دایههای درونـ گوذتیده و تصاویر دینمرده دودتانه
یادداذتی درباره ی ) Indication (9103مجتبی حق جو
یزنیک
پاتریشیا مککورمک مؼالهاش «دینمازخیدم :متاذاگری تدلیم بهمنزلهی نیاندیشیده» را با نؼل از دردی و ذقاوت دلوز آشاز
میکند« :مازخیدت نیاز دارد باور کند رویا میبیند حتی وضتی رویا منیبیند )0(».او دینمازخیدم را بهمنزلهی «گشودگی
متاذاگر به تصاویر» تعریف میکند که در آن هر متاذاچی نوسی دینمازخیدتذدن را بهمنزلهی ذدن همراه با ذدنهای خود
تصویر جتربه میکند« 4مثل صراخوان دلوز و گتاری به ذدن ،این نه تؼلید ادت نه ندب بلکه وصلت ادت که صضای بین تصویر
بهمنزلهی رخداد و متاذاچی درونگوذتیده را بند میآورد( ».همان .)061 ،از دید مککورمک:
خصوصا ً در صیلمهایی که سارػه یا تأثیر تصویر را به درحدش میرانند ــ از فیلم های ژانر وحشت تا
فیلمهای انتزاعی ــ تدلیمذدن به تصویر ورای صهم ،بیننده را به بیرون از مجاز ،معنا ،و زمان صیلم ،به
دوی نوسی خلدهی مکانی میبرد که درون تاخوردن صیلم همراه با متاذاگر جدمیتیاصته داخته ذده
ادت .خطری در گشودگیمان به روی تأثیر دینمایی وجود دارد ،در جتربهی درد ازددتدادن معنای ذیئیتیاصته
در تصاویر .همهی متاذاگرهایی که به روی صیلم گشوده میذوند بهرور بالؼوه رابطهذان با دینما را
برحدب جندیت ،لذت ،و میل به چالش میکشند ...دینمازخیدم پیچشی به دمت مواجههای
شیردیالکتیکی با خارج یا با شیریتی درون خود را پیشنهاد میدهد ــ خلدهی سدمداللت یا بیمعنایی و جتربه-
ی دینهدکدوالیته ...بااینحال مهم در دینمازخیدم سناصر افراری و نه شایب بازمناییاند،061-011( .
خمیدهها و برجدتهدازیها از نویدندهاند)
با این ارجاع مؼدماتی ،دعی میکنم صضای دایهوار تاریک ویدئو کوتاه ) Indication (9103مجتبی حقجو ،و کاری که
میکند را تاگشایی و سیان کنم .اگر بخواهیم از جنبههای افراری این اثر بصری حرف بزنیم باید نؼشهی بدتر دیادی-
اجتماسی معاصر خاورمیانه و رمزگانهای صرهنگی دیرپایش را همراه با ریشههایش در انگارهی تاریکی بهمنزلهی تصویراندیشهای
شریب و دهمناک تردیم کنیم .یکی از اولین مثالهای االهیاتی ارتدادی و رمزهدتیذناختی پیشاادالمی از این انگاره را می-
توان در متون مانوی کهن همچون کفاالیا یاصت که دایر ضلمروهای روانیجغراصیایی و زمینتاریخی بههممرتبط دیگر از چین تا
مصر را آلوده کرد .اثرات این ردپای خیالین و ضصهوار ،ذبهسؼالنی ،و ذبهادطورهذناختی را حتی میتوان در دیگر دنن ارتدادی از
گمانهزنیهای دهروردی در حکمت اذراق تا نوذتههای ارتدادی سینالؼضات همدانی دربارهی ذیطانپردتی و نور دیاه ابلیس
پیمایش کرد .اما اینجا در  Indicationمؼاومت ارتدادی سلیه گػتمان مدلط حاکمیت ،عقل را از نو تعریف میکند و می-
کوذد بالؼوگیهای براندازانهاش را از ضیود دلدلهمراتبهای نواصالرونی خالص کند .بنابراین در این اثر سمدتا ً با خوانشی تازه
از تاریکی ذیل صرایندهای دکوالردازی و اصق جنبشهای اجتماسی در کشورهای خاورمیانه که متاثر از زهور پارادایمهای مدرن
تػکر انتؼادی بودند مواجه میذویم .اینجا خودمان را در سرصهی دایهذدن مییابیم ،همانرور که جیدون بهبک محؼق در
نوذتههایش راجعبه برخی از بهترین آثار ادبی ذناختهذده و مشهور نویدندگان صاردی معاصر دعی در نظریهپردازیذان
دارد« :یک صرایند دایهذدن ،که در رادتای خطدیری ذکل میگیرد که بهنحوی هذیانی شیرخطی و نامتوالی ادت ،که در ابتدا
با جریانهای مضمونی برخورد دارد و با آنها صصلمشترک میدازد» ،خطدیرها و جریانهایی همچون «انهدام/زخمیذدن و
توهم/امر ناواضعی»( .)9چنانکه بهبک نشان میدهد:
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برای دوژهی منهدمکننده ،جالد کدی نیدت که مرتکب کشنت میذود بل نوسی هیوالوذی ادت که در
پس او در دایهها میایدتد ،خودش را در مؼابل ارسابهای نظم گویی در برابر یک صػحهی منایش محکم
میچدباند ،صکر میکند که پیروز ذده ادت ...هرچند درمنییابد که خود دذمنش محصول یک دایهذدن
ادت( .همان)962 ،
 Indicationبا یک حرکت دیال آرام دوربین در یک صضای بدتهی تاریک ذروع میذود که در آن دید ما به منایی از پایین محدود
ذده ادت و ما را از دیدن هرگونه چشماندازی منع میکند 4این منا نزدیک به دطح زمین حرکت میکند و منیتوانیم ررف دیگر
صضا را ببینیم چون هیچ مگر تاریکی مطلق در کار نیدت .منای بعدی نیز منایی از زاویهای نزدیک به پایین را نشان میدهد 4یک
تصویر وارونه از درون یک صضای محصور دیگر ،و در انتهای این صضای صروبدته صیگوری مبهم را در آدتانهی صضا میبینیم که
دارد ددتش را بهآرامی از پنجرهای ذدیدا ً نورانی تکان میدهد ،پنجرهای که کارکرد کنترادت بین صضاهای خارجی و داخلی را
برجدته میدازد 4اما منع میذویم از اینکه به این ابهام نزدیک ذویم ،باید صاصله بگیریم و تا حد ممکن به سؼب و پایین
برویم .اندک مناهای بعدی این ادتراتژی صاصلهگذاری و جدایی را روری پیش میبرند که گویی در یک دخمه گیر اصتادهایم .بااین-
حال ،این دخمهی خاورمیانهای بهدختی ما را به یاد آن انواع زندانهای ودوادی ژنه (آواز عشق )0311 ،یا بردون (یک محکوم به
مرگ گریخت )0316 ،میاندازد ،خصوصا ً برحدب زمانمندی و دیرند و چهرهمندی 4اگر هر گونه حدیت المدهای در
 Indicationدر کار باذد ،این حدیت خیساصزار منوری از جنس دایه و خود کنارهمناهایش ادت ،آنهم به دور از هرگونه
صیگورادیون متکی بر یک تای مرکزی و نزدیکتر به یک صیگورادیون مرکززدوده ،چهرهزدوده ،و دازمانزدوده ،یا در سوض به یک
ازصیگورانداخنت .چشم گیراصتادهی دوربین ،دردرگمی صشردهی دید ،به تصاویر ذناور و دیال یک رویای روز آری میگویند،
همچنانکه به خرددیادت صردودگی کابوسگون 4این یک خیرهنگاه اندانی نیدت که مغاکی مطلق را بهمنزلهی برونـ-
ایدتایی یا وجود مػروض بگیرد بلکه خیرهنگاهی شیراندانی بهسنوان تای متعاضب خود خارج ادت 4خیرهنگاهی که خودش را در
میانهی دیوارـالیهها ،پنجرهـچینهها ،و منارق دوراخدوراخ متیزناپذیری تاگشایی و سیان میکند 4یک خیرگیـدایه که بهررزی
برونگدتر مجبور میذود درون صضاهای ذیاردارذده دوام بیاورد و توی آن متراکم بشود ،درحالیکه از حیث درونگدتر دیوار
دػید را حػر میکند ،صضایی صاف را صرامیخواند ،و چشمان ما را رو به صحرای تاریک درد زمینی دیگری گرانبار از دایه-
ـبدتارها میگشاید 4یک تاریکی ورای برف و آتش که تا آجنا که سلیه ،درون ،و بهرشم دایهذدن نبرد میکند از تؼابل دیالکتیکی
درون و بیرون صراروی میکند 4و از اینرو ،این ویدئو با متایلش به «دینمای خام» آرتویی( )2بلوکهای منػصل صروپاذیدهی تصاویر
دیاه و دػیدی را ذامل میذود که از جنس صضاهای درونی نشتکننده و صضای بیرونی کراندار هدتند .به بیانی دمپتوم-
ذناختی ،جو دنگین و راضتصردای  Indicationبه اثرات کشنده و دمی نیروهای واکنشی اذاره دارد 4تصادمی بین
ددتگاه دولتی بهمنزلهی ضطب آکدیوماتیک اندیشه و ماذین جنگ کوچگر بهمنزلهی ضطب پروبلماتیک اندیشه 4صضای
دایهوار ویدئو بر لبهی صرایند حاذیهایدازی ضرار میگیرد که درونذات این مبارزه بین ضدرت برداخته در مؼابل توانهای
بردازنده ادت .این ویدئوی کمبودجه خانگی از ذرایط بحران ،درکوب ،و داندور دیادیاجتماسی ناذی میذود ،همینرور
از کشوری میآید که حکومتش بیش از  1111معترض و صعال را در دال  9102به زندان انداخته بود )1(.این حذف انواع مختلف
شیریت و دیگربودگی که همهی صداهای متػاوت را خػه میکند بهصورت ذاخصی از یک ادتعمار درونی سمل میکند و راه را
برای ناپدیدی گروههای دیگریذده ،اضلیتهای شیرذده ،و جمعیتهای بهحاذیهراندهذده باز میکند .در بدتری متػاوت ،دلوز
کارکرد و نؼش منادپردازی دایه نزد نیچه را برحدب ارجتاسیذدن تشخیص میدهد 4میتوانیم با نظر به منػیت نیهیلیدم
منػعالنهای که از ذرایط مذکور دولت انتحاری ایران نشأت میگیرد و گوذت ذهروندان خودش را میخورد ،کلمات خود دلوز را
نؼل بیاوریم:
دایه همان آواره ،صعالیت خود گونه ،صرهنگ ،و حرکتش ادت .معنای آواره و دایهاش این ادت که تنها
دایه پرده میزند ...دایه خود همین صعالیت ادت تا آجنا که هدصش را از ددت میدهد و اصلش را می-
جوید)1(.
آذناییزدایی آدتانهای  Indicationبر سلیه امور گلهای میجنگد و در برابر منػیت دپهرهای مرگبار بنیادگرایی توحیدی
مؼاومت میورزد ،و همزمان دایهوار میذود ،و این دایهی دمی را در خودش یا در گورش حمل میکند 4بااینحال این گور تیره و
دلگیر یک زهدان دوتوکور شیرمولد نیز هدت که انگارهی سؼلدلیمی از باروری را به مدئله بدل میدازد و دویهی آنتیتزی
ضابلیت آذنای تولید را صاش میدازد Indication :یک لیتوپدیون را متبلور میدازد.
 Indicationبهنحوی مهیب دایههای چند بدن را بر جاده نشانمان میدهد و بعد با ادتػادهاش از «برش شیرسؼالنی» یک
آدمان ابرگرصتهی تاریک را میبینیم ،و دپس یک بدن ملبس تکوتنها که در صضایی برصی راه میرود :منیتوانیم آنها را بهروذنی
و بهآدانی تعریف کنیم ،منیدانیم آیا مجاز هدتیم با آنها همدلی داذته باذیم یا نه .شرابت وضعیتهای گازیذان از
(نا)موجودات ما را در یک جایگاه نامتعین مبهم میگذارد که مضطرب و گیجمان میکند :اینجا خودمان را در صػحهی مکانی-
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زمانی درونگوذتیدهای مییابیم که بهنحوی دینمازخیدتی مجبورمان میکند پیودتار بلوکهای تصاویر را در ذکاصتها
[ذیزها] یا ذؼاقهایشان تعؼیب کنیم :اینجا خردادراکهای ما خودذان را به روی دیرند امر ناالزم و شیرذاتی یا واجبالضرور می-
گشایند« .اضطراب مازخیدت به انتظار نامعین لذت و توضع ذدید درد تؼدیم میذود )6(».حقجو منیکوذد یک انگارهی
ادارت ادتبدادی را منادین کند ،یا یک مانیػدت دیادی را بیان کند 4در سوض ،این نامادیت ناپایدار و بیذکلی دایه بهمنزلهی
مادهی بنیادین اثرش ادت که بهصورت مادهای پدت و پدتکننده او را مجذوب خویش میکند 4و این دایه خودش را لکنتزنان
در درتادر بدن این ویدئو ضی میکند .بهبک در اثر دیگرش ،ادبیات و فلدفهی جدید خاورمیانه :تخیل آذوبناک ( )9101دربارهی
ضدمعرصتذنادی محودازی حرف میزند« ،همان که مصرانه خودش را منیذنادد» ،یک «صن متناوب در خودمحودازی که به
نوبهی خود به دایه مجال میدهد که به انداممصنوسی برای هر دو ابهام و اعوجاج بدل ذود» ،همان که «مدحور کنارهمناهای
دضیق و صاضد ریخت ادت ،خودش را بین کدری و ماتی ،بیداری و خواب ،برضرار میکند» 4او دربارهی «یک خروج ددتهجمعی بدون
خروجی» حرف میزند« ،از دنخ فاصلهی نامتناهی ،در احارهی آوارها و ویرانهها» ،و از دنخ «نیمهذب همیشگی» ،و نهایتا ً از
«تبعیدذدگان» و «حدیت اتالفها و زبالهها بر اداس محرومیت» به ما میگوید)1(.
این ویدئو تا آجنا که من میدامن بخشی از یک پروژهی در جریان ادت 4بنادت پروژهی هموارهنامتام باذد ،یا پروژهای درصرایند ،که یک
زمان گشودهی هزینهگری شیرتولیدی را به ما وسده میدهد 4پس مدتلزم زمانی نامحصور برای هر نوع خالضیت ویرانگر و
ددتکاری درمؼام برهمکنش بین نامعنا و معنا ادت که در آن امکانهایی با وجوه یا حالتمندیهای متنوع در زمامنندی و دیرند
برای پیکربندیهای حدی میتوانند دیگربار و دیگربار آزموده ذوند .این نظرگاه به دیگرگونگی و کثرت حالوهوای هموارهمتغیر
ما ،به دیالیت و پالدتیدیتهی صرایندهای بیناذهنی ذناخنت ،به نیاز همیشگی به تولید سوارف نو و سرصههای نشانهای تازه،
و به ضرورت انؼالبهای بیپایان بهمنزلهی انرژتیک خردرخداد و گشودگی به روی خارج آری میگوید.
یوجین تکر در وحشت فلدفه ( )9101دربارهی «زیادت تاریکی» در باتای و پروژهی نامتام او برای نداندنت بحث میکند ،آجنا که
تاریکی نه شیاب نور بلکه جذب خارج ادت 4از اینرو ،او دو نوع وحشت را پیشنهاد میدهد :وحشت از چیزی در تاریکی و وحشت
خود تاریکی:
متون باتای زلمانیدازی امر اندانی را برمیگزینند ،و با اصشای تناضضآمیز دایهها و نیدتیها در کانون
امر اندانی خنثاـدازی امر اندانی را ترجیح میدهند ،تا نه به دوی دانشی نوذده دربارهی امر اندانی بل به
دوی چیزی حرکت کنند که تنها میتوان آنرا نوسی ناذناختگی امر اندانی ،یا در واضع امر نااندانی
نامید)2(.
از این حیث ،به نظرم میردد که اثر حقجو به شرابت حدودمان از دانش نظر میاندازد و ما را به درگذذنت از امر اندانی دسوت
میکند :در این اصق ،مدئلهی حقجو آزادی از ضید امر اندانی ادت (و نه صرصا ً آزادی همهی اندانها/زندانها از زندانی صرضی).
برحدب یک اضتصاد لیبیدویی Indication ،بهنحوی تناضضآمیز تکانهای ذمایلذکنانه را تاگشایی و سیان میکند که
وامنودهای میدازد که در آن اضطراب تاناتودیـواپدرونده با میل زمینترومایی برخورد میکند ،و ثمرهی دمی این برهمکنش
تاریک میتواند بهرور مجازی «تصویر دینمردهدودتانه» نامیده ذود 4تصویری که میتواند بهصورت لوالیی بین تکینگیهای
زلمانیذده و اجتماسی درراه سمل کند و از رریق تشدید صرایندهای گندیدگی بر سلیه بدن ادتبدادی بایدتد .الکداندر آر.
گالووی در انتهای مؼالهاش« ،نور هرمنوتیکی چیدت ،»5بر این باور ادت که باید دربارهی یک رمزهدتیذنادی برای نػت یا
بنزین بهمنزلهی مادهی تاریک یا هدتندهای دیاه حرف بزنیم( .)3و اکنون به نظر میردد که یک ذیزوتراتژی نادینمایی
 Indicationیکجور مردهدودتی را در رویکرد خورندهاش به تصویر ،دیرند ،و زمامنندی پیشنهاد میدهد روری که به بدن مدتبد
حمله میبرد و در برابر هر نوع ادشام یا دام همداندازانهی آپاراتوس شصبوتدخیر مؼاومت میکند ،تا آن حد که دیدتم
سصبی و مدارهای مغزی متاذاچی بتوانند به یکجور دینمازخیدم دوق یابند.
به نظر میردد که این مادیت دینمردهدودتانه بهمنزلهی مؤلػهای مبنایی درذت ریفهایی از دیگر محصوالت هنریـ-
اکتیویدتی در خاورمیانه را مشخص میکند .اینجا و اکنون بوی خوردگی و صداد پارادایمهای تصویری ضدیم را میذنویم که در
آن یک محلیجهانشمولدازی تکین تصویراندیشهی خاورمیانهای میتواند خودش را از خالل اکتشاصی صرداینده بیان کند .و
این کاوش تازه آشاز ذده ادت.
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