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کاری از  جان هارتفيلد        .  اگر ما او را به زير نکشانيم ، جنگ ما را به زير خواهد انداخت                          :    "شرح تصوير جلد      
 ." درج گرديد aizتصوير اولين  بار بر  روی جلد نشريه . عکاس مونتاژ کار کمونيست 

 
 

   فهرست مقاالت 
 
  

o مازيار سميعی/ ی  ال ليزيتسک 
o امين قضايی/ از جانوميد تا سالو 
o گراناز رستمی/ سيمون ديويس/ پی ريزی يک انقالب 
o  کاوه عباسيان و مرتضی خدمتلو/ دره ی گرگها ؛ سينمای جنگ و شيوه تحليل ما 
o بابک صليمی ضاده/ نام چيزی که تلفن می گذاريم را چه می گذاريم؟ 
o  رستاخيزتهمينه )/ داستان کوتاه( انتخاب 
o  وحيد ولی زاده/)عرش(...رابدنت 
o مهدی سليمی/ تئاتر بی چيز ، فاحشگی مقدس 

 
 
 

 :رت کالت آتوضحياتی درباره نشريه الکترونيکی 
 

 .آرت کالت به صورت الکترونيکی پخش و منتشر می گردد  •
 .با لينک دادن به آرت کالت يا فرستادن آن به دوستان خود ما را در پخش و توزيع آن ياری رسانيد •
 : د در سايت هاي ذيل بيابيد آرت آالت را مي تواني •
• www.artcult.poetrymag.info 
• org.eshterak.www 
• com.blogspot.hezartou.www 
 . قرار داده اند ، کمال تشکر را داريماز کليه دوستانی که به آرت کالت لينک داده اند يا مجله را در سايت خود •
مي توانيد آرت آالت را  به طور   )  artkult@gmail.com(در صورت ارسال آدرس الكترونيكي خود به ايميل نشريه           •

 . رايگان مشترك شويد
 . انتقادات و مقاالت ارسالي شما است, همچنين آرت آالت در انتظار نظرات ، پيشنهادات  •
 .اين نشريه با  ذآر ماخذ بالمانع استچاپ مطالب مندرج در  •
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 ال ليزيتسكي
 

 مازيار سميعی: ترجمه
 

    الزار مارآوويچ ليزيتسكي،مشهور به ال ليزيتسكي،طراح،عكاس،معمار و خط نگار و يكي از برجسته ترين چهره هاي هنر                  
را گسترش داد و با برگزاري           »  سوپره ماتيسم  «او با همراهي دوست و استادش ،آازيمير ماله ويچ                    .آوانگارد روس  بود      

آثار ليزيتسكي هنر و طراحي گرافيك قرن بيستم و به          .نمايشگاه هاي متعدد  آثاري تبليغي براي اتحاد جماهير شوروي خلق نمود            
 .را عميقا تحت تاثير قرار داد » جنبش  د استيل«و » ساختارگرايي باوهاوس«ويژه 

شكل گرفته بود آه هنرمند مي تواند آارگزار تغيير باشد،باوري آه بعدها در فرمان                        خط مشي آلي ليزيتسكي با اين باور         
او آه يك يهودي بود،زندگي هنري خود را با طراحي آتاب آودك و در تالش براي شناساندن                  .او خالصه شد  »  آفرينش هدفمند «

 و در آن مقطع قوانين ضد يهودي خود          فرهنگ يهودي در روسيه آغاز آرد؛روسيه اي آه در شرف تجربه تغييراتي عظيم بود                
 سالگي به تدريس پرداخت،وظيفه اي آه بخش بزرگي از زندگي اش به آن اختصاص                        ١۵ليزيتسكي در    .را آنار گذاشته بود     

هنگامي آه رشته آثار متعددي از        :يافت و سال ها در مدارس و محيط هاي هنري با سرعتي زياد ايده هايش را انتشار مي داد                        
آار مي آرد، و حتي وقتي آه          »  يونوويس«ي مي گذاشت، وقتي با ماله ويچ در راس گروه هنري سوپره ماتيستي                     خود برجا 

وي نوآوري .مقام رايزن فرهنگي در وايمار آلمان را پذيرفت،در آار مشترك و اثر عمده اش بر جنبش هاي باوهاوس و د استيل               
نتاژ،طراحي گرافيك و طراحي آتاب آثاري در خور احترام خلق آرد            هاي مهمي انجام داد و در زمينه هاي خط نگاري،فوتومو          

 ،در يكي از آخرين آثارش ،مردم        ١٩۴١او اين همه را تا بستر مرگ ادامه داد؛ جايي آه در               .و تحسين جهاني را به دست آورد       
 .شوروي را به ساخت تانك هايي بيشتر براي جنگ بر ضد نازي ها فرا مي خواند

 
*** 

 
 آيلومتري جنوب شرقي        ۵٠ در پوچينوك،يك شهر آوچك يهودي نشين در                      ١٨٩٠ نوامبر  ٢٣ار مارآوويچ در                الز

نزد پدربزرگ و مادربزرگش       )  بخشي از بالروس آنوني      (او آودآي اش را در اسمولنسك و ويتبسك              .اسمولنسك به دنيا آمد      
 سالگي نزد يك هنرمند     ١٣ي به نقاشي داشت و از       از آودآي شور و شوق فراوان     .گذراند و در دبيرستان اسمولنسك تحصيل آرد      

 سالگي اين ليزيتسكي بود آه خود به شاگرداني تعليم مي                   ١۵دو سال بعد،يعني در        .  يهودي محلي،به نام يهودا پن،تعليم ديد         
ودي  آوشيد براي ادامه تحصيل به يك آآادمي هنري در سن پطرزبورگ برود اما عليرغم قبولي در آزمون ور                         ١٩٠٩در  .داد

موفق به انجام اين آار نشد،چرا آه حكومت تزاري تنها به تعداد محدودي از يهوديان اجازه ادامه تحصيل در سطوح عالي                                    
 .آموزشي را مي داد

        مانند بسياري ديگر از يهودياني آه آن زمان در امپراطوري روسيه زندگي مي آردند ليزيتسكي روسيه را براي تحصيل                    
مدتي را در پاريس    »!پريشان اروپا بود  « او به گفته خودش       ١٩١٢در طول بهار    .ي به مقصد آلمان ترك آرد      مهندسي و معمار  
 آيلومتر را با پاي پياده در ايتاليا پيمود و با طراحي از مناظر و بناهايي آه مي پسنديد هنرهاي تزييني                       ١٢٠٠به سر برد و بعد      

 نمايشگاهي توسط اتحاديه هنرمندان سن پطرزبورگ به نمايش در                    در همان سال بعضي از آثارش در             .را تجربه مي آرد      
او تا وقوع جنگ جهاني در آلمان اقامت داشت و با شروع جنگ                      .آمد،امري آه قدمي اول براي ليزيتسكي محسوب مي شد              

آتندينسكي همراه با بسياري از هم وطنانش،از جمله بعضي از هنرمندان مهاجر روسي االصل مانند مارك شاگال و واسيلي                              
 .ناچار به بازگشت به روسيه شد



  Artcult12                                                        ١٢ آرت کالت شماره  نشريه الکترونيکی  

- 4 - 

        ليزيتسكي به مسكو رفت و در پلي تكنيك ريگا،آه به دليل جنگ به مسكو انتقال يافته بود،مشغول شد؛ديپلم معماري                                   
در عين حال با اشتياق به فعاليت در زمينه فرهنگ                .گرفت و به سرعت در شرآت هاي مختلف معماري مشغول به آار شد                    

دولت جديد قوانيني آه انتشار متون عبري را منع مي آرد              .با سقوط رژيم تزاري رنسانسي در حال وقوع بود           .ي پرداخت يهود
نمايشگاهي از نقاشي هاي هنرمندان يهودي محلي ترتيب              .به اين ترتيب ليزيتسكي خود را وقف فرهنگ يهود آرد                 .لغو نمود 

 و تزيينات آنيسه هاي قديمي بپردازد و هم چنين تصوير سازي چندين آتاب               داد،به ماهيليو رفت تا به مطالعه در مورد معماري         
اين آتاب ها اولين تجربه ليزيتسكي در زمينه طراحي آتاب بودند،عرصه اي آه او به نوآوري هايي                      .آودك را به عهده گرفت     
 .بسيار در آن دست يافت

در »يك مكالمه روزمره  «ري خود آميخته بود،در آتابي به نام              اولين طرح هايش،آه در آن حروف عبري را با استعداد هن           
آه بازگويي تصويري يك آواز يهودي فراموش شده بود،شگردهايي در            »يك بز «او در آتاب بعدي اش     . انتشار يافت  ١٩١٧سال  

يتسكي حروف را   در اين آتاب ليز    .حروف نگاري به آار بست،تكنيك هايي آه بعدها نيز گاه به گاه مورد استفاده قرار مي داد                      
در تصوير صفحه آخر او دست قوي خداوند را آشيده              .مانند شخصيت هايي آه  حروف به آنان مربوط بود رنگ آميزي آرد                 

اين بازنمايي با رهايي يهوديان پس از پيروزي         .بود آه در حال آشتن فرشته مرگ بود،فرشته اي آه تاج تزار را بر سر داشت                  
 بط بودبلشويكها در انقالب روسيه مرت

 
*** 
 

     Avant gardeسوپره ماتيسم 
 

 به دعوت مارك       ١٩١٩ليزيتسكي در سال           
شاگال،نقاش يهودي ديگري آه به عنوان                        
آميسر امور هنري برگزيده شده بود ،به                          
ويتبسك بازگشته و به تدريس گرافيك و                             
معماري در مدرسه هنرهاي خلق                                          

شاگال هنرمندان ديگري را نيز به آن           .پرداخت
جا دعوت آرده بود،از همه مهمتر نقاش و                     
نظريه پرداز هنري آازيمير ماله ويچ و                           

ماله .همچنين يهودا پن استاد سابق ليزيتسكي را         
ويچ گنجينه اي از ايده هاي نو با خود                                  
داشت؛پس از امپرسيونيسم،پريميتيويسم و                    
آوبيسم،ماله ويچ ترويج جسورانه ايده هاي خود       

او .آغاز آرده بود      درباره سوپره ماتيسم را              
بازنمايي اشكال طبيعي را آنار گذاشته و به                  

ماله ويچ بنا    .فرم هاي هندسي روي آورده بود         
بر عقايدش به روش مدرسه باز تدريس مي آرد،شاگال اما روش هاي آالسيك تري را مي پسنديد و ليزيتسكي بين دو هنرمند                             

اندآي بعد  .ماتيسم ماله ويچ شد و نقاشي سنتي يهودي را آنار گذاشت           سرانجام ليزيتسكي مجذوب سوپره     .مخالف قرار گرفته بود   
 .شاگال مدرسه را ترك آرد
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بعضي از مهمترين   .    پس از آن ليزيتسكي آامال به سوپره ماتيست ها پيوست و با هدايت ماله ويچ به گسترش آن آمك آرد                            
سفيد ها را با تيغه سرخ خرد         «:١٩١٩ري تبليغي در سال      آثار او متعلق به همين دوره اند،از جمله شايد مهمترين اثرش،پوست              

يعني سلطنت   »  سفيدها«يعني آمونيست ها و انقالبيون،و           »  سرخ ها  «در آن هنگام روسيه درگير جنگي داخلي بين                 .»!آن
ن شكل  تصوير تيغه سرخ،شكل سفيد را در هم آوبيده و خرد آرده بود و به ساده تري                         .طلبان،محافظه آاران و ليبرال ها بود        

اين اثر همچنين به اشكال      .ممكن پيامي نيرومند را منتقل مي آرد آه مخاطب در درك آن نمي توانست ترديدي به خود راه دهد                       
ساده اي آه براي نقشه هاي جنگي استفاده مي شدند اشاره داشت وبا نمادگرايي سياسي اش براي ليزيتسكي گامي فراتر از                                    

 :او خود قيد آرده است. بودسوپره ماتيسم بي طرفانه ماله ويچ
 
وقتي نقاش نشانه اي را با قلمش خلق مي آند،اين شكل نه نشانه اي مشخص از چيزي تمام شده يا موجود بلكه نمادي از                                  ...«

 »...جهاني نوين است؛جهاني آه با مشي خلق ساخته مي شود
 

گروهي آه با عمر آوتاهش بسيار اثرگذار         .آردپيوست و در آن نقشي محوري ايفا           »  يونوويس«ليزيتسكي به گروه هنري          
شناخته مي شد،آانوني سوپره ماتيستي از هنرمندان و اساتيد و                  »  مولپوسنوويس و پوسنوويس   «اين گروه آه قبال به نام          .بود

 روي باله اي سوپره         ١٩٢٠گروه در     .را برگزيد  »  يونوويس«دانشجويان بود آه با تشكيل مجددش به رهبري ماله ويچ نام                    
آار »  پيروزي فراسوي خورشيد   «تيستي با رقص آرايي نينا آوگان و درآمدي بر اپراي فوتوريستي مهم الكساندر آروچنيخ                    ما

جالب آن آه ليزيتسكي و ديگر اعضاي گروه مسئوليت و اعتبار هر آن چه در گروه انجام مي گرفت را مشترآا پذيرفته                                .آرد
با مربع سياه تنها آه بزرگداشتي براي اثري ساده از رهبر گروه ماله ويچ                   .اغلب قطعات توسط يك تكخوان اجرا مي شد          .بودند
 نقشي محوري در گسترش سوپره ماتيسم ايفا آرد و مجسمه اي از  ليزيتسكي را به                        ١٩٢٢يونوويس تا فروپاشي اش در        .بود

 .عنوان يكي از آثار برجسته آوانگارد روس به جاي نهاد
آثا سوپره ماتيستي متفاوتي به شيوه خود پرداخت،مجموعه اي از نقاشي هاي انتزاعي و                              پس از اين ليزيتسكي به خلق            

الزمه آنكاش ليزيتسكي در زبان تصويري سوپره ماتيسم بود،با المان هاي                 پرو اون    .مي ناميد »  پرو اون «هندسي آه خودش   
 ٢با اشكال و فرم هاي         :ح پيش مي رفت    در آن مقطع سوپره ماتيسم عموما در سط           .فضايي و چشم اندازهاي متغير و چندگانه         

وي در طي بيش از نيم        پرو اوني   آثار  . بعد گسترش دهد    ٣اما ليزيتسكي با طبع معماري اش آوشيد سوپره ماتيسم را تا                .بعدي
در اين آثار عناصر اساسي معماري،همچون        .. بعدي تكامل يافتند    ٣دهد از نقاشي ها و ليتوگرافي هاي ساده و به آثاري آامال                   

 .حجم،جرم،فضا و ريتم،همراه با ايده هاي جديد سوپره ماتيستي به چشم مي خوردند
يكي گروهي  :  سوپره ماتيسم در حال تقسيم شدن به دو گروه ايدئولوژيك بود           »  يونوويس« تقريبا هم زمان با انحال        ١٩٢١    در  

 آه با نگاهي ابزاري آن را در خدمت جامعه            آه سوپره ماتيسم را به نوعي يوتوپيايي و روحاني مي خواستندو ديگري گروهي               
ليزيتسكي آه عضو هيچ يك از اين دو نبود، با پذيرش مقام رايزن فرهنگي به برلين رفت و ارتباطاتي بين                                         .مي خواستند  

 هنرمندان روس و آلماني برقرار آرد و با همكاري با نشريات و مجله هاي بين المللي ،به عنوان نويسنده و طراح،آوانگارد                                 
وش گرنشتاند  «او همچنين با همكاري ايليا ارنبورگ ،نويسنده روس يهودي،گاهنامه بسيار اثرگذار                  .رابيشتر به جهان شناساند    

 :او در اولين  مقاله نوشت.را به زبان هاي آلماني،فرانسوي و روسي انتشار داد» ابژه
 
ين پيروزي را نه فقط در اقتصاد نوين و توسعه                  ما پيروزي ساختارگرايي را براي زمانمان ضروري مي پنداريم، و ا                   ...«

هنر ساتارگرا را پشتيباني خواهد آرد،هنري آه نه در پي آراستن                وش .صنايع،آه در روانشناسي هنري معاصرانمان مي يابيم       
 »...زندگي،بلكه در صدد سامام بخشيدن آن است
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س او به شدت مشغول بود؛طرح هايي تبليغي برا                 در سوي  .براي معالجه سل به سويس رفت          ١٩٢۴ليزيتسكي در سال              
و متوني از ماله ويچ را از روسي به آلماني                )  چرا آه براي درمان سل به پولش نيازمند بود             .(اجرا آرد »  صنايع پليكان «ي

 آه دولت سويس با تمديد ويزاي او موافقت          ١٩٢۵در سال   .ترجمه نمود و به سختي بر روي خط نگاري و عكاسي متمرآز شد              
 . به تدريس طراحي داخلي،فلزآاري و معماري پرداخت١٩٣٠نكرد ،ليزيتسكي ناگزير به مسكو بازگشت وتا سال 

،يك مجله تبليغي شوروي ،را آغاز آرد،هر بار با تمرآز بر                 »  اتحاد جماهير شوروي در سازندگي      «     وي سپس فعاليت در    
د،آغاز يك سري اصالحات،ارتش سرخ و مسايلي از اين              احداث يك سد جدي     :  روي موضوعي آه براي استالين اهميت داشت          

 بيماري سل ليزيتسكي دوباره بازگشت،اما او دست از آار نكشيد،يكي از آخرين آثار او پوستري بود در زمينه                      ١٩۴١در  .دست
  .  در مسكو درگذشت١٩۴١ دسامبر ٣٠او سرانجام در »!تانك هاي بيشتري به ما بدهيد«:جنگ جهاني دوم، با عنوان
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 هذيان هزاره سوم : از جانوميد تا سالو 
 امين قضايی

اگر جايگاه زئوس سرور خدايان در کوهستان اولمپ باشد قاعدتا اين عقاب                  
. خواهد بود که جانوميد زيبا روی را به نزد زئوس دوجنسگرا خواهد برد                      

ه فرازمينی  پيوند می          همجنسگرايی با فراروی و صعود انسان به جايگا                 
زئوس عاشق جانوميد ، عاشق يک موجود فانی شده  است پس به                       .  خورد

نقاشی کورجيو جهان     .  عقاب دستور می دهد تا او را به نزد وی بياورد                       
زمينی را با نماد حيوانی آن يعنی سگ و جهان بهشتی و  آسمانی را با نماد                      

   عقاب بلند پرواز که از           .آن يعنی عقاب نمايش می دهد        )  توتم ؟ (  حيوانی  
همه به خورشيد نزديک تر است به شکار موشهای يهود می پردازد که در                     
زير زمين النه می کنند و در شنبه سياه  بی توجه به روز مقدس به جويدن                        

و البته شما اشتباه نکرده ايد اين همان             .ريشه های پست گياهان مشغول اند           
رگزيدگان را به نزد خدايان می برد و         عقاب فاشيسم است که از روی زمين ب        

نوعی گزينش ابرانسانی هاليوودی     .  شربت جاودانگی را به آنان می خوراند         
. با مشارکت توده ها که  در عين حال عدم دخالت آنان را تضمين می کند                         

چشم انداز نظاره گرانه و از باال به پايين عقاب برای شکار موشها بی اندازه                 
ين عقاب است که از خورشيد آرمان های حقيقت دفاع می            الزم است و البته ا    

اين عقاب  با شير چاقو کش جلوی خورشيد در پرچم مقدس  و کثيف                        .  کند
هميشه نوعی جانور پساتوتمی با ريشه های           .  ايران نيز مشابهت هايی دارد       

به ياد داشته باشيد که شيهه      .  آسمانی و خورشيدی نماد قدرت و پادشاهی است        
و .  ر گاو  به ترتيب داريوش و فريدون را به پادشاهی رساند                     اسب و  شي      

 . امروز هم  عرعر خران  متعصب
فيلمی از پازولينی ،     )     ساد - روز اسارت در زندان سدوم          ١٢٠(  در سالو    

رئيس جمهور  فاشيست يک همجنسگراست و همواره سليقه  جنسی متفاوتی                
 دزدش با رئيس جمهور     آيا زئوس همجنسگرا و عقاب بچه      .  را بروز می دهد   

متافيزيک  بر مبنای همجنسگرايی      .    فاشيست همجنسگرای پازولينی نسبتی دارد ؟ هيچ حلقه گمشده ای اين وسط وجود ندارد                    
 .بی چون و چرا . استوار است 

.   وانتهای متافيزيک ابتدا    .  متافيزيکی و سکوالر اين روند هستند     )  و پسا (   اسطوره جانوميد و سالوی پازولينی دو اسطوره پيشا         
در چارچوب انديشه بشری در نظام طبقاتی ، رابطه انسان با طبيعت همواره به صورت رابطه دگرجنسگرای مرد با زن                                      

مرد زن  .  مرد زن و طبيعت را مصرف  و مبادله می کند            .  مرد از  آغوش زن و طبيعت بر می خيزد             .  رمزگذاری شده است    
مرد زن و طبيعت  را کم خرد و کور می               .  رای اندو هيچ انديشه و استقاللی قائل نيست          مرد ب .  طبيعت را تصاحب می کند     =  
در .  حتما پيش از مريم مقدس آفرينش معجزه وار پدری مقدس در کار بوده است               .  حتما پيش از طبيعت خدايی بوده است         .  داند
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اين رابطه هرگز رابطه    .   رمزگذاری می شود   مقابل رابطه انسان و خدايان به طرز زيرکانه ای به صورت رابطه همجنسگرايی             
 . ای زمينی نيست بلکه آسمانی و از پايين به باالست درست مانند ابعاد تابلوی مسخره کورجيو 

بلوغ و تکامل کودک از طفلی در آغوش مادر به مردی مستقل  به صورت صعود و تعالی انسان از آغوش طبيعت اسطوره ای                         
همجنسگرايی راهبان  انحراف جنسی ناشی از حذف و سرکوب تمايالت           .   گونه کژديسه شده است    به موجودی استعاليی و خدای    

اين به اصطالح انحراف جنسی سايه همجنسگرايی است که تمامی پيکره منطقی متافيزيک بر آن استوار شده                            .  جنسی نبود    
کوالر خود به ساخت ابرانسان برگزيده       اگرچه زئوس و رئيس جمهور فاشيست هر دو به لطف قدرت کامال فيزيکی و س                 .  است

نيچه به رغم    .  مشغول اند اما برای جهان متافيزيکی مسيحيت  اين قدرت خود را در پشت اراده به حقيقت پنهان کرده است                               
آشکار نمودن کژديسگی قدرت به حقيقت ، بعد متافيزيکی يعنی  طبقاتی آنرا حفظ می کند وبدين ترتيب شايد سالو اين بارگاه                                

طبيعت نيست و برای نيچه همچنان         /  همچنان هيچ اميدی به رابطه انسان           .  کوالر واقعی زئوس بتواند از نو  شکل بگيرد             س
پس انچه باقی می ماند ان است که بار ديگر خدايان ، لذت های جنسی منحط خود را برای بندگان خود                             .  حقيقت دنيا زن است    

با اين وجود سالو     .   ، ابژه های جنسی خود را با عقاب هايشان دست چين نمايند                   آشکار کنند و مانند فاشيست های  فيلم سالو            
فاشيسم اسالمی و تروريسم     .  هذيان گويی بورژوازی از يک جامعه طبقاتی سکوالر         .  همچنان هذيان هزاره سوم باقی می ماند          

وقتی کسی به مذهب       .وپاشی متافيزيکی اند   و از سوی ديگر بنيادگرايی نئوپروتستانی کاخ سفيد ، دو هذيان بنيادين  ، دو فر                        
اعتقادی نداشته باشد ، مذهب نابود نمی شود بلکه در آخرين تاللوی خشونت و مرگ ، آخرين هذيان و هراس از                                                     

هر .      ما با يک مذهب سختگير روبرو نيستيم ما با يک مذهب منحط روبروييم                   .همجنسگرايی  درونی اش باقی خواهد ماند        
بنيادگرايی اينک درونی ترين  اراده های فاشيستی             .    ی يک متعرض واقعی ، يک سالوی درونی شده است                بنيادگرای مذهب 

مسئله اين است که با وجود فروپاشی گريزناپذير متافيزيک چگونه می توان جامعه طبقاتی                .  منحرف خود را  آشکار می سازد         
اهی کاذب در خواهد آمد ؟ آيا اجبارا سبک زندگی طبقه              را حفظ نمود؟ خواست قدرت طبقه برتر به  صورت چه نوعی از آگ                  

برتر به صورت ضيافت رسانه ای و  سادومازوخيستی سالو در نخواهد آمد ؟ آيا بورژوازی مجبور خواهد شد چهره فاشيستی                          
و در نهايت اين    .  نظام خود را عريان کند ؟ اسالم و مسيحيت بدون متافيزيک چه خواهند شد  ؟ فقط تروريسم  وبنيادگرايی کور                     

 آيا روزی طبقه برتر مانند مارکی دو ساد  بايد اعتراف کند که لذت او جنايت است؟ : هذيان تصور وحشتناکی است 
متافيزيک .  دگرجنسگرايی و انکار همجنسگرايی استوار شده است           )  و بنابراين تاييد ضمنی     (   متافيزيک بر مبنای سرکوب        

متافيزيک همجنسگرايی را انکار می کند و همزمان منطق های              .    سگرايی را می بلعد    دگرجنسگرايی را لگد می زند و همجن        
متافيزيک دگرجنسگرايی را کنترل و سرکوب می کند و              .خود را بر منبای سويه های قدرت  وزيبايی آن استوار می سازد                      

بنابراين در يک بعد ، رابطه       .  ی کند همزمان تمامی نهادهای اجتماعی خود را حول اين رابطه و با هدف توليد مثل متمرکز م                     
شکل می گيرد و در بعد ديگر رابطه بندگان و طبيعت مادی در يک                 ...  خدايان و بندگان با منطق های متافيزيکی  ، سياسی و             

چ اين کارگران  به کارفرما هي       .  رابطه انسان و طبيعت هيچ نيازی به رابطه خدايان  وبندگان ندارند                .  نظام توليدی واجتماعی     
اگر روزی متافيزيک نابود شود خدايان باز هم            .  اين بی نيازی  عقالنيتی است که بايد نابود يا پنهان شود                   .  احتياجی ندارند    

اگر مذاهب به هذيان     .  مجبور اند عقاب های فاشيست خود را به بهانه شکار موش های مزاحم  در آسمان به پرواز در آورند                           
 .مارکی دو ساد: هراس از آشکار کردن  شخصيت واقعی شان . استگويی شبيه اند به خاطر اين هراس 
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 پي ريزي يک انقالب
 سيمون ديويس

 گراناز رستمي:برگردان
 

  و انقالب اکتبرهآوانگارد روسيجنبش بررسي اجمالي رابطه 
يستي خود که نقاشي را به       ماته  سالي که مالويچ از آثار سوپر        . آغاز گشت  ١٩١۵نري آوانگارد روسيه حدودًا از سال         جنبش ه 

براي رسيدن به   .  انتزاع محض تقليل داده بود پرده برداشت، تصاوير از هر آنچه که متعلق به دنياي مجسم بود رهانيده شده بود                     

 روس ها آغاز    توسطاين نخستين جنبش آوانگارد بود که          .دنياي مجسم به کناري زده بود      ،  جهاني از احساسات ناب و پرشور        

 BLACK" تابلويي به نام       ١٩١۵شايد معروفترين اثرنمايشگاه      .  لد جنبش هاي آوانگارد ديگري را در پي داشت             گشت و تو   

SQUARE"      مربعي سياه روي يک مربع سفيد و کمي بزرگتر که حاشيه            .    باشد)  ماتيسته  نام واقعي  اثر سوپر     (  مربع سياه 

در   يزان شده بود که گويي شمايلي است در يک خانه دهقاني،                اين تابلو طوري آو    .  اي را در اطراف آن به وجود آورده بود             

. حرکتي براي رهايي از دنياي زميني        ماتيسم را چون اشتياقي سرشار براي فضا ارائه کرد،           ه  مالويچ،سوپر.  گوشه بااليي اتاق  

 .روحانيتي وراي همه آن  چه که تا آن زمان ديده شده بود

خورد که    الکساندر رادچنکو و والديمير تاتلين  به چشم مي          سکي،يتامي چون ال ليز   عصران  مالويچ اس     در ميان شاگردان و هم    

تاتلين پس از تحصيل هنر        .را در سالي که نمايشگاه مالويچ گشايش يافت، رهبري مي کردند             )  ساختارگرا(جريان کانستراکتيو   

تاتلين به فرم و پيام     .  ه پيکاسو را ديده بود     به روسيه بازگشت، در حاليکه مجموعه آثار نقش برجست          ١٩١٣در پاريس در سال        

بيش از بازنمايي اثر عالقه مند بود و خود به خلق مجموعه آثاري تو نشسته دست زد که به آثار پيکاسو شباهت داشتند با اين                                 

جلب سياري را   آن ها توجه ب     .تفاوت که در چهارچوبي بدون قاب قرارداده شدند و پالن تصاوير تا فضاي بيننده پيش آمده بود                     

ايدئولوژي هنر وارد   بر سر   دوستان يکديگر بودند  تاتلين و مالويچ که تا اين زمان        .   و نام کانستراکتيويسم را بر خود نهادند       کردند

تاليستي روي داد   يدر فوريه آن سال يک انقالب کوچک اما کاپ          . ادامه پيدا کرد   ١٩١٧رقابتي شدند که تا بعد از انقالب بلشويکي         

پس از انقالب هم تاتلين و هم مالويچ دست به تاسيس مدرسه هنري                    .  الب حقيقي در اکتبر همه چيز را تصاحب کرد                اما انق 

در هلند بود حال آنکه       )  نوشکل گري   (Destijl  مکتبماتيست مالويچ در سبک و نه در ايدئولوژي شبيه              ه  مدرسه سوپر .زدند

انقالب اکتبر مرحله اول انقالب  پرولتاريا بود که تا حدودي به                    .ط بود    وس آلمان مرتب   امدرسه کانستراکتيويست تاتلين با باه       

 هردو مدرسه در يافته بودند .وجود نداشت هيچ استثنايي در اين مورد ،سبک هاي چالش گر، نو و راديکال نگرشي منفي داشتند        

ن کمونيست هنرمندان را نخبگان جامعه       نودولتمردا.  که بايد ارزش هاي خود را به ثبوت رسانند بنابراين لب به سخن گشودند                   

 . تغيير اين نگرش دولتمردان نسبت به هنرمندان را سبب شدبروز مسائلي. مي دانستند 

رادچنکو از طرح اين واقعيت که هنرمندان چپ گرا نخستين افرادي بودند که با رفقاي بلشويک همکاري نموده اند به خود مي                         

هنگامي که آنها  روزهاي اوج خود را گذرانده بودند و رفته رفته  به روزهاي                      (١٩٢٢ در   مانيفست کانستراکتيويست ها  .  باليد
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اين نکته را اذعان کرد که جنبش در کل در پي ساختن محصوالت روشنفکري فرهنگ کمونيستي                 )    افول خود نزديک مي شدند    

شايد به همين خاطر آزادي بيشتري به آنان           .شتجو حاکم در ميان آوانگاردها کامًال ايده آل هاي بلشويک ها را در بردا                .  است

يکي از هم قطاران چندين تن از         .  هنرمندان چپ احساس مي کردند که از هر جهت مورد حمايت دولتمردان هستند                 .  اعطا شد 

 اين هنرمندان در نامه اي در همان زمان مي نويسد  ، تمام هنرمندان جوان صرف نظر از اين که تا چه حد خالق و تجربي                                    

آن ها از تحقق بخشيده شدن روياهايشان سخن به ميان مي آوردند و خشنود از عدم مداخله سياست                     .هستند جدي گرفته مي شوند    

شايد رويايي کودکانه بود،     .  بود که در ارائه آثارشان از آزادي مطلق برخوردار بودند            اين نخستين بار  .و قدرت درکارشان بودند   

ان مدتي با ايده هاي نوين شان تاختند تا اينکه قدم در راهي گذاشتند تا به وسيله هنر انقالب را                              آن.    اما بسيار آزادي خواهانه    

 .ياري رسانند

ماتيست هاي طرفدار مالويچ در تالش براي         ه  سوپر.  ماتيستها و کانستراکتيويسم ها روش هاي متفاوتي در پيش گرفتند              ه  سوپر

مدرسه تاتلين نقاشي روي    .  سنت ها را شکستند و فرهنگ کهنه را به کناري زدند             خلق بينشي کامًال نوين و جهاني نو ، تمامي            

ي مي دانست که مي بايست کامًال از بين برود اما با رويکرد رياضي وار و فايده گراي هنر کنار                                     ي بورژوا  امری  را پرده

شيوه آنان  .  زومات جامعه جديد زدند     مهندسي و معماري آموختند و دست به طراحي هنرمندانه ، کارکردي و بي تجمل مل                .آمدند

براي دولتمردان نوپايي که با     .  به کار آمد و به خاطر آفرينش هاي هنري براي توده ها بيشتر و بيشتر مورد توجه قرار گرفتند                      

تا بدل به شهروندان  آرماني حکومت       (پرسش هايي چون چگونگي شکل دهي جامعه شورايي نو وچيستي نيازهاي فکري مردم               

 مي کردند، به نظر مي رسيد اين هنرمندان توانايي و ذکاوت تحقق روياهاي آنان را داشتند و                       مدست و پنجه نر    )  اها شوند شور

ماتيست نيز ايده هاي قابل استفاده اي داشتند اما                       ه   گرچه سوپر  .  در پي ارائه تعريفي رسمي از هنر پرولتاريا بودند                          

تسکي ، بوخارين و لنوچارسکي و سايرين مخالف کنترل دولتي هنر بودند و                      ترو.  کانستراکتيويست بهتر به نظر مي رسدند         

مفتخر از همراهي خود هنرمندان ، مصمم به ياري آن ها ، کمپين هاي تبليغاتي به راه انداختند که براي آموزش توده ها                                           

 .ضروري به نظر مي رسيد

 دولت نياز داشت تا طبقه کارگر را به آگاهي عمومي                  تروتسکي معتقد بود که هنر مي بايست به حال خود گذاشته شود اما                     

 .برساند چه از منظرسياسي و چه از نظر تکنولوژيکي

طراحي پوسترهايي با ارائه پيام     .  ناتواني بسياري از مردم در خواندن جزوات سياسي واقعيتي بود که سبب بروز مشکالتي شد                 

کانستراکتيويسم هنر غالب گشت ، در          ٢٠از دهه    .ه نظر مي آمد    هاي تصويري براي برقراري ارتباط با توده ها ضروري ب              

ماتيسم ه  سوپر.  اصل به اين خاطر که قادر به ترکيب هنر پوستر با هنرهاي زيبا بود و آن را به توده ها عرضه مي کرد                                        

 BEAT THE WHITES WITH THE RED"سکي  تيز ال لي  ١٩١٩پوسترهاي انتزاعي اندکي منتشر کرد مانند پوستر          

WEDGE.."اما در ميان قدرت تبليغاتي شاگردان تاتلين نتوانستند جايگاهي به دست آوردند  . 

از روحانيتي عميق که ايده آل هاي زيبا شناختي جديد را زير پا مي گذاشت و اين دليل ديگري                     بود  ماتيست ها ملهم    ه  آثار سوپر 

 کانستراکتيو را به ديده ابزاري      ، را تنها به چشم هنر مي ديدند         ساير هنر ها   که   دولتمردان در حالي    .  بر عدم محبوبيت آنان بود    

خيلي ساده است چرا    ; يا نه    هستندلنين مي گفت که نمي داند آيا اين فرم هاي هنري متعالي ترين تجلي نبوغ هنري                 .مي نگريستند 
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ت و رضايت به او دست نمي          که او از درک آنان عاجز بود و همچنين اظهار مي کرد از ديدن هيچ يک ازآن ها احساس لذ                            

بعالوه گرچه آزادي کامل حق هر هنرمندي است  اما اين بدان معنا نيست که حکومت آزاد دستورکار آن را همچنين صادر                       .دهد

) اين دوره (استالين بعد ها اين را به معني کنترل شديد و محض هنر قلمداد کرد که منجر به تصفيه هاي خونين بازماندگان                        .  کند

 .شد

 اينجا منظور اين نيست که کانستراکتيويسم انتزاعي نبود اما                  در

آنان موفق به کنار گذاشتن سليقه        .در عين حال کارکردي هم بود         

شخصي شان در طراحي کاال ها شدند و شيوه اي منطقي را در                   

 تاتلين با طراحي      ١٩٢٠از سال    .طراحي هاي صنعتي برگزيدند     

مثًال بخاري را    .  کردهاي هنري خود توجه دولتمردان را جلب              

طراحي کرد که با کمترين سوخت بيشترين گرما را توليد مي                       

در سال  .وي همچنين براي توده ها لباس کار طراحي کرد              .  کرد

 به  تاتلين        خلق   دايره آثار هنري کميسارياي روشنگري          ١٩١٩

اين شايد  .ماموريت داد يادبودي براي بين الملل سوم طراحي کند            

بسيار عظيم  .  تلين باشد گرچه هرگز ساخته نشد      مشهورترين اثر تا  

شکل دو  .  تر از برج ايفل بود و هزينه ساخت آن بسيار گزاف                   

 درجه و   ٧٠مار پيچ متحد المرکز رو به سوي آسمان با زاويه اي            

نمادي از رسيدن جامعه نوين به اهداف        .  ارتفاعي برابر ثلث مايل   

رت بنا شد اما طرح     بناهاي کانستراکتيويستي به ند   .  يوتوپيايي خود 

 .ماتيست هرگز بنا نشده هاي سوپر

 

 سال ديگر يا حداکثر تا ٩ به روزهاي اوج خود رسيد و مي رفت که آرام آرام کنار گذاشته شود و تا              ١٩٢١ کانستراکتيويسم در   

ه در هنگامه انقالب حياتي     محبوبيت آنان خيلي تقليل پيدا نکرد اما تاثير هنري آن ها ک            .  آغاز تصفيه هاي استالين در صحنه بود       

تمرکز .  جنگ جهاني اول پايان يافته بود و رهبران انقالبي ديگر دولتي رسمي بودند              .  به نظر مي رسيد ديگر ضرورتي نداشت       

.  تغيير يافته بودشورویيادبود به پوسترهاي تبليغاتي سياست هاي اقتصادي نوين و صنعت سينمايي         بناهاي  از تبليغات جنگي و     

ها نيز ديگر مردم را به مانند انسان مي ديدند تا واحدهاي انقالبي و دست به استفاده از هنر کاربردي در                                      کتيويستکانسترا

پوسترهاي سياست هاي     .  جورج و والديمير استرنبرگ معروفترين کانستراکتيو هاي اين دوره بودند                     .  نواحي شهري زدند    

. کردند اما شهرت اصلي آن ها به خاطر طراحي پوسترهاي فيلم بود                يتسکي طراحي مي     زاقتصادي را به شيوه رادچنکو و لي         

افرادي چون آيزن اشتاين و ورتفو و برادران استرنبرگ  دنباله روي               صنعت سينماي روسيه بسيار تجربي و راديکال شده بود،         

 .هاي فوق العاده نزديک نما;آن ها همچنين مسئول تغيير تکنيکي  هنر گرافيک  و عکاسي در سطح جهاني بودند .آن بودند
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ماتيست ه  در ميان سبک هاي مختلف همچنان هنرمندان سوپر         . کنار گذاشته شد   ٣٠جنبش هنري آوانگارد آرام آرام تا اوايل دهه         

خزانه ديگر خالي   .  کانستراکتيو به خلق آثار قابل توجهي دست زدند اما ديگر روزهاي مستي آور انقالب ونوآوري گذشته بود                   و

آثار هنري    . و معماري و نمونه هاي باشکوه هنر توده ها باقي نمانده بود                   يديگر پولي براي يادبودهاي عظيم هنر        .  شده بود 

 سال بر سر هنر آمده بود اين هنر نوپا          ١۵در مقايسه با آنچه که در اين          .بسياري گرچه مورد پسند واقع نمي شد، خلق مي شدند         

از بسياري جهات    .  مردم دوباره نقاشي ها را قاب کردند           .ه صحنه باز گشت    نقاشي روي بوم دوباره ب      .  وضعيت خوبي داشت   

 .هنر يا هنر سياسي برندگي خود را از دست داد

دهقاني از منطقه اي دورافتاده که عقايدش درباره هنر به سان بچه گربه هايي در سبد دخترکي بود که                            .استالين در قدرت بود    

 استالين اتحاديه هنرمندان را در دست گرفت و ايزاک برودسکي را به              ١٩٣٢در  .  ستبه رقص در آمده ا     خلق   در مزرعه جديد  

برودسکي دانش آموخته نقاشي مدارس پيش از انقالب بود که از هرگونه هنر پس از امپرسيونيست بيزار                       .  رياست آن برگزيد  

ي هاي علني ترس آوري درباره هنرو              استالين سخنران  .  بود هنرمندان آوانگارد       خود به معناي فاجعه اي براي           بود و اين       

هنر بايد تصويري بوده و داراي پيام تبليغاتي باشد         .  هنرمندان ايراد کرد و اعالم کرد هنر انتزاعي بيش از اين قابل تحمل نيست              

هنر .  وي  گفت خواسته فرهنگ شوروي اين است که وقاحت و عنان گسيختگي از ارکان زندگي شوروي ها ريشه کن شود                               

 ١٩٣٢در    .تاليستي قديمي است که از درد احتضار خود مي گريد و بايد سر به نيست شودو چنين شد                       يرد همان هنر کاپ    آوانگا

در سال    جورج استرنبرگ پيش از آن که تحت تصفيه هاي استاليني قرار بگيرد در سانحه تصادف موتورسيکلت کشته شد،                            

 .بود در مسکو درگذشت مالويچ مردي که به جنبش آوانگارد زندگي بخشيده ١٩٣۵

اي از آنها ريزش کرده و به متفکراني راست انديش بدل گشتند و عده اي به ساير                                     عده.  آوانگارد ديگر يک پايگاه نبود        

رشد کرده وروز به روز بر تعدادشان          آنها.کشورهاي اروپايي گريختند، يا در آن جا ماندگار شده و يا سر از آمريکا درآوردند                  

مشابهت هاي  .  گذاشتند  نار گابو، روسکو و کاندينسکي و بسياري ديگر همچنان تاثيري ژرف بر دايره هنر مي               در ک .  افزوده شد 

 اين بود، هنر     ٢٠٠١اما تفاوت عمده آن ها در سال          .   وجود داشت  ١٩١۵زيادي بين جنبش آوانگارد روسي و دو انقالب سال             

 تا ساليان   جنايتکار رواني    يک تبدادي رقت انگيز و ساختگي بدست     باقي ماند و شکوه بيشتري يافت و  اما در طرف مقابل ، اس               

 .ادامه يافت طوالني
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 سينمای جنگ و شيوه تحليل ما" دره گرگها " 
 کاوه عباسيان و مرتضی خدمتلو
 تحليل هنری ، يک عملکرد سياسی

ال پيش آمد که آيا در مقاله ای که با پيش فرض هايی           چيزی  بنويسيم در ابتدا اين سئو      "  دره گرگها "وقتی قرار  شد راجع به فيلم        
قبلی و در فازی متفاوت از تحليل های معمول نوشته می شود می توان با مخاطب ارتباط مناسبی برقرار کرد يا الزم است در                            

 که به نظرمان رسيد     در نهايت بهترين شيوه ای    .  مسائل پايه ای را نيز باز کنيم        "  دره ی گرگها    "همان مقاله ضمن بررسی فيلم      
اين بود که از آنجايی که اين فيلم در محدوده ی سينمای جنگ می گنجد و  راجع به کليت اين سينما نيز بايد به توضيحاتی                                          

بحث سينمای جنگ و شيوه تحليل به کار رفته در مقاله را تا              "  دره گرگها "پرداخت ، در فالب يک مقاله قبل از مقاله ی تحليلی             
باشد که اين مقاله راهگشای ارتباط هرچه بهتر با مخاطب در مقاله              .   محدود يک مقاله اجازه می دهد باز کنيم            حدی که صفات  

 . ی بعدی و هم چنين مقاالت تحليلی هنری ديگر از اين دست در شماره های بعدی نشريه باشد 
ری داشته باشيم به فضاب غالب هنری وشيوه           برای پرداختن به شيوه ی تحليل مقاالتی از اين دست الزم است تا در ابتدا نظ                       

به محيط های هنری نگاهی بياندازيد ، به دانشکده های هنری ، گالری ها ، سالن های تئاتر ،                    .  های تحليل برخاسته از اين فضا     
يدايش  تا شکل    خيل هنرها انبوهی از آدمهايی را می بينيد که با هر کدامشان که به صحبت می نشينيد از بدو پ                      ..نمايشگاه ها و    

گيری و حال حاضر و حتی آينده ی همه هنرها برايتان سخن سرايی می کنند ، از تجربيات بی نظير هنری شان می گويند ، از                            
اما به محض اينکه خدای ناکرده به سراغ دغدغه های سياسی اجتماعی برويد ، سريعا رو                      ...  روابط هنری حرف می زنند و       
 امری فردی و  جدای ازسياست است ونبايد با چنين مقوالتی از قداست هنر کاست شروع به                          ترش کرده و درباب اينکه هنر       

فلسفه بافی می کنند، شما را دگم و متحجر و عقب مانده خوانده ، اعالم می کنند در دوره ی هرمنوتيک به سر می بريم ودر                                   
ی دوستانه تر اين توهمات سياسی اجتماعی را از ذهن            پايان نيز احتماال شما را به يک فنجان قهوه دعوت می کنند تا در فضاي                  

که با کوهی از     )  يا حداقل تا چند سال پيش         (  دانشکده های هنری پر است از دانشجويانی از طبقات فرودست               .  شما پاک کنند  
 دست از    درد و رنج و با هزاران دغدغه اجتماعی به دانشگاه می آيند ولی در تقابل با فضای حاکم يا سرخورده شده  و                                           

آرزوهايشان می کشند و يا در نهايت به صورت يک اخته ی فرهنگی برای هرچه بهتر نشخوار کردن توهمات هنری تحويل                             
اگه می خوای تو    :  "و اين تاثير رقت انگيری است که اين فضای حاکم بر تک تک اجزای خود می گذارد                    .  نظم حاکم می شوند   

تا در نهايت فضايی به وجود آيد که هرگونه دغدغه ی سياسی و اجتماعی را از                      "  اين کار باشی بايد همه چيزو فراموش کنی          
چنين فضايی مسلما هنرمند ، تحليلگر ، روزنامه نگار ، استاد ، نوچه ، دانشجو و          .  ذهن کسانی که در آن حضور دارند پاک کند        

ه عنوان عاملی ايدئولوژيک در ارتباطی           هواداران خاص خودش را نيز تربيت می کند تا تمام اينها در کنار يکديگر و ب                                
تنگاتنگ به بازتوليد يکديگر بپردازند و در چنين فضايی تحليلگر هنری نيز که از صدها فيلتر آشکارو پنهان و خوداگاه و                                    
 ناخودآگاه عبور کرده ، وقتی دست به قلم می برد به صورت خود به خودی تحليلش مطلبی بی مايه و به دور از هرگونه نگاه                              

اجتماعی خواهد بود که تنها به درد اين خواهد خورد که ستونی از نشريه ای پر طمطراق را به خود اختصاص  دهد تا هم از                                
 . لحاظ اقتصادی فايده ای داشته باشد و هم شهوت روشنفکری مخاطبانش را به بهترين نحو ارضا کند

ارد شده ايم و در نتيجه برای تحليلگر هنری نيز نقش و                 همانطور که آشکار است با موضع  و نگاهی سياسی به اين بحث و                    
يا با موضعی سياسی      :  موقعيتی سياسی قائليم ، يعنی می توان اينطور گفت که يک تحليلگر دو راه بيشتر در پيش ندارد                                     

ن توده ای فله ی     اجتماعی به سراغ اثر هنری رفته و با تحليل خود سعی کند گامی در راه آگاهی طبقاتی بردارد يا اينکه همچو                       
 . تحليلگران مد روز ، يا دروغ بگويد يا دست به تحليل های نظاره گرايانه و صرفا آکادميک بزند
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شايد بهتر باشد اينگونه بحث را روشنتر کنيم که در اينجا قصد داريم به توهم هنر بی طرف ، هنرمندی بی طرف و تحليل گر                              
چرا که معقتديم هر فردی در هر جايگاهی که قرار            .  ت تحليلی مان پايان دهيم       بی طرف حداقل در محدوده ی تعدادی از مقاال          

و در نتيجه تمام    ....  داشته باشد بنا به موقعيت طبقاتی اش می بيند، می شنود ، فکر می کند ، تحليل می کند ، تصميم می گيردو                       
ا ، بلکه در بسياری موارد در اليه های زيرين و به               آثار هنری نيز حاوی محتوياتی طبقاتی اند ، البته مطمئنا نه هميشه آشکار               

در سينما حتی يک زوم بی      :  "شايد نمود بهترش در اين جمله ی ژان لوک گدار باشد که می گويد                 .  صورت تاثيرات ناخودآگاه    
 عاملی  پس تحليل گری که در برابر اثر هنری ضدانسانی موضعی بی طرف می گيرد خودبه خود به عنوان                   ".  طرف هم نداريم  

ايدئولوژيک در خدمت نيروهای سرکوب عمل می کند، چرا که نه تنها ايدئولوژی کمين کرده در پس ظاهر اثر هنری را                                      
الپوشانی می کند ، بلکه باعث می شود مخاطب اثر هنری در برخورد با اثر هنری کامال ناآگاهانه عمل کرده تا اين ايدئولوژی                         

 . ت و استخوانش نفوذ کندبه آسانی و به بهترين وجهی تا پوس
با مطالبی که گفته شد ، هرچند بسيار کوتاه و خالصه شده در حد يک مقدمه و پيش زمينه ، فکر کنم تا حدودی شيوه ی بحث و                             

. راجع به اين فيلم نيز بايد به همين شيوه برخورد کرد            .  روشن شده باشد    "  دره ی گرگها  "تحليل ما به عنوان مثال راجع به فيلم          
فيلمی بی طرف نيست ، بلکه مربوط به سينمای          "  دره ی گرگها    "ی در وهله ی اول بايد اينگونه پيش رفت که مسلما نه تنها               يعن

 . جنگ هم هست که می توان ردپای ايدئولوژی را به سادگی در آن جستجو کرد
 : سينمای جنگ ، يک مقدمه 

ع به سينما حرف می زنيم  و مسلما راجع به فيلم هايی که در                 وقتی راجع به سينمای جنگ حرف می زنيم در وهله ی اول راج              
 بحث ما راجع به فيلم های            (سينماها اکران می شوند ، يعنی فيلم هايی که از نظر نظم حاکم قابليت اکران عمومی دارند                                  

يز به وحشيانه ترين وضعيتی چه بسا فيلم هايی که نه تنها در سينما ها اکران نمی شوند ، بلکه سازندگانشان ن           .  زيرزمينی نيست   
 پس در اين قالب وقتی راجع به سينمای              )همچون فيلم های جنبش های چپ گرای سينمای آمريکای التين                 .  کشته می شوند      

به عنوان مثال فيلم غالف تمام فلزی که فيلمی              .  جنگ حرف می زنيم راجع به فيلم هايی با مجوز قانونی صحبت می کنيم                         
يعنی نظم حاکم آمريکا اين اجازه را به اين فيلم می            .  يز هست فيلمی است که به اکران عمومی در می آيد            ضدجنگی افشاگرانه ن  

پس در نهايت ، سينمای جنگ در خدمت نظم حاکمه است يا آنقدر زهرش گرفته شده                   .  دهد که در معرض ديد عموم قرار گيرد        
ده فيلم های بسيار زيادی ساخته شده است ، هر جنگی فيلم های                است که قابليت پخش در سينماها را داشته باشد، در اين محدو              

شايد بتوان اولين فيلم های سينمای جنگ را فيلم های مربوط            .  خاص خودش را بنا بر موقعيت طرفين درگير در پی داشته است            
 جالب است که شروع       و چه )  ديويد وارک گريفيث   (  يعنی به عنوان مثال فيلم تولد يک ملت             .  به جنگ داخلی آمريکا دانست        

اما وقتی بحث سينمای جنگ به صورت کلی .  سينمای جنگ با چنين فيلمی است ، فيلمی به شدت نژادپرستانه و ضد سياه پوست              
دو جنگی . مطرح می شود اکثر اذهان بی اختيار به سمت فيلم های مربوط به جنگ جهانی دوم و جنگ ويتنام معطوف می شود         

از آنجايی که سينمای جنگ ويتنام تقريبا تنها مربوط به             .  ز فيلم های متفاوت را در پی داشته است           که به راستی خيل عظيمی ا      
می شود و دسته بندی اش کلی تر و واضح تر است ما به عنوان نمونه سينمای جنگ ويتنام را مد نظر                             )  آمريکا(  يک کشور   

 . حاکم بر سينمای جنگ بپردازيم قرار می دهيم و سعی می کنيم در غالب اين سينما به بررسی کليت 
 : در محدوده ی سينمای جنگ ويتنام به طور کلی می توان سه دسته ی شاخص را شناسايی کرد 

که به ستايش جنگ و قهرمانی های آمريکايی ها و سربازان آمريکايی             "  ما سربازبوديم   "دسته اول فيلم هايی همچون       -
در کارکرد ايدئولوژيک اين فيلم ها  هيچ جای شک و                    .  د می پردازد   که برای نجات مردم ويتنام به آنجا رفته ان               

ترديدی نيست و همانطور که نشان خواهيم داد تمامی اين فيلم ها بر اساس سياست های نظام حاکم آمريکا و در                                     
 . راستای تحقق اين سياست ها ساخته شده اند

جنگ نيز به خود می گيرند ولی ضديت اين فيلم ها             دسته دوم فيلم هايی هستند که در بسيار موارد حتی ظاهری ضد                -
اونجا برو  "با جنگ نه به اين دليل که جنگ هايی از اين دست ذاتا ضد انسانی اند بلکه بيشتر به اين دليل است که                                

و چه بسا اگر آمريکا پيروز بالمانع جنگ بود بسياری از اين فيلم ها يا ساخته نمی                         ."  بچه های ما دارن می ميرن       
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چرا که اکثريت فيلم هايی از اين دسته به اين دليل که کشته شدن                  .  د يا تبديل می شدند به فيلم های دسته ی اول                شدن
از "  اولين خون "و  "شکارچی گوزن   "  فيلم هايی همچون     .  بروبچه هايشان را بدون نتيجه می ديدند ساخته می شدند             

 .همين دسته اند
 با تماميت اين جنگ ابراز مخالفت می کنند که اکثرا با موضعی انسان                   دسته سوم نيز فيلم های ضدجنگی هستند که           -

 . دوستانه و در بعضی موارد با مواضعی راديکالتر مخالفت خود را مطرح می کنند
. اين که خيلی خوب است      "  ممکن است اگر بحث سينمای جنگ ويتنام را در همين جا خاتمه دهيم ، اين ذهنيت پديد آيد که                     

از فيلم های موافق جنگ تا فيلم های مخالف همگی              .   راجع به جنگ ويتنام مجال بروز پيدا کرده است                هر طرز فکری   
. ولی مسئله اصلی تا به حال عنوان نشده است         ".  ساخته و اکران شده اند که اين نشانه دموکراتيک بودن فضای آمريکاست            

 و تاب آن ، کدام دسته از اين فيلم ها دارای اکثريت                   حال می خواهيم ببينيم که در دوران جنگ ويتنام و در سالهای تب                  
 بودند و کارکرد سينمای جنگ در آن سالها چه بوده است ؟ 

در وهله ی اول بايد در نظر داشت که دولتهای سرمايه داری نياز دارند که دائما در اذهان عموم از لحاظ ايدئولوژيک                                 
پس وقتی  .  ژه می شوند ، اين نياز هرچه بيشتر احساس می شود              خود را توجيه کنند ، به خصوص وقتی وارد شرايط وي              

شرايط ويژه پيش می آيد ، سرمايه داری سريعا دستگاه های ايدئولوژی خود را برای توجيه عملکردهای ضد انسانی اش                         
سرمايه داری  به راه می اندازد و چه دستگاهی بهتر از دستگاه تزريق ايدئولوژی هاليوود که همواره وفاداری خود را به                         

جنگ ويتنام نيز برای آمريکا يک شرايط ويژه بود در نتيجه هاليوود نيز سريعا دست به کار شد و .  جهانی ثابت کرده است   
به همين دليل نيز اکثريت نزديک به مطلق فيلم های هاليوود در دوران جنگ ويتنام مربوط به دسته اولند يا در بهترين                                 

که آن هم به شدت از تحليل سياسی و          "  کورسوی شامگاهی "اد بسيار محدودی همچون فيلم       به جز تعد  .  حالت دسته ی دوم     
 . طرح امپرياليستی بودن جنگ دوری می کند ولی با اين حال باز هم تبديل به يک شکست تجاری می شود

 تمام و کمال برباد رفته     کم کم که از سالهای جنگ دور شديم ، با توجه به اينکه نظم حاکمه ی آمريکا اعتبار سياسی اش به                    
بود و هاليوود نيز در عرصه سينما افتضاحی تاريخی به بار آورده بود و خطر تبليغاتی درباره جنگ نيز دولت آمريکا را                        
تهديد نمی کرد، کم کم ساختن فيلم های ضد جنگ دسته سوم شروع شد  تا ژست دموکراتيک سرمايه داری آمريکا با                                    

حتی در اين فيلم ها دولتمردان و سياست های آمريکا در جنگ              .  آورده بود ، همچنان حفظ شود      وجود افتضاحی که به بار       
. ويتنام نيز به کلی نقد شد ولی همانطور که گفته شد تمام اينها مربوط می شود به بعد از سالهای جنگ و تب و تاب آن                                    

ساخته شدن  .  ايده ای به حال مردم ويتنام نداشت          يعنی دورانی که ساخته شدن يا نشدن اين فيلم های به عنوان مثال هيچ ف                  
البته تمام اينها   .  (  همگی مربوط به اين دوران می شود         ...  فيلم هايی همچون غالف تمام فلزی ، جوخه ، بهشت زمين و                

 )دليل نمی شود که در اين دوران نيز فيلم های دسته اول و دوم ساخته نشوند ، البته در مقياسی محدودتر
 زيادی متعلق به جنبش های چپ وجود داشتند که به صورت زير زمينی دست به ساخت فيلم هايی ضد جنگ                             فيلمسازان

 . می زدند که حتی در سالهای اخير نيز هاليوود فيلم هايی با آن قدرت انتقادی نساخته است
 پردازی خود را نه تنها         حال در اين روزها درگير جنگی جديديم، جنگ عراق ، البته هاليوود تا به حال دستگاه مهمل                           

شايد به اين    .  درباره ی اين جنگ ، بلکه درباره جنگ افغانستان که قدرت بيشتری از آن می گذرد نيز به راه نينداخته                               
دليل که آمريکا ديگر قدرتی جهانی همچون شوروی را در برابر خود نمی بيند و آنقدر در سطح جهانی خود را يکه تاز                              

به هر حال فيلم بسيار پر سرو  صدا              .  جه جلوه دادن خود در اذهان عمومی نيز احساس نمی کند                 يافته که نيازی به مو      
فيلمی از  "  عراق:دره گرگها   "فيلم  :  درباره ی جنگ عراق ساخته شده است که ما در ادامه قصد پرداختن به آن را داريم                      

 . کشور ترکيه
 

 ...ادامه دارد
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  گذاريم ؟یم گذاريم را چه ی که تلفن میچيزِ نام
 

بگ صليمی ضادهبا  

 
 

١٩٨٩جواشف کريستو ،تلفن بسته بندی شده،  
 

 
 

 تواني با   ی آن م  ی ِ  زند و تو با برداشتِن گوش       ی که زنگ م   ی انديشيم ؟ مسّلما به چيز      ی، به چه م   »  تلفن  «   گوييم   ی آنگاه که م  
اين تلفن  «   گوييم   یحال آنگاه که م      .  یط برقرار کن   با طرِف ارتباط ات ارتبا      یيا اينکه با گرفتِن شماره ا        .  ی صحبت کن  یکس
، شما در تلفن بودِن آن        »   گرفت   ی توان شماره ا    ی صحبت کرد و نه م       ی توان آن را برداشت و با کس          ی ست که نه م      یچيز

 که بگوييم    و يا شايد بهتر آن است       .   وجود ندارد ، و راِه ارتباط مسدود است              امکاناِت تلفن  که در آن       ی کنيد ؟ تلفن    یشک نم 
 .  » دسِت هنرمند «  گوييم ی مسدود شده که ما به آن میامکاناِت تلفن بودن از او سلب شده و راِه ارتباط توسِط دست

  که ؟ ی چه ؟ برایاّما برا.  گيرد ی ست که امکانات را از تلفن میچيز» دست هنرمند « 
تلفن چه ؟ آيا وجوِد تلفن تحِت » وجوِد « اّما . ی برقرار کنی ارتباطی بتوان ی کند که با برداشتِن گوش     یتلفن اقتضا م  »  ماهيِت  «  

  توان تلفن را به وجوِد تلفن برگرداند ؟یتاثيِر ماهيِت از پيش تعيين شده اش قرار گرفته ؟ و آيا با گرفتِن اين کارکرد م
 دهد  ی يک وجوِد خود بسنده سوق م       یبه سو  ماهيِت تلفن است ، آن را         یدر واقع دسِت هنرمند با گرفتِن اين کارکرد که اقتضا           

ی  نزديکیو اين يعن.  سازد ی را از بنِد ماهيت اش آزاد م    آن تلفن ،    ی ِ در واقع او با بسته بند     .  که از گزنِد کاربرد در امان باشد        
 .  يک چيِز خود بسنده یتلفن به مثابه .  بيشتر به وجوِد تلفن ِ

 .نگاهِ  طبقاتی به چيزها نگاهی ماهيتی ست نه وجودی .  ديدی ماهيت محور است در واقع زاويه ديدِ  ليبراليسم زاويه
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 یطول اين فاصله به اندازه         .  هايدگر معتقد است که تفسيِر نخستيِن چيز ، بيش از حد ميان ما و چيز فاصله انداخته است                                
رف ،  ِص وجوِد   ی ِ  آن است که با جايگزين     ی ِ ر پ  تلفن تراشيده است  اما دسِت هنرمند د        ی بشر برا  ی ِ  ست که ذهِن کاربرد    یماهيت

 .  گردد ینه تنها توجه ما ، که توجِه خوِد تلفن به تلفن بودنش باز مبدين طريق . اين فاصله را از ميان بردارد 
فن را بر آن      توانيم ناِم تل    یپس آيا حاال که ماهيت را از تلفن گرفته ايم و آن را از شرِّ کاربردش خالص کرده ايم ، باز هم م                                

 بگذاريم ؟
 تلفن ، خوِد تلفن ـ آنچنان که هست ـ را از ميان برده است ، و تنها راِه بازگشت به چيز                                ی ِ علِم ارتباطات و کارکرِد مخابرات      

ن  توان به آن فرصِت انديشيده شد       یبا حذِف ماهيت و توجه به تلفن بودِن تلفن ، م            .   آن است    ی ِ بودِن آن ، سلِب امکاِن مخابرات      
 . دعوت کرد » حضور « داد و آن را به 

در واقع  .   باز شود و به مصرف برسد           ی شود ، قرار است روز       ی م ی که بسته بند    یچيز.   مصرف است     ی زاده   یبسته بند 
 ست که یاما مصرف چيست ؟ مصرف پيش بردِن چيز در جهِت ماهيت         .   دهد   ی شده را مصرف تشکيل م     یماهيِت چيِز بسته بند   

به مصرف  .  (   توان ماهيت اش را تغيير داد          یم  )  یبسته بند (   در آن    یاما با دستکار  .   شده است    ی آن پيش بين   یاز پيش برا  
 )  ـ به مصرف رسيدن یبسته بند. (  توليد ـ مصرف است یو اين عکِس رونِد دنيا) نرسيدن 

 .فگرايی رفته ايم به جنگِ  مصر) بسته بندی ( با انجامِ  اين عمليات ، ما با سمبلِ  مصرف گرايی 
در خود  ِ     يک تنِ  ی به سو  ؛ و   ی ـ متافيزيک  ی ارتباط یپس رفت از حوزه      .   شود   یبا اين عمليات تلفن دچار يک پس رفت م           

 دارد که   ی گام برم  ی افق ی شود ، و به سو      ی رغِم بسته شدن ، باز م       ی که عل  یتن.   شود   یتلفن يک تن م   .   رود   یشونده پيش م  
 تن سپردن به تِن لذت پرستش         ی ديگر به نوع    ی و از سو    ؛ به چيز ديگر ندارد        یربط دارد که ربط      یدر آن هر چيز به چيز       

 .  کند یسوق پيدا م
 ندارد ، و    ی که کاربرد  یتلفن.  شود  ی   ماهيِت آن م   ی ِ  تلفن ، باعِث پس زدگ     ی  بسته بند .   عکس مواجهيم    یپس در اينجا با روند    

 .  اش ی ماهيتی کلمه ، و تلفن نبودن به معناِی وجودین به معنا بودی برایتلفن. اين تنها کاربردش است 
 ی ِ بسته بند .   رونِد عکس دادن به آن        ی ست برا  ی ست ، که راه     ی توليد ـ مصرف   ی دنيا ی نه زاده    یدر واقع اين نوع بسته بند      

 که به   یتلفن.  است  »  تلفن  «  يک   بينيم   ی نيست که آنچه در مقابِل خود م         یپس شکّ .   آزاد کردنشان از بنِد ماهيت         یچيزها برا 
 . حضور دعوت شده 

را پس  » یامِر طبيع«  شود ، که هرگونه یبدل م »  نا سازه   «   تلفن ، تلفن به يک       ی ِ با ايجاِد اين اختالل در نظاِم کارکرِد معناي       
 شود که    یهمينجا ايجاد م   اختالِل معنا درست     .   آن تعيين شده است        ی تلفن برا   حضوِر که از قبل و بدوِن          یکارکرد.   زند    یم

 .  خواند ی گيرد و خوِد تلفن را به نام میدسِت هنرمند اين کارکرد را م
 

 تلفن از اين     ی دارد  ـ اما عمِل بسته بند          ی ارتباط یـ که خود کارکرد    .   دهيم   یرا قرار م   »  عدِم ارتباط    «  در مقابِل ارتباط ،       
 بحث بر سِر عدِم       یدر عملياِت بسته بند      .  شانه خالی می کند     دهد    یم همسازه را تشکيل       یعدم ارتباط که خود نوع      /  ارتباط

 شود  ی بدل م  ی ارتباط ، به ناسازه ا     ی شود ، و ابژه      یاختالل ايجاد م  »  ارتباط    «  یاينجا در خوِد معنا   .  ارتباط در ميان نيست     
 .  گيرد ی قرار نم»در پوشِش قاعده ـ سوء استفاده «  کند يا به قول برشت ی نمیکه عمل به امِر طبيع

 یآزادانه میِ  که در آن حضوِر تلفن با بستِن کارکرد و پس زدِن معنا منجر به يک باز    یاتوپياي.  پس اينجا با يک اتوپيا مواجهيم       
قانون ).    عامدانه  (   داللت   یب.   از تظاهر به معنا      یدور.   همسازه گرايانه حاکم است      یغياِب ارتباط که بر کّل ترفند ها       :  شود  

 . استهزا . عمل به عادات نکردن . خالف کار . خالف آمد . گريز 
 توّقِف آنها را فشار      ی دکمه   یانگار کس .  ثابت مانده اند    .   کنند   ی نم ی روبروست که کار   ی ها مخاطب با چيزهاي     یدر بسته بند  

 ی برا یتوقّف.   توقِف زمان    یگونه ا )  .   عملياِت آئيني    ینوع(  »  !   تعطيل است    یتا اطالِع ثانو  «  :   آنها را پوشانده     یداده و رو  
در صحبت  (   ناخودآگاه   یمثل غلط ها  .  ی وارونگ ی يا حتّ  ی يک بازنگر  ی شده اند برا    ی آنها بسته بند    یانگار همه ي  .  بازگشت  
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 یرجوع.  »  درست چيست ؟     «  يا  »  درستش چه بود ؟      «   ايستند تا ببينند      ی گردند ، م    یدوباره برم .  .  .  )  کردن ، نوشتن و      
 . دوباره به ناخودآگاه 

 .  کند ی بر حضور خود می مبتنی خالقانه ِی که عمل به بازیتلفن. است » تلفن «  يک یپس اين تلفن بيش از هر تلفِن ديگر
 ارتباط است که خالف آمِد به        یچرا که اين خود نوع    .   ندارد   ی هم ربط  ی ربط ِ  بی   ، به خود   ی ربط ی يا ب  ی ارتباط یالبته اين ب  
 یتا حت .   نداشته باشد      ی ارزِش مصرف   ی شود تا حت     یاو بسته م   .   شود تا نشانه نباشد         یاو بسته م   .  دِن تلفن است      حضور آم 

 ندارد  ی نيست و بسته به حضوِر خوِد تلفن هيچ خاصيت         ی کليد یبستن اينجا عمل  .  بستن نباشد   .   بستِن صرف نباشد     ی برا یمصرف
پس اين تلفن لزوما به      .   آورد   یسر برم )  امرِ  طبقاتی     (   واقعيت   یاز اراده     ی رهاي ی مطرح است که برا     ارادهاينجا نوعي   .  

ِ    واقعيت ی خود در نظاِم سلطه         ی کند که بتواند برا      ی به يک چيز تعلق پيدا م          یاين تلفن زمان   .   خاص تعّلق ندارد       یدسته ا 
  .  نداشته باشدی به واقعيِت کارکردی که ربطیجاي.  دست و پا کند یجاي،  یکارکرد

.  شود   یو بسته به وجودش تعريف م     .  دارد  »  وجود  «   که   یتلفن.  اما يک تلفن است     .  ست    »  یناواقع«  پس اين تلفن يک تلفِن      
 .  کند یکه ماهيت را تحريف می تعريف.  که از تعريف گريزان است یتعريف

 از پيش تعيين شده و چسباندِن برچسِب         یگونه معنا  بستِن راِه هر   یبلکه به معنا  .   اسارِت آن نيست      یبنابراين بستِن تلفن به معنا     
شود ی  تلفن با بستن آزاد م    .   گيرد   ی وجوِد صرف و حضوِر ناِب تلفن را م        ی ِ  ست که راِه آزاد    ایهر گونه ماهيِت همسازه گون      

 .  شود یباز م. 
ه در آن واقعيت با خشونت پس زده          ک يیفضا.   بودن اش يک شعِر محض است         ی شده ـ با تماِم تجسم      یاين اثر ـ تلفِن بسته بند      

 .  از زيست نظر دارد ی شيوه ایو به خود به مثابه .  شود یم
» ء نبودن   یديگر ش «  ، بلکه به اعتباِر     »  ء بودن   یش«  و نه به اعتباِر     .  نيست  »  حاضر و آماده    «  به اين اعتبار اين تلفن يک       

ديگر تلفن  « یاما اين تلفن در حوزه   .   شود   ین ماهيت تعريف م   ء يک ماهيت دارد که در آ      یچرا که هر ش   .   ست   یقابِل بررس 
 .   دهد یو همين او را در جايگاِه اقّليت قرار م.  گيرد ی میجا» باز هم ديگر تلفن نبودن « و » نبودن 

ء ی ش ی به سو  و.   که کاربرد ندارد      ای»  باز  «  .   کند   یبسته را باز م    »  باز هم   «  و  .   کند   یتوليد م »  باز هم     «  یبسته بند 
 ندارد جز اينکه    یکار.  يا کارخانه نيست که کار کند        .   کند   ی که کار نم   ی کارخانه ا  یء صرف يعن  یش.   رود   یصرف پيش م  
 .  باز باشد ی داللتی ندارد جز اينکه به بیکار) اثر ديگری ازکريستو (  شده یکوِه بسته بند. کارخانه باشد 

و بسته به   .   دهد   یبه توليد امکاِن مصرف نشدن م      .   کند   یبازتوليد م .   کند   ی توليد م  . کند   ی ست که باز م     یدسِت هنرمند دست  
 .  کند یدسِت سخاوتمندش آزاد م

 
 

 ٨۵ارديبهشت 
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 انتخاب
 تهمينه رستاخيز

 
 

 ترديد يا   بی يک لحظه حتی    .  همين که ديد شناخت    .  آن روز از سرما اما اين بار از ترس          .  آن روز هم می لرزيد       .  می لرزيد   
با ...  آبی آن قدر آبی که نمی شد به آن حتی چند لحظه خيره شد                  ...  آن چشمانِ  گستاخِ  بيرحمِ  آبی           :  خودش بود ...  فراموشی  

نيازی نداشت که به حافظه اش فشار آورد تا بتواند                   ...بی ترديد خودش بود         ....  سرد و بی تفاوت         .  آن لبخند مطمئن سرد      
تمام گذشته با کوچکترين جزئيات از جلو چشمانش مثل يک فيلم با دور تند می گذشتند و                                  .  ندخاطرات گذشته را مرور ک        

ناباورانه فکر می کرد که بر عکس تمام تصوراتش هيچ وقت نتوانسته او را به عنوان يک خاطره ی ممنوعه در گذشته اش                                 
و حاال اين جا در اين جهنم        ...بود و زندگی می کرده       دفن کند و اوهميشه در جايی تاريک و ناشناخته از ذهنِ  نافرمانش زنده                  

 .باران... باران ..قطرات درشت آب .... برپا شده درزمين، حاکم مطلق مرگ و زندگی ست 
آب به تمام لباس     ...وسط آن جاده ی طوالنی       ....با آن دوچرخه زهوار دررفته و لباس های نازک             .  آن روزهم باران می آمد        

تمام بدنم بی حس شده بود و می دانستم اگر بخواهم خودم را به خانه برسانم حداقل                   .  د و از سرما می لرزيدم       هايم نفوذ کرده بو   
تنها راه، رفتن به کلبه      .  اين دقيقا به معنای خودکشی بود      ...  با آن تن عليل و هميشه مريض          .يک ساعت ديگر بايد رکاب بزنم       

به کلبه که   .  س می آوردم و هيزمی وجود داشت می توانستم آتشی روشن کنم                آنجا حداقل سرپناهی داشتم و اگر کمی شان          .  بود
با صدای در از جا پريد و       ...در کلبه را هل دادم و بعد گرما         .  رسيدم متوجه شدم غافلگير شده ی ديگری هم از باران وجوددارد          

تا به حال انسانی    .  بهوت نگاهش می کردم   م.  با حالت تهاجمی  ژست گرفت چند لحظه نگاه کرد و بعد به آرامی گفت در را ببند                  
آن چشمانِ  گستاخِ  بيرحم      ...  و آن چشمها  ...  چيزی که نمی شد توصيف کرد       ..به اين زيبايی نديده بودم چيزی فراتر از زيبايی          

 ...آبی آن قدر آبی که نمی شد به آن حتی چند لحظه خيره شد ... ِ آبی 
 !گفتم در را ببند -

 . تم بی اراده در را بس
 .  بيا اين جا جلوی آتش. کامال خيس شده ای-

 .درست روبه روی او. آهسته رفتم و نزديک آتش نشستم
 .پتويی بيرون آورد. دست دراز کرد و کوله پشتی اش را به سمت خودش کشيد. چند لحظه سکوت

 نمی خواهی لباس هايت را بيرون بياوری ؟-
 .اما گستاخانه به من نگاه می کرد. اندسر تکان دادم منتظر شدم که رويش را بر گرد

  می شود پشتتان را به من کنيد؟ -
آبی آن قدر آبی    .      و من در مقابل آن چشمان گستاخ و بی رحم آبی لخت شدم            .  محکم گفت و همچنان خيره نگاهم می کرد       !   نه   -

 ... که نمی شد به آن حتی چند لحظه خيره شد 
او خيره به من نگاه می کرد و من بی اختيار به دستانش زل                .   باران و جرقه های آتش      صدای.  سکوت.  پتو را به رويم انداخت     

يک باره اين دستها به طرفم امد مرا به خود کشيد و              .  دستانی با انگشتانی کشيده، بی نهايت زيبا و در اين حال قوی              .  زده بودم 
 ...بعد من غرق شدم 

 .باران بند آمده -
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در آن را بست و به پشتش        .  پتو را جمع کرد و داخل کوله پشتی اش گذاشت           .  من هم بلند شدم   .  يدبلند شد و لباس هايش را پوش       
تمام اين کارها را با چنان آرامش و اطمينانی انجام می داد که نمی شد باور کرد که ساعتی قبل چنان وحشيانه با من                               .  انداخت

 . به سمت در کلبه رفت. همخوابگی کرده
 .  اين جا هستم هفته ديگر همين روز-

 . در را بست و رفت
. تند تند رکاب می زد و به جلو خيره شده بود اما هيچ چيز نمی ديد      ....  شايد هم واقعا خواب بود      .  انگار از خواب بيدار شده بود     

 ....تنها تند تند رکاب می زد . مسخ شده بود. مغزش به يک باره خالی از هر نوع انديشه و فکری بود
حتی اسمش را نمی    .  بدون يک کلمه حرف   .   روز همان جا همان چشمها همان عطش همان عشقبازی همان قرار             هر هفته همان  

اما آن  .  حتی به اندازه کوله پشتی اش هم به او فکر نمی کرد             .  يکی از ترس و ديگری از بی تفاوتی        .  او هم نمی پرسيد   .  پرسيد
او چيزی فرا تر از تمامی زندگی ، انسان ها و چيز               .  انست فکر کند  ديگری اگر فکر نمی کرد تنها به اين دليل بود که نمی تو                

درست مثل پذيرش بی     .  تسليم محض بود   .  نه هوس هم نبود    ....  دوست داشتن هم نبود    .    عشق نبود .  های آشنای اطرافش بود    
 زحمت فکر    چون چرای تولد ، مرگ ، جنسيت ، سرزمين ، نژاد و تمام  چيزهای بی چون و چرای ديگر زندگی که حتی                                     

کردن درباره آنها را به خود نداده ايم چيزهای بی چون وچرايی که همه ی زندگی ما را تعيين می کنند و شکل می دهند بی                                     
او درست مثل براده ی آهنی که به سمت آهن ربا کشيده می شود هرهفته همان                       ....آنکه لحظه ای به طغيان فکر کرده باشيم             

نه .  بعد دوباره نيروی مغناطيسی قطع می شد و  به روی زندگی آشنای گذشته اش پرت می شد    روزبه همان جا کشيده می شد و      
شامه انسانی اش قادر بود بوی       .  فرشته نبود، ابليس هم نبود بدون ترديد از همين دنيا بود و در همين دنيا هم زندگی کرده بود                         

بدون ترديد انسان بود ولی نه برای        ...   خودخواهی محض       بوی قدرت طلبی ، شهوت و      ...  انسانی ديگر را در او رديابی کند         
 . دنيای تکرار شده و ازلی ابدی او

همان برخاستن همان     ....  همان عطش همان عشقبازی         .  همان جا نشسته بود      .  به سمت کلبه دويدم      .  بازهم باران     ...  باران   
 . نگاه خيره ی ارضاء شده بی تفاوت نبوداما اين نگاه خيره همان. طمأنينه در جمع کردن پتو و بستن کوله پشتی

 .خداحافظ. اين بار آخری بود که ما همديگر را می ديديم-
 . در را بست و رفت

مغزش به يک باره خالی از      .  تند تند رکاب می زد و به جلو خيره شده بود اما هيچ چيز نمی ديد                .  انگار از خواب بيدار شده بود     
 ....تنها تند تند رکاب می زد . ه بودمسخ شد. هر نوع انديشه و فکری بود

آوارگی ...  جنگ  ...  بارانی از گلوله، بمب و خمپاره          ...  باز هم باران اما اين بار نه بارانی از قطرات درشت آب                   ...باران  
 .سرمای مرگ. و سرما....خون ....

آن چشمانِ  گستاخ    :  خودش بود ...  موشی  بی يک لحظه حتی ترديد يا فرا      .  همين که ديد شناخت   .  نه از سرما از ترس    .  می لرزيد 
اما ...سرد و بی تفاوت   .  با آن لبخند مطمئن سرد    ...  آبی آن قدر آبی که نمی شد به آن حتی چند لحظه خيره شد                 ...  ِ بيرحمِ  آبی     

 ....در لباس نظامی و در کسوت فرمانده دشمن ... اينبار نه همان روز نه همان جا نه همان عطش ونه همان قرار
ان قدر نزديک آمد که  نفس های           .  بی تريد و بدون کمترين فراموشی       .  می ترسيدم و می دانستم او هم مرا شناخته            .  لو آمد    ج

 .آشنايش را احساس می کردم
بقيه طبق دستور ستاد تير      .  از بين افراد خانواده ات به غير از خودت می توانی دو نفر ديگر را انتخاب کنی                    ...   سه ماه لذت    -

 .ی شوندباران م
به خانواده ام نگاه کردم به سه دخترم و پسرک کوچکم ، به برادرجوانم ،                    .  پشتش را به من کرد و وسط دو محافظ اش ايستاد             

 ...همسر، مادرو پدرم 
 ... پک عميقی به سيگارش زد و به رو به رو خيره شد 
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ز نوع و رنگ لباس و انتخاب اسم بچه هايش آن هم            آن هم برای موجودی که انتخاب هايش در زندگی ا         ...  انتخاب  ...   انتخاب   -
برای کسی که نقش خواهر مهربان ، دختر دلسوز ، همسر وفادار ، مادر فداکار ،                           ...  با نظارت همسرش فراتر نمی رفت           

د و  شهروند با وجدان ، مؤمن متعهد ، رأی دهنده حزب باد و تمام نقش های تعيين شده ی هميشگی  را مو به مو اجرا می کر                                
نه .  هرگز حتی به مغزش خطور نکرده بود که چرا؟ و هرگز حتی به احتمال وجود گزينه های ديگرِ  بودن نينديشده بود                                        

و حاال به يکباره    .  برای من، منی که حتی قهرمان نقش اول زندگی خودم هم نبودم ، اين انتخاب فراتر از ظرفيت انسانيم بود                     ...
 . آوار کرده بودندتمام مسئوليت بودنم را بر رويم  

اما اين کار به معنای تف       .  اولين فکر اين بود که جلو بروم تف به صورتش بياندازم و خودم را از بار اين انتخاب خالص کنم                        
من زنده بودم و نمی خواستم بميرم و اين کار به               .  نه مهربان و نه قابل شماتت       :  او زندگی بود     .  کردن به صورت زندگی بود     

اما آيا زندگی فقط به معنای نمردن . نمی توانستم و نمی خواستم در برابر زندگی طغيان کنم ...  سه زندگی بود     معنای هدر دادن  
 بود؟ 

به چيزهايی بايد فکر می کردم که ديگران در تمام طول زندگی شان به آنها فکر می                  .  بايد انتخاب می کردم آن هم در چند دقيقه         
 .ه اندک انسان ها انجام می دهندکنند وبايد تصميم می گرفتم کاری ک

اما مگر می شود در برابر زندگی          .  به اين فکر کردم که زانو بزنم و التماس کنم که همه ی افراد خانواده ام را زنده بگذارد                           
 ....زانو زد و التماس کرد که آنچنان که می خواهيم باشد 

من همزمان ناجی و     .  بر شانه های ديگران فرود می آوردم           با نجات دو زندگی ، چنگال مرگ را            :  به خانواده ام فکر کردم        
حتی اگر پدر و مادرم را قربانی حفظ جان موجودات جوان تر می کردم انتخاب از بين گزينه های ديگر آسان                     .  پيک مرگ بودم  

اگر ...ه هايم نبودم     نبود و حتی اگر سنگدالنه برادر و شوهرم را قربانی احساس مادرانه می کردم قادر به انتخاب از بين بچ                            
آيا اين انتخاب به معنای پذيرفتن مسئوليت زندگی ام نبود            ....انتخاب می کردم به چشم آن دو نجات يافته همدست مرگ نبودم؟                

 ...کاری که هميشه آن را به عهده ی ديگران گذاشته بودم؟ 
 ... انتخاب 

 .سيگارش را در زير سيگاری خاموش کرد لبخند محوی زد
 .ر سخت است انسان بودن چه قد-
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 بدنت را دستکاری می کنم
 چيزی درست کار منی کند

 اتصال کلمات به قطعات فک
 هرز شده
 صدای خشک

 بريده بريده
 بيرون می زند

 
"دوستت دارم" احتماال می گويی   

 
 دست در خطوط شکسته اندامت می برم

 از الی استخوان ها و شيشه ها
 قطعه ای را بايد تعويض کنم

 
 حاال صدا هبرت می شود

ياژ جمروح دستامنو آل  
 با چند خال جوش
 ترميم خواهند شد

 
 

 
٨۵ شهريور ۴  

 وحيد ولی زاده 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسأله کارخانه داران آمريکايی، حفظ تداوم           
به سود . عصبی کارگر است-کارآيی جسمانی و عضالنی

آاست که نيروی کاری ثابت و ماهر، يعنی جمموعه          
زيرا جمموعه انسانی    .  يی مهيشه منظم داشته باشند

يک شرکت نيز ماشينی است که اغلب منی توان بدون           
ا با قطعات    لطمه جدی قطعاتش را جدا کرد و آن ر

. جديد بازسازی کرد  
١٩١  ،١٣٧۴هالوب،رناته گرامشی نقل از آنتونيو 
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 فاحشگي مقدس/ تئاتر بي چيز
 مهدي سليمي

 
 

 برای آگاهی بيشتر
 
.  تئاتر آزمايشگاهی را در شهر اپل در جنوب غربی لهستان پايه گذاری کرد                        ١٩۵٩يرژی گروتفسکی به سال        "

در .   اين راه يار و ياور او بود            منتقد سرشناس تئاتر و ادبيات و همکار نزديک گروتفسکی در                ,  لودويک فالژن    
 .تئاتر آزمايشگاهی به شهر دانشگاهی وروسالو نقل مکان کرد, ١٩۶۵ژانويه 

تئاتر آزمايشگاهی نه تئاتر به معنای معمولی کلمه که بيشتر موسسه             .  خود نام نمايشگاه بيانگر ماهيت روش آن است        
همچنين آزمايشگاه همواره   .  ژه هنر بازيگری می کند     ای است که خود را وقف پژوهش در زمينه هنر تئاتر و به وي                

حفظ می  ...  انسان شناسی و     ,  آوا شناسی ,  ارتباط تنگاتنگ خود را با متخصصان ديگر رشته ها مانند روان شناسی               
را پايه گذاری کرد که کاربرد آنچه را که توسط بازيگر خلق نشده             "  تئاتر بی چيز  "اين آزمايشگاه تئاتری به اسم      .  کند
بازيگران حق ندارد از گريم و تغييرات لباس استفاده کنند تا نشان دهند که تغييرات در نقش و                      .  ه حداقل می رساند   ب

را به منشا اصيل خود باز پس       )  يعنی عنصر عمده ی تئاتر      (در اين راه بازيگر     .  در درون شخصيتها واقع می شوند       
 و تماشاگر را در تجربه ای شبيه به مذهب با خويشتن روبرو              و باالخره هدف نهايی او آن بود که بازيگر        .  می خواند 

 ". کند
 

 به نقل از تاريخ تئاتر جهان
 )اسکار براکت ( 

      
 
. روزگاري تئاتر بورژوايي، با صحنه آرايي هاي مجلل مي خواست بستري مناسب براي نمايش قدرتشس فراهم آند                 "

ن را با توده ها حفظ مي آردند و قدرت را تنها از پشت ديوار                      قدرت آنها قابل دسترس نبود؛ چرا آه فاصله هايشا            
آوتاه آنكه صحنه هاي اين گونه تئاتر، تبديل به رسانه تبليغاتي قدرت از سوي طبقه                      .  چهارم به نمايش مي گذاشتند      

 .باالترمي شود
 

 اجراها تنها در شرآت        نمايش قدرت در اين گونه       .تئاتر بی چيزتمامي امكانات تئاتر بورژوايي را آنار مي گذارد                
دسته جمعي مخاطبان اجرا و آنش هاي دوسويه اي است آه حين اجرا و به صورت پيش بيني نشده اي رخ خواهد                             

در تالش رسيدن به يك اجراي توليدي          )  فاصله طبقاتي (تئاتر بي چيز با برداشتن فاصله ي بين مخاطب و اجرا                .داد
دراماتيزه شده و مخاطبانش را به تفكرات        )  انسانها(ه توسط اجرا گران    مشترك است؛ آه بيشتر به انقالبي مي ماند آ          

 ."خود انديشيده فرا مي خواند
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 )ريطورايقايی(ژست های بيانی 
 

تئاتر بی چيز به    .  او خود را فقير می خواهد؛ چرا که به ماهيت تئاتر می انديشد             .  تئاتر بي چيز يک روش سلبی ست       
.  معتقد است هنرهای چند رسانه ای ما را از ماهيت تئاتری دور می اندازد                     او.يک عريانی خالص منتهی می شود       

کارش متکی بر تجربه و جستجوی علمی و روش مند روی تکنيک های                          "  يرژی گروتفسکی  "مبتکر اين تئاتر       
, نور پردازی    ,  طراحی صحنه    ,  کارگردان  (  تمامی عوامل تئاتر     .بازيگری و حضور جسمانی او در صحنه است          

اين گونه تئاتر از ادبيات . جای خود را به حضور فعال و کنش مند و جسمانی بازيگر می دهند...) پردازی  و   چهره  
و معنا را   .  واژه به ذات چيزها راه نمی برد؛ تهی از حضور است           :  "  نمايشی نيز دور می افتد ؛ چرا که معتقد است            

 . اين شيوه ی تئاتری می باشد) ونه تک معنا ( ای خالص و اين مغاير با هدف رسيدن به معناه. به تعويق می اندازد
 

يعنی حضور   .  بيان نمايشی در حرکات و تصاوير ارائه شده ، قرار می گيرد                      .  بيان در اينجا بيان نمايشی است          
بازيگر .  را ايجاد می کند     )  متن نمايش (  جسمانی بازيگر که در هماهنگی کامل با کنش های روانی اوست ؛ بيان                     

و از اين طريق به ريشه های تئاتری که در کنش های دسته جمعی و .  به يک کنشی همسو دعوت می کندمخاطب را 
تئاتر بی چيز به ما ياد آور می شود که تئاتر زاده ی واکنش ها و انگيزش های                              .  نزديک می شود   ,  آئين هاست    

 کنش های اندام    –فيزيولوژيکی    (يعنی همزمانی کنش های زيست شناختی      .  انسانی و برخورد افراد با يکديگر است        
.)  . که همان محرک کنش های جسمانی است         (با کنش های روانی       )وار و ارگانيکی انسان به مثابه ی يک بازيگر            
و همزمان با آن به        .  آنها در محدوده ی جسمانی بازيگر می زيند             .  کنش های روانی از بيرون حادث نمی شوند             

 .)آنتونن آرتو از تئاتر که گروتفسکی مويد آن استتعريف .( صورت لحظه ای بروز می کنند
 

او معتقد به تفکر واداشتن      .  اسپينوزا و هگل پا فراتر نهاد       ,  برشت در نظريات خود از ايده آليستهايی مثل افالطون              
گروتفسکی نظريات برشت را از صافی خود می گذراند؛ يعنی اينکه به تفکر                        .  تماشاگر بود نه بازنمايی زندگی        

هم زيستی روانی و     .  در تعامل بين تماشاگر و بازيگر تعريف می کند           ,  تن مخاطب را که مد نظر برشت بود            واداش
آئين ها و مناسک های دسته      .  (  آنچنان که در زادگاه تئاتر می توان آنرا ريشه يابی کرد           .  جسمانی تماشاگر و بازيگر   

 )جمعی 
 

بازيگر بر  .  نوشتار فرض کنيم   ,  ی ژست های بيانی است         بيائيد حضور بازيگر بر صحنه را به خاطر اينکه دارا              
کنش لحظه ای      .  و مخاطبش را وادار به واکنش شخصی نسبت به اين بيان می کند                               .  صحنه نوشته می شود       

و اين يعنی تعدد و پراکندگی معنا در             .  بازيگرهمسو با واکنش شخصی يک به يک تماشاگران صورت می گيرد                  
 .ژست های بيانی

خاطره های شخصی؛ تماشاگران را در       .  از اين بيان در خاطره های شخصی تماشاگران ثبت خواهد شد            تاويل هايی   
عريانی بازيگر از معنا و رسيدن به ذات              .  و آنها را به کنشی فعال فرا می خواند               .  طول اجرا حاضر می سازد       
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 به سوی تماشاگر پرت می        بازيگر ژست های بيانی يا نويسه را        .  مشترک معادل است با رسيدن به کنش های ناب            
 . او تنها يک نمايشگر است. بازيگر، ديگرمولف نيست. کند؛ و تماشاگر را با آنها تنها می گذارد
را که در نظريات ژاک دريدا مطرح شده است ، در              "  متافيزيک حضور   "  بعد از اين گفته ها اجازه دهيد واژه ی             

, از طرفی ديگر    .   می کند و خود در اليه های آن قرار می گيرد            چرا که بازيگر نوشتار را حاضر      .  اينجا به کاربرم  
آنرا متافيزيک  "  لويناس"  همان که .  مسئوليت ديده شدن  .  حضور تماشاگر مسئوليتی را بر عهده ی  بازيگر می گذارد           

 .ارتباط بين انسانها که طرفين را در جايگاه جزمی و خود انديشيده قرار می دهد. قرن بيستم می نامد
  
خلق می شوند؛ که در مقابل انسانی ديگر                 )  بازيگر(توسط موجود انسانی        )  ريطور ايقايی  (ست های نمايشی        ژ
 . به نمايش گذاشته می شوند) تماشاگر(

 : پس در اين جمله هم صدا باشيم که 
 
ماشاگرروی تئاتر نه بازنمايی زندگی روزمره است و نه رويا؛ بل کنشی است که در ارگانيسم بازيگر در مقابل ت                      "  

 ."می دهد
  
 

 فاحشگی مقدس_ بدنهای عريان
 

بدنهای عريان زمانی رخ مي دهد که، غريزه برهنه به شکل خود جوش ابزارهای دگرديسی جادوئيش را انتخاب می                  
 .کند ؛ که نيروی آفريننده تمام اين ها يک انسان است؛ بازيگر
اين .  ی و ثروتمند از طريق پرورش ماهيت تئاتری است           در حقيقت تئاتر بی چيز همان راه رسيدن به يک تئاتر غن               

برای مثال چهره پردازی در اين گونه تئاتر راه به جايی نمی برد؛ چرا                 .  تئاتر تمامی عوامل زائد را کنار می گذارد        
پردازش چهره بازيگران تنها از طريق ذات کنش مند و نيروهای فی نفسه بازيگران صورت می                       :  که معتقد است     

تصاوير ناب و بی پرده ای که او را         .آنها تصاوير را در ذهن تماشاگران ايجاد می کند        .بازيگر عريان می شود   .  گيرد
 .يک فاحشگی کام گرا. تا حد مرز فاحشگی پيش می راند

و اين حتی کنش های       .  بازيگر در کانون توجه تماشاگر قرار می گيرد و کنشها در اليه های ارگانيکی بازيگران                       
برای ديدن فاحشگی اش تماشاگر ملزم است           .  فاحشگی او مقدس است        .   هرزه گرايی نجات می دهد        جنسی را از   

تماشاگری که می خواهد به ذات         .  چرا که هميشه مقدسات به ايجاد يک مانع معنايی تالش می کند                  .  بهايی بپردازد 
 .نش مندمحور تعامالت انسانی ک. کنش راه ببرد بايد در طرف ديگر محور تعامل قرار گيرد

 
تماشاگران برای ديدن اجرا بايد از           "  يرژی گروتفسکی     "  برای مثال در اجرای هميشه شاهزاده به کارگردانی                  

اينک خود را جای بازيگری قرارمی دهيم که از            .  آنها گويی مکان ممنوعی را تماشا می کنند          .  سکوهايی باال روند  
را می بيند و همچنين تسالی آنان برای رسيدن به يک ارتفاع                او کنش تماشاگران     .  پايين به تماشاگران نگاه می کند       

ميل درونی تماشاگران که آنها را به ديدن         .  محرکه اين آکسيون يا اتفاق دراماتيکی تنها ميل درونی آنهاست          .  مشخص
 .تيمهمان چيزی که در کنش های ارگانومی و فيزيولوژيکی بازيگر نيز آنها را درياف. تصاوير انسانی سوق می دهد
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آيا نمی توان گفت تماشاگران در حين اجرا خود مجموعه ای از بازيگرانند که آن سوی محور تعامل را جلوی ديدگان 

 ...بازيگر قرار می دهند؟ آنها ابزار دگرديسيشان را به شکلی خود جوش ايجاد می کنند
در حقيقت  .  فتن از سکوها می گذارند     می گويم به شکلی خود جوش، چون حتی قبل از ديدن اجرا قدم در راه باال ر                     

ولی  بازيگر، تماشاگر زده        .  در مقابل بازيگر نيز خود را به نمايش می گذارد                 .  شروع کنندگان اجرا آنها هستند       
ذات انسانی مشترک که انسانهای ديگر را نيز در اين            .  او تنها در هماهنگی کامل با ذات انسانی خويش است           .  نيست

 بازيگر به اين می انديشد که هنرش يک کمال روحی ست؛ نه يک الهام و نه فقط حالت يک                 .بازی شرکت خواهد داد   
يعنی شکستن تابو و باورهای تماشاگرانی که در تئاتر ديونوسوس بر سکوهای سنگی تکيه داده و لذت                                   .  انسان

دکه نمايشی را با خود به        و يا تماشاگران انگليسی که منتظر ارابه هايی هستن           .  تراژيکی را بين خود تقسيم می کنند         
همراه می آورند و روايت تئاتريشان همچون خط ممتد ايجاد شده از چرخ ارابه هايشان بر جاده ها به زودی از بين                           

و بازيگران  .  اشاره به تئاتری  در انگلستان که صحنه های مختلف آن در چندين ارابه قرار می گرفت                 .(  خواهد رفت 
 .)جرا می کردنددر داخل ارابه نمايششان را ا

تئاتر گروتفسکی دنبال اجراهای مکان يافته است ؛ به اين صورت که اجرا حاصل کنشی است که می تواند مکان                              
چرا که نوعی ويژگی    .  اين راهبردی ترکيبی است   .  مشاهده فعاالنه عمومی را که پيشتر وجود نداشته است، پديد آورد          

و توانايی اين کنش هم در بازيگران و هم در            .  کان مشاهده می شود   کنشی را تعيين می کند که موجب پديد آوردن م           
 .مخاطبان به صورت بالقوه وجود دارد

 
برای مثال تئاتری از گروتفسکی اجرا شده است که هر کسی که در اين برنامه حضور داشت بايد در برخی از                                    

ت طول می کشيد ؛ شرکت می          فعاليت های آن که شامل حرکت گروهی به سوی جنگل بود و بيست و چهار ساع                       
و در طول اين مدت به بازسازی آئينهای اساطيری پايه، آرکتيپها، نمادهايی شامل آتش و هوا وخاک و آب و                           .  کرد

يعنی کشف موجوديت حقيقی تماشاگران        .  خوردن ، رقصيدن، بازی کردن، کاشتن و حمام کردن هدايت می شدند                   
رسيدن به يک عريانی، به يک فاحشگی مقدس که اينبار در                  .  کنندهتوسط ايجاد بستری مناسب توسط گروه اجرا             

 . تماشاگران يا بهتر بگوييم در حاضرانی کنش مند و کنش پذير رخ خواهد داد
 
 
 

 تداعی های گروتفسکی
 

برای تشريح تداعی جسم و ذهن که به صورت همزمان ايجاد می شوند؛ بايد بين جسم تکرارپذير که حضورش تنها                        
 و کارکشتگی است و کنش های ذهنی هيچ تاثيری در آن ندارد و جسم حقيقی که برخاسته از يک حقيقت                         از مهارت 

بازيگر "حد فاصلی از نوع فاصله بين        .  لحظه ای و تاثير ذهن و هماهنگی آن با جسم است؛ حد فاصلی گذارده شود                 
بازيگری مقدس فرايند دهش و        ولی   .  فاحشگی درباری برخاسته از کارکشتگی است          ".  بازيگرمقدس"و   "  فاحشه   

دهش و . بازيگری در اين نوع تئاتر زاده فرايند بازيگری مقدس است  .  تمکينی است که از عشق حقيقی زاده می شود        
دهش و تمکين يا کنش و          .  چرا که از عادت و روزمرگی فرسنگها فاصله دارد               .  تمکين در آن تکرارپذير نيست       
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انسان .  روی می دهد  )  انسان به مثابه بازيگر   ( ذهن و جسم ايجاد کننده اش         واکنش آن تنها در هماهنگی و هم زمانی         
برای مثال ما عادت کرده ايم که . او مخاطبانش را به نمايش خويش فرا می خواند    .  کنش هايی را به نمايش می گذارد      

ن خاراندن موهايش   ،در نهادن دستانش زير چانه و يا راه رفتن و همچني            "بازيگر فاحشه "فکر کردن را در قالب يک        
بر اساس کنش لحظه ای و همزمانی جسم و کنش ذاتی اوست که                  "  بازيگر مقدس "ولی فکر کردن     .  می بينيم ...  و  

 .منجر به گريه کردن بازيگر می شود
 

توسط اين گروه تماشاگران دور يک ميز می نشينند و در آن همه صحنه از جمله تماشاگران به                      "کرديان"در اجرای   
و بازيگری که روی ميز برای کمک کردن به تداعی فضای                      .  يمارستان روانی تجسم يافته است        صورت يک ب    

يادمان باشد که در    .  کنش های روانی انسانها را به چالش فرا می خواند           .  بيمارستان روانی به اجرا مشغول می باشد       
رای آنها در گرو عکس العمل        چرا که اج   .  تداعی اين فضا، بازی بازيگران در اجراهای مختلف تغيير خواهد کرد               

تغيير پذير بودن کنشهای    .  و اين بازيگر را از فاحشگی و تکرار پذيری در مهارت نجات می دهد                 .  تماشگران است 
ذاتی انسانها گروتفسکی را وا می دارد تا ساير عوامل ديگر مثل کارگردانی و ادبيات نمايشی ، طراحی صحنه،                                

عواملی مثل نور هميشه     .  خصوصيات اين عوامل در تکرار پذير بودنشان هست          .  را کنار بگذارد  ...  لباس و نور و    
ادبيات و ديالوگهای مشخص    .  و در طول اجرا الجرم ثابت خواهد ماند        .  لباس را ما بر تن بازيگر می پوشانيم        .  ثابتند

حضور جسمانی او .ستدر حالی که بازيگر به مثابه يک انسان  فی نفسه تغيير پذير ا       .  بازيگر را محدود خواهند کرد    
و فضايی را طراحی خواهد کرد که فاصله روانی مناسبی ميان                .  مستقل از ساير عوامل در صحنه ظاهر می شود            

 .خود و تماشاگران به وجود آورد
  

ذات او عصيانگر است؛ عصيان يک انسان است که بر انسانی ديگر اثر             .  در آخر بايد گفت انسان مهار نشدنی است       
 .اين همان ماهيت عهد جديد تئاتر استو . می گذارد

 
 
   
 


