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یک رومر،  ، ابتدا باید به شب من در خانۀ مودر بحث از فیلم ار
معنای ینمای معاصر فرانسه، و همچنین بهجایگاه این فیلم در س

کرد. بودنشبودن یا انقالبیرادیکال لحاظ سیاسی رومر به اشاره 
هایش، از جمله لحاظ مذهبی محور همۀ فیلم، بهدکار بومحافظه

 ، در نتیجه،و است( grace)« فیض»این فیلم، موضوع 
یخی دارد.  پردازی  زمینهدانستن فیلم او نیاز به توضیح و رادیکال تار

این دو فرضیه به نیز و  باید به داستان فیلم پرداخت ادامۀ بحثدر 
 ،و همچنین پاسکال ست دربارۀ بلزفیلمی شب من در خانۀ موکه 

کمی اغراق گفتمی ،با  گر قرار بود افالطون فیلم بسازد همچو  توان  ا
لحاظ فرمی ست بهفیلمی شب من در خانۀ مو ساخت؛فیلمی می

افالطونی دربارۀ پاسکال و موضوع اصلی  تفکر او، یعنی مفهوم 
 بندی و نسبتش با ایمان.شرط
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 موسوم به موج نو  ترین عضو جنبش ( مسن9101-0291رومر ) 
های مشهور از جوان ترکم ده سال بزرگدست ـــــ ای فرانسه بودسینم

کارهایاواخر ده .این جنبش که موج نو با  از گدار ) لوکژان ۀ پنجاه 
( شناخته شد، رومر  چهارصد ضربهتروفو )فرانسوا ( و نفس افتاده

 ها فیلمیفتاده بود. او همان سالاساله مردی جاچهل تقریبا  
ک کسی چندانی موج نو هیاهو ه درساخت  فیلم او را  دیده نشد و 

رسمیت به شهرت رومر و .عنوان عضوی از آن جریان ندانستبه
ای یا هم بین مخاطبان حرفه ناهم بین منتقد شدنش،شناخته

که  ۀ موشب من در خانهمین فیلم  خاطرب تر سینما،حتی عام است 
شود. محسوب می وافیلم بلند داستانی به یک معنی اولین 

ای تعلق دارد که در تیتراژ پیداست، این فیلم به مجموعهطور همان
moral های اخالقی )یا افسانه هاحکایت که خود  رومر عنوان آن را

tales )گذاشت. 
، 0292را باید با توجه به سال ساخت آن،  ۀ موشب من در خان 

کرد ــــ که،  جنبشی. اوج موج نو چند سال پس از دوران ـنگاه 
 و لحاظ تکنیک، بهگدارلوک های شخص ژانفیلمخصوص در ب

خیلی شلوغ و  ها و قراردادهای سینمایینوع مقابله با عرف
که  ـی این جریان ــــهاگویی موج 91بود. در اواخر دهۀ  پرسروصدا

آرام  ـــ ـقرن بیستم بود ـ سینمایی   هایجنبشترین یکی از رادیکال
که جااوردهایی بهدست و نشستند پس ند،گرفت  گذاشتند 

بینیم. سینمای رومر میهای روشنی در فیلمها را بهۀ آنکردنشست
که پس او یک موج نو   این ان مهم ۀ عناصر و ارکهمنشسته است 
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دیگر خبری نیست از شکل خاصی  ،را در خود دارد اما در آن جنبش
یخ سینما، ها و ارجاعقولها، نقلکاتاز جامپ های متعدد به تار

ئم برای شکستن قراردادهای سینمایی و استفادۀ غریب از تالش دا
که مثال  در فیلم گدار میموسیقی، آنگونه  بینیم. در عوض، های 

 ،های رومر باقی مانده، مثال  آنچه از آثار و نتایج موج نو در فیلم
که در آثار موج نو عمدتا  به  های واقعی استاری او در محلفیلمبرد

شب من اما در فیلم  ،پاریس اختصاص داردهای ها و خیابانشب
 مکانی دیگر انتخاب شده.طرز معناداری به در خانۀ مو

کلمه، معگفت فیلم رومر، به توانپس می  نای متعارف 
قراردادی را زیر سؤال  کند یابه چیزی حمله نمی نیست،« رادیکال»

گدار و تروفوی جو مرور برد.نمی تر است و با جاافتاده اننسبت به 
موج نو . آیدحساب میهای موج نو بهترین چهرههمه یکی از مهماین

کارگردان میجنبش نقد که   شوند.نویسان رادیکالی است 
ریخته شد  کایه دو سینما  ی نشریۀهادر مقاله این جریان زیربناهای

کسانی چونکه گدار، تروفو ، عالوه بر رومر،   کاو ژ کلود شابرول، 
ت سرنوش دو مقالهها از میان این نوشته *زدند.در آن قلم می تریو  

تولد »با عنوان  ستایاولی مقالهسینمای مدرن را رقم زدند.  موج نو  
 و. انوشت 01آستروک اواخر دهۀ که الکساندر  **«یک آوانگارد جدید

که بر  اساس آن ایدۀ مهمی در شکل کرد  گیری مبانی موج نو طرح 
 

 

 

گزیده مقاالت : ترجمه شد یهای اخیر به فارسها در سالبخشی از این مقاله  *
کایه دو سینما کاظم فیروزمند، ماهیار آذراساسی  گه، ترجمۀ   ، نشر آ

**  The Birth of a New Avant-Garde 
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 :( داشته باشیمstylo-caméra) pen-cameraعنوان باید چیزی به
که دوربین در دستکارگردان کار هایی  کند. از میشان همچون قلم 

که هرچه بیشتر فرم  نظر آستروک باید به ساختن فیلم کرد   هایی فکر 
کنند:essay)جستار   شخصاول ۀغیص به نوشتن از یشکل ( پیدا 

نظریۀ او  *.است لیدخ ویسوبژکت موضع و یشخص ۀتجرب آن در که
کرد و مقالهقلم صورت/خود را بر اساس ایدۀ دوربین اش بندی 

کارگردان زمینه که بعدها  ای شد برای نقدنویسان رادیکال جوانی 
یده ترین وشدند و جوان  شان فرانسوا تروفو بود.ترینشور

مانده موج نو تا آغاز جنبش  وقتی هنوز پنج سال، 0290سال در  
کهبود ها با هر قول فرانسویسال داشت و به 99حدودا   ، تروفو 

کارگردان را می گور   اشمقاله ای نوشت با عنوان َکند، مقالهیک 
 

 

 

که جستار بهبهترین مثال برای شیوه»  * کند مییاری آن مفاهیم را از آن خود ای 
کشوری بیگانه وادار به حرف که در  کسی است  شود، جا میزدن به زبان آنرفتار 

که در مدرسه آموخته است، سرهم عوض آنبه که عناصر آن را، برحسب قواعدی 
ن استفاده از لغت گر با واژهسازد. چنین شخصی بدو ای نامه خواهد خواند و ا

واجه شود، معنای آن را بهتر از زمانی هایی پیوسته متغیر مواحد سی بار در سیاق
که همۀ معادل کند، شده در لغتهای فهرستدرخواهد یافت  نامه را استخراج 

که معموال  بهمعادل که در سیاقهایی  ی میلحاظ تغییرهایی  دهد های متغیر رو
های واضح  برخاسته از هر سیاق روشنلحاظ سایهبیش از حد محدودند و به

گنگ منفردی بیش از ماند، پذیر میاند. این نوع آموختن در برابر خطا آسیبحد 
که جستار در مقام ُفرم یا صورت؛ و ناچار است بهای نزدیکی خود با همان طور 

کم بر تفکر مستقر  که هنجار حا تجربۀ فکری  باز را با فقدان امنیت بپردازد، فقدانی 
  «ترسد.تا حد مرگ از آن می

 ، تئودور آدورنو، ترجمۀ مراد فرهادپور، صالح نجفی«صورتمثابۀ جستار به»_ 
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گرایش خاص در سینمای فرانسه» با همان  در این مقاله وا *.«یک 
برای حمله به  مثبت از دو اصطالح   اشهمیشگی هایبلندپروازی

گران باصطالح آبرومند فرانسۀ دهه کرد 91و  01های سینما : استفاده 
کهhigh prestigeیکی   «باالکالس»ترجمۀ خودمانی به معنی   با ، 

که سنتی میبه که  tradition of qualityست و دیگری ا گویند 
این دو اصطالح از واکنش  کند.یک تولید میمحصوالت درجه 

های آبرومند زبان به فیلمانگلیسی نقدنویسان جهان  معمول 
خواست بگوید می تروفو با ذمی شبیه مدح آمد.سینمای فرانسه می
کیفیت کالس و با های دهد فیلمها از قضا نشان میبودن این فیلمبا

که هایی عتیقهخوبی نیستند، فیلم اند متعلق به میراث فرهنگی، 
ساله با 99تروفوی  کشند و زنده نیستند.د، نفس نمیندیگر جان ندار

هایی واکنش نشان همچو فیلم داغ و انقالبی نسبت به یشوروحال
هایی در بهترین حالت تقلیدها یا اقتباس هاآن گفتداد و میمی

کلیشهاند و پیامکننده و یکنواخت از ادبیاتکسل  ایهاشان بسیار 
 ضد و یحیمس ت  یروحان ضد رادیکال  ظاهرا   با دو ژست ،ستا

کاریر تروفو نظر ازاین ضدیت . یبورژواز  معمو ونچ ،بود یا
 یبرا قا  یدق و ندبود بورژوا حد از شیب های این فیلمهاسینولمنامهیف

 و یحیمس ضد ،ییبورژوا ضد یهاژست شانخاستگاه کردنپنهان
 یهااقتباس و یادب بزرگ آثار پشت را خود .ندفتگریم ییسایکل ضد

 دأییت گذشته همچون هاشانلمیف تا ندکردمی پنهان یینمایس
 .شود

 

 

 *  A Certain Tendency of the French Cinema 


