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ها به صحنۀ سینما و پس از سال در ستایش عشقلوک گدار با فیلم ژان
ساعت کوسفید یوهوای سیاهبه پاریس برگشته بود و با توجه به حال

خود  06منتظر بودند او روزهای طالیی دهۀ  نااول فیلم بسیاری از منتقد
ها به فیلم او از سوی منتقد فقید را احیا کند. یک نمونه از واکنش

گفت اولین بار که فیلم را در جشنواره آمریکایی، راجر ایبرت، بود که می
زده شد و با خود گفت گدار به دوران اوجش بازگشته و فیلم دید ذوق

کارنامه  ،نظرش رسید که فیلمبه  ش افزوده، اما بار دوماعالی دیگری به 
هایش، قولهای قصار و نقلها و جملهبافیبرخالف ظاهر فکور و فلسفه

 در ستایش عشقخالی و تهی است و امتیازی که در سایت خودش به 
کامی و  داد یک ستاره از چهار ستاره بود. ایبرت فیلم گدار را یک نا

شان که از فیلم خوش ن کسانیقضیه حتی بی این شکست دانست.
ها که اولین بار فیلم گدار را عمومیت داشت. تقریبًا همۀ آنآمده بود 

« در ستایش عشق»پرسند این فیلم، که بر اساس عنوانش بینند میمی
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کردن کردن فیلم و تعریفساخته شده، دربارۀ چیست. دنبال
اش و رنگی وسفیدداستانش آسان نیست و دوپارگی و تصویرهای سیاه

ست آنقدر طوالنی اینیازمند توضیح است. بخش رنگی فیلم مؤخره
 دهد.که پارۀ دوم فیلم را تشکیل می

در ستایش فیلم گدار قبل از  آخرین ،*همیشه موتسارتدر فیلم 
چیز توان دانست او به چه، تکلیف کمی روشن است و میعشق

در  ،اما ،ستایش عشقدر کند. دهد و چه حرکتی میواکنش نشان می
کردن  هایفیلم  کارنامۀ گدار از چند جهت استثنایی است و تماشا

های اش زیر سؤال بردن عادتدغدغه اولین که آوردمی یادبه را کارگردانی
کردن فیلم است. اینکه گدار را باید چگونه دید و باید چطور به  تماشا

فیلمسازی چیست، هایش واکنش نشان داد و اینکه تلقی او از فیلم
 سانمستند کرد و بدین 06در دهۀ  ای از اوتوان به مصاحبههمه را می

کمک نگاه خود گدار به در ستایش عشقاولین گام را برای فکرکردن به 
وحوش برداشت. گدار تا حول سینما و شیوه و رسالت فیلمسازیبه 

کارینا است، یک شکل از فیلمسازی06سال  را دنبال  ، که دورۀ او و آنا 
نظر ، فیلمسازی کاماًل سیاسی به66به بعد، در دهۀ  06کرد، از سال می
که  06خود را بسته بود، در دهۀ  06رسید و انگار پروندۀ کارهای دهۀ می

 

 

 

عنوان این فیلم قابل ترجمه به فارسی نیست، گدار از جناسی دوزبانه استفاده   *
 Faut rêverباشد و نیز  For Ever Mozartتواند می فور ِاِور موتسارتکرده است. 

Mozartو جملۀ « تا ابد موتسارت»یا « همیشه موتسارت»شود . عنوان انگلیسی می
است. فیلمی با ساختاری موسیقیایی، در « ببین موتسارت رؤیا»معنای فرانسوی به

 چهار موومان. عنوان فیلم عنوان موومان چهارم است.
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گرایی در کارش عمده بود، تا به سینما برگشت یکجور زیباشناسی
کار میو گداری که با مدیوم 06برسیم به دهۀ  در فیلم  کند وهای نو 
خود  06که نقطۀ عطف است. او در مصاحبۀ دهۀ  ستایش عشق

 که فیلم نقد»کند: اش را خالصه میخیلی دقیق نحوۀ فیلمسازی
 همچنان سازممی فیلم که امروز. انگاشتممی فیلمساز را خود نوشتممی

 هم معنی یک به و انگارممی منتقد گذشته در زمانی هر از بیش را خودم
 اما سازممی فیلم نقدنوشتن جایبه حاال .امچنین همیشه از بیشتر
 جستارنویسی را خودم. امگنجانده فیلمسازی در را منتقدبودنم جنبۀ

 جستار قالب در هاییرمان یا رمان قالب در جستارهایی که انگارممی
« .کنممی فیلم را هاآن که است این کنممی که کاری تنها: نویسدمی

ست که او با های گدار مثل خواندن جستارهاییتماشای فیلم
ست از فیلمسازی و نقد فیلم، و همین دوربینش ثبت کرده و سنتزی

کردن کند چراکه خالِف عادِت دنبالها را سخت میقضیه این فیلم
اند. گدار کشیدن معنا و احساساتکردن پالت و بیرونداستان، کشف

 تاریخ)های( سینمانظیر در مجموعۀ بی در ستایش عشقپیش از 
ساختن را به بهترین نحو آزموده بود و جستارنوشتن از طریق فیلم
به اوج خود  در ستایش عشقدر فیلم  06انتخاب تکنیکال او در دهۀ 

 ها را باصطالح باید ورق زد.فیلمرسید. این نوع 
اکثریت قریب به اتفاق  در ستایش عشقدر یک ساعت اول فیلِم 

ترین َپن یا تیلتی انجام اند، دوربین کوچکنماها و کادرها ثابت
کار مینمی کسی ها پرهیزد که وقتی در یکی از پالندهد و آنقدر از این 

شود و از جایش بلند می که قرار است برای پروژۀ ادگار بودجه تأمین کند
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 به اینگار این لحظه ان کندن قدری کادر خود را تصحیح میدوربی
ست که دوربین . استثنای دیگر مربوط به زمانیم تعلق نداردفیل

دهد یا در قایق روی ها را از ماشین نشان میها و ساختمانخیابان
آرامی کند، و نیز آنجا که کلیسای پاریس را بهرودخانۀ سن حرکت می

 ،اندنماها ثابت ها در یک ساعت اول تمامغیر از اینکشد. بهتصویر میبه
میلیمتری. در بخش 53وسفید معرکه با دوربین با یک فیلمبرداری سیاه

صورت رنگی گرفته شده، تضاِد شدید سیاه و و و بهبا دوربین ویدئکه  ،دوم
های بیش از حد سفید و سطوح تاریک و روشن جای خود را به رنگ

توان تصاویری که میدهد و ( و غلوآمیز میoversaturatedشده )اشباع
در بخش دوم دغدغۀ گدار این  *اند.فوویستیی نئوهاگفت شبیه نقاشی

خواهد میاو است که حرکت را درون تصویری ساکن بازنماید، 
و  ا روی سطوح مختلف نشان دهدگذرای نور ر هایها یا رنگانعکاس

کند. گدار در وبرگشت بین سینما و نقاشی اشاره میسان، به رفتبدین
 

 

 

نمایشگاه  5063کنند. منتقدی در سال ترجمه می« ددگری»فوویسم را در فارسی   *
خواند. « قفس َددان»خاطر زمختی و پرخاشگرِی شیوۀ کارشان گروهی از هنرمندان را به

های شده و خطهای سادههای تند و تخت و شکلرنگ ها در آثار خودفوویست
بردند. وجه پرخاشجوی کار ایشان علیه امپرسیونیسم بود. ایشان از کار میزمخت به

کردند. این نهضت هنری عمر کوتاهی کاری پرهیز میوروشنُبعدنمایی و تاریکسه
و حبیب  ، تألیف پرویز مرزبانفرهنگ مصور هنرهای تجسمیداشت. )بنگرید به 

با  5096ها هوادار  سبکی شاعرانه در نقاشی بودند و در اواسط دهۀ معروف.( نئوفوویست
کشیدِن سوررئالیسم آغاز فعالیت کردند. نئوفوویسم را واپسین جریان چالشهدف به

کرد. دانیل مورگان « سبکی منسجم»توان به آن اطالق اند که میتاریخ نقاشی دانسته
 وصف کرده است.« تقریبًا نئوفوویستی»بخش دوم فیلم را  تصویرهای ویدئویی
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ــ از جمله، از نقاشِی های مختلفی نشان میبخش اول نقاشی ــ دهد ـ
گیرد، و در بخش دوم، با اینکه اشارۀ مستقیمی به آپ میمانه کلوس

شود، این خوِد واقعیت است که با ابزار جدید تابلوهای نقاشی نمی
رسازی و دستکاری تصویرها، یعنی با همان دوربین دیجیتالی، تصوی

کنبار بهگدار در بخش رنگی هرشود. نقاشی می شدۀ سراغ تصویر سا
د و بعد نشورود. تصاویر او در ابتدا یک لحظه فیکس میاقیانوس می

این ترجمۀ لکنت زبان یا لکنت حافظه است به  د ونآیحرکت درمیبه
با اینکه قرارش را  ،شود یاومژ میتدریج کژه بههای دوربینی کحرکت

گدار با این کار  تواند خوب حرکت کند.طور کامل از کف نداده، نمیبه
کید می یرهای نقاشانۀ تصوپیش روی کیفیتبیش از  کند. تأ

سمت به د که سینما راندهاین امکان را می تصویرهای دیجیتالی به او
فیلم تا در ستایش عشق از  او ست کهاین کاری نقاشی ببرد و

 .بارها و بارها خواهد آزمود سوسیالیسم
در در تورنتو،  موتسارت همیشههنگام اکران ، به5000گدار در سال 

ــ نمایشنامه را ستایش عشق ــ کرد ـ ای که پروژۀ بعدی خود وصف 
صحنه برد. شاید از همین روست که گفت خیال دارد در سوئیس بهمی

شود که نام ادگار آغاز میفیلم او که همان عنوان را دارد با مرد جوانی به
ژ دو لَ ای با نام برای پروژه ای که شاید فیلم ریزد، پروژهبرنامه می مورِالُ

، یا حتی اپرا. )در طول یک ساعت اول ، نمایشنامهباشد، شاید رمان
. about loveو  somethingشود: نویس استفاده میفیلم فقط از دو میان

یعنی چیزی دربارۀ عشق که معلوم نیست چیست.( در این میان، یکی 
نام به دنبال زنی جوانت: او بهوجوهای ادگار از بقیه جداساز جست


