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برگزاری هفته ی سینمای فرانسه در ایران توسط سینماتک از بسیاری 
جهات اتفاقی  استثنایی است؛ استثنایی به لحاظ مضمونی چرا که با تمرکز و 
تأمل بر وارثین موج نو، مخاطب ایرانی  را با نسلی از کارگردانان جدید که 
در مسیِر موج نوی محبوب در ایران فیلم می سازند، آشنا می  کند؛ استثنایی 
به لحاظ انتخاب ژان میشل فرودون به عنوان منتقدی که در طول سال های 
متمادی سردبیر مجله »کایه دو سینما« بوده و با انتخاب فیلم ها غنا و معنای 
خاصی  به این برنامه بخشیده است. وی همچنین پذیرفته که عالوه بر معرفی 
این فیلم ها نشست هایی را نیز  با مخاطبین داشته باشد؛ و باالخره استثنایی 
برای این که نمایی جدید از رابطه مستحکمی که سینمای فرانسه و ایران را 
به هم پیوند زده، ارائه می  دهد. ایران و فرانسه هردو از پیشینه ی سینمایی 
پرباری برخوردار و در عشق به سینما با یکدیگر مشترک  هستند. بازیگران، 
کارگردانان و تهیه کنندگان ما می  دانند چگونه با یکدیگر همکاری کنند و 

به این همکاری مشترک عالقه منداند.
در این فصل بهار در حالی  که در چارچوب فستیوال فیلم فجر، سینمای 
فرانسه در ایران ارج نهاده می  شود، برگزاری هفته ی سینمای فرانسه نماد 

زیبایی  از رابطه ی خاص میان هنرمندان و مردم دو کشور است.
بنابراین بدیهی است که سفارت فرانسه، مرکز زبان فرانسه ی تهران و 
انستیتو فرانسه با سینماتک جهت برگزاری این هفته که فرصت بی  بدیلی 
برای تمام عالقمندان سینمای فرانسه در ایران خواهد بود، همکاری می  کنند.
بسیار خرسندم که این یکی  از اولین رویدادهایی است که پس از ورود به 
ایران در آن حضور خواهم داشت و از این بابت از سینماتک موزه هنر های 

معاصر تهران کمال تشکر را دارم.

فرانسوا سنمو
سفیر فرانسه در ایران

L’organisation par la Cinémathèque du musée d’Art 
contemporain d’une semaine du cinéma français en Iran 
est un événement exceptionnel à bien des égards.
Exceptionnel par la thématique choisie : en fixant les 
projecteurs sur les héritiers de la Nouvelle Vague, il 
permet au public iranien de découvrir toute une génération 
de nouveaux réalisateurs, qui s’inscrivent dans la lignée de 
cette Nouvelle Vague si populaire en Iran. 
Exceptionnel par la qualité du commissaire choisi : 
Jean-Michel Frodon, qui a, durant de nombreuses années, 
dirigé les très prestigieux « Cahiers du Cinéma », a accepté 
d’assurer la sélection des films, à laquelle il a donné tout 
son sens et toute sa richesse, de les présenter et d’animer 
les séances avec le public. 
Exceptionnel enfin parce qu’il donne une visibilité nouvelle à 
la relation  si forte qui unit le cinéma français et le cinéma 
iranien.  La France et l’Iran ont en commun une ample 
tradition cinématographique et une passion uniques pour 
cet art. Nos acteurs, nos réalisateurs, nos producteurs 
savent et aiment travailler ensemble. 
En ce printemps où le cinéma français est mis à l’honneur 
en Iran, notamment dans le cadre du festival du film 
international de Fajr, cette Semaine du cinéma français 
constitue un beau témoignage de la relation unique qui 
existe entre les créateurs et publics de nos deux pays. 
C’est donc tout naturellement que notre Ambassade, le 
Centre de langue française de Téhéran et l’Institut français 
ont collaboré avec la Cinémathèque pour l’organisation 
de cette Semaine, moment unique en Iran pour tous les 
passionnés du cinéma français.
Je suis donc particulièrement heureux que cette
manifestation constitue l’un des premiers événements
auxquels il m’est donné d’assister depuis mon arrivée en Iran 
et en remercie très chaleureusement la Cinémathèque du 
Musée d’art contemporain de Téhéran. 

Mot de l’Ambassadeur
François Sénémaud
Ambassadeur de France 
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امیرحسین سیادت)مدیر سینماتک(

انتخاب های هوشمندانه ی آقای ژان میشل فرودون، سردبیِر سابِق مجله ی 
کایه دو سینما، بیش از هر چیز تلنگری ست به ما، مخاطباِن جّدِی سینما در 
ایران، تا دریابیم هنوز چه  راهِ دور و درازی برای شناخِت بهتر و کامل تِر 
سینمای فرانسه در پیش داریم. سینمایی که انگار قرار است پرونده ی 
همه ی مقاطِع زمانی اش برای همیشه پیِش رویمان باز بماند و کشِف ُمداِم 
نام های گوناگون، متعلّق به دوره های مختلِف آن )حّتی دوراِن صامت( ما 
را بارها و بارها به بازنگرِی تاریخ اش فرابخواند. مواجهه ی دیرهنگام با 
نام های بزرگی چون اپشتاین یا گرمیون کافی ست تا پنداِر خوش بینانه ی 
ـ که بیش از هر  ما درباِب شناخِت سینمای فرانسه در حّد فاصِل 2 جنگـ 
ـ یکسره در هم بریزد. تاریِخ سینمای  دوره ی دیگری بر آن درنگ کرده ایمـ 
فرانسه هر بار نیاز به از نو خواندن، دوباره دیدن و پِی نادیده ها گشتن را به ما 
یادآوری می کند. هر چه در طوِل این تاریخ پیش تر بیاییم این نیاز بیش تر 
احساس می شود، چرا که دانِش ما به خصوص در مورِد دوراِن پس از موِج 
نو، به شّدت مخدوش و پراکنده به نظر می رسد. پیش تر که می آییم می بینیم 
حّتی شاخص ترین و تثبیت شده ترین نام های موِج نو )ُگدار، تروفو، واردا، 
شابرول، رومر، ریوت، لویی مال( را در دوراِن پساموِج نو آن طور که باید 
مورِد مداقه قرار نداده ایم چه رسد به نفراِت ناشناخته تری چون اوستاش، 
گرل، پیاال یا گراندریو، دنی، کاراکس، آسایاس، دپلشن، کشیش، ژیرودی 
و ... . بنابراین ناگفته ها درباره ی این سینما و نادیده های آن بسیارند و 
فرصت اندک است. از این حیث حضوِر یک منتقِد صاحب نام و کاردان 
فرانسوی در ایران فرصتی مغتنم و استثنایی  محسوب می شود، به ویژه وقتی 
انتخاب های او به دهه ی هشتاد به بعد محدود شده  باشد؛ مسأله ای که تکرار 
و تداوم اش، می تواند به مروِر زمان به داده های گسسته ی موجود در دستگاهِ 

ذهنِی ما از این دوره، انسجام و سامان ببخشد. 
محفِل  این  عنواِن  خوِد  از  سینماتک،  برای  فرانسه  سینمای  اهمّیِت 
سینمایی پیداست. سینماتِک موزه ی هنرهای معاصِر تهران در دوِر تازه ی 
فعالّیت هایش با »دایی جاِن« ژاک تاتی، و نمایِش تصاویری آرشیوی از 
جنجال های سینماتِک پاریس در بطِن مِه 68 افتتاح شد تا این اهمّیت را 
متذّکر شود و بر آن تأکید کند. خاطراِت این محفل نیز، پیش از رکود و 
تعطیلِی 7 ساله، با سینمای فرانسه و هفته های فیلمی که با همکارِی سفارِت 
فرانسه برگزار می شد گره خورده است و احتماالً کم نبودند کسانی که در 
سال های نه چندان دور برای اولین بار در همین مکان با کوکتو، برسون، 
رنه، سوته، مارکر و الموریس مواجه شده اند. امید که هفته ی فیلِم حاضر نیز 

نقطه ی آغازی باشد برای روندی مفید، منّظم، مستمر و پایدار. 
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اتفاقی استثنایی در فرانسه و در تمام دنیا رخ داد. در فاصله ی بین سال های 
1950 تا 1960، بنا به دالیل متعددی )دالیل هنری، سیاسی، اجتماعی، فنی 
و ...(، سینما یک تحول عمیق را شناخت. این اتفاق همه جا، در آمریکا و 
ایران، بریتانیای کبیر و ژاپن، در برزیل و روسیه، ایتالیا، لهستان، کانادا، 
آلمان، سوییس، سوئد ... افتاد ولی در هیچ کجا به اندازه ی فرانسه، این گونه 
معروف و مشهود نبوده است. اصطالح فرانسوِی »موج نو«، در همه جا بعنوان 
یک مرجع، جای خود را باز نمود و افرادی نظیر جان کاساوتیس و شهید 
ثالث، کارل رایز و ناگیسا اوشیما، گلوبر روشا و مارلن خوتسیف، برناردو 
برتولوچی، یرژی اسکولیموفسکی، ژیل کارلز، راینر فاسبیندر، آلن تانر، 

بو ویدربرگ و ... عهده دار مسئولیت آن شدند. 
اصطالِح »موج نو« در عین این که بسیار معروف و شناخته شده است، یک 
عامل گمراه کننده نیز هست. این مفهوم در واقع به سه پدیده ی متفاوت که 
همزمان با هم زاده می شوند، اشاره می نماید. اولی، پدیده ی نسل: در فاصله 
زمانی 1959 تا 1964، تعدادی از کارگردان های جوان فرانسوی، نخستین 
فیلم خود را ساختند. تا پیش از این، قوانیِن سرسخت حرفه ای مانع از این 
می شدند که کسی، پیش از رسیدن به سّن خاصی، به موقعیت کارگردانی 

برسد؛ پس از این دوره نیز، این موضوع هیچ گاه به این وسعت دیده نشد. 
دومین پدیده، مربوط به تعداد کمی از این کارگردان های جوان می شود، 

بطور مشخص 5 تن از میان آنها:
ژان لوک گدار، فرانسوا تروفو، اریک رومر، ژاک ریوت و کلود شابرول. 
تمامی آنها عضو هیئت تحریریه ی » کایه دو سینما« بودند که از ابتدای 
پیدایش آن در سال 1951، توسط منتقد سرشناس آندره بازن خط بطالنی 
بر سینمای سنتی فرانسه کشید. این 5 نفر، جوان، با استعداد، گستاخ و پر 
از ایده بودند. آنها ستایشگر سینمایی بودند که از برکت نمایش فیلم های 
سینماتک هانری النگلوآ که تماشاگر دائم اش بودند آن را به خوبی می شناختند. 

ژان میشل فرودون
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آثار بلند اولیه همانند »400 ضربه «ی تروفو، »پسرعموها«ی شابرول و »از 
نفس افتاده«ی گدار جریان ساز شدند. 

پدیده ی دوم را تشکیل می دهند نسبت  افراد که  این  در واقع، اگرچه 
به پدیده ی نخست )نسل( محدودتر هستند، اما به جنبشی بزرگ تر بنام 
سینمای مدرن تعلق دارند. جنبشی که افرادی نظیر آلن رنه، انیس واردا، 
کریس مارکر، ژاک دمی، لوک موله و ژان دانیل پوله و ... با وجود این که 
از »کایه دو سینما« نمی آیند، بخشی از آن هستند. موج نو، تحت عنوان یک 
بازآفرینی مجدد از میزانسن، با نفراتی از »کایه دو سینما« و تعدادی دیگر، 
به یکی از مهم ترین مقاطِع تاریخ سینما تبدیل شد. این افراد، مدرنیسم را به 
سینما هدیه دادند، همانطور که کوبیست ها و آبستره ها به نقاشی، فاکنر و 

جویس به ادبیات، شوئنبرگ و استراوینسکی به موسیقِی کالسیک. 
این موج نو چیست؟ نه یک مکتب هنری، نه یک سبک، نه یک نسل، بل که 
یک روح و یک انرژی ست. هر یک از این کارگردانان، با راهِ منحصربه فرِد 
خود، سینمای مدرن را در فرانسه تحقق بخشید. فیلم های هیچ یک از آنان به 
یکدیگر شبیه نیست، با این وجود، همگی به این روح وفادار بودند و در عین 
حال هر کدام انرژی نوآورانه ی خاص خود را از آن استخراج کردند. برای 

درک بهتر این موضوع، کافی است نگاهی به فیلم های آتی آنان بیندازیم. 
فراموش نکنیم که این انفجار اولیه، تکانها و لرزه هایی را به دنبال خواهد 
داشت که متوقف نخواهند شد، بل که توسط نسل های آینده که در دهه های 
بعدی ظهور خواهند کرد، به حیات خود ادامه می دهد. برنامه ای که امروز 

در سینماتک تهران معرفی می شود، به این افراد اختصاص دارد. 
عمر باالی 50 ساِل موج نو، مرهون شرایِط مساعد در فرانسه برای وجود 
یک اکوسیستِم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. پیدایش و شکوفایی 
آن، همچنین از برکِت دلبستگی مرکز ملی سینما در وزارت فرهنگ در 
سال 1959 و در رأس آن وزیری نویسنده آندره مارلو است که سبب محقق 
شدِن کامل نظام کمک رسانی عمومی به آن، شده است. با ظهور تلویزیون، 
در ابتدا خصوصی و بعدها عمومی، و سپس با کاستهای VHS و DVD ها، 
رسیدن به پروجکشِن دیجیتال، پخش فیلم ها در اینترنت، باید نظام های 
پیشین را بی درنگ اصالح نمود تا سینما، خصوصًا نوآورترین سینما که در 
عین حال شکننده ترین نیز هست، نه تنها قربانی این تکامل نشود بل که از 

آن منفعت ببرد. 
ولی این طول عمر، همچنین، مدیون وجود نقدی پویا و قابل احترام، به 
دلیل وجود فستیوال های پویا )که کن آغازگر آنان بود( کلوپ های سینمایی، 
توجهی که روشنفکران بزرگ به سینما دارند و حضور فیلم ها در برنامه های 
تحصیلی در تمام سطوح است: همگی برای شکل گیری یک محیط فرهنگی 
ِمساعد تالش می کنند که سبب می شود برای نسل اول این امکان فراهم شود 
تا آثاِر جانشینان بعدی خود را که به صورت منظم ظهور می کنند، سال به سال و 

دهه به دهه، دنبال کنند. اعالنیه ی موِج نو همزمان با برنامه ریزی های یادشده 
که مدام مورِد تجدید نظر قرار می گیرند پاس داشته می شود. فرزنداِن 
موج نو، از آن تقلید نمی کنند: تقلید از آن را خیانت می دانند. فرزنِد 
موج نو بودن به معنای نوآور بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و مبدع بودن 
است. این فرزندان در پی این هستند که از بطن عشق به سینما، منابعی را 
نه برای استنادهای عالمانه و نه برای خودنمایی در جمع بزرگان، بل که 
برای یافتن نیرویی در جهت پیش روی و پیمودن راههای جدید، بیابند. 
در این برنامه و برنامه های دیگر نظیر آن، به معرفی و شناساندن این 

کارگردانان پرداخته می شود. 
بنوآ ژاکو، و نیز ژان اوشتاش، ژان ماری اشتراب و دانیل هولیه، فیلیپ 
تشکیل  را  نسلی  آکرمن  شانتال  و  دوآیون  ژاک  تِکین،  آندره  گرل، 
دادند که برای اولین بار در اواخر دهه ی60 و اوایل دهه ی 70 زمانی که 
کارگرداناِن پیرتر، به حق، جلوه گِر موج نو بودند مشعل را برافروختند، 
همین طور موریس پیاال یا آلن کاوالیه، که آنها نیز به نوبه ی خود، راه های 
جدیدی را گشودند. سپس در دهه 80، نوبت به کلر دنی و لئو کاراکس و 
همچنین الیویه آسایاس می رسد، پس از آن زاویه بووآ و فیلیپ فالکون 
و نیز آرنو دپلشن و برونو دومون در دهه بعدی آمدند، میا هانسن الو و 
همچنین عبداللطیف کشیش، آلن ژیرودی، برتراند بونلو، فرانسوا اوزون، 
کریستوف هونور و ... در سال های 2000 ظهور کردند و نهایتًا نوبت به 
کلمنت کوگیتور در سال 2015 رسید. و همچنان منتظر نفرات بعدی و 
بعدتر و همچنین فراتر، سینمایی در فرانسه هستیم که زنان در آن حضور 

پررنگ تری دارند. 
کسی که فیلم هایی از کارگردانانی که در باال به آن ها اشاره گردید را می بیند، از 
این همه تنوع در کارگردانی، داستان و روش های فیلم برداری، شگفت زده 
خواهد شد. فیلم های مستند هم وارثان روِح جستجوگر موج نو و روش های 
بی شماری که تخّیل را به رویایی ترین شکِل ممکن و رئالیسم را به قاطع ترین 

حالت موجود به بازی می گیرند، هستند. 
فیلم های معرفی شده در چارچوب این برنامه، تنها نگاهی اجمالی و مختصر 
به غنای این »پس لرزه های« زلزله ی عظیِم اولیه ی موج نو را ارائه می دهند. 
این فیلم ها همچنان به دو دلیل در قالب معتبِر »سینماتک تهران«، در تهران 
معرفی می گردند. اولین دلیل این است که تمام کارگردانان این فیلم ها، 
حداقل صاحب یک اثر هستند که امروزه در جهان مطرح  است. دوم، و 
مهم تر این که این فیلم ها مشتی نمونه ی خروار هستند که طِی دهه ها از 
سینمای موج نوی فرانسه به جا مانده؛ هر فیلم، اثری جذاب، منحصربه فرد 
و تأثیرگذار است و هر جلسه ی نمایش، هدیه ای است که به تماشاگران 

اهدا می شود. 
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کارگردان: لئو کاراکس
بازیگران: ژولیت بینوش، میشل پیکولی، دنیس الوان، هانس میر، ژولی دلپی

مدت: 1 ساعت و 56 دقیقه. محصوِل 1986

»پسر دختر را مالقات می کند«، نخستین فیلِم لئو کاراکس، این مرِد جواِن 
ناشناخته، یکی از مهم ترین رویدادهای فستیوال کن 1984 بود. از این 
تاریخ به بعد، منتقدین و مردم با سینماگِر نوظهوری مواجه می شدند که در 
سن 24 سالگی عالوه بر این به راستی میراث دار موج نو بود،  در عین حال 
می توانست کامالً از زمانه ی خودش بگوید. یک ربع قرن پس از »400 
ضربه« و »از نفس افتاده«، کاراکس، دوان دوان و رقصان، رویاپردازانه 
و رنجان، با سودای تغییِر چهره ی واقعّیت، به زباِن شعر، دوباره از پاریس 
می گوید و شدیداً مورِد استقبال قرار می گیرد. کاراکس، در دومین اثرش، 

مخاطبان خود را با دنیس الوان، بازیگر خارق العاده، آشنا می سازد که برای خـــــــــــوِن پلیـــــــــــد
کاراکس همان نقشی را دارد که ژان پیر لئو برای تروفو. 

در این فیلِم کاراکس، با الوانت که شخصیت الکس، شعبده باِز ماجراجو و 
احساساتی را بازی می کند، آشنا می شویم که توسط دو چهره ی اصلی که 
همزمان تجسم گذشته و آینده هستند، احاطه شده است. گذشته توسط 
میشل پیکولی معرفی می شود که او را از فیلم »تحقیِر« ژان لوک گدار 
)محصوِل 1963( به بعد، در موج نو و به عنوان پرکارترین بازیگِر دهه ی 70 
می شناسیم. آینده، با ظاهری همزمان اغواگر و در عین حال کمی کودکانه، 
توسط یک هنرپیشه ی زِن خیلی جوان معرفی می شود  که دو سال پیش تر 
»مالقات«  فیلم  در  تِکین،  آندره  نو،  موج  قبلی  نسل  دار  میراث  توسِط 
)محصوِل 1984( کشف شده بود. ژولیت بینوش به الهه ی شعر و موسیقی 
و همدم کاراکس تبدیل شد، و این فیلم نیز همانند بسیاری از آثار بزرگ 
سینما، به اظهاِر عشق کارگردان به بازیگرش بدل گردید. این فیلم، توسط 
ابزارهای نوآورانه ی شگفت انگیز در بستری از ریتم ها، قاب ها، رنگ ها، 
نور، موسیقی، شعری نامعمول در دیالوگ ها، ظاهر فیزیکی پرسوناژها، 



تبدیل به داستان شاعرانه ای شد که از گذشته و دوران »انتقال« ]در معنای 
گذار[ می گوید.

انتقال، در عین خوب بودن می تواند خطری مهلک نیز باشد: کیفیت این 
لئو  است که سینماگر جوانی چون  پرسش  این  به  پاسخ  در گرِو  انتقال 
کاراکس، تا چه اندازه می خواهد، می تواند و یا می باید، میراث دار همفکران 
گذشته ی خود باشد. یک مولِّف بزرگ دیگِر نسل دوم موج نو )نسل تِکین، 
بنویت ژاکوت، ژان اوستاش، ژاک دوآیون و شانتال آکرمن(، کمی بعد )در 
1989( مستندی را درست با موضوع همین نسل و تحت عنوان »وزرای 
هنر« ]ساخته ی فیلیپ گرل[ )Les Ministères de l’art( ساخت: این 
فیلم با نمایی از باال از شانزلیزه تمام می شود؛ همان  مکانی که جین سیبرگ 
]در »از نفس افتاده«[ قصد دارد روزنامه ی »هرالد تریبون« را به ژان پل 
بلموندو بفروشد؛ مرد جوانی ]لئو کاراکس[ یک سناریوی قطور و بسیار 
سنگین را حمل می کند: لئو کاراکس تاریخ سینمای فرانسه را چون باری 

بر دوش دارد. 
زمانی که لئو کاراکس »خوِن پلید« را ساخته، »انتقال« ]در معنای دوپهلوی 
گذار و سرایت[ خطرناک و مهلک است؛ زمانه ی  ظهور و گسترش بیماری 
ایدز؛ بیمارِی کشنده ی عاشقان. دومین فیلم کاراکس، در واقع نخستین 
ـ دوره ای که امروز هم ادامه دارد و بدون  محصوِل این دوره ی زمانی استـ 
شک هنوز امیدی به تمام شدن آن نیست، چرا که ویروس ها و آلودگی های 
ویروسی )که در کامپیوتر و به همان اندازه در زیست شناسی و پزشکی 
وجود دارند(، به یکی از بزرگ ترین وحشت های معاصر تبدیل شده اند. 
خیلی از جنبه های بازیگوشانه ی این فیلم، از آن جا که آمیزه ای از عناصِر 
مدرن و کالسیک و حّتی کهنه اند، عالوه  بر جذاب و هیجان انگیز بودن، 
بسیار سرگرم کننده هستند. لئو کاراکس، کارگردانی شیفته ی سینماست 
که توانایی این را دارد که جنبه های طنزآمیز را به سینما بازگرداند. او در 
خلق پرسوناژ الکس از باستر کیتون الهام گرفته است. کاراکس می داند که 
چگونه شناسه های سینمای نوآر را به کار بگیرد، که این مسأله در این فیلم 
در حمله ی دسته ای از تبهکاران به گروهی از گانگستراِن واقعی که آنان را 
تعقیب می کنند، دیده می شود. این تبهکاران گاوصندوقی را حمل می کنند 

که دربردارنده ی واکسن مقابله با این مصیبت جدید است. 
فیلم، مملو از ارجاعات است که در زمان خودشان ثبت شده اند؛ ارجاعاتی 
دراماتیک و بازتاب های کمیک آن ها که در خلق افسانه ی همه زمانی و 
جهان شموِل عشق و مرگ، نقش بسزایی دارند. فیلم کاراکس، طبِق سّنِت 
اسالف اش، در نهایِت اوج و بلندپروازی، زمانی که ژولیت بینوش خود را از 

هواپیما به  خالء پرتاب می کند، تمام می شود. 
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d’héritage, et de transmission. 
La transmission est une belle chose, c’est aussi un danger 
mortel: cette question peut être entendue à propos de ce 
dont un jeune cinéaste comme Leos Carax hérite, veut, 
peut et doit hériter. Un autre grand auteur de la 
deuxième génération de la Nouvelle Vague (celle de 
Téchiné, de Benoit Jacquot, de Jean Eustache, de Jacques 
Doillon et de Chantal Akerman) réalisera peu après 
un documentaire justement sur cette génération, Les 
Ministères de l’art (1989): le film s’achève par 
l’apparition en haut des Champs-Elysées, là où Jean 
Seberg tentait de vendre le Herald Tribune à Jean-
Paul Belmondo, d’un jeune homme porteur d’un scénar-
io trop lourd : Leos Carax portant l’histoire du cinéma 
français comme un fardeau. 
Et la transmission, elle est devenue dangereuse, mor-
telle, à l’époque où Leos Carax réalise Mauvais sang, 
c’est-à-dire à l’époque de l’apparition et de la diffusion 
massive du sida, cette maladie qui tue les amants. Le 
deuxième film de Carax est le premier grand film de ce 
temps-là, un temps – pas terminé aujourd’hui, sans 
doute pas près de s’achever, où les virus, la contamina-
tion virale (en informatique autant qu’en biologie et en 
médecine) est devenue l’ombre même de la terreur con-
temporaine. Beaucoup de l’aspect ludique de ce film qui, 
malgré sa gravité et son émotion, est aussi très amusant, 
tient au télescopage entre cette modernité et ses as-
pects classiques, ou même archaïque. Leos Carax, réali-
sateur cinéphile, sait faire revenir les puissances du bur-
lesque, il y a du Buster Keaton dans le personnage d’Alex. 
Et il sait utiliser les codes du film noir, dans ce cas une 
attaque par des bandits d’occasion poursuivis par de 
vrais truands d’un coffre fort contenant le vaccin contre 
le nouveau fléau. 
Couverts de référence, inscrits dans leur temps, ce 
ressort dramatique et ces échos comiques participent 
de l’invention de légende d’amour et de mort, 
qui appartient à tous les lieux et à tous les temps. Sur 
les courants ascendants de cette ambition et de cette 
énergie, comme Juliette Binoche se jetant dans le vide 
depuis un avion, le film s’envole. 
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Avec Mauvais Sang, son deuxième film, on retrouve 
Lavant, dont le personnage reste prénommé Alex, magicien 
aventureux, sentimental et lunaire, mais entouré de 
deux figures majeures, qui incarnent à la fois l’héritage 
et l’avenir. L’héritage est bien sûr représenté par Michel 
Piccoli, présence essentielle dans le cinéma français de 
la Nouvelle Vague au moins depuis Le Mépris de 
Jean-Luc Godard (1963) et plus grand interprète du ciné-
ma français des années 1970. L’avenir a l’apparence à la 
fois séduisante et encore un peu enfantine d’une très je-
une actrice, découverte deux ans plus tôt grâce à un hérit-
ier de la Nouvelle Vague de la génération précédente, 
André Téchiné (Rendez-vous, 1984). 
Juliette Binoche deviendra la compagne et la muse de 
Leos Carax, ce film est aussi, comme tant de grandes  
œuvres du cinéma, une déclaration d’amour du réalisateur 
à sa comédienne. Et c’est, avec des moyens extraordi-
nairement inventifs sur le plan formel – les rythmes, les 
cadres, les couleurs, la lumière, la musique, la poésie 
étrange des dialogues comme de l’apparence physique 
des personnages – un conte poétique qui parle aussi 
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de Leos Carax
avec Juliette Binoche, Michel Piccoli, Denis Lavant, Hans 
Meyer, Julie Delpy.
1h56. 1986.

Boy Meets Girl, le premier film de ce jeune homme 
inconnu, Leos Carax, avait été un des principaux 
événements du Festival de Cannes 1984. Les critiques 
et le public y avaient aussitôt reconnu un cinéaste qui, 
à 24 ans, se révélait capable de s’inscrire avec justesse 
dans l’héritage de la Nouvelle Vague tout en étant 
entièrement de son temps. Un quart de siècle après 
Les 400 Coups et A bout de souffle, Carax revisitait Paris 
en courant et dansant, en rêvant et en souffrant, avec un 
sens de la réalité transfigurée par la poésie aussitôt salué. 
On y faisait aussi la connaissance du double à l’écran de 
Carax, l’extraordinaire acteur Denis Lavant, qui serait pour 
Carax ce que Jean-Pierre Léaud avait été pour Truffaut. 

M a u v a i s  S a n g
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کارگردان: کلر دنی 
بازیگران: ایزاک دو بانکوله، الکس دسکاس، ژان کلود بریالی، سولوگ 

دومارتین، کریستوفر بوخولس
زمان: 1 ساعت و 31 دقیقه، محصول 1989.

هر دو سیاه هستند. اما یکی، داه، اصالتی بنینی )از آفریقا( دارد و ژوسلین، 
اهل آنتی )حوالِی خلیِج مکزیک( است. این دو اکیّپ خوبی را با یکدیگر 
تشکیل می دهند. فعالً که این طور به نظر می رسد. ژوسلین، داخل کامیوِن 
کوچکی که روانه ی شهر رونژی )بازار بزرگ تاجران پاریسی و حومه( 
است، از مرز اسپانیا به سالمت گذشته. داه گمان می کند کاری که قصد 
انجام آن را دارند، جیب شان را سریع و راحت پر می کند. رابط آنان در  
رانگیس یک رستوران دار فرانسوی است که مادر ژوسلین را از آنتیلس 
به خوبی می شناسد. او ادعا می کند که با بازار آشنایی کافی دارد. اما به قول 

ژوسلین باید دید که این حرف تا چه حد درست است.
داه و ژوسلین )ایزاک دو بانکوله و الکس دسکاس(، خارجی هایی هستند 
که مثل بیگانه ها زندگی نمی کنند و این برای آنان گران تمام می شود. آن ها 
باور دارند که جایگاه خود را در دنیا می دانند، ولی دنیاها تودرتو و پیچیده 
هستند: یک دنیا، دنیای خاص شهر رونژی است؛ هزارتویی با نشانه ها و 
رموِز غیر قابل کشف؛ دنیای کارگراِن بدون مجوز کار که تعداد آنها روز 
به روز کمتر می شود تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند؛ دنیای مبارزاِت 
غیرقانونی میان خروس جنگی ها. و یک احساس مبهم دیگر، مشکلی است 
که ژوسلین با دنیای پرندگانی خواهد داشت که صاحب شان است و باید 
مبارزات آنان را ترتیب بدهد و با زوزه های مرگبار آنان و بلیط هایی که به 

خاطِر آنان دست به دست می شوند، درگیر باشد. 
و  آن ها  بین  وحیوانات،  ژوسلین  بین  ژوسلین،  و  داه  بین  چالش های 
بریالی(  بازی ژان کلود  )با  صاحب رستوران که کالهبرداری شکمباره 
است، چالش های میان زن صاحب رستوران، تونی زیبا )با بازی سولوگ 
دومارتین( و ژوسلین، چالش بین هوس، شور و اشتیاق برای قمار، میل 
شدید به مرگ، همگی پاره هایی از میزانسنی هستند که بیش از سناریو به 

فیلم شخصیت می بخشند.  
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حضور این چهار بازیگر، در عین حال نشانگر این است که خاستگاه فیلم 
)»پسرعموها«ی  فیلم هایش  اولین  همان  از  بریالی  کلود  ژان  کجاست: 
کلود شابرول )1959(، »پاریس از آِن ماسِت« ژاک ریوت )1960(، و 
»زن، زن اسِت« گدار )1961(، یک بازیگر موج نویی بوده است. سولوگ 
دومارتین- شریک زندگی ویم وندرس و همچنین هنرپیشه اصلی فیلم وی 
به نام »بال های اشتیاق« )1987(، است ــ که زمانه ی خود را به خوبی به 
تصویر می کشد. کلر دنی دستیاِر وندرس در فیلم »پاریس، تگزاس« بوده 
که برنده نخل طالیی 1984 است. ایزاک دو بانکوله و الکس دسکاس، دو 
مرد سیاهپوست داستان هستند که خیلی به هم نزدیک و در عین حال خیلی 
با هم متفاوت هستند؛ اولی بازیگر اصلِی نخستین فیلِم کارگردان، یعنی 
»شکالت« )1988(، و دومی تقریبًا در تمام فیلم های بعدی این سینماگر 
نقش های  در  سیاهپوست  بازیگراِن  ]حضوِر  این  است،که  داشته  حضور 
اصلی[ گواهی ست بر یّکه بودِن جایگاهِ دنی در چشم انداِز سینمای فرانسه. 
کلر دنی متولّد و بزرگ شده ی آفریقای سیاه، و در واقع تجسم ارتباط 
میان دنیا و انسان ها، کالبدها، صورت ها، حاالت، موسیقی ها و رنگ هاست؛ 
ارتباطی که با تنوع پذیری خود، در راستای تعمیق داستان و میزانسن فیلم 

کار می کند. 
»نه ترس، نه مرگ« دومین فیلم این سینماگر، که به عنوان یکی از بزرگ ترین 
نمونه های حضور زنان در عرصه ی کارگردانی در فرانسه مطرح است، از 
نظر جنبه های هنری، سبب درخشش این مولِّف بزرگ پس از ساخت یک 
فیلم در مورد بچه ها و یک مستند درباره گروه موزیسین های آفریقایی 
شده است. جلوه  های مسحورکننده و جاذبه ها و دافعه های فراوان و به شّدت 
متنّوع فیلم، به واسطه ی تمهیداِت فیلم برداری از بدن ها، صورت ها، فریادها 
به واسطه ی  بیننده را میخکوب می کند. این مسیِر پرتنش  و سکوت ها، 
دوربیِن روی دسِت بازیگوش به یک مدفن باز منتهی می شود. در طول 
این مسیر، دینامیسِم دوربین آن هایی که بازی می کنند، آنهایی که دیده 
نمی شوند، آن چه که توقف ناپذیر است، آن چه که میان مردان و یک زن، 
میان انسان ها و حیوانات و میان دوستاِن به ظاهر شبیه به هم و در عین حال 
بسیار متفاوت رخ می دهد را ثبت می کند. در این دنیای غیرقابل تحّمل، 

مرده یا زنده، باید دوباره برخاست.  
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manière sous-entendue, d’où vient ce film : Jean-Claude 
Brialy a été un des acteurs de la Nouvelle Vague, dès 
ses tout premiers films (Les Cousins de Claude Chabrol, 
1959, Paris nous appartient de Jacques Rivette, 1960, 
Une femme est une femme de Jean-Luc Godard, 1961), 
Solveig Dommartin est alors la compagne de Wim 
Wenders et vient d’être l’actrice principale des Ailes du 
désir (1987) de celui-ci, qui puissamment marqué son 
époque – Wenders dont Claire Denis avait été l’assistante 
sur son film précédent, Paris-Texas (Palme d’or 1984). Les 
deux hommes noirs, à la fois si proches et si différentes, 
Isaach de Bankolé et Alex Descas, le premier déjà 
acteur central du premier film de la réalisatrice, Chocolat 
(1988), le second qui sera l’interprète de pratiquement 
tous les films suivants de la cinéastes, témoignent de la 
singularité de cette cinéaste dans le paysage français. 
Née et élevée en Afrique noire, Claire Denis incarne en 
effet un rapport au monde – aux êtres, aux corps, aux 
visages, aux gestes, aux musiques, aux couleurs… - 
imprégné d’une diversité qui travaille en profondeur les 
récits et la mise en scène. 
Deuxième film de la cinéaste qui s’affirme alors 
aussi comme une des plus grandes représentantes de 
la présence de femmes à la réalisation dans le cinéma 
français, S’en fout la mort marque avec éclat les véritables 
débuts artistiques de cette auteure majeure, après un 
film sur son enfance et un documentaire sur un groupe 
de musiciens africains. Fascinations, attractions et 
répulsions d’extrêmes intensités, et extrêmement 
variables, sont électrisées par la manière de filmer les 
corps et les visages, les cris et les silences. Ce réseau de 
tensions est parcouru à tombeau ouvert par une caméra 
mobile en diable, qui dynamise ce qui se joue, invisible, 
imparable, entre les hommes et la femme, entre les 
humains et les bêtes, entre les amis presque semblables 
et irrémédiablement différents. De ce monde invivable, il 
faudra repartir, mort ou vif.

S’en fout la mort de Claire DenisS’en fout la mort de Claire DenisS’en fout la mort de Claire Denis
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avec Isaach de Bankolé, Alex Descas, Jean-Claude Brialy, 
Solveig Dommartin, Christopher Buchholz. 
1h31. 1989.

Ils sont noirs l’un et l’autre. Mais l’un, Dah, est originaire 
du Bénin, en Afrique, alors que l’autre, Jocelyn, vient 
des Antilles. Tous les deux ils forment une belle équipe. 
Jusqu’à maintenant ça se présente bien, Jocelyn a passé 
la frontière espagnole sans dégâts. Dans la camionnette 
qui roule vers Rungis, l’immense marché où s’approvi-
sionnent tous les commerçants de Paris et des environs, 
Dah pense que pour une fois ça va marcher. Ils tiennent 
le bon tuyau, une affaire de quoi se remplir les poches 
vite et bien. Leur contact à Rungis, c’est un Français, un 
restaurateur qui a bien connu la mère de Jocelyn aux 
Antilles. Il a étudié le marché. Mais comme dit Jocelyn: 
faut voir, c’est pas la peine de s’emballer. Seulement voilà 
: ça va s’emballer, vite et mal. 
Dah et Jocelyn (Isaach de Bankolé et Alex Descas) sont 
des étrangers qui ne se vivent pas comme des étrangers. 
Ce qui va leur coûter cher. Ils croient connaître leur place 
dans le monde, mais ce sont des mondes emboités: 
l’univers particulier des halles de Rungis, labyrinthe codé 
aux signes indéchiffrables, le monde des ouvriers sans 
permis de travail réduits à des combines pour survivre, le 
monde des combats de coqs clandestins. Et puis encore 
autre chose, un sentiment obscur, un trouble qui va naître 
entre Jocelyn et les oiseaux dont il s’occupe, et dont il 
doit organiser les affrontements, et le sacrifice sous les 
hurlements et les billets qui changent de main. 
Entre Dah et Jocelyn, entre celui-ci et les bêtes, entre 
eux deux et le patron du restaurant, arnaqueur madré 
joué avec gourmandise par Jean-Claude Brialy, entre la 
femme de celui-ci, la belle Toni (Solveig Dommartin) et 
Jocelyn, entre le désir, la passion du jeu, la pulsion de 
mort, c’est un extraordinaire trafic qu’organise la mise en 
scène plus encore que le scénario. 
La présence de ces quatre acteurs racontent aussi, à sa 
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کارگردان: ژاک دواَیون
بازیگران: ویکتور تیویسول، زاویه بووآ، کلر نِبو و ماری ترینتینان

زمان: یک ساعت و 37 دقیقه، محصول سال 1996.

»پونت« فیلمی است که می بایست بدون دانستن چیزی درباره اش، آن را 
دید. در نگاه نخست، این فیلم داستانی خشن و در عین حال مالیم را نقل 
می کند. داستان این گونه آغاز می شود که زاویه بووآ با حالتی مهرآمیز و در 
عین حال پریشان خاطر، بر بالیِن پونت کوچک، دختر چهارساله اش قرار 
دارد، در حالی که به شدت از مادِر بدکاره ی این دختر که برای خود چاره ای 
جز خودکشی در اتومبیل متصور نبوده، خشمگین است. داستان از این قرار 

است: ماجرای رویارویِی پونت با مرگ مادرش.
این  خود.  جادوهای  و  معماها  بازی ها،  کش مکش ها،  با  توأم  ماجرایی 
ماجرای خوِد پونت است که خودش آن را، در تقابل یا توافق با اعضای 
فامیل و دوستان مدرسه اش، هدایت می کند. داستان پیش می رود و نگاه 

آن  اصلِی  شخصیت های  تمام  رفتارهای  حقیقِت  به  فیلم  موشکافانه ی 
که چهار سال دارند و قبل از هر چیز، کودک هستند، بیننده را شدیداً 
شگفت زده می نماید، چرا که دواَیون فیلم را از زاویه ی دیِد آن ها و برای 
آن ها به تصویر می کشد، و بدیهی ست آن چه برای آنان اتفاق می افتد و 
روش برخورد آن ها با این اتفاقات، هر کسی را در هر سن و سالی تحت 
تأثیر قرار بدهد. بزرگساالن در فیلم غایب نیستند، بلکه در حاشیه هستند. 
بزرگساالن از باالی پرده ی نمایش عبور می کنند: با فیلم برداری از بچه ها، 

زانوهای بزرگساالنی که در تصویر هستند، دیده می شوند. 
به  که  پاسخ هایی  مثل  دارند،  بازتاب  فیلم  در  نیز  بزرگساالن  ایده های 
سواالت پونت داده می شوند. پاسخ هایی که جایگاه قابل تأملی در مذهب 
دارند و نحوه ی بیان آن ها توسط بزرگساالن، نحوه ی درک آنان از سوی 
کودکان و به کارگیری  آنان به روش خودشان و نحوه ی طرح این مسایل 

توسط کودکان با معیارهای خودشان، قابل توجه است. 
تصاویر و داستان های مربوط به مسیحیت در فیلم نقش بسیار تأثیرگذار و 
پررنگی دارند. ژاک دوایون طبق سنِت همیشگی جایگاه شایسته ای برای 
آن ها قائل است. از فیلم »کیسه ی تیله« )1975( به بعد، این کارگردان 
توجه خود را به سمت کودکان و نوجوانان معطوف کرده است. دوایون به 
راحتی از موانع کار با بچه ها، عبور می کند که مهم ترین این موانع، ریسک 
تبدیل شدِن این بچه ها به میمون های کوچِک دست آموز و دوست داشتنی 
روی  بر  تمرکز  و  بچه ها  گرفتن  جدی  با  فیلم،  برعکس،  درست  است. 
تصاویر، حاالت و صداهای آن ها، از غنایی خارق العاده برخوردار شده؛ 
به بیانی دقیق تر هر آن چه که بازیگران حرفه ای و تمام عیار می توانند به 
یک فیلم ببخشند، توسط بچه ها در فیلم محقق شده است. طی این روش 
سینماگر به آزادِی عمل شگفت آوری در مرحله ی فیلمبرداری رسیده که 
دسِت او را باز بازگذاشته تا شیوه ی ثبت و ضبطش را پا به پای تغییِر رفتار 
و ُخلقّیاِت کودک، تغییر دهد، و حّتی این تغییرات را بر بال های خیال به 
پرواز درآورد. بدین ترتیب دوایون می تواند با محبت و شوخ طبعی، اجازه 
دهد روش های ابداعِی قهرمان جوان فیلم اش و همراهان وی در مواجهه با 
فقدان مادر، با هم درآمیزند. برخی حواس پرتند و یا حتی هذیان می گویند؛ 
نامفهوم که  انجام مراسم  یا  لفاظی های دلجویانه  با آزمون های مضحک، 
زاده ی تخیالِت غنِی پسربچه هاست، پونت را همراهی می کنند. هر کس 

منطق خود را خلق و اجرا می کند و در نتیجه، تأثیرگذاری خود را دارد. 
قماِر اصلِی فیلم در روِش به تصویر کشیدِن گفت وگوها و اعماِل مبتنی بر 
باوِر قلبِی ]دوستاِن پونت[ است در راستای لزوِم یافتن پاسخ به یک نیاز، و 
به یک فقدان. این اتود عالوه بر این که نزِد پیروان ایدئولوژی های متعدد و 
حّتی برای افراِد متعصب مقبول و واجِد ارزش است، موجب شده که برای 
دوایون، امکاِن به تصویر کشیدِن قهرمانانی کم سن و سال فراهم شود که 

احساساِت عمیق و سرزندگی  شان خوشبختِی پونت را رقم می زند.
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ce sont les genoux des grands qui se retrouvent dans 
l’image.
Ce sont aussi certaines idées des grands, celles qu’ils 
offrent en réponse aux questions de Ponette. Des 
réponses qui font une place considérable à la religion, 
telle que les adultes en parlent, telle que des petits
enfants peuvent la comprendre et l’utiliser à leur manière, à 
la mesure de leur façon de se poser les problèmes. 
Si les récits et les images du christianisme sont très 
présents dans le film, sa force est ailleurs. Elle est dans 
la manière digne dont Jacques Doillon filme depuis 
toujours, quoi qu’il filme. Depuis Un sac de billes (1975), 
ce réalisateur a souvent fait appel à des enfants et à des 
adolescents. Avec une aisance déconcertante, Doillon se 
faufile entre les obstacles qui rendent difficile de travailler 
avec de jeunes enfants, obstacle dont le principal est le 
risque de les transformer en charmants petits singes 
savants, si mignons. Au contraire, en prenant les petits 
au sérieux, le film capte sur les visages, dans les gestes, 
dans les voix une extraordinaire richesse, une puissance 
expressive plus nuancée et plus précise que ce que peuvent 
offrir les acteurs professionnels les plus accomplis. Dans 
ce mouvement, le cinéaste conquiert une surprenante 
liberté de filmer, qui lui permet de changer de registre 
aussi aisément qu’un enfant change d’humeur, jusqu’à 
s’offrir des envolées du côté du fantastique. Ainsi peut-il, 
avec affection et humour, laisser s’enchevêtrer les 
différents systèmes inventés par sa jeune héroïne et ses 
compagnons pour affronter le mystère de l’absence de 
la mère. Certains sont farfelus, voire délirants: épreuves 
abracadabrantes, rhétoriques propitiatoires ou rites 
alambiqués nés de l’imagination fertile des gamins. Tous 
ont leur logique et leur efficacité pour ceux qui les 
inventent et les appliquent.
Là est le véritable enjeu du film. Il met en scène la 
manière dont s’élaborent et fonctionnent des discours et 
des pratiques fondés sur le seul pouvoir de conviction, 
sur la nécessité de fournir une réponse à une demande, 
à un manque. Que cette étude, qui vaut pour tous les 
dogmes et toutes idéologies, ait pour protagonistes les 
très jeunes enfants tels que Jacques Doillon a trouvé la 
possibilité de les filmer lui donne une émotion, une
profondeur et une vivacité qui font le bonheur de Ponette.
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Jacques Doillon
avec Victoire Thivisol, Xavier Beauvois, Claire Nebout, 
Marie Trintignant. 
1h37. 1996.

Ponette est un film qu’il faudrait voir sans rien en 
savoir. Comme on se laisse, d’abord, raconter une 
histoire, une histoire violente et douce. Le début est ainsi, 
avec Xavier Beauvois éperdu de tendresse tendue au 
chevet de la petite Ponette, sa fille âgée de quatre ans, et 
puis ivre de fureur contre la mère de celle-ci, cette conne 
qui n’a rien trouvé de mieux que de se tuer en voiture. 
L’histoire, c’est ça, l’aventure de Ponette face à la mort de 
sa maman.
Une aventure avec des batailles, des jeux, des énigmes, 
de la magie. C’est son aventure à elle, menée par elle, 
mais menée avec et contre les autres, ses cousins, ses 
copains d’école. L’histoire se déroule, et il faut presque 
se secouer pour se rendre compte que tous les personnages 
principaux ont quatre ans. Parce que, aussi scrupuleux 
soit le film quant à la véracité des comportements, ils 
sont des personnages avant d’être de tout petits enfants. 
Parce que Doillon filme à leurs côtés, de leur côté. Parce 
que ce qui leur arrive, et les manières dont ils y font face, 
concerne tout le monde, à tout âge. Les adultes ne sont 
pas absents du film, ils sont sur les bords, ils dépassent 
par le haut de l’écran : en tournant à hauteur d’enfants, 

Ponette
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کارگردان: زاویه بووآ
بازیگران: ناتالی بای، جلیل لسپرت، ُرشدی ِزم، آنتونی شاپِی، برانژر آلو، 

زاویه بووآ
زمان: 1 ساعت و 53 دقیقه، محصول 2005.

وقتی سینمای مؤلف با بهره گیری از استعداد، عواطف و نوآوری های خود 
قادر به تسخیِر کدهایی از سینمای ژانر می شود، بسیار خوشحال کننده است. 
سینماگر، در چهارمین اثر بلند خود، به عنواِن بازیگر نیز موفق می شود به 
نقشی که ایفا می کند عمق ببخشد. زاویه بووآ با فیلِم »شمال« در سال 1991 
برای نخستین بار بر پرده ظاهر شد. موفقّیِت چشمگیِر وی در این فیلم 
نتیجه ی گونه ای بداعِت موِج نویی است؛ با فیلِم دّوم اش، »فراموش نکن 
که خواهی مرد« در  اواخِر قرِن بیستم )1995( اّما بر پایه ی جنِگ بوسنی 
چشم اندازی وسیع تر و تراژیک تری ارایه می دهد. بووآ، کارگردانی از 
دنیایی تیره، که همزمان بازیگر اصلی نخستین فیلم های اتوبیوگرافیک 
خود نیز هست، بی واسطه، نیروی ناشی از وسعِت حضور خود را به صحنه 
تحمیل می کند. این بار به نظر می رسد که وی در به تصویر کشیدِن داستاِن 
شروع به کاِر یک مرد جوان )جلیل لسپرت( در نیروی پلیس، در راستای 

برآوردِن انتظاراِت بی قید و شرِط مخاطبیِن خود حرکت نکرده است. ستوان جوان
»ستواِن جوان«، در واقع خود را هم به عنوان یک فیلِم پلیسی و هم بساِن 
یک رمان معرفی می کند، چرا که هم با تجّسس، تعقیب و گریز و تیراندازی 
سر و کار دارد، و هم با تکامل روانی و کشف وجوِد قهرمان در آن، و دائمًا 
بین این دو وجه در تغییر است؛ و با ظهور ناگهانی شخصیتی دیگر)ناتالی 
بایه( که رئیس تیپ سرکوِب تبهکاران است و به تدریج نقشی محوری پیدا 
می کند، فیلم یکسره به چیزی دیگر تبدیل می شود. کارگردان با بهره گیری 
از یک هنرپیشه ی زِن تحسین برانگیز )که بعدها در فیلم سوم وی »تقدیم 
به متیو« نیز نقش اصلی را ایفا می کند( نقشی پیچیده و سخت را می آفریند 

که کارآیی زیادی دارد، هم در داستان فیلم و هم در درک فیلم.  
با قرار دادن یک زن در داستان و در رأس گروهی کوچک از مردان پلیس 
که در طول روز دست به اعمال خطرناک زیادی می زنند، شخصیت زنی 
شکل می گیرد که گاهی از مردان قوی هیکل گروهش سرسخت تر است؛ 
]زنی که برای ورود به چنین جهاِن مردانه ای[ از تنگناها عبور کرده؛ یک 

سراشیبِی غیرمعمول، درست در مرکِز ثقِل داستان. 
این فیلم در چارچوب فیلم های کالسیک محض قرار می گیرد. اما تأثیِر 
با صحنه های اکشن، لحظاِت کمدی و درامی  این کالسیسم،  دراماتیک 
شخصی که در دل روایت اصلی نهفته است، تنها مّتکی بر تمهیداِت سینمای 
پلیسی نیست. این تأثیر، همچنین حاصل تحقیق بسیار دقیق کارگردان 
درباره ی محیطی است که به توصیف آن پرداخته. فیلم، نه در پی محکوم 
کردن پلیس است و نه به دنبال ستایِش آن، بل که با صحتی نادر )که در 



زمان خود، توسط پلیس های واقعی نیز مورد تقدیر قرار گرفت(، حال و 
هوای یک تیّپ پلیس را به تصویر می کشد. 

بووآ در خلِق  ادبِی  اتفاقات و عالئم، خمیرمایه های  این حجِم گسترده ی 
به فردش،  منحصر  میزانسِن  و  فیلمنامه  ساختاِر  از طریق  روایتی جدید، 
هستند. مشهودترین مثال در اثبات این ادعا این است که در تاریخ سینمای 
جهان کمتر نمونه هایی را داریم که در آن ها، شخصیت اصلی فیلم )که 
در اینجا عنوان فیلم نیز برگرفته از اوست(، وسِط فیلم، بمیرد. خورخه 
لوییز بورخس که در اثرش تحت عنوان داستان »تاریِخ جهانِی شرارت«، 
سرنوشِت مشابهی را برای شخصیت اصلی اش متصور شده بود، در میانه ی 
راه از این کار منصرف شد، اما بووآ چنین نکرده. او آن چه که دیده و درک 
کرده را مورِد تغییر و بازنگری قرار داده است؛ چرا که فیلم کمتر به رمان 
اولیه مربوط می شود، بلکه بیشتر روایتی است از تولدی دوباره، در مسیری 
از بیراهه های نامالیم، با ایثاری که زاده ی پرسوناژها نیست و در بطِن خوِد 

میزانسن نهفته است.
زاویه بووآ میان مهارت در خلِق صحنه های اکشن و مهارت در بازی با 
و  داستان  در خدمت  همزمان  که  می گشاید  را  قلمروی جدیدی  تخیل، 
مولّفه های مختّص خوِد اوست. او این کار را بدون هیچ گونه خودنمایِی 
»بحراِن روایت« به خوبی انجام داده و در زمانه ای که نمایِش بحران، اغلب 
به ابتذال منتهی شده، از این مسأله به عنوان یک امکان استفاده کرده است. 
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a d’ailleurs à l’époque été saluée par les véritables policiers) 
l’atmosphère d’une brigade. 
Dans le même temps, ce tissu extrêmement dense 
d’événements et de notations se révèle être la matière 
où Beauvois sculpte littéralement une toute autre narra-
tion, au moyen de décisions de scénario et de mise en 
scène extrêmement originales : la plus évidente étant 
ce choix, dont on aurait du mal à trouver beaucoup 
d’équivalent dans l’histoire du cinéma mondial, qui voit 
le personnage principal, celui qui donne son titre au film, 
mourir au milieu de la projection. Jose Luis Borges avait 
esquissé un semblable destin dans son Histoire univer-
selle de l’infamie, mais du moins lui s’arrêtait en chemin. 
Beauvois non. Il poursuit, réoriente, réinterroge ce qu’on 
a vu et compris. Car il s’agissait moins d’un roman 
d’initiation mais d’un récit de renaissance, qui passait 
par le plus cruel des détours, par un sacrifice qui n’est pas 
le fait des personnages, mais de la mise en scène elle-même.  
Entre virtuosité des scènes d’action et virtuosité du jeu 
avec la fiction, Xavier Beauvois ouvre un territoire de 
cinéma à la foi au service de son histoire et au travail sur 
ses propres outils. Il le fait d’autant mieux que cela se 
produit sans aucun signe ostentatoire de « crise du récit 
», en des temps où cette mise en crise est trop souvent 
devenue une banalité, sinon une facilité. 
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de feu, avec évolution psychologique et découverte de 
l’existence du héros… Et pourtant ce sera aussi tout à fait 
autre chose, du fait de l’irruption d’un autre personnage, 
qui va peu à peu devenir central, celui de la patronne 
de la brigade de répression du banditisme que joue 
Nathalie Baye. Retrouvant l’admirable actrice principale 
de son troisième film, Selon Matthieu, il lui confie un rôle 
complexe et tourmenté, et une fonction qui ne l’est pas 
moins, à la fois dans l’histoire et dans la conception du film. 
Dans l’histoire, en installant une femme à la direction de ce 
petit monde très masculin d’un groupe de policiers quotidi-
ennement sollicités pour des actions dangereuses, femme à 
la fois plus solides que tous ces costauds machos et traversée 
par une faille. Dans la conception du film, en mettant en place 
un singulier basculement du centre de gravité du récit. 
Le cadre dans lequel se situe Le Petit Lieutenant est 
extrêmement classique. Mais l’efficacité dramatique 
de ce classicisme, avec scènes d’actions, moments de 
comédies entre compagnons de travail et de danger, 
drames personnels tissés dans la trame du récit principal, 
ne s’appuie pas seulement sur un savoir-faire de cinéma 
policier. Elle tient aussi à une enquête très détaillée du 
réalisateur sur le milieu qu’il décrit. Sans jamais porter 
de condamnation ni d’éloge de principe sur le travail de 
la police, ce film montre avec une exactitude rare (et qui 

Le Petit Lieutenant

de Xavier Beauvois
avec Nathalie Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem, Antoine 
Chappey, Bérangère Allaux, Xavier Beauvois. 
1h53. 2005.

Il y a une joie particulière lorsque le cinéma d’auteur 
s’empare des codes du cinéma de genre avec talent, avec 
affection et avec invention. Pour son quatrième long 
métrage, le cinéaste va réussir à la fois à jouer le jeu, et 
le transformer en profondeur. Xavier Beauvois est apparu 
sur les écrans en 1991 avec Nord, dans la succession
explicite d’une Nouvelle Vague une fois de plus 
réinventée alors qu’approchait la fin du 20e siècle, dont 
il donnera une vision plus large et encore plus tragique 
avec son deuxième film, N’oublie pas que tu vas mourir 
(1995) sur fond de guerre en Bosnie. 
Réalisateur à l’univers sombre, également acteur principal 
de ces premiers films très autobiographiques, Beauvois 
imposait d’emblée un ton et une présence d’une grande 
force. Il semble cette fois s’éloigner des exigences rigoureuses, 
pour suivre avec précision et sympathie le début de carrière 
d’un jeune homme (Jalil Lespert) dans la police. 
Le Petit Lieutenant se présente en effet à la fois comme 
un film policier et comme un roman d’initiation. Ce sera 
en effet l’un et l’autre, avec enquête, poursuites et coups 
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مردان، شن و یونیفورم ها. یک پوشه از اطالعات )یک بسته ی پستی از 
طرِف ارتِش فرانسه در الجزایر در سال 1960، در اوِج جنگ استقالل طلبی( 
حاوِی شرح حال درباره ی وضعیت و موقعیِت تعدادی از قهرمانان جنگی، 
یعنی الجزایری های جوانی که در ارتِش دولت استعماری بسیج شده اند. در 
ابتدا این گونه تصور می شود که ابهام در مورِد وضعیت اجتماعی این افراد، 
اصل ماجرای فیلم است؛ ولی فیلم این طور پیش نمی رود و ناگهان به جای 
تمرکز بر وقایع تاریخی و مسائل کلی، به امور دیگری می پردازد. فیلیپ 
فالکون از ابتدا روِش خاّص خودش را برای روایت کردِن گذشته بنا می نهد؛ 
این چیزی است که در مستندسازی در فیلم های بزرگ تاریخی همچون 
»فیورتِی« روسلینی، »ژاندارِک« درایر، برسون و ریوت و »قرمز بزرِگ« 

ساموئل فولر دیده می شود. 
این فیلم به جای نشان دادن واقعیتی نیم بند، سعی دارد احساساِت عجیب 
و ضد و نقیضی را در بیننده نسبت به واقعیِت محض برانگیزد؛ شاید بتوان 
گفت که سینمای فرانسه، تا به حال چنین فیلمی درباره ی جنگ الجزایر 
گدار،  کوچِک«  »سرباز  چون  فیلم هایی  پس  است  چنین  اگر  نداشته؛ 
»زیتون های عدالِت« جیمز بلو، و» نبرد در جزیره«ی آلن ، و بعدتر اثری نظیِر 
»موریِل« آلن رنه یا »تیراندازِی« کاوالیه، با کش مکش زیاد، در چه کشوری 
فیلم برداری شده اند؟ این که سانسور و خود سانسوری در سینمای فرانسه 
وجود ندارد، مرهون سینماگرانی است که از ابتدا با آن مبارزه کرده اند و 
تن به تکرار و تأیید یک دستورالعمِل واحد نداده اند. میزانسن فالکون، با 

دستاوردهای اهدایی این سینماگران به عصر خود، قابل تطبیق است.
 از همان پالن های اولیه ی فیلم »خیانت«، یاد و خاطره ی فیلم های »20 ساله 
بودن در اوِر« رنه ُوتیه، » آر.اس.اِی«بویست، »برادر عزیِز« جرارلد موردیا 
تداعی می شود )نشانی از فیلم های پاپ کورنی در آن نیست( ولی در عین 
حال، دقیقًا به خاطر سرسختی و ماتریالیستِی بودن اش، بیننده بالفاصله 
متوجه تفاوِت آن با فیلم های نام برده می شود. ابتدای »خیانت« بیش از آن 
که بُعد حماسی یا خردورزانه ای را مّد نظر داشته باشد، طِی توالِی زمانی 
به زندگِی روزمره ی تحت فرمان افسرهای جوان فرانسوی، عملیات جبل 
و مجادله و نزاع  می پردازد. بدین ترتیب این فیلم هم حماسی است و هم 



دربردارنده ی پرسشی ژرف؛ پرسشی در مورد زندگی و میزانسن، که هر 
پاسخ  هستند.  فیلم  در  موجود  تعلیِق  و  انتظار  از سکوت،  بخشی  کدام 
این پرسش را نمی دانیم. پاسِخ آن اهمیتی ندارد. فیلم، در واقع مرزهای 
دقیق بیِن زندگی و میزانسن را به بازی گرفته است. بدون شک حقیقی 
بودِن وقایع )نه تنها رخدادها، بلکه حاالت، کلمات و حرکات( بسیار به 
ستوانی  از  که  کسی  است.  مدیون  سالِس  کلود  فیلمنامه نویس،  همکاِر 
جوان در روستایی دورافتاده به خبرنگاری بزرگ تبدیل می شود و این 
تجربه را در کتابی خشن و دقیق با همین نام )خیانت(، به رشته ی تحریر 
در می آورد. ستواِن فیلم، برگرفته از یک روایِت واقعی است؛ شرایِط 
فیلم، برگرفته از تاریخ است و صحنه ی فیلم، بازسازِی یک برهه از زماِن 
گذشته. صحنه ی فیلم، فضایی خالی است که هر اتفاقی می تواند در آن 
رخ دهد و هر کسی می تواند به دلخواهِ خود آن را نشان دهد. یک طرِف 
این فضا، دربردارنده ی چهار تنی است که در آن زمان »فرانسوی هایی 
با ریشه ی الجزایری«خوانده می شدند. یکی از این چهار نفر به نام طّیب، 
موقعیت،  مورد  در  انتزاعی  پرسشی  است.  مردم  و  ستوان  میان  مترجم 
تعهد، وفاداری و در نهایت شخصیت این چهار نفر، در فیلم به گونه ای 
ملموس و سینمایی مطرح می گردد؛ از منظر مکان در فضا، نور و سایه، 

پایداری، تحرک و نابودی. 
در »خیانت«، داستانی وجود دارد که در حال تکامل، توسعه، تعلیق و 
غیره است.  بخش کوچکی از این داستان، نه توسط دیالوگ به معنای واقع 
کلمه، بلکه از طریق صحنه های اکشن، روایت می شود. تغییِر مکان ها، 
پر و خالی شدن ها، تغییراِت زمانی )پیش تر و بعدتر(، ماجراهای به ظاهر 
و  پیدایش  چگونگِی  غیرممکن،  یا  شده  اتخاذ  تصمیمات  و  حاشیه ای 
پیش روِی یک بازِی مرگبار در ضمیِر خودآگاه برخی شخصیت ها )طیب 

و دوستانش( و ضمیر ناخودآگاه برخی دیگر )ستوان( را رقم می زنند. 
»خیانت« به هیچ عنوان فیلمی مینیمالیست و یا زاهدانه نیست. فیلمی 
مملو از احساسات، کالبد و ایماژ است. این فیلم، نیروی خود را از محیط 
اطرافش می گیرد، درست همانند هنرهای رزمی که از وقایع اطراف خود 
تغذیه می کنند؛ از آن چه که در کوچه و پس کوچه های روستاهای محصور 
و به ظاهر تحت کنترل، در حرکت است؛ از آن چه در سر جوان هایی 
انتخاب های تراژیک و مسئولیت های بزرگ هنوز  با  برای مواجهه  که 
خیلی جوان هستند، می گذرد. و همچنین از آن چه که در حافظه ی تاریخی 
می گذرد؛ اتفاقات مربوط به نیم قرن پیش و حال حاضر در ارتباط با 
بحران های هویتی و مسأله ی تعلق خاطر که در هر زمان و به خصوص 

اکنون، همچنان مطرح و پررنگ هستند. 
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part au silence, à l’attente, au suspens ? On ne sait pas. 
Cela n’importe pas. Le film se joue aux confins précis 
des deux. Sans doute la vérité factuelle (non seulement 
des événements, mais des postures, des vocables, des 
gestes) doit-elle beaucoup au co-scénariste du film, 
Claude Sales, qui fut ce jeune lieutenant dans le bled 
avant de devenir un grand journaliste, et qui a relaté 
cette expérience dans un livre sec et précis, à la première 
personne, déjà nommé La Trahison.
Le lieutenant appartient au récit factuel, la situation 
appartient à l’Histoire, la scène du film se construit 
en décalage. Elle est, comme il se doit, un espace vide, 
où tout peut arriver – et surtout ce que chacun sera en 
mesure d’y projeter. Un côté de cet espace est délimité 
par les quatre « Français de souche algérienne », selon 
l’expression de l’époque. Un d’eux, Taieb, est l’interprète 
entre le lieutenant et la population. La question abstraite 
(de leur position, de leur engagement, de leur loyauté 
- c’est-à-dire finalement de leur personne), le film ne la 
pose que de manière concrète, cinématographique: en 
termes de place dans l’espace, de lumière et d’ombre, de 
stabilité, de mobilité, d’effacement. 
Il y a une histoire dans La Trahison, avec une évolution, 
des rebondissements, un suspens, etc. Très peu de 
cette histoire ne passera par les dialogues ni même, au 
sens habituel du terme, par des scènes d’action. Des 
déplacements, des variations d’intensité, des décalages 
dans le temps (avances, retards), des péripéties 
apparemment marginales, des décisions déjà prises 
ou impossibles, «écrivent » le déroulement du jeu 
mortel qui se joue dans la conscience des uns (Taïeb et 
ses amis), dans l’inconscience de l’autre (le lieutenant).
La Trahison n’est pas du tout un film minimaliste ni 
ascétique, il est plein de sentiments, de corps, d’images. 
Sa force doit pourtant surtout à tout ce qu’il porte en 
creux, comme dans les arts martiaux elle se nourrit de 
tout ce qui bouge autour. Ce qui bouge dans les ruelles 
des villages encerclés, faussement soumis. Ce qui bouge 
dans la tête de jeunes gens trop jeunes confrontés à des 
choix tragiques, de responsables trop sûrs de leur vision 
des choses. Mais aussi, ce qui bouge dans la mémoire 
toujours problématique des événements d’il y a près d’un 
demi-siècle comme dans l’actualité des crises identitaires, 
des constructions d’appartenance de chacun, qui sont de 
tout temps, et singulièrement à vif en ce moment.
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40La TrahisonLa Trahisonde Philippe Faucon
avec Vincent Martinez, Ahmed Berrahma,
Cyril Troley, Walid Bouzham, Luc Thuillier.
 1h20. 2005

Des hommes, du sable, des uniformes. Un carton informatif 
a situé le récit (un poste de l’armée française en Algérie, 
en 1960, donc au plus fort de la guerre d’indépendance), 
et défini le statut de certains de ses protagonistes, jeunes 
Algériens mobilisés dans l’armée de la puissance coloniale. 
On comprend qu’autour de l’ambiguïté de leur statut 
va se jouer l’essentiel du film. Mais le film lui-même ne 
commence pas là, il s’élance en prenant appui non sur 
des faits historiques ni sur des questions générales, mais 
sur un état des choses. D’emblée, Philippe Faucon trouve 
sa manière de filmer au présent cette histoire du passé, 
cette matière documentaire qui était aussi celle d’autres 
grands films « historiques », les Fioretti de Roberto Ros-
sellini, les Jeanne d’Arc de Carl Dreyer, de Robert Bresson 
et de Jacques Rivette, le Big Red One de Samuel Fuller.
Etrange sensation, aussi parce qu’elle renvoie de manière 
paradoxale à ce truisme, plus qu’à demi inexact: le cinéma 
français n’aurait pas filmé la guerre d’Algérie. Mais quel 
pays a tourné, en plein conflit, l’équivalent du Petit Soldat 
(Jean-Luc Godard), des Oliviers de la justice (James Blue) et 
du Combat dans l’île (Alain Cavalier), et dans les mois qui 
suivirent une œuvre comparable à Muriel (Alain Resnais) ou 
à L’Insoumis (Cavalier, à nouveau) ? Non que la censure et 
l’autocensure n’existent pas alors dans le cinéma français, 
mais il est à l’honneur de ces cinéastes de l’avoir dès le 
début combattu, et pas entériné comme on aime à le 
ressasser. Il y a un cinéma dédié à cette époque  et auquel la 
mise en scène de Faucon ne peut pas ne pas se confronter. 
Dès les premiers plans de La Trahison, le souvenir d’Avoir 
20 ans dans les Aurès de René Vautier, de RAS d’Yves 
Boisset, de Cher frangin de Gérard Mordillat, pour ne 
citer que des films « du bled », vient à l’esprit, mais c’est 
pour éprouver immédiatement tout ce qui le sépare de 
ces prédécesseurs. Cette sécheresse et cette matérialité, 
justement. Vie quotidienne sous l’autorité de jeunes of-
ficiers français, opérations dans le djebbel, accrochages, 
le début de La Trahison tient de la chronique plus que de 
l‘épopée ou de la méditation. Et c’est ainsi qu’il devient 
tout à la fois un film épique et une profonde interrogation. 
Est-ce cette vie-là, ou la mise en scène, qui fait tant de 
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شب است. باران می بارد. چراغ های اتومبیل با نوری خیره کننده، در صحنه 
حاضر و سپس ناپدید می شوند. آن رانندگی می کند درحالیکه مات و مبهوت 
است. بالفاصله، ژرژ در مورد ارواح صحبت خواهد کرد. او رویایی را بازگو 
می کند. آیا تمام فیلم رویای آن است؟ شاید هم خوِد آن ساخته و پرداخته ی 
رویای کسی است که قبالً آنه الیان نامیده می شده است؟ او بالفاصله پس 
ـ یک دوسِت دوراِن کودکی که مدتی است از او  از برخورد اتفاقی با ژرژـ 
خبر ندارد ــ پی می برد که شریک 15 ساله ی زندگی اش در آغوِش کس 
دیگری است. در فیلم، یک َسُبکی خاص، در نشان دادِن تصاویر و صداها 
و موقعیت ها و پرسوناژها وجود دارد که تا سرحد مرزهای واقعیت جلوه گر 
می شوند. این مقدمه ای است از فیلِم  پیش رو. مادِر ژرژ، به تازگی، تنها، در 
ماشین خود در یک پارکینگ، مرده است. آن فریاد می زند، اما کسی او را 

نمی شنود. در اینجا مقدمه ی فیلم به پایان می رسد. 
اولین قسمت فیلم، که یک ساعت طول می کشد و یا به عبارتی دو سوم 
فیلم را در بر می گیرد، صرف نمایِش انگیزه ی تصمیم غیرقابل بازگشت آن 
می شود. آن هیدن، پیانیست و آهنگساز مشهور، تصمیم می گیرد همه چیز 
را رها کند. توماس را، کارش را، آپارتمان اش را و ... . او بدون باقی گذاشتن 
اثری از خود، ناپدید می شود. با آشکار شدِن خیانِت توماس، او خود را در 
تمام زندگی اش شکست خورده می بیند. چنان چه این شرایط در خیال بوجود 
آمده باشد، آن گاه پرداختن به آن در چند دقیقه، قابل درک و امکان پذیر 
است. ولی این گونه نیست. این، دستمایه ی اصلِی فیلم »ویالی آمالیا«ست. 
آن، و این فیلم با حضور او، در پی محو کردِن نشانه ها، نابود کردِن مسیرها 
و رویارویی با عواقِب احتمالی هستند. این، دیوانگی است. آن کمی دیوانه 
است. دیوانگی، خصوصًا در ساختارخود فیلم، در نقاِط توقف آن، در توجه اش 
به کیسه های مملو از لباس های دور ریخته شده، در دستورالعمل های حقوقی 
پیانوها، در  بانکی، در جابه جایی  انجاِم کارهای  موجود در آن، در روند 



تعویِض قفل ها، در قطارها، در لباس ها و هتل ها، حضور پررنگی دارد. در 
ابتدا به نظر می آید که این موضوع یک اشتباه در "ساختار دراماتیک" فیلم 
است، ولی به زودی مشخص می شود که، برعکس، این، خوِد فیلم است. 
این گونه، یک فضای غریب در فیلم به وجود می آید. فضایی سه وجهی: 
بسیار واقع گرا، شدیداً افسانه ای و بسیار رویاپردازانه. تمام سینمای بنوآ 
ژاکو، همین گونه است، پیوسته و نامتجانس. این سینمای کارگردانی است 
که اعتقادی عمیق به واقعیت، به ادبیات و به ضمیر ناخودآگاه دارد. او باور 
دارد که سینما در دل مثلثی قرار دارد که گاهی شبیه مثلث برموداست و 

گاهی سه ضلع آن، خالق، حاضر و غایب هستند. 
دعوت کننده  و  روایت گر  توصیف گر،  پیچیده،  ماشینی  همانند  فیلم  این 
است و زمانی که با یک ابزاِر سحر آمیز و ماوراءالطبیعه، ترکیب می شود 
به نقطه ی اوج کارآیِی خود می رسد. این ابزار، ایزابل هوپر نام دارد. ایزابل 
هوپر در بسیاری از فیلم های بزرگ بازِی تحسین برانگیزی ارائه کرده است؛ 
فیلم هایی که نمی توان تصّور کرد هیچ هنرپیشه ی زن اروپایِی دیگری از 
نسل خود و یا نسل های دیگر، بتواند در آن ها بازی کند. آن چه او در این 
فیلم انجام داده پیش تر از کسی به یاد نداریم، نه از خودش و نه از هیچ کِس 
دیگری. ظاهر و غایب شدن او و کاراکترش از یک سکانس به سکانس 

دیگر، تغییِر چهره و کالبد او را به طور کامل القا می کند. 
ایزابل هوپر در فیلم، هراسان، خودخواسته، سرگرم کننده، نگران، غمگین، 
موزیسین، دختر بّچه، شکوفا، غریق، صاحب صداهایی که متعلق به خودش 
نیستند، عاشِق هیچ کس و باالخره برآمده از خانه ای که عنوان فیلم را شکل 
می دهد، است. او تمام این صفات را از طریق بازی کامالً فیزیکی، و نه به 

صورت روانی، القا می نماید. 
او با یک واریخت سازی عجیب، بیست چهره ی متفاوت را، که همگی متعلق 

به او هستند، ارائه می دهد. 
در نهایت آن، در یک جزیره ی ایتالیایی، خانه ی خود را می یابد؛ ویالی 
آمالیای تمامًا قرمزدر برابر دریایی تمامًا آبی، بر فراز قله ی کوه؛ محلی 
افسانه ای. سرانجام آن، با کمک خاطرات اش، پس از نبردی عاطفی، موفق 
به فتِح خانه می شود. او در آن جا ساکن می شود. می میرد. غرق می شود و 
سپس نجات می یابد. سپس، یک شخصیت دیگر زاده می شود، زن دیگری 
که به نام آنه الیان هیدلستین شناخته می شود ولی همچنان همان آن هیدن 
است: یک فیلم دیگر آغاز می شود که مثل شاخ و برگ های روییده شده بر 

تنه ی فیلم اصلی است. 
از رمان  به خوبی  تماِم عناصِر دراماتیک فیلم،  اگر چه روایِت جاری و 
پاسکال کوئینارد اقتباس شده اما به کارگیری آن ها در فیلم، همراه با ایجاد 
افق هایی جدید، و نه به نّیِت تبعیت تمام و کمال از رمان بوده. در ادامه، این 
افق ها بیِن آسمان و آب به یکدیگر پیوند می خورند. ویالی آمالیای بنوآ 
ژاکو، اقتباس خوبی از ویال آمالیای پاسکال کوئینارد است، ولی با ابزار 

خاص خودش، سینما. 
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un étrange espace, un espace à trois faces, à la fois très 
réaliste, très romanesque et très onirique. Tout le cinéma 
de Benoît Jacquot tend à ça, cohérence et hétérogénéité 
d’un cinéaste qui croit très fort au réel, très fort à la littérature, 
et très fort à l’inconscient. Et qui croit précisément que le 
cinéma se situe là, dans ce triangle qui serait à la fois celui des 
Bermudes et celui du démiurge – disparition et apparition.
Cette déroutante machine descriptive, narrative et 
invocatrice trouve à fonctionner à la perfection en 
embrayant sur un autre dispositif magique, d’une tout autre 
nature. Il s’appelle Isabelle Huppert. Isabelle Huppert a 
joué admirablement dans plus de grands films qu’aucune 
autre actrice européenne de sa génération – peut-être 
même aussi des autres générations. On ne va pas faire 
semblant de découvrir Huppert maintenant. Mais ce 
qu’elle fait, ce qui se passe avec elle dans ce film-là, elle 
ne l’avait encore jamais fait, ni personne d’autre d’ailleurs. 
Disparition et apparition d’elle-même et de son personnage, 
la voici qui d’une séquence à l’autre mute littéralement, 
change de visage et de corps. Terrorisée, volontaire, 
manipulatrice amusée, inquiète, triste, musicienne, petite 
fille, épanouie, noyée, habitée de voix qui ne sont pas la 
sienne, amoureuse mais de personne et puis – enfin – de 
la maison qu’annonce le titre. Ce ne sont pas des états 
psychologiques qu’elle jouerait, ce sont des états physiques 
où elle est tout entière. Etrange anamorphose où vingt 
visages paraissent, qui sont tous les siens.
Enfin, dans une île italienne, Ann trouva sa maison, la Villa 
Amalia toute rouge devant la mer toute bleue, au sommet 
d’une montagne comme un lieu mythique, et elle la 
conquit de haute lutte affectueuse avec celle qui en avait 
non les clés mais la mémoire. Elle s’y installa. Elle mourut, 
noyée. Puis fut sauvée. Et alors naquit un autre personnage, 
une autre femme qui est pourtant toujours Ann Hidden 
née Anne-Eliane Hidelstein : un autre film commence, qui 
serait comme les branches, ramifications et feuilles d’un 
arbre dont la première et principale partie aurait été le tronc. 
Si le fil narratif et tous les éléments dramatiques sont bien 
empruntés au roman éponyme de Pascal Quignard, leur 
élaboration ne suivait jusqu’alors que les besoins et les 
enjeux propres au film, dessinait ses propres horizons. Et 
puis, entre ciel et eau, ces horizons se rejoignent. 
Villa Amalia  de Benoit Jacquot est bien l’adaptation 
de Villa Amalia  de Pascal Quignard. Mais avec les seuls 
moyens, la seule énergie du cinéma. 
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décidé, irrésistible. Ann Hidden, pianiste et compositrice 
renommée, a décidé de tout quitter. Son Thomas, son 
travail, son appartement… Elle s’en va, elle disparaît sans 
laisser de trace. La découverte de l’infidélité de Thomas a 
été le détonateur, bientôt il est clair que c’est avec toute 
sa vie qu’elle rompt. Situation romanesque s’il en est, qu’il 
serait possible de traiter en quelques minutes, on aurait 
compris. Mais non. Ce sera, pour ce qui est du temps 
consacré, l’essentiel de Villa Amalia. 
Ann, et le film avec elle, s’appliquent avec méthode 
à effacer les traces, à détruire les pistes, à semer les 
possibles poursuivants. C’est une folie. Il y a de la folie 
chez Ann, il y a surtout de la folie dans le film lui-même, 
dans sa construction, ses surplaces, son attention aux 
sacs poubelles remplis des habits qu’on abandonne, aux 
formulaires de procuration, aux procédures bancaires 
et douanières, au déménagement des pianos, aux 
changements de serrures, de trains, d’habits, d’hôtels. 
D’abord il semble que ce soit une erreur de « construction 
dramatique » comme on dit, bientôt il est évident que c’est 
au contraire le projet même du film. Et qu’ainsi il invente 

Villa   Amalia
de Benoît Jacquot
avec Isabelle Huppert, Jean-Hugues Anglade, Maya Sansa, 
Xavier Beauvois.
1h42. 2007.

C’est la nuit, la pluie. Les phares des voitures aveuglent et 
s’évanouissent. Elle conduit, elle est comme dans un état 
second. Tout à l’heure Georges parlera de fantômes, on 
dirait un rêve. Tout le film est-il un rêve, un rêve d’Ann? 
Ou Ann elle-même est-elle le rêve d’Anne-Eliane, comme 
elle s’appelait avant ? Elle découvre comme en songe son 
compagnon depuis quinze ans dans les bras d’une autre, 
aussitôt après tombe sur Georges, l’ami d’enfance perdu de 
vue depuis des lustres. Il y a une apesanteur, une manière 
pour les images et les sons, les situations et les personnages, de 
se manifester à la limite de la réalité. C’est le prologue, qui 
annonce un des motifs du film à venir. La mère de Georges 
vient de mourir. Sur un parking, seule, enclose dans sa 
voiture, Ann hurle. On ne l’entend pas. Fin du prologue. 
Le premier mouvement, qui dure une heure soit les deux 
tiers du film entier est lui tout entier porté par un élan 



veut célébrer. Les « descendants » de la Nouvelle Vague ne 
l’imitent pas : ce serait la trahir. Etre un enfant de la Nouvelle 
Vague, c’est être à son tour inventif, imprévisible, créatif. C’est 
aussi trouver dans l’amour du cinéma, de tout le cinéma, des 
ressources non pour faire des citations savantes ni des clins d’œil 
entre initiés, mais pour trouver des forces afin d’aller ailleurs, 
autrement. Et c’est ce qu’ont fait, ce que continuent de faire les 
réalisateurs présentés dans ce programme, et beaucoup d’autres. 
Benoit Jacquot, mais aussi Jean Eustache, Jean-Marie Straub 
et Danièle Huillet, Philippe Garrel, André Téchiné, Jacques 
Doillon, Chantal Akerman incarnent la première génération 
qui a repris le flambeau, au moment – la fin des années 60, 
le début des années 70, où des réalisateurs plus âgés mais 
relevant de plein droit eux aussi de l’esprit de la Nouvelle 
Vague, comme Maurice Pialat ou Alain Cavalier exploraient 
à leur tour de nouvelles voies. Puis sont venus, durant les 
années 80, Claire Denis et Leos Carax, mais aussi Olivier
Assayas, puis avec la décennie suivante Xavier Beauvois et 
Philippe Faucon, mais aussi Arnaud Desplechin et Bruno 
Dumont, avec les années 2000 Mia Hansen-Løve mais aussi 
Abdellatif Kechiche, Alain Guiraudie, Bertrand Bonello, François 
Ozon, Rabah Ameur-Zaïmeche, Christophe Honoré… jusqu’à 
Clément Cogitore, découvert en 2015. En attendant le suivant, 
qui est de plus en plus souvent une suivante, le cinéma français 
étant, de loin, celui où les femmes sont le plus présentes. 
Qui verra les films des réalisateurs ci-dessus ne pourra 
qu’être frappé par la très grande diversité des réalisations, 
des récits, des méthodes de tournage. Encore n’a-t-on pas 
mentionné ici les films documentaires, eux aussi héritiers 
de la Nouvelle Vague, de son esprit de recherche, de ses 
innombrables manières de mettre en jeu la fiction la plus 
imaginative et le réalisme le plus rigoureux. 
Les films présentés dans le cadre de ce programme ne 
donnent ainsi qu’un aperçu très partiel de la richesse de ces 
«répliques» (au sens sismique) au tremblement de terre 
initial de la Nouvelle Vague. Mais ces films ont encore deux 
raisons d’être présentées à Téhéran dans le cadre prestigieux 
de la Cinémathèque de Téhéran. 
La première est que tous leurs réalisateurs se sont confirmés 
par une œuvre aujourd’hui importante en quantité et 
mondialement saluée en qualité. La deuxième, mais c’est à 
vrai dire la plus importante, est qu’au-delà de la valeur 
exemplaire de ces réalisations pour humer un peu du parfum 
de la Nouvelle Vague à travers les décennies du cinéma 
français, chaque film est une œuvre passionnante, singulière, 
émouvante. Chaque séance veut être, d’abord, un cadeau 
offert aux spectateurs.
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générationnel, et qu’on pourrait appeler le cinéma moderne. 
En font également partie Alain Resnais, Agnès Varda, Chris 
Marker, Jacques Demy, Jean-Daniel Pollet, Luc Moullet… qui 
ne viennent pas des Cahiers du cinéma. C’est ce groupe-là, la 
Nouvelle Vague comme réinvention de la mise en scène par 
le groupe des Cahiers et les quelques autres, qui est au fond 
le plus important pour l’histoire du cinéma. Ils apportent 
au cinéma la modernité que les cubistes et les abstraits 
ont apporté à la peinture, Faulkner et Joyce à la littérature, 
Schönberg et Stravinski à la musique classique... 
Qu’est-ce que cette Nouvelle Vague? Pas une école 
art istique, pas un style, pas une génération. Mais un esprit, 
et une énergie. Chacun des réalisateurs qui incarnent alors le 
cinéma moderne en France suivra un chemin singulier, leurs 
films ne se ressemblent pas, pourtant ils resteront toujours 
fidèles à cet esprit, et continueront d’y puiser une énergie 
créative exceptionnelle, il suffit de consulter la liste de leurs 
films à venir. Surtout, cette déflagration initiale va engendrer 
des secousses qui ne s’éteindront pas, mais se renouvelleront 
grâce aux générations successives qui vont apparaître au 
cours des décennies suivantes. Le programme aujourd’hui 
présenté à la Cinémathèque de Téhéran leur est consacré.
Une telle longévité, déjà plus de 50 ans,  tient pour une grande 
part à des conditions favorables, à l’existence en France d’un 
écosystème politique, économique et culturel. La Nouvelle 
Vague est née et a prospéré aussi grâce au rattachement 
du Centre national du cinéma au Ministère de la Culture en 
1959, à l’action à la tête de ce ministère de l’écrivain André 
Malraux, à la mise en place et au constant perfectionnement 
de systèmes publics d’aide. Avec la montée en puissance de 
la télévision, d’abord publique puis privée, ensuite avec les 
cassettes VHS, les DVD, le passage à la projection numérique, 
la diffusion des films sur Internet, il a fallu sans cesse modifier 
ces systèmes pour que le cinéma, surtout le plus inventif, qui 
est aussi le plus fragile, ne soit pas victime de ces évolutions, 
mais au contraire en bénéficie. 
Mais cette longévité tient aussi à l’existence d’une critique 
active et respectée, à la présence de festivals dynamiques à 
commencer par celui de Cannes, au réseau des ciné-clubs, 
à l’attention des grands intellectuels pour le cinéma, à la 
présence des films dans les programmes scolaires à tous les 
niveaux : tout un environnement culturel favorable qui 
permet à la fois à la première génération de poursuivre son 
œuvre et à leurs successeurs d’apparaître régulièrement, 
année après année, décennie après décennie.
C’est cette inscription dans la durée en même temps que ce 
constant renouvellement que la présente programmation 
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Il s’est produit, en France et dans le monde, un événement 
exceptionnel. Au tournant des années 1950-1960, pour un 
grand nombre de raisons différentes (raisons artistiques, 
raisons politiques, raisons sociales, raisons techniques…), 
le cinéma connaît un bouleversement profond. Cela arrive
partout, aux Etats-Unis et en Iran, en Grande-Bretagne et 
au Japon, au Brésil et en Russie, en Italie, en Pologne, au 
Canada, en Allemagne, en Suisse, en Suède... Mais 
cela n’arrive nulle part de manière aussi visible, reconnue, 
célébrée, qu’en France. L’expression française de 
Nouvelle Vague s’imposera partout comme la référence, et 
c’est d’elle que se revendiqueront John Cassavetes et 
Shahid Saless, Karel Reisz et Nagisa Oshima, Glauber 
Rocha et Marlen Khoutseiev, Bernardo Bertolucci, Jerzy 
Skolimowski, Gilles Carles, Rainer Fassbinder, Alain Tanner, 
Bo Widerberg…  
La formule Nouvelle Vague est marquante, elle est aussi 
source de confusion. En effet, elle désigne trois phénomènes 
différents, qui se produisent en même temps. Le premier est 
un phénomène de génération : en quelques années, de 1959 
à 1964, des centaines de jeunes réalisateurs français tournent 
leur premier film. Ce n’était jamais arrivé avant, où des règles 
professionnelles strictes empêchaient d’accéder au poste de 
réalisateur avant un certain âge, et cela n’arrivera jamais plus 
de manière aussi massive. 
Le deuxième phénomène concerne un tout petit nombre 
de ces jeunes réalisateurs, pour l’essentiel cinq d’entre eux : 
Jean-Luc Godard, François Truffaut, Eric Rohmer, Jacques 
Rivette et Claude Chabrol. Ils sont tous issus de la rédaction 
des Cahiers du cinéma qui, depuis leur création en 1951 par 
le grand critique André Bazin, tirent à boulets rouges sur le 
cinéma français traditionnel. Ils sont jeunes, talentueux, 
impertinents, ils ont plein d’idées, ils adorent le cinéma qu’ils 
connaissent très bien grâce aux séances à la Cinémathèque 
de Henri Langlois, dont ils sont les spectateurs assidus. Leurs 
premiers longs métrages, surtout Les 400 Coups de Truffaut, 
Les Cousins de Chabrol et A bout de souffle de Godard, ont 
fait événement. 
Mais ils appartiennent en réalité à un mouvement plus large, 
bien qu’également beaucoup plus limité que le phénomène 

Jean-Michel Frodon 

Toutes ces vagues,
toujours nouvelles 
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La sélection opérée par M. Jean-Michel Frodon donne à 
voir l’ampleur de ce qui reste à découvrir aux amateurs 
du cinéma en Iran en ce qui concerne le cinéma français. 
La richesse de ce cinéma offre d’infinies possibilités 
d’exploration et de réinterprétation. La découverte 
tardive de Jean Epstein et Jean Grémillon a ainsi 
bouleversé toute la lecture du cinéma français d’entre 
les deux guerres. Le cinéma français est ainsi l’espace de 
découverte permanente d’œuvres méconnues. Plus on 
le découvre, plus il reste à en découvrir. Ainsi les héritiers 
de la Nouvelle Vague nous demeurent méconnus. Même 
les figures de proue de la Nouvelle Vague (Godard, 
Truffaut, Varda, Chabrol, Rivette, Malle, Rohmer) sont 
insuffisamment étudiées. Que dire alors des figures 
moins célèbres que sont Eustache, Garrel, Pialat, 
Grandrieux, Denis, Carax, Desplechin, Assayas, Kechich, 
Guiraudie. Il existe donc beaucoup d’aspects méconnus 
de ce cinéma. Le fait que Jean-Michel Frodon, critique 
unanimement salué, ait accepté d’assurer le commissariat 
de cette Semaine est donc une opportunité exceptionnelle, 
d’autant que ses choix nous font découvrir les années 
postérieures à 1980 et réexaminer nos connaissances sur 
cette période sous une nouvelle lumière.
Le nom même de la Cinémathèque du musée d’art 
contemporain de Téhéran atteste de l’importance du 
cinéma français pour notre lieu. Il est ainsi significatif que 
la projection inaugurale de la cinémathèque était Mon 
oncle de Jacques Tati ainsi que des images d’archives sur 
mai 68 et la cinémathèque de Paris. Les souvenirs de ce 
lieu, avant sa fermeture pour sept ans, sont intimement 
liés au cinéma français et aux semaines du film 
organisées en collaboration avec l’ambassade de France 
en Iran. Nombreux sont ceux qui ont fait la connaissance 
des grands protagonistes du cinéma français dont Cocteau, 
Bresson, Resnais, Sautet, Marker, Lamorisse. Puisse cette 
nouvelle semaine être le prélude d’un renouveau de cette 
relation régulière, continue et si fructueuse. 

De l’importance de la 
semaine du cinéma
français et de la 

présence de
Jean-Michel Frodon

Amir Hossein Siadat
Directeur de la Cinémathèque du

Musée d’art contemporain de Téhéran
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مسئول امور فرهنگی و دستیار وابسته فرهنگی سفارت فرانسه در ایران: سعیده مرادی

واحد سینماتک: کامبیز عالقه بند، امیر میرزارضایی
مترجماِن مطالب کاتالوگ: نیما کی نژادـ  پارمیس زانیچ خواه

طراح پوستر: مهدی رحیمی
طراح گرافیک: سیدمهدی فدوی

ترجمه و تنظیم زیرنویس فیلم ها: بشیر سّیاح 
سمعی بصری: روزبه سلطان محمدی، ناصر بهی زادیان

روابط عمومی: حسن نوفرستی، شیرین فضیلت، مهرداد سلجوقی
واحد بین الملل: سید عبدالرضا حسینی

رئیس کل انستیتو فرانسه در پاریس: برونو فوشه
همکاران بخش سینمایی انستیتو فرانسه در پاریس: والری مورو، پییر تریاپکین، کلود برنز

با تشکر ویژه از:
احسان آقایی، مشاور هنری موزه هنرهای معاصر تهران

عبدالرحیم سیاهکارزاده، رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
سارینه طروسیان، دومینیک ترابی، شهاب کاووسی، فرانک آرتا، آیین فروتن، محمدرضا 

شیخی، وحید مرتضوی، بابک نظری و واحد حراست موزه هنرهای معاصر
ناشر: موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با همکاری موزه هنرهای معاصرتهران

تلفن: 88955753
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