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ديويـد اسِتريـت
ترجمه سوفيا مسافر

اين مهم ترين مجموعه گفتگوهاي انگليسِي فيلم ساز، منتقد 
و مورخ برجسته و ساختارشكن موج نوي فرانسه، ژان لوگ 
گدار، ســندي از سير دگرگوني و به يك معنا تكامل غريِب 
هنر، شــخصيت و از همه مهم تر فلســفۀ سينمايي  او است. 
نوعي تاريخ)هاي( مكتوب گدار، كه در آن از منتقِد فيلمساز 
شــدۀ درگير با زبان ســينما، كه قطعات سازندۀ يك فيلم را 
جسورانه از هم جدا كرده و به شكل تازه اي سوارشان مي كند، 
به فيلم سازي انقالبي مدافع چين، فلسطين و ويتنام مي رسيم. 
از جايي در ســال هاي 1980مورخي شاعرمسلك و نقاشي 
ويدئويي در او متولد مي شــود. فيلم هاي اخير گدار به نوعي 
تلفيق سه دورۀ او محسوب مي شوند، براي همين به ترجمۀ 
نسخۀ اصل كتاب مصاحبه اي تازه تر )2010( با گدار اضافه 

شده است تا انعكاسي از تازه ترين دورۀ گدار باشد.
بيش تر گفتگوها توســط آمريكايي ها انجام شده و بعضي از 
مصاحبه هاي تاريخي گــدار در اين بخش آمده اند )گفتگوي 
خودمانــي او با پالين كيل در حضور دانشــجويان و شــرح 
موشــكافانه تر اندرو ساريس از ديدار با گدار(. چند گفتگوي 
مهم انگليسي )شامل اولين مصاحبه كتاب، با تام ملن، و پنه لوپي 
گيليات( و يك گفتگوي فرانســوي، كه در نسخه اصل كتاب 
وجــود ندارد، بقيه بخش هاي كتاب را تشــكيل خواهند داد.
گردآورنده كتاب، ديويد استريت، مولف كتابي تحليلي دربارۀ 
سينماي گدار با نام »فيلم هاي ژان لوگ گدار: ديدِن ناديدني« 
نيز هست كه توسط انتشارات دانشگاه كمبريج منتشر شده. 
اســتريت براي همان ناشر، كتابي هم دربارۀ آلفرد هيچكاك 

نوشته است.
آيا كارنامۀ گدار نمونه اي از بزرگترين ســتيز هنر ســينما با 
كاپيتاليــزم، ميانه روي و ابتذال بصري اســت؟ هنر گدار در 
عين تداومي سرسختانه نمونه اي است از دگرگوني، تكميل 
و اعتالي زبان در طي دو قرن و تجديدنظري سرسختانه در 
آن كه منجر به خلق بعضي از كليدي ترين تصاوير سال هاي 
هر دوران شده است. اين كتاب، از زبان خود گدار، شرح سفر 
تك نفره اش در جاده  هاي سنگالخي تاريخ فرهنگ است كه 

تصويري كمابيش پيش گويانه از آينده مي دهد.
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از مجموعه كتابهای سينمايی کتابکده کسری
    منتشر شده است:

•  مـعمـاری سلولـوید
احسان خوشبخت

•  اسکـورسیـزی
راجر ايبرت

•  صـادقانه بگـم عـزیزم
مالـی هسـكل

•  هنـر پوستـرهای سینمایی
احسان خوشبخت

•  گفتگـوهای گـدار
ديويد استريت

•  گــری کوپــر
ديويد تامسن

•  همفـری بـوگارت
ديويد تامسن
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ژان لوک گدار1 و گذران زندگی2
تام ِملْن3 - 1962 )منتشر شده در سایت اند ساند4، شمارة 36، زمستان 1966(

گــدار، متولد 193۰، پیش از نخســتین فیلــم بلنِد فوق العــاده موفق اش از 
نفس افتاده5 )1959(، پنج فیلم کوتاه ســاخته اســت: عملیــات بتون6 )1954(، 
زن عشوه گر7 )1955(، همة پســرها اسم شان پاتریک است8 )1957(، شارلوت و 
ژول اش9 و داستاِن آب1۰ )1958(. او پس از فیلم دوم اش سرباز کوچولو11 )196۰( 
که به دالیل سیاســی جلوی نمایش آن گرفته شد )فیلم به تازگی رفع توقیف شده، 
با مقداری سانســور کــه گدار فعاًل حاضر به پذیرفتن آن نیســت(، یک زن یک زن 
اســت12 )1961( و گذران زندگی )1962( را ســاخت. گــدار هم اکنون روی طرح 
سه اپیزودِی قشــنگ ترین کالهبرداران دنیا13 و هم چنین تفنگداران14 کار می کند 
که از نمایشــنامه ای نوشــتة بنجامین آپولو15 اقتباس شده است، و ماه ِمی آینده نیز 
فیلم برداری برای لوکرســیا16 را آغاز می کند )براساِس نمایشنامة ژان ژیرودو17، که 
در بریتانیا به مبارزة فرشتگان18 معروف است(. فیلم های گدار نیز هم چون آثار اغلب 
کارگردان های موج نو19 بســیار ارزان ساخته شده اند. در این مورد می گوید: »رویای 
موج نو ساختن فیلم های پرهزینه است. اســپارتاکوس2۰؟ رومر21 باید می ساختش 

1) Jean-Luc Godard         2) Vivre sa vie   3) Tom Milne
4) Sight and Sound 5) A bout de souffle   6) Operation Beton
7) Une Femme coquette 8) Tous les garcons s’appellent Patrick
9) Charlotte et son Jules 10) Une Histoire d’eau  11) Le Petit soldat
12) Une Femme est une femme 13) Les Plus belles escroqueries du monde
14) Les Carabiniers 15) Benjamin Joppolo   16) Pour Lucrece
17) Jean Giraudoux 18) Duel of Angels  19) Nouvelle Vague
20) Spartacus 21) Rivette
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نه کوبریــک22.« در بین پروژه های رویایی او مول فالنــدرز23 و تس دوربرویل24 با 
بازی همســرش آنا کارینا25 که باید در انگلستان فیلم برداري شود قابل ذکر است.26 
گفتگوی زیر هنگامی که گذران زندگی پیش از رقابت در مراسم اسکار، در جشنوارة 

فیلم لندن با حضور گدار به نمایش درآمد انجام شده است.

تام ِملن: اغلب گفته می شــود موج نویي ها خودشــان را فیلم ســازاني به کلی 
نامتعهد می دانند. تعهد سیاســی به کنار، شــما به لحاظ هنــری خودتان را متعهد 

می دانید؟

ژان  لوک گدار: وقتی موج نــو آغاز به کار کرد، در فیلم های زیادی صحنه های 
تجمِع گروه های تندرو وجود داشت، و همه به سرعت روی این موضوع دست گذاشتند 
تا به موج نو برچســب بزنند که ما فقط به گروه های تندرو می پردازیم. اما این فقط 
یــک تصادف بود، همان طــور که مثاًل ژان گابن27 یــک دوره ای در همة فیلم هایش 
نقش ســرباز فراری یا عضو لژیون خارجی را بازی می کرد و کسی هم به این موضوع 
اهمیت نمی داد. در هرحال اغلب کلمة »تعهد« به اشتباه مورد استفاده قرار می گیرد، 
به خصوص از ســوی چپ ها. هیچ فیلم سازی صرفاً به خاطر ساختن فیلم دربارة طبقة 
کارگر یا مسائل اجتماعی متعهد به حساب نمی آید؛ تعهد یعنی میزان مسئولیتی که 
شخص در مقابل کارش احساس می کند. آن اوایل احساس مسئولیت کم تری داشتم 
چون آگاه نبودم، اما حاال…بله، من متعهدم به این معنا که بیش تر و بیش تر به کارم 

و مسئولیتی که در قبال آن دارم آگاه می شوم.

ملن: به نظرم نکتة کلیدِی فیلم های اولیه تان لذِت فیلم سازی بود.

گدار: بله، فکر می کنم همین طور اســت. همه مان قبل از این که شروع به فیلم 
ســاختن کنیم منتقد بودیم، و من همه نوع ســینمایي را دوست داشتم - سینمای 
روســیه، آمریکا، نئورئالیســم. فیلم هایی که می دیدیم باعث شدند ما - یا دست کم 

22) Kubrick 23) Moll Falnders  24) Tess of the d’Urber  
villes 25) Anna Karina 26( این فیلم ها هرگز ساخته نشدند.
27) Jean Gabin
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اين مهم ترين مجموعه گفتگوهاي انگليسِي فيلم ساز، منتقد 
و مورخ برجسته و ساختارشكن موج نوي فرانسه، ژان لوگ 
گدار، ســندي از سير دگرگوني و به يك معنا تكامل غريِب 
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نوعي تاريخ)هاي( مكتوب گدار، كه در آن از منتقِد فيلمساز 
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شده است تا انعكاسي از تازه ترين دورۀ گدار باشد.
بيش تر گفتگوها توســط آمريكايي ها انجام شده و بعضي از 
مصاحبه هاي تاريخي گــدار در اين بخش آمده اند )گفتگوي 
خودمانــي او با پالين كيل در حضور دانشــجويان و شــرح 
موشــكافانه تر اندرو ساريس از ديدار با گدار(. چند گفتگوي 
مهم انگليسي )شامل اولين مصاحبه كتاب، با تام ملن، و پنه لوپي 
گيليات( و يك گفتگوي فرانســوي، كه در نسخه اصل كتاب 
وجــود ندارد، بقيه بخش هاي كتاب را تشــكيل خواهند داد.
گردآورنده كتاب، ديويد استريت، مولف كتابي تحليلي دربارۀ 
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نوشته است.
آيا كارنامۀ گدار نمونه اي از بزرگترين ســتيز هنر ســينما با 
كاپيتاليــزم، ميانه روي و ابتذال بصري اســت؟ هنر گدار در 
عين تداومي سرسختانه نمونه اي است از دگرگوني، تكميل 
و اعتالي زبان در طي دو قرن و تجديدنظري سرسختانه در 
آن كه منجر به خلق بعضي از كليدي ترين تصاوير سال هاي 
هر دوران شده است. اين كتاب، از زبان خود گدار، شرح سفر 
تك نفره اش در جاده  هاي سنگالخي تاريخ فرهنگ است كه 

تصويري كمابيش پيش گويانه از آينده مي دهد.
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