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 زمانسیاستِ سالومه شدن
 the chronopolitics of becoming salome 

 

 لورنز رناته
 ترجمه: بابک سلیمی زاده

 

 

 
کند تا آنجا که  شود. دوربین او را دنبال می شده از در وارد اتاق می کسی با موهای بلند سیاهِ بافته

. آن چاپ شده به رنگ سیاه رویشرتی به تن دارد که یک چهره  ایستد. تی پشت یک میکروفون می
 کند: رو به دوربین صحبت می

 
 نام من اسکار وایلد است.

 شناسند. همه توی این کشور من را می
 کنم شان انتخاب می بخاطر زیبایی من دوستانم را

 شان. ذکاوتو دشمنانم را به خاطر 
 بر روی مزارم در پاریس نوشته شده است:

 « اش الومه و سایر کارهای ادبیی س مشهور به خاطر نمایشنامه»
روم.  ها می شود، به مستعمره کنم. وقتی که اینجا شرایط دشوار می های مرد ام را پنهان نمی معشوق

 توانم انجام دهم. گذرانم. آنجا که هر کار بخواهم می زمستان را در مراکش می
 من آال نازیموا هستم.

 کنم. دارم فیلم سالومه را کار می
 اید، یک مهاجر روس هستم. ام متوجه شده سال دارم، و همانطور که احتماالً از لهجه 54
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 .هستم ندترین بازیگر زن در هالیوودمن ثروتم
ام، و  اش بوده کننده کنم، تهیه کنم. این فیلم را کارگردانی می ها را دوست دارم. این را پنهان نمی زن

 کنم. نقش اصلی را در آن بازی می
 ام. ساله شده سالومه هستم. تازه چهاردهمن 

 ، که امروز شمال اسرائیل است. ام جلیلهی یهودیِ  شاهزاده
 ایوان خواهم رقصید ام برای پدرخوانده
 خواهم. خواهم را به دست آورم. من خون می توانم هر آنچه می و در عوض می

 
ها،  غروب با نمایی از خانه هنگامِ یابانِکند. دوربین او را در یک خ همان در ترک می گوینده اتاق را از

  1کند. زمینه دنبال می ها در پس ی آبیِ کوه بیلبوردها، درختان نخل، و سایه

  

     

ای  ی خاصی داشت. به طور گسترده فیگورِ سالومه و تصویرِ رقص او در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم جاذبه

شده نظیر اسکار وایلد، آال  . طیف زیادی از تولیدکنندگان فرهنگیِ شناختهدافتا و به گردش می شد دست می به دست

طور خصوصی دور هم جمع  ها به نازیموا، لویی فولر، و آیدا واکر داستان او را اقتباس کردند. در انگلستان، زن

وعی بیماری باشد. شد. انگار که ن نامیده می« سالومانیا»کردند. حرکتی که  شدند و رقص سالومه را اجرا می می

حتی یک مقاله در نیویورک تایمز چاپ  (4091) ی ریچارد اشتراوس خالصه، بعد از نخستین ظهور اپرای سالومه

جای آمریکا پاشیده شود.  خواست که نگذارد بذر این هوس بر همه شده بود که از پرزیدنت تئودور روزولت می
(New York Times, August 16, 1908)     

ی اسکار  هستند که در نسخه ی داستان سالومه در کتاب مقدس یهبرپا ی که صورت گرفتندو اجراهای مختلفها  متن

خواهد یوحنا  دارد. سالومه در عوض می ی جوانش سالومه تمایل به دخترخواندهرود شاه وایلد هم آمده است. هِ

از رسد  بندد که به نظر می ای به کار می دسیسهکند. سالومه  رد میرا او ی  یوحنا خواسته)تعمیددهنده( را ببوسد، و 

سنگدلی سرِ یوحنا را به  کند، تا به ناگهان و با و اجرا مییک رقص اغواگرانه را برای ا کند. خواستِ هرود تبعیت می

 تن او را ببوسد. اش برسد و سرِ بی تا به خواسته رد.ودست آ

اواخر سده نوزدهم و اوایل و  بار وقایع اجتماعی خشونتکنم علیرغم  با بازگشت به فیگور سالومه، من گمان می

تا زندگی کنیم  سالومه فرصتی را فراهم میکردهخ استعمار، هموفوبیا، و تیلوریسم ـ از قبیل تاری بیستم ـ ی سده میانه

فانتزی  (heteronormativity) نسیتی و دگرجنسگراهنجاریو در مورد سکسوالیته و جنسیت بیرون از دوگانگیِ ج

. مشخصاً معنای تاریخی، منافع، و کاربردِ ی جدید شده تعیینهای هویتیِ  بندی شدن به صورت بدون متوسل بورزیم،
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نگاهی  بوده است. من مایلم نقطه« در حرکت»های مختلف همواره  این فیگور در طی دوره زمانی طوالنی و طی دهه

کاربردی که گذشته و حال های سالومه را ردیابی کرد؛  شدن مجسی م ندهطرح کنم که با آن بتوان کاربرد هنجارزدای را

کند. مایلم این کاربرد را  ها و آرزوهای یک زندگیِ آینده را تولید می فکنی کند، و برون را به طور همزمان اختیار می

یافته  ای جسمیت مداخلهکه  (temporal drag)« درگِ زمانی»عنوان  بفهمم، یا به بیان مشخص، به« درَگ»به عنوان 

 مندی است.  در زمان و زمان

 

 

 

 گردش
 
 

Scene 5 (6:15 min.) 
 

 بینیم. وو ن شده، دو اجراگر را میسفید تزئی و دِکو سیاه ی آرت جلوی یک دیوار سفید که با یک پنکه
ایوان «. خودشان»(، به عنوان Yvonne Rainer) و ایوان رینر (Wu Ingrid Tsang) اینگرید تسانگ

اش از گردن آویزان  وارفتهسفید بر تن دارد و پاپیون شل و  پیراهناش را درآورده.  لباس رسمی
 هایش را عوض کرده و حاال یک شلوار راحتی سیاه شل و ول با یک تاپِ کوتاه لباس است. وو
که بازنمایی جسمانیِ این دو اجراگر نیز دو پهلو و  رسد شان، به نظر می سال و . گذشته از سنپوشیده

 های ای نسبت داد ـ در واقع نشانه توان به هیچ مقوله مبهم است ـ جنسیت و سکسوالیته را نمی
نظر  شوند اما مشخصاً از نقطه و غیره به کار برده می  جنسیتیِ معمول نظیر اسم، لباس

شود به نوعی سرفصل برای  بازنماییِ تنانه تبدیل نمیگذاری اهمیتی ندارند. با اینحال این  جنسیت
بودنِ  توان گفت ناممکن می (Engel) ،2002.را القا کند« دوپهلوسازی»این فیلم که بخواهد یکجور 

ی آال نازیموا را در «رقص سالومه»گوید که او  شود. ایوان می بندی در اینجا اصالً طرح نمی مقوله
پرسد که آیا  از او می. وو دیده و اینکه رقصِ خودش هم با ارجاع به آن بوده است 1690ی  اواخر دهه

نگاه  نازیموا در تناقض نیست با نقطه ِ حجاب رقصِ هفت های اروتیک و کمپیِِ به نظرش خصیصه
نه به اغوا.... نه )»بندی شده  فرمول 1690ی  آنطور که در دهه ،ی ایوان در مورد رقص گونه مانیفست

آموزش  ترفیلد را به وووی رقصنده والدا سِهایی از سول کند بخش ؟ ایوان شروع می(«کمپ.به 
 دهد.         می

. 
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 با مضامین معموالًاترهایی یدر ت مهاجری از روسیه که اولش در برادوی ،افتد: آال نازیموا فیگور سالومه به گردش می

قرارداد  Metro-Goldwyn-Mayer کرد، و بعداً با نمایش بازی می (آزادی زنان )بخصوص کارهای هنریک ایبسن

اش با  ی هالیوود تبدیل شد. ماجراهای گوناگونِ عاشقانه ترین بازیگر زن دوران اولیه قیمت بست و عمالً به گران

ای مقابله او در تالش بر راز پنهانی نبود.  Dorothy Arznerو  Mercedes de Acostaهای زن هالیوود نظیر  ستاره

دست به تولید و  3291شد، خودش در سال  هایی که به او پیشنهاد می نقش در عمولم با اگزوتیسم و دگرجنسگراییِ

خاور نزدیک اشاره  ای مهم از متونِ به مجموعه اش ها و لوکیشن خصیصه ی که به لحاظکارگردانی سالومه زد. فیلم

کارِ آمیز  هایی رسوایی ها بر اساس طراحی است: کتاب مقدس. لباسبوده دارد که همزمان مبنای مسیحیت و یهودیت 

( 3921اسکار وایلد ) ی سالومه انگلیسی نمایش ی که برای اولین نسخهاست یک هنرمند جوان به نام اوبری بردسلی 

ر عین سیمای ترسناک و د ای؛ رنگِ سوریه و شلوارهای آرایشیِ گوشتی شده تزئیننوک پستانهای بود.  شدهطراحی 

های  کویین ای از درگ وهمناک و الغریِ یوحنای تعمیددهنده؛ و دسته جالد، زهدِ حال سادومازوخیستی و جذابِ

شود، در زمانِ  در آمریکا شناخته می« م هنرییلف»رود. فیلم نازیموا که امروز به عنوان اولین گوناگون در دربار ه

نازیموا به  ، که بالفاصله به گامِنوشته شد اش تندی درباره های یادداشتبیرون آمدنش یک شکست مالی عظیم بود. 

 های جدی وارد کرد. تجربی پایان داد و به کار او به عنوان بازیگر هم ضربه سمت فیلمسازیِ

 

ن رینر، طراح رقص و فیلمساز، فیلم نازیموا را احتماال در اواخر دهه شصت دید. او با استفاده از عناصر ای ایوان

کند در  ای را برای والدا سِترفیلدِ رقصنده طراحی کرد. پرده، که نقش مهمی در رقص نازیموا ایفا می قطعه پرفرمنس،

دهد که اشاره دارد به سرِ یوحنای تعمیددهنده که رقصِ  ی رینر جای خود را به یک توپ کوچک قرمز می قطعه

ی مجزا را  نازیموا دو صحنه تهاجمی برای سر، که در فیلمِ خواهد آن را بزند. رقصِ اغواگرانه و خواستِ سالومه می

 زندگیِ اجراگرانبخشی از فیلم « سولوی والدا»اند.  دهند، در اینجا در یک تصویر واحد به هم رسیده تشکیل می

هایی  دوباره توسط میخاییل باریشنیکف اجرا شد که آن را با لباس 9222رینر بود. و در سال  ایوانی  ساخته (1972)

 ای در جلو داشت و شلواری در پشت. به لحاظ جنسیتی مبهم اجرا کرد که جامه

 

در پاریس توسطِ و با بازیِ  3921فوریه  33در  به فرانسه نوشته شد، 3923ی اسکار وایلد که در  نمایشنامه سالومه

سارا برنارد برای نخستین بار به صحنه آمد. وایلد سالومه را به شخصیت اصلی این داستان کتاب مقدس تبدیل کرد و 

نگاه و امیال مختص به او را شکل داد. نقش اصلی به طور خاص برای سارا برنارد نوشته شده بود، بازیگری که 
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برد. پدرِ  در زندان به سر می . خود اسکار وایلد در زمان اجراشد س مردانه ظاهر میهایی با لبا در نقشمعموالً 

شکایت کرده بود. با اینکه وایلد سعی کرد در دادگاه از « کار لواط»گالس از او به عنوان د دااش آلفر دیرینه معشوق

وایلد صادر شد. در طی محاکمه  کیفرخواست به نفع شاکی و به ضرر در نهایتاما خود در برابر اتهامات دفاع کند، 

جوها حتی به جزئیات روابط او  و شدند بلکه پیگردها و پرس قلمداد« منحرف»و « کارانه لواط»هایش  نه تنها نوشته

کمی  با مردهای جوانی هم کشیده شد که معموالً به طبقات فرودست متعلق بودند. عاملی که در محکومیتش نقش

 (Coates 2001)نداشت. 

ود و سه سال بعد در آزاد شد. اما سالمتش بعد از دو سال کار سخت دچار مشکل شده ب 3921اسکار وایلد در سال 

بلکه  سالومهی  سال داشت. آنچه از این دوره به ما رسیده نه فقط نمایشنامه 11در حالی که تنها  پاریس درگذشت.

وایلد یافت. این عکس اسکار وایلد  یچارد المن ازرا برای مثال در بیوگرافی رشود آن  یک عکس هم هست که می

 با یک زیرنویس که اضافه شده و شود آن را امروز در اینترنت هم پیدا کرد دهد. می را در درگِ سالومه نشان می

ویچِ خواننده است در وللد نیست بلکه آلیس گوژاکنید اصالً اسکار وای گوید شخصی که در تصویر مالحظه می می

ی ریچارد اشتراوس که حدود ده سال بعد از مرگ اسکار وایلد گرفته شده. ظاهراً این  سالومهلن اپرای اجرای کُ

ی  نامه ی زندگی بعد به دست نویسندهو بندی شده  فرانسوی بوده و آنجا اشتباهی طبقهعکس در یک بنگاه عکاسی 

، علیرغم این اشتباه، یا مشخصاً به خاطر این اشتباه، این عکس بسیار سودمند های بعد افتد. در دهه اسکار وایلد می

به پوشی و اضطراب فرهنگی  عالیق واگذارده: مبدّلواقع شد. برای مثال این عکس در کتاب ماریوره گاربر با عنوان 

ها و تولیدات  پژوهش پوشی چاپ شده. طی شرحیات جدید، این عکسِ اشتباه به ای از مبدّل ی اولیه عنوان نمونه

مایلم عنوان »کنند.  معرفی می (transvestite)«پوش تَراجنس»ای دامن زد که فیگورِ سالومه را به عنوان یک  فرهنگی

پوشی به عنوان فضای امکانی که فرهنگ  پوش است )...( تراجنس ه نه مرد است نه زن، بلکه تراجنسکنم که رقصند

 Garber)« های غربی بر آن پرده پوشانده است. . این همان تابویی است که چشمکند دهد و آشفته می را ساخت می

1997: 342)  
، به ماجرایی که با یک 3982و  3912های سفرش به مصر در  گوستاو فلوبرِ نویسنده طی یادداشتها و روزنگاری

توصیفی  ((3911) داستانسه )در  هرودیاسبعدها در داستانش کند. او  انوم داشته اشاره مینام کوچوک ه رقصنده به

یِ کوچوک را به ی مصری. این واقعیت که فلوبر بدنِ مادّ رقصنده با الهام از آن از رقصِ سالومه نوشت. احتماالً

های  نمای مکانیسم ی نمونه دهنده فرصتی برای تولید تصاویر شاعرانه تبدیل کرد، از نظر ادوارد سعید نشان

، به جهت اهداف خود «شرقیِ خاص»، با حسانیتِ  شناسانه است: غربِ متجاوزِ مردانه خود را با امر زنانه شرق
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جوزف بونه پانزده سال بعد شرحی بر این نقد نوشته و در آنجا اشاره  (Said 1979; Boone 1995)کند.  سازگار می

ی زن،  که فلوبر دیده بود نه از یک رقصنده اگزوتیکیرقص کند که ادوارد سعید این نکته را در نظر نگرفته که آن  می

ی غربیِ  ای به قول بونه فقط این نیست که ایده ی چنین مواجهه بوده. جاذبهمعروف زن  به بلکه یک ترنسِ مرد

ر مورد میل که د کشد به بحران می، بلکه مشخصاً فرضیاتی را کند متبلور میدهد یا  های دوگانه را شکل می جنسیت

 فرهنگ غرب است. و دگرجنسگرایی وجود دارد و خاصّ جنسی مردانه، مردانگی

 

ای هم در تکامل  آیدا اورتون واکر یک کارگردان، طراح رقص و بازیگر بود که در میان کارهای دیگرش، نقش عمده

ائه داد، به عنوان ای از سالومه را ار نسخه 3229ی همسرش داشت. او در سال  نمایش کمدی دونفره« ویلیامز و واکر»

ی معمول نبود که سیاه در برادوِ که در فهرست کارِ گروه بود. برای یک نمایشِ Bandanna Landبخشی از نمایش 

رقص مدرن را در فهرست کارهای گروه قرار دهد. اما واکر به خوبی توانست شخصیت سالومه را معرفی کند و به 

در نظرهای  اش معموالً سفید رقص مدرن جای دهد. حتی اگر سهم عمدهی کارورزانِ  این ترتیب خودش را در زمره

 (Elam and Krasner 2000)اند.  اجمالی ناگفته باقی مانده و تنها اخیراً در مورد آن نوشته

تحت  عمدتاًکه وارد کرد قالبی از سرگرمی درون های سیاهان را به  های سنتی و رقص عالوه، آیدا واکر ترانه به

 cakewalkآیدا واکر و همسرش به خاطر اجرای  (cf. Kusser 2008). شوهای شادمانی مبتذل بودی  سیطره

 minuet  های رقص اروپایی، مثال های آفریقایی به وجود آمد که استایل شده بودند. رقصی که توسط برده شناخته

ها اجرا  ن بردههای رقص خودشان ترکیب کرده و برای صاحبا را با گام م[هفده آهسته اروپای قرن های گام قصر]

ی میان  آوردند(. آیدا واکر به این شیوه رابطه حال که به نحوی خرابکارانه ادای آنها را درمی عین    کردند )در می

که جرج واکر در درآورد. وقتی  گردشش به سیر تکامل رقص مدرن )سفید( را به ا ش به اجتماع هارلم و تعلقا تعلق

ی همسرش را پوشید و نقش خودش و او هر دو را بازی کرد. ولی در  های مردانه بیمار شد، آیدا واکر لباس 3229

و کاله  دوست داشت در لباسهنوز شدند، آیدا واکر  دیگر اجرا نمی ویژههای  سالهای بعد، حتی وقتی که آن قطعه

 (Elam and Krasner 2000)نمایش که دورش هستند.  دخترانِای مردانه ظاهر شود، با گروهی از  استوانه

 

 )که گابریال بالکاش  فرانسوی-کند. بیست سال با پارتنر یهودی رقصنده لویی فولر از آمریکا به اروپا مهاجرت می

های  . لویی فولر به خاطر جامهشودوارد  خللیکارش  درکرد بدون آنکه  پوشید( زندگی می لباس مردها را می

با به حرکت او برای خود جایگاهی داشت.  این زمینه شده بود و در و طراحی نور مبتکرانه شناخته گونه تندیس
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 رنگ نور خودش، به اثراتی سینماتیک ی هر حرکت با هایی خاص، و با ارائه با کارکرد  شمار زیادی پارچه درآوردنِ

، و حیوان. برادران لومیر در فیلمی به بدن انسانی )زنانه(، ماشین، تندیسکند میان  ولید مییابد و اتصاالتی ت دست می

پیوندهایی که میان ی سینماتیکِ  خصیصهبا تاکیدی بر  او را ضبط کردند. ”Danse Serpentine“رقص  3921سال 

 کند. حرکت و نور ایجاد می

اترِ ای بود که تی کننده در پاریس، لویی فولر تنها شرکت 3222ال )نمایشگاه جهانی( به س Exposition Universelleدر 

و مبلغی به زنانی از  ها در محیط بازسازی شده بود عمرههایی از مست در حالیکه بناها و خانهآنجا خودش را داشت. 

های سنتی اجرا کنند، لویی  شان را در نمایشگاه نشان دهند و رقص شمال آفریقا پرداخت شده بود که زندگی روزمره

بود که نه تنها سعی نمایشگاه جهانی ی او کامالً مناسبِ  بخشی از سالومه را اجرا کرد. ابتکارات فناورانهآنجا فولر 

درآوردن  نمایش بهی استعماری را با  ها آشنا کند بلکه همچنین سلطه مستعمره« یِبودگ بیگانه»داشت مردم را با 

. اگر در اجرای لویی فولر به دنبال یک ترفند حسّی نمایدصوص مهمتر( الکتریسیته، توجیه ها و )بخ ها، تلگرام آهن راه

ایش داده است. او همچنین سفر قرمز نم-خونی شود دید که این کار را صرفاً با نورِ برای سبعیتِ قتل باشیم، می

 (Garelick 2007: 93)اش کمک کرد.  و به او در به صحنه آوردن رقص سالومه ،کوتاهی داشت با رقصنده مُواد الن

 

 ها در انگلستان کویین درگ ،الهای بعددر انگلیس اجرا شد. در س 3221مُواد الن نخستین بار در  اثر دیدِ سالومه

چون در کنار بدن  .آور تشخیص داده شد واد الن رسوایینامیدند. رقص مُ می یا سالومه الن وادمعموالً خودشان را مُ

 یک مرد یعنی سرِ حرکت را روی صحنه قرار داده بود که سرِ ی بی ی خودش که در حرکت بود، یک ابژه زنانه

و آلمان وقتی که تازه آمده بود ی کانادایی، در انگلیس  ی یوحنای تعمیددهنده بود. الن به عنوان یک رقصنده جداشده

رسید آلمان دارد در جنگ جهانی اول به پیروزی دست  وقتی که به نظر می 3239شد. در  خارجی محسوب می

دادگاهی شد که به  ی کرد، درگیر پرونده ی وایلد نقش اول را بازی می  سالومهکه داشت در  یابد، مواد الن در حالی می

کار پارلمان  محافظه مبرتن بیلینگ، عضونوئل پماجرا این بود که به مورد اسکار وایلد.  شبیه ـ وارد کردکارش ضربه 

تن از  11222که لیست سیاهی در آلمان وجود داشته حاوی اسامی  ه بودمدعی شد Vigilanteاش  بریتانیا، در روزنامه

گ این فهرست همچنین حاوی شماری مرد انگلیسی نشان ثبت شده. طبق ادعای بیلی رتبه که نام عالی« منحرفانِ»

اند و به همین خاطر ممکن است که به سادگی قربانی لیست تهدید  نظیر وایلد داشته ای است که تمایالت جنسی

ی  سالومهشود که  کار مجرم شناخته شوند اگر مشخص توانند به عنوان لواط عوامل آلمانی قرار گیرند. این مردها می

در کنار تمام  ی دادگاه مواد الن نخستین باری بود که، اند. پرونده را دیده حجاب ی هفت «منحرفانه»رقص الن و  مواد
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به عنوان »الن همچنین  گرایی ـ با محارم، میل، قتل و مردهـ مثل زنای  سالومه وجود داشته انحرافاتی که در مضمون

ر نمایش این یکی از معدود رفتارهای جنسی است که د مورد اتهام قرار گرفت. به طرزی پارادوکسیکال،« یک لزبین

 (.Bentley 2005: 47ff)ای نشده.  اسکار وایلد به آن اشاره

 

شود یا ممکن به نظر  پذیر می های زمانیِ کوییری ـ یعنی مداخله در مفاهیمِ بهنجارسازِ زمان ـ رویت چه سیاست

ین بودری ول؟ پدهیم معرض یک بازپیکربندی قرارشان میآوریم و در  ها را گرد می ین نمونهرسد وقتی که ا می

(Pauline Boudry)  کردیم. این  را کار می (9222)« سالومانیا»و من از خود اینگونه پرسیدیم وقتی که داشتیم

ی مستندات  و ارائه (.HD/Super 8 film, 16 min)گیرد، شامل یک فیلم  اینستالیشن که در اینجا مورد اشاره قرار می

فیلمساز فمینیست و طراح  و اینگرید تسانگ؛ ند از اکتیویست و هنرمند ترنس، وواجراگرانِ فیلم عبارتشود.  می

ی  رینر است. شش صحنه نازیموا و بازسازی آن توسط ایوان رینر. این فیلم در مورد فیلم صامتِ رقص، ایوان

ای مختلف فیلم )مستند، فیلم رقص، داستانی( و دهد که پیوند چندانی با هم ندارند و ژانره متوالی را نشان می

 کند. نازیموا را به هم متصل می تاریخیِ فیلمِ های متفاوتِ د. زمانکن رمنس را استفاده میتفاوت پرفهای م استایل

ی آن رقص، و نیز در پیوند با یک  شود، همراه با تمرین دوباره اش در یک صحنه پروجکت می نازیموا که رقص

از  شود. )شهر در دو صحنه دیده می آنجلس ضبط شد پرفرمنس معاصر. این فیلم در یک استودیوی رقص در لس

های ول و  پارکی با طاووس Botanic Gardenو   Los Angeles County Arboretumیک درِ باز( و همچنین در  قابِ

و  تارزانهای مختلف  نسخه مثالً اند. خیلی از فیلمها آنجا ضبط شدهها احاطه شده، که  آزاد و یک دریاچه که با نخل

« اگزوتیک»آن دورتر که  که احتماال در جنگلِ B، و بسیاری از فیلمهای پارک ژوراسیکهایی از دو فیلم  بخش

 اند. است اتفاق افتاده
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مندیِدرگِسالومهزمان
 

Scene 3 (4 min.)


شود. آال نازیموا در  از فیلم آال نازیموا پر می حجاب زمینه با تصاویری از رقص هفت دیوار پس
گیس پالتینی تا  ی سفید کوتاه تنگی پوشیده است، با پاهای عریان و کاله لباس سالومه: جامه

ی  رقصد. نخست با دو پرده ی غلیظ. او می ها تیره روی چانه، با موهای بلند و آرایش چشم
دهد. سپس  قرار می بعد آنها را در جای کمرشدهد،  کوتاهی که به موازات بازوهایش حرکت می

 های عظیمِ هایی با جامه اندازد. بعدتر، رقصنده کند و دور می در جریان رقص آنها را مچاله می
ی بلند را به روی  یک پرده که آنها را کامالً تا سر پوشانده است،دِکو  ی آرت دار به شیوه زاویه

 اندازند.  نازیموا می
شود. آنجا  البداهه با عناصری از رقص بیانگرانه اجرا می قص نازیموا به طور فیرسد ر نظر می به

جلوی این کند. در  ها و دهانِ بازش به دوربین نگاه می که او ـ در نمایی کلوزآپ ـ با چشم
اینگرید تسانگ، اجراگر، هنرمند و اکتیویستِ ترنس، همان رقص را  فیلمیِ تاریخی، وو تصویرِ

ی او به صفحه نمایش فیلم تبدیل  ی سفید و حجابِ پرده کند. جامه اجرا می مطابق با فیلم
در فیلم فیلم دوتا شده است.  اش به عنوان یک سایه بر تصویرِ شود در عین حال که بدن می

یا هرود را در اکستریم  و شود که اعضای دربار هایی قطع می قص همواره با کانترشاتنازیموا ر
دهند. در فیلم سالومانیا این سرهای بزرگ را  کند نشان می کج نگاه می کجکه  کلوزآپ در حالی

هایی که از  کنند. کلوزآپ بینیم که به رقص اجراگر معاصر در پایین نگاه می در یک نمای باز می
بینیم گذارهایی میان عناصر فیلمِ تاریخی و پرفرمنسِ  اجراگر در جلوی پرفرمنسِ نازیموا می

 کنند. الومه در فیلم جدید ایجاد میی س شده بازسازی
بینیم که رقص سالومه و نیز فیلم  در کانترشات، اجراگر دوم ـ ایوان رینر ـ را در جایگاه هرود می

کند.  هرود را تقلید می-نازیموا تریم کلوزآپ حرکاتِسو در نمایی اک ،کند تاریخی را تماشا می
های  شود که زمان تصویر جدید ابداع می ایوان رینر کنار یک آینه نشسته است. ازینرو یک

ی ایوان رینر  که فیلم تاریخی، بازسازیِ رقص، و نگاه خیره زند. بطوری متفاوت را به هم پیوند می
ی میان دو اجراگر عنصرِ  شوند. فیلمِ تاریخی در رابطه همزمان تبدیل می-به عناصری ناهمزمان
کنند، و توسط اجراگران دیده  بیرون فیلم نگاه میدهد. کارکترها نه تنها به  سومی را تشکیل می

اش با هم به اشتراک دارند.  ای مشترک را در مورد این فیلم و بازسازی شوند، بلکه عالقه می
امری که مشخصاً نگاه آنها به یکدیگر و اینکه چگونه خود را به دیگری نشان دهند را تعیین 

 کند.   می
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و  رسد که اشتیاق به فیگور سالومه و نیز تاثیرات هنجارشکن نمیکافی به نظر سالومه،  با نگاهی به اجراهای متفاوت

یا میانجی توصیف کتاب مقدس از او و  داستان سالومه در اوایل قرن بیستم را صرفاً به ی استفاده از زداینده سوژگی

یک زن نقش یک مرد را بازی  ینکهبازسازی آن توسط اسکار وایلد و معانی پیوسته به آن در متون مختلف )مثال ا

والً یک چیز گویای این است که معم اگرچه همه 9، استقالل اقتصادی، خودآیینی جنسی( توضیح دهیم.کرد می

که معموالً در را کرد، و اینکه اسکار وایلد سارا برنارد  سالومه را اجرا می وال رقصِی لزبین یا ترنسکچ رقصنده

گزاره در مورد نگاه به سالومه به عنوان نوع با اینحال این  رای نقش اول در نظر داشت.ب شد ی مردانه ظاهر می جامه

دهد که فیگور  گویی توامان است. اگرچه نشان می والیته دچار پرگویی و کمچکسی لزبین یا ترن ی از سکسوالیتهشمایل

های کاربرد سالومه و چندگانگیِ نقاط  تاریخ  بوده ولی پیچیدگیِ یبحث مناسبِ چنینسالومه بیش از فیگورهای دیگر 

ها و  پردازی اساسی است که کدام نظریه ی گیرد. پیشنهاد من طرح این مسئله میگوناگونِ نسبت را دست کم 

توانند اهمیت ببخشند به کاربرد تاریخیِ این داستان در تولیدات فرهنگی و  هایی از امر سیاسی می پردازی مفهوم

 ها را برای ما امروز قابل دسترس کنند؟ توانند این استراتژی آنها، و مهمتر، می ی ندههای هنجارزدای استراتژی

 

طوریکه اجازه  به .سال داشت، در درگِ سالومه به عنوان نازیموای بازیگر ظاهر شد 18آال نازیموا، که در آن زمان 

تی که به اگر بخواهم ارجاعا .ای خاص بخشی از درگ را تشکیل دهد شیوههای شخصیت خودش به  داد برخی جنبه

یهودستیزی را در « به عنوان یهودی»که او  3221ارجاعاتی وجود دارد به زمانی قبل از  ذهنم میرسد را نام ببرم ـ

اش، بلکه با کارکردن  نه با کنار گذاشتن تبار یهودی کند؛ که مهاجرت می 3221روسیه تجربه کرد یا به زمانی بعد از 

های  اینها شاید ارجاعاتی باشند به روایت« یک بازیگر خارجی که لهجه دارد.» در آمریکا به عنوان

که در آن ها با زندگی خودش،  ی هالیوود و رویارویی این روایت های اولیه ی فیلم شناسانه دگرجنسگراهنجار و شرق

ایزادورا دونکن استفاده  رنِی رقص مد از شیوه حجاب هفت رقصِکند.  ها نقش مهمی ایفا می زن به ی کار و عشق رابطه

اش مورد  های بولشویکی کرد، بلکه عموماً به خاطر رقص کند که نه تنها علناً در منظر عام علیه ازدواج صحبت می می

کرد، و آنجا افتضاحی « کامینگ اوت»به عنوان بایسکچوال  23-1922گرفت. کسی که در تور آمریکا  انتقاد قرار می

این » زد داد، و فریاد می انداخت، یک شال قرمز را تاب می اش را بیرون می های برهنه ینهبه بار آورد وقتی که س

 «! من هم سرخ!سُرخه

ای که گفتار و کردارش  ی یهودی نازیموا در درگِ سالومه خود سالومه است. پرنسس چهارده ساله ،و در عین حال

اهِ اسکار وایلد این کلمات بخشی از محکومیتش به خاطر آید. در دادگ ی اسکار وایلد می ای نوشته از متنِ سی ساله
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شد. در عین  اش تشخیص داده کارانه بیوگرافیِ لواط ای از هایش را تشکیل دادند که به عنوان نشانه انحراف در نوشته

هد؛ د های سالومه را تشکیل می ی بسیاری از پرفرمنس شود زمینه حال، آنچه در درگِ نازیموا به کار انداخته می

ی جنسیتی  گرایانه طیخواهانه یا کردارهای تخ به روابط همجنس اجراگرانی که ـ مثل خود نازیموا ـ اغلب توسط

ی اجراها موضوعشان مرگ یوحنا  ( همه.شد خوانده می« پتر»)برای مثال، نازیموا توسط دوستانش  معروف بودند

ها، برای نمونه آن که در فیلم نازیموا آمده،  این پرفرمنسگاه مرکزی است؛ بسیاری از  است و سرِ بریده معموالً تکیه

 1اش از دست بدهد. به بهای اشتیاق اش را یابند، که باید زندگی همچنین با مرگ سالومه پایان می

کند که وابسته است به  بودگی را میان مفاهیم جنسی و جنسیتیِ گوناگون تولید میدرگِ سالومه به این ترتیب یک هم

من مایلم این همبودگیِ بالقوه میان این عناصر متباین و به لحاظ زمانی  1«پرزحمت میان زمان. یقتال»یک 

توضیح  heterochrony »(3291)دگرزمانی/ »ناهمخوان را در تناسب با الگوی هتروتوپیای میشل فوکو به عنوان 

ه قابل زمانی را ک ر یک چندگانگی از مفاهیمتصوّ امکانِکه  heterochronology/سنجی دهم. یک دگرزمان

با تامالتی که بر . کشد دارانه از زمان را به چالش می دگرجنسگرایانه و سرمایه دهیِسازمان واید، گش اند می زیستن

 queerکوییر/ زمانسیاستِ»فهم و اجرای درگ صورت دادم، اکنون مایلم به بحثی گریز بزنم در مورد 

chronopolitics »کند.  های زمانیِ دگرجنسگراهنجار و )پسا(استعماری مداخله می که در انگاره 

مندیِ  ی منطق زمان های هنجار و احترام بر پایه بررسی کرده که چقدر انگاره (9228)جودیت جک هالبرستام 

شود به  جر میمناند. دوران پرخطر و سرکش جوانی، همواره  شکل گرفته(reproductive temporality) بازتولیدی

شدن که عبارت است از زود از خواب بیدار شدن، مراقبت از فرزندان، ساختن یک زندگی، و در  ی مطلوبِ بالغ دوره

زندگی »که قابل تطابق با یک  هایی که دارای ثبات نیستند ـ ستایلا ها زیاد بیرون نرفتن. در مقابل، الیف نتیجه شب

شوند. به همین نسبت، بدیهی است که فرایند هنجارزدایی  زا تلقی می آسیبتوانند باشند ـ  یستند یا نمین« درازمدت

به جریان انداخته شود. عالوه بر این،  (chronopolitical practices)سیاسی های زمان تواند از طریق تمرین یم

سیاسی دارد که جمعیت  بلکه حتی یک ساحتِ زیستکند  های فردی را تنظیم می مندیِ بازتولیدی نه تنها زندگی زمان

شود،  یافتن داده می به برخی کردارهای فرهنگی ابزارِ ادامه»گوید:  سازد. همانطور که الیزابت فریمن می را متاثر می

شوند، برخی  پژمرند. برخی رویدادها به لحاظ تاریخی حائز اهمیت شمرده می شوند یا بر درخت می بقیه خرد می

ترتیب از دیگران پیش افتادند، و بسیار بامعناتر،  اول به رقص طراحی شده و بدین ی نه. برخی در همان وهلهدیگر 

های انسانی به طور رسمی به عنوان یک زندگی یا بخشی از یک زندگی به حساب آمدند، و برخی  برخی تجربه

زمانیِ رسمی  هایشان در خطِ آنها که فعالیت .اند یا با خشونت طرد شده ندا نه. آنها که مجبور به انتظارکشیدندیگر 
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اند و معموالً همزمان سیاه، زن، و کوییر  که گوناگون شود. شان با آن میزان نمی ط زمانیکه خطو شود. پدیدار نمی

های فردی و انضمامی یا فیگورهای  ترتیب، نه تنها به سرنوشت این ی زمانسیاسی، به مداخله (57 :2005)«اند.

 اندازد.  اجتماعی را در امتداد آنها به جریان می-کلیِ فرهنگی ی کند، بلکه یک زمینه خاص اشاره میتاریخی 

 

های خانوادگی  که با گروه ها ـ لشده از توالی نس سازماندهی ریزیِ مندیِ بازتولید در پیوند است با یک طرح زمان

ها  دهد، بلکه ارزش ا را از نسلی به نسلی گذر میو کااله  ریزی نه تنها ثروت این طرح شود. ـ حمایت میمحافظت و 

در آینده نیست بلکه با  خانوادگیثبات و امنیت کسب تنها مربوط به  . بنابراین خانوادهکند منتقل میو قواعد را 

 آشکار نیز در این گراییِ سرنوشت خانواده و ملّت به هم پیوسته است. یک نوع آینده در ارتباط است ـ ملّیپایداری 

یک هالبرستام در مورد  8قابل مشاهده است.« ها نسل بچه»ها یا  شده که برای مثال در مراقبت از بچه سیاست حک

بیمه، تمهیدات  ای که حمایتِ مندی نامد. زمان می« شود اگر زمانِ چه می»آن را  نویسد، و ی میمندیِ پندار زمان

الیزابت فریمن همچنین  .نمایند ی ایمن را تضمین می دهکند که یک آین ای را طلب می سالمت، و تنظیماتِ سیاسی

هایی هژمونیک در مورد آنچه یک زندگی را محسوس  اند با انگاره دهد که مفاهیم مربوط به زندگی همراه نشان می

های شغلی را هم  توان دوره شوند )می د، ازدواج، و مرگ دارای اهمیت مرکزی دانسته میکند. رویدادهایی مثل تولّ می

به  زمانسیاستی فریمن این است که یک سیاستِ کوییر امروز باید در مسیر یک  به این فهرست افزود.( برنهاده

های زمانیِ دولت و بازار  ل با چرخهجریان افتد: به دنبال تولید آلترناتیوی باشد برای مفهومِ زمانیِ پیشرفت و در تقاب

ها را به عنوان  اش که برخی گروه استعمارینژادپرستانه و پسااش و نیز  ی نئولیبرال دارانه به هر دو مفهوم سرمایه

 (2005)بیند.  مانده می پیشرفته و برخی دیگر را به عنوان عقب

ای از درگ را توضیح دهد  ا بتواند سیاستِ زمانیکند ت را مطرح می (temporal drag)«درگِ زمانی»فریمن اصطالح 

کند، در برابر الگوی بازتولیدیِ زمان  بندی می ، آنچنان که هالبرستام فرمولاش نابهنگامیجهد و با  که از زمان فرا می

این  .استگیرد و در تضاد با تاکید بر فهم انحصاری از درگ به عنوان انحرافی از هنجارهای جنسیتی  قرار می

 ,Bryan Wilson 2006; Schneider 2009, Boudry and Lorenz)های مختلفی اتخاذ شده است.  صطالح به شیوها

نشان دهد که در را در سیاست کوییر  ی نابهنگام کار بست تا یک لحظه هاما فریمن آن را در اصل برای این ب 1 (2011

، وقتی که کسی در افتد. )مثالً گذشته اتفاق می های تجسّمها با )طبق مثال او( سیاستِ لزبین و  شدن همان اینطی 

پانکِ خودش.(  ی کوییرِ پُست شود به جای دوره ی هفتاد یا هشتاد اینهمان می های لزبین دهه با تجسّم 3222ی  دهه

 های گذشته به عنوان یک سیاستِ دهی به این فرمت در تقابل با خصوصیت« درگِ زمانی»طبق نظر فریمن، 
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 (728 :2000)گیرد.  ی زنانه و درک محدود از سیاست قرار می ها و بهنجارسازی سکسوالیته هی به بدند ذات

، هایی ی چنین نابهنگامی به وسیله ی کوییر است و ترتیب، درگِ زمانی بخشی سازنده از سوبژکتیویته این به

روزآمد کوییر یا غیرکار شده و یا حتی غیرزند که همواره ان ای پیوند می ی کوییر را به تاریخ سیاسی پرفرماتیویته

 شود. تلقی می
  

 transtemporal drag «/زمانیدرگِ تَراـ»بلکه از « زمانی»درگِ  من بیشتر کمک کند که نه از نظرگاهشاید این به 

و )زمانی است در فرهنگی است. یک تعویقِ تراـ خرده صحبت کنم. درگ چیزی بیش از یا متفاوت از یک کردار

ای و تاریخیِ زمان. به عالوه، یک تنش پارادوکسیکال است میان  نامه پیروی از مفاهیم زندگیاست برای(  بدیلی

رِ میانجی کردا به د احساساتیِ بازگشت به تاریخ شود؛بودگی که شاید باید جایگزین رویکر ناپیوستگی و هم

، به کار کند بار ها و وقایع خشونت و در میان کشاکش خواهد مداخله کند زمانی، که مییابیِ تراـ ی جسمیت تافته درهم

کند؛ عملکردی از  تبدیل می« نگارانه ابزارِ تاریخ»زمانی بدن را به یک ـجای آنکه از آنها دوری گزیند. درگِ ترا

ادومازوخیستی ی س یافته و هم نمادینِ سکسوالیته ها که فریمن )در متن اخیرش( به عنوان کردارِ هم جسمیت بدن

اش، بر روی  ی مدرنیته و دیگران دهد از ظهور دوگانه گزارشی ارائه میوراـ»سادومازوخیسم  کند. تحلیل می

 (Freeman 2008: 34)ی نژاد، ملّیت، امپریالیسم و نیز سکسوالیته.  بافته های درهم تاریخ

های متباین،  یابی، کنش جسمیتهای زمانی، عناصر تصنعیِ  ها، جهش ها، فریب درگِ سالومه پیوسته به میانجی دروغ

 ریزی طرح رقصی را اجرا کند به منظور یک قتل( دارد تا ای که سالومه را برآن می و اقتصادهای آلترناتیو )دسیسه

را به مفهوم  سرپیچی از جنسیتخواهد کانون توجه بر مفهوم درگ به عنوان  شود. از آنجا که الیزابت فریمن می می

افتد گویای این  ن میسالومه چگونه به جریافیگور ی اینکه  تغییر دهد، نمونه پیچد زمان سرمی ازتری از درگ که  تازه

گیس بلوند، یک توپ کوچک قرمز، یا یک  اند. یک کاله با یکدیگر در ارتباطدرگ  از این دو مفهوم است که چطور

توان  هایش. نمی : سالومه، داستانش، و نمایششده نوک پستانِ برجستهی مودار، کالمی از اسکار وایلد، و  سر جداشده

، بلکه اینها تشکیل گرفته شدهآن را همچون فیگوری واحد در نظر گرفت که توسط اجراگرانِ مختلف به کار 

هایش  وایلد و نوشتهی اسکار  هموفوبیک و ظالمانه دهند که به همان میزان با محکومیتِ ای از عناصر را می مجموعه

 «. آفرینانِ زنانه نقش»خورند، که با تاریخ رقص مدرن یا سنتِ  پیوند می« کارانه اطلو»ی  به منزله

ی میان هویت و تفاوت،  هیچ رابطه کند. میان اصل و کپی مشخص نمی سالومه هیچ تمایز روشنی را-ازینرو نازیموا

را یا  وان سالومه، نقشی دیگرو بازیگران به عنها،  ها، رقصنده های درگ کویین یا سوژه و ابژه. رقص و پرفورمنس
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های  کنند. بدن نمی« جایگزین»کنند.  دهند. آنها چیزی را بازنمایی نمی یک جنسیت دیگر را طبق یک الگو ارائه نمی

ترتیب این الگوی  کنند. بدین دهند، بلکه در فرایند مواجهه با یکدیگر چیزی تازه را تولید می نمی« بسط» بازیگران را

شخصیت تبدیل شود. در  اجراگر/نیمه طوری که اجراگرِ سالومه به نیمه ماند به قی از هویت باقی نمیدرگ در هیچ منط

شدن فهم گردد. کنشی که -اندازند که باید همچون یک سالومه زمانیِ سالومه را به جریان میتراـ عوض، آنها درگِ

ها،  ها، حرکت ای از کنش کند میان مجموعهیابد تا اتصاالتی تولید  در طی آن فیگور سالومه کارکرد اجتماعی می

کند از اتصاالتی  شدن یک چندگانگی را تولید می سالومه .(cf. Deleuze and Guattari 1987: 256)ها  ها و زمینه جامه

ی تکین است، که  تسانگ/رینر( یک نمونه-فولر، سالومه-وایلد، سالومه-منحصربفرد. هر کاربرد آن )سالومه

کند، سیاستِ  . همانطور که الیزابت فریمن تاکید میتنِ داستان یا پیرنگ آن بررسی گرددبر حسب م تواند صرفاً نمی

یافته است و نیز کارکردهای مهمی برای اتصاالت بر حسب میل و لذت دارد.  زمانیِ منحرفانه سیاستی جسمیت

گویم ما این کار را در طول زمان  ها. من می مندانه میان بدن درربودنِ روابط لذت با زید با توان ابداع یا کوییر می»

    (Freeman 2005: 58) 1«کنیم. می

غیرشخصی و  یافته و جنسی است و از دیگر سو نظرگاهی درگِ سالومه از یک سو امری جسمیتترتیب  بدین

در نسبت با الیزابت  الزپت پروبین)همانطور که  شود که زداینده در مورد سکسوالیته و جنسیت را موجب می ماهیت

بلکه  «تواند بکند یک بدن چه می»یا « تیک بدن چیس»ها ندارد که  ای با این دست پرسش رابطه گوید( گروس می

یافته و  های جسمیت به میانجی تمرین ،شود تولید می(freaky difference) فریکیدگربودگی، یک تفاوتِ یک 

زمانیِ فریکی که با کنار هم گذاشتن مفاهیمِ متفاوت، حتی داستانی، اتصاالت، و در عین حال به میانجی یک سیاستِ 

 شود.     پذیر می اتوپیایی و متباین از زمان امکان
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اتصاالت
 

Scene 2 (1:40 min.) 
 

شود. دو نفر، یکی نشسته و یکی  رود شروع می این صحنه با یک کالکت که بالفاصله کنار می
که قاب ی بزرگ  ی آنها را در یک آینه توانیم چهره ایستاده، پشت به بیننده دارند. با اینحال می

ار د زمینه، که آن هم با آینه دوتا شده، یک چراغ پایه مشاهده کنیم. در پس تصویر را پر کرده
مرغ  سفید شتر ی بزرگ به شکل نخل قرار دارد که برگهایش با پرهای سیاه و دِکو و یک پنکه آرت

اینگرید تسانگ ایستاده است. موهایش را زیر یک نوع تور که برای ساخت موی اند. وو  جایگزین شده
ص و تر است، ایوان رینر، طراح رق شود پوشانده است. نفر دوم که مسن مصنوعی استفاده می

عینکش را  تن دارد. فیلمساز، با موهای کوتاهِ سیاه نشسته است. پیراهن سفید و یک لباس رسمی به
کند با حرکات مالیم انگشتانش صورت ایوان را آرایش کردن. ایوان  شروع می آورد. وو درمی

و به  گردد کند، بعد برمی اش را با تنظیم گره پاپیون و به انگشت کردن یک حلقه کامل می پوشش
مخاطبان عزیزم، مایلم از روی احتیاط هشداری در مورد رقصی که قرار است »کند:  دوربین نگاه می

سکسوالیته،  سمت هموسکسوالیته، ترنس. این رقص ممکن است شما را به بدهم مشاهده کنید
 «    جندر، انحراف و لزبینیسم سوق دهد. ترنس

 

 

بنا بر  هر کدام باید نیست. هر کدام باید به شکلی لحاظ شوند.« کوییرعمل »با این وجود، هر درگی از سالومه یک 

مالحظه  شود ا حفظ، تولید، و/یا تقویت میمراتب، و/یا خشونتی در آنه اینکه چه هنجارهای اجتماعی، سلسله

ه جستجو اش را در رقص سالوم تواند میل لزبین کرد، می دخترش زندگی می گویند با دوست . لویی فولر که میگردند

که به کار رفته،  آنچنان، حال تصویر سالومه . ولی در عینآن را به عنوان یک هویت تثبیت نمایدکند بدون آنکه 

همانطور که فولر تنها اجراگری بود که  و در ساخت آن زمینه نقش ایفا کند.ای استعماری قرار گیرد  تواند بر زمینه می

اتر خودش را داشته باشد. روشن است که اینجا ئیافت که ترا فرصت این در پاریس  3222نمایشگاه جهانی  در

برای را نمایشگاه جهانی که  اصد سیاسی کشور استعمارگر فرانسهکند با مق رقص سالومه همچنین پیوندی برقرار می

وان اموری به عن آشنا کند و های استعمارشده شناسیِ سرزمین به کار بست تا مردم را با آداب و رسوم و زیباییآن 

هترین نحو ی فولر در زمینه الکتریسیته و نور که آن را به ب عالوه، دانش مبتکرانه . بهنماید پردازی خیال« اگزوتیک»

نیز )از نگاه پروژه استعماریِ فرانسه( خوشایند بود، تا برساختِ غرب به عنوان  هایش به کار گرفت در رقص
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در مورد  یندهی بیرون از غرب تصویر کند. یک فعالیتِ هنجارزدا «هماند عقب»را در برابر کشورهای « پیشرفته»

های استعماریِ مالکیت  فرضهای نژادپرستانه و دعوی تواند در عین حال در تقویت پیش جنسیت و سکسوالیته می

نکه او ای شد برای آ وسیله انگیز ی شگفتشناسی در داستان سالومه به طرز شرق آیدا واکر اما نقش ایفا کند. برای

 ای بیافکند. رقص مدرن گره« سفیدِ»جایگاهش را در تاریخ رقص مدرن پیدا کند و با این کار در تاریخ منحصراً 

 

 

نا/شدن
Scene 5 (1:20 min.) 

 

ی  ، تصاویر بازیگوشانه 16:9شود. به جای تصاویر با کیفیت باال و فرمتِ  ماتریالِ فیلم عوض می
ضبط شده. موسیقی ـ پانک ـ با صدای بلند  4:3و با فرمت  8رنگارنگی را داریم که با دستگاه سوپر 

رود و به دوربین  . یک طاووس در خیابان راه می1680شود. آهنگی فرانسوی از اوایل دهه  شنیده می
اینگرید تسانگ، روی چمن دراز کشیده. لباس قرمز به تن دارد، با  وو کند. یکی از اجراگران، نگاه می

زنند و نگاه  زنند. نوک می سرپوشِ سفید و عینک آفتابی بزرگ. چند طاووسِ دیگر اطراف او قدم می
بازیِ  های بلندِ نخل. درخت اه ایستاده است. بر کناره اینگرید تسانگ کنار یک دریاچه وو کنند. می

شرت  اینگرید تسانگ، که حاال دیگر لباس قرمز به تن ندارد بلکه همان تی ها. وو سایهبیکرانِ نور و 
رود. اطراف محوطه  ی یک پارکینگ واقع در شهر راه می ی اول را پوشیده است، در محوطه صحنه

اینگرید تسانگ  های نخل قرار دارند. وو ا، و درخته ها، بیلبوردهای بزرگ، ماشین ساختمان
گوید این همان جایی است که  دهد و می دونالد را نشان می رکینگ، کنار دریاچه، و مکی پا محوطه

ه بود. کرد. یک ویالی بزرگ با استخر شنا داشت که شکل دریای سیا آال نازیموای بازیگر زندگی می
 شود. دوربین تجربی گرفته می چند شات از این مکان با

              
. 

های اخیرش به  ای که جودیت باتلر نیز در متن لحظه «.ها به عنوان دیگری»ممکنِ خودمان و دیگران  های یابی تجسّم

« ی شدن شیوه» 9دهد. را تغییر می« پرفرماتیویته»اش در مورد  های اولیه گراید که ایده می« شدن»نحوی به اصطالح 

یابی و هنجارها، یا امکان برنهادنِ  جسمیت نِ وسواسِشتسرگذا ای او عبارت از امکانِ پشتبر« شدن دیگرگونه» و

به جای دیگر » توان گفت درگِ سالومه به پیروی از باتلر می (29 :2004)ی متفاوت از هنجارها است.  یک آینده

همان( ازینرو درگ به عنوان «)آورد. یابد، جای دیگر را به خانه می و وقتی که جسمیت می ؛کند اشاره می

یافتن با  کند برای پیوند یا ارتباط ی باتلر یک امکان را فراهم می  ها یا جاهای دیگر در اندیشه یافتنِ دیگری جسمیت
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حال  عین ای از واقعیت منجر شود. پس در ی تازه تواند به حیات بخشیدن به شیوه ی واقعیت، که می خارجِ برسازنده

 ترتیب یک یش اجتماعی است، و بدیناپتواند یک تمرین باشد، که عملی فردی نیست بلکه همواره پیش درگ می

 اند.  ی واقعیت در آن فعال شده های تازه کند که شیوه پذیر می را دسترس« عموم»

بندی به  سرهم- یک عموم کنندگان را همچون نوردد، مشارکت نحو زمان را درمی زمانی بدینتراـ از آنجا که درگِ

ند اما درگیری با اتصاالتِ منحرفانه را با هم به اشتراک دارند. این که معاصرِ هم نیست زند. در حالی یکدیگر پیوند می

زمینه آمده،  شان به پیش یافته، و اکتیویستی ی داستانی، جسمیت چراکه مشخصه فرق دارند.« تاریخ»ها با  بندی همسر

یعنی بازترکیبِ  ومه ـسال . به همین نحو، درگِتوانند فراهم گردند ی روابط میل میو عالوه بر این، تنها به میانج

است. « ورزیدن دیگرگونه خیال»شرطِ یک  پیش کنند ـ شدن را فراهم می یک سالومه زمانی و تولیدِ عناصری کهتراـ

انگیز،  های شهوت ، سکسِ خارج از ازدواج، هوی و هوس، رقصHays Codeتصاویر متحرک یا  تولیدِ طبق قانونِ

 «خودسانسوریِ»آنچه  شدند ـ نباید نمایش داده می« ها سیاه»و « سفیدها»های میان  های همجنسانه، یا بوسه بوسه

 2شود تا تولید تصاویرِ بهنجار از جنسیت، لذت جنسی، و سفیدبودگی انجام گیرد. تمام فیلمسازان هالیوود خوانده می

های اجتماعی(  ز فعالیتاین تصاویر را از آرشیوِ اجتماعیِ تصاویر )و نیز ابه این شیوه نامه سعی داشت  این نظام

رغمِ نظم اجتماعی،  عبارت از یک تخطی است که در کنارِ یا به« ورزیدن دیگرگونه خیال»ناپدید کند. ازینرو یک 

 دهد(. کند )و در عین حال انتقال می مندی را مجسّم و تمرین می ی دیگری از زندگی، ارتباط، و بدن شیوه

، که احتماالً نماید خی دیگر از اتصاالت را فسخ میکند، فعاالنه بر می در حالی که درگِ سالومه اتصاالت تولید

ای از ارکان آشکار مجسّم شود: خشونت، قتل، سر بریده، و خون. اینجا درگ سالومه اتصاالت  تواند با مجموعه می

ی جنسیتی،  دوگانه نظیر سیستم پسندم، اتصاالت با اموری میکند، یا به بیانی که  کند بلکه منحل می را تولید نمی

 کند: ناشدن. و غربی بودن را خراب می گرجنسگرایی، آمریکاییِ سفید بودنها، د تقسیم جنسیتیِ نقش
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 زمانسیاستِ شدن
            Scene 6 (1:45 min.) 

 

اش به خیابان باز  وو و ایوان در یک استودیوی رقص. دیوار سمت راست با آینه پوشانده شده و پشت
کند. وو که شلوار سیاه و  ای ایستاده به دیوار تکیه داده است و وو را تماشا می ایوان گوشهشود.  می

را با یک توپ « سولوی والدا»ی قبل پوشیده، بخشی از رقص ایوان رینر  یک تاپ کوتاه مثل صحنه
 گذرند. ها می است، ماشین کند. در خیابان، که از قابِ درِ کشوییِ باز نمایان قرمز کوچک اجرا می

اندازند. در این صحنه یک  برخی نگاهی گذرا به داخل استودیو می کنند. رو عبور می هگذران از پیادهر
اجرا  2008تصادفی در روزی از نوامبر  گیرد و برای مخاطبانِ صورت می 1691بازسازی از رقص 

 شود. می
    

. 
اندازهای امروز و به میانجی کار  زمانیِ تصویر سالومه را از چشمهای تراـ تالقیام تا  ه کار بردهمایلم روشی را که ب

د یک نیی که این اصطالح بدان اشاره دارد قصد دار«ها حفاری»بنامم. « کوییر شناسیِ دیرینه»یک  ،هنری ردیابی کنم

 شناسی دیرینه»اصطالح  32اند. هد در عناصر مخرّبی که در هیچ نوشتاری از تاریخ تثبیت نشدنگی را جستجو کن بالقوه

شود. برای آنکه این روش را جلوتر ببریم،  با اینحال به آن خالصه نمی ،(9221)ماتیاس هااس  اشاره دارد به« کوییر

شود که چقدر مهم است که  تر می گوید همواره برایش روشن شروع کنم: او می (3222)ای از ژیل دلوز  مایلم با نکته

ست، بخشی از سو و تاریخ از سوی دیگر تفاوت قائل شویم. شدن بخشی از موقعیتِ تاریخی نیاز یک« شدن» میانِ

آن چیزی که امری تازه تولید  کند. ست که موقعیت تاریخی آزاد میبلکه آن چیزی ا موضوع تاریخ هم نیست.

ست که آن  ای شیوه آورد آنچه تاریخ در یک رویداد به دست می»شود.  انقالبی می چهکند. شاید بتوان گفت آن می

فراتر از نظرگاه تاریخ است. تاریخ امری اما رویداد به میانجی وقایعی بخصوص فعلیت یافته. شدنِ رویداد 

گری با چیزی  های کم و بیش منفی است که شرایط آزمایش شرط  ای از پیش گرانه نیست، صرفاً مجموعه آزمایش

ماند. با اینحال  نامعیّن و فاقد شرایط اولیه باقی می گری بدون تاریخ کند. آزمایش فراتر از تاریخ را ممکن می

انقالب  ، مثالً«انقالب»های نامربوطی که در بحث از اصطالح  همان( دلوز شیوه«)آزمایشگری امری تاریخی نیست.

هایی که  گیرند: شیوه دائماً دو امر متفاوت را با هم اشتباه می»دهد.  د قرار می، معموالً جریان دارد را مورد انتقا3219

ی متفاوت از مردم اشاره  اند، و شدنِ انقالبیِ مردم. اینها به دو دسته ها به طور تاریخی اتفاق افتاده انقالب

 همان(«)دارد.
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شدن  ی ندههای مخرّب یا هنجارزدای استراتژیتواند عبارت باشد از یافتن  پیرو این بحث، یک تبارشناسیِ کوییر می

شناختی برای پژوهش  ها بر بستر سیاست و لذت جنسی. و دشواریِ روش در گذشته، و بازترسیمِ این استراتژی

های کوییرِ بیان در گفتمان زیباشناختی  کند، فرم مطرح می ماتیاس هااسمشخصاً در همینجاست. زیرا همانطور که 

بندی از  شوند که دیگر به عنوان یک مفصل آنها تا آن حدی مرئی می»دهند.  را تشکیل می« دیناپدی»معموالً یک 

ا تاریخ و یا در عوض، برای مثال، به درون تاریخ رقص مدرن ی  .(Haase 2006: 174)« انحراف جنسی ظاهر نشوند.

کند تا نشان دهد چگونه هنوز  اشاره می یشارل پگوند. دلوز به کارهای فلسفی ش لشناسی در فیلم منتق شرق

توان رویدادها را  که به دو روش می نشان داده، Clioدر یک اثر فلسفی برجسته،  یپگ»پرداخت. « شدن»توان به  می

توضیح داد. یکی آنکه مسیرهای رویداد را دنبال کنیم، گردآوریِ اینکه چگونه به طور تاریخی اتفاق افتاده، چگونه 

ی دیگر این است که به خود رویداد بازگردیم. مکانِ واقع شدنِ  پاشد. شیوه نشیند و سپس در تاریخ فرومی به بار می

هایش را  ها و تکینگی ن، چنانکه در یک شدن، پیدا کنیم. در آن توامان جوان و پیر شویم، مولفهخود را در آ

 (Deleuze1990) « بپیماییم.

 

و مکانِ واقع  به خود رویداد بازگشت،»شود  تواند همچون روشی نگریسته شود که با آن می زمانی میدرگِ تراـ

و بدنِ  های معاصر زند میان بدن ای را دامن می که مواجهه« کرد.شدنِ خود را در آن، چنانکه در یک شدن، پیدا 

آورد در عین حال که آنها  تصاویر تاریخی به جا می« دیگربودگیِ»که عدالت را در مورد  تاریخی با تمام اتصاالتش،

   کند.   پذیر می های آینده دسترس را برای شدن
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- Renate Lorenz, Queer Art, a freak theory (2012), pp: 93-109                                                           ـمنبع       
 

 

هایادداشت  
 

                                                           
1
 - Filminstallation by Pauline Boudry and Renate Lorenz (17 min., 2009). The installation includes 13 photographs. Performers: 

Yvonne Rainer and Wu Ingrid Tsang. Camera: Michelle Lawler. 
2
در نسبت با را های بازنمایی جنسیت و سکسوالیته در فیلم  حال محدودیت کند و در عین متنی که چنین رویکردی را اتخاذ ی  برای مالحظه - 

همزمان و همرنگ بود با اغلب نوین  های زنِ کیفیت در رقص،»نویسد:  . او میStudlar 1997، نگاه کنید به ردیابی نماید های نژادی و قومی بندی صورت

همراه با  های استعمارشده و نمایشِ هویت تشریفات نفسانی،و  احساسات ِ زنانگیِ سنتی متصل شده بود به جنبش شرایطی که در آن هنجارهای فرهنگیِ

در مورد  (Studlar1997: 106)شد.  در رقص با فیگور سالومه متبلور میای که زنان تازه کسب کرده بودند،  های اجتماعی و جنسی انه. آزادینیروی مبهم زن

 .Bentley 2005اش، همچنین نگاه کنید به  خواهانه های آزادی بیوگرافی اجراگران مختلف سالومه و جنبه
3
اش با مرگ مجازات  شکنی چون سالومه به خاطر تعادل .رِ نظم دگرجنسگراهنجار تلقی گردداستقرا-تواند به عنوان باز بار همچنین می مرگ خشونت - 

 شود.  می
شوند، نه فقط  میو ترک  اشغالهمزمان های اجتماعی اشاره کنم که  یابی ثباتی موقعیت ام که به بی را در اصل به این خاطر مطرح کرده« تالقی»اصطالح  - 4

به »و « به عنوان مونث»طوری که افراد بتوانند ـ به عنوان مثال در محل کار ـ همزمان  از پس یکدیگر، بلکه همچنین و در عین حال در مغایرت با یکدیگر. به

گی، و آنارشیستی -های فمینیستی، لزبین ط جنبششود که توس موجب می  این از یک سو دستاوردهایی را در آزادی مورد خطاب قرار گیرند.« عنوان مذکر

ی اقتصاد  . در حیطهنسبت دارد ها یابی نِ این موقعیتبرای پیوسته به گفتگوگذاشتبار  پرزحمت و گاه خشونت با خواستِ ، اما از سوی دیگربرای آن مبارزه شده

        cf. Lorenz 2009a))ن.ک شود.  ای از قدرت تبدیل می تازه برگبه سازو« تالقی»توان گفت که  نئولیبرال نیز می
4
گیرد که در این  گیِ خیالین فهمید؟ و نتیجه می سیاست را بدون این عنصرِ آیندهشود  کند که آیا می بررسی می No Future (2005)لی ادلمن در کتاب  - 

 صورت دیگر سیاستی وجود نخواهد داشت. 
6 - Cf. also Elizabeth Freeman’s recent publication Time Binds: Queer Temporalities, Queer Histories (2010), as well as the book 
Temporal Drag (Boudry and Lorenz 2011), which includes Elizabeth Freeman’s text “Normal Work: Temporal Drag and the 
Question of Class.” 

9
شکست، شرم، منفیت، سوگ، و سایر »که هرچه بیشتر بر  دهد توضیح میبر سیاست کوییری را به عنوان نقدی « لذت»اش بر  فریمن پافشاری - 

که این از نظر او گویای یک اخالق پروتستانی است که قادر نیست لذت را به عنوان اصلی تولیدی درک  نماید. درحالی ساختارهای احساسِ تاریخی تکیه می

  (58 :2005)قائل نیست.  بار تاریخیه ورزان میل های و به هیچ عنوان برای تمرینکند، 
8
 Hickey-Moody and Rasmussen 2009: 42ffرا از دلوز و گتاری وام گرفته است، ن. ک « شدن»در مورد این که آیا باتلر اصطالح  - 

6
انونِ تولیدِ تصاویر قهایی را مطرح کرد که برای بار نخست تحت عنوان  شد. او ایده ویل هایز وقتی به هالیوود آمد که فیلم سالومه نازیموا داشت ساخته می - 

   شد.   هنوز لحاظ می 1699االجرا باقی ماند و تا  ها الزم منتشر شد. این قانون طی دهه 1610متحرک ددر اوایل دهه 
10

 - Verena Andermatt Conley تر به درون تاریخ هموسکسوالیته راه گشود تا بتوان آن  تر و وسیع باید ژرف»نویسد:  با اشاره به دلوز و گتاری می

شود در ناخودآگاهی یافت که توسط یک روانکاویِ سرکوبگر  اش کنیم. این را نمی دارد ارائه داد، به جای آنکه از آن دیگربودگی عاری دیگربودگی را که دربر

     (28 :2009) «آید قابل درک است. میانجی پیشرویِ یک شدنِ جنسی که همواره می اخته شده، بلکه فقط بهس اداری
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