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 و انقیاد در سینمای النتیموس میمسیس :های تهیژست

 ترجمۀ صالح نجفینوشتۀ کارلو کُماندوچی، 

 

 چکیدۀ مقاله

کند. یورگوس النتیموس را تعریف می سینمای اصالً اغراق نیست اگر بگوییم ژست است که حدود و ثغور دنیای 

کند، و دلبخواه تصویر می هایی پیچیدهها را در حال اجرای ژستیتسر شخصسربههای او هست که هایی در فیلمسکانس

تا  اندکنند که استخدام شدهشده سناریویی را اجرا میدهیهای سازمانهایی که گاهی از طریق یک رشته حرکتشخصیت

خود را به چهرۀ عزیز شرح و بسط دهند یا شخصی دیگر را های ترتیب فانتزیو بدین های مکتوب در آن را بازی کنندنقش

شود به بدل میشود ــ ها میخالصه در ژست ها. خود زبان بسیاری وقتدرآورند و ادای او را درآورند کسی دیگر رفتۀازدست

تنها عاری از معنا بلکه خالی از عاطفه و احساس نیز. خودکاری و تهی، حرکتی نه کردنی سطحی و وسواسیبازینقش

ۀ منزلبرد، یعنی ژست بهیر سؤال می)اتوماتیسم( و تکرار عالمت دیگر این دنیای غریب است و تصورات معمول از ژست را ز

تنیدگی ناگزیر ژست با قدرت و انقیاد تأکید بخش. خودکاری و تکرار بر درهمزیباشناختی یا ذاتاً رهاییای تماماً پدیده

شوند و کنند یا متحمل میرا تمرین میها تکاپوهای زندگی و عشق و سوگواری رسد شخصیتگذارند. به نظر میمی

های ایشان غالباً نه میمسیسی ]یعنی کنند. از این حیث، باید گفت ژستطور واقعی تجربه یا بیان میهای خویش را بهاحساس

فقط خالی از غایت و معنا بلکه همچنین عاری اند ]یعنی خودکار یا غیرارادی[، و نهبتنی بر محاکات یا تقلید[ بلکه اتوماتیکم

کنند دهند ــ لمس میها همۀ کارها را بدون هدف و مقصودی آنی انجام میرسد شخصیتتنها به نظر میاند: نهتاز قصد و نیّ

کنند تا فقط حرکت کنند: نه به قصد لذت یا بیان منظور یا زنند تا فقط حرف بزنند، حرکت میتا فقط لمس کنند، حرف می

زنند چون به ایشان دستور اند لمس کنند، حرف مینند چون مجبور شدهکلمس میها وقترسیدن به مقصدی ــ بلکه بسیاری
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واسطۀ انقیاد به ارادۀ شخصی دیگر. کنند نه به ارادۀ خویش یا از روی خواست قلبی بلکه بهاند حرف بزنند، و حرکت میداده

شوند. این بودن اجرا میلیم و مطیعابراز خشک و خالی تس ( ندارند بلکه به عنوانexpressiveها خاصیت بیانی )پس این ژست

کوشد کارهای النتیموس را به یاری نظریۀ جورجو آگامبن دربارۀ ژست قرائت کند و بر این اساس خصلت اجراییِ مقاله می

 عاملیت را که متناظر با ژستِ محض است به بحث بگذارد.

 

Certo bisogna farne di strada                                                                                    گمان راه درازی هستبی

da una ginnastica d’obbedienza                                                                                    از ژیمناستیکِ اطاعت 

fino ad un gesto molto più umano تر                                                                                تا ژستِ بس انسانی  

che ti dia il senso della violenza که به تو بنماید معنای خشونت.                                                                       

)Fabrizio de Andrè( 

دِ  ، اثر فابریتسیو1973، داستان یک کارمند، از آلبوم (Libertà Nella Mia Ora di« )آزادیم در ساعت»ای از ترانۀ ــ قطعه

 سرای ایتالیایی که به آنارشیسم و لیبرتاریانیسمِ چپ و جنبش ضدجنگ گرایش داشت.(: خواننده و ترانه1999-1940آندره )

 

 در آغاز بوسه بود

انه البِد(، در نمایی متوسط، از سمت راست پای در قاب یرای، مارینا )با بازی آخوردهترکدیوار گچی سفید  بر پسزمینۀ

گذارد و پیش از رسیدن به محور عمودی میانی قاب در دهد، پا پیش می. با حالتی عصبی آب دهان خود را قورت میگذاردمی

، از سمت چپ وارد تر از ماریناوزد. بال )با بازی اِواگِلیا راندو(، با عزمی جزمدروی خود چشم میایستد و به روبهنیمرخ کامل می

گیرد. بال، به پیروی از ژست یا حرکتِ تقریباً محسوسِ سر زن اول، سرش را به جلو شود و در برابر زن دیگر جای میقاب می
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فهماند که کند و با همین حرکت به مارینا میاشاره مینرمی با صورتش شود و بهبندد، اندکی خم میها را میکند، پلکخم می

کند و زبانش را دراز کرده در دهان بِال ، دهانش را بازِ باز میآوردباید او را ببوسد. مارینا با کمی دودلی سرش را اندکی جلو می

گرداند، تو را به اطراف میرق، سرش وشقکل بدنش و از جمله زبان و صورتش  ،گیرد واش را راست میگذارد. مارینا باالتنهمی

 ای ــاش برای بوسیدنی پرشور و بااحساس ــ یا تقلیدی غلوآمیز از چنین بوسهگویی این نخستین تالش ناشیانه و مکانیکی

، دکنندارند. فقط دهان همدیگر را لمس میهاشان را از هم جدا نگه میبوسند و تمام وقت بدنهم را می چندیکاست. دو زن 

 کشد.تا آنکه مارینا ناغافل سرش را عقب می

دهد که بازتاب حس ای پاسخ میخوشش آمده، مارینا به شیوه پرسد آیا از کاری که االن کردندوقتی بال از مارینا می 

وقت الً هیچقب»گوید، ها و طرز ایستادنش ابراز کرده بود. مارینا میتر از طریق حرکتواربودنی است که پیشبیگانگی و ماشین

بودن غریب معاف نیست: او با لحنی خشک و ورقطور کامل از این شقبال هم به (0:01:11« )چیزی داخل دهانم وول نزده بود.

گوید دفعۀ بعد باید در دارد، به مارینا میخواهد طفلی صغیر را از آتش برحذر حال صادقانه، انگار میاحساس و با اینتخت و بی

از او، چند نفس  ونه نفس بگیرد و مارینا، به تقلیددهد چگکار نفس بگیرد وگرنه خفه خواهد شد. آنگاه به او نشان می این حین

 کشد.عمیق می

( ساختۀ آتنا راحِل تسانگاری 2010)یونان،  آتنبرگجا توقف کنیم، هنوز دو دقیقه از این صحنۀ فیلم اجازه دهید همین 

 تاکینِاش، های قبلیه است ــ فیلمی که به زیبایی برخورد یورگوس النتیموس را در فیلمدر آتن( نگذشت 1966)متولد 

ی نقش برای شرح بلکه برای بسط تنهانهتالشی است  آتنبرگکند. ها تکرار و تفسیر میت(، با ژس2009) دندان نیشو  (2005)

تا قرائتی اولیه از نقش ژست در  دهدبه دست من میحیث، فیلم تسانگاری سرنخی : از این النتیموس دارد فیلم که ژست در

های النتیموس و فیلم های النتیموس داشته باشم، چیزی که انگیزۀ اصلی نگارش این مقاله بوده. البته فیلم تسانگاریفیلم

های در فیلم گاریران فیلم تسانرا تهیه کردند. بازیگ آتنبرگفقط قرابت مضمونی ندارند: تسانگاری و النتیموس به اتفاق هم 
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است.  آتنبرگهای اصلی تر از همه اینکه خود النتیموس ایفاگر یکی از نقشقبلی النتیموس هم حضور داشتند. و عجب

و حتی غریب و  آوردارد که در آن تصویر اضطراب ماریناای با کند صحنۀ معاشقهشخصیتی که النتیموس نقشش را بازی می

شدن یک هنرمند با شود. مورد نادری از ارضای میل است مشاهدۀ سرشاخآور بوسیدنی که آغازگر فیلم بود تکرار میرعب

اش ــ و تسانگاری این کار را با دقت و ظرافت تمام شدن هنرمند در جهان قصهای که خود آفریده ــ و به تعبیری، حکقصه

 دهد.انجام می

دهد، چه رسد به اینکه لذتی؛ وضوح احساس چندانی یا اصالً احساسی بروز نمیی که وصف کردم مارینا بهادر صحنه 

زند فاصله دارد. طرز غریبی با کردارهایی که از خودش سرمیبه رسدیابد بلکه به نظر میزن میهمبهفقط این تجربه را دلنه

هایی که او د، چیزی بیش از اجراکردن نقش نیستند. سلسله ژستیستنکردن نبازیچیزی بیش از نقشراستش کردارهای او 

ها. این تصور به بیننده القا ی از ژستای سلسلهها نباشند: اجراای از ژستکند قرار است چیزی بیش از مجموعهاجرا می

م است، این معنی هنوز تعیّن خواهد چیزهایی دربارۀ بوسیدن بیاموزد اما، چون این نمای آغازین فیلشود که مارینا میمی

گیرد. آری، ممکن است آدم نیاز داشته باشد بینیم دربرنمیرا که می ایاستواری نیافته است و قطعاً تمام معنا و اهمیت صحنه

این صحنه، همراه  ؟دهندکشیدن را به او یاد از دارد نفسکسی نیبوسیدن را یاد بگیرد یا چیزهایی دربارۀ آن بیاموزد ولی چه

کند ــ مارینا از ها را هم به بیننده منتقل میژست تری از میمسیسِبا ایدۀ آموختن از طریق تمرین عملی، معنای بنیادی

کند، حرکتی که فعل بوسیدن در آن واحد آن را ای میمسیسی با او برقرار میکند یا، به بیان بهتر، رابطهدوستش تقلید می

 کند.مُهر میبخشد و جسد میکند، تتصویر می

این بوسه، از بعضی جهات، ژستی خالص است، ژستی محض، به مفهومی که فیلسوف ایتالیایی جورجو آگامبن به این لغت  

د، لذت طرفین بوسه(. این ژست به نحوی بخشیده است: ژستی است جداشده از غایتی که برای آن تعیین شده )در این مور

بودنش )اینکه ژست صورتی هم واسطه( اجرابودنش و بودنژست نفسِ یعنیبودنش مؤکد شود )ژستشود که هم اجرا می
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بشری است، پیش از آنکه بتوانیم هیچ معنای خاصی بدان نسبت دهیم(. این ژست، در مقام حرکتی  هایاساسی از نسبت

ای را که )هنوز( نه رابطه کرداری نمادینشود؛ در مقام خاطر خودش انجام میجسمی، عاری از عاطفه و احساس است و به

 سازد.دهد، و مرئی میبسط می نمایاند،در آن واحد بازمی ای جنسیصورت رابطهنه به تعیّن یافته ای شخصیصورت رابطهبه

 فقط به این علت که بعداً در فیلم اینشود: نهخواهانه در این صحنه غایب نیست بلکه نفی میدورنمای میل همجنس 

همراه شخصیتی که النتیموس درآمدی بر روابط نزدیک مارینا با جنس مخالف بهپیش صورتصحنه، با نگاه رو به پس، به

شدنِ آشکار رغم شهویو به البودن بِرغم پاسخگوبودن و حساسعلت که، بهشود بلکه نیز بدینکند تعبیر مینقشش را بازی می

شود اما بیش از به بیننده القا می کنند. این حالتتجربه نمیها احساس یا خصیتش شدن راشان، این شهویتماس و ارتباط

کند بیش از آنکه این صحنه را تماشا میشود. آدم وقتی شود اما زیسته نمیها نمایان میحد مکانیکی است، از طریق نشانه

واه و غیر از آن( متحد شده است به طفولیت کلّیِ خخواه یا ناهمجنسورز )اعم از همجنسآلود یا میلحس کند با نگاهی هوس

 نگرد.خودِ احساس می

شود؛ ژست از افتادنِ زبان و ارتباط )یا همرسانی( پدیدار میلکنتهای آغازشدن و بهاز نظر آگامبن، ژست محض در لحظه 

نیست: عمل است، کنش است ]...[ ژست مدلول نشانه دالّ بی»دید او درجۀ صفر داللت یا معنارسانی است ــ به گفتۀ او، 

گوید، در لحظۀ آغازشدن زبان، چیزی هست که به مرتبۀ زبان تعلق ندارد: نوعی فرمان . آگامبن می(Agamben 2012« )است

کند ژستی از نظر او، عمل غیرزبانیِ آغازینی که زبان را آغاز می .(Agamben 2012تر بگوییم، ژستِ فرمان )هست و، مشخص

قرار، خودِ صحنۀ کند و، بدین، خودِ مقولۀ ارجاع نمادین را بنا میآوردکه عرصۀ کالم و نسبت آن را با اشیاء پدید میاست 

هایی که کالم را همراهی های زبانی )نه ژستآفریند. پس سروکار ما در اینجا نه با ژستهمرسانی یا ارتباط زبانی را می

 بخشند(، بلکه با خودِ ژستِ زبان است.شکلی از زبان را قوام میهایی که در ذات خود نه ژست کنندمی
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شدن نوعی همسانکنند این ژست مقوّم اگر ژست دالّی محض یا خالص است، آنگاه برای آنان که ژست محض را اجرا می 

ن هم در نظریۀ اجرائیت سازد. هم در دیدگاه آگامبهای نمادین میمبتنی بر میمسیس )تقلید( است که زمینه را مهیّای مبادله

گیری فاعل بشری )سوژه( و بناشدن صحنۀ کننده میان شکلمفاهیم روانکاوی تدوین شده است، پیوندی تعیینکه بر پایۀ 

زایند، یعنی از بطن عقالنیت بنیادینی استوار بر ( میgesturalityت )های نمادین از بطن ژستیّیابیم. ارتباطهای زبانی میارتباط

توان همین می 1ای دوطرفه در ساحت کالم است.میمسیس. ارتباط نمادین نوعی نسبت تطابق میان دو فاعل متکلم یا رابطه

 هایند.تر بازگفت: کلمات زاییدۀ بوسهگرانهای عشوهحرف را به شیوه

تر شود در فیلم تازهویر میبودنِ خالق آن با فریباییِ تمام تصو اجرایی جنبۀ میمسیسی آتنبرگاما بوسه که در فیلم  

که زبان و  جاهایییقاً در گردد، دقای مخوف بازمیشکنجه صورت، ایرلند، بریتانیا، یونان(، به2015) خرچنگالنتیموس، 

شخصی را قدغن  های رابطۀ جنسی و مناسباتتردر فیلم، قانون جماعتی که تمام صوشوند: جنسیت بر روی بدن حک می

های کند: با تیغ بریدن لبطرز فجیعی مجازات میرا( بوسیدن را به های لفظیگریها و عشوهزدنالسی کرده است )حت

نام این مجازات بریده ) یهاها به بوسیدن همدیگر با لباند و سپس مجبورکردن آنکسانی که مرتکب گناه بوسیدن شده

های تناسلی با چاقو و سپس ز طریق بریدن اندامتر عبارت است از آمیزش جنسی ااست( و مجازات سخت« بوسۀ سرخ»

ممکن  آتنبرگشود. صحنۀ آغازین فیلم خوانده می« سرخ»کردنِ مجبورکردن خاطیان به آنچه در جماعت فراریان نزدیکی

یا پنداری[ که فاعل میل ]]یا همذات به همانندسازی "تمایل ازلی"»نوعی تر ــ است حاکی از آن باشد که میمسیسی متجسم

فرمان را تضعیف و بلکه آغازین ( ــ ژست Campbell and Harbord, eds. 1998: 129« )آوردمی ورز[ را به وجودسوژۀ میل

، موضع اظلحدهد. بدینچنین تفسیری راه نمیراحتی به کند بههایی که کارگردانی میند اما النتیموس در فیلمکتخریب می

کند که هایش راجع به ژست تصریح میاست. و راستش آگامبن در سرتاسر نوشته ترالنتیموس به موضع آگامبن نزدیک

 توان از قسمی گفتار درباب فرمان و قانون جدا نمود.پدیدارشناسی ژست را نمی
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اقتدار و اراده است( فقط وجه قابل فهم  سرآخر، حرف من این است که فرمان )خاصه به معنای عملی عمدی که بیانگر 

تواند نمیکند اما توجیه می گو راوجود حیوان ناطق یعنی فاعل سخننمادین را؛ زبان های کند نه هستیِ مبادلهارتباط را بنا می

تر از تنها بنیادینه گوید اصل برابریکه می خواهم این ایدۀ ژاک رانسیر را تکرار کنمآن را خلق کند. در اینجا، تا حدودی، می

کند بلکه بنیاد آن گفتار است: راستش آدمیزاد برای آنکه بتواند فرمانی گرایی است که اصل برابری را نفی میگفتار نابرابری

. از این (Rancière 1998: 49باید دقیقاً برابریِ خود را با شخص فرمانبر در مقام حیوانی ناطق مفروض گیرد )صادر کند می

تی تکیه کند مقدم بر باید بر فاعلیت و ژستیّفرمان برای آنکه بتواند وجود فاعل بشری را توجیه کند یا توضیح دهد میحیث، 

قرار، ژست میمسیسی یا ژست محض همواره گردد. بدینواسطۀ فرمان قابل رؤیت و قابل فهم میتی که بهآن فاعلیت و ژستیّ

طور های سوژه هرگز بهشود. ژستیک از این دو مقوله نمیطور کامل تابعی از هیچبهدر زبان و فرمان دخیل است اما هرگز 

 سازد.ها را مُجاز میطور کامل مطیع مرجع اقتداری بیرونی نیستند که هستی آنوقت هم بهکامل مال خود او نیستند اما هیچ

گو یا همان حیوان ناطق است. این فاعل سخنف اختاللی در عاملیت طور مشخص معرّساحت ژست محض، در این مقام، به 

بودن چیزی از آنجا که درزبان»نویسد، رسد. آگامبن میهای دیگر بدان میای است که آگامبن از راهدر واقع همان نتیجه

ای در هاست حاکی از ناتوانی از فهم یا حل مسأل بیان کرد، ژست ذاتاً همواره ژستیهای زبان قالب جمله نیست که بتوان در

ای به بنابراین ژستِ زبان در همان لحظه .(ibid.: 59است )« درمانی در کالم بشردرد بی»بودن : درزبان(58 :2000« )زبان

فقط آکنده از فقدان آغازین خودِ آن است بلکه گو نهآید؛ عاملیتِ فاعل سخنشود و از پا درمیپیوندد که زبان الکن میوقوع می

 فقدان هستی دارد. دقیقاً به علت آن

دارد که ژست و  بیش از آنکه به آن نوع عاملیتی بیندیشد که با ژست و ژستیّت تناظر دارد به آن ساحتی نظر آگامبن 

کند همه، یگانه ژستِ بری از بیگانگی و برخوردار از اختیاری که آگامبن تصور میآورند؛ با اینژستیّت مشخصاً پیش چشم می

مثابۀ ژستِ میم بارۀ ژست محض بهآگامبن در ناپذیر است. نظریۀاز بنیاد لطمه دیده و در نهایت تعیّنژستی است که عاملیتش 
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[mimeً؛ به هنرپیشۀ پانتومیم هم «ادای کسی را درآوردن»و توسعاً به معنای « بازیالل»مترادف با  ، تقریباmime گویندمی] 

شود. همین بصیرت است که الگوی فاعلیت می« میم»شدن( است که در آن یابی )= سوژهای راجع به فاعلیتمتضمن نظریه

صورت ایفای یری، بازیگر است و عاملیت آزاد فقط بههر کنشگری، به تعبشود: یر میهای النتیموس تصووضوح تمام در فیلمبه

 نقشی ناکام وجود دارد.

 

 ژست دربارۀ آگامبن ها ــ نظرژست تنازع

 دیگر ایایده به ژست با ایده یک :کند اشاره نظری تفکر در متمایز یجنبش به تا کندمی استفاده «ژست» واژۀ از بارها آگامبن

. کندمی استفاده to gesture فعل از آگامبن اینجا در( ــ Agamben 1998: 111) دهدمی نشان را دیگر ایایده یا کندمی اشاره

 و جانورشناس و شناسگیاه) لینیوس کارل تصمیم (.1999b: 21) شودمی مطرح نیچه «ژست» با تقابل در لِوی پریمو «ژست»

 و( 2004 :24) شودمی تلقی «ژست» نوعیدهد  قرار 2آنتروپومورفا راستۀ در را هاانسان اینکه به( 18 قرن سوئدی طبیب

 تفسیرهای برخالف وجه،هیچبه ایده» آن موجببه که فلسفه از خاصی فهم با است متناظر آگامبن رویّۀ این. اهذعلیقس

 متمایز فلسفی «ژست» ،اساس این بر(. Agamben 2000: 55) «نیست حرکتبی و ثابت الگوییکهن یا مثالی صورت متداول،

 و مطلق ژستیّتِ حوزۀ سیاست چراکه» :نویسدمی او. کندمی جمع هم با را فلسفه و سیاست و ژست که است ستیژ آگامبن

 (.1999b: 83« )فلسفه: ]...[ ندارد اشیونانی مستعار نام جزبه نامی و است آدمیان کامل

 با و پاورچین پاورچین اگر پس. است محسوسات سیاستِ قسمی معرف همواره ژست و است ژست نوعی فلسفه بنابراین 

 در انتقادی نظریۀ بگوییم و بگذاریم نظریه ترآلودهگل هایزمین در پای و بگیریم فاصله آگامبن اعظم فلسفۀ قلمرو از احترام

 از ناشی امتیاز این است، خاص امتیازی دارای گذارندمی صحه «محض» خودانگیختۀ عمل بر تأملبی که رویکردهایی با قیاس
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 برداریم عقب به قدم یک دهید اجازه اما. داندمی سیاسی عمل هر ذاتی مؤلفۀ را ژست بودنِاجرایی انتقادی نظریۀ که است آن

 .کنیم مرور آگامبن هاینوشته در را ژست پردازیمفهوم مسیر اجمال به و

 را متمایز بندیصورت سه منظوربدین و کند بازسازی را مسیر این کوشدمی (2014) کوتاه ایمقاله در وفانیدیستئ فیلیپ 

 در دُبور گی نمایش جامعۀ ایتالیایی ترجمۀ بر آگامبن دیباچۀ در اول بندیصورت. کندمی جدا هم از آگامبن ژست نظریۀ در

 وسایل کتاب در و ترجمه انگلیسی به «نمایش جامعۀ بر هاییشرح بر حواشی» عنوان با بعداً که است آمده 1990 سال

 تعریف، این در. رویاروییم آگامبن کار در ژست تعریفــ  ترینراهبردی بساچه وترین ــ موسّع با اینجا در: شد بازنشر هدفبی

 پردازینظریه دومین (.Agamben 2000: 79) است «اجرا و متن خاص، و عام فعل، و قوّه هنر، و زندگی تقاطع» نام ژست

 وسایل جستارهایمجموعه در هم جستار این. است آمده «ژست دربارۀ هایییادداشت» جستار در زمینه این در آگامبن

 واسطگیِ منزلۀبه ژست اینجا در. بود رسیده چاپ به ترافیک مجلۀ در 1992 سال در باراولین اما است شده بازنشر هدفبی

 یک نوشیدن که بازالل هنرپیشۀ یک ژست مانندــ  گردیده جدا اشاولیه غایت از که محض ایوسیله: شودمی تلقی محض

 که سومی متن در هم «هایادداشت» در هم. نوشیدن برای آبی نه هست لیوانی نه عمالً درحالیکه کندمی بازی را آب لیوان

 آن انگلیسی ترجمۀ که) وظیفه شناسیباستان: ئیدِ اُپوس کتاب در «منصَب تبارشناسی» فصل یعنی کند،می نقل تئوفانیدیس

( Varro) وارو از منقول قولی درباب بحث به آگامبن ،(آمد بازار به اش،ایتالیایی اصل انتشار از پس سال یک ،2013 در

 متمایز( کردننظارت کردن،مدیریت معنای به التین، زبان در "gerere" فعل به اشاره با) را ژست مخصوص قلمرو که پردازدمی

 ژست سیاسیِ و اخالقی هایشالوده سانبدین و (التین در "facere") «ساختن» و( التین در "agere") «کردن» از کندمی

 و[ «وظیفه» یا «منصب]= » "officium" تبارشناسیِ در باید دقیقاً که هاییشالوده کند،می بندیصورت را محض

 .شوند بازجسته فرمان و وظیفه شناسیِباستان
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 ژست، از آگامبن تلقی بوده، تئوفانیدیس نوشتۀ مبنای که ،(2014) کوتسکو آدم گزارش در هم تئوفانیدیس گزارش در هم 

 به ابتدا آگامبن نگاه در ژست روایت، این به بنا: یابدمی «شوم ایجنبه»( کوتسکو تعبیر به) او، فکری پروژۀ پیشرفت جریان در

 فاعل که شودمی «وظیفه یا منصب شناسیِباستان» از جزئی سرآخر اما کندمی داللت «رستگارکننده یا امیدبخش چیزی»

(. Kotsko 2014) «سازدمی ناممکن وبنبیخ از را اخالقی تجربۀ چون هرچیزی» و کندمی جدا خودش افعال از را بشری

 حوزۀ را ژست «ژست دربارۀ هایییادداشت» مقالۀ در آگامبن که مطلب این تذکر از پس مشابه، ایشیوه به نیز تئوفانیدیس

 هایبستبن با رویارویی برای مناسبی موضع ظاهراً مقام، این در ژست،» کند،می ادعا خواند،می سیاست درخور و راستین

 آگامبن اینکه نیدیس،تئوفا زعمبه. وارو از آگامبن مجدد قول نقل سراغبه رودمی سپس ؛«کندمی پیشنهاد ما کنونی مخمصۀ

 تغییر معنای به کندمی تکرار نقل کرده است وارو التین زبان درباب رسالۀ از «هایادداشت» در که ایقطعه از را خود تحلیل

 اما «است نشده آلوده قانون به» که بود شده قلمداد سیاست از ایحوزه «هاتیادداش» در ژستیّت: است ژست قبال در او موضع

 (.Theophanidis 2014) شودمی تلقی «هنجاری کنش وارسرمشق بیان» ژست دوم بار

 از) است چندوجهی گمانبی گرچه ژست، دربارۀ آگامبن پردازینظریه دهم نشان خواهممی من قرائت، دو این با تقابل در 

 که کنش از خاصی وجه منزلۀبه "gerere" دربارۀ افتراقی بحث دیگر سوی از و شودمی تعریف هدفبی ایوسیله ژست سو یک

 متأخر کارهای در ژست مفهوم من نظر به بگویم، ترمشخص. است منسجم و واحد اینظریه حالاین با ،(دارد پیوند فرمان با

 که باشد داده روی آگامبن تلقی در چرخشی کنمنمی تصور دلیل همین به و یابدنمی «تریتیره» ضمنیِ داللت آگامبن

 مشخص، طوربه. کندمی نفی را اخالقی تجربۀ امکانِ خودِ بعد اما دارد رستگارکردن امکان کل در ابتدا ژستیّت آن موجببه

 سیاسی کنش از مثبتی همواره حوزۀ به ژست اول تحلیل در که است نداده روی آگامبن تلقی در معنی این به تحولی هیچ

 نظریۀ. پرهیزدمی مبرهن و واضح هایتقابل دست این از عموماً آگامبنگردد ــ  فرمان وچرایچونبی تابع سپس و کند داللت

 دیگر همانند ژست راستش،. برعکس و است محض ژست مثابۀبه فرمان نظریۀ مستلزم بالضروره محض وسیلۀ مثابۀبه ژست
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 ظاهرهب و تفاوت از عاری ایناحیه درون را هاتنش از ایمجموعه که شودمی مهم حیث این از آگامبن آثار مجموعه در هامفهوم

 .بود کرده تصریح اول راهبردی تعریف همان در آگامبن ها،وحدیثحرف همۀ از بعد که، چیزیــ  نمایدمی مشخص یکدست

 تأیید با مرزها برچیدن و کردنکمرنگ در آگامبن همیشگی روال ادامۀ در «نمایش جامعۀ ی برهایشرح بر حواشی» مقالۀ 

 حدی تا را کاال که نگاهیبیند ــ می فریبنده و انگیزخیال خصلتی دارای و مرکّب مفهومی را کاال که شودمی آغاز نگاهی

 از تلقی این که آلتوسر لوئی رهیافت با تقابل درــ  حواس ماورای و اجتماعی ایبرساخته حدی تا و شماردمی محسوس شیئی

 در[ کاالها استفادۀ ارزش یا] افول ارزش مصرف 3(.Agamben 2000 :75) کندمی رد مارکس هگلیِ خیاالت عنوان به را کاال

 بیگانگیِ» قسمی آگامبن آنچه با دارد تنگاتنگ پیوندی اعتباربدین کاالیی، فتیشیسم بر منطبق روندی نمایش، جامعۀ اقتصاد

 را نمایش جامعۀ دقیقاً فرایند دو این ترکیب (.ibid.: 81) «آدمیان ارتباطیِ و زبانی ماهیتِ گشتنبیگانه» خواند،می «زبان خودِ

: هاستژست در اختاللی یا مشکل چیز، هر از پیش بیگانگی، این .بود «حواشی» در آگامبن بحث موضوع که کندمی تعریف

 مطرح ضمنی طوربه هم ترقدیمی متن در اما (،ibid.: 48-52) شودمی نابی بعد به «هایادداشت» از صراحتبه ایده این

( communicativity) «ارتباطی حیث: »شودمی تعریف محض واسطگیِ منزلۀبه نمایش ،«حواشی» مقالۀ در راستش،. شودمی

 رژیمی آن توانمی را نمایش جامعۀ که قسمیبه شود،می منفک انسانی هایارتباط حوزۀ از است نمایش مختص حوزۀ که

 چیزیهمان وسیلۀبه آدمیان» آن در که رژیمی ،«است ارتباطی حیث خود گیردمی را ارتباط جلوِ آنچه» آن در که کرد تعریف

 ما که دهدمی روی علتبدین فقط ارتباط آگامبن، نظر از (.ibid.: 83) «سازدمی متحد را ایشان که شوندمی داشته جدا هم از

 دیدیم، مقاله این قبل بخش پایان در کههمچنان بودن،درزبان شرطِ این ولی ؛«زبان در هاییسوژه» زبانیم، درون فاعالنی

 توانیممی ناشدنیرفع و بنیادین غلط ارتباط نوعی لطفبه فقط ما تعبیری، به پس،. است فقدان یک وجود گواه حالدرعین

 .کنیم برقرار ارتباط
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 آدمیان به هاژست در آنچه» نویسد،می آگامبن: شودمی مطرح ژست برای موازی تعریفی «ژست دربارۀ هایییادداشت» در 

 هم (.Agamben 2000: 58-59) «است هدفبی و محض واسطگیِ حوۀ بلکه نفسهفی غایتی یا هدف حوزۀ نه یابدمی انتقال

 زبان در که مشکلی برحسب نیز محض واسطگی این و شودمی تعریف محض واسطگیِ مفهوم با نسبت در نمایش هم ژست

 .شودمی وصف بشری فاعل یک خاص جایگاهِ اساس بر و دهدمی روی

 بیگانگی مثابۀبه نمایش از او اولیۀ تعریف از را راهش ژست سیاسی و اخالقی مبنای دربارۀ آگامبن پردازینظریه پایان، در 

 مبنای عنوان به تدریجبه ژست گفت توانمی علت، همین به وــ  گرددمی باز بدان واقع در بلکه کندنمی جدا ارتباطی حیثِ

 کاال «دیگر جنبۀ» عنوان به ترقدیمی جستار در آگامبن آنچه که است روشن کامالً پس. افتدمی جا سیاسی وجود خود اصلی

 یادآور باید اینکه گو. است خویش بیگانگیِ از رهاگشته ژستی بلکه نفسهفی ژست نه (Agamben 2000: 79) کندمی معرفی

 تربنیادی فقدانی با انسان بیگانگی یعنی،ــ  است بودنِ خویشزباندر با بشری فاعل نسبتِ بیگانگیِ شودمی درمان آنچه شویم

 .است

 فردی ژستِ به آگامبن شود،می مطرح کاالیی فتیشیسم با تضاد در وجه ترینمستقیم به ژست که جایی در حتی اما 

 آرتۀدل کمدیا در پوشنقاب هایهنرپیشه ژست به بلکه کندنمی استناد( دارد نفساعتمادبه اصطالحب که) خود بر مسلط

 که آورند وجود به هاییموقعیت تا بود درکار بازیگران برای عملی دستور و چاچوب آرتهدل کمدیا در. »کندمی اشاره ایتالیایی

 در آگامبن که قطعه این (.ibid.: 78) «پیوندد وقوع به بتواند سرانجام تقدیر، و اسطوره قوای منهای بشری، ژستی هاآن در

 و دستور یک دادنانجام برحسب یعنیــ  دهدمی "gerere" حسببر ژست دربارۀ او آتی بحث از خبر است نوشته 1990

 از بخشی هم کندمی بازی آرتهدل کمدیا در که بازیگری(: نمایشی سنخ یا تیپ یک پذیرفتن اینجا، در) منصب یک پذیرفتن

 دارد،می نقش یک پایبند را بازیگر کماکان هرچند که، کندمی اجرا را «متنی» هم دهدمی کف از را خود آفرینیِنقش هویتِ

 گوید،می توضیح در آگامبن. دهدمی کف از را فردیتش از بخشی نمایشی شخصیت خودِ که کندمی چنان را کار این
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 جوان معشوق و عاشق وصال مانع که است نمایش پیرمردهای از یکی دکتر. ایتالیایی کمدی هایشخصیت] دکتر و آرلکوئین»

 شخصیت( masks) هانقاب :نیستند شخصیت خوانیممی نمایشی شخصیت را ادیپوس و هملت که معنی آن به[ شودمی

 روی آنجا ژست(. اصلی.؛ تأکید در متن ibid) «هاژست از هاییمنظومه اند،درآمده تیپ قالب به که اندهاییژست بلکه نیستند

 اندازند،می خطر به را همدیگر و کنندمی تصادم هم با انقیاد، و فردیت همچنین کلی، قانون و حادث اجرای که دهدمی

 .شودنمی مؤوّل دیگر آن به یکهیچ که نحویبه

 بازیگر) هنر به زندگی تبدیل فرایند: دهدمی جای فرایند دو فاصل حد در را خود نقاب کند؟می چه دقیقاً نقاب 

 شخصیتی کامل تجسم مثابۀبه بازنمایی) زندگی به هنر تبدیل فرایند و( کندمی بیان را خود( personality) واقعی «شخصیت»

 اجرا را[ پیرنگ یا «پالت» معنای به ایتالیایی به] کانوواچّو یا عمل دستور که بازیگری ژستِ که قسمیبه ،((character) نمایشی

 در. مکتوب نمایشنامۀ یک کامل تجسم نه است فردی آفریدنی فعل کنندۀبیان نه: هنر کامالً نه است زندگی کامالً نه کندمی

 تأثّر هم و غیرشخصی متن هم که آنجا. متنی اجبار از هم گریزدمی روانی اجبار از هم کندمی بازی را نقاب که بازیگری نتیجه،

 توانمی آنچه بطن از د،آورمیسربر آزاد ژستی مانند،می تنیدهدرهم حالاین با و شوندمی ضایع فقدان نوعی واسطۀبه شخصی

 یا بودننامعین همین علت به دقیقاً آزاد بلکه مشروط و مقیّد کامالً نه مختار و آزاد کامالً نه ژستیــ  نامید اظهار خالی موضعِ

 .ناپذیریتصمیم

 هم است، مشروط و مقید جهت دو از که کنشی) شودمی پدیدار کنش دارِمشکل میدانچون  فقطنه طریق این از ژست 

 همچنین بلکه( است کرده تعیین را کنش چندوچون که مکتوبی متن واسطۀبه هم اشتصادفی و حادث موقعیت واسطۀبه

 درــ  امکانی و حادث شرایط این درون فقط است معتقد آگامبن. نمایدمی روی بشری فاعل خودِ و کنش درون مشکلی سانبه

ــ  قیدوبند هر از آزاد عملی چون نه و پوش،نقاب هنرپیشۀ محدودشدۀ پردازیبداهه زایبحران و مناسب لحظۀ یا کایروس

-ibid.: 77) پیوندد وقوع به عمل در تواندمی آزاد ژستی و بگیرد شکل تواندمی موقعیت یک که است شرایط این در فقط باری،
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 نوعی منزلۀبه حادث «بارورِ محدودیت» این (،Butler 1993: xi) جوییم سود باتلری تعبیری از اگر ،«هایادداشت» در (78

 معنای به هم شودمی آدم زدنحرف مانع که چیزی معنای به هم: شودمی پردازینظریه دوگانه معنایی به (gag) «بنددهان»

 و جراحی در دهان داشتنبازنگه برای که شودمی اطالق ابزاری به هم gag انگلیسی، در. ]بازیگر پردازیبداهه توانایی

 همواره محض واسطگی منزلۀبه جوک» نویسد،می آگامبن.[ است جوک و لطیفه معنای به هم برندمی کار به دندانپزشکی

 شود، تکلم مانع تا گذاشت دهان در توانمی که چیزی معنای به چیز هر از قبل: کلمه درست معنای به است، بنددهان نوعی

 (.؛ تأکید در متن اصلی58 :2000« )تکلّم از ناتوانی یا حافظه خسران جبرانِ منظوربه بازیگر پردازیبداهه معنای به هم

 به( 1999a) هابالقوگی کتاب در که «ژست دربارۀ یا کومِرِل،: »گرددبرمی ژست دربارۀ دیگری مهم جستار در ایده همین 

 جامعۀ بر یهایشرح بر حواشی» فاصل حد در ترتیببدین و شد، منتشر ایتالیایی به 1991 در باراول اما شده ترجمه انگلیسی

 کندمی تکرار را بنددهان دوگانۀ تعریف آگامبن جستار، این در. گیردمی قرار «ژست دربارۀ هایییادداشت» و «نمایش

(Agamben 1999a: 78) پر را آن آنکهبی و یابدمی قرار زبان بودنِخالی این در بهروزی با که هست ژستی» افزایدمی سپس و 

 (.ibid.: 78-79) «کندمی بدل بشر نوع اقامتگاه ترینمناسب به را آن کند

 لفمؤ» فصل پایان در قانون و زبان هایمحدودیت به ژست ناگزیر وابستگی حالدرعین اما نگشتهبیگانه ژستیّتی امکان 

 شودمی تولید جایی در سوژگی» ،نویسدمی اینجا در آگامبن. شودمی تصدیق مجدداً هاشکنیحرمت کتاب در «ژست مثابۀبه

 دهدمی بروز ژستی گذارد،می بازی به زبان در ایمالحظه هیچبی را خود و شودمی مواجه زبان با که هنگامی زنده، موجود که

 نوع آن بر وجههیچبه آگامبن(. 72 :2007( )83: ص هاشکنیحرمت)« .ژست این به خویش یافتنتقلیل بودنناممکن از حاکی

 در( کندمی ادراک درون از را آن متجسم فاعل که آنگونه ژست یعنی) را کینستتیکی تجربۀ که گذاردنمی صحه استداللی

 عنوان به مراقب، نگاهی از تابعی عنوان به ژست) دهدمی قرار نمادین-اجتماعی سراپا ایبرساخته منزلۀبه ژست با تقابل
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( گفتاری یا) زبانی یاپدیده اساساً واقع در ژست اینکه به کندمی اشاره آگامبن(. فرهنگ برساختۀ بدنی پذیریِرؤیت از صورتی

 .دارد پیوند انقیاد و قدرت با و است

 یگانه بود، نوشته آنجا در که طورهمان زیرا،: بود شده مطرح هم دُبور نمایش جامعۀ بر آگامبن شرح در واقع، در تلقی، این 

 تکینگی» ناخواناست، ایسوژهــ  است راه در که سیاستی سوژۀــ  گریزدمی نمایش جامعۀ در شدنادغام از که ایسوژه

 هر و هویت هر از قراربدین و باشد خویش بودنِدرزبان مالکِ بلکه شود داشتنتعلق خودِ مالکِ تنهانه خواهدمی که ایهرجوره

 و ایریشه ناخوانیِ شودمی بیگانه ناطق حیوان مقام در انسان با نمایش جامعۀ وسیلۀبه آنچه (.88 :2000« )زندسربازمی تعلّقی

 .او عاملیتِ ماهوی ابهام و مؤسس هویتی فقدان یعنی اوست، زایندۀ

 از پیش و چیز هر از قبل ژست آنگاه است، ژست گشتنبیگانه داریسرمایه نظام در نمایش جامعۀ از ناشی بیگانگی اگر 

 آنگاه است، سیاسی حیات بنیادیِ ساحت حالدرعین ژست اگر و .است پیکار برای ایعرصه باشد رهایی برای ایوسیله آنکه

 که ایسوژه (.Agamben 2007: 67-69) بگذارد بازی به آن در را خود باید سوژه که شودمی نیبنیادی عرصۀ همان ژست

 یدی خلع شود، مؤسس بودنینامالک مالکِ که است آن خواستار واقع در گردد خویش بودنِدرزبان مالکِ نو از خواهدمی

 یعنیــ  است داشتنهستی فاعالنۀ و حادث تکین، ژستِ بلکه خودآیین عاملیتی نه شودمی رها بیگانگی یوغ از آنچه: اساسی

 باور به حیث، این از و است زندگی گرفتنبازیبه مستلزمِ زیستن. سوژه مقام در خویش جایگاه حفظ و تصرف مسئولیت

 خود پذیردمی که شودمی اخالقی زمانی بلکه نیست اخالقی شودمی اخالق هایقانون تسلیم صرفاً که زمانی زندگی» آگامبن،

 بر مقدم نباید را عاملیت گرفت، ژست منشأ نباید را عاملیت ترتیب،بدین (.ibid.: 69) «بگذارد بازی به هایشژست در را

 سیاسی و اخالقی اعمال امکان پی در ارادهبی وبیشکم و حادث هاییژست در باید برعکس، انگاشت؛ بودندرزبان و ژستیّت

 جدا اجرایی ژست از را عاملیت وجههیچبه او که است آن از ناشی ژست مثابۀبه سیاست از آگامبن فهم بودنرادیکال. گشت

 .اند«فرمان تحت» که شودمی درگیر هاییژست میدان در همواره «آزاد» ارادۀ: کندنمی
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 اینجا در آگامبن: شودمی تصدیق نو از «ژست دربارۀ هایییادداشت» در سینما با آگامبن برخورد در ژستیّت ذاتی ابهام 

 او خود نام به که حرکتی هایتیک زمینۀ در تورت ال دو ژیل مشاهدات مثل) علمی موضوعی مثابۀبه ژست تولد گویدمی

 عمومی خسران با بود مصادف( هاآدم رفتنراه طرز ضبط برای بریجیما ادوارد هایکوشش یا شوندمی خوانده تورت سندرم

انگاشته  ناکام نهایت در کوششی اوج قراربدین سینما(. 51-48 :2000) خسران این دادنِجلوهطبیعی و طبیعی هایژست

 از بخش این در وقتی. هاآن ناگزیر تالشیِ و تجزیه آستانۀ در نگشتهبیگانه هایژست به چسبیدنمحکم برای شدمی

 مفهوم واقع در شود،می تعریف بشری هایژست بودنطبیعی خسرانِ منزلۀبه مدرنیته وضعیت ،«ژست دربارۀ هایییادداشت»

 مطرح «نمایش جامعۀ ی برهایشرح بر حواشی» در که مفهومی شان،بودندرزبان با هاانسان بیگانگی یابد،می گسترش بیگانگی

 از ناشی بیگانگی با تنسب در ژست جایگاه تغییر نشانۀ این. شودمی عنوان هم هاژست تراز در بیگانگی این حال. بود شده

 با دادیم، نشان کهچنان پیوستگی، این اینکه ترمهم نکتۀ و یممتن دو این پیوستگی شاهد وضوحبه بنابراین. نیست داریسرمایه

 متقابل هاییمقوله بناکردن درصدد چندان آگامبن که بینیممی. خوردمی پیوند آثارش دیگر در ژست دربارۀ آگامبن بحث

 انگشت ایناحیه روی خواهدمی بیشتر بلکهــ  ازخودبیگانه خودکاریِ مقابل در ژست انسانی، ارتباط مقابل در نمایشــ  نیست

 چوبیرچا الجرم هایشژست و بشری فاعل میان نسبت آن در که ایناحیه شوند،می تمایزبی آن در هامقوله آن که بگذارد

 .یابدمی اخالقی و سیاسی

 شود،می تأیید وارو از منقول قطعۀ از آگامبن تحلیل دو هر در تمایز فاقد ایناحیه منزلۀبه ژستیّت از قرائت این ،نهایت در 

 مورد، دو هر در راستش،. شودمی گذاشته بحث به وارو متن به استناد با که "agere" و "facere" با "gerere" تضاد واسطۀبه

 به تمایز، عدم همین علت به اخالق، و کرد تلقی اهداف و وسایل بندیمفصل فروپاشی باید را ژست حوزۀ گویدمی آگامبن

 در کار ترینکنندهگمراه» نویسد،می «ژست دربارۀ هایییادداشت» در آگامبن. است محورژست ایمقوله کلمه درست معنای

 برای ایوسیله عنوان به را راهپیمایی مثالً،) «بازنمایانیم اهداف به ناظر را وسایل حوزۀ سو یک از که است این ژست فهم
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 هدفش که انگاریم حرکتی را ژست برتر و جدا حوزۀ دیگر سوی از و( بگیریم نظر در B نقطۀ به A نقطۀ از جسم جاکردنهجاب

 (Agamben 2000: 57) (.کنیم لحاظ زیباشناختی ساحتی را رقص مثالً) دارد خود درون را

 علتبدین قیقاًد« گشایدمی است انسانی آنچه ترشایان حوزۀ مثابۀبه را( ethos) اتوس حوزۀ]...[  ژست» گویدمی آگامبن 

 :.ibid) «شودمی داشته نگه ای شودمی تحمل چیزی بلکه شودنمی انجام کاری هیچ و شودنمی تولید چیز هیچ» ژست در که

 اجرا را مناجاتی که کسی و آورددرمی اجرا به را فرمانی که کسی» نویسد،می دئی اُپوس کتاب در و (.؛ تأکید در متن اصلی56

 بودن تبدیلِ. ]...[ برعکس و شودمی ینتعی شانعمل وسیلۀبه وجودشان بلکه کنندمی کاری صرفاً نه و هستند صرفاً نه کندمی

 جاهمین در را خود اصلی سرمشق کند،می یفرتع هم را مدرنیته سیاستِ و وجودشناسی بلکه را اخالق فقطنه که بایدبودن، به

 (تأکید در متن اصلی ؛Agamben 2013: 84) .یابدمی

نمای حوزۀ ژست تنیدگی عاملیت و انقیاد که سرشتــ و نیز درهم "facere" یا "agere" و "gerere" نفس تمایز میان 

 یا) اجرا ژست حال همان در و سازدمی غیرممکن است رستگارکنندگی نیروی به قائل تیّژست برای که را تفسیری هر است ــ

 فقطنه آگامبن نهایی، تحلیل در که، روست همین از. گرداندمی فرمان برابر در مقاومت برای ممکن عرصۀ یگانه را( نقش ایفای

 هایداللت و پیامدها چیزی هر که است مبرهن حقیقت این با معادل این و) است سیاسی ذاتاً هاژست حوزۀ است معتقد

 .دارد ژستی کیفیت بنیاد از خود سیاست حوزۀ است معتقد دارتر،معنی طرزیبه بلکه،( دارد سیاسی

 ژست به دارد اشاره که فرمان، با زبان نسبت سو، یک از: است بودندرزبان خودِ است مطرح ژست در آنچه بنابراین 

 در هاانسان میان نسبت بنیادینِ صحنۀ همچنین و ،(Agamben 2012) ریزدمی پی را اشیاء و کلمات میان نسبت که مؤسسی

 با بشری فاعل یا سوژه نسبت یعنی ناطق، حیوان یافتنقوام و شدنساخته خودِ دیگر، سوی از ناطق؛ هایحیوان مقام

 .خودش بودنِدرزبان
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 خودِ که است نکته این است خالی تئوفانیدیس و کوتسکو هایتحلیل در جایش آنچه من، نظر به گفت، باید پایان در 

 کنش حوزۀ خوردمی پیوند فرمان یک اجراگذاشتنبه یا منصب یک پذیرفتن مقام در ژست با که عاملیت فقدان یا انفعال

 و نزاع محل بیشتر مفهوم، این بر آگامبن تأمل آغاز همان از ژست، پس. کندمی تأسیس بلکه نفی نه را سوژه سیاسی و اخالقی

 یگانه هم پایان تا و است؛ امروز جهانیِ نظم نمایسرشت که بیگانگی معضل حل برای مطمئن راهی تا است مبارزه میدان

 سردرآوردن برای وقفهبی تالش و اشبیگانگی خودِ با سرکردن با و اشذاتی فقدان پذیرفتن با سوژه، آن در که ماندمی ساحتی

 درون هایمشکل و هاژست با پیوند همین سویبه را ما دقیقاً وسالنتیم هایفیلم. دهد قرار بازی در را خود تواندمی آن، از

 .دهندمی سوق عاملیت

 

 کینتاتهی ــ  هایژست و محض هایژست

 نام. است یونان آتیکای غرب در ساحلی شهری (Kinettaیا  Kineta) کینتا. 2005 تولید. است النتیموس بلند فیلم اولین کینتا

 تولید دوبال هایحشره یا پشه هایگله پاییز هنگام به که است شده گرفته ساحل در کوچکی باتالق یا تاالب از «کینتا»

 در کینتا. هست منطقه در هاحشره این از زیادی شمار هنوز اما ندارد وجود دیگر تاالب این. شودمی بیماری موجب و کندمی

 که است توجهجالب. است انرژی از سرشار یا فعال معنای به Kinetta. گذارندمی دختران بر ییونان در که است نامی ضمن

Kinetta با Cinema است ریشههم :kine است «درآوردنحرکتبه» معنای به. 

 گوش شودمی پخش دستی صوتیضبط از که صدایی به و است نشسته خوابیتخت روی( راندو اِواگِلیا آفرینینقش با) زنی 

 و هاتکان با دست، روی دوربین: کات. کندمی گوش چه به او شنویمنمی ما همین برای و زده گوش به گیرهاییگوش. کندمی

 سیلی هوا در و آوردمی باال باز، شدست کف با را، راستش دست او. است گرفته قاب در را او سر و تنه خفیف، هایلرزش

 که انگار داردبرمی عقب به قدم و پیچاندمی را تنش و گرداندمی راست طرفبه را صورتش سپس کند،می صبر دمی. زندمی
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 که انگار آوردمی باال هایششانه تراز در را هایشدست. خیزدبرمی دوباره بعد و افتدمی تخت روی. باشد زده کتکش کسی

 عقب به بدن طرف دو از را هادست ایستاده، دیواری جلوِ راست او: کات. بدهد لهُ دارد قرار برابرش در که را چیزی خواهدمی

برد. با دست چپ دست راستش را قفل ها را به پشت میگرداند و دستسر را از روی شانۀ راست به عقب می .پیچاندمی

 کندمی تقال که انگار گرداندمی چپ به کامل طوربه را سر دوباره پیچاند.کشد و به عقب میکند انگار که کسی آن را میمی

 کردنخفه ژستِ با را آن و گیردمی گلویش جلو را چپ دست آنگاه. کند مصرف زیادی انرژی آنکهبی البته کند، خالص را خود

 خفه را خود عمالً آنکه بدون اما فشاردمی ترمحکم و محکم را گلو انگار که دهدمی حرکت چنان را دست سپس. دهدمی فشار

 زن. افتدمی گوشش از گیرهاگوش از یکی لحظه این در اما. داردبرمی عقب به کوتاه و تند قدم چند حال همین در و کند

 را دستش خونسردی با سپس. گذاردمی جایش سر را افتاده گیرِگوش کردمی خفه را خود آن با که دستی با و ایستدوامی

 .گرداندبرمی گلویش طرفبه

 در واحدی دود،می بیرون نمایدمی ساختهپیش واحدی اسکلت که محلی از زن همین دیگر، ایصحنه در فیلم، ادامۀ در 

. است زباله تخلیۀ روباز محل یا مهمّات زاغۀ موقت، انبار البد محوطه این. اندپراکنده محوطه در که پرشماری واحدهای میان

 با که ایمدیده مرد دو همراهبه را او قبل صحنۀ در زیرا است زن همان زن دانیممیــ  بینیممی دور نمایی قاب در را صحنه این

 آریس بازی با مردی دهد،می ماننشان را مرد دو از یکی و کندمی حرکت چپ طرفبه دوربین. اندرفتهمی جایی به اتومبیل

 از( کسیکومینوس کوستاس) دیگر مرد. گیردمی زن طرفبه و گذاردمی کار پایهسه روی را ویدئویی دوربین که سِروِتالیس

 او خواهدمی انگار که گیردمی ژستی رسدمی زن به کههنگامی  و دودمی زن طرفبه و آیدمی بیرون ساختهپیش واحد اسکلت

 هم رودرروی حرکتبی زن و مرد آن، از بعد. زندمی سیلی مرد صورت به و چرخدمی رود،می راست به کندیبه زن. بگیرد را

 پرخاشجوی کمی حالدرعین و وسواسی احساس،بی و تخت لحنی با زند؛می حرف مرد و گذردمی ایلحظه. ایستندمی

 اما بردمی زن صورت طرفبه را راستش دست مرد آنگاه(. 0:08:31) «دهدمی جواب را او سیلی راست دست با مرد: »گویدمی
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 به جوریرا  سرش هرحالبه زن اما کندنمی لمس هم را زن صورت احتماالً دستش. است واقعی سیلی یک از ترآهسته ژستش

 قرار مرد جلو حرکتبی باز و ایستدوامی سپس دارد،برمی عقب به قدمی. خورده محکمی سیلی انگار که گرداندمی راست

 اینامهفیلم هایدیالوگ آوردنبرزبان جایبه  انگار: آهنگبی و یکنواخت لحن همان با زند،می حرف دیگربار مرد. گیردمی

 زن. رودمی زن نزدیک مرد» گوید،می: کندمی وصف را صحنه مشکوک هایمرگ در تحقیق مأمور یک سانبه دارد مکتوب،

 اما کنندمی اجرا کرده وصف مرد را آنچه نفر دو این آنگاه(. 0:08:39) «دهدمی هُل را مرد و آوردمی باال را دستش

 نگاه هاشانه تراز در چند هاییلحظه را هایشدست مرد دادنهُل از قبل زن مثالً: است تصنعی و ورقشق کماکان هایشانژست

 از که انرژی حتی یا تهییج ترس، از اینشانه هیچ گفت، توانمی کل در. باشد باورکردنی ژستش آنکه از ترطوالنی دارد،می

 ایمجموعه جزبه چیزی نه،. خوردنمی چشم به رودمی توقع( بوده قتل و تجاوز صحنۀ شودمی معلوم بعداً که) صحنه «مدلولِ»

 حیث، این از. کنندمی مذکور صحنۀ به داللت که محتوا و معنا از «شدهتهی» هایژست از ایسلسله بینیم،نمی «هادال» از

 بر کردنبازی طریق از نماواقعی و باورپذیر کنشی تداعیِ معمولِ معنای به نمایانند،بازنمی را ایصحنه اصالً زن و مرد هایژست

 .کنندمی تداعی که هاییکنش به تا است وفادار مرد کالم لحن به بیشتر دو آن هایژست: نامهفیلم یک وفق

 زن که اندکارهایی اجرای مشغول هم اتفاقبه مرد و زن ،کینتا النتیموس، بلند فیلم اولین از ایصحنه از دوم پارۀ این در 

 بازی کسیکومینوس را نقشش که شخصیتی شودمی معلوم .کردمی تمرین تنهاییبه را هاآن کردم وصف ابتدا که اولی پارۀ در

 کندمی آماده سناریویی ابتدا او: کنند بازی او برای را هاصحنه دیگر و صحنه این تا داشته آن بر را دیگر مرد آن و زن کندمی

. کندمی ضبط صوتیضبط دستگاه با را سناریو آن و سازدمی مشخص کنند اجرا باید دو آن که را ژستی هر جزئیات تکتک که

 را آنچه دیدیم، که طورهمان و: کند کارگردانی اصطالحب و هدایت را دیگر نفر دو اجرای تا دارد حضور مرد این اوقات، اغلب

 نامهفیلم در که را هاییژست و کندمی بازی هم نقش خودش سناریوی در گاهی و خواندمی بلند صدای به دهد روی است قرار

 .کندمی اجرا نوشته خودش برای
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 سیلی: اندشده کنده خویش بالفصل غایت از هاژست چون آگامبن، نظر مورد مفهوم به دقیقاً است، محض اینجا در ژست 

 جنس از دیدیم، کهچنان محض، ژست. هذاعلیقس و کند،نمی خفه گیردمی را گلو که دستی برساند، آسیبی نیست قرار

 که مثالی در. غایتبی هایژست قلمرو دهد،می روی محض هایژست قلمرو در میمسیس عبارتی، به یا، است؛ میمسیس

 مایع فروبردن اولیۀ هدف بدون کند،می تکرار نوشیدن عمل اجرای بدون را نوشیدن ژست( بازالل) میم بازیگر زند،می آگامبن

 غایت از چون که ژستی کند،می اجرا را نوشیدن ژست حالاین با و نوشدنمی چیزی میم هنرپیشۀ. تشنگی حس فرونشاندن و

. شود پدیدار تواندمی دوچندان قدرتی با سانبدین که ژستیّتی دارد، اشاره خودش بودنستژ به فقط گردیده جدا مفروضش

 بازنمایی عمل طریقِ از فقط ژست دهدمی توضیح آگامبن وــ  است نفسهفی ژست حقیقت در کندمی اجرا بازالل آنچه

 هنرپیشۀ اجرای به توانمی همچنان که زیباشناختی غایت(. 2012) شودمی ظاهر ژست هیبت در واقعبه بازالل هنرپیشۀ

 لزوماًــ  خودش لذت برای حتی ای کند اجرا تماشاگر تمتّع و لذت برای تواندمی بازالل که واقعیت اینــ  داد نسبت بازالل

 به توانمی بمانند غایتبی و محض هاییژست بازالل هایژست که جایی تا فقط: کندنمی تعبیه ژست در نو از را غایتمندی

 از بری ژستی کند،می اجرا را محضی ژست بازالل که طورهمان .اندیشید زیباشناختی غایتمندیِ از دومی نوع کردنفعال

 اجرا( هدفبی) محض وسایلی چون را هاژست نیز( النتیموس هایفیلم دیگر اکثر و) کینتا فیلم هایشخصیت غایت، هرگونه

 .کنندمی

 خود: اندداده کف از نیز را شانعاطفی جنبۀ بلکه شوندنمی جدا خود غایت از صرفاً کینتا دوم صحنۀ در هاژست البته 

 ژستی یا احساس یک ادای تواندمی بازالل. آنند بنیاد که است عاملیتی و وجوشجنب و شور عناصر فاقد هاآن تژستیّ

 کند،می القا دارد کشتن قصد که را توهم این کامل طوربه اما ندارد کشتن قصد که بازیگری برخالف و درآورد را بارخشونت

 و عاملیت خسران با اینجا در آرته،دل کمدیا به رجوع با. هستند نیز تهی بلکه محض تنهانه بینیممی اینجا در که هاییژست

 نامیده زن: شودمی اعطا ژانر آن اجراگران به که پردازیبداهه قدرت منهای است، نقاب معرّف که مواجهیم بودنیتکین
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 بازی را قربانی ماسک یا «تیپ» تنها بلکه مشخص شخص نقش نه او و( کاکاناکیس و النتیموس سناریوی در حتی) شودنمی

 آورترالزام مراتببه که کند اجرا را اینامهفیلم است مجبور واقع در اوــ  ندارد ابداع برای امکانی هیچ حالدرعین او اما کند؛می

 او اما نیستند، خودش مال او هایژست دیگر،یان ببه . بگیرد باید که هاییژست مورد در خصوصاً است، داستانی سناریویی از

 .کندمی ایفا را هاآن اجرای عرصۀ نقش حالاین با

 برجسته هم را آن بودنِفرمانتحت بلکه آوردمی چشم پیش را خود واسطگی تنهانه که است ژستی بینیممی آنچه پس 

 یابدمی تجسّد اجرایی البق در سپس و شودمی آغاز فرمان و کالم چون اللفظی،تحت کامالً معنای به اینجا، در ژست. نمایدمی

 که، علتبه این  بلکه شودنمی اجرا عمل قصد که علتبه این  تنهانه: یابدنمی دست کنش یک کامل تجسم به هرگز که

 کنندمی عرضه را مشخصی وارماشین و مکانیکی کیفیت هاژست این آوردیم، آتنبرگ فیلم از مقاله آغاز در که مثالی همچون

 .آوردمی چشم پیش هاآن در را عاملیت کامل فقدان که

 معنای به که ایشیوهبه بخشد، تجسم و( "gerere") کند حمل شدهداده  هایشژست دربارۀ که را گزارشی همان باید زن 

 اجرای بلکه کندنمی اجرا را صحنه واقع در زن. نیست درکار انونق و واقع امر میان تمایزی هیچ آن در آگامبن نظر مورد

 یولیکا پس. داردپابرجا می را ایصحنه چنین خالیِ عرصۀ خودِ و کندمی حمل( شده داده فرمان او به که) را ایصحنه

 تمام در و کندمی اجرا را اجرایی دارد که کند بازی را زنی نقش باید: دارد عهدهبه دشواری بس وظیفۀ هنرپیشه اسکافیدای

 و بکند، را کارها این خواهدمی چون نه یعنی) دهدنمی انجام خواست روی از را کار این شخصیت این که دهد نشان اجرا مدت

 و عاملیت فرمان، و کنش میان تمایز عدم از حاکی حالدرعین ژست بودنمحض دیگر،به عبارت (. خودش خواست برخالف نه

 النتیموس که است دیگری هایفیلم همۀ ویژگی بارزترین و است مشهود تمام وضوح با کینتا فیلم در اینجا در که است ،انقیاد

 .است کرده کارگردانی
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 نفسهفی ژست صحنۀ نمایش برای بازنمایی این از بلکه نمایاندبازمی را محض هایژست فقطنه حیث، این از صحنه، این 

 است، بخشکام مرد برای خاص سناریوِ این اینکه خیال حتی. انقیاد و فرمان با محض ژست پیوند لحاظبه گیرد،می بهره

 خود طریق از که است خیالی بلکه شودمی بازنمایی اجرا طریق از که نیست مرگ و خشونت فانتزی نوعی گفت، توانمی

 (.فرمان فانتزیِ نوعی) یابدمی تحقق او نامۀفیلم اجرای

 ضبط و بصری ضبط بین مردساالرانه، خشونتِ و فرمان شناسیباستان میان پیوند بر کینتا در غریب هایویژگی دیگر 

 در. گذارندمی تأکید برهنه حیات و( officium) منصب بین نهایت در و یابی،فاعلیت و میمسیس بین تأدیبی، قدرت سمعی

 یافتن به تواندمی که ژستی باشد، النتیموس یسینما ژست ترینبنیادی شاید که کرد خواهم تمرکز چیزی بر اختصاربه  اینجا

 میان تمایز عدم نوعی ظهور بگوییم، تردرست یا از، گذار: رساند یاری کردم فهرست اینکهم که هاییزوج تمام «صفر درجۀ»

: یابدمی بروز النتیموس از دیگر فیلمی در ترقوی شکلی به شاید اما نیز، آتنبرگ در دارد، حضور کینتا در که اجبار، و فرمان

 (.2011 یونان، ،Alpeis) آلپ

 

 آلپناپذیرِ بودن ــ منصبِ تحمل

 در بیشترشان که گروه این اعضای. دارند غریب انحرافی که گرددمی مرموز گروهی هایفعالیت حول آلپ فیلم قصۀ

 رفته دنیا از که شخصی چهرۀ به را خود تا بندندمی قرارداد اندرفته دنیا از تازه که کسانی بستگان با کنندمی کار بیمارستانی

 بیان برای درگذشتگان هایعادت دربارۀ جزئیاتی منظوربدین کار اعضای. کنند بازی بازماندگان برای را او نقش و درآورند

 سپس کنند،می آوریجمع کردندمی استفاده حیات زمان در که شاخصی لوازم یا متمایز لباس هر دربارۀ و خود احساسات

 کارفرمایان با( است گذاشته[ سفید کوه]=  «بالن مون» آلپ هایکوهرشته قلۀ بلندترین نام اساس بر را نامش که) گروه رهبر
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 از عضوی کهــ  کینتا فیلم مرد هاینامهفیلم مشابه سناریوهاییــ  نویسدمی سناریو رشتهیک و چیندمی هاییصحنهسلسله

 .کند اجرا درگذشته شخص خانوادۀ اتفاقبه و کند بر از بایدمی شده انتخاب متوفّا شخص نقش کردنبازی برای که گروه

 هنوز مرده شخص که کند ایجاد را توهم این نیست قرار او ادای درآوردنِ و دیگر شخصی نقش کردنبازی برای تالش این 

 صورتبه بتوانند آشنایانش و متوفا شخص میان مبادالت آن در که کند برپا نمایشی صحنۀ است قرار بلکه است زنده

 او جای در خواهدمی صرفاً گردد، رفتهازدست محبوبِ جایگزینِ خواهدنمی واقع در مقلّد بازیگر: شوند تکرار محض هاییژست

 .گیرد قرار

فروشند بیش از آنکه کمک به فرایند سوگواری و عزاداری باشد امکانِ در این معنی، آنچه اعضای گروه به مشتریان خود می 

که فرد عزادار آنچه را با  تر سوگواری مستلزم آن استانداختن این فرایند به مدت نامعلوم است. راستش، فرایند رایجتعویقبه

د، به یک معنی، خورد با نیرویی کامالاً نویافته در شخصی دیگر بازیابد. اما بازیگر مقلّمرگ عزیزی از دست داده و برایش غم می

دهد شخصی مستقل و کامالً مجسّم آن جای خالی را کم اجازه نمیرفته اصالً پر شود )دستازدستدهد جای عزیز اجازه نمی

صورت کنند، یعنی بهمقلّد را بازی می کنند، نقش فردیشغال کند(. اعضای گروه در حقیقت نقش شخصی کامل را بازی نمیا

هایی دهند تا خودِ عمل جایگزینی را مشحون از آن احساسسان به شخص عزادار امکان میکنند و بدیننقابی تهی عمل می

ساختن عشق نیست ــ آنچه موضوعی دیگر گردند. پس خبری از باززنده بایست صرف شخص یاسازد که در حالت عادی می

هایی که به رابطۀ شخص عزادار با شود در واقع هیچ نیست مگر ژستهست تکراری است عاری از احساس. آنچه تکرار می

 بازیگر کنشعبارت دیگر، اند. به اند اما در شکل فعلی از عواطف متناظر خود جدا گردیدهکردهرفته داللت میمعشوق ازدست

 فرایند بودنِواسطه کردنِعیان با بلکه است بشری مناسبات شالودۀ که گذاردمی دست محضی ژستیّتِ روی فقطنه مقلّد

سوگواری « کردنِنمایشی»نمای این روالِ خاصِ . ویژگی سرشتسازدمی بیگانه نیز را فرایند این خودِ تعبیری، به سوگواری،

 گذاری عاطفیِ فتیشیستی در خود عملِ تقلید یا ادای کسی دیگر را درآوردن.مایه عبارت است از
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شود که آیا هیچ رابطه یا دادن به این سؤال کمتر و کمتر میآرام امکان جواببنابراین ژست معرف فیلم این است که آرام 

هر بار که پرستار )با بازی آنگلیکی پاپولیا( به  نسبتی در فیلم هست که عمالً از این نوع تکرارِ عاری از محتوا مصون ماند.

کند پدرش است. اما کلمات معدودی که این شود که تماشاگر در آغاز باور میگردد با مردی مواجه میآپارتمان خودش برمی

ید که نمانوشته میقدر غیرطبیعی و عاری از عاطفه و احساس و ازپیشکنند هماندو در چندین صحنۀ فیلم ردوبدل می

افتد: آیا کند. تردید مثل خوره به جان تماشاگر میها برای مشتریان گروه نقش بازی میهایی که پرستار در آنکلماتِ صحنه

کنندۀ هیچ احساسی نسبت به همدیگر هاشان بیانکردنند؟ آیا ژستبازیراستی پدر و دخترند یا صرفاً مشغولِ نقشاین دو به

کسی واقعاً دارد شود چههایی است که وجود خارجی ندارند؟ وانگهی، هرگز معلوم نمیاهری احساسهای ظاست یا صرفاً نشان

کند یا مرد نقش پدر را برای او؟ ترش را بازی میکند: آیا زن جوان دارد برای مرد مسن نقش دخکسی نقش بازی میبرای چه

این یعنی فروپاشی کامل شیوۀ معمولِ معنابخشیدن به و  ردن باشندکبازیمشغول نقشدر واقع هیچ بعید نیست که هر دو 

سراپا نمادین و اختیاری و  یکنند و همچون مواضعنمی فرزند-دیگر داللت به رابطۀ پدر« دختر»و « پدر»مناسبات انسانی: 

دهد نه موردی ش میبینیم آنچه فیلم با وضوح تمام نمایگیرند. بار دیگر میها جای میشوند که افراد مختلف در آنخالی می

 شود بلکه خودِهای مشخص، هرچند تهی از عاملیت و احساس، بیان میای از ژستای است که از طریق منظومهعادی از رابطه

 بنیادِ تمام مناسبات انسانی است.هستۀ ژست

های ها و عادتط قانونشده توسای میمسیسی است که از مرزهای تعیینحال قهرمان داستان متفاوتِ رابطهپرستار درعین 

تواند بپذیرد که یک نقش د وابسته شده است و نمیرود. او که بیش از پیش به نقش خود در مقام بازیگری مقلّگروه فراتر می

ــ در خفا و پنهان از چشم گروه « جای او را گرفته است»زعم او، مشخص به عضو دیگری از گروه محول شده ــ عضوی که، به

در سانحۀ  باز جوانی که اخیراًتنیس کند به ایفای نقشسازد و شروع میشده توسط گروه میزین بازیگر تعیینخود را جایگ

ــ و از بابت این تخطی با خشونت تمام  گیرد)رئیس گروه( را نادیده می تنها اقتدار مون بالناو نه رانندگی جان باخته است.



www.thesis11.com 

 باختهباز جانپسرِ تنیسترتیب با دوستسپارد و بدینکند میدست نقشی که بازی میمجازات خواهد شد ــ بلکه خود را به

 دهد درساز روش کار گروه را به زندگی شخصی خودش تسری میهای بیگانهوقتی پرستار جنبه کند.رابطۀ جنسی برقرار می

کند. البته او قصدِ شورش و طغیان وسخت آن را سرآخر نفی میمراتبی سفتکند و نظام سلسلهواقع قاعدۀ گروه را نقض می

شی از وفاداری بیش از حد به اصلی است که پشتوانۀ عمل گروه است اندارد: نافرمانی او ناشی از وابستگی به گروه و همچنین ن

از این دید او، این گروه است که عمل کند. در واقع از زاویه« جایگزینی حقیقی»چون گذارد سوگواری همــ اصلی که نمی

 .راستی جایگزین او گردداست زیرا گروه اجازه داده است کسی به قاعده تخطی کرده

ها گی ژستدر اینجا با مصداقی از مدعای آگامبن رویاروییم: سوژه یا فاعل بشری نه از طریق بازیابی ساحتی مقدم بر بیگان 

صورت تکرار دوبارۀ خود حال، ناگزیر بهکند؛ اما این مقاومت، درعینبلکه از طریق خودِ این بیگانگی در برابر فرمان مقاومت می

حال( شود )درعینادراک می بیرونی صورت فرمانیتر بگوییم: در این مورد، وقتی آنچه در آغاز بهشود. مشخصظاهر می فرمان

شود. دهد که در خالل آن مبنای عملی حقیقتاً آزاد استوار میفرایند نامتمایزشدنی روی می آیدز کار درمیاجباری درونی ا

پاشاندنِ صورت ازهمکند که گسست از نظام قدرتی که ما خود جزئی از آنیم فقط بهالنتیموس در اینجا به این نکته اشاره می

زندگی  تواند از آن نظام قدرت رها گردد.کند میوپار میالشی و حتی لتدهد: فقط زمانی که فرد خود را متخویش روی می

هایش د؛ اما وقتی خویشتن خویش را در ژستوششکل حقیقی به بازی گذاشته نمیکند، بهای که نافرمانی میپرستار، تا لحظه

شود بلکه این است که او دهد تنها این نیست که او مجازات و تنبیه میدهد ــ آنچه روی میکند ــ و از کف میدرگیر می

و یابد که گروه تجسم آن است: اشود به تنها روشِ ممکن منطقی به رهایی کامل از اصلی دست میوقتی از گروه اخراج می

سان، به مدد همین ژست و برخالف اراده و شود سوگواری کند و بدینشود مجبور میمی دوقتی از بازی تقلید و تکرار طر

 سازد.برخالف قصد و نیت خودش، خود را محکوم به آزادبودن می
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