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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 ترجم آندره یهااز نوشته ،جدید انگلیسی یهااز ترجمه دارد.
 و البته دارگ   لوکژان تلویزیون بر تاریخ حقیقی سینما و یامقدمه کتاب
گورا    _ کینوۀ العادفوقعۀ مجمو یتلی ارائه وکه زیرنظر کریستین ( 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  مطالعات سینمایی.مهم 
زعم که به «حقیقت_سینما»یا همان  ژیگا ورتوف، «پراودا   _کینو» اصطالح   به
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دوربین سینماتوگرافی  ۀگرانمادی و مشاهده ورتوف به قدرت پدیدارشناختی،
گورا»به  «کینو»در اینجا اما  اشاره داشت. برگرفته از یونان  یاواژه ،ونددیپیم «آ

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

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

 

 مازیار اسالمی
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 یادداشت مترجم
ر ظاهزلی استرن دربارۀ موضع  بهشمول  ل  بین و جهانکاو باریکوکند

کالبدهای بیهای های بدنموحش  بازنمایی جان در سینما مرده و 
ای وسیع از چون سکوی پرتابی است برای او تا با نگرشی نقاد مجموعه

های داغ در دنیای امروز را به بحث بگذارد: مسائل نظریه و نقد موضوع
ۀ معاصر، معنای بازیگری فمینیستی فیلم، نظریۀ روایت، مسائل فلسف

فیلمسازان  ها وهای دیگر. خانم استرن فیلمدر سینما و بسیاری موضوع
گونی را در تحلیل خود گنجانیده است: از ژان گ  گونا رد لوک  دار تا جان ف 

کوبایی، و هر فیلم و فیلمساز  ئا، فیلمساز فقید  ر س آل  تی  گ  و توماس 
هایش بر سه فیلم رای پیشبرد بحثحال، او ب دیگری در این بین. با این

کس ها میکند و به جزئیات آنتمرکز می که ما پردازد: واپسین فیلمی 
فولس در هالیوود ساخت،  آفرینی جون ( با نقش1949) لحظۀ غفلتا 

ت؛ فیلم استرالیایی   کارگردان زن 1223) داستان ژاپنیب ن  ( ساختۀ 
س واردا. (1981) دوشبهخانهاسترالیایی سو بروکس؛ و   ساختۀ انی 
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که برمی گامی  فرد و سبک دارد صدایی منحصربهاسترن در هر 
کار می کند که حاصل فهم دقیق فلسفۀ تحریری شخصی و شاعرانه در 

مدرن، از جمله مارتین هایدگر و برونو التور، و دلدادگی عمیق به همۀ 
 اشیای سینمایی، اعم از مرده و زنده، است.

کامیار شهابی کم در ترجمۀ این کتاب حجم اما پرمغز، رفیق شفیقم 
از آغاز تا انجام همراهم بود. بدون همکاری و همدلی او این ترجمه به 

رسید. من مدیون لطف او و آشنایی عمیقش با تاریخ سینما ثمر نمی
ای دربارۀ کتاب ام. امیدوارم ترجمۀ حاضر حق مطلب را تا اندازهبوده

کرده باش  د.لزلی استرن ادا 
 

 صالح نجفی



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بدن بهمثابۀ شیء سینمایی: 
 مرده و زنده]1[

 
گرترود استاین می اند و توان گفت در سینما بسیاری زندهبا الهام از 

مانند ها زنده میمیرند. بعضیمانند و بسیاری میبسیاری زنده می
د. در سینما شونها شیء میعضیمانند و بها مرده میو بعضی

های های زنده اما همچنین بدنشوند. مطمئنًا بدنا تکثیر میهبدن
های انتقالی، معلق میان وجود انسانی و شیئیت. ما مرده و بدن

بریم. می کاربهمعمواًل یک واژه را برای اشاره به بدنی زنده و بدنی مرده 
شود، وصف می« زنده یا مرده»واژۀ بدن ثابت است، فقط با صفت 

کنیم. مرده، مرده است، شکی جسد هم استفاده می البته از واژۀ
تر از بودن درجات دارد پس احتمااًل جسد مردهنیست، اما اگر مرده

گو اینکه در اینجا  مسئله بیشتر بر سر دالت است و بدن مرده است. 
(، و نه تمایزی که  brute facticityناپذیر )واقع توضیح چندان امورنه

 کرد.بتوان با اطمینان حفظ 
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هایی که در توانیم فرض کنیم وقتی بدنباری به هرجهت آیا می
شوند؟ در سینما ژانرهای مهمی میرند، شیء میاند میسینما زنده

که )اعم از فیلم های ژانر وحشت، زامبی، اشباح یا ارواح( هستند 
پایان سینما گردند و من وقتی با خالقیت بیحول همین سؤال می

شوم. با این حال دادن جواب به سؤال منصرف می شوم ازمواجه می
خود شیءشدگی را تضمین بهخواهم بگویم مردن در سینما خودمی

گذشته اگرچه ملموسنمی بودن جسمانی بدن مرده کند، از این 
های شیءشدگی است، صرف حضور شرطمعمواًل یکی از پیش

ی مثال کند. برایک شیء را تضمین نمی ۀجذبتنهایی پدیداری به
ک  دردسر هریرا در نظر بگیرید، هری در فیلم هری  آلفرد هیچکا

( حضور فیزیکی دارد؛ او در چارچوب روایت داستان 1911)آمریکا، 
توان شیئیت سینمایی هری عاملیت چشمگیری دارد اما آنچه می

شود پوستش را پر کرد و می» ؛قول همسر هرینامید حداقل است. به
گذاشت...اداخل یک قفس شیشه ن وقتی که شد عیوقت میآن ی 

 «.ها عمودی بودوقت زنده بود، جز اینکه آن
 

 مانندها مرده میبعضی
که به یک شیء جذبه می شماردر سینما بی دهند. عملیات داریم 

که من بیشتر به اشیاء عالقه دارم تا به مرگ، حاصلش این  از آنجا
که سرمی کند اما نه ذوب میزندگی جسدهاست که مرا مجشود 

که طوری رفتار میهای مردهبدن نه اند، کنند که انگار زندهای 
هایی که شاید ای که شاید واقعًا مرده باشند، نه بدنهای زندهبدن

هایی با طراحی باشند، یا حتی بدنداشته  ترکیب صنعتیدر واقع 


