجام

و نه انا و بنأکفیام جلو تبرگ کرده وحتی |آمقدو رسمی ترده

۵۳

اتید نات گید از رن

تیا آززان قیییی اج ایام

کمدر از دومیایودلار جخریداشته

) زییا هتیرسد که هیادا از

ععات| شدای تارسا یرد قبا باعتیشو تدیفیلمشی لطمهوارن آید .تصمیم
اترد
دسکو
 ام
وبهر
گ ,قض
تدین
قر فتهتا پابات اظهار نظر منق

ومد اش
ی

همهچیز بخویی بگرزار شد ومنقدین نظرساعدی نسبت بفیلم از
خودشات تشاندادنه آنو قتبدوت توجتدر ی ترشیو وحشیيراجيم به
جح
فیلم حقیقت گر اک فر آناسابر گ صحیت لاله و ایحالا ی

یاف
 5دراین باب چیر یک لگوید  .فقط محله فل

عیظان

موفق شد اجاژه

یه وتنام فیامپردادی فیلم براها تهیه تاد غی « خیر نگار
وعکاس بمجل فیلمیرداری بفرستد  .ولسی وویی سه عتاس وسه4

یت چادر بهعحل
خن تکار عجلهعیر آء پامنشیها یشان ودو تامیون و

نگد :سیون شدند :بعد :اجه ساعت دون اینکه
دار
هد
آمیز
فیل
نتیجهای «بگیررند سوار ائومییلهایشان شوند ومحل فیلمیر دار ی
 ۳تیاه کنند .علنش .هم اون بود که بت لفکستی بهیووجه نمینواند
ومحضی ایسشکاعتوچه
ادعهای مبروط بهمجله «لایشف» دا تحمل کند ب
نیگار ان لاش درمحل قیامیرداری شد از بازی گردشی
وجود خ
ذز فیلم دست

بیذاشت وتا بعد ازرفعن عتاسال ویر نگا رال ملد

حاضر تبود بتارشی اوامه دشت.

فیانکپری میکویده یکی از جدیترینگرفتاربهای سا

هام فیلمبیداری سثله سیوصدا بوده میبایستی تلیه صحنههاي
فیلم را درهو ای آز اد قیلمین دارگ کدیم 3

دروعله اولتصورعي تردیم که تمام گرفتاری ماسگاهوضعیت
آوخد
 ۳خ

بود .بآی اسکار با اداره شواشناسی هیا در تماس

ولتییوشروع بفیاءیر داری کردیممتوچه شدیم که ثرفتادی
بودیم .ق
وقعی ماسرو صداهایمحیط
ا

است که عائع ازضبط صدای هثر پیشهها

ما مت احم کارعا
نا
عنام فیلمبر دارگ فشت  .صثاگضو آییها ها ععلا ج

زود ندوبعدازهمهمومتی :کوچکتر رن اسیمی  54باعدا گیر(عیکر و فوت)
بیخورد کند +بصدای هئر پیشگان روی نوار لطمهمین ند وعاعچجپور

صارگ:
تلب
موزخ رد
دحض
بودیم بم

دست از کاربرداد چمو فیلعیر دارگ

زرا متوقف کفیم.
ویسیارمشتخرم
هن تابحال بیشتر ازچهارفیلم نساختهام ل
یده
ولشسر
پمح
که حتی دلت صحنه اژاین فیلمهايم رام در کار کاه و
قلمیرداری نگردهام  ۰منبه حقیقت ترالی مطلق عقیده فراوالی

دادم .من دداین مورد خودم را باهمکاران اروپائيم خيلینزديك
احساس می کنم .بخصوص نسبت بهایتالیائیها فیدکروفلینی برای
هن تجتی ده بزدگی بوده است ,ااهستاه

دا دسة
کهسدبخ بعضی ,و

این فکیمیافتم که جقددبرایم لذتبخش خواهدبود ا ی فیلعیدد
اروپاه باطرز کار اروپائیها ساژم .وفتیبا آعر یکائیها تاد هی ددم

۵۳

برشدهای
قادر ثعستم فیآموش ثنم که داین سیدهمن هو لد شدهام و

ژند ی را عوض تنم :بعنیهما نتاری که فلیلی آمروژهی کند وهر کز
حا ضی ثیست قزرهالیوود فیلم «ساژد .ازطرف

دیگر خود عنهمهی کل

حاضن ثمیشوم به کالیفیثیا پروم و در هالیوود فیلم بساژم  در
نییوورك يك چنین فیلمی ساخدن کار راحتتری است .لاقلاسان
هو اگ  1کار خا زد

۲سازی»

هالیوو د و اسجتتاي

 ۳دلت ورگ ه اشخاصی سک

دسته :مدمه

ثم دیف

راعرای فیلمیرداری

۵۵

در بات استعر کدرا ندند
زاو ره مماسي

حتی بعضی مواقم برای پیدا کردن یات

و ذیبافی | تاتپ رگ فصو زر هش

تقای غواصی را با

صور تش بز ند وبه زیر آب بروده
قرانكپری اینطور بفحرهاشی

ادامه میدعد « +ااکنور .

همسر م همیشه دامن عمتار گ داشته است .البته أینهمتار کههجو فت
اج

۱ذاین نشدم که اور | ازانسام در تاههعایگ دیگردور نگهدارد,

و لین از تا

که اور دعئو آنه نو دستلده تععسیین می کنم وا

دس و 2

صاشی خوشم هی[ دد :دهم جهت همشه ساختمات فیلم را به او
گاذار دکهرام ,داسعات فیلم عاوجودیکه دروهله اولچندان مور ج
و
؛ معدالت,

گرقت
ار
ارن
توچه هن ق#

سیار ذیپاست« .تحسي یله بات

هرد آهر بکائی پمان تذاشعه است وشخصیت اصبلیضاچر اي فیام
منست .آودد ایا بات تعطیلی آخر هفته با دوستانشیکناد

مش

نشسته است ومشروب مینوشد .آنروژ .يك بعدازظهر تصنعی,خالی؛

و علال آور بکشنبه شهر «انکتیظت» است .عربل نگاهات فتری

نسوش ميافعد .بهاین فگیمیافعد که خووش داد آب بینداژد وبا

شنا کید اناین استغیبه آنت استعن که بصورت یلك نیودابره چند
گیاومتری اودا ازخانهاش چداعی کند .برود».
 ۶دارفعازش تصویی دوشن ودقیقی آژخانهها اوسعحرهایشی

کهمتماق به دوستا نش است :دارده این استضی ها ماثنث رشته یا
رودضاههای تامنو اش ادامهدادد  .خط سیر این دشته استخرها دا
کردام از
مائنت باتنقشه مردار درافتازش بطور دقیق میبیند و ع
استشر ضا :بکی بعد از دیگر

ده ریسایتیشتل . بل بطیم أ ی فر 3۶

مسا بقه ددم آیند که اور ادعوت
تیا تودش وال

شنامی کنند  .درست

مثل ایئست

ی وق و مسبارره است :بالاخره قاری هیشو و ؛

آتب
گیذارد وپازتطرفاستشی بزر که بدر و
مقر و بش دا بزمین ع
شیر جع یز ود واز چشمضاً  ۴چدید میشو د و از آتطری:

عیاتدر

ان

ماخ سی از  1۳بر و نا ی آودد  .باشتا کردت وارد ماع فمسایه
میشود وهاچیایش را آغاز هتینت
احییاس می تن

.

ثه فا یف فراک چات

تسوازرگ همسایگا] نش

احییام شائل شود  ,نیایت خودش را تااهیت شالدشد که توا نف
نعشهاشیر | عملی لد و یه راعش آدامهدهد,

در الوین برخوددش  ,دنوقر آزدوستان قبدیسیاش دا
کیند که بدون هیح تونه تعجیاز ااوستقبال هسی کننه
ملاقات م
بمدوارد یتميهمانی میشود که ازاو باعلاقه :درست

هیا
معل اکین

شد.عدرا
اکدن
بكوسیله تفر یم رو درو شدهاند .استقبال می
اتی
آتح
هیشو د با
دز جع
رداژد ؛و
متر و  3وخالی

#۲

از

میور

و علیر شم میتی ده عبت گردت با سابربن ده
اج

الق فد ن گرفجه میشود  ,ععدو ارد بل شا ند

ند هشوخ

در اییجا تو فا تشد بدگ در سید

واجبادا کمی احستر استرهکیند.
« در این محرله از « سفی» است که مریل در وجودش
احساس

و

کی از صرلیع :آ راعش و سرفا هی دم

درعینحالاسباس

میکند  5۰بهرطر پقیشده باید به سفرش اداغه دهد .دردت مانءف
این 5

هدرتخارچی

وق

قا بل توصیقی

اورا وادار

قارف هی ند

که جخودش را یرانسام کار ی که شروق لسیدهاست  ,امتیجان کند .

۵۲

بعداز پايان توفال,دردسر گورفتاری واقعی آغاز میشود  .برای
رسیدت ناستخن بعدی باید از شاهراهمی که
اتومبیلرو استعبور کند.عبور ومرور روی جاده.
اتوسییلها عأسر عت سرساع آ وزی در جال ی

کت

دادای شش خحط
وحشتناكاست و
تمد

تدعر بل *

زند کش وا دخظر میا ندازد و از جلوی اتومبیل عاثی که اج

یگنشت

باو لطمهای ننزند میگذرد رانند کات اتومبیل تصود مکینند که
بادیواثهای سرو کار پدیدهاکارند

رتف
ط با
بفاو
وحتی بلتنشی بطر

خا لیآ بجو ی تابمی کند.
کیند که طرد
«یعداز شاهراه :تدمر یل یامردهی برخورد م
ارستهای
رفتار گاسیاد هد وخشن دار ند .د

بعدی متوجه میشود

هی دم وشتسر او بر يا که تاخوش آ یندی رهز مد هسخننلده

و 8

آها نمیشود وچیزی نهیفهمد  .دقیقاً ُمیتواند
متوجه صحیتهای ن
بقهعد کدچه اتفاقي ,درحال وقوعاست و درنعیجه دجاداین تردید
دزست داده است .
هیشود له حافظهاشر | ا

« وقتی باستخر ماقیل آخمیرسد نه :بیکی ازععشو قههای
قدیمی آش تعلی دارد  :عاسر دک

فراوانی از طرفاو ارو بو هیشود.

وقتی :اضایمشروب مکیند  ,همهاز دادنمعروب بهاو خودداری
لت
هی

ازخا ند بروبا هبی کم
«٩عدظم ااور

دراتحاست که هو ق

میشود ایندورهباید بدتریندوره کزنیدشباشد ونقیادسرتچیزی
بخاطی نیاورد « همینقدر هداد که باید چیزعای دردنا کی وجود

داشدهباشی که آذمتن ابواتك شدهاند.
 ۶بطرف رین استشر که دور تترین استشر عصتوهی
«وستوود

است پیش میرود .خسته و تاتوات بداستعخسر میرسد و

دیگررعقی دبدرنندارد .شنا کردنش دیش فاقدشال وشربسایق
است .ازسیان يكعده پسرووختی که دائماً اودا مسخیه هیکنند و
بدرفتاری راهثهایت میرساشند را متینرد و ددیشت صخسرههای
بردگ اطراف استخراز دیدهعا نایدید هیشود.
«ازور ای درخعان جشمش شا هاش میافتد و درخودش

احساس يك نوع دضایت خاطی میکند که چطور توانسعه از عهده
انحام ایتکاد بر آید .و لین محل آقاستاو دصورت تا ثه هترو تی ۹۳

گراراژ
آمنه .باغچهخانه پوشیدهشده ازعلفهای عرزه و بزر کد .د
ازجا کندهشده  .دردیگری را توفان باشدت زیادی یمین انداخته
ارت از پنجرهای بشروله با بهاش شنگاه عی کشد .هی آشی دیسر قادل

شدها ندب بییجا یپالرو با
دهیاشدنا
اقی ادخا نبواد
هست:
ینی
کولثت
سک
های تدمر بلاست که درواقع رویای خاص مرد آمن یتالی است. .اد

خانه و فامیلش دیگر چیزی باقینما نده بجزيكچیز :کابوس»
فرانك هری دوست ندارد راجمبفیلهش صحبت کند  ۰تصود

تمن کنن که بتواند بکالمات آنچهرا که سعی کرده باتصاویی تعر یف

نیدی.
کشر
کند ,توضیعح بدهد وت
 54وادایش

۵۸

ترجیح میدهد که همسر شآلکنور

رده یام رااذطرنق ماویتحر ی صحنه دصحنه سازده

در أبنعورد توصیج وفتد

گهاربی کهصحبت گردت دد باره سینما بطور اعم خیلی بیشتر
هدش

رح
ج
عاز ود ذخا هیدهد  :ت

 5۵هو قعیهشی ر | درعقا یل بتنوع

اجتماغ آهییکائی عشخص کند.
با لبخیندی که زیرسبیل های عشکیاش نمایانه می شود
تاات»
یک
تره
کد
عیگوید ۶ :من
دن
تدرکی
زن

بزر که شدهام .وهمیشه اآزیسندوش

وازایناجتماع محافظه ار بتماامقدرتم متنفی بودهام.

هتفاسلی من دد این فیلم حمله شدید و خشونت آهیز ی است نسیت
تاین ذند تی و اجتماش ثترموندواشرافی

 .تنها ناداحتی که دارم

وی
اینست که از مناذل اینعردم فیای سا ختنقیام استفاده کررددام ل
دینم را باناراحتی و اندوهی ته درتمام هدت جوانیام از ایسها
داشتدام اداعی کم .

* سرت لسنکستی هنرپیشه اول فیام پسادتی تمام هرد
یدست که من کی از قاس
خارفا لعادهای است « این اولن دا

یه

عای بزر لك لهیاوودرا دهبرگ میکنم وبایدبگويم که در آینزمونه
وچار کرفتاری نشدهام  « ,برت * یك حرفه اتیاملاست وهمیشه

وحرف خودش ؟ه میگوید این بهترین
برای همکاری آمادهاست .پ

قیاهی آشتت ن پاز تم اییات فر اماتواری نراعا تیاه سراف

تافیست هويم چند ماه وقشدا صرف یاد فرفعن شما کید  .در
پنجاء وسه مااگی شناگرون راعانند یلك قهرعان .شنایاد کرفت..

تصورهی کلمهیج اس وحن آو نمی توا نستشخصیت فیلممز ار ویپر دمچان
ول

گراشکسن
آمر بای ی ازجهره ب

م
ک یف
چیزی ؟همن میخواهم درفیلم تعر

تسعواف

نها کی هد آخیم

يكمستله خاص آمی یکاتی

است؛ برای درلاین له 5افیست که چند صفتهای را دد شسهر
ارجم دا
تا بدانید[ نچه  54آدو یا تی ها
یید
ند ت
۶کتیعات» زن
ن
ات

ایا میگو ینت و حشتنا  و حفیقی است :,ازع ۳۱

در

اطر افز ند ثیما و جو ددازد عاعت هبی شود  5۵ماتام بعتداز تلهرب

هایماندا بیهو دواد کنار استشرها و دردرياگی اذالکليگذرافيم.
اییداستات و ماه هون آسنت 1

حرفهای فراك بری درحال تمام شدن است اژجاشی

وعدبدون مقدمه .دزست عغل اینه اخزسودشستوال
بأمدمیشود ب

هکیند  ۰میگوید  «۰چهکسی گفتهاست که بارنگك نمیتوان فیلم
چدیساخت ؟
یگاز
سفل
من فیلمجدی مسازم که درحال دنگی #مهست .:ر

چیز ذیبائیست .الیته هفیلم دنگی بطریقه آنستونیونی  .بلکه
بطر یقهژ اینی  -د این بدهو پیز نک 1...

یولیو بااوتلی
مصاحبه عوکسها از  :د

شونک بهاد لو
تجرمه :ه
۵4

جسم آنداز بات ذهن
ی
سس
ت
ا
یتس

 9زان حاضی که سرعت ابتها

ریشه کن شلات و

 2فرزشتگات عیآفتند  4و سین #تنشن»
آ یلاع

دعتیی دی

بو لانسکی ۳ ۱

اوه دقن

ی تبث هبتر ۵

شلات با حالعی نیمه

و

لاثم

با

سید

در

| ك:

مصنوعی دعوتنمسان

ائچنات

عیکند که راه رفته مق اش را اردیاسی

موی

دار

 ,ده سال پین فیلم کوتاه »سیار
.

لیسعانی

دسا

33

دصدو در کٌا هت

تایه

ده

۰

و ظ آمستر دام ۵

9

درد آب

« زییاترین کلاه مردادآنا 4

و سپس

۳

اف روزعاً وود تستگی دورد

برای فیلمدردار گهبات داستالاتر سالگ

آمانه هی مت  .آ یا او آ خرن

تا

:

برد

 4دری

بافد او ۳

دل خی

تن

جگو ند  ۳روحیهآی

اژ بات ز بان فن یال

 3و اجده ای و

با "نا

شام

دبلی

 ۹۳شین لپسجد دی

الاح

فنی ۱تن

شاه کی دون افاند
زا با فد [

*

ظرعی ها

فیلم انگلیسیی دیرگ نام  ۶#کوچه
فرن ذیست ۰ ۶

4

یو و

میژد و در عین حال بخشتی تواعد

بررآک اقتیباس؛ در اشمدت فیاءیاتی
افو

می

هی کید و  ۳بل

 ۳آستعت آ ده فوق العاخو

ند چایختام

زر ده

هی

تاره ویکوم|ن اس فهامید
خو تال هر

هي رسد

عرچیا باه هید وک فت 5

ج۴بو ۵۲۱۵۵۳کلمه  ,فویلم بلدوسفید
ه

بعتو اله ]خی

از غربت مدام خویشی خوشنود است و
کوش

نیم

۳

ین

ملجاء باعه موجودیت کر مور دعاز تاش

ین

در

مصا

فش
اه

ها

5ه ا کنو

هي

خوافیف

اژ غر چین سعي تفه اجه ک
ز را

ٍ شبن

ذر 8

آ اه

3

این
پلادر

تفکن پولانسکی حفظ شود و شوخیهای
او لِ قر ادعاش
را

از دام  ۳4۹قر اردادگ

یه به دملت یا 3

تن

آ

أ

ان

هویم ییا ی خو اعد خوق اب تسین که ید
چرس

ما را باین اعتقاد

در راه ولتت

تحدول ای

عی کشاند ل[
3

۳

ان

برخالاف سینما ثری عمچون تروفو ه
۰ب

8

برس

ولا

تات

1

شستق گ 1

0

دومن بوذ اسکی

با مااحظهی همهی
عافت

و فش  .مهارتی استادانه شمال دا دد

مطالپ درخواشید
دنک

 954آین و

از و

قثر خن اشت تا عصاخبهایه

رنه

دسات

تواضعی ساعتگی میتواند در باره فیلم
 8تثفی >  .هثلنجداری بداررهیققسهای

با اف.شما

خو هید دید کدجگو نه هو لف دوستداره
خوی

۳

تیان خود ود فبشورد کت

!

عنم مسو لیت خلاق خود را که

شوخیها  .قیقههعا

که

پشت

اه

مستو بل  8 +کال

وت

کاملا استشناتی

هیچ چین نمی تواند ناقدین دا

بیشیی از اطمينانيك مقرلی بکارخویش

پنهال است؛ بشما عرضه کند  :اینهمه را

تیگ

که کلیه فیلم هایش و بخصوص فیلسم

اطمینافی خود معطمکن تنسنده

تعقای 1

نی

دلبل

قاطعی ویو

باین دلیل است که

جسودشانا

شئلهاش

خعنش

.

که زادة محاسبه و دفت کامل

اس له تسایلی  ۵ور ان ِ

لپی ده

۳

گرایش به احساساتی بودن وحتیاخلاف
با وسواس از صورت پیر زنی که نقش
ای فیام  2فیشتداد میافتید  4را

بازی متيمد حذف شده است  .تثایسی
فیلم از احاظ کیفی حاصل نگاهی است
7 31ب بوبلید ظا ام ظ درهوهخال میطرف است.

[ ۳شهریخیا لی که

تجصو دی دی 11

)

بدینگو نهعمقی بدست مآیورد کهبدروغ
طییعی مینماید و جذا بیتیرا کسپ هی
ساختکی دارد و ظرافت
ی
ک 5ه
کنت
را میبا دد که میتوان حتی

در خامی

طرحها ین آشکارا دیدش  ,وهمهیاینها
فرشنده را به شناختین
1

دیا لی مب کشا ۳
1

بکای یا لیست و درهقاً ِ

مشش ه

ومیدادد .
را بهخوات وخبال ا
فلمهای

وا تک

 ۳۳یت در بادم  5۵و

کيشند
زا سخره ه

لهازم
کفت ک

اشیاعا ثد

ند اقا  ۳تعقاد

 .طسو

ساده باید

است مراک این کر فقمطد

فیلمهاگ اورا هی گرد ؛ وارسی نمود

وش

است. .

باشد :

هند
اهآ
وب
خیدن
عنرپولانسکی جان بخش
دود

اطاف ان هیخو رد ۰

نیه
هگی ا

اداش

تشه یت یلم

قدار ند  ,شا توجه کید کهتی سم چگو له

تصور ات عذهیی در آل ساخته مشود

عمرده

یی

و شیتی خی 3

و#تی که شیبی ساخته شده

ولا نسیکی دیشتین از حیلههای او ساخته
ده

ی لقن درطر حال

 9تنفر  #ستارءاک

شعی سینماتی

 51رها ثیعا  ۳تریزهای

ساختة

5

و يا مخالفت ها «

سخت گیریها و خوشی

ساختن آ نها ثرار داده و مش بدوث

له

با

صحنه

دیواره

تا عقام بت

می زود ؛ سيي

با

در عذارعه است و خودرا جانشین

او میسازد .اد این لحظه اطعیناارخت

برمیبادد وطوفان پا بمیدان میسگذاد د.
آوم دا وث ده اخاغ

و لانسکی اطمینات

3

انب ] ددصفی پسکی

چشمنداز باكذهن

_ 6
]یا
س

خبری ازوهم فحصلن این عدرسهندارم
«فرشتگانمیافتند» اون

آما وتتی هرد دز آتجا تحصیل هگ دم

فیلم شماست ۱

ای کسی لاله

زیادی ساختن

فیلم

ار

اشافیداشت  :هدرسه دوندخالت دادت

[هالیته نامش
آدوهرد و بت تعجهء ت

 :ههاش بعهده

پولا تسعی

او

آینکیلم فاگ

آنطور که تویسنه کان مجله

ندید

رفت و ان داستات
مگين

ظشحهه نیست ) ساخخه شده .
وفعهاند ک
فیلمهای معداز «فرشتتان میافدنده
عبار تندای ۰
دجاق و لاغره  ,ایستان دار اب

اافنة
رل
ای
واظر
فخاقونر آبه « 2دی

آلن دد سیناهه درس

:

[ونه ک«الاغیرداران»  ,آنطور که در
مججلهی « کاندید» توشتهاند)  :بعدهتتفی *

و «کوچه بنبست» (ونه «آن کسوچهی

نست؟) .
پ

قیلم از طرفب

مقا میات دترسه جا لب تو جچه تشخیص دا ده

م«حشد مصل میتواست آشرا ساژو .
تخیجه اینکه بعشی از شتاردان بجای

مفلیلین کلام سود میسنت تال
تحصیباشان ساژ ند

هو هب شد ند جواز

یاینج فیلم تهیهکنن .ه ومن یکیازآنها
د۵33۳

۰

سي  أینمدرسه عایثه تا دیما دل

قوب « 12فرشتگان میافتند» کار

(موسبهعطا لعات عا لیهسینما ثی
0۳
ت.
ش)
اید
جن
قر

غ ۱اعصیلی

ولا تسلی مب الیته ناحفط تناس !

شفار
دیرگر
ما
نابر
تشم
فلی
عم
یود 5

قعا لیت عدرسهیما بیای ۶۳01

اد
زو لانی  -باه  ,آفما

ه»
جیت
ندو
تمی
صورت «دو

عبومات

ر اساخته بودم

+5در واقع بسك فیلم تحصولی نیست :

بلکه بوسینه حدرسه سینماگی که در آن

تحصیل میگردم تهیه شده است  .الاث

تمیرسد

آجا قيامهم هیساختند
اما محصلی در ن
ورو اقح دوز طم هجساژ له :
د

س  -فلمیاتهای 0ظ 81بالاتر از

فیلم ال وست ,
وود لستی مس این  ۳هن امیعوانم

وش

چشمانداز لت ذهن

قضاوته کلم  ....بهیحسال  :سا

نشی به

سالیانهای کداسیو آدرس محصلیسا لاش
قریالداشتهباشد:

تداشتيم ...

تحصیل طو لاتي تر دود  ۰بعتی ۵

ومسعصلین :فیلم جر میساشعند::

وهسدت
سال .

سب فطل هیرسد که فیلم «قرشتگان
میافتند» با وسایل فنی محون فا ساخته
ظتاینم شیک |بامدخرسه آینوسایل رایر ای
شما فیاهم کردة

ستورین

ولا کی

بله :فقط مدرسد.

دیرد ند |درواقم مداتز بادگ
یلم ظم ه

س_آبا شاطر عللاقه بادلایل مادش

به تحصیل کار تدوین عشئول بودند) و

است که شما خارت از لهستان فیلم .عسی

کارهای دیگری ک+درفیامسازی پیش

ویا دلتات مشواعد تدباردیشی
سار بل ا

عییآ ود عادو احطساق فمایش فيامداشتيم.

اتجافر نید ؟

اطاق اول که اطاف تهیه بود بای دیدن

پولانسکی -میدانید» من هیچوفت
نقشه نمی کشم .هیفیلم میسازم .بعبارت

فیلمهای تدوین نشده بکار میرقت و
عملیات تطبیق صداباتصویی وکرهای

فی دد آن انجام میشد .

دیگیسن کار ی را هی تنم که عاز وه دار

وقتی برآعه اسکیمبروم:دمیشه توسستا نی

اطاق روعی فقط به تبایش فیلم غباگی

را اتتعاب متینم که دوست دارم و درد

وق کسی فیلمی رااحعاج داند «آیا

آت کوه :اسشیبییها ی دا که ميسندم.
ویم ؛ سه دوز دیگ بسه
و بخودم نکمی
و با 01۵۷۲ 87881
10

اختصاص داشت  +.شگاردات بمرای
ما یره اخشیاج دآشتنته

و

اثن هل مه

عیخواعد  .عرشا تردی میتوانه فیام
بخوادد .مثلا من احتیاج به فیلم «عصر

خواهم رفت .نه :منتميدانم تسابه رود
دیگی کجا زا انتخات خواعم دسرد .در

طلائی» دادم :یلك تقاضانامة کتبی این

۳

می تنم ودرعرض بهروژفيام در أختیار

روگ دلرهستان فیلم سادم .دواظط من

من قررآدمی کید بنظرم» ایندوش کلمللا

وهستا ثیهاخوتجدال
بالهستات عا لیاست ل
آا
خواهند شد کمن سار دیگی دترس

#صلی است.

۴۶

قیلم شم منطو ز انش

هلو ]یت

جاقو دد آب (یزگمو نت مالا نوویج)

فیلم بسازم» چراکه «چاقو دآرب؟ فیلم

اژخالات غیرعادی راشان ندعم ولاشیر.

|نون انها
موققی بوده است و احشمالا ت

پنابراین باید فیلم راجا ئیمیساختم که

هاکیند .اماءساختن
دور
استعداد مرا با
فلم دلرشدن کار بسیاد چاليی است .

این نو حا لا غرعادی وجود دار د.

ردص و اي این روزها که

لندن بواف

سینمای ادویائی نسوعی می کزیت پمدا

ا
وب(  ۶بهساخون فیلم قآ فمن

شی تردهاید 5
یولا سکی  -پیشنهادانی دد این

گرده است ووسایل قنیهم درایتجا بهتن

هورد من شلده است ...اما پذیر فعن آ نها

آز هر جا دنر یلها مسشو د .و هن فمشای » :

توعیمتاطره است .دارهر یا تهیه کننده

هیچ تسا عنر پيشتاني عقلآن-گلیسیها]

در همه چیز دخالات هتیند .مثال(در مود

قیث | تحو ات ترد ۳ :دعالز و د ات غر کیدا

داستاتفیلم :همهچین از قبلپیش بینی شده

آمیتوآلا مهروضوعی دافیلم ترد .بعضی
ازموضوغها برای بعضی از کشورمناسب

است :وا ما عید چین  .هلا ظر جرد تا

کلیات «دودنن

دازمیشودة آشازمشود.

تنوث .مثلا «تنقر » دار اک بت موضوغ
لهستانی ایست .طبیعت قیام اینظوزاست

ءنیا مسابرش یکباره
تدریجی تصویی آ

دااوضاع ايستات چور دد نمی آید .منظوزم

روگ ورده تشاب ندعم  .شه :طمهی این

عصبی

چیزهااز قبلمیا آذار هیدهد .عینتررچیح

شهای
یر
این ثیست که در لهسدات م

وجوو نداد ند ,اما بدوت سك تعدادآ نها
یلیس کعتی است و دد

هرحال هسئلهی

امراض عصبی بدینصورت پیان نمیشود

علت چیست؟ شاید ءاینخاطن که تنهانی
در لهستات تمتر اندیی تقاط ارویاست
بهر حال من میشواستم يك نوغ بخصوص

آخرچرا؛ شاید منبخواهم بجای ظهور

مر.
کدم
هیدهم باداستات وفگرهای خو
د تا

سب برناعهای برای تهیه فیلم در
قارنسه نفآر ید ٩
فوا تسیب هن در ی تشورها ی نامه

ثمیچیلم  .ال فکرک داشته باشم تسه

هناب قراسه سباشد ,انیا یرف اه
۳

فیلمخواهم کرد .البته هپیوالفرانسوی:

 ۳سل

چرا که چنین پولیوجود ندارد (و ای

سب پنظرهیرسد بن *فرشتگات می

شم وچود داشت لمیدا نآمیا مناطهینان
هیگردند یسانه) » آما پول اتتلیسی و

وتنفی * شیاعت دیشتر فک عست 7
افتند» ا

آمر یا ئیهمیشه دراه هنحاضی استب
اه در این کشویها هن اعتبار
۳

م.
اگر
سب
ه
دت
فی
کا

من دیگرقیلهای شما .آیا شما به این
ویااین مسقلهچین
مسئله اوققید بانه؟ آ

را حل می کند ؛

|یداسجا ۳
بنابراین گ

ولا لستکین  -بله کاهالا هيتاتم .اها

داشته باشم که کاملا به فرانسه بخودد »
مااشعیاق آ نیا ددفرانسه فیلخواهم کرد

نمیدانم این عسئله چهچیزی راحل می

ونه چای دیگی ,میدانید  ,این روژها؛
همه تس ر اجیم یه یرد چا قیلم عفسانزد۴ .

تشر یم ایتعه چرااسی فیلمی رااینها

کنفه .هن فقط هید |نم که قو

یی دارفان تست :

آز باك طرف من آدمی انم احساساتی

و عجیپ

۱

و ع#سریب و از طرف دی

سخت گیر ودقیق» ووقتی فیلمی رامیسازم

«رهی داد د و آنجا تمیسازد سیارعشگل

خودم را شدت احت لت نظممعمی ,می-

شده است .فیلم ساژهای خودتان را درد

لشم .افکار سیار ز یادف از مخبله هن

دارد دز سو ند فیام

هیگذرد ومن خودم را مجبور میکنم که

عشدول است و

بخباطی آن نظمو تر تکیثبارشان بگذازم:

و اقعاً بات

برای آنچه که پیش از کار

اد
نی بگیر یدذآو

هیساژد  .له عم همانجا
ستان
لرا
وقگود
نر
ث

 ..سینما

همین نکته

صذدعت جنهیاشدهاست .حکایت معماری

سینماهیتر دم چوابیست .و نی طر احی

است که میخواهد پلیساژد .مردم اژاو

..
هدمو
رکر
یمی
غشی
هی کر دم :نقا

انجه که

توسلاوی
نمی برسند چرااین پلرا در ب

میساخدم خیلیخشاكت وسخت دود  .وقتی

همسازی .اواین کار را در یو کساذو ی

دوهی د ويك تنجه  6زا ساختم نهایت

میکند برای ابنکهیت عده دلایل معین

یم وا کردم کد خود

را در شتلی

و کونا کون وجود بل رادد آ تسا ایجاب

تگاهدارم کهفتی مکیردم

7

برای فیلم

۱

تندر (واتر یندو بو)

ولا اسب ات موه بتاف

بطبیعت

4فر5شتگالميافتند ٩ بیشتی

که اعتقاد دارم

هن پزدیاك است نا بهتظمی ته به انا

واشر

شتی بنهچآین نزديکاست
ونییز
معتقدم پ

دیگران اينکار را عکیدند صرفاً از

ید وثهآ نجیزی

دون
ای

کفتگو

 .جرا

کفتگو ددقیام که باه تست

صبادی
غ

و غلطیست.درواقع وقعی کلاعمی

را دريك فیلم کوتاه میشنوید
د عدل جات فیلم بل

وحدشریقتشما

خواهید داشت که

فیلم بیش از بیستدقیقهی قارردادی
اداهه پید! ند

محنود

خود را

 ۰عاینعلت سس

سازم که

گردم :و استم فیلمی

وراک کو تاه باشد و با تخعیحه تیه را که
تیام بلندتسلق وارد

اما
لوق

از آنعذف

کنم ۰

را مدتی

؛ وفتی تسی خورش
ده داتشعلععین فکمه

 1می و اهم بسا رم

؛ توقم

درشما بو جود ۱

اثعظار

 54میخو اضم دسرنا
دور

ال مرسینها را دوستدارم

دوستدارم فیلمضاگ ترسنا

لعشم  :دام میجو اه

دترسم

و

۰

و ستر ال

 ۰نم

گریه کنم و تکانبخودم .هرچین دیدنیرا
دارم حتیعدجن دو شعبلده داز گر ! اما

دوست

هرچهر | کهتحسینمی کذم نمیساژم .از آ تا
خسن

هی دمم و دم راما یدتحتدت نظم

معینبکشم؛ چیزکیرا میسازم که با[ نچه
دوستدارم ببینمتفوت دادد

لهذا  :میشود گفت که«چا قودرآب»

عالاقه ای

او دو جورخ

بیختی فیلمی است که دوست دادم سازم

عي آیدکلةخود بخود آ زمودن لو د بت

ات کر دهام ۳

برآعا آرادشدن أ

آت در

دیگر پست .منعااقه پیدا کردم که در
قیلمها نمکفتگه را اشافه کنم وتا جانی

کهمیخواهم ..درعینحال ,طبیمت عمیق
نی کاههالا غیی عا دکاست]۶تضاهی تمد که
تاه باتآزادی یدهم  .بابنخاطی است

وخود رماجبور

بساختن

«تنفی» میشتردر کشهی آت فیلمهانی
قرازدارد که دوست دارم ببیثم  ,البته
آشتار است کهدزساختن
2۵۲
دی

این فیلمشممجیور

نو تر تیبیر | رعایت لمم .چا که
رد نمیخواستم

کارم وت

دعصورات

وش

ذكهن
چشمانداز ن

چن ان :فیلمی ترسناله اآزبدر بباید .
هدچنین عادیاست !ثر داینو سوسد

هیکنند.؛ هندوست دارم خویمراز ندانی

کنم .پادخ میآید وقعی دواژده ساله با

دچارشوم کهفیلمهاثی سازم کهدوستدارم

چهاردهساله بودم فضا فی رادوست دافم
کول ی تمیدانم  ...دارطاقهاگ سته

لدا میت که
دقشت واویر لنوغا خها ببی
آش دساأژد .

وزفیامعاثی متل
وخشه وجودداشت  .۰آ

اهر
سندی ک
ببی
ببینم .وقتی آدم چیزیر امی
وقنیهن فیلم « نسانقه » درا دیدم
بدودم

سس

 ۹که دسبان ما یلم فیلعی

با یافساژع .اما هیتا نم کهشی کز این کار

« یایانعفتگ نمشده» و «سوختددر باز که
خوشمعی امیس

#زسوختهدر بازق*
ند شتاا

واه
شنکآن
ادوم
بیرش
فیلمی کهپناحتی تحق

وخیا لیرود میدانم  ,فیامی بافضائی که
قو ده فضای ور گاه ..فیلی

میهصنوشی

اایینتر تیب
را تخواعم ترد .چراکه ب
کارم دا شروع کنم :اجفهتصعیم خودم

تسنیا

م
تکه
فیب
ث ل
را فکعیهام اماآن نم وت

مبتئلشد

میا کاملا فلجخواهد ترد ودیگر تحتوام

بردوءاتشی مختصرا اینبود که واقعیت

دانست کدچه باید دنم .

تداثت ,دئیائی بودکه از نو خلق شده

من  -نقطهی مشترآذیین «فرشتگات

باشد کهشعصیتها کقیلمدر

,اما مرا بهدئیانی

اشساثهای

بوذ .

هی آفتشد  4و  ۸ئنقی ! شاید د تاک دستها که

آناسیهیی ند

دود  +لتدهیهی

اینها ست

 ۳دیات مسخله ای که

صبحیت

اجع

بت

کیال او لین لکش شاید سعین

وصسدهی سبهای کهآدنرچینها یو جود

باشد .بمد خدایسن  ...لذاشتم کمی. .هم

دارد که از نظرفيلم ,.:

و اهتیا کاسن .: .کار بل بگو نم عر در«

پولا نسکی  -اینبهمان چیزگشییه
است که درسینمادوست دارم :یعتی ]|محیط
ادوست دارم که آدمها
وبز و قتی در
وفضا .ث

فر اموشمی تنند ,کهخودشان را ژندانی

9۸

مات

بل

.

منقاضی نیستم  ...اثن

لنهر انش بکحنید :مکنید:
هي توا نعیدس|ی

الغ
نی تشنید  ...اخاهرن نتفی
تن

میدوستدارم

یمه ای فو قاس

 9تنفر (۲انر ده نسوو اسبوون قود نو)
العاده واقعیست کهدر آته چیزی وجود
دارد که

حاواقعیت جور

در آمی یت :

آینچین یگ است که فشار )چوچودهی آورد,

چرا که وقتی همهچین بحساب] مدهباشد.

مختلف را در

آن فیلم حذف کردم .

سالاخره تنها سه شعصیت باقی ماند .و
در فیلمیرداری تهالیحتی رهگذرف هم
و جود

ات

فش بااستفاده از فسایل تسیتاً سادهاف

 -تدظیها هيرسد 54ه قرشدکان

خاقمیشود :بدونشات ایفضارا باوژوز

ن
رتاینی
میافتند * لهس

فیلم شماست :

يكمگس بهتیمیشود خلق کرد تابا سیج

در مرحله اول بخاطر حضعوت  ,اوضاع

پأتدو چینحیوان عول پسکی

5

ناخوش و نیز رنگتها ,و جهات بصری

دنیای بازتری را ازائه میدهد  :آنچه

ضی ازشکلهای فیلمهای نقاشی
بمعکه
ا
اهستا نی .برخااطرعات هآیودد.

قرکشخصیتهای
تماشاچی حسمی کند د

نکظ مرویپشتیریمدکهه!م فلاشبا گشت

جارندازد ۰.۰
فیلم ب

عایبگذ هدر قیام بااشار ات معینیهمر اه

ارب
س سب دنظیهيوسد که«چاقو د

آرامش دایرعم میز ندچیزیاست که

پولانسکی  -بله  .سعی من براین
دو ده  ,اما گاه شله

صمی کعم له میاه

باشد که از ین] نهامیشود نقاشی اهستانی؛
بخصوص آ ثارنا شانقرن نوز دهیراذ کرکرد

ایسن فیلم بررایه سسن پیش ازحسسد

تقاشا نی  54گاه حتصدو

واقمی باشد  ,هرحال چه شخصیتها

رافائل وا ذاشتند و این حتصرو سیسات

رات ودره پیش از

درقضاهای سته باشند وچه نباشتد  .آدم

نشان میداد ند که همه چین دبرات سیاث

#میشهمیتواند نبودن آر امشر اخلق کند.
وسایل ممکن دیگری هم وجود دادد .
اير » بادات  ,تنهائی  .بهرحال هن

معین و بخصوص نیست  ,من صحنه های
دیگی فیلم را هم سوی تعقیدی بهسیباث

آزادانه تآانجا کهمی خواستم غواعل

قرتنوزدهم کشا ندم.
س 

و فیلم خود چن اساس تنهها ی

2

چشمانداز بذاكهن

وک وب

#وو د شمیدسید.

پولانسکی  -از يك نظی بله  .و
اهت
ی؟
شفی
کمی به < تث

ها 3

وحش

بهرحال » پیرژن وقتی با ما بود

شگن .داشت  اروارها ین نعدتا می

ا
ر,
جشت
دا

که این فیلم معا لءهی نها يك فدراست.

لرزید ء برای اینکه دد فیلم بازی کند

ژنی که درحر کت بود  :آنه پیرزنه وا

لازم بود وسیلهای پیدا دهسیردیم ؛

اوردی شا ان فواقفی هي دن

چرا که نمیفه او دا تدویق کرد که
تلرژد  ,و ألبته خودش دم نمیدانست

میکوییم..
ی

لت عوخ .

صن

۶

او ۳

سالخورد تان بافتم  .نود یا نود و دو

کههیلرژد

سال داشت » خوب یادم تیست ؛ اما او
پر پر دود

آنقدر بر تهدیگی آزژو ی
دایاو دادیم

اش
هالیر
مخق
حفعی
نداشت وو

دیدیم که دیگی پول برایشی
ندارد  .یت روذ از او پرسیدم

هی

فتقازارت تخو اشد اد

خو اعد

خرید  ,باو گفتم  « ,اما با این پول
خیلی +یشتس از شکمیشوو خرید.۲ ۱:
 1هلا داد یی کی وه
او ثفت ۵ :
و باز یفتی

ثرو دفت »

بعد نت

او تنشی ایجاد کند و بدین ترتیب
لرزش آروارههایشی معوقف شد  .اما

هیدادیم و دآرخر فیلم برداری پیرزن
از این کریه میکردته دیگر کسیباو

کهند  .فک کرد
خواهد با آن پولها چ
و عاقبت تفت ود  ۳آن شلر

ب ارات

هی توا نست در عشللات

تعجه این شد که عترب بایدبا وشکلات

مفهسوعی
که

داوم

 .بالاخره سفکی شکلات

-

بهرحال او يك فرد بود ,آنپیرژن
ده
کدرکی
ویم  .او زن
کی
را ع

بوددددون

شكك قبلا عشاقی داشت  ...بالاخره باید
؛

 ۶پاشد ء من میخواهم شکر بخرم » .
تیا همیس را هید است | و همین مدز

ین شادگ  :عسق وهی ۶ب و

داشته باشد  ...نگاء کردنت باین صورت

بههیدم  ..:صورتها ئیمثل چوب  ۰چوب

جر کت دود  .چراتهآدم دخو دشهیسگفت

کینه و لفتن آینکه دیگی پشت

در آن آسایشگاه بهاینها شک کافی بای

.
سدتور
ایدز
چهر هاچیز گ نیست خیل

وا
پ

ورد

این

اما چیزی وج ود داشته است
یب باذهی کر دد

لیر

توعد

گهگاه چیزی را بضصاطی مآیورد

و صحیح است  ,اما دهرمان احظه کارشرا
لا تج بدو تحلیل و تشریح نمی کند  .این

۰

شدرخداست که عملخیتند,

2

خاطرآت برعی تشتند اما جیری ازشان

دستگیر آدم ثمیشد  ۰پیرژن لباس را

دارتات ییاز چاه وچگو نها حرف
کآهو

هیدید وگچارننشودمی گفت  .بعدر آجع نپیزد .خیلیسادهشما کوارتان هورد توجه
جر وس ع ۱حرف ميژد که درسال هز ار ۳

هشنصد واندی آمده بودند ,اما ث]يعه
1

هی تفت بهدآغازی داشت ونها یای

«یکهضا ی کو جات ز ند کیتی که شیج «فقصلی

ها هستید ؛ پسها «توالانی متینم ده
|هائی
تش
بتواند درشبا جوابهاتی بکاو

را یانگزد» تیه  .عیجه که باشد
جا لب دوه

عود  ۵بای در یلم شاب

داده

میشه.

است .

وو لا استگی ع سچون بر آههای

تدآشده بر اقا صیوی اینهاهی | بشدتتتان

میداد « چی | که او درست فمالشخصیتی

افزرودت با نچه که گفتم باقی
اینعکس |لعمل سین بو ده

و او هميشه تشسته بوو  :افسرده و بی

ین قا,۰ :

نمیسا ند

آستت> :

س ب | فرضمه دسانی که دزسیتما تار
هیکنند انزچراعا

س  -آیا فضای بدینانهی فیلم ؛

۰

کارشان

وچگونههای

خبی .داشتنةه دیگن فادد نبودند فیلسم

(و[نیز فیلم « جاقو در آب  ) +نیز که

بسا ند .

ریاکعزل وطنر بوجود میآمد ,خیلی
به
لهسعانی نیود؟

یلاقساتتا.:
وقولناسگی .بت سل هشمق
شما مر تباشودتات نمی کو آیدچهر نید |

و

قاس

معکن

درسسته

ات

استهعال کنم؟ کسا؟ وس ! ؟ ۰.۰

ستتکموهستم
ننییا
یگونید , . .اما من ثمیتوانم در این " گونیده ه
دایه ی

گت دی نم صن ,تدهها واتفیلمسازم:

و آنچه

هدتقد و چاععه شنان نیستم .

هيخواهم ساختن افکار ست که کهدرذهن

دارم بطوزطییعی  ,درستعما نقدرطمیعی
صباشد خواهدر قصید
که یكنقی اقکارد

زنرگ

ود ثم

 ,پسباید

سر خبعار بیرم ,.
لیا سس و ازطرفدیگی

ٍ وفتی آدم

حرفی را میزند .لزوما اینحرفبا |نچه
 54مکیند

لری
کا
نیا
دابطه دارد .خت

پرتباشد با هم رابطه وجود دارد .

واشفی باشده عشق
و یا اثر احل عشق ع

است..
پدولرانسسکتی_

وضد وددید  .من میسارم و از خودم
ا

عقیددای دادیم و فلسةهای ,:ختی

لمیورنم جر[  .من ففيتواتم

در عي

خالی هم بسانم و هم دلیل ساختنمراییدا
ی اگر سین که دا مسارم

یات الیل

رمورست
ویاتن
ات که کین م

ساختن

؛

آنست  ,خلیانی که از پادیس به اندت
عدالی
ایعکن
پرواز م

دا انجام میدص که

کر هی تند بر اما پرو اد از اد یس ود

لندب لازم و صحیح
هبات ابر ها غود

گنت وبا بای ] نها

است  ,اینکه

از

٩ داذ چا آ نها روا

اي دیش

دای

پایهآنچیزهائی میگیرد کهفکرمی "اند

هيركازما
ار

خودهات یات واقفتياشيم .بعد ؛ هر چه
تدآدم میکند رابطهای دارو با] تچه که
سهیی کل

 3هبفطا

که مر سیی بجد دود

د
تلننثر
فخشا
چلو یش طللا وذغال در

هرتهاست؟
خلاط

خوب اودستش را سوی

طلایرد  +این هبیوط

بچیزی میشد

:

بهوئش؛ بهروحش ,با نچهکه بود  ...و

آنها شادانهدست هوسی دا بطرف ذغال
بردند  ,و آکن

کسی نباشد که گاه گاه

دستتانر احدایت کند,چه بسا 5هکااهسی تان
فرود ده

۷۹

جچشمانداز دات ذهن

وتی
وق
نف اس

شمتا خواسدید فیلم

نی »را بسا ید شذفد | جیگ

قراد

پولا لسگیی بت کاهللا -ودلیل ایشکه,
زستم
وه
من از ایحا چسی سدرهخ

|

وعقالها و هردمی که مقاصد

 ۳تگدارها

خوبدار ند  .ومتمعادل بودلا بسنی جزو

دخشرانی می کب بد که میشنا سرد ٩

پو لا نسگی -کمی .دختر کب آمیشداسم
که اند تی بانهدخشی شیاهت دازد .اها

دا ار شناخعن این دختر نبود که آله
 .من دختران

ناسم بهکدهاستا تهاگد یگ قه
د اگهریقشیر
یات

۳2
جر[ هم دم متعادل  ...بعتیهمهی

ع ات آبا شا سخاییعات :زا از

داستاترا انتضاب کردم

1

ی

اه کر

دانستن این موضوع برای من بضهرای

داد ید که چا لب توچدتال دود .

دار ند و

اینموضوعمر| ناداحت کرد «چرا
هبتر دم د یو ا زد تاستم  ۱از

ان ]نها  ۳انتخاب

فطر دم باینخاطر بودکه پر اکمندر و آود

آ نها بو دل!

ی

۳

نش » وه جافو در آب»

سنار جوعا که افدیلین یتنا ؟

فخلا کی  -شمه چیزشات

اضیل

است  .تشمینهی کنم  ۰اما «تنفر» دابا

همکاری بارك (اموحرظ و«چافو..ءرا با
همتار ی اسگو اپمو فسکی زاو 10 90۲۱اه

بودند .پس ؛ مسللهبمن عیبوط میشود

توشتم  .میاز اسگو لیدو قسکی خوشم

فست که انتخاب

میآید  ,اما میدم عموماً بسختی اورا

اسست

#حملهی کععث .اواز خودسشی فطمگن است:

وثه بدآن دختن

هن

هیگنم و عد  ..تميدانم

« بهتی

پیشركت روانتاو بروم .اما پایه بگویم

معر ور و بر خور ده رفتار هپی تند .هر دع

پیشچند تفر گهم رفتهام  .منسدار یوک

ژباد اذاین موشوع خوششان نمی آید .

خو دم را باتها نشات دادم وهدهاز

افتا دعر ا ده ستا دا ند ِ

آن خوششانآمد وبمن گفتند که هیچ
احتیاجی به روانتاو ی ندارم و کاملا
مععا دلم...

۷۳

قی دع اما

آسائیرا که بگو بندیاد پسبا فدشو را
دوستدارند وا این تهیاهی دم آینشور

نید
کفن ق
ها ن

لت هي بر ند  ..آها

0

تن ست لوق اسقا اش | ع را تسوا

دور الالد +( -و نا ان چلییارنس

اسکو لیموفسکی هر ؟ این چیز ها را
ده سست

تد اش

و عنوز ظامم ا 1
رگ

۳

ت

راخلی دوست دایم  :جرا که استعداد
ز یادف دار و ۰

بش

الیده مشکر استت  ,حور لب

رخ او مسا اش لاس

2

و آ فا باه اي فاهات روت هی
مقایسه کنید  و ود
قوس

لهدوست

ریک

ی
کمو
س لی
فاسگو
دار |

نو شعه

خیلی

بش

کار هانگ دهبود

 ۲ووقتی یگ

ری
کاری کعلا بعني این که هی

چم یج

نترده

بود  .بمد شروع پشعی ساختن کرد .
همهدسش اند ختند ,آعساغعیهاشخیلی
یآها یش
شرموه
زدج
خوب دود .موفقشد چن

(1

بهدبه فمایشنامه نویسی پرواخت-
کهاز شسیهایش کمتر خوببود ! بعدپا

یندودهسیکی
آ

 16181و[028۳0ورم۸

دفگ اصقیام « خا استروالمای؟ -کارکرد
و بااو ق لم *بی تناهات دوست قاهعنی
را ساضخت

 .همه

ی
ک بو
سدهی
7نه

اعتقاد

دارند

است
وغا
برا
لکا
بر

کتهار

:اعا

اینصحیح نیست  .صرفاً بادیدن «چاقو
در آب » میتوانید بامضاعیئی که خاص

امتر

و

۰

] ره
ی

قفتی
اور اشتاختهام.وقتی که هدوز

اوقعار اوست فقو بل

ی

۲
کرو

|

اسخعتاداو

ین

اعلبیتما ایست  :اهنااد مات انعداعی
مطمشن بودم که اتواری خواعد گرد .
برود
جرا که او هرد ک

 .اواین قر را

دکهیاست ...خافیت .ا؛
و در این زمینه شما یاو احتیاج دارد
ونکاردا کر ده ده

درواقم در عمهیز منهها بااحهصاحهست.
درعورد افو

کوناهش

 8...هی |دعدا د اسدان

دا نودقي  -جیزی که

شجا

 ٩008میگوئید .وآنرا جر
یس 8168991
توساله ندان دادم که د

00ج

است  -چائی ند مونك انیا

کات هی فید وعن دود تن ژماله کش
دودم  .-او داستات راخواند و من گفت
که روگ آن ستاو 4و ثی فسازم .اما هنن
اخعیاج بهیات نویسنده داشتم » تسی که

۷۳۳

چشمانداز يكذهن

واه

باغم ذیان عشتی کی داشته باشیم  +پس
اسیگو لیهو فقسکی را انعشاب تردم و دو

تاو مد قبه و.فای ان

ژائد است .:ایتعا وسانل دفتکو تویسات
.

8اییاست کهآدعاهی کنند از زبانمتداول

کسبانی دود ثد که از تححذیه کار یل

تقلیت هبی تنعّد  ۲لك

ذيم
اد
رت
تعم
هفته روگ این ستاریو با
شوشات
ح
وزارت

۳

بود  :اما کسانی له دد

سیر د ند آ تیا
تی
گر هنبگخه کار ه

میدم دود تفتگو

ستار بوی خوب تارقه باینفرهنگه ندارد.

کوی
فتویلید
اس

هر | و اداشت

که

شنت

من تقر با

درساختمان تارمتظم و دقیق باشمو در دمات

قیدش را ژده بودم اسا سالك بسن گفت

را کد بنظر م

شیستث ید ند و دی

کي ول

أ ار و از دی

3ج

.

تسس که  ۳دو ساره

ومادهاش کن وسعی کن هرچه
بنویسش آ
نوی
را کة رالد.است از

در آودری  1و

ال

و ادارع رم

چا لب آ

می آعد ند

درخشات

افباری

و شدت

ضبوشمزه

هل نیع این ساختمات

غنبل م ب ماما

دور

زجاقو  ۰.0,فیلی سخت

این کل عاجرا بود .

بود  .بایدهیساختی وبالاهیبردی  +بمد

س -سهم اسبکو لیدو فسکی بیشذر
دپرورش شخصیتها بود با دد نوشتن

وله قلعهاش مسر دعودو باره این قطعات

فردو
کفتتوها؟ بولا نسکی -

سهم هن

مود  .شیات

نفن ؛

عخخعصیت ۳۳

سه

اوفتگوها رناوشتوخوب از آ در آمد,

راهم وصلمیگردگ .اما کاعلا مطمتنم که
ای کی نا فرع را دی تار تحمیل نمی ترد

گ
ن چر
قیلم ین

خیشد .

سفتگوهای فیلم 9۳0-119۲1
ت

چرا تهاوخیلی مقردراتی وهنظم استودد

گنوها ی
فحیتتی
گلوی
از موجن تیین وت

این مورد چیزهایک سیاری دا بمن یاد

است که تانوت فدیرلمها شنیده شده :

حهذف
داده است .اومیتوانست ساعتها د

درایشجا شخصیتهای فیلم بطور هستقیم

ورف 0ایکا ماعمت
سل

هی

و نم جر وبا  ّ ۰».از ما و فت

دود  54قعمسلع ۴در بات سار دو حروفیمعل

۷۴

در بارهوگ آنچه کدی تنند در فسیز نشله.

و نگ بالبته ,آ خرو قعیمر دعجز
در مج |حیدها مستقیمح رقف تهید تند,چی | نو

«طو ز همتفیم خرف دن تشد؟ عگلز شماً  ۳دحدر ها

حرف ددل هردم دقت کنید  .مثلا می

ظستید « 5۵بیخو اعیث با او عشقباز گ کند.

پرنمد :اب هی خو اعییف دا فقوو ؟ه جواب

؛ تاو خواعی ذفت +یازع میخوای

آنهااین نیست؛ «قهوه دا بیشتر دوست

خپ

جح که دخورش ۲٩ و دخش

ت
دادع» وا
سوت
اه ی

جوابعیهشد:

«نهء نچمینیگخوام .۶۱.بسیارخوب.شما
چدهکراید؟ راجيبهيك موضوع دیگری
حرف زدهاید .

میشد راجع بههرچیزدیگری حرف زد.
چرا که همیشه مردم راجع به يك چیز
دبگر حرف

چواب | نها آینحتو اهن دود ۸ :فهوه! »مین

وعلاوه در سوالیهم که
کافیست .فهوها .ب

گر ده آبیامید تفییر کوچکی بدهیم 2:ببينم:

همهنیا یزاوه

درست همین است.

س -آیا پیشتی توجه شما مطوف

شین مدا .

اما اسکو لیتو قستی تنها از راه

یت

تار نمی تشد آودار اي حا فتله ی

عورد

۳

عچییی است .ا
کی راد داشد تسی عازقه

خودش رابه سینما رفتنبیات کند .اولین

1

«میخوام آمروز عصر بر سیشما* ابا این
درست چیه است که اسکو لیدو فستی

رااژجا پدرمیبرد .او عصبانی شده و
خو اعد کشت و

بمنفهوه مدفید» .

ووافعیت کفتکوها

#پیسست و ایا ار

تصاو بر باین دشت رفتارعی کنید؟

پولانسکی -من درهورد صحت
چرفدر
یز دفت هی نم ض

همه

که داستانها ی

منبأ ود ندکنریتر باشذد؛ پیشتر حس هی
کت که فاد 3

زا بشیوهای و اقعی

ار اوه دهم .این کارکه است که در قیلم
تفن  ۷ثردم و اینعش کل ترین اد است:

ظیچو قت ابتطور حرف

چرا که در آغاز :مبتفل تر ین و ادها زد

نو اعد زدا ».او خو اهد گفت  ۶آمشی جی

ساخته ام

شوب صیدل؟» وبا:
آسیگو ایدو فسکی طور

یامخ وج یس ت54
اتود

آ تاه

موجه ترین طریقی را که مردم حرف هی

نزند بخاطر میسیارد .تمام تقاوت بنرات

گفتگونویس خوب ويك گفتکو ویس بد
در همین کته

نعفیه است .سل

کفتگو

نویس خوب مطا لپ را بخاطی هآویرد:

حال [ نسکه گفتگو ویس بدچنین نمی کند
تقو توییود فطالبد آمیتو ست
ب
ه
ن
ای
وعد ر
کآ

حا لت مساورمای بدآن

اوه
بذهت چند تا ۶آ..۰؛ و

و

واحب؟
ل

ا
لجپ و
بر دی کار م

عبت ود

۳

بأسم جر خش یرو  #و مییخواستم  1ان

رشو»
بخ
اچر
قملم را سازم .اعاساختن «

اساسا براین پایه قراد داشت «:اراهی

داستان بعطوزموجه وواقعی .وموفقشدم.
ساختمش و خوباز آبدر آهد,خیلیخوب! 2

شماخواعید گفت کدتو اذهیچین عظیم :
ووس خوشت میآید و هکرس
اضافه ل
عی توا نست داستان را صورت عحیب
تن دپ نهر ثفب کف

و

گفدناین حرف 9

انکه قرط سین توا نستم این داستان.

را

بصورتی موجه وباانگیزشروانی صحیم

غینه بهآن اضافه کعنید ....اما با ایند

اراله لیا

وسایل آدم نمی تواند ز ند گی را دوباره

شدهاست :واین تاد آسا ی نیستاوخیلی

پفیرایند .راهحل پیش کوچتکی دنرظم

دام مکیخسواستد!یتگرریایند استات

کلماتیاععا نی] تهاست؛ وحتی مشود
شتستن

تلمات درهوارد از وم

از

 ۳دنهنظو ر

استغاده ترد.

بعلاوه » در ژند گی:عیدم در مورد
یت

صن 34جو آیهیکنند  .ققط یسگیاز به

ایتکه کار که واعی

رد

و فیلممیکر د تعیجهر | میدیدم ...بعالاوه

غمه روانتاران فیلم را واقی یافعهاند

وعتعجب شدهاند .ایذهم< لیلدیگر کاست
کهباً نهمفتخر باشم.
ار چا قو ۰

 9أقعیت فرقاهی کن د.

۷۵

جچشمانداز دات ذهن

ابهامقر ازدارده وتأحدیگ

ردم را اراضی
عست
ف
هین
کنچ
عیبیشد :ای

پباریه طنن ,نوعی نیمه بدبینی فسوت

ور آشفته هیسکند :برای نها فیام خیلی

و 4دشی دت :اساانجام این کار آساناست.

دود میدود:
جوا تسکی  -کاهلا ورعتت استه ۱

؛ فیلم عورد علاقهی

|ثرمن تمام فیلم را یاهمات لین آغاذ

مرردم واقع میشد .آنها باز عم عیگفتند

میسا تمه ده یگفتند کهفیلم ياكسطا لعهی

ندافهاسات..
می
وخ
سا ده حجز ی د

رواشتاسست و تالا .ی ماوشنیت. .

همه چبیزادیره

تیک

تجار تي میساخت

ال

ددمودو ه

تاک
ما

شقن  7اس حرش

وا

نمیتوانند بو ند و اینجیزی است که
عی | و تسیل عیی تملد .جر  ۰۳ ۲قو »...خر

خطر قه
د,
نشون
یپ
اته
ین دود که مر دم خس

بتاوجه بهجز ثعات وابحاعیاط سخاتهشده
وهمانت طقر «رفته است.
و مو لش افزلا ب

امامن نمیخواعم اجزیزک طقر هدیوم..
ت قهیامهیشد اد
اب
میدعهمکن است دخرس
ال
حهر
اها د

بان احتراعیگاشتهد.

جدبه نیست ,معمولی وحتیقا دل احترام
یرحات
ضد
مطر
است .اهادرهورد ائنقی » خ

س  .شاید توطهیاشتی اكگ اینفیلم

از آب در آمدلن بود .واین نیگن عظیمی

دادیگی فیلمهای تخیلی کشاندت یانده

دود :بله .مشکلبزد گیدود؛ والیته بمضی

بد تیا یدیکی باشد.
پولانسکی -پله ؛ آدم واددچشم

ازعنتهدین فیانسوی اطهار عقیده گردند

او

اتدا

این درنارهی آلاحرف نیم  ۰بهرحال

ذطن .

که کارمن مضحاتاست ..همییادبیشتین
اینفلم مکلی خستدام کردهاست .
کشت ] تمه هردع فا سا

یی د شلد

ي
قوشمو
اتد
شکستن اجن است ,فیلم باي

یگری شود

شا

٩ چشم| ند از قس ات

سکن ای کمیك که"فیامشما درد

جات آوج.ی

با قیلمها کال

مد

هد

داشث ؟

آغاز شود و بعدنا گهان آیم بدئیای

ول نیک مد نمیا ثم  .:اشسناوت

ذعلی دختر کبرت مشود وخیالات اورا

وظیقهی من ثیست  ,المته من فخل شما

۷۲

ببنست (دومن پولااسلی  -فرا نوا دود لثال  -دو نا ادپلیذ س)
] تفزز ها عم شفعهی ارصای
۰

۳

وهرخال
د

او کاز کنم 3

قیلم  ۶روحم

سعی  1رده باشم  :چر اه فسلم هن

تاش

سعی نگردهام که معل

فیلم ی

؟ دش

همان

 +اما

است

دب

له

ظ روح»فیلمی

نیس که من خیای اآزن خونم بیاید .

از میان تارهای هیچکاك هن« پذجره دو
وتانگان دتررت
بحیاط * وبی
بیذتی دوست دایم ,

با اینهمه

» دا
عمتن

است تشایهاتی وجود داشده باشد ...
در واقم بای که

ین

ی

خیستا  2شیاخت واع تا خاش
من

دز

این عو زر

#ید ی

ود

و

 3اثار

حتی و
باشم و

با

تا دا افاز سوه ار دریهی از

تاج صانتشی تاآندش

فان

داشتنه

۹
سب

ججچین طا را پویسیلها که تخیلی

عدسته دار د ؟

تگی
پنزسلا

هن تمه فیلم ضصاع

ترستالزا دوستو ارم  .مر اهلد یو آنهها

میخوانند .بخصوصفیام51۲۵۵۳ 0101
و وو در جنگ

ارواح  دایز  ۳خیلی

دوستدارع.

س  .وجدا ازسینمایتخیلی؟
۷۷

پولانسک-یخیلی چینهار آهیبینم.
هی

طعذاطا فیلمضاً وا درو ست و آرم .بلداتر

ات  -تفن ات مایم
دوست

,

دارم

اتشی آنهادا گهوییم ؛ بخصوصفیامهای

#جیببر» ونهدارگ.1

آژهمه فیلمهای چرند وشبه روشنشگانه

امین کین کت وا

مخصوصا

رهاء یلکه
نسیار خوشم هي آید » تهامه

از آئاد

ادوسیو ازک,ودوسادا ,وفلینی که سه

ن  -آبا شما جن هانك کت کی
دیگرکهم بودهاید و آیاازژاین کارچیزی
آمو خته| رف 1

کارگردان بحبوب منند خوشم مآیید ؛

نطو دقیق .بکویی «۰ ::عینهزیکین؛ ۰
شفت سامودائی 6

8 7

ظ تخت

حون

۷

۰

پولا نسکی-د من ميششي در ساختن
یلم ها ی تو تاهکار ترردهام وفسکر نمی کنم

که توانسته باشم کماك کار کرداث خوبی

 -» 811۲ ۲۳160011۳عالی بشوم ...در مورد یاد ثرفتن باید بکویم

ی
ه هه
فسات

تر
جیا د
تی

فیاسم

ژاپونی دیگرهم هست که بشدت عورد

کهعمهچین بادم درس میدهد .واینر بطی
باععلم دار د وواستهی آعوز زده ات

علاقهی من است  .من اژتماشای آن با

سب اسشته گفعید از اصاظ دستور

دست وپالی خبته برون امنم ؟ فیاسم

ژزبات فیانسه عاط است باید تگفت؛ «این

هآتش بردشت » را مسیکویم  ۰کار

بروط بهتعليم دهنده ثیست » پلکه به
م

ایشیگاوا

یدسوص

فلیعای فر آنسو کمن

رمر بوط میشود *::.درفرانسه
نلیدمهگی
تع

به « قراسنه داد آب » کدتظی

 ۳هه

دی

عون دوشن بین.تا گوذادء

ساوه
جطور هندقدین فر

است عاز قهدارم.

ود

می تو |نت این

یود
فیلم زا ندیده گر ند ؟

ین

ذفس ؟ ۶ :لفاویل» ب (جهار صنضی ۵0۱:

«ژولوژیم» وه بهپیا نیست تیر اندازی تنیده
عمچنین از کاری له پرسوها هی اشد

م۷

آدم حق ندارد کلماتی (ظیر
درست تشد
و لافس

اما کیدنم بخو اهد کلمه

رابکاد ببرم چه ؟ آینرا
12
9
میدايمیخو اهد واشطور کفت برای که

درست مپخواستم که اینطور پگويم.
ی

کسیحت

دا رد |ین حقمکعبی ول است .

ولا نسکی -آها :خیلی صطی تیه

راستش هیي چین به مکتبیون تعلق

و تبهکاد زخمی حدود بیست و چهار
ساعت

دار د

فیلم روابط بن این ذوج ومیهمان

سب وقيلم بمدگ شما چیست ؛

سك

تاخوانده دا تعریم میسکند .ایذهیا بت

ار «تقفی» .فیلم

ثلت دا تشگیل ميدهند که بر پابه عشق

ر | ساختهام که هنوز نما شید اده

فعنتت ] .ل|یحة عشق وجود دارد ؛ اما من

ولا فستتی  -پعد
2
ست
بمن

در |تعظار این شخصدر آنخا زمیها نفد

۰

شون
دلنا و

سب درهمان خط اتشی» است؟
چولانستی -منخطیهم مکی دارم
54حول ر استی و جود ندار د .پسی  +هنقبول

دیمم که عالمی کاماا هشحنیست.
م

اسماله
د-
س

؟

پولانسکی -راجع بهيكزومر داست
بازشم! عرد حدودق۴ ۵سال دارد (ده تالد

پلیذ نس که دفریلم «مراقب» بازی می

کند) و نقش رن را فارنسواز دود لثاك
بازی هي تمد

9

وگ اف فا زاد بی تلد

پمداز اینفیلم  ,از ۱ ۵فوریه شروع
ساأختن یلم« کشتار خون آشام» کرردهام.

فیلمی فاهی ات که داستااش دا با
مار گ برال تیه کردهاغ  .قراز است

٩ چیست

نا
در شا

 .جهن حال سخت

داستانیر | چدا از فیلم تعر «ف گرد 7

اتردارم کهیله. .مشل اینت؟هایششتن تفتهاست

 ۶مینست

است5 .ه

در بل

« دد این

صحن؛

سای

91001

داخلی دادد

استودیوی

قفیلمپرداری کم  ,تصور

مکینم بشدت خوشمزه از آب ددبیاید.

ترجده  :اسماعیل توریعااع

ك مسا دیرف ددراصل
| تجاعشده وپولا نسکی

دز با

۳

فرانسه

ایهام هو جود

در ثعل ۵۲0و۳نوج که عم بععنای

ضمن يت تبهکار زخم خورده از را

 ۶پاددادت» وحم بمعنای « اد گرفتن»

میرسد وبرای تلفی تردن واردایخانه

استاستفاده کر دهو دو  0۵0۵۳وه

هیشود .آتولبکفسنیمیکند قوررارمیشود

رایرآی ععام و تاع8عژ

شخصمن بور براگ بردن اوبهآ تجابیاید

«رآگ شا کرد ساختداست

موه را
+

۷۹

تاربخچه نقدفیلم !
بخرالاف | نچه که ممگنست فکی کید  .نقده فیلم تویسی» مدت زسان
ددادی

است که در آأیین علكت زو اج دارد : .تسگاه کدف دنو رو دیحاه [ امبلب > کد

دو تام اهز و آشتا  :تا وب در آن نقدفسلم میئوشتند
ه
اهو
حسن
هخ
میا

اف _ .جلاوه و

 .ادیواسم

عستند.
توو  ۵جقسجتی

از رات انتقاد فیام این زروف شاف نو رد بقر عا فیث:

«خو اشر مستخلم (
هم وشعری ژبیا و دائك که سنجرهای داودگ دارد  :و آوازش مر
آب با از جریان نار میداره  ,مستویگ
عوا را از طبرات و

شهرت و نام و

افتخاد  +دل از شهر ودیار خویش میکند نوزد برآدرش 5ه بشهرکه دیگیدرخانه
اه
آهگعساز یه قافتای تس

آهنگسازمشهون

ابیت  +هیروو  . .یدزی جرخ و عال حطه بقر ها یت

که آبپ دکرونه دارد و تشن لباتمیگ دد  ,شافل از وچید توضر

گرانیهانی که درخانهاشی بتار مشغول است  :بر ایا فجن آوازخوانی عاشر باین درو
وتیکه
آن درمیز ند وسیانجام ؛ ف

زخیهای تقدیر -وصله اش
شو
تماشاچی بر استی ا

بسردفتهاست .مطلوبخو یشر امییا بد و اجست دلخو دآربدو تقدیمهیکند وسیس ...

بخرویدذتال ببیشیف ولذت یو ید.
 5خواهر مستخدم» فیلمی سیارخوب ودیدنیاست ۰,دیانا دوربین چهار-
آوازسیار شنیدثی هیخواند پوعضی وفتها آدم دابیاد دوران بچگیو بازی گوشی
ها ندازده فرانشوتکن-ویاتاومراین میاعهادت مسیان یا سکنند :وان آت
پنمجتنعاشق میقیاد دیا تا ذودبی نراستی غعی که فبتنند ...
|رعدیرات ازخود راضی مینهاها باك بای ان که داره ها
چهخوب دود ت

خط وشات بمکشند» شیییکی از دوستااشاترا بطور ناشناسی سینماعی فرمتادند:
ونوقت یدید ند که ماع شعایاتما از رزوی کمالانصاف ودرستی
]

بودهاست 4...

ن
اآر
ور
د
 3۳هغر زیضه  :ابوسندخ داستان  :ایلمس دار و

بك فيام کیخر ج !

۸1

استا نلیدانن یکی از دونشر
کشا پم یگ تامشات یاج آوو ند دورانت

پرشکوه«موزیکال»( آنهمموزیکا اهای
خاص مترو) درسینمای آمرپکاست (نقر

دیگرمینه لی) .دانن ومینهلی آنلما نها

1

که جوآنتی بودئد و وایستگی بیشتری

ن
۲

بتخیلات خوود داشتند خوب طوریر تک
ژده و پایداری بدنیای موز یکل داده
ن

بودند وحالا که دنبای هشغله را محال
پرداختن بت  1بت موای عدی و شا ددر

 8لس موژذیکال نیست

یدام
ت

دیش کشینه شدباند .در
جدیدشان کواشکه
آ نها و جرد دارد

بسراهی

این ژمته

سازتشایهی من کار

 ۱از ات نظر که سس

در پرداخت عریات عاسلی است کسه دو
قهر مان رآیهم ویو ند میدهد) و لیا نطور
 31دوده ام دا رن دار اک مو جو د بت  41
۰ی است و این ت
قبو لرر
ا۲پ
۳
۲

هر بوط نو و

اتتخاب که بسیاث عنیوخاعی آوست
که فیلم وا در شئلزیباتی از عشق و
دلهره قر ار مدهد.

چیچینه گیمینانسن دفاررآدائنمارا
جاهمان معیاعا ورمنهائی ربورومیسازد
# 52هر ها نان حودو ی وست |در کار حل

۳

نها نهستند .دوشخصیت

آئاردائن  ۲در هی

اصسلی دز

سین وی خصو

یات

مشایهی داد ند  54تنهاثی و بنوت هویت

بودن آنها بارذ ترین این خصوصیات
ایند شا

ازلر

عدرسا
رداد
ف]را
 ۵کترژبوا و
خفاش

از نظر تنها نی قهر مان عای و قه

ی فظنیشان
بسوی قهرما نان وایلدر وباز
بودت سوی قهرسا نان هیچعاك کرایش

دار ند وچهجا لب وزیپاست تهدر پرداخت

وی اآزن ععق انطیف آاروایلدرو آن

< اهر ماه
انخاده

کینآثارهیتا بيك

و نس

شا فسپی

و

تایه

ادا نی

دائن

شخصیتهایش را با چنن خصوصیاتی
طارصع ٩درشیا:ط

اجیاد

ا گر

هیسازد وماقیت کیر | مرا

دیگی ۹۹

با خر مجهول باقی میگذارد .
اوعدا ۶این دو

شخ

رو برو

آ ده

ی

یت را  ۳نیگن

هیو ندمیدعد يك عامل خارجی استو لي

بعدر یج که آن معمای خاص دوشن دگیرد
اینعامل خارچی در بات صورتپا یداد تر
 .در حقیقت

ما ی خود و بعشق سدع

عشق سایقه ماناناستا نلیدا تنآن نعطه
روشنیاست که هريكر انا آ گاه اژدیگرگ
بسوی خود مپکشد آونها دا بهم پبوند
هلظدن,

هی تداع از ان

هی ما نان در

چستجوی پاسخ ياك معماهستند وقویکه
آن را با فجن

خر هی بادعث 3

این اس

چینکه جزعشی لیست:.
او ج کاردا ند دادن هینهجد ید ۹۳

همان معمااست که جه توفیق بارژیبود
درد پیو ند آن

عسقشی لطس

خاهی دست

توانای خوددائن وداهر#عینی .
عبرسک

که قاوهگنی فیا :اوسی

اس

۳

سبتی داشیم که آ نطو ییا مسمارا در
هرز گ ها بسن عسي و د اهر ه کتیآ دا ده

ت
بدر
دود  .عشق در این ای دانن جر
اسیحر 3

جر بان افعادت

سا بوت تفحمام

و بازف جالي باه بانکهیگر) عمودضه
دیگی نداد که آنهمددلر کیپبا صحنه

های دیکی فیلم که شامل دك مشتفر اد

و تعقیپ است :آدا آشی فییبند»وزیبایش
زرا از بسسته شببكظلث  +تما دل دائن  ۳بجاد

لكغفی و دود بروازشی
لدهره دترعخییبس
را ۳

آفیشتن عسقی تحت

اشعاع قراد

واده است.
اما در شو ع

در این ژمینه بازها رایاهمات هتبی |تین

پیچید :وک رویرو میساند  .اما بیهوده

در این قیلم در ستمعو گغمان

آث

عسي



لط یف را

ا یدرد عن بات

تفا دم

 ۳فلت

زشده

تصدا و دن اي

سیهها گ با ید و بر و

الدد پچ
میجآشک
ید
زهینه عشو آن ندی پتعد
است که بنصوي نماد ثرا بیالا تسننده

و جه

و عاعش میرانسن خود

عستیم که چه ایجاز باشکوهی دار ند در
میاه را ات ذدو نی قهرضا تال

استیحتامی
ای

دار ند آدفریینشی هی ال سن

اختعا تلی دائن.

اینایجاز بیات ۳

تصاو بر که چشتوانی

| تین

مد

نت

ین

دانی است از همان او لین احظاتشروع
فیلم فقو ق شم

کر

دار د " یلم  1غیا زین

بونآدتکاز بماشر وعمیشود .
عمما  :باپاک عد

وزی

حالت عسیاوار

دائن غیباشد  ,در بت صحنه چدد نقی
مساق

بات اتومپيكمجلل ثر یگور ی يكك

راکه در حالورزش کید استعیر بایند.

صدای نگاهانی

و نامطبوع افتادن

درب يك آشغا لدانی بردو کذمین؛ وقتی

کبهگکویریيك آژاد شده است » بیان

ال

۹۳

و

کیجی

اععشاسش

اون درمودد این ماجر است .
 :فا

با دی

اش

کا

نی یه

۴ ۲

میکه قهرما نان درحال

فر ار #سجنت اسعا ثلی دانن فااستقاده از

ادنه
فیرادحیواتات و پتر ن
و سی کردا ی و 1

حا لت جشت

دو #لی عا اس در چهجی

مقعویتیدار نده بتماشاجی عنتقلمیساز و

فیی .ود همین ستعنه انیا که فو
یات شدهاند جالت
ددیانی

درون

سوت فوچووات

بورهای

فقس دیرگ رادر صعدزه

قهرعانا

عانان
اعساع

۳

هنستقو در دداست ۰

یاب با تصاویی در یلته صححنه

شکل جالبترگبخودمیگیرد  .آنجا کهدو
پرسوناژ اصلی فیلممیددند آدنقشارمز

را( که بر کاغت زرورق يك آب بات
ا در چه متائسی

کشیده شبده

باید

سو #عا لورت و سر یگور گيك در یناه بات

اتوهییل پنهات شدهاند وعشغول تماشای
حتاددای

هستنت.حاد هدر خاز جچار جوب

ویتماشاچی عیتوا ند
فیلم جریا دارد ل

یال
ها
وتیوس

ا
ب نوا
ارفا ای

بهدینت ودراین تماشای قهرهانانشر را
شود :

فیلم بايك تصويي بدیع و وش
با طر و ببایات طرنی فدشا ,

جع دار وج عنو ان دی

هبات جمهراین

از طر فجی در دهپیدا

و بعدر یم در سطی آن پذشميشوند تا
صعحنه آ خر قیام را ده دولهرما نشدا مار
بتدیگ تضانا میدعد جائی نی دیلت کوشه
دالاگسمتر استچار چوب تا مت فگهمیذاد ند.

فدیمدی تیب است که استائلی دائن

بانذیگی جواب عتتای قورماناندو آن

فیف| کنند .دراین صحنه میبينيم عناسب

اوین
نددپی
طرحهای ذهني شطر نحی را

و جا ات رو حیی یی سا تایه سو ها اورثیت

دفوهررمات :درعشق  ,متمی آز هیساژد .

لباس سرخ شطر نجی ( یاد آور زمپته
عدو ال بندی )

ین
۰

تن دارد

ا يد

ژیباهه هیا ۱

تشاد

وان را دار یم 3

۱

سل آتیداشت
مه تسد دوم مک میات

باچد ترعی تماشاچی

ساك
شر
را دد لمس هاجراهای فورها نان د
هبسازد

تجتا طی با ور دم آن هی

شربجا

9
هنیپیشتای

 :گسرخودی

پگ -

سوقیا لورت
تهیه کننده و کارردان ؛ استائلی
دانن -فیلمبر داد :کی ستقی چا لیس ]هگا
از :جثر گاهتئچینی

یله را

مسجتدبی داز

۸۵

