
 و سفر ، بدبینیبینیخوش

   نامه به سرژ دنه

 ی مهدیس محمدیترجمه  /ژیل دلوز

.  نداشت  دسترسی اصلی  متن به مترجم که  رسید چاپ به زمانی و آفتاب شبکه ماهنامه 13 شماره  در بار اولین  ترجمه ]این

 [.است فرانسوی متن با مقابله حاصل  و ترجمه همان یشدهویرایش ینسخه  دارید روپیش آنچه

. آنچه این مجموعه را به یک  یدبود نوشته کایه دو سینمابرای  مجموعه مقاالتی بود که ،1صحنه هایچراغکتاب قبلِی شما، 

های مختلفی که کایه از دوره بر تحلیلِ ینتای مبتنظیِم مقاالت توسط شما بود، شیوهخاص ی کرد، شیوهمیکتاب واقعی بدل 

ی تحلیلگر فقید و برجسته  گوناگوِن تصویر سینمایی. بر تحلیِل شما از کارکردهاینیت، مباخصبه طور و  ، سر گذرانده بود

طبیعت، و کردن : زیباسازی طبیعت، معنویه استدر هنر تمایز قائل شد یا غایت گرایشسه هنرهای تجسمی، ریگل، میاِن 

(. گیرندکننده، تاریخی و منطقی مینزد او معنایی تعیین «رقابت»، و «کردنمعنوی»، «سازیزیبا»و عت )طبیرقابت با 

این پرسش بیان  به میانجیکنید که تعریف می  برای تصاویر ای را ، کارکرِد اولیه دهیدکه ارائه میای بندی  دورهدر شما 

تنها در  پشت تصویر برای دیدن وجود دارد  آنچه در وجود دارد؟ و البتهدر پشت تصویر شود: چه چیزی برای دیدن می

و حتی  بَردصویر اول به باقی تصاویر میما را از تکه در عین حال به مثابه چیزی شود، ظاهر میاست که تصاویِر بَعدی 

د. این امر کنمتصل می به هم بخش ییزیبا نیرومند و تصاویر را در کلیتی نتقال استاین ا رکنی از  «وحشت»که  هنگامی

میِل به بیشتر »، راز پشِت درخود را دارد:  خاص اصل  تانبندیدوره ی ابتدایید که بگویید دورهدهمی به شما اجازه

و   را ایفا کند  «نقاب موقّتی» تواند نقش یک ای میء، آنجا که هر شی «دیدن از میان چیزهادیدن، پشت چیزها را دیدن، 

تشخص  است که هنر مونتاژبا ی سینما اولین دورهاین . شودمیمتصل ها باقی فیلم  آل بهایدهی سهر فیلم با انعکا آنجا که

المعارف طبیعت یا دایره سازیزیبامتناظر است با و رسد بخود  اوج به بزرگ  ای لَتههای سه پرده  درتواند میکه  یابدمی

هارمونی یا بخشیدن به تصویر در مقام عمقهای این دوره هستند: ی این موارد نیز جزو ویژگیهمه  درعین حال، جهان.

ها و بدن بازیگران، سینماییِ  طورخاصبه نقِش  و؛ این عمق در آنها 2و حلّ  هادیسونانس ها،ویپیشر موانع و توزیع ؛آکورد

 شما در کتاب. کندعمل می  «بیشتر دیدن» یا تکمیلیدیدی  ردِ ب  پیشدر خدمت همواره  که یآرایِی جامعدر این صحنه  کالم

  کنید.می معرفیالمعارف از این دایره  نمادیرا دکتر آیزنشتاین  دفتر کاری آیزنشتاین یا خانهجدیدتان کتاب

)در واقع، دفتر  ده است بلکه در جنگ کشته شده که این فرم از سینما به مرگ ِ طبیعی نمراید شما متذکر شدهبا وجود این، 

رده،  والتر تفصیل بعضی اشاراِت سیبِربرگ به است(.تبدیل شده متروکو  صاحببیکاِر آیزنشتاین در مسکو به مکانی م 

یعنی سیاسِی عظیم،  هاینسنمیزا»که  کنیداشاره میخود  شما شمردِن هیتلر را بسط داده است ...ِ بر فیلمسازبنیامین مبنی

را محقق  توگرافیکیای سینمارؤ «جمعِی انسانی انبارهای، اولین اندبدل شده 3به تابلوهای زندهکه  ایدولتیی هاپروپگاندا

وجود های کاِر اجباری پشِت تصویر چیزی جز اردوگاه که کرد،که وحشت به همه چیز رخنه می در شرایطی]اما[ ، کردند

دهد که فاشیسم از ابتدا تا  ی خود نشان میپل ویریلیو نیز به نوبه شکنجه بود. های بین بدن ماندهباقی اتّصالو تنها  نداشت

 «هنر»سیاست به مثابه  بنیامین تعبیرِ  به وطبیعت،  المعارف جهان، زیباسازیاست. دایرهانتها در رقابت با هالیوود بوده 

یا  لفمؤی نشانهنه و قدرت اقتدارگرا دیگر  خواهی بودتمامیت در واقعارگانیک کّل به وحشت ناب بدل شده بودند. 

توانست نمیی قدیمِی کارگردانی، دیگر هرگز حرفه »ید اهگفتیافتِن کالیگاری یا مابوزه بود )مادیت نشانگرِ  ، بلکهکارگردان

،  شود بنا ی اصول جدیدی بایست بر پایهمی بود سینما پس از جنگ احیا شود قرار (. و اگر «باشدگناه از  بریای حرفه 

ترین و عالی نه ر ن آل آثار . احتماالا یجدید و غایت هنریِ جدید،  «یسیاست» کارکرد جدیدی از تصویر،ی برپایه

 اش ی کاری دوره  از آغازِ رنه گرداند. د: او سینما را از جهان مردگان بازمینباش ترین نمونه از چنین سینماییسمپتوماتیک

بدن یا بازیگر، انسانی که از  است:ی سینمایی را در نظر داشتههیک سوژ، تنها مرگ تا سرحد عشقتا همین فیلِم اخیرش 

 .نوشتار فاجعهکنید، نه را با بالنشو مقایسه میرهمین کتاب، در شما گردد. بدین سان جهان مردگان بازمی



ا  یواسطهبه تصویر  ِ ثانوی کارکرد  پس از جنگ، بیان شد: در سطح تصویر چه چیز برای دیدن وجود   ینوی پرسِش تماما

نگاهم را  توانممن می  که »آیا بلکه آن بود ی پشت تصویر برای دیدن وجود دارد؟«چه چیز» که نه اینپرسش  دیگر  دارد؟

 مسئلهاین  «شود؟]یک پالن[ نمایان می یک سطح صافتنها روی  چیزی کهبر ؟ کنم حفظبینم هر حال می که بهچیزی  بر

برای  نه تنها ،ی فرعی و ثانوی گرفت و اینگونهتغییر داد. مونتاژ جنبه به کل روابِط بین تصاویر سینمایی را

رمِ نیز راه را باز کرد. عمق به  داعیکمپوزیسیون و ت اشکال جدیدی از برایمعروف، بلکه  «سکانسپالن»  ج 

کم   ، به خود گرفت عمقی ناچیز یا صاف و هموار شد  «سطحِ بدون عمق»یک  همچونو تصویر محکوم شد  «فریبندگی»

)و هیچ تناقضی بین این موضوع و عمق   گوییممی های کم عمِق آب  نگاری به آن آبتل یاآنچه در علم اقیانوس و بیش مانندِ 

دهد و آن  ای نشان می میدان نیست، برای مثال ولز، یکی از استاداِن این سینمای جدید، همه چیز را در نگاه سریعِ گسترده

 نبودند، بلکه در معرِض  متصلها به هم ها و تداومبرش روشنگرِ  با نظمِ  دیگر نهد(. تصاویر  نوع عمق قدیمی را کنار می

شدند. می وپرداختهساخته نوازاصالح و  راکوردهای اشتباه درون ها وبرش ورایمجدد بودند و به طور مستمر  اتصاالتِ 

که دیگر نه در   ای شدند، بدان معنیها بیشتر دانته: بدن های سینمایی و بازیگران نیز تغییر کردی بین تصویر و بدن رابطه

ر رابطه با  د)شما نیز در کتاب حاضر،  ان به همدیگر بودندی اتصالشو شیوه 4هاها، که در تسخیِر وضعیتتسخیِر کنش

ست بازیگر در نیازی نیکه گویید می  کتاباین ای از ی برجستهقطعه و در  دهیدرا نشان می  همین استروبآکرمن و 

، وضعیتی بدنی دست یابد یک وضعیتبه بایستی تلو بخورد، بلکه تلو های پیشینکند و همچون فیلم  حرکت ی مستیصحنه

و  داها، و موسیقی نیز تغییر کردی بین تصاویر، کالم، صدهد...(. رابطه که به یک مسِت واقعی امکاِن سرپا ایستادن می 

و به گوش   اندتصویر را بخو ادنددشنیداری و بینایی به چشم اجازه می  هایبین حس اساسیو  معیوب هایتقارن جهدر نتی

نوعی  در واقع  را تخیل کند. در نهایت، این عصِر نوین سینما، این کارکرد نوی تصویر، هاند ناچیزترین صداداداجازه می

و بین نهان ییریخته بود: سینمافرو دیگر که گرفت میرا  المعارف جهانادراک بود که جای دایره  [پداگوژی]آموزِش 

د. یبخشبدان معنویت می ، بلکه با باالترین درجه و شدتپرداختطبیعت نمیبه زیباسازی که دیگر به هیچ روی بین ژرف

بدوِن نگاه کردن با  آید...(، وقتی به دنبال آن می چه چیز توانیم از خود بپرسیم چه چیز پشِت تصویر است )یا چگونه می

های مرتفعِ زیادی را در این توانیم قله می  ؟توانیم ببینیم چه چیز در تصویر یا در سطح آن استحتی نمی مانچشِم ذهن 

همان  آموزِش روسلینی، ورساند: ها میهمواره یک آموزش یا پداگوژی ما را به این قله  البتهسینمای نو شناسایی کنیم، 

آنتونیونی را نیز به آنها   اکنون و  ؛«گدار آموزِش ، استروب آموزش» ، ایدگفته های صحنه چراغطور که شما در کتاِب 

کنید که تمام چیزهای محوشونده، تمام تحلیل می «پوئتیکی»به عنواِن  را چشم و گوِش مرد حسود و کنیداضافه می 

 .کندثبت می . . . را متروک ایهجزیرکه ممکن است ناپدید شوند، به ویژه زنی در چیزهایی 

، ناربونی، و شفر.  بونیتزراست، مانند  کایه بازن و  سنّتِ  ˚سنّتک سنّت نقد تعلق داشته باشید، آن اگر قرار باشد شما به ی

هستید، و همچنان به نقد فیلم همچون پوئتیک و فعالیتی  اندیشهسینما و  میان بنیادینی اتصالِ نبال د به شما هنوز

  و یک اتکا بر زبان ، ت و اهمیت نقد سینماییرای حفِظ جدیبسیاری از معاصرین ما ب  حال آنکهنگرید )شناختی میزیبایی

ی سینما را تصدیق ی واالی اولین دوره، شما همچنان ایدهترتیببدین  (.اندضروری دانستهشناختی را فرمالسیم زبان

، از آیزنشتاین یا گانس گرفته تا اولیهفیلمسازان و منتقدیِن جدید. تنها برای  ایبه مثابه هنری جدید و اندیشهکنید: سینما می

گ و آنچه مقدمات جن ،این وجودبا . هاهنر تام توده :استشدههم تنیده در متافیزیکی بینیخوشاین ایده با  است که الی فور،

انتقادی را حفظ کنید: سینما  بینیخوشای اید گونهشما موفق شدهبود. رادیکالی  متافیزیکیِ بدبینی  موجد آن را فراهم کرد

که تنها  ماندهمتصل باقی  ایتکینه ی، که به تفکِر پرمخاطرهجمعیپیروزمندانه و  یاندیشه یک نه به دیگر برای شما، 

ارزشِی  با بی  خیزد واز میان مردگان برمیکه چرا، شودمی و حفظ آیدبه چنگ میاست که  5اش «قدرتیبی»ی واسطهبه

 شود. میهای سینمایی مواجه اغلِب فعالیت

. پرسش و مناسبات طی سومی از روابدسته و شود، کاردکرد سومی برای تصویر، ی سوم منجر میاین امر به ظهوِر دوره

توانیم خوِد تصویر صویر چه چیزی برای دیدن وجود دارد، و نه بر سر آنکه چگونه میست که پشت تا ن دیگر نه بر سر آ

انیم به دروِن تصویر س ر  تویم راهی به دروِن تصویر بیابیم، چگونه میتوانست که چگونه میا ال آن ؤبلکه س ،را ببینیم

زمینه در هر تصویر، همواره تصویر پس»زیرا خورد، اکنون هر تصویر روی تصاویر دیگر س ر می بخوریم، زیرا



ی اولش  همه چیز به نقطه گویید بدین منوال توانستید بدر اینجا میو لنز تماسی؟  تهی و توخالی یک نگاهو  ،«ستا دیگری

 و شده بیهودهو  جانابه 6تحریکو  تهییجو  پایانبیاکنون  ماتم ، اماایمیس بازگشتهبربرگ به ملی سی ما با که، بازگشته

جدید بین تصاویر، دو  ی د. در واقع، در این رابطههسوق د انتقادیبدبینِی را به سراشیبِی تان انتقادی بینیخوش است ممکن

دیداری و  -تکامِل درونِی سینما در جستجوِی ترکیباِت جدیِد شنیداری : از یک سو،کنندمتفاوت با یکدیگر تالقی می عامل

، سیبربرگ، دوراس، اولیِویرا...( و در تلویزیون استروبنه، گدار، بلکه جدید است )نه تنها روسلینی، ر آموزشیِ خطوِط 

که با سینما به رقابت  از سوی دیگر، تلویزیون، ضمن آن کند؛العاده را کشف میخارق امکاناتیبا  العادهای خارقزمینه

گرچه این دو جنبه از  . ابدیخود نیز تکامل می «بخشدعمومیت می»و بدان  «کندمی محقق»و در واقع آن را  پردازدمی

تلویزیون  در انتظار آن بود که. زیرا اگر سینما کننددر یک سطح عمل نمیو  متفاوت بوده اما اساساا اند درون به هم مرتبط

 رغِم معدودعلی یش )ی خو، تلویزیون به نوبه«ِرله کنند»شناختی یا پوئتیکی را کارکرِد جدیِد زیبایینوعی و ویدئو 

کرد، ویدئو را به تصرف  میای را مختل هر رله را اتخاذ کرد که پیشاپیش  اجتماعی اساساا  کارکردی( های نخستینتالش

  کرد. زیبایی و اندیشه بالقوگیِ جایگزین  راسر متفاوت ی یک، و نیروهایخود درآورد

اقتدارگرا که در فاشیسم و   گونه که قدرتِ همان ی ابتدایِی سینما بود: درست بدین سان، تکاملی آغاز شد که یادآوِر دوره 

ی پس از سینما را ناممکن ساخت، قدرِت جدیِد دوره اولین فرمِ تداوِم  رسیده بودخود ی دولتی به اوج مداخالِت گسترده

ست که باروز بر قدرت مدرن نامی کنترل. شد نابودِی دومین فرِم سینما ، تهدیدی برایکنترل ظارت یاقدرِت نیعنی جنگ، 

نما با مرگی کند. یک بار دیگر سیتلویزیون عمل می دهد و از طریق دستگاهتغییر می اش راشیوهحتی مابوزه نهاد. 

یع و مرگ فج . اما اینقرار داشتهایش مسیِر اکتشافات و آفرینشآغاِز  درکه تازه در حالی غیرطبیعی روبه رو شد

و هنر به مرحله »رقابت  اش داشته باشد زمینهر را در پسیری دیگ وواره تصمآنکه تصویر ه جایبه چنین بود:ناگهانی این

در تماس با یک را ام دادند، تصویر نگاِه خیرهرا برای من انعکاس میتصویر یک ی تصاویر فقط همه با طبیعت« برسد،

، در تماس با تصویر شدهراه داده  صحنه پشت به و شدهبازرسیل و کنتره ک تماشاگری ی من در مقام؛ نگاه خیرهناطبیعت

های  فرمترین محبوبد که یکی از دهجدید نشان می  هاینظرسنجی .شده استتصویر داخل درون به و ، قرار گرفته

به مرتبط باشد، بلکه  ن چیزی نیست که به زیبایی یا اندیشهای حضور دراستودیوهای شوهای تلویزیونی است:سرگرمی 

ارِد تا به تکنیک استاند گرفته شدروسلینی  دستِ  از تماس-زوم .استآالت در تماس بودن با تکنولوژی و لمِس ماشین معنای

از خالِل آن به طبیعت زیبایی و معنویت بخشید و سپس به هنر که بین تصاویر  ]راکورد[  تداوم اصل تلویزیونی بََدل شود؛ 

دید از کارخانه، با آن  باز. به درون تلویزیون فرورکردن تصاویر و واردکردنبه تبدیل شده است رقابت با آن پرداخت، 

 به پربار و مفیدبودنسازند(، و ه چطور یک برنامه را می)دیدِن آنک  شدهآل بدل ، به سرگرمِی ایدهاشگیرانهنظِم  سخت

المعارِف  . دایره(«ست...یرباپری تجربهشود دیدِن آنکه چطور یک برنامه ساخته می ») شناختیترین ارزِش زیباییعالی 

ندگان و کنکنترلجهان برای اِی چشم، حرفه  تربیتِ تا راه را باز کنند برای  اندپاشیدهفرو ادراک پداگوژیِ جهان و 

ا کنندبا یکدیگر تبادل نظر می تکنولوژی ِ تحسین شدگان که باکنترل . اندرا گرفتههمه جا لنزهای تماسی تکنولوژی.  ، صرفا

 شود. انتقادِی شما به بدبینِی انتقادی بدل می بینیخوشاینجاست که 

ی تلویزیون و سینما در  پرداختن به مواجههبر سِر  مسئله . اکنون، گیردرا پی می  انهخوشبین رویکردِ  امیدوارنهکتاِب شما 

را به   مسئلهزنید، اما این گرچه شما اغلب در کتابتان به چنین موضوعاتی گریز میا. و شان استدو سطح متفاوت

ارکردگرایِی شما مانعِ چنین عملی کنید. خوشبختانه کمحدود نمی  جدیدتِر تصویری انتزاعِی تصویر سینمایی با انواعِ مقایسه

ی هر فرِم بیانِی ید که تلویزیون، به طور بالقوه، درست به اندازهاآگاه تانشود. و البته شما بنابر نظرگاِه کارکردگرایانهمی

هرگونه سّدراه که  ی مواجه بودهانیروهای درونیبا همواره بالعکس،  ،سینماو شناختی است ارکرِد زیباییی کاارد دیگری

ست که شما سعی  ا برای من بسیار جالِب توجه است، آن 7ژورنالسینهد. اما آنچه در مورد شدنمی  آن شناختیغایِت زیبایی

های رغِم تالشعلیست که ا . واقعیت اول آنجا بیندازید شانکنندهتعیینه عوامِل را به همرا «واقعیت»دارید دو 

  اش، که در کارکرد اجتماعیاششناختیخاص خود را نه در کارکرِد زیباییهویِت تلویزیون حائزاهمیِت فیلمسازاِن بزرگ 

ادراک را نفی   ماجراجوییِ گونه هر ایحرفه چشِم ناِم  بهکه  ی نمای متوسطسلطه  و قدرت، کنترلجسته است، کارکرِد 

: باشد شرایطی استثنایییا  هغیرمنتظرای دهد، ممکن است در گوشه روی  در تلویزیون ایبنابراین، اگر نوآوریکند. می



نمایی خالی را به وجود آورد، و یک برند کاغذ توالت که   کنید که با خارج شدن از صحنهمی  را ذکر 8یسکارشما مورِد ژ

 بوده آنها در خدمترغم تمام نیروهایی که ست که سینما، برعکس، علی ا کمدِی آمریکایی را احیا کرد. واقعیت دوم آن

شده، و بدفهم شکنندهفتی را، هرچند شناختی و معرآزاد ساخته است(، همواره کارکردی زیباییآنها را است )یا حتی 

کرد اجتماعِی تلویزیون شناختی سینما و کارارکرد زیبایی، بلکه باید کنواعِ مختلِف تصویرپس ما نه ا  کرده است.  «حفظ»

و تنها به  نامتقارن باشدن است، بلکه باید نامتقارنامتوازن و  نه تنها گویید که این مقایسهمیا یکدیگر مقایسه کنیم:  شما را ب

 شود. واجد معنا میاست که ای نامتقارن شیوه

منتقِد فیلم  »ال از خودتان که ؤاینجا با پرسیدن این س شناسِی سینما را تعیین کنیم.باز هم باید شرایط این کارکرد زیباییپس 

  ی همچون یابم. شما مثاِل فیلمرا بسیار جالب توجه می  رسید که من آنهانتایج و نکاتی می، به ؟«بودن به چه معناست

ا  همچون چیزی، نقد را رودنمی ی اکراِن مطبوعاتجلسه  زیر بار برگزاریِ که  آوریدرا می  9الشخورها رد بیهوده  تماما

ست زیرا این نوع سینما ا منطقی کامالا  .شودمی «اجماع اجتماعی»عنوان به مخاطببا  تماس مستقیمخواستار کند، و می

  نقد آنجا معنا دارد ن نیاز ندارد. ااش نیز به منتقدی کارکردهای اجتماعی ه کّل حوزهک های سینماسالن برای پ ر کردِن نه تنها 

مجازی که بنابراین ما را  هنوز بالقوه/و مخاطبی  خودشنوعی شکاف بین  یعنی باشد، 10یا مکمل افزوده یک که فیلم حامِل 

ای  چیز ساده «مکمل»ی این انگاره شکبیرّد پاها را حفظ کنیم.  کشیمطور که انتظار میهمانوقت بخریم و  کندوادار می 

کارکرِد   همانمکمل منظور از کنید: می آن را بازتعبیری خودتان و به شیوه ایدگرفته شاید شما آن را از دریدا وام  نیست،

در  ای مهارت و تفکر، در بعضی موارد و تواند با ذّرهکه به هر حال میو متزلزل ، چیزی ظریف است شناختِی فیلمزیبایی

شود. بنابراین هانری النگلوآ و آندره بازن، برای شما دو فیگوِر کلیدی هستند. چرا که یکی بعضی شرایط، مجزا وتفکیک 

 ،«در جهِت عکس ،همین وسواس را»دیگری  ، و«ایش و حفِظ فیلم را داشتی نمگونی دغدغه به طرز وسواس»از آنان 

ای غریب که آیینه» کند،حفظ می هر چیز واجِد اهمیتی راکند، نشان دادِن این امر داشت که فیلم چیزها را حفظ می دریعنی 

ی چیزی را  ای شکنندهتواند ادعا کند که چنین مادهچگونه کسی می  «دارد. یر را نگاه میوااندودش تصنقره ی پشتیِ الیه

ا  کند؟ و حفِظ چیزها، کهظ میحف ی به ماده هیچ ربطاین کارکرد رسد، به چه معناست؟ به نظر می اهمیتیبی کارکرِد نسبتا

کند، حفظ می راچیزی  خود درینمایی که تصویر س هیددمی نشان خوِد تصویر مرتبط است: شما ندارد، بلکه به نحوی با

بادها   استروبشوستروم یا  های فیلم درکند؛ حفظ می  را  گریداش می یک مرد در زندگانیکه  ایدفعه تنها  درایرگرتروِد در 

کند، جلوتر وربین با باد بازی مید»شان را، بلکه لحظاتی را که های عظیم با کارکرِد اجتماعیکند، نه طوفانرا حفظ می

تواند زو هر چیزی را که می واردا، و در تمامِی کارهای ا   دوِش بهخانه مثالا در ؛«گرددبازمی عقبدود، دوباره به از آن می 

، چیزها را حفظ می کندتصویر  ؛کندمی نگهداریحفظ یا  —های خالی، درختاِن چنارها، خانهبچه—حفظ یا نگهداری شود

های کشد و با زمانست که طول میبلکه زمانی تزماِن جاری نیس ست، چرا که زماِن سینماییآنهابا  ناهمگامهمواره اما 

، آفرینِش است فرینشآ معنایبلکه به، نیستاهمیتی به هیچ وجه کار کماز این لحاظ بنابراین، حفظ،  کند.دیگر همزیستی می

ور ط مکمل(. بخشیدن به آن، و چه برای رقابت با آنساختن طبیعت، چه برای معنویتچه برای زیبامستمِر یک مکمل )

شناختی یا معرفتی که خودش نیز چیزی کارکرد زیباییاست، و  تواند وجود داشته باشد و فقط باید آفریده شوددیگری نمی

تان تصمیماما  دهید بسطای استادانه  ینظریه شما ممکن بود این امر را در قالِب  .استج در همینشود تکمیلی محسوب می

ی خودتان به عنوان منتقد نزدیک بمانید، تا بدان جا که  تا حد ممکن به تجربه و انضمامی سخن بگویید کامالا  این است که

 . کندشناختِی سینما را استخراج میکارکرِد زیبایی بدین ترتیب کشد ومکمل را می «کشیک»  داند کهکسی میمنتقد را 

شود که هیچ چیز مانعِ آن نمی را به تلویزیون نیز نسبت ندهیم؟ اصوالا  کنندهیا آفرینِش حفظچرا همین نیروی تکمیلِی 

در مسابقاِت  اش )مثالا آنکه کارکردهای اجتماعیکند، جزنتعدیل ن هدف منابعِ متفاوتش را برای تحقق همی تلویزیون

اجماعِ  اشتلویزیون در فرِم کنونی. کنندخفه می در نطفه اش را بالقوه شناختییونی یا اخبار( کارکردهای زیباییتلویز

ی اجتماعی باقی است که هیچ شکافی بین خود و حوزه واسطهبیاجتماعِی سِی نوعی مهند است: تلویزیون عیارتمام

 ای، چیزی تکمیلیچشِم حرفه و ای، شود تربیِت حرفهزیرا که چگونه می ترین فرمش.در ناب یگذارد، مهندسِی اجتماعنمی

را   ایقطعهانتخاب کنم، را کتاب شما  بخشترین باقی بگذارند؟ و اگر من قرار بود شگرف اجراجویِی ادراکم را همچون

 صیانت از نفسفوری، جانشین تلویزیون برای مکمل یا بازپخش ، «بازپخش»دهید که نشان می کردم که در آنانتخاب می



از   پرشگزیدم که در آنها شما هر گونه امکاِن این دو است؛ من آن قطعاتی را برمی با تضادعملی در  ر واقعاست، که د

ممکن چرا که رله تنها در فرمی از تلویزیون  کنید،بین این دو را رد می «رله»، و یا ایجاد هر گونه اتسینما به ارتباط

توضیح   کردم که در آنهارا انتخاب میداشته باشد، مکملی به ناِم ولز؛ من آن قطعاتی  تباطیغیرارمکمِل یک است که 

به نگاه  خود  بیینده  عی مهندسی شده و از خالِل آناِی تلویزیون، چشِم معروفی که از منظر اجتمادهید که چشِم حرفه می

شما   چراکهشود. می کنترلاست و  کنترلابل ق درجا کند که را تولید می  ایوخودپسندانه فوری کمال کردن دعوت شده، 

ا تلویزیون را نه به خاطر نقصان وگیرید مسیر آسان را پی نمی کنید. سادگی به دلیل کمالش نقد میو به  هایش که صرفا

 اشمعرفتیشناختی و زیبایی خالء که منطبق است بر همانکی یافته کماِل تکنی یابی به نوعیدستتلویزیون راهی برای 

و  با شور  است که  برگمان اینو شود(. می بدل فرِم جدیدی از سرگرمی به گونه است که بازدید از کارخانه  )این

 کند: حرف شما را تأیید می، توانست برای هنر به همراه بیاوردبازیگوشی فراوان و عشق برای آنچه تلویزیون می

ا پوچ و بی  11داالس توان در مورد  . در سطح دیگر، همین را می است از مهندسی اجتماعیکاملی  ینمونهمعنی، اما مطلقا

که   ، اما از نظر تکنیکی کامل است. گفتن اینشناختی، معرفتی( تهی)زیبایی از منظر ادبی هم گفت، 12هاآپوستروف

ای دهید وقتی منتقِد خستهبدان نسبت میتلویزیون روح ندارد، به معنای آنست که مکملی ندارد، به جز آن مکملی که شما 

ی تصاویر دهد که همه تشخیص میکند و د که در اتاقش در هتل  یک بار دیگر تلویزیون را روشن می یکنرا توصیف می

 اند.  کرده جاری ال، گذشته، و آینده را فدای زمانِ و زماِن ح ،ارِز یکدیگرندهم

ای متفاوت از سیبربرگ )نه تنها وهگدار، یا به شی گیرد، برای مثال ازت مینشأ طالعاتا ترین نقدِ رادیکالاز سینماست که 

برای مرگ سینما  ایتازهتهدید  از جانِب تلویزیون است که به طور انضمامی در کارهایشان(؛ های ایشان، که در گفته

ا  »نگاه« دقیق به  بنابراین شما .شودروانه می  یابید. سینما مرِگ نخستین نابرابر و نامتقارن را ضروری می این تقابِل ذاتا

به تلویزیون   سینمامرگِ تهدیِد دومین چرا رسید. می  خودخود را در دستاِن قدرِت اقتدارگرایی یافت که در فاشیسم به اوجِ 

های  یزیون فرمی است که در آن قدرتزیرا تلو ؟مرتبط بود رادیو بهمرگ نخستین ، درست همان طور که وابسته است

ساختید که آیا  باید این پرسش را مطرح میبرای رسیدن به قلب این تقابل شوند. واسطه و مستقیم میبی  ،جدید «یِ کنترل»

توان  آیا می ورزد؟ یعنیمخالفت می قدرت ای درآید که باو به خدمت کارکرِد تکمیلی تواند معکوس شودمین کنترلاین 

ما به نگریستن به آن  کردِن سیننزاع به قلب سینما و وادارکه فرم جدیدی از مقاومت باشد؟ کشاندِن  ابداع کرد یکنترل یهنر

با جایگزین کردِن در ادبیات، باروز  ست که: این کاری بیروناز به آن  شدنمواجه به جای  خویش،ی مسئله به عنوان 

ری نیست همان کا گویید،می شما  که طور همان  ، این آیااما  انجام داد. 13اقتدار و  لفؤم کنندگان باکنترلو  کنترلنظرگاِه 

ا برای رسیدن به چیزی مبارزه  ، و البته درعین حال هایشِی تردیدها و ابهام ، با وجوِد تمامی خودکه کاپوال به نوبه که واقعا

 گذارید کهمی ایرا بر فرم برآشفته و متشنجِ سینمایی منریسمی ؟ و شما ناِم شایستهدهد انجام سینما در داشت ، سعیکردمی

شما از پیش در   .کردِن آن استبه دنبال کنترل یا جایگزینکه کند سیستمی تکیه میبر همان  یافتنبرای تغییرجهت و بهبود

اید: وقتی هیچ چیز برای دیدن پشت توصیف کرده  «منریسم»تحت عنوان  سوِم تصویر را  وضعیت، های صحنهچراغ

که پیوسته روی  در کار استتصویر وجود ندارد، درون یا روی سطح نیز چیز زیادی وجود ندارد، بلکه تنها تصویری 

  ؛  « واره تصویری دیگر استزمینه در هر تصویری همپس»خورد، وقتی تصاویِر ازپیش موجود و ازپیش مفروض س ر می 

 ست که ما باید ببینیم.چیزی و این آن   نهایت ادامه داردتا بی این روند

پردازد: جهان از دست بخشد، بلکه با آن به رقابت میست که هنر دیگر به طبیعت زیبایی و معنویت نمیا ییجا این مرحله

ست که این همان چیزیو ، هر فیلمی که فکرش را بکنید،شوددارد به فیلم تبدیل میاست که جهان خود رفته است، 

در این و همان طور که شما  که فکرش را بکنید فیلمیهر  شدن بهتبدیلکند به شروع میجهان ، دهدرا شکل میتلویزیون 

توان اینطور می «د.ندهتنها برای تصاویر روی می اتفاقات تمامفتد، بلکه اقی برای بشر نمیدیگر هیچ اتفا» گوییدمیکتاب 

سینما دیگر نه یک در یا  ی : پرده مغز داده است-جای خود را به زوج شهر انسان-اندازبدن و یا چشم-زوج طبیعت گفت که

ست که تصاویر به  ا اطالعاتنمایشگِر  یصفحه یک بلکه  ، )که پشتش... ( و نه یک قاب یا سطح )که داخلش... ( پنجره

تبدیل به دارد  گفت اگر این جهان است که سخن هنر از همچنان توانمی چگونه اماخورند. می  روی آن س ر «داده »عنواِن 

ا  که فیلمی، شودفیلم می ؟ شوداش حذف میونه کارکرد تکمیلی، و هرگبالواسطه پردازشکنترل،  توسط تلویزیون مستقیما



ای را با ویدئو، با تصاویر الکترونیک و دیجیتال برقرار کند تا  ویژه مناسباتو  دست بردارد «بودنسینمایی»از سینما باید 

 ِن تلویزیون نیست،زددور لهئرا شکل دهد. مس کنترلفرِم جدیدی از مقاومت و مبارزه با کارکرِد تلویزیونِی نظارت و 

 یا شود جدید یرسینما در تصاو تکاملمانع تلویزیون  نگذاریمآن است که  ن چیزی ممکن است؟ مسئله درعوضچطور چنی

 شانسش تنها یعنی— که تلویزیون بالقوگی ویدئو را از آنجایی»  دهید،. زیرا همان طور که شما نشان می دور بزند آن را

 و تصویر تجزیه به سینما آن مفرط اشتیاق وارث. . . شود جنگ از پس مدرنِ  سینمای وارث طریقیبه بتواند آنکه برای

به حقیر شمرده،  —صداهایش و تصاویر حمام  و انسان، بدنِ  از متفاوتش ادراک تئاتر، از آن گسست آن، یدوباره ترکیب

 ست کهاینجادر  «...تلویزیون را تهدید کند ˚تد که خوِد تکامِل ویدئوآرامیدوار بو باید ،سرکوب کرده استو ، ب رده حاشیه

  یا ها راه  توان در این منریسم. و از پیش میکنیممشاهده می رقابت با طبیعت رایا  مغز-شهر  جدیدِ هنر  ای ازنمای کلّی

شوند و امیدهای بزرگی را  و باقی به شکِل نامطمئنی رو به جلو رهنمون می که بعضی مسدودند مسیرهای متفاوتی را دید

یر ازپیش بدوِن از طریق ویدئو در کار کاپوال، که در آن تصو 14»تصویرسازی پیشینِی«منرسیِم مانند دهند. وعده می

  که در آن ، سیبربرگنزد  البته سادهسخت و وسفت یهایتکنیکبا  یمتفاوت کامالا  . و یا منرسیمِ شودساخته میدوربین 

 . دیگر شکل بگیرد ای از تصاویرزمینهپس تصویر مقابلشوند موجب می 15روتکنیک نمایش فیلم از روبه بازی وشبخیمه

  دادنِ ازدستاز ، پیش کلیپشاید ؟ بینیممی  ییفضا هایفیلم های ویژه، و، جلوههاکلیپست که ما در ا همان جهانی آیا این

  د؛ کند نقشی داشته باشمطرح میسیبربرگ  که  « های جدیدتداعی »ی بردِن ایده در پیش توانستمی، یاگوِن خودیفیِت رؤک

های کوچک و ترانه  ی بازارتحِت سلطه  فوراا اگر  مدارهای مغزِی سینمای آینده را ترسیم کند توانستمی کلیپشاید 

  ند بود کنترل شدهدقت د که به قرار نگرفته بو ایهای صرعی ، و حمله ناشی از ضعف ذهنیِم ، الگوهای عقیپاافتادهپیش

ا )  ییفضا هایفیلم و شاید .(ربوده شده بودهای عظیم پروپگاندا «هیستریکِ  ِ نمایش» بای پیشین که سینما ماننِد دوره تقریبا

  ند ، موفق شده بودخواستمیطور که باروز همانند، اگر ننقشی ایفا ک شناختی و معرفتینِش زیبایییدر آفر ندتوانستمی

روی ماه که  ایخوب و ساده آدم» کنترلِ از خود را  ندد، اگر موفق شده بودنمسافرت ارائه ده برایدلیلی  دسِت آخر

 بهتر درک کنندرا  16ی مرکزیمنطقه  پ رمغزِ  بسیار درِس  و دنآزاد ساز «همراه ببردتاِب دعایش را به ک هفراموش نکرد

 وحشی را روی، و طبیعِت یک تصویر را روی تصویری دیگرای سادهبسیار  تکنیکبا استفاده از مایکل اسنو  که در آن

بینی کنیم انیم پیشتوو آیا اکنون می .بَردمیپیش ناب  17و بدین سان سینما را تا سرحداِت یک اسپاتیومِ  چرخاندمی هنر

  به کجا منتهی خواهد شد؟ و چه کمدیِ دوراس با تصویر، صدا، و موسیقی  ، واستروبنه، گدار، ر هایو تجربه هاآزمایش

که  شودمیکننده سم نزد شما باألخص هنگامی متقاعدمفهوِم منری ظهور خواهد کرد؟ بدن هایمنریسِم وضعیتدِل جدیدی از 

مقیاس و اینکه چگونه هیچ  اند، مهم تر از همهچقدر متابینند، امتفاوت دیگرهای گوناگون با همچقدر منریسمیابیم درمی

دارد که در آن هنر و   اشاره مفهموم تنها بر میداِن نزاعی این و  آیدبه کار نمیی آنها همهسنجِش مشترکی برای  میزانِ 

قلمرو را از کنند این تالش می کنترلینیروهای  و در عین حال شوندپرتاب میبه قلمروی جدیدی  همراه با سینما اندیشه

در تمام این  ند. منریسم، برای مهندسِی اجتماعی بر پا کن کلینیک جدیدییش از آنها آن را به اختیار گیرند، و ، پآنان بربایند

  نشین یکدیگراند.همبدترین احتماالت  تلویزیون است، آنجا که امید و باسینما  متشنجِ  یارض، مواجههمتع معانی

در   را از دست بدهیدکایه   حس خویشاوندی خود نبست بهکه . پس بدوِن آندیدید«»می را  مواجههاین رفتید و میشما باید 

میل به  نگار شدنبرای روزنامهترین دالیل جذابمشغول به کار روزنامه نگاری شدید. و آز آنجا که یکی از  لیبراسیون

آوری گردها سفرای از تحقیقات، گزارشات، و را در قالِب مجموعه مقاالت انتقادیی جدیدی از سفر است، مجموعه

 متشنجیی مسئلههمه چیز حوِل کند این واقعیت است که بدل می اما اینجا هم آنچه این کتاب را به کتابی واقعی. ایدکرده

. هر گونه بندی کرده بودرا جمعآن ای کمابیش مالیخولیایی به شیوههای صحنه چراغتنیده شده است که شکل گرفته و 

بی، سومی توین فیتزجرالد، دیگری بهبه  متعلقیکی  ،دهدرا مدنظر قرار میی متفاوت مالحظهچهار  احتماالا  أملی بر سفرت

ا به  ه سفر، حتی به جزایِر ناشناخته وطبیعِت پرت و خارج از سکنه، کند کپروست. اولی ذکر می  آخری به بکت، و نهایتا

اش را با خود همراه  اش، و عادات فکریشود، اگر فرد انجیلش، خاطراِت کودکیواقعی برابر نمی «گسستِ »هیچ گاه با 

خواهد  آرزویی مضحک  ، اما ایناستنشینی کوچآل ایدهرسیدن به  در تمنایکه سفر  بر این نکته اشاره داردببرد. دومی 

ترک کنند، که بر  جایی را خواهند ، که نمیروندیرو به پیش نمهستند که  ، مردمانیبرعکس 18هاگر، چرا که کوچبود

ان ِدر  حین صحبت راجع به فیلمی از ف ) شما خود   شانی مرکزیمنطقهزنند، همان زمینی که از آنان گرفته شده، چنگ می



خواهند همان جایی که هستند است که می رو شدن با مردمیه جنوب رفتن الجرم به معنای رودرگویید ب، می19کوِکن

  دانم، ما به خاطِر لذّتِ تا جایی که من می»بکت،  مالحظاتِ ، یعنی هااظهارنظر  اینترینِ . زیرا طبِق سومین و ژرف(بمانند

ا  «م؛ ما کودنیم، اما نه آنقدر کودن.کنیمسافرت سفر نمی سفر ،  به چشِم خود دیدنچه دلیلی وجود دارد غیر از  پس نهایتا

این  ، حتی اگرآیدمی کابوساز یک یا یا یک رؤروح، از از  که ناشدنیاز چیزی بیان شدن از چیزی،رفتن برای مطمئن

-اشعه، یا آیا رنگی غیر محتمل، شوند هستندکه گفته میای ها به همان زردی باشد که آیا چینی واقعیت تنها فهمیدِن این چیز

یابیِن گفت، رؤمیپروست  جایی وجوِد خارجی دارند یا نه. در واقعا  رنگیا ارغوانی  رنگآبی ، فالن هوای 20سبز  ای

سفرهایتان از آن   رود تا چیزی را به چشِم خود ببیند . . . و در مورِد شما، آنچه قصد دارید در واقعی کسی است که می 

همان   سمت در حرکت است، و اینکه اینشود، پیوسته بدان ست که جهان واقعا دارد به فیلم تبدیل می ا آن  یدیقین حاصل کن

  این واقعیت است که سرتاسِر جهان به فیلم: بنابراین سفر کردن دیدِن  کردنِ یعنی تبدیل، دهدانجام میکه تلویزیون  ستکاری

-. بدین ترتیب شما سائو پائلو را به عنوان شهرها« تعلق دارد ای از تاریخِ رسانه ه »چه نقطه شهر، یا یک شهِر خاص، ب

روید تا کوروساوا را ببینید و به چشم  . شما حتی به ژاپن می کندو مصرف می  بلعدرا میکه خود  کنیدتوصیف میمغزی 

وزد، به جای به خصوص بادی نمی که در آن روزِ ؛ اما از آنجاییپیچدها میدر بیرق باد آشوب خود ببینید که چگونه در

را به تصویر  جاودانهمکمِل درونِی آن  آساییطرز معجزهالبته به کهبینید باری را میسفأت های بادیِ توربین ˚باد

فقط  دروِن تصویر است که وجود  کهکند می شانحفظ دلیل این به تنهاای که تصویر بخشند، یعنی همان زیبایی یا اندیشهمی

 است.تصویر آنها را خلق کرده  چرا کهدارند، 

که جهان  بینیدمی از یک سو، در همه جا اند. ای را در شما به یادگار گذاشته آمیختهبه بیان دیگر، سفرهایتان احساساِت در

 کنترل اش یعنی اجتماعِی تلویزیون، کارکرد اصلی  کارکردِ همان ابید که این یشدن به فیلم است و همچنین درمیدر حاِل بدل 

چنان تنهایی همبید که فیلم خود به ایاز سوی دیگر، درمی شود.از همین امر منتج می  تانانتقادی و حتی ناامیدیِ  بدبینی :است

آن   خود  ، فیلم شوده میالصختلویزیون  وضعیتتأیید  و اکنون که تماِم سفرهای دیگر فقط در شمار استدارای امکاناِت بی

، شما فسردگی ا، شیدایی/تشنج :وتتفاتالقی این دو مسیر ممحل . آیداینجا میشما از انتقادی  بینیخوش سفر غایی است:

ثری هم أثیروتأرسد بین طرفین تو گاهی اوقات به نظر می .نزاعیک میدان  و البته جوهر هنر مثابهسرگیجه، منریسمی به

به آن تعلق  به سینما چیزی را که تواند فکر نکند ونمی ،های تلویزیونیشبکهزنان بین پرسه وجود دارد. بنابراین، مسافر، 

  از دل  ای سینما راکمی و قطره  که  درونینوعی انفجارِ ها و اخبار تلویزیونی جدا نکند: و آن را از مسابقه بازنگردانددارد 

. یا سه قهرمان تنیس شهری سه ، برای مثال، مجموعه کندکنید رها میخودتان سرهم می  شما ای کهتلویزیونی هایمجموعه

 تریِن تصاویر تقریباا توانید متوجه شوید که مسطحخیلی بهتر می گردیدبازمیتقِد فیلم به سینما عنواِن من س، وقتی بهک عبرو 

د که شما را وادار  ندههای گوناگونی را درون خود شکل مید و الیهنشود، شیارشیار مینخورچین میطور نامحسوسی به

سه نوع حرکت در سینمای وایدا، در  سه نوع سرعت :کنترلبدون و  سفر کنید، اما سفری تکمیلی دروِن آنبه سازد می

و سه   سه مرحله که همان  فانی و الکساندربزرگ در  یدایرهسه رّد سینمای میزوگوشی، سه سناریو در سینمای ایمامورا، 

عملکرِد ها، و تئاتِر معنوِی چهره-زندگی، ضدتئاتِر زیباسازی یابید، یعنی کارکرد سینما را در آنها و نزد برگمان بازمی

سه  شاید به این دلیل که عدِد  های کتاب شما وجود دارد؟ر تحلیلدگوناگون  در اشکال  اینقدر سه رقابتِی جادو. چرا عدِد 

و  بردبا خود میرا  دوگرداند، اما از سوی دیگر گاهی هم برمی یکرا به دو دهد، خاتمه میبندد و میگاهی همه چیز را 

 «و بدبینِی انتقادی بینیخوش: مورد مبهم ویدئو، یا سه» عنوانِ  .کندآن را باز و حفظ می  کند،دور می  را از یگانگی آن

. آن را پیش بردتوان که در هر زمینی می دارد های متنوعی آنقدر فرم  خوِد این نزاع؟ تان چطور استبرای کتاِب بعدی

مواد و  ک ندیِ آهستگی و و  کند،آن را مدام بیشتر و بیشتر میسرعِت حرکت که سینمای آمریکا مابیِن نزاعِ برای مثال، 

ها آمریکایی» گوییدمی تاناز کتاب ای العادهی فوق شما در قطعه  کند.حفظ می  و وزن  آنها را  سینمای شوروی که  مصالح

که تصویر را از وزن و   حرکتی، گریزخطوِط  و سرعتاند: حرکت مستمر، ا را بسیار جلو بردههزمینهدر این  مطالعه

با  بعضی افراد، حتی ی جماهیِر شوروی، پا، حتی در اتحادیه در ارو اما ]...[ وزنیدر حالِت بیبدنی  کند،تهی می مادیتش

به خود هدیه   را ،ناپیوسگیحرکت، یعنی کندی و  ی دیگری ازکشِف جنبه لذت، رفتنحاشیهخطر به خریدِن جان  به

را به نظاره ع و انباشتگی ماده تجم. پاراجانف و تارکوفسکی، همچون پیشینیانشان، آیزنشتاین، داوچنکو، و بارنت، دهندمی

گیرند: سینمای آنان که به آرامی شکل می هاینهو گنج هازباله  و قطعاتی از هاتکه شناسیِ زمین یعنی نوعی، نشینندمی



تر سریع حتیاز ویدئو برای  درحقیقتها و اگر آمریکایی «. . . ، آن امپراطورِی ساکناست استحکامات شورویسینمای 

د  بازگردان   قابِل کنترلیغیر کندیِ آن توان ویدئو را به اند، چگونه میاستفاده کرده (هاسرعتباالترین  کنترلِ )و  از این رفتن

از سرعت   ،کرده است «توصیه» همان طور که گداربه کاپوالکه  آموخت بدان توانمی کند، چگونهظ میفکه چیزها را ح

 خود بکاهد؟ 
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هایی مثل کشیدِن  برداری، که در تکنیکی فیلم، قبل از شروع فیلم های پیچیدهبه تصویر کشیدن و بصری کردِن صحنه  عملِ   
   رود.بورد به کار می -استوری 

15  projection-front 
16égion centrale (1971)La R  
17  Spatium 
18  nomad 
19  (1981, Johan van der Keuken)The Way South  
شوند.  ی سبز عازم سفر پرماجرایی می اشاره دارد به کتابی از ژول ورن به همین نام، که در آن قهرمانان در جستجوی اشعه   20

   فیلمی به همین نام ساخت. 1986اریک رومر در سال  


