محدودیتها را در یک سطح فرمال بشناسم تا آنچه
را ک��ه میتوانم حذف کنم؛ در نتیجه تماش��اگران
تشویق میشوند که تا حد ممکن فعال باشند.
تماش��ای س��کانس افتتاحی��ه فیل��م «پای��ان
خوش» بسیار ش��ورانگیز اس��ت و میتواند باعث
غلیان احساس��اتتان ش��ود .ش��ما هنوز با مؤلفه
غافلگیرکننده ای��ن تصویر کوچک درحال کلنجار
رفتن هستید و سپس مجبورید متن مکالمه چت
را دنبال کنید و فورا برایتان روشن نمیشود که در
اینج��ا با صحنهای کلیدی و مهم روبهرو هس��تید.
درست است؛ شما واقعا باید توجه کنید و متمرکز
باش��ید وگرنه خوابتان میبرد .اما افراد جوان این
روزها با س��رعت خیرهکننده برای هم پیام ارسال
میکنند و این پیامها را خیلی سریعتر از نسلهایی
که با این عادت بزرگ نش��دهاند ،میخوانند .شما
باید به یک دختر  13ساله ش��بیه ایو ،که ظاهرا از
اینترنت ،با یک س��رعت باالی مشخصی به کرات
استفاده میکند ،نگاه منصفانهای به او و وضعیتش
داشته باشید .دارم تالش میکنم تا قصهای را روایت
کنم که با زمانه خود و عادتهای مشاهدهشدهامروز
مردم جامعه هماهنگ باشد.
الزم است که روی این فیلم تمرکز شود،امیدوارم
که این اتفاق بیفتد .صحن��ه افتتاحیه باعث ایجاد
احس��اس حیرت و سرگش��تگی میش��ود .ضمنا
این س��کانس در اس��نپچت ضبط ش��ده است،
یک س��رویس پیامرس��انی که متن فقط در همان
لحظهای که آن را مینویسید ظاهر میشود و سپس
برای همیشه ناپدید میشود .شما میتوانید بدون
هیچ پیامدی با هر چیزی که دوست دارید ارتباط
برقرار کنی��د ،بهنظرم ایده جالب و جذابیاس��ت؛
حتی اگر شما کسی را بکشی نه خودت و نه کارآگاه
هرگز هیچ اعتراف��ی را پیدا نخواهد کرد .عینا مثل
همین موضوع ،اسنپچت توانایی پیشگیری یا دفع
واقعیت برای کاربر را دارد.
ای�ن داس�تان در بندر کاله میگ�ذرد ،در
ش�مالیترین نقط�ه فرانس�ه ،جای�ی که
بزرگتری�ن و جنجالیتری�ن کمپه�ای
پناهجویان کش�ور ،آنجا بود :جنگل .چه
چیزی شما را به سفر به این دورترین نقطه
شمالی که خارج از مرزهای اتحادیه اروپا
و ارزشهایش است ترغیب کرد؟

کاله به یک تکیهکالم ب��رای جهالت و نادانی همه
ما در مورد آنچه در جهان درحال رخ دادن اس��ت
تبدیل شده است« .پایان خوش» میتوانست در هر
جایی در اروپا به وقوع بپیوندد ،کاله فقط بهعنوان
ی��ک م��ورد افراطی ،مش��هود و انگشتنماس��ت.
ول��ی این تنها دلی��ل من برای س��اختن فیلمم در
کال��ه یا در م��ورد مهاجرت نبود .ش��رایط در کاله
و مناطق اطرافش بهس��ادگی تجس��م خودگرایی
و خیالپرس��تی (درخودماندگی) کلی اس��ت .ما
خیلی زیاد روی خودمان تمرک��ز کردهایم و آنچه
پیرامونم��ان میگذرد برایمان جنبه حاش��یهای
دارد.

اولین فیلم س��ینماییام -که چندان هم مربوط به
قدیمها نیس��ت -فناوری رسانهای بسیار گسترده
شده است .در طول این دوره تقریبا 30ساله ،جهان
بههمراه رس��انه بس��یار تغییر کرده است،اما فراتر
از همه این حرفها ،رس��انه ،جه��ان را تغییر داده
اس��ت .این روزها ش��ما نمیتوانید در مورد چیزی
که بعض��ی از اف��راد زندگی «طبیع��ی» مینامند
بدون اینکه رسانه در آن نقش مهمیایفا کند ،یک
روایت و داستان داشته باشید .پروژهای که در ابتدا
برنامهریزی کرده بودم ،به شیوه کارکردهای رسانه
مربوط بود؛ خیلی س��اده ،به این دلیل کهامروزه،
رسانه قدرت زیادی دارد.

چه چیزی باعث ش�د که ش�ما بعد از فیلم
«عش�ق» دوباره با ژان لوئ�ی ترینتینیان
کار کنید؟

نمیخواهم که صبر مخاطب را سرریز کنم ،بهجای
آن دلم میخواهد با استفاده از روشهای روایتیام
از ی��ک نگرش دقیق به��ره بب��رم .بهطورخالصه،
درحال روایت قصهای هس��تم و بیشتر مخاطبان
باید از تخیلشان اس��تفاده کنند .دوست دارم که

«پایان خوش» دارای صحنههایی است که
در آن شخصیتها گاهی قابلپیشبینی و
گاهی ناخواسته ،به درون فضاها نفوذ کرده
ی�ا از درها عبور میکنند :رش�ید در دفتر

در هم�ان زم�ان با توج�ه به اینک�ه فیلم
جدیدت�ان را ب�ا تصاویری از یک گوش�ی
موبایل شروع کردهاید ،آیا این اقدام شما،
یک تصمیم اساس�ی و از پیش فکر ش�ده
بوده است؟

من عاشق او هستم .او واقعا بازیگر خوبیاست و یک
پیچیدگی را در ایفای نقش��ش منتقل میکند که
در بازی بازیگران دیگر بهندرت دیدهام .برای من،
بزرگترین لذت در فیلمسازی کار کردن با بازیگران
است و بهطور طبیعی این لذت با کیفیت بازی خوب
بازیگران بیشتر و بیشتر میشود.

ديدگاه

مطالعات سينمای

«پایانخوش» ادامهای بر «عشق»

ژیل دلوز و تدوین کل
مهرداد پارسا

دن شیمل

ترجمه :زینب کاظمخواه

میشائیل هانکه ،کارگردان اتریشی که تاکنون دوبار برای فیلمهای «روبان
سفید» و «عشق» برنده نخل طالی جشنواره کن شده است ،امسال با فیلم
«پایان خوش» در بخش مسابقه این جشنواره شرکت کرده بود .در فیلم «پایان
خوش»،میشائیلهانکهنویسندهوکارگردان،چندینتکرارمعینازفیلمهای
قبلیاش را بههم آمیخته است .در فیلم «ویدئوی بنی» جوانی خشونت را با
عمل فیلم گرفتن از چیزها بهشکل گسستهای نشان میدهد.
در فیلم «بازیهای مس��خره» (در هر دو نس��خه)« ،پنهان» و «قاره هفتم»
اعضای قشر باالی فرانسه بیزاری یکی از دیگری و جامعه را تجربه میکنند
و قادر نیستند به شکل منسجم با کسانی که در موقعیت آنها هستند تعامل
داشته باش��ند .در «عشق» شخصیتها با پیری و بیماری عالجناپذیر دست
بهگریبان هستند .فیلم «پایان خوش» ،در واقع بهنوعی دنباله «عشق» است
که تغییرپذیری ش��خصیتهای ایزابل هوپر و ژان لویی ترنتینیان را دنبال
میکند( .بعضی نامها و دیگر جزئیات تغییر کردهاند ).اما باید گفت که هانکه
در فیلم آخرش ،این عناصر را با یکدیگر تلفیق نمیکند و برای همین است که
در فیلم«پایان خوش» بازتاب کمتری از کارهای اولیهاش را شاهد هستیم.
داستان فیلم درباره خانواده لورنت ،یکی از غولهای صنعت شهر کاله فرانسه
است .جورجبزرگ خانواده (ترنتینیان)با درخواستهمسرشبرای خودکشی
خودخواسته ،موافقت کرده و او را میکشد .واقعیت نام جورج و دخترش با بازی
ایزابل هوپر این گمان را قویتر میکند که هانکه تمایل دارد «پایان خوش»
را نسخه دیگری از «عشق» معرفی کند.
دختر جورج ،آن (هوپر) درحال کنار آمدن با اتفاقات سایت ساختمانی است
که ممکن است توسط غفلت شرکت صورت گرفته باشد .در این بین برادر آن،
توماس (متیو کاسوویتز) را زورمزهای خود را دارد ،درحالحاضر مجبور است
آن ،ای�و در کامپیوتر پدرش ،ای�و در اتاق
مادربزرگش ،آن در آپارتمانی که پسرش
پییر در آن زندگی میکن�د ،پناهندگان
در قرارهای پذیرش رس�می .آیا میتوان
مس�ئله اصلی این فیل�م را با این س�وال
تشریح کرد که کدام ضابطه باقی میماند
و کدام نادیده گرفته میشود؟

تجاوز ،ویژگی پیوسته و مدام هر زندگی است .من
این احس��اس را ندارم که در این فیلم در مقایسه با
س��ایر آثارم ،خیلی زیادتر به این موضوع پرداخته
شده باش��د و آن را برجستهتر نشان داده باشم .هر
نوعی از تعارض بهش��کلی از مرزه��ای بیش از حد
نشأت میگیرد .این یک مؤلفه جدانشدنی ،اساسی

از دختر  13سالهای که از ازدواج سابقش به یادگار مانده مراقبت کند.توماس
به همسر جوانش که یک نوزاد هم دارند،خیانت میکند .اما نکته وحشتآور
فیلم،این واقعیت اس��ت که جورج همسرش را کشته است و نهتنها از دست
قانون رهایی یافته بلکه اطرافیان از اذعان کردن به آن اجتناب میکنند .اما
وقتی که فیلم این موضوعات را به پایان میرس��اند بهگونهای که بینندگان
پیشتر حدس میزدند متقاعدکننده نیست .این فیلم بهجای یک داستان،
مجموعهای از تصاویر غیرمرتبط است.
حتی اگر هانکه محتواهای قدیمیاش را بازسازی میکرد میتوانست تغییر
جهتی خوب برای این فیلسماز باشد .اما بهنظر میرسد که «پایان خوش» یک
هواپیمای خودکار رسمیاست .دوربین اساسا هرجایی که مناسب باشد قرار
میگیرد که این موضوع از سوی کارگردانی که معموال روی ترکیب فوکوس
میکند ناامیدکننده است .فیلم با تعدادی ویدئوی اسنپچت که دورنمایی از
ایو را ارائه میدهد شروع میشود اما بعد از آن آغاز ،کارگردان آن را رها میکند.
آن تصاویر اسنپچت به مخاطب چیزی بیشتری از بازی هاردوین میگوید
و بسیار واضح به این موضوع اشاره دارد که او مادرش را مسموم کرده ،اما این
موضوع در ادامه بههیچجایی نمیرسد .بهنظر میرسد که این موضوع مهم
باید بهش��کل واضحی به ذهن مخاطب خطور میکرد ،اما بهجای آن مانند
بقیه فیلمهای این کارگردان ،احساسی مانند بیاعتنایی به این مسئله نشان
داده میشود.

و بنیادی در تمام درامهاست .عشق هم یک تجاوز
است .من فقط دارم تالش میکنم که به این موضع
از زاویهای بسیار نزدیک نگاه کنم.
هنگامیکه پییر ،پناهندگان را به مهمانی میآورد،
منجر به ایجاد رس��وایی و افترایی ش��ده که باعث
میش��ود آبروی خانوادهاش برود و بیاعتبار شده
و مجبور ش��وند تا به فکر چارهای برای این مشکل
بیفتند و آنها با نمایشدادن یک نوع مهماننوازی
سطحی و ظاهری بسیار متظاهرانه و ریاکارانه آن
را نش��ان میدهند .دورویی و ریاکاری ،تم بسیاری
از فیلمهای من است .اما اینطور نیست که «پایان
خوش» فیلمیدر مورد ری��اکاری و دورویی ذاتی
افراد در یک طبقه مش��خص از جامعه است .همه

«هانکه بهروایت هانکه»
مرتضی مومنی

«هانکه بهروایت هانکه» ،اثری که چندیپیش بههمت نش��ر ش��ورآفرین و
با ترجم ه محمدرضا شیخی روان ه بازار ش��د ،گفتوگویی است مبسوط که
میشل س��یوتا و فیلیپ رویه ،منتقدان نشری ه فرانسوی «پوزیتیف» ،در یک
بازه زمانی تقریبا دوساله با میشاییل هانکه انجام دادهاند .این اثر نیز همچون
تاریخی «هیچکاک/تروفو» پایبند به سیر تاریخی موضو ع ِ
الگوی مش��هور و
ِ
خود است :مسیر گامبهگام بلوغ هانکه ،طی مسیری رو بهتعالی و نیل به نقطه
اوج و نبو ِغ او .پایبندی دو مصاحبهگ ِر آگاه و باتجربه ،همراه با هوش��مندی و
هدفمندیشانوهمچنیندقت،صراحتوتعه ِدهانکهدرپاسخگویی،تابلویی
مبهم این کارگردان اتریشی در اختیار
بزرگ و نسبتا جامع از دنیای پیچیده و ِ
دوستداران سینمای او قرار داده است؛ تابلویی بزرگ و پر از جزئیات و آراسته
ِ
به رنگهای متنوع (سینما ،موس��یقی ،ادبیات ،تئاتر ،فلسفه ،روانشناسی،
سیاست ،دغدغههای اجتماعی و.)...
جدا از فصلهایی که با نگاهی موش��کافانه سینمای متاخر هانکه را واکاوی

ما بهطور پیوس��ته ریاکارانه رفتار کردهایم و دروغ
گفتهای��م .همه ما خودخواه و فریبکار هس��تیم و
درعینحال در همان زمان زخمخورده ،غمگین و
تنها نیز هستیم« .پایان خوش» ،مشابه فیلمهای
دیگرم ،بازتابیاس��ت از اینکه ما چگونه با یکدیگر
تعام��ل میکنی��م :بیمالحظ��ه و بیفک��ر بودن،
درحالیکه همزمان تشنه عشقایم و نیاز به توجه
داریم .جنبه درگیرکننده درام ،چالش بر سر روایت
ک��ردن تمام این تناقضات ب��دون توضیح دادن در
مورد آنهاست .فکر میکنم دمدمیمزاجی در اینجا
مهم است .هرکدام از ما هزاران چهره و نقاب داریم
و دائما نقش عوض میکنیم .این فیلم در مورد کاله
نیست؛ فیلمیدرباره خو ِد ماست.

میکنن��د ،تقریبا نیمی از کتاب (ش��ش
پیرامون
13فصل آن) به گفتوگو
فصل از
ِ
ِ
دوران کودک��ی و نوجوان��ی هانکه ،دوران
تحصیل ،فعالیت در حوز ه ژورنالیسم و نقد
ادبی/سینمایی ،پیش��ین ه تئاتریِ او و آثار
تلویزیونیاش میپ��ردازد؛ رویکردی که با
توجه به محبوبیت فراوان آثار س��ینمایی
هانک��ه و توجه همیش��گی به آنه��ا و در
سوابق تئاتری/
نتیجه مغفول واقعش��دن
ِ
تلویزیونیاش،الزموضروریبودهاست.تمرکزبرسابق هتئاتریِ هانکه،شناخت
تلویزیونی او،
متون و درامنویسهای مورد عالقهاش و همچنین بررسی آثار
ِ
دریچهای جدید به نگاه و جهان او برای دوستدارانش میگشاید.
«هانکه بهروایت هانکه» وس��یع است و جزئینگر .صفحاتِ کتاب را میتوان
بارها ورق زد و جمالتاش را از نو خواند و از تسلط و تیزبینی هانکه لذت برد
غنی هنرمندی را که سعی دارد
و آموخت .کش��ف کرد که دنیای پیچیده و ِ
ِ
وضعیت انسان/جامعه
در کمال واقعبینی و بهدور از خوشبینی تصنعی ،به
زعم هانکه در لب ه پرتگاه قرار دارد.
معاصر نظر افکند؛ انسان/جامعهای که به ِ

گـــــــزارش

پيشنهاد

کمانچه صاحبخانه شد
سحر طاعتی
روزنامه نگار

بعد از تنبور نوبت به کمانچه رسید .سازی که در مناطق مختلف
ایران همچون لرس��تان ،کردستان ،خراس��ان و آذربایجان با
س��بکهای مختلف نواخته میش��ود ،اما مردمان لر پیشقدم
ش��دهاند و برای این س��از ،خانهای تدارک دیدهاند که همانند
تنبور صاحب ملک شود آن هم ملکی قدیمی در شهر خرمآباد.
سالهاس��ت مدیران هنری ارشاد ش��عار صیانت و حمایت از
موسیقی بومی را سرمیدهند ،اما شاید بتوان گفت این حمایت
فقط در حد ش��عار باقی مانده و هیچ اقدامی در جهت حفظ و
ثبت از این ژانر موس��یقی صورت نگرفته که شاهد این اتفاق را
میتوان در بی توجهی به شرایط زندگی و معیشتی نوازندگان و
خوانندگان بومی و عدم ثبت و ضبط آثار آنها که میراث معنوی
کشورمان هستند ،دانست.
جای بسی خوش��حالی اس��ت که باالخره مدیران موسیقی از
هنرمندان پیشکسوت مان همچون علیاکبر مرادی که با هزینه
شخصی خود خانه تنبور را در روس��تای «بانزالن» کرمانشاه
راهاندازی ک��رد ،پیروی کردند و با هم��کاری میراثفرهنگی
استان توجه خودشان را به موس��یقی و سازهای محلی نشان
دادن��د ،به طوری که قرار اس��ت انجمن موس��یقی و اداره کل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان لرستان یک
خانه قدیمی در خرمآباد را به س��از کمانچه اختصاص دهند و
این ساز را صاحبخانه کنند.
روز گذشته امین عباسیان مدیرعامل انجمن موسیقی لرستان
در گفت و گویی با خبرگزاری مهر عنوان کرده بود که تاسیس
مکتبخانه موسیقی استان لرس��تان و خانه کمانچه از جمله
مواردی بود که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،اداره

میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی ،انجمن موسیقی
ایران و انجمن موسیقی استان لرستان پیگیری شد ،اما با توجه
به اینکه مکان مناسبی برای تاسیس این مجموعه ها نداشتیم
کار با موانعی روبه رو شد .خوش��بختانه در جلسهای که امروز
برگزار کردیم با حمایت خانهای قدیمی در خرمآباد به این امر
اختصاص داده ش��د و به زودی کارهای مربوط به تاسیس این
مکان را با جدیت دنبال میکنیم.
او همچنین از راهاندازی ارکس��تری در اس��تان لرس��تان خبر
داده اس��ت.علیاکبر ش��کارچی نوازنده پیشکسوت کمانچه
لری و موس��یقی دستگاهی تاس��یس خانه کمانچه و ارکستر
س��ازهای ملی لرس��تان را مبارک دانس��ته و میگوید :این دو
اتفاق از سالهای قبل در اندیشه حجتاالسالم حنان مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،فرید رحمتی ،مسئول موسیقی
و امین عباسیان مدیر انجمن موس��یقی لرستان بوده و از من
خواسته بودند ترکیب س��ازی این ارکستر را که با هدف بسط
و گسترش موسیقی لرستان اس��ت در قالب ارکستری تعیین
کنم و خوش��حالم که امروز خبر تاس��یس این ارکستر و خانه
کمانچه را شنیدم.
وی به جایگاه این ارکستر اش��اره میکند و ادامه میدهد :این
ارکستر کمک خواهد کرد که نوازندگان حرفهای ضمن کسب
درآم��د جایگاه خود را در آینده موس��یقی پیدا کنند و نیروی
جوانیشان از بین نرود.
این نوازنده پیشکسوت کمانچه معتقد است که لرستان نسبت
به مناطق دیگر بیشتر به کمانچه پرداخته و این ساز شایستگی
این را دارد که خانهای مخصوص برای خود داش��ته باشد .این
خانه ه��م میتواند موزه س��ازهای متنوع کمانچ��ه به لحاظ
ساختاری و هم موزه صوت نغمات مختلف اقوام ایران و هم موزه
سازهای هم خانواده کمانچه در سراسر دنیا باشد ،به طوری که

گفتوگوهای فرهنگی _ تمدنی
ایران و چین
همایش بینالمللی «گفتوگوه��ای فرهنگی _ تمدنی ایران و چین»
امروز ساعت  8:30صبح در دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی عالمه
طباطبایی واقع در س��عادتآباد ،عالمه طباطبای��ی جنوبی آغاز بهکار
میکند که تا س��اعت  19ادامه دارد .همچنین فردا نیز از ساعت 8:30
تا  13برگزار میشود.

کتیبهنگاری زندگی روزمره
در صنایعدستی

هم نغمات و هم س��ازها در این خانه نگهداری شود.همچنین
میتواند در جذب توریست نیز موفق باشد ،چراکه کمانچه ریشه
کهن درموسیقی لرستان دارد و هر توریستی با حضور در خانه
کمانچه میتواند از نزدیک با ساختار و صدای آن آشنا شود.
وی در ادامه میگوید :از س��ال  1320با تش��کیل ارکسترها،
ساز کمانچه به صورت سلو یا گروه نوازی حضور موثر داشته و
هم اکنون تش��کیل ارکستر لرستان جلوه جدیدی از موسیقی
استان خواهد بود.
تأس��یس مکتب خانه موس��یقی در لرس��تان موضوع دیگری
اس��ت که عباس��یان در صحبتهای خود به آن اش��اره دارد،
مکتب خانهای که در کنار دیگر مکتب خانههای استانی از حدود

 5س��ال پیش با ایدهای از سوی حمیدرضا ش��اهآبادی معاون
هنری وقت مطرح ش��د و به دنبال آن مدیران ارشاد استانها
و انجمنهای موسیقی هر کدام به صورت جداگانه از تاسیس
چنین مکتب خانه هایی مخصوص موس��یقی استانهایشان
خبر دادند ،اما با گذش��ت س��الها از طرح راهان��دازی چنین
مکانهایی ،هنوز اجرایی نش��ده  ،البته با توجه به صحبتهای
دیروز عباسیان ،باز هم تاسیس مکتب خانه موسیقی لرستان
با داشتن مجوز الزم هنوز به نتیجه نرسیده ،چراکه او فقط خبر
صاحبخانه ش��دن کمانچه را اعالم کرده است و تاسیس این
مکتب خانه نیز همانند مکتب خانههای دیگر استانها به رویای
دستنیافتنی بدل شده است.

امضای قرارداد همکاری مرکز «میراث مکتوب» با مؤسسه انتشاراتی «بریل» هلند
جامعه فردا -عصر جمعه  5آبان  ،قرارداد همکاری مؤسس��ه پژوهشی میراث مکتوب و
مؤسسه علمی انتش��اراتی بریل ،یکی از بزرگترین ناشران علمی و دانشگاهی اروپایی
امضا ش��د .انتش��ارات بریل واقع در شهر الیدن هلند ،در س��ال  ۱۶۸۳تأسیس شده و
کتابهای نفیس و ارزش��مندی را در زمینههای علوم انس��انی ،تاریخ و ادیان منتش��ر
کرده است.
امضای این قرارداد و توافقات دیگر انجام شده که به زودی منجر به عقد قرارداد خواهد
شد از بزرگترین موفقیتها و دستاوردهای میراث مکتوب پس از ۲۴سال فعالیت است.
این جلس��ه با حضور دکتر یود الیچ مدیر انتش��ارات بریل ،دکتر اکبر ایرانی مدیرعامل

من از مورد
تأیید
قرارگرفتن
و استقبال از
فیلمم لذت
نمیبرم ،البته
که دوست
دارم این
اتفاق بیفتد.
عالوه بر این،
من فیلمهایم
را برای
تماشاگران
میسازم

قاب ،نما و نظرگاه انسانی1/
تمای��ز میان نظامهای بس��ته و کل گش��وده،
حاکی از آن اس��ت که میتوان دوگونه حرکت
را درنظر گرفت :حرکت بهعنوان تغییر حاالت
ابژههای جزئی ،که در قالب برشی از کل دیرند،
یک مجموعه بسته را ایجاد میکند و دیگری،
حرکت بهعن��وان دگرگونیه��ای کیفی کل
گشوده که از هر نظام بس��تهای فراتر میرود.
با این همه ،همواره این ام��کان وجود دارد که
بتوان از یک مجموعه بسته ،درکی از دیرند و از
کل گشوده ،دریافتی از یک بخش برشخورده
هستیشناختی را اس��تنباط کرد؛ به این معنا
که همواره میت��وان تصور کرد که این دو وجه
با یکدیگر مماسش��ده و حتی درهم ترکیب
شوند .سطوح و حاالت مختلف مناسبات این
س��اختارها ،موقعیتهای وی��ژهای را بهوجود
میآورند که دلوز براساس آنها به تفکیک عناصر
بنیادینسینمامیپردازد؛یعنیعناصرقاب،نما
و تدوین .این عناصر در ذات س��ینما قرار دارند
و چه در سینمای کالسیک و چه در سینمای
مدرن ،چه در سینمای تجربی و چه در سینمای
حرفهای ،چه در سینمای صامت یا در سینمای
غیرصامت ،همواره حضور دارند .چنانکه دلوز
نی��ز در قالب نتای��ج بحث خودگاهی اش��اره
میکند ،میتوان گفت که این عناصر پیامدهای
گریزناپذیر مواجهه دوربین س��ینما با جهان
و دقیقا بههمینمعنا ،مواجهه چش��م انسانی
با جهاناند .چش��م چنان دوربینی اس��ت که
گویی همواره سینمایی درونی را فعال میکند.
دلوز در کتاب اول سینما تشریح هریک از این
عناصر را با زبانی ساده آغاز میکند و درنهایت،
به داللتهای قابلتوجه آنها دس��ت مییابد:
قاب دوربین ،مجموعهای بسته را کرانبندی
کرده و بخش��ی از جهان را ج��دا میکند؛ نما
مجموعهای از اجزا و عناصری است که در زمان
پیش میروند و حرکت کل را محقق میکنند؛
و درنهایت ،تدوین ،تقطیع و سرهمس��اختی
از نماهاس��ت که بنا بر اسلوب خود ،مناسبات
خاصی را ایجاد کرده و اجزا را در وضعیتهایی
مرتبط نسبت به یکدیگر قرار میدهد .اهمیت
تدوین در اینجاست که میتوان آن را نماینده
کل گش��وده دیرند در کل فیلم درنظر گرفت.
در مجموع ،فیلم حاصل فرآیند تدوین اس��ت
که از طریق ق��اب و نما ،طرحی از دیرند جزئی
را بهتصویر میکشد .همه این عناصر درکی از
تصویر را برای سوژه فراهم میکنند که بهزعم
دلوز ،نه ثمره عمل دی��دن ،بلکه حاصل نوعی
خوانش و قرائت متنی است .گرچه دلوز اظهار
میکند که تصاوی��ر را باید بخوانی��م ،نه آنکه
مشاهدهکنیم،امااینبهمعنایهمسانیسینما
و زبان در سطح ارزش اطالعاتی تصویر نیست.
یکی از ادعاهای اصلی دو کتاب سینمایی دلوز
این است که تصاویر سینمایی نشانهاند؛ اما نه
نشانههایی زبانی و درک آنها براساس ساختار
زبان��ی ،م��ا را از منطق درک تصاوی��ر دور نگه
میدارد .ای��ن آگاهی از منطق تصویر ،به درک
آثار دلوز در حوزه تصویر ،به عنوان آثاری عمیقا
فلسفی ،کمک خواهد کرد .

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب ،دکتر سید جالل حسینی بدخشانی پژوهشگر متون
و عضو مؤسسه مطالعات اسماعیلیه لندن ،محمد باهر مدیر تولید مؤسسه و زینب پیری
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه برگزار شد.
قرارداد مذکور که به امضای دکتر الیچ و دکتر ایرانی رسید ،اجازه فروش اینترنتی آثار
میراث مکتوب ( 217عنوان کتاب) را به مدت  ۵س��ال به انتشارات بریل میدهد که با
توافق طرفین قابل تمدید است .سهولت دسترسی به منابع میراث مکتوب در جهان از
سودمندترین نتایج این قرارداد است .از این پس کتابخانههای سراسر دنیا و پژوهشگران
خارج از کشور نیز میتوانند به سادگی به آثار مؤسسه دسترسی پیدا کنند .این بزرگترین

اقدام پس از انقالب برای معرفی آثار ارزش��مند منتشر ش��ده در ایران در حوزه تمدن
اسالم و ایران است.
همچنین در نشس��ت برگزار ش��ده با دکت��ر یود الی��چ در روز چهارش��نبه  3آبان نیز
گفتوگوهایی برای همکاریهای بیش��تر صورت گرفت و طرفین برای چاپ مشترک
متون پیشنهادی مؤسسه به صورت حروفی یا عکسی (فاکسیمیله) با مقدمه فارسی و
انگلیسی ،چاپ و انتشار چند متن چاپ شده انتشارات بریل در ایران با مقدمه فارسی،
ترجمه انگلیس��ی بخشی از جامع التواریخ خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی و چند
پروژه مشترک دیگر به توافق رسیدند.

نمایش��گاه مل��ی «کتیبهنگاری زندگ��ی روزمره در صنایعدس��تی»،
امروز ساعت  ۱۱صبح در س��اختمان مرکزی سازمان میراثفرهنگی
افتت��اح میش��ود ک��ه ت��ا  17آب��ان از س��اعت  8ت��ا  16پذی��رای
عالقهمندان است.

نمایش «پله آخر»
در خانه هنرمندان ایران
فیلم «پله آخر» به کارگردانی علی مصفا امروز ساعت  19در تاالر استاد
ناصری خانه هنرمندان ایران واقع در خیابان طالقانی ،خیابان موسوی
به نمایش درمیآید .پس از آن نیز نشس��ت نقد و بررسی فیلم با حضور
محسن آزرم برگزار خواهد شد.

تأمین امنیت در شبکه های اجتماعی
کارگاه «تأمین امنیت در شبکه های اجتماعی» ،امروز ساعت  10صبح
باحضور علی نیکبین ،در حاشیه بیستوسومین نمایشگاه مطبوعات و
خبرگزاریها واقع در مصلی امام خمینی برپا میشود.

نشست «مغز و فرهنگ»
نشس��ت «مغز و فرهنگ» درآمدی بر ش��ناخت ایرانی،امروز س��اعت
 9صب��ح در پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی به نش��انی
بزرگراه کردس��تان ،خیابان دکتر صادق آیینهون��د ( 64غربی) برگزار
میشود.

