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مقدمه
   باز هم موج نوی فرانسه  1
ً
موجنو قطعا یکی از مشـهورترین جنبشها در تاریخ سینماسـت .متخصصان بیوقفه
با حسـرت یا با سـوءظن از آن سـخن گفتهاند .در همان آغاز ،در  ،1959شـخصیت عمو
در فیلـم زازی در متـروی لویـی مـال بـه ترافیـک سـنگین پاریـس نـگاه میکنـد و بهطعنه
ً
فریـاد میکشـد« ،ایـن موج نوسـت ،».اما واقعا موج نو چیسـت؟
1

  فیلمسازان
ای دوسـتان (گروه مشـهوری از منتقدانـــ
ِ
آیا موج نو غیر از محفل افسـانه ِ
ن خـود در
کایهد وسـینما بـه رهبـری فرانسـوا تروفـو ،منتقـد جـوان تندرویـی کـه در سـتو 
مجلـۀ آرتـس بـه معتبرتریـن و محترمتریـن تولیـدات سـینمای فرانسـه حملـه و آنهـا
را تخریـب کـرده بـود) ،بـه لحـاظ زیباییشـناختی هـم از نوعـی انسـجام واقعـی برخـوردار
شـدن ناشـی از بـه دوران رسـیدن نسـلی نـو بـود ،پدیـدهای
بـوده اسـت؟ یـا بهسـادگی نـو
ِ
کـه الجـرم هـر بیسـت سـال یکبـار رخ میدهـد؟ آیـا مـوج نـو بـا سـتایش از تکنیکهـای
آماتـوری و بداههسـازی به جـای بهرهگیـری از فیلمنامـۀ مشـخص و مـدون و درنتیجـه
اسـتوار کـردن کیفیـت فیلـم بـر پایـۀ درک تعـداد اندکـی از کارگردانـان و منتقـدان ،تأثیـر
فاجعهبـاری نداشـته اسـت؟ آیـا موجـب گریـز مخاطبـان معمولـی از سـالنهای سـینما
نشـد؟ آیـا حقیقـت دارد کـه ایـن فیلمهـا درسـت در لحظـهای پدیـدار شـدند کـه منحنـی
تماشـاچیان سـینما به  طرز سرسـامآوری نزولی شـد تا حدی که به نصف کاهش یافت؟
1. French Nouvelle Vague
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و سـرانجام چـرا اسـطورۀ مـوج نـو اینهمـه سـال از دهۀ  1960تا کنـون دوام آورده اسـت؟ و
چـرا ژانلـوک گـدار سـی سـال پـس از سـاخت مثال اعالی موج نـو ،از نفسافتـاده (،)1960
در  1990بـا حضـور آلـن دلـون ،سـتارۀ محبـوب مردمـی ،فیلمـی بـا نـام مـوج نـو سـاخت؟
ً
تقریبـا هـر سـال ،بـه مناسـبت یـک جشـنواره یـا در جمعبنـدی سـالیانۀ شـاخههای
تولیـد فیلـم ،نشـریات میپرسـند کـه آیـا عالئـم مـوج نویـی جدیـد در افـق پدیـدار شـده
اسـت؟ هرگاه دو کارگردان جوان شـواهدی از همفکری و هماهنگی از خود بروز دهند،
عدهای در آنها قابلیت تبدیلشدن به هستۀ اولیۀ گروهی را میبینند که در ادامۀ راه
ـازی مضمونی یا زیباییشـناختی
مـوج نـوی اسـطورهای ،و امـروزه
دور و گـم ،جنبـش نوس ِ
ً
جدیـدی خواهنـد آفریـد .طبیعتـا حرکـت امـواج بـا ریتـم دریـا تـا ابـد ادامـه دارد ،امـا در
سـینمای فرانسـه مـوج  1959منحصربهفـرد باقـی مانـد .ایـن کتـاب میکوشـد بـا پاسـخ
دادن بـه پرسـشهایی کـه در بـاال مطـرح شـد ،ایـن یکـه بـودن را اثبـات کنـد.
مـوج نـو بهواقـع قربانـی شـهرتش اسـت و هنـوز هـم بهدشـواری بتـوان یـک کتـاب
واحـد در بیسـت سـال گذشـته را نـام بـرد کـه ایـن پدیـده را بهدقـت تحلیـل کـرده
باشـد )1( .کتـاب مـوج نـو ی جیمـز مونا کـو در سـال  1976سالهاسـت کـه تجدیـد
چـاپ نشـده اسـت و نیـز بیشـتر چکیـدهای از نظریـۀ مؤلـف به شـمار میآیـد تـا پژوهشـی
تاریخـی .ژان لـوک دوییـن در  1983کتابـی تحت عنوان موج نو 25 ،سـال بعد را تدوین
نمـود کـه دربردارنـدۀ برخـی مشـاهدات و تأملات بدیـع بـود ،امـا در نهایـت از سـطح
پژوهشـی بسـیار محـدود فراتـر نرفـت )2(.خالصـه اینکـه ،اغلـب دانشـجویان تـازهکار و
عشـاق سـینما معتقدنـد کـه همهچیـز را دربـارۀ این جنبـش میدانند اما ایـن معلومات
ً
معمـوال بـه چنـد منبـع ثابـت یـا مـروری بـر چنـد رویـداد در جـزوهای کوتـاه محـدود
میشـوند کـه همیشـه هـم از آزمـون ارزیابـی تاریخـی سـربلند بیـرون نمیآینـد.
فرضیــۀ مــن بدیــن شــرح اســت :مــوج نــوی فرانســه جنبشــی یکپارچــه بــود کــه
در مقطــع زمانـ ِـی خاصــی بــه وجــود آمــد و مجموع ـهای از عوامــل همزمــان در حوالــی
ً
دهــۀ  1950خصوصــا در ســالهای  1958-1959ظهــور آن را میســر کــرد .در ســه فصــل
ً
نخســت بــه ذ کــر ایــن عوامــل متنــوع خواهــم پرداخــت و نیــز تعریــف نســبتا دقیقــی از
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مفهــوم مکتــب 1در تاریــخ ســینما عرضــه خواهــم کــرد .مــوج نــو پیــش از هــر چیــز شــعاری
ـادی «هیچکا کی ـ ـ هاوکسـیها» ،2آنگونــه کــه
ژورنالیســتی بــود در پیونــد بــا جنبــش انتقـ ِ
ـذاران کایهدوســینما
منتقــد و نظریهپــرداز ســینما آنــدره بــازن ،کــه خــود یکــی از بنیانگـ ِ
بــود ،آن را نامیــده بــود .پژوهــش مــن ســهم ویــژهای بــه امــور اقتصــادی و فنــی پیرامــون
ظهــور ایــن فیلمهــا میدهــد کــه در مقایســه بــا عوامــل مضمونــی و ســبکی توجــه
کمتــری بــه آنهــا شــده اســت .ایــن ِقســم تمرکــز پژوهشــی مطابــق بــا گرایش هــای اخیــر
در تاریــخ سینماســت کــه میکوشــد امتیــاز ویــژهای بــه ســاز و کارهای اقتصــادی و فنــی
بخشــد تــا بدیــن ترتیــب مشــاهدات زیباییشــناختی کاملتــری را بــر بنیــان شــرایط
مــادی خلـ ِـق آثــار از جملــه تولیــد و پخــش فیلمهــا ،فرجــام تجــاری آنهــا و بســتر سیاســی
ـماری رویدادهــای سیاســی و فرهنگـ ِـی
و فرهنگــی آن
ِ
دوران فرانســه اســتوار ســازد .گاهشـ ِ
عمــده را در ضمیمــه گنجانــدهام تــا در کســب دیدگاهــی کلــی از آن دوران یاری گــر باشــد.
در ایـن کتــاب تحلیـل جـامعــی از تـکتــک فیـلـمهــا صــورت نمــیپذیرد ،امـا در
عـوض کوشـش شـده سـنتزی فرا گیـر از یـک جنبـش بر اسـاس نقـاط قـوت و ضعـف
شناختهشـدهاش عرضـه گـردد .خواننـدگان ایـن کتـاب بیتردیـد میتواننـد از دیـدن یـا
کلیـدی ذکرشـده در کتـاب و نیز کنکاش در مطالعـات انتقادی
دوبـاره دیـدن فیلمهـای
ِ
فیلمهـای خـاص بهرهمنـد گردنـد .به عنـوان مثال ،پژوهشهـای اخیر آن ژیلـن ،کارول
لوبـر ،ژان لویـی لوتـرات و خـود مـن دربـارۀ  400ضربـ ه (تروفـو ،)1959 ،ژول و ژیـم (تروفـو،
)1961؛ هیروشـیما عشـق مـن (رنـه )1959 ،و تحقیـر (گـدار ،)1963 ،پژوهـش میشـل
سـوتا دربـارۀ پی یـرو خلـه (گـدار)1965 ،؛ دادلـی انـدرو دربـارۀ ازنفسافتـاده؛ و بارتلمـی
آمنگـوال دربـارۀ دسـتۀ جداافتاد ههـا (گـدار )1964 ،همگـی بسـیار مفیدنـد )3( .بـرای
یتـر از ایـن دوران تاریخـی خواننـده میتوانـد از کتابهـای ذیل بهره
کسـب دیدگاهـی کل 
گیـرد .در زبـان فرانسـه کتـاب دهـۀ پنجـاه در سـینمای فرانسـه نوشـتۀ رنـه پـردال ،متـن
دایرةالمعارفـی سـودمندی اسـت کـه بـرای سـینهفیلها3ی امـروزی میتوانـد جالـب
1. school
2. Hitchcocko-Hawksians

 Cinéphiles .3؛ عشاق سینما ،سینمادوستان
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ترکیبـی ژا ک سیسـلیه تحـت عنـوان سـینمای فرانسـه ،جلـد یـک
کتـاب
باشـد )4( .امـا ِ
ِ
ـدرن سـینمای فرانسـه نوشـتۀ ژان میشـل فـرودون نیـز بـه همـان
و دو ،یـا کتـاب عصـر م ِ
میـزان مهمانـد )5(.در زبـان انگلیسـی منابـع عمومـی شـامل ایـن آثـار میشـود :کتـاب
ـوری تصاویـر نوشـتۀ آلـن ویلیامـز؛ سـینمای ملـی فرانسـ ه نوشـتۀ سـوزان هیـوارد؛ و
جمه ِ
کتـاب مرجـع راهنمـای سـینمای فرانسـه نوشـتۀ جنـت وینسـندو )6(.بسـیاری از ایـن
آزادی فرانسـه پـس از جنـگ جهانـی دوم تـا مـوج نـو و پساز
کتابهـا دوران ُپرطراوتـی از
ِ
آن را پوشـش میدهنـد.
میشل ماری از افراد زیر به خاطر مطالعۀ دقیق متن و انتقادات الهامبخششان
سپاسگزار است :ژا ک اومونت ،میشل شیون ،کلر هنو ،آماندین موله ،فردریک مورو،
ً
کاترین شاپیرا ،ما کسیم شاینفایگل ،ژنوی سلیه و فرانسیس وانوی .او خصوصا از صبر
و بردباری فرانسوا ژوئل تشکر میکند .ریچارد نویپرت مرهون محبت میشل ماری است
که فرصت ترجمۀ این کتاب را برایش فراهم آورده است .میشل معلم الهامبخش و
فوقالعادهای نیز بوده است .کار کردن با جین فارگولی ،سارا دانسی و گروه ویراستاران
انتشارات بلکول نیز موجب مسرت بود .و سرانجام باید از کاترین م .جونز نام برد که
نقشی کلیدی در تهیۀ نسخۀ
انگلیسی «موج نوی فرانسه :یک مکتب هنری» داشته
ِ
است .یاری مداوم و ارزشمند او ترجمه را غنا بخشید و روند آن را تصحیح و تسهیل و
تسریع نمود .نام او بهواقع باید به عنوان یکی از مترجمان دیگر کتاب قید شود.

