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دبیر مجموعه ۀمدمق  
معرفی نشر  آمیز آمیخته با حسرتی که برایآلتمن در یادداشت ستایش کری

رفته در فضای نشر روشنفکری یاد از دورانی ازدست سدینویم( caboose) کابوز
تنها »تعبیر خودش به ناشر/متخصص امکان حیات داشت. ۀکه اید کندیم

شکل تخصصی در یک ناشر وجود داشتند که به             _ها کتابفروشدر پاریس ده
است  یاگرچه چند دهه «فروختند.و می کردندیخاص کتاب منتشر م ۀحوز

اما  اند،که این ناشران کوچک در رقابت با ناشر/صنعتگران عظیم از بین رفته
 منتقد و مترجم متون سینمایی، اش،لطف مدیر سینماشناسبه کابوزنشر 

رفته را ازدست ۀتکرار آن اید سینمایی قصد   یهابا چاپ کتاب تیموتی بارنار،
انگلیسی  ۀبازن تا ترجمآندره  یهااز نوشته ،جدید انگلیسی یهااز ترجمه دارد.

 و البته گدار لوکژان تلویزیون بر تاریخ حقیقی سینما و یامقدمه کتاب
گورا    _کینوۀ العادوقف    ۀمجموع ارائه  یتلیکزیرنظر کریستین  که( Kino _ Agora)آ

 .شودیم
گورا کوششی بدیع است برای تدقیق مفاهیم و  _ کینو ۀمجموع اصطالحات  آ

عنوان مجموعه ارجاع یا شاید هم ادای دینی است  مهم مطالعات سینمایی.
زعم که به «حقیقت_سینما»یا همان  ژیگا ورتوف، «پراودا   _کینو» اصطالح   به

دوربین سینماتوگرافی  ۀگرانمادی و مشاهده قدرت پدیدارشناختی، ورتوف به
گورا»به  «کینو»در اینجا اما  اشاره داشت. برگرفته از یونان  یاواژه ،ونددیپیم «آ
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همان مکان مشهوری که تفکر در آنجا  ،«آییمکان گردهم»معنای به باستان،
خرید و  زندگی روزمره ازجمله ورزش، یهادر کنار دیگر کنش متولد شد،

گورا بر سو _کینو ۀرو مجموعاز این سرگرمی. تفکربرانگیز سینما انگشت  یۀآ
 .گذاردیم

گورا کم  _کینوۀ مجموع متواضع اما شخصی و ساده اما  گوی اما عمیق،آ
جوی حقیقت ورتوف وهم به جست ،خویش هبرانگیز است و در کنبحث

  تفکر سقراط. خصلت جمعی  وفادار است و هم به 
 ...تا برود پس بگوییم،

 

 مازیار اسالمی

 



 

 

 
 

 
 
 

 

 تدوین، تجزیۀ صحنه
  

 باش!بندی حرفات مراقب جمله
 (۲۶۹۱) مرد موسیقی  _  

 
های درونی یک فیلم و هستٔه اولیٔه تصاویر آن در بارقه یناول. ۱

بندی. معروف است. بخش دکوپاژگیرد که به شکل میای مرحله
بخش کردن یک چیز برای تبدیل کردن آن به چیزی بخشآفرینش. 

ترین و سادهآید. وجود نداشته و حاال به وجود می ترپیشدیگر. چیزی 
یک شکل به ای بیترین شیوهٔ آفرینش و بازآفرینی. تبدیل مادهپیچیده

 بخش کردنسمفونی. وهلٔه مهمی از فیلم، آفرینش از طریق بخش
برای بازآفرینی یک منظره در سینما باید آن را به پنجاه یا صد . است

ز د باید قطعات را یکی پس ابعقسمت یا حتی بیش از آن تقسیم کرد. 
هم قطار کرد تا فیلم شکل بگیرد؛ سرپشت ای کرمدیگری مثل دسته
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]به هم چسبیدن[ ی از جنس سکوت که محصول ی طوالنقطار
 قطعات مادی )تدوین( و قطعات غیرمادی )دکوپاژ( است.

Gaceta La ) راریاتا لیتهگاسه، «بندی سینماییدکوپاژ یا بخش»لوییس بونوئل،  _ 

literaria) ،۲۶۱۱4 
 

جای این مقالٔه او در جایلوییس بونوئل عجب دردسری درست کرد! 
ای ترین تناقضات و تعارضات مسئلهبه مهمای، پیشتاز چهارصفحه

بندی بخشتصاویر را معروف است:  دکوپاژپردازد که امروزه به می
قطعات مادی و مفهومی را که غالبًا با  ند،پیوندکنند و به هم میمی

کنند و میان این کار و تدوین میردیف  همسرپشت هم در تضادند،
ل می_  کار گ  پیوند تنگاتنگی وجود دارد. _ داندکه بونوئل آن را صرفًا 

دربارٔه ماهیت هنر سینما و دیدگاه  ۱۲۹۱در سال  بحث دقیق بونوئل
)حتی در ها ها و بحثاو علیه تدوین یا مونتاژ امروزه در تمام زبان

. دیدگاه او در دورٔه خودش فیلم رخت بربسته استاز نظریٔه فرانسه( 
با نوشتن تواند دانست او چگونه میانگیز بود: کسی نمینیز بحث

چنین بیانیٔه کوچک و تأثیرگذاری به زبان اسپانیایی، مفهوم فرانسوی 
که حتی در ، درحالیرا به خوانندگان اسپانیایی معرفی کند دکوپاژ

کمتر به این واژه  ۱۲۹۱مقاالت فرانسوی در دهٔه ها و میان انبوه کتاب
ز نوشتن این متن که سه سال پیش ا طی دواحتمااًل  خوریم.برمی

 سگ آندلسیدرست چند ماه پیش از ساختن اولین فیلمش یعنی 
ولی خود ین با دکوپاژ آشنا شده بود. ن اپشتانزد ژا( منتشر شد، ۱۲۹۲)

برد؛ شاید هایش نامی از دکوپاژ نمییک از نوشتهین هم در هیچاپشتا
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پروپیمانی در حوزٔه سینما برقرار بوده که ها فرهنگ شفاهی آن سال
طور که بونوئل )هرچند آنهرگز به متون آن دوره راه نیافته است. 

ٔه اندازبهدکوپاژ را قلیلی سرخوش و عدٔه فقط ها نیز گوید همان سالمی
جای تأسف است که »گوید گرفتند. او در جایی با گله میمی او جدی

ان سازفیلم مابقیهفت نفر در فرانسه ]اسپانیا که هیچ[،  ه استثنای ششب
اینکه  (.2«دانند.ی دربارٔه دکوپاژ نمیای چیزی بیشتر از مردم عادحرفه

شناسی داشت، فیلم را به کرمی عالقٔه وافری که به حشره با ،بونوئل
عجیب  شده تشبیه کند چندان مایٔه تعجب نیست؛قطعهقطعه
به همین واژه برد، نام می دکوپاژین از پشتااست که در تنها متنی که ااینج
نامند، شاید به می "]متحرک[ Movie"ها فیلم را انگلیسی» خوریم:برمی
چیزی که بناست تصویرگر زندگی اولین ویژگی دانند میکه  دلیلاین 

 جنبیدن و لولیدنیعنی  grouillerاست. ] وجوش، جنبباشد
نشینی و تصادم جزئیات است و فیلْم شعْر محصول هممانند.[ کرم

 5«ها طی دکوپاژ.ذرٔه فرمذرهنتیجٔه درآمیختن و ترکیب 
 
جود خارجی احتمااًل اصاًل وچیزی که تعریف روشنی نداشته باشد، . ۹

از این قضیه  گویایینمونٔه ها. صوصاً در ذهن روشن اروپاییندارد، مخ
برای یک آدم عادی  را مونتاژو  دکوپاژ خواهیم تفاوتاست که میزمانی 

 دو کار کاماًل مختلف ولی با تعاریف مبهم. توضیح دهیم:
 ۲۶۹۹ 1، (La Revue du Cinéma) سینماال روو دو ، «چک سینمانامٔه کوواژه»، «آ»  _ 

چیست و چه فرقی با تدوین و مونتاژ  دکوپاژهای عادی، آدمپس در نظر 
ش بسیار مهم است نظربهدربارٔه این تفاوت که « آ»آقا یا خانم دارد؟ 


