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 «بیهودگی»ی  درباره

 می زادهبابک سلی

 

ها  ای از پرفرمنس ما داشتیم بر روی مجموعه، ۱۱۳۱در زمستان ی یک شکاف در روابط بدن/قدرت،  برای تجربه
هایی که  ها و ابژه توان اثر هنری را نه بر اساس روایت سوژه کردیم با این پرسش که چگونه می و ویدئوها کار می

شوند، بلکه بر اساس خود فرایند تولید یک سوژه به عنوان یک متغیر، یک فالش یا درخشش  بینند و دیده می می
، کردارهای گفتمانی و ای از دیدن و گفتن شیوه «نظام نور/زبان»در نظام نور/زبان در نظر بگیریم. منظورم از 

ای از تاثرات ساخت  گوید را با مجموعه سخن میشود یا  ای که دیده می که سوژه است خود آشکارکردنِهای  فرم
 مرینِخود تشود، بلکه  که سوژه چگونه تولید و شناخته می داین باش بازنمایانگرِاین فیلم نباید صرفاً  .دنده می
تحت  پذیری شرایطِ شناخت بندی، تمرینِ و )باز(مفصل پذیری رویت های ، به میانجی شبکهباشد شدن بژکتیوسو

 .اش های شناسایی و شیوه باننظام نور/ز

بردیم، در عین حال که به موضوعاتی چون میل،  بیشتر در انزوا به سر میما ، ۱۱۳۱طی شرایط اجتماعی حوالی 
مان،  های جمعی کردیم. روزی طی دیداری در یکی از خانه سیاسی آنها فکر می-اعیاجتمر، احساس، و معانی تاثّ

از اجراها ای  ها و مباحثاتی که در این مهمانی با هم داریم، مجموعه از تجربهناگهان شوق این را پیدا کردیم که 
ها،  گشاید در رابطه با خود و با دیگری می ، که فضاییی دوستان منحرفانه ضیافتِ. یک جور ترتیب دهیم

ی را، مان، توزیعِ اجتماعیِ افسردگهای مستمند کنیم بر بدن نگاری نقشهتا تاثیرگذاشتن و تاثّرپذیرفتن از دیگران، 
تکرارها،  ها، با کارکردن بر روی ژستزمان دیگر را.  ناپذیر نیروهای رویت خاکسترنشینی وهتروتوپیای 

های  با شیوه  یک فاصله ابداعداشتیم، و با  که در زندگی سایر ادواتیها، نورها و  ذها، نقاشیغها، کا ادراک
آماده شناسایی که یک سوژه را برای  سعی کردیم به شرایطی بیاندیشیم بندی، پذیری و مفصل رویت هنجاریِ

 دهد.  کند و شکل می می

 شدنِ ایم برای آنکه در ساخته در تالشی جانکاه بوده گویا مارسد که  به نظرم می م،کن حال که به این اثر نگاه می
به هایی که از پشت دوربین  ن، در فرماناهاش وادارشدن گفتن ها و به شدن هها زیر نور و تاریکی، در دید سوژه
ورد نور هایی که گاه میان کارگردان و فیلمبردار پشت دوربین در م شود، در جر و بحث ی زیر نور داده می سوژه

ه حین انجام کنش یا هایی ک شوند و متن هایی که رد و بدل می گیرد، در برگه می شکلو گفتار و حرکات سوژه 
خواهد همه چیز را به کارکردهایی متغیر  شوند، یک منطقی در کار است که می خوانده باید شالق  فرودحین 
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شبحی یا زنی که شاید  .سنجد و زمان را می گردد سوژه تشکیل می .شود انداخته می بر روی سوژه نور تبدیل کند.
از )احتماال کارگردان و فیلمبردار( دو صدا  .هدد ای برای خواندن می م به او برگهتحکّ همدست کارگردان باشد با

تکرار کند، و عمل که خواهند  از او می حرکات و گفتار سوژه راضی نیستند.ی  گویند که از نحوه پشت دوربین می
پذیر  ، انجام یا ادراکیابد نمی فعلیت آخر مورد نظر را به درستی انجام دهد.)عملی که به نظر میرسد دست

 .(زند ناپذیر دامن می لحظات ادراک شود، بلکه به روابطی جدید و نمی

وارد  شود در این بیهودگی یافت؟ سوژه ا میر هایی از خودآشکارگری چه نوعی از کردارهای گفتمانی و شکل
آید که در آن ماهیت  شود. موقعیتی پیش می ها می اش با ابژه هایش و رابطه گفتگوهایی با دیگران درباره حالت

ها به آزمون  ، و عاملیتِ سوژهگیرد و مباحثاتی صورت می تدالالاست گردد. آزمایش می سادیستیِ نور و زبان
ها و  ها و گزاره نیز ژست ای از قواعد و تنظیمات، به میانجی پارهو ی دوربین،  زیر نگاه خیره شود؛ گذارده می

 تکرارها، طی مدت معینی از زمان.

ای که ابداع شده است، هر کدام به  میانجی فضای گشوده برند بل به ها در موقعیتی ایستا به سر نمی با اینحال سوژه
بینیم که قرار است منفعالنه تحت  خود کارگردان را میتها برای نمونه، در ان شوند. های متغیّری وارد می عاملیت

خواند  که دارد متنی را از روی برگه می را در حالی اوکند تا  را تربیت می بازیگرِ زن: گیردوها قرار هجوم نیر
به میانجی  کند رسد، اما کارگردان سعی می مانه میتمایلی به این کار ندارد و به نظرش بیرح زنشالق بزند. 

این اجرای شاعرانه و غیرایستا، و  .نمایدرا محقق   او را متقاعد کند و نمایش مازوخیستی میل ها و تکرارها تمرین
در فضاهای  ،کند که به فرمهای متفاوت هویت و تعلق بیاندیشد آور، از مخاطب دعوت می حال خنده با این

مت کند، هنجاری را ارائه خواهد حکو سازیم نمی میتصویری که  وجودی.-اندازهای سیاسی درونیِ غریب و چشم
بلکه هر کس در این تمرینِ استتیکی  پذیر کند یا بیننده را به انجام کاری فرابخواند؛ دهد، چیزی را شناخت

شده است برای آزمودنِ اینکه این میل به تعلق  یابد؛ مشخصاً چون فضایی گشوده می های عاملیتِ خود را امکان
 ابیان تبدیل شوند ت ابزاربه های یک زندگی چگونه  ، و نیز اینکه متریالتواند فهمیده شود ها چگونه می دیگری به

   .محسوس گردند «های خارج تعلق»لیزابت پروبین به قول ا

امه دهیم، اما پس از چند ماه من مجبور شدم از ایران خارج دهایی دیگر ا اگرچه ما قصد داشتیم این کار را با تمرین
حال خوشحالم از  ام. با این ی زندگی ها و شیوه نوشته ، بخاطرفشارهای امنیتی از جانب حکومتبه دلیل شوم، 

تدوین به عنوان  بینم. جو می مجتبی حق ی هوشمندانهرا با تدوین  های اجرایی متریالآن از   اینکه آخرین نسخه
چندان باالی  ماندن، و نیز کیفیتِ نه عالوه، به نظرم این ناتمام ی عمل: بُرش، استاپ، تکرار... بهروعمل بر 

به  در آن اجرا شده: اثرای که  سیاسی ی اجتماعی یا زمینه« وضعیت خطر»تصاویر، به یک معنا در رابطه است با 
 ها.  ها و لذت گری در مورد بدن ها، هنرهای در پستو، یا آزمون عنوان تمرین اقلیت

، که به ما کمک کرد تا برخی باشدبوده  میان استتیک و دوستی ای پیوند شاید دستاورد ما از این تجربه، گونه
 که شود؛ اقلیتی زیسته می یگروهوسط که ت ، در پیشبرد یک تمرینِ آزادیآوریمدست  های هنری را به استراتژی

ریِ های هنجا ی شیوه به جای ارائه ها، افراد یا زندگی های متغیّرِ با تکنیکگشاید،  می را« فضای دیگر»
 های شخصیتشود، و  اندازی ملودیک تبدیل می در اینجا به چشماخلی دلوکیشن  کردن و تولید فضا. دیداری

عمومی/خصوصی، لوکیشن  ی عرصهدیگر با تقابلی از نوع  «اینجا». در افتند ش میدبه گرریتمیک در آن 
 است «ها خارج تمام مکان»بلکه  ،دیگر نیست ی جاهادر تقابل با  اینجاچون  ،داخلی/خارجی روبرو نیستیم
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که در آن به عنوان فضایی « انحراف»هتروتوپیای  توان آن را تحت مفهوم نمیبا اینحال  )هتروتوپیا، فوکو(
هنجار حفظ و ی انحراف/ همچنان رابطه تلقی گونه شوند تعریف کرد. چون در این میافراد از هنجارها منحرف 

 ،با این وجودنمابد.  اشارهبه جای آنکه بر قابلیت هتروتوپیا در برگذشتن از این رابطه  گردد تائید می
را  این روابط قدرت بلکه ،گیرند نیستند مستقل از روابط قدرتی که در آن و بر علیه آن شکل می هتروتوپیاها

هایی  بندی سرهم دبنابراین باید. ننمای اخله میددر آنها مو ، دننک می دگرگون د، معلق یانده انعکاس می همزمان
بازنمایی تبدیل  های شیوهنش، فهم، و ط از تولید دامسلّ که به شکلی از رابطه انحراف/هنجار، و از اینبسازیم که 

  .سر باز زنند شوند

در  ها پژوهشیک سری باعث شد که در واقع  ؛نمودرا به خود مشغول مذهن نیز از آن بعد این کار « فرم زمانی»
بیش از همه متاثر از توصیفی بودم که ، این اجرا دوراندر  انجام دهم. با این حال، سیاست -زمانو  تتیکمورد اس

به عنوان بخش اصلی مازوخیسم « فرم زمانی»بخصوص آنجا که به د. ده مازوخ ارائه می ژیل دُلوز از هنرِ
 برای، باید زمان را به روابط دیگری وارد کند )ش نائل شودا پالستیک آنکه به هنربرای  پردازد. مازوخیست می

 بدنفیگوری مشترک میان دو یا چند به خود  که «بخاری»یا کند،  تعریف میو بدن را ابطه زمان ر« شالق»مثال، 
 جویند دنبال کند، باشد و لذت را همانجا که بقیه می گریمازوخیست مثل هر کس دیفرد ( شاید شود یل میدتب

ست. با اینحال، همانطور  ودیبا این تفاوت کوچک که درد برای او بخشی ضروری از فرایند دست یافتن به خشن
ای که آن  «فرم زمانی»ماند اگر آن را در نسبت با فرم و به ویژه  فهم می گوید، این مکانیسم غیرقابل لوز میکه د

کند. انتظار ناب ماهیتاً به دو  اش تجربه می مازوخیست انتظار را در شکلِ ناب»سازد در نظر نگیریم:  را ممکن می
چیزی ذاتاً  دهد. شود را نشان می ظار کشیده میآن چیزی که برای آن انت شود، اولی جریان همزمان تقسیم می

شود، برآورده  می داشته آن چیزی است که چشم انگرِمی بیبه تاخیر و کُند، همیشه دیر و به تعویق افتاده. دو
الزم است که چنین فرمی، این تفکیکِ ریتمیک زمان به  ی مورد انتظار به آن بستگی دارد. شود، و شتابِ ابژه می

رود  چون در عین حال که درد آنچه را که انتظار می«. پُر شود»دو جریان، با ترکیب بخصوصی از لذت و درد 
به انجام رساند. مازوخیست  شود داشته می را که چشمشود که آنچه  پذیر می کند، برای لذت امکان برآورده می

که  شود متحمّل می کشد که الزاماً باید به تاخیر افتد، و درد را به عنوان شرطی عنوان چیزی انتظار میلذت را به 
ازینرو اضطراب فرد مازوخیست به یک انتظار  ضمین خواهد کرد.ظهور لذت )فیزیکی و اخالقی( را ت در نهایت

 (Coldness and Cruelty, p. 71)«.شود تقسیم می بی حدّ و حصر برای لذت، و یک چشمداشتِ شدید برای درد

-زمان ساختقادر به دوین یند تفراسپس در تا  برسندبه اولویتِ زمان  در خود اجرا دبایروانه  های کج حرکت
دیگر این زمان نیست که به حرکت وابسته است. این »توان گفت  حال به معنای سینماتوگرافی می .باشیم تصویر

ن تجربه در زماها  توسط بدنتاثراتی که  (Cinema 2, p.41)« کتِ منحرفانه است که به زمان وابسته است.حر
نیروهای اثرگذار و اثرپذیر تقسیم به که خود  ناب، نهفتگیِ .ودش وند، و نیز خود زمان که سوژه میش می
نامتناهی بلکه  که نه)زمان جشن( سیال از زمان مفهومی  «خود بر خود. از تاثیرِ»شود  عبارت می د، زمانشو می

هایی که فضا را  سایه اشباح وآن  ،در هنگام تدوین ح احساسبر مبنای سطوانباشت زمان  و یا است.مطلقاً زودگذر 
 مندیِ که زمان آنجا شناسایی. کردارهای غیرقابل یِسرانجام بی وناپذیر،  تسخیر نیروهای رویت با ،پیمایند می

توان یک کار  می شا های زمانی درونیِ غریب و فرم را با فضای «بیهودگی» کنیم. ها را لمس می دیگری از بدن
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های جنگ،  قابهای خاورمیانه، که  ترین برهه در یکی از سرکوبگرانه ،زیرزمینی قلمداد کرد ییویدئو
 بر آن سیطره دارند. گرجنسگراییی و هنجارهای ددولتی، نابرابری جنسیت داری، خشونت سرمایه

که ما را قادر به تامل بر پیوندهای میان  «هنرِ وجود» نوعی از تمرین برای بودسرانجام، این کار تالشی 
نیز ، ت دولتی و منطق زمانیِ پیشرفت نمایدهایی به قدر ی خشونت کند، و اشاره سکسوالیته، نگاه خیره، و مسئله

توان  ی. در اینجا نمباشد ی سکسوالیته و کردارهای سادومازوخیسم حیطهدر یی از روابط قدرت ها بازسازیشامل 
و یا انحراف در نظر گرفت، بلکه کنشی است که بدنِ کوییر  سادومازوخیسم را صرفاً به عنوان یک فانتزی جنسی

توانیم  لکه بدنی واقعی که میکند: نه یک بدن خیالین، ب نگارانه تبدیل می تاریخ را به یک ابزار یا دستگاهِ
در به قول الیزابت فریمن سادومازوخیسم . بسازیم دستورها ها و ها، تربیت ها، گفتگو استدالل ها، میانجی تمرین به

شود، اما  بودنِ تاریخ به چالش کشیده می شود که در آن خطی شکلی از نوشتنِ تاریخ همراه با بدن می»اینجا 
ی از قضا پربارِ  و مادّه این همگرایی میان کردارِ جنسیِ بدنام وبیخ بهساد افتد...  گذشته در این میان از وجود نمی

ی  ازینرو، بدن در این مهمانی بیش از آنکه معلولِ انباشته ( ,7002Freeman).« دهد را نشان می زمان و تاریخ
 ی لذت. لهجه بهبرای خطاب قرار دادن تاریخ  دشو ای می روابط قدرت تروماتیک یا ناگوار باشد، وسیله
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