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 آسمان برلینتا  بلید رانرمدرن: از زمان و فضا در سینمای پست

 ترجمۀ صالح نجفی - نوشتۀ دیوید هاروی

 

اندازه شان، بینظمی آشوبناکِ موضوعاتهاشان و بیبودن طرحلطف التقاطیمدرن، بهمصنوعات فرهنگی پست

فضا که -شدن زمانهای مربوط به فشردهدهیم چگونه مضمونهایی نشان کنم بد نباشد با مثالحال، گمان میاند. با اینمتنوع

سراغ سینما منظور تصمیم گرفتم بهشوند. بدینمدرن بازنمایی میدهیم در آثار هنری و فرهنگی پستدر این مقال بسط می

رنیسم فرهنگی اتفاق عکاسی( هنری است که در بستر نخستین فوران عظیم مدعلت که سینما )بهای بدینبروم، تا اندازه

ترین قابلیت را برای کارکردن با های هنر، احتماالً سینما قویعلت که، در بین همۀ شاخهبالیدن گرفت اما نیز بدین

رفتن در فضا و وپیشایِ تصویرها و توانایی پسهایی راهگشا دارد. کاربرد زنجیرهشیوهتنیدۀ فضا و زمان بههای درهممضمون

کند، گیرم که، در تحلیل نهایی، سینما نمایشی است که با های معمول هنرها آزاد مییاری محدودیتزمان سینما را از بس

 شود.عمق پخش میای بیپروژکتور یا آپارات در فضایی محصور روی پرده

 آسمان برلینو  شود[ترجمه می« روتیغ»به  ]که در فارسی گاهی بلید رانراند از دو فیلمی که بررسی خواهم کرد عبارت 

ساختۀ ریدلی اسکات فیلم محبوب و پرطرفداری در ژانر نوآر  بلید رانرترجمه شد[. « های اشتیاقبال»]که در انگلیسی به 

اند و فیلمی است که همچنان در های عالی این ژانر خواندهعلمی است که بسیاری از نقدنویسان آن را از نمونه-افسانه

اثری است که به هنر پاپ )سبکی که  بلید رانرآید. های بزرگ کالنشهرها به نمایش درمیمحلههای دیروقت سینماهای اکران

کاود. من در این بحث مشخصاً مدیون های مهمی را میپا گرفت( تعلق دارد و با وجود این مضمون 1960در نقاشی دهۀ 

ویم وندرس فیلمی است که به  آسمان برلینابل، مدرن این فیلمم. در مقتحلیل پربصیرت جولیانا برونو از زیباشناسی پست



www.thesis11.com 

سینمای روشنفکرانه و باصطالح سطح باال تعلق دارد. نقدنویسان استقبال بسیار گرمی از فیلم وندرس کردند )منتقدی نوشته 

هاست که از آن نوع فیلم آسمان برلین، منتها درک معنای آن در اولین برخورد دشوار است. «(شاهکاری تلخ و شیرین»است، 

هایی که کاود مشابه مضمونهایی را می، فیلم وندرس مضمونطلبد. با همۀ این اوصافها کار میقدر آنفهم معنی و دانستن 

های پرورانده شده، گرچه از منظری متفاوت و با سبکی بس متفاوت. در هر دو فیلم بسیاری از ویژگی بلید رانردر 

 دهند.معانی زمان و فضا نشان میو پردازی ای به مفهومه، هر دو توجه ویژهخورد. بعالوچشم میمدرنیسم بهپست

اند و ظاهرشان با های مصنوعی است که با مهندسی ژنتیک ساخته شدهراجع به گروه کوچکی از انسان بلید رانرداستان  

یا « المثنّا»به معنای « رپلیکا»ه از شوند، لغتی برساختخوانده می« رپلیکنت»زند و به همین جهت های واقعی مو نمیانسان

گذرد، آنجلس میگردند تا با سازندگان خود رویارو شوند. وقایع فیلم در لس. این گروه از فضا به زمین برمی«کپی برابر اصل»

احد است.[ محور وقایع داستان، مأموریت ریک دِکارد است. او از اعضای سابق یک و 1982. ]سال تولید فیلم 2019در سال 

ها را معدوم سازد یا )به ها را کشف کند و آنشود حضور رپلیکنت، است. دکارد موظف می«روهاتیغ»ویژۀ پلیس، موسوم به 

اند. کند چون نظم و امنیت جامعه را در معرض تهدیدی جدی قرار داده« بازنشسته»رود( کار میتعبیری که در فیلم به

هایی که هم در محیططلبد، آنانجام دهند که مهارت بسیار زیاد می : باید وظایفیدانها با هدفی مشخص خلق شدهرپلیکنت

و هوش و نیروهایی دارند که حدّ نهایی هوش  هاها تواناییشدۀ فضا. آنت کشفها بسیار دشوار است، در سرحداکارکردن در آن

توانند خود عاطفه هم دارند؛ ظاهراً فقط از این طریق می بسا فراتر از آن است. و تازه احساس وهای عادی و چهو توانایی انسان

عمل های بشری بههایی سازگار با خواستهنحوی که بتوانند داوریعهده دارند وفق دهند، یعنی بهرا با صعوبت کارهایی که به

ها را فقط چهار کنند طول عمر آن ها نظم مستقر جامعه را تهدیدکه روزی رپلیکنتها از بیم آنهمه، سازندگان آنآورند. با این

ها، دقیقاً کردن آنشوند. ولی بازنشسته« بازنشسته»سال توسنی کنند باید  ها در طی این چهاراند. اگر آنسال طراحی کرده

 شان، هم خطرناک است هم دشوار.ها و استعدادهای عالیعلت تواناییبه
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اند که هایی برابر اصلاند بلکه کپیهای واقعی خلق شدهتقلید از آدمد که بهها صرفاً مصنوعاتی نیستن، رپلیکنتیادمان نرود 

ای واژه سیموالکروم] اند.«سیموالکروم»که روبات باشند ها بیش از آن. آناندهای واقعیتقریباً از جمیع جهات عین انسان

جا که شود، آنافالطون مطرح میسوفیست بار در رسالۀ این مفهوم اول«. شباهت کاذب»و « تمثال»التینی است به معنای 

شده برای تحریف های عمداًر به اصل؛ و نوع دوم کپیگوید: نوع اول کپی دقیق و وفاداسقراط از دو نوع تصویرسازی سخن می

دیگر کپی چیزهای واقعی نیست بلکه خودش بدل به حقیقت  سیموالکرومبودریار ادعا کرد که  فریب ناظر. در زمانۀ ما، ژان

عنوان صورت نهایی نیروی کاری ها به، رپلیکنتباری [«.تر از واقعیواقعی»، یعنی «ایپِررئال»شده است، یا به تعبیر او 

قصی از کارگری برخوردار از همۀ صفات الزم برای ناند )نمونۀ کامل و بیمدت، بسیار ماهر و منعطف طراحی شدهکوتاه

ها، همچون همۀ کارگرانِ مواجه با مدرن(. ولی رپلیکنتپذیر در وضعیت پستسازگارشدن با اوضاع و احوال انباشت انعطاف

با این هدف  هاشان کنار آیند. آنهای ناشی از طول عمر چهارسالههای کار، حاضر نیستند با محدودیتشدن سالتهدید کوتاه

کوشند پنهانی به قلب منظور میکردن عمر خویش بیابند و بدینهایی برای طوالنیتا راه گردندنزد سازندگان خود بازمیبه

ها را جا سازندگان خود را متقاعد یا مجبور کنند که ساختمان ژنتیکی آنودستگاه تولیدکنندگان خویش راه جویند و در آندم

های شورشی ها، تایرِل )رئیس امپراتوری شرکت معظمی به همین نام(، به رُی، رهبر رپلیکنتکنند. طراح آن ریزیاز نو برنامه

شان از نعمتی ها در ازای طول عمر کوتاهدهد که رپلیکنتیابد، تذکر میاش راه میکه سرانجام به حریم خلوت اندرونی

ها با شدت و شوری فراتر از حد تصور کند ــ هرچه نباشد، آنکافو میشان کامالً تاند که برای جبران مافاتمند شدهبهره

سوزد عمرش نصف ای که با شدتِ دو برابر میخوش بگذران پسر، شعله»گوید، کنند. تایرل به رُی میها زندگی میانسان

ای که از نظر کنند، تجربهگسیختگی زندگی میگرفتۀ بیماران مبتال به روانها در زمان شتابالقصه، رپلیکنت«. شودمی

ها آن مدرن است.پردازانی چون فردریک جیمسن، ژیل دلوز و فلیکس گتاری محور اصلی زندگی پستمتفکران و نظریه



www.thesis11.com 

آورد. نقاب های فراوان برایشان به ارمغان میپیمایند که سرمایۀ عظیمی از تجربههمچنین پهنۀ فضا را با چنان سیّالیتی می

 گستر هماهنگ است.های فوری جهانز بسیاری جهات با زمان و فضای ارتباطها اشخصیت آن

کار های شورشی، بهخود )این تعبیری است که رُی، رهبر رپلیکنت« وارکار برده»ها علیه شرایط چهار تن از رپلیکنت 

اند. جلس درگیر جنگ و کشتار شدهآنها در راه بازگشت به لسکوشند بر طول عمر خود بیفزایند: آنشورند و میبرد( میمی

ها را یابد کار آنهای فراری، مأموریت میکردن رپلیکنتهای شناسایی و بازنشسته، کارشناس خبره در روش«روتیغ»درکاردِ 

شد رغم بازنشستگی به اوامر مقامات ارشود بهجان آمده است، مجبور مییکسره کند. دکارد، اگرچه از هرجور قتل و خشونتی به

جامعه سقوط خواهد کرد. « های کامالً معمولیآدم»دهد و تا حد اش را از کف میخود گردن نهد وگرنه منزلت اجتماعی

ها نسبت مشابهی با نیروی اجتماعی مسلط بر جامعه دارند. این نسبت معرف توان گفت هم دکارد هم رپلیکنتبنابراین می

ارچی است، پیوندی ناپیدا میان صید و صیّاد. در طول فیلم، دو بار رپلیکنتی نوعی همدردی و تفاهم پنهان بین شکار و شک

دهد شود نجات میرا که دکارد سرآخر عاشقش می دهد و او هم جان رپلیکنت پنجمی به نام رِیچِلزندگی دکارد را نجات می

 تازگی خلق شده است.تری است که بهــ رِیچِل رپلیکنتِ بمراتب پیچیده

ها های رپلیکنتپذیری تواناییگردند شباهتی به مدینۀ فاضله )اتوپیا( ندارد. انعطافها بدان برمیآنجلسی که رپلیکنتلس 

نشانِ آنجلس با منظرۀ زوالرود، در لسهای اخیر توقع میکه در سالبرای کارکردن در فضای خارج از جوّ زمین، همچنان

های متروک که از در و ها و انبارهای خالی و کارخانهشود. مخزنوجور مینعتی جفتصزدایی و انحطاط دنیای مابعدصنعت

های در شوند؛ زیرساختجا تلنبار میهایی که همهزند، زبالهجا چرخ میکند؛ مِه غلیظی که همهدیوارشان آب باران چکه می

ها شهری آرام و باصفا رک معاصر در قیاس با آنهای خرابی که نیویواند؛ و پلهای بزرگ ساختهحال فروپاشی که آبچاله

کنند و رسد بلند میشان میزنند و هرچه دستچیز در میان پسماندها پرسه میگردهای بیالقبا و زبالههای یکنماید. آدممی

فراهم خواهد ها رای رپلیکنتبدزدند. جِی. اف. سباستین، یکی از مهندسان ژنتیک که سرانجام راه دسترسی به تایرل می
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است( در فضایی چنین خالی زندگی « یافتهفرتوتیِ شتاب»ساخت )و خودش مبتال به نوعی بیماری پیریِ زودرس موسوم به 

مع س ساخته شد( و دوروبر خود را با جآنجلدر لس 1893رَدبری که در سال واقع نسخۀ خالی از سکنۀ عمارت ب کند )درمی

ی که در هایاش باشند. البته بر فراز صحنهگوی مکانیکی پر کرده تا مونس تنهاییهای سخنبازیاسبابها و غریبی از عروسک

گرفته با تکنولوژی بسیار پیشرفته قد افراشته: گذرند، دنیای شکلهای شهر و آشوب و زوال فضاهای اندرونی میتراز خیابان

گرفته و بارانی شهر ها که در آسمان مهبازرگانی )یکی از این آگهیهای السیر، دنیای آگهیدنیای وسایل حمل و نقل سریع

های آشنای قدرت ، دنیای تصویرها و تمثال«(فرصت دوباره برای خرید در سرزمینی زرخیز»کند: شود اعالم میمدام پخش می

وکاکوال، شرکت هنوز مشغولِ کار است، ک 2019های بزرگ )شرکت پَن اَمریکن که در کمال شگفتی در سال شرکت

پیکرِ شرکت تایرل که بر بخشی از شهر اِشراف شکل کوهها(، و ساختمان هرمسازی بادوایزر و نظایر اینچندملیتی مشروب

تر از هرچیز انسانی، کار ما تجارت، انسانی»گوید، کند. تایرل میکامل دارد. شرکت تایرل در شاخۀ مهندسی ژنتیک فعالیت می

بینیم: صحنۀ ها میهای تجاری، صحنۀ دیگری در تراز خیابانتقابل با این تصویرهای قدرت قاهرۀ شرکتاما در «. این است

ها رسد چینیخورند ــ به نظر میرنگ وول میهایی از همههای شهر آدموخروش تولید در مقیاس کوچک. در خیابانپرجوش

م زنی ژاپنی است که در صفحۀ نمایشی عظیم بر نمای یک سیمای متبسّو  دهند،ها جمعیت غالب را تشکیل میو آسیایی

در شهر پدید آمده و شیوع یافته است، زبانی مرکّب از ژاپنی « خیابانی»جور زبان ویژۀ کند. یکآسمانخراش تبلیغ کوکاکوال می

میالدی[  1980انتهای دهۀ با مقیاسی بس بیشتر از حال حاضر ]« جهان سوم»تنها و آلمانی و اسپانیایی و انگلیسی و غیره. نه

جا مشهود کار غیررسمی در همه یهاکار و روال سومیِ سازماندهیهای جهاننظام هایی ازآنجلس آمده است بلکه نشانهبه لس

شود و در کارگاهی دیگر هایی برای ماری که با مهندسی ژنتیک ساخته شده است در کارگاهی کوچک تولید میفلس است.

های کاریحاکی از مناسبات پیچیدۀ پیمان هاکنند، و اینگردانند( چشم انسان تولید میها میا شرقی)هر دو کارگاه ر

های شهر به بیننده شده و نیز با خودِ شرکت تایرل است. حسی که تماشای خیابانهای پراکنده و تجزیهدوم میان شرکتدست
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مدرن است ــ عمارت قلمکاری پستها آش شلهماری ساختماناز هر جهت آشوبناک است. طراحی بناها و مع کندالقا می

هایی از بناهای رگه همراهها بههای یونانی و رومی در خیابانرکت تایرل انگار نسخۀ بدل هرمی مصری است و ترکیب ستونش

جا هستند. ا همههها و نیز عناصری از معماری مرکز خریدهای شرقی و ویکتوریایی و معاصر: سیموالکروممایاها، چینی

که در اصل  ،Zhora]های زورا بینیم که دور شانهکنند، و مارهایی میاند پرواز میجغدهایی که با مهندسی ژنتیک زاده شده

نسخه بدل  که رقصدای میاند. خودِ زورا در کابارهبا مهندسی ژنتیکی هایی تولیدشدهو بازکپیخزند می نامی اسلُوِکیایی است[

های ضدونقیض، حاکی از وضعیتی سرشار از تشتّت ها و پیامها، آشوب داللتاست. آشوب نشانه 1920های دهۀ نقص کابارهبی

اندازد. به گفتۀ برونو، مدرن میهای زیباشناسی پستو عدم قطعیت در تراز خیابان است که آدمی را به یاد بسیاری از جلوه

است. و با « های ناپیوسته، انفجار مرزها، و فرسایشبازیافت، آمیزش ترازهای گوناگون، دال»صل نوعی حا بلید رانرزیباشناسی 

چیز مستولی است ــ شرکت تایرل، دهندۀ پنهانی بر همهشود که نیروی سازمانهمه در ضمن این حس به بیننده القا میاین

نتخابی به او بدهند، ورود شتابان نیروهای قانون و نظم به سطح آنکه حق افرستند بیمقاماتی که دکارد را به مأموریت می

شود دقیقاً یابد. باری، آشوب روا داشته میها ضرورت میخیابان هنگامی که حضورشان برای برگرداندن نظم به خیابان

 کند.رسد تهدید چندانی متوجه تسلط آن نیروها بر کل شهر نمیعلت که به نظر میبدین

جا حضور دارند. و البته این تصویرها به از نظر مارکس( همه داری)ویژگی ساختاری نظام سرمایهخریب خالقانه تصویرهای ت 

شکلی که پیش از اند، منتها بههای محیّرالعقول خلق شدهها حضور دارند که با تواناییترین وجه در سیمای خود رپلیکنتقوی

های خود را های خود را به میدان آورند و بکوشند تواناییاگر بخواهند احساسافتند، و شوند و از کار میموقع تخریب می

جا تصویرهای زوال و انحطاط که همه خواهند شد.« بازنشسته»احتمال قریب به یقین وقت بهیوۀ خاص خود بپرورانند آنشبه

شدن حیات پاشیدن و چندپارهحسِ ازهمکنند. خورند دقیقاً همین ساختار احساسی را تقویت میچشم میدر منظرۀ شهر به

انسجام و هزارتووار شهر شود که دکارد در آن از فضاهای پرازدحام، بیالعاده در فیلم مؤکد میاجتماعی در سکانسی فوق
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هایی ههای زن، زورا، را دستگیر کند. دکارد سرانجام ردّ رپلیکنت متواری را در پاساژی پر از مغازگذرد تا یکی از رپلیکنتمی

های کند و زورای تیرخورده از الیهیابد و از پشت سر به او شلیک میاند میکه کاالهاشان را در معرض دید عموم گذاشته

های خردشده را در هوا پراکنده که جان بدهد هزاران تکۀ شیشهگذرد و پیش از آنها میای و پنجرهمتوالی درهای شیشه

 شود.کرده نقش زمین می م را خُردای عظیسازد تا سرآخر پنجرهمی

ها بندد که مبنایش این حقیقت است که آنها با تکیه به تکنیک خاصی برای استنطاق صورت میوجوی رپلیکنتجست 

اند و فاقد صورت موجوداتی بالغ و کامل خلق شدهها با مهندسی ژنتیک بهتاریخ یا سرگذشتی واقعی ندارند؛ هرچه نباشد، آن

ها خارج شود بالقوه ها اگر مهارشان از دست انسانشود رپلیکنتاند )حقیقتی که باعث میهای واقعیپذیری آدمعهتجربۀ جام

از احساست در مورد مادرت برایم »دهد این است: ها به نام لئون را لو میخطرناک گردند(. سؤال اصلی که یکی از رپلیکنت

کشدش. ریچل، کند و میو آنگاه به بازپرسش شلیک می« ۀ مادرت برایت بگویمبگذار دربار»گوید، لئون در جواب می«. بگو

کند که شک میکوشد دکارد را متقاعد کند که شخصی اصیل است )پس از آنترین رپلیکنتِ تولیدیِ شرکت تایرل، میپیچیده

تقاعدکردن دکارد، عکسی از یک مادر و هایی که او در دفاع از خود زده پی برده است(. ریچل برای مبودن حرفدکارد به دروغ

کند، طور که برونو با هوشمندی گوشزد میکند عکس کودکیِ خودش است. هماندهد که ادعا میدختربچه به او نشان می

شوند، و اصالً مهم نیست حقیقت مثابۀ شواهد و قرائن یک تاریخ واقعی تعبیر میها اکنون بهجا این است که عکسنکته در این

توان برساخت و شود و البته که تصویرها را مین تاریخ چه ممکن است بوده باشد. خالصه اینکه تصویر برهان واقعیت تلقی میآ

خورد که احتماالً قرار است ثابت کند او هم ها برمیدکارد در میان اموال لئون به مجموعۀ کاملی از عکس دستکاری کرد.

کند تنها چیزی که به ما القا می کهبیند )و طرفه اینهای خانوادگی دکارد را میعکس تاریخی برای خود دارد. و ریچل وقتی

ها هماهنگ سازد. گیسوانش را به کوشد خود را با آنهاست( میدکارد دارای تاریخ و سرگذشتی شخصی است همین عکس

ون یک تصویر جای دارد، و جوری رفتار زند که انگار درآراید، جوری پیانو میبیند میها میسبک و سیاقی که در عکس
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جا شاهد وجوی هویت، خانه و تاریخ شخصی )در اینکند. این اشتیاق برای جستکند که انگار معنای خانه را لمس میمی

او به « شدنبازنشسته»شود های گاستن بَشالر دربارۀ بوطیقای فضاییم( در نهایت باعث میهماهنگیِ تقریباً کامل با دیدگاه

تواند از نو پای در قلمرو نمادین گیرد. ولی ریچل فقط زمانی میتعویق بیفتد. دکارد یقیناً تحت تأثیر اراده و اشتیاق او قرار می

کند. این یگانه مسیری است که او ای براستی انسانی بگذارد که قدرت قاهرۀ پدر را در مقام تمثالی اُدیپی تصدیق میجامعه

کردن خود به دکارد )با اعتمادکردن به او، او با تسلیم جواب دهد.« دربارۀ مادرت برایم بگو»ه این سؤال که تواند بپیماید تا بمی

کردن تن خود به او( به معنای واقعیِ عشق انسانی و ذات حیات اجتماعیِ معمول پی گذاشتن به او، و در نهایت تسلیماحترام

که لئون در آستانۀ کشتن دکارد است آخرین گواه توانایی خود را برای ایفای برد. ریچل با کشتن لئونِ رپلیکنت هنگامی می

گریزد و پای در دنیای وحدت رپلیکنتی میگسیخته یا اسکیزوئیدیِ زمان و شدتکند. او از دنیای رواننقش زن دکارد ارایه می

 گذارد.نمادین فروید می

شمارد که رنوشت رُی را با این استدالل نقطۀ مقابل سرنوشت ریچل میکنم حق با برونو باشد که سهمه من فکر نمیبا این 

شود به فرمان نظم نمادین تن بدهد. رُی را شود اما رُی حاضر نمیریچل از روی رغبت و با رضای خاطر تسلیم نظم نمادین می

انداختن نابودی یا نجات او تعویقبه اند که پس از چهار سال بمیرد و به همین علت هیچ راهی برایریزی کردهشکلی برنامهبه

ها عظیم بارش اصالً برآوردنی نیست. خشم او و خشم دیگر رپلیکنتمتصور نیست. تقاضای او مبنی بر غلبه بر وضع مسکنت

کشد و هایش را از حدقه بیرون میبوسد سپس چشمشود ابتدا او را میاست. رُی وقتی سرانجام موفق به مالقات با تایرل می

کند و طرزی کامالً معقول این کنش را وارونۀ اسطورۀ اُدیپوس تعبیر میکشد. برونو بهبار میشیوۀ خشونتصانع خویش را بدین

معنی نیست ین بدینکنند. اما اها در چارچوب نظم نمادین فرویدی زندگی نمیداند از اینکه رپلیکنتآن را نشانۀ واضحی می

ایم: رُی خواری رُی را در فیلم دیدهتوانایی عاطفی و ظرفیت غمهایی از تر رگهانی ندارند. پیشها هیچ احساس انسکه رپلیکنت

ضرب ها و رپلیکاهای جی. اف. سباستین بهدر ضمن به مرگ رپلیکنت مؤنث دیگری به نام پریس که دکارد در میانۀ آدمک



www.thesis11.com 

رود، تعقیب رُی میوقتی دکارد به تعقیب دهد. در ادامه د واکنشی سوزناک و سرشار از محبت نشان میآورش میدر از پا گلوله

ای که شود به لحظهپردازد، در نهایت منجر میشود و پس از مدتی صید به تعقیب صیاد میسرعت معکوس میو گریزی که ب

دهد. و تقریباً ساختمانی مرتفع به خیابان سقوط کند نجات میدر آن رُی در واپسین دقیقه دکارد را که چیزی نمانده از سقف 

 رسد.اش میشدۀ زندگیریزیدر همین لحظه است که رُی به پایان برنامه

ها مشارکت داشته و از شود که در آنانگیزی مشغول میهایی از رویدادهای حیرتاما رُی پیش از مرگ به نقل پاره 

حاصلی گوید و از حیات بیاش میگوید. از خشم شدیدش دربارۀ وضع بردگیشم خود دیده میهایی که با چها و منظرهصحنه

«. هایی در باران، بشوید و با خود ببردسیالب زمان، همچو اشک»هایش را العادۀ تجربهگذارد تمام شور و حدّتِ فوقکه می

های معمولی ندارند. ها فرق چندانی با بیشتر ما آدملیکنتاندیشد، رپکند. با خود میدکارد نیروی آن آمال رفیع را تصدیق می

)یعنی با رپلیکنتی که قرار  و سرآخر با ریچل«. ت دارندقدر وقروند و چاند، به کجا میا آمدهاز کج»خواهند بدانند فقط می

همراه ریچل به پناه گریزد: پس از مرگ چهار رپلیکنت شورشی، دکارد بهش چهار سال باشد( است که دکارد مینیست عمر

شود، با آنجلس دیده نمیجا که خورشیدی که هرگز در لسگریزد، به آغوش طبیعت، به آنها میها و کوهستانمنظرۀ جنگل

تواند آیندۀ خویش نقص که میاین رپلیکنت بدل شده است به سیموالکرومی چنان کامل و بی تابد.درخشد و میتمام قوت می

توانند عازم سفری دور و دراز بشوند، هرچند برای ما روشن نیست که این سان پیوند بزند: ریچل و دکارد میرا با آیندۀ یک ان

 توانند با هم باشند.دو چقدر وقت دارند و تا کی می

مدرنیستی، در بستری های پستعلمی که در آن مضمون-های افسانهها و فیلمحکایتی تمثیلی است در مایۀ قصه بلید رانر 

رسند. نزاع حدّ انفجار میانگیزی که سینما در چنته دارد بهفضا، با تمام نیروی خیال-شدن زمانپذیر و فشردهاز انباشت انعطاف

هایی شیوهبرند و در نتیجه جهان را بهسر میهای زمانیِ متفاوتی بهکه در مقیاس هایی استاصلی در این حکایت میان انسان

ها هیچ تاریخ واقعی ندارند اما شاید بتوانند تاریخی برای خود بتراشند؛ تاریخ کنند. رپلیکنتبینند و تجربه میبس متفاوت می
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پذیری کماکان برای ول کرده است. و گرچه فرایند جامعهها نزشده در عکسها تا حدّ شواهد و قرائن ثبتبرای هریک از آن

کردن است. وجه دلسردکننده و دهد، قابل کپیطور که ریچل نشان میهم، همانتاریخ و سرگذشت شخصی اهمیت دارد، آن

ها براستی که آنشود قدری تمیزناپذیر میجاست که، در پایان فیلم، تفاوت میان رپلیکنت و انسان بهآور فیلم دقیقاً آنیأس

جا مشهود است. گیرند(. نیروی سیموالکروم همهتوانند عاشق هم شوند )زمانی که هر دو در مقیاس زمانی واحدی جای میمی

و بردۀ گوش بها غالم حلقههم دکارد هم آن های شورشی ــ این واقعیت کهترین پیوند اجتماعی میان دکارد و رپلیکنتقوی

ترین اشارتی به این معنی ندارد که نوعی ائتالف میان اند ــ هرگز کوچکرکت تجاری بالمنازعاختیار قدرت یک شبی

آید، شدنش براستی از حدقه درمیهای تایرل در جریان کشتهها پدید آید. هنگامی که چشمستمدیدگان ممکن است بین آن

سمی گریزگرایی محض است: فرار از واقعیت بدون این فوران خشمی فردی و نه طبقاتی است. فصل پایانی فیلم نمایانگر ق

سان نه تغییری در وضع دارند. بدینکوششی برای تغییر آن. و یادمان نرود که مقامات حاکم این گریزگرایی را روا می

ی های خراب و متروکِ دنیاهای ساکن در خیاباندهد نه در وضعیت بسیار بدِ تودۀ انسانها روی میبار رپلیکنتمصیبت

 ای که در سراشیب فساد و زوال افتاده است.شدهزداییمدرنیستیِ تباه و صنعتپست

ها یا مختصات زمانی متفاوت شویم که در مقیاسای مشابه با دو گروه از بازیگران مواجه میشیوه، بهآسمان برلیندر فیلم  

زیند و البته که ها در زمان اجتماعی خودشان میبرند و آدمیزادهسر میها در زمانی جاوید و ابدی بهکنند. فرشتهزندگی می

کنند. فیلم همان حس چندپارگی و تشتّتی را در ساختار خود هایی بس متفاوت نظاره میشیوهاین دو گروه جهان را به

بار نه غیرمستقیم د، درحالیکه مسألۀ مناسبات میان زمان و فضا و تاریخ و مکان اینرا آکنده بو بلید رانرنمایاند که جهان بازمی

آورند، در تقابل با نقل داستان ها تلویحاً پیش میای که عکس. مسألۀ تصویر، خاصه مسألهشودصورت مستقیم مطرح میبلکه به

 در زمانی واقعی، مرکز ساختمان فیلم است.
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ها بچه که بودند واقعاً چه شکلی بودند، یعنی دربارۀ شود، در این باره که بچهای پریان آغاز میهفیلم با نقلی شبیه قصه 

چیز سرشار از زندگی کردند همهها فکر میزمان بچهگوید آنشنویم به ما میها براستی بچه بودند. صدایی که میزمانی که بچه

ای دربارۀ چیز نداشتند )احتماالً هیچ عقیدهای دربارۀ هیچهیچ عقیده هازمان بچهکپارچه بود؛ آناست و زندگی کلّی واحد و ی

زمان تواند بود(؛ آنمدرنیستی چون ریچارد رُرتی کامالً مقبول میداشتن هم نداشتند، وضعی که از نظر فیلسوف پستعقیده

چرا من منم و تو »از این قبیل: پرسند میی های مهمها سؤالهمه بچهکردند. و با اینها را آشفته نمیها هم خاطر بچهعکس

ها در چند صحنۀ این سؤال« شود؟زمان کی شروع شد و فضا کجا تمام می»و « چرا من اینجام و آنجا نیستم؟»، «نیستم؟

به باال  های مختلف فیلم، جوریها، در لحظهآورد. بچهشود و مواد و مصالح مضمونیِ فیلم را فراهم میکلیدی در فیلم تکرار می

ها که فکر و بزرگکه آدمها آگهی دارند، حال آنای )و نه کامالً( از حضور فرشتهکنند که انگار تا اندازهیا اطراف خود نگاه می

پرسند ها میهایی که بچهها عاجزند. و البته سؤالذکرشان امور و مشکالت خودشان است ظاهراً از درک حضور فرشته

 کاود.ها میدادن به آنع به هویت است و فیلم دو مسیر موازی را برای جوابهایی بنیادی راجپرسش

، نیامده است زیرا فیلم «های اشتیاقبال»مکان برلین است. و جای تأسف است که نام برلین در عنوان انگلیسی فیلم،  

یابد که برلین تنها یکی از ه درمیآور و پر از حساسیت برای تداعی حس آن مکان. البته تماشاگر بالفاصلکوششی است شگفت

ها که تماشاگر آناً او را بجا المللی در فضای رسانهگستر است. پیتر فالک، ستارۀ بینبنیادی جهانشهرهای پرشمار فضای تعامل

دین بار اشارۀ شناسند و به آن نقش چنای تلویزیونی به همین نام میها او را با نقش کارآگاه کُلومبو در مجموعهآورد )خیلیمی

لندن، توکیو، کیوتو، پاریس، »کند: شود( مشغول سفر با هواپیماست. افکار او در شهرهای بزرگ جهان سیر میمستقیم می

کند. نماهایی از هواپیماهایی که فرودگاه را ترک سان مکانی را که عازم آن است مشخص می، و او بدین«... برلین!تریِست،

کنند، های مختلف مرور میها افکارشان را به زبانآدم کنند.شوند نقاط کلیدی فیلم را نشان میهی مییا وارد فرودگاکنند می

« زبان خیابانی»رود )زبان هنوز انحطاط نیافته و تا سطح کار میهای دیگری که گهگاه بهبه آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، و زبان
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جا هست. برلین، بوضوح، فقط یکی از ها در همهالمللی رسانهها به فضای بینارجاعسقوط نکرده است(.  بلید رانرآنجلس در لس

همه برلین کماکان مکان متمایزی است گرایی هستی دارد. و با اینالمللهاست و در نوعی دنیای جهانشهریِ بینبسیار مکان

مان اتفاقی به صدای ذهنی ر فالک بسپاریم، گوشکه گوش به افکار درون سکه باید در آن کندوکاو کرد. یک لحظه پیش از آن

کند چگونه فضای خانه را طراحی کند. نسبت میان فضا و مکان از همین ابتدای فیلم در خورد که فکر میدختر جوانی می

 گیرد.دستور کار آن قرار می

ها، برون از مختصات بینند. فرشتهمیوسفید که جهان را سیاهرسد برمیای های دو فرشتهبخش اول فیلم برلین را با چشم 

توانند ها همچنین میبرند، در زمانی نامتناهی و ابدی. آنسر میزمان صیرورت و تطوّر بشری، در قلمرو روح محض به

ها، زمان و فضا هماره یکسان است: حال حاضری نامتناهی در فضایی نامتناهی که زحمت و آناً در فضا حرکت کنند. برای آنبی

شناور است، درست  چیز در حال حاضری یکپارچه و تغییرناپذیررسد همهآورد. به نظر میل جهان را به حالتی تکرنگ درمیک

توانند به کُنهِ ها نمیسازِ پول شناور شده است. اما فرشتهطور که حیات اجتماعی معاصر در جریان یکپارچه و همگنهمان

سبب که در بیاکنند دقیقاً بدین« اکنون»و « اینجا»توانند وجود خود را از ها نمی. آنهای بشری راه جویندگیریمسألۀ تصمیم

 کنند.زندگی می« تا ابد»و « همیشه»دنیای 

پاره و رویدادهای زودگذری است که ای از فضاهای پارهالعادهبندد منظرۀ خارقها نقش میتصویر برلینی که از زاویه دید آن 

های ها و فضاهای مشاع مسکنخلوتبرد، به حیاطنماهای آغازین فیلم ما را از باال به پایین می هم ندارند. هیچ پیوند منطقی با

ها را استراق گذاریم و همراه با فرشتگان افکار درونی آدمفضاهای اندرونیِ هزارتووار میدر جا پای کارگری قرن نوزدهم. و از آن

توانیم دید. جوانی تنها در اتاقی ها هیچ نمیجز اینافتاده ــ بهفراد تکاافتاده و های تکافتاده، فکرکنیم. فضاهای تکسمع می

حال پدر و مادرش فکرهایی کامالً متفاوت دربارۀ او در سر دارند. در اندیشد و در همان ی عشقی میخودکشی پس از شکستبه 

ای، برد، در خیابان، بر ترک دوچرخهداری را به بیمارستان میزیرزمین، در یک اتوبوس، در خودروها، در آمبوالنسی که زن بار
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نماید، هر رویدادی درست چون رویدادهای دیگر با کیفیتی یکنواخت و تکرنگ چیز به همین اندازه چندپاره و زودگذر میهمه

بکنند این است که تسلّایی توانند اند تنها کاری که میکه از مختصات فضا و زمان بشری بیرونها چونشود. فرشتهضبط می

اند تسکین های چندپاره و غالباً از هم پاشیدۀ افرادی را که مشغول پاییدن افکارشانها ببخشند و بکوشند احساسروحی به آدم

کشد، و کرد خودش را میخورند )جوانی که به خودکشی فکر میها هم شکست میشوند، خیلی وقتدهند. گاهی موفق می

ها شکوه یابد(. یکی از فرشتهوجه تسلّی نمیهیچپسرش مرده بهبیرستانی که کارش به فاحشگی کشیده و دوستآموزی ددانش

 کنیم.طور واقعی مشارکت کنیم، فقط وانمود میتوانیم بهوقت نمیها هیچکند که ما فرشتهمی

ۀ ساکن در فضاهای هزارپاره و گرفتار رویدادهای العاده در تداعی منظرۀ شهری امروزی و افرادِ با خود بیگاناین شیوۀ خارق 

های نوازی عکساند اما از تمام زیبایی و چشمسامان تأثیر زیباشناختی قدرتمندی دارد. تصویرها سرد و زمختزودگذر و بی

بینیم. یشده است که ما مای گزیناند. منظرهحرکت درآمدهند از طریق دوربین فیلمبرداری به، هرچقدیمی برخوردارند

شان توجه ما را به خود جلب واسطۀ غیابشود بهواقعیات فرایند تولید و مناسبات طبقاتی ناگزیری که به آن منضم می

های مدرن، سراپا از تعیّنشناسی پستسیاق جامعهشویم به تماشای تصویری از حیاتی شهری که، بهکنند. ما دعوت میمی

مرگ،  نزدیک است تا به کار مارکس.«( کالنشهر و حیات ذهن»بیشتر به کار زیمل )در مقالۀ ( و déclasséطبقاتی عاری شده )

یابند، سطحی عاری از هرگونه معنای ای زیباشناختی میو تنهایی جملگی در یک سطح واحد جلوه تولد، اضطراب، لذت،

 مبارزۀ طبقاتی یا شرح و تفسیری اخالقی یا معنوی.

یابد. وانگهی، سازمان برلین است از طریق این تصویرهای بیگانه ولی براستی زیبا قوام می هویت این مکانی که نامش 

گیرند. تصویر شوند و شکل میهای فردی درون آن ساخته میشود که هویتمتمایز فضا و زمان همچون چارچوبی نگریسته می

این کار را با آمیزش مونتاژ و کالژ وندرس  :افتدمیتصویر این فضاها برروی هم  ،دای دارالعادهفضاهای متشتّت قدرت فوق

شود. آیا فضا در مثابۀ نمادی از شقاق فراگیر احضار میآفرین است و بارها و بارها بهکند. دیوار برلین یکی از مرزهای شقاقمی
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و «. توانی دیوار را پیدا کنیمحال است در برلین گم بشوی، چون همیه می»گوید، رسد؟ یک نفر در فیلم میجا به پایان میاین

هایی خیابانی که تصویرهای ویرانی تری هم درکار هست. رانندۀ خودرویی هنگام عبور از میان صحنههای باریکالبته تقسیم

پاره شده است که هر فردی برای خود تشکیل یک دولت اندیشد آلمان بقدری پارهکنند با خود میدوران جنگ را تداعی می

وار احاطه کرده است که آدم صاحب و برزخدهد که در آن هر خیابانی موانعی دارد و دورتادورش را زمینی بیک میخیلی کوچ

به فردی دیگر در گرو پرداخت عوارض  دتواند از آن رد شود. حتی دسترسی هر یک از افرافقط در صورت داشتن گذرنامه می

کند )همان نوع فردگرایی که زیمل را با هم بیگانه و از هم جدا و منزوی میتنها این وضعیت فردگرایی حاد که افراد است. نه

ها( وضعیتی مطلوب تلقی شود بلکه ممکن شدۀ نازیوصف کرده است( ممکن است )در قیاس با زندگی جمعی دوران سپری

یک لباس خوب گیر »گوید میهنگام تأمل دربارۀ نقشی که قرار است بازی کند، است افراد خواستار آن هم بشوند. فالک به

کند تا به قول خودش بتواند های متعددی را امتحان میآوری کالهو در صحنۀ طنزآمیز شگفت«. ایبیار، نصف نبرد را برده

شوند به کند بدل میهایی که او سر میصورت ناشناس در میان انبوه خلق تردّد کند و به استقالل دلخواهش برسد. کالهبه

ی شِرمن چون نقاب شخص او را پنهان های سیندگونه که عکسهمانهای گوناگون، درست بهجازی شخصیتمهای نقاب

خورد، و آن یکی برای رفتن به درد رفتن به مسابقه میکند، آن یکی بهکنند. این کاله ظاهر او را مثل هامفری بوگارت میمی

 ساز پیوند دارد.شدن فضا و فردگراییِ بیگانهو تغییر چهره با هزارپارهپوشی درد مراسم ازدواج. فعل نقاباپرا، و دیگری به

اند، این منظره تمام ( وصف کرده80های اخیر )اواخر دهۀ ( در سالFred Pfeilپردازانی چون فرد فایل )طور که نظریههمان 

حضور شخصیت  بهشود، چه رسد یافته مواجه نمیجا با متنی وحدتآدم این»مدرنیستی را در خود دارد: عالمات اوج هنر پست

ونشان و ناپیدامکان ادا نامیی بیهاآنچه هست ناحیۀ ناپیوستۀ گفتارهای ناهمگون و ناهمجنسی است که زبان و ادراکی متمایز.

اعتبار که این آشوب جدید در دل هیچ های کالسیک اوج مدرنیسم، دقیقاً بدینکنند، آشوبی متفاوت با آشوبِ متنمی

اعتنا، خالی از احساس، بی»کیفیت بیان در اینجا «. یابدگیرد و سامان دوباره نمیوار فراگیری از نو جای نمیچارچوب اسطوره



www.thesis11.com 

شود. فقط منتفی می« امکان مشارکت سنتی مخاطب»قسمی که ، بهاست «های مؤلفهای شخصی و مبرّا از نشانهاقد جلوهف

ای از صداها و نجواهای کنند فقط همهمهها اتراق میها هم وقتی در بلندیاند که زاویه دیدی سراسربین دارند و آنفرشتگان

 هانی تکرنگ.بینند جز جشنوند و هیچ نمیمتقاطع می

ی داشتن ساخت و آن را حفظ کرد؟ از این لحاظ، دو فضا معنا و اهمیتتوان حسّی از هویتدر چنین جهانی چگونه می 

درون آن کشانده ها بوضوح بهیابند. فضای کتابخانه ــ مخزن دانش تاریخی و حافظۀ جمعی ــ فضایی است که خیلیمی خاص

گذارد. آسایند(. پیرمردی پای در کتابخانه میهم در این فضا دمی از دنیا و شر و شورش می هارسد فرشتهشوند )به نظر میمی

حافظۀ  گوی اعظم، فرشتۀ الهام و پاسدار بالقوۀچشم قصهنهایت مهم، هرچند مبهم، ایفا کند. او به خود بهاو قرار است نقشی بی

کند: حلقۀ محکم مستمعانی که زمانی کری سمج خاطرش را مکدر مینگرد. اما فها میانسان «همۀ»جمعی و تاریخ، و نمایندۀ 

اند که اند. اینک ایشان خوانندگانیداند ایشان به کجا رفتهگشته است، و او نمی هشدند شکسته و پراکنددور او جمع می

درون لغزد و بهانگار میکند که حتی زبان، معانی کلمات و جمالت، گو گالیه میارتباطی با همدیگر ندارند. پیرمرد قصه

گیرد تا تصور درستی زندگی کند از فضای کتابخانه کمک می« روزروزبه»رَد. او که اینک مجبور است سُهایی از هم جدا میپاره

بلکه در  خواهد این کار را نه از زاویه دید رهبران و پادشاهاناز تاریخ این مکان متمایز که برلین نام دارد بیازماید و بازیابد. می

آورند: آوری به ذهنش میها تصویرهای یأسها و عکسانجام رساند. اما کتابمقام سرایندۀ سرودی در مدح صلح و آشتی به

دهد، انگار که ناپذیری که فیلم بارها و بارها بدان ارجاع میتصویرهایی از مرگ و ویرانیِ حاصل جنگ جهانی دوم، زخم التیام

های جغرافیایی آغاز شده و فضاهای شهر در همان زمان از هم پاشیده. پیرمرد، مُحاط در میان کره این دوران در زمان جنگ

شود. از کل جهان دارد در تاریک و روشن هنگام غروب محو می اندیشدچرخاند و با خود میدر کتابخانه، چرخی را می

رود )یکی از آن فضاهای شهری که کامیلو زیته ]معمار می دامروجوی میدان پُستآید و پای پیاده به جستکتابخانه بیرون می

قلب برلین قدیم و کافه یوستی ستود(، دید حتماً آن را میدرگذشت[ اگر می 1903پرداز شهرسازی که در اتریشی و نظریه
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(Jostiمشهورش که پیرمرد معموالً در آن می )جمعیت رهگذر کشد و سرگرم تماشای خورد و سیگاری مینشیند و قهوه می

. او گیج و یابدهای هرز نمیزمینی بایر و پوشیده از علفجز قطعهرود چیزی بهشود. وقتی در کنار دیوار برلین راه میمی

اهمیت. هرچند آور است نه بیوجویش نه یأسورزد جستدهد و اصرار میداری دورانداخته یله میسردرگم در صندلی دسته

تواند اند، به گفتۀ خودش نمیاش گرفته و دستش انداختهصاحب نادیدهدر آستانۀ سرزمینی بی احساس شاعری را دارد که

او در اجزاء اش را از کف خواهد داد. گیرم که قصۀ گویش را از کف بدهد کودکیدست از طلب بدارد زیرا اگر نوع بشر قصه

دامر به اهتزاز درآمد جمعیت حاضر حالتی خصمانه گرفت و ها در میدان پستآورد که وقتی پرچمیاد میزشت باشد ــ و او به

گوید شخصاً های وحشی شدند ــ باز هم باید این قصه را تعریف کرد. عالوه بر این، پیرمرد مینیروهای پلیس مثل حیوان

وجوی او جست بخشد.دارد و نجات میکند او را از گزند مصائب حال و آینده مصون میکند حکایتی که نقل میاحساس می

های فرعی و ظریف جاری در سرتاسر فیلم است که از پیرنگ یقصد بازساختن و بازگفتن این قصۀ نجات و مصونیت یکبه

 شود.اش فقط در انتهای فیلم معلوم میاهمیت واقعی

درون  فرماست. سیرک، نمایش نظرگیری کهداشتن حکمای از هویتحس شکننده اما ساحت دومی هم هست که در آن 

کند که در آن قسمی رابطه برقرارکردنِ های خاص ارایه میشود، محلّی برای کنش و واکنشای برپا میفضای محصور خیمه

آورد، امکانی برای دست میشود. درون این فضاست که ماریون، استاد بندبازی، حسّی از خویشتن خویش بهانسانی میسر می

رسد که پول سیرک ته کشیده و سیرک قادر به ادامۀ فعالیت نیست. این نشان ر میکردن. ولی خبموفقیّت و احساس تعلق

جا هم مدت در اینپا و بسته به حوادث است. قراردادهای کوتاهجوید تا چه حد سستدهد هویتی که ماریون در سیرک میمی

کند که در زندگی ا گرفته است اصرار میهمه، ماریون که پیداست این خبر حسابی دمغش کرده و حالش ربا این فرماست.حکم

که داخل  دکنداستانی دارد و قصد دارد همچنان داستانی برای خود خلق کند، هرچند نه در سیرک. حتی با خودش تصور می

الً ها( و شغلی تازه پیدا کند، مثای برود و با هویتی تازه بیرون آید )و بار دیگر، اشاره به قدرت عکسیک اتاقک عکاسی سکه
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شود که تاریخ زندگی کن، فیلم به ما متذکر میتماشا میکاراوانش ها ماریون را در آرایشگری یا چه و چه. وقتی یکی از فرشته

های خانوادگی که به دیوار ( براحتی ممکن است خالصه شود در عکسبلید رانرشخصی ماریون )همچون سرگذشت دکارد در 

ها تاریخ یا سرگذشتی جدید برای خودش نسازد؟ اما این یاری عکسچرا بهاند، وگر چنین است زن شدهواگن سو

بیگانه و چندپاره. شدن به شخصی کامل و نه شخصی باخودلاند: میلِ تبدیها آکنده از هالۀ نیرومند میلی خاصپردازیخیال

که پذیرد. بعد از آنیگر تحقق مییابد که این هدف فقط از طریق رابطه با شخصی دخواهد کامل باشد اما درمیماریون می

ریشه کند شخصی است بیایستد و احساس میوتنها در آن محل خالی میرود، ماریون تککنند و سیرک میخیمه را جمع می

ا دارد. ماریون، حرکت هواپیمای جتی رای را زنده میبودن انگار امکان نوعی تحول ریشهوطن. اما خود آن خالیتاریخ یا بیو بی

 «.توانم کل جهان شوممن می»گوید: در آسمان تماشاکنان، می

ستوه آمده است مجذوب شدن با مقتضیات اینجا و اکنون بهاش برای هماهنگکه از ناتوانیدامیِل ها به نام یکی از فرشته 

گیر اشتیاق درونی ماریون کند. دامیل درشود، خاصه زمانی که بندبازی پرمهارت او را تماشا میشور و زیبایی ماریون می

اندازد به اینکه جهان بار نگاهی گذرا میخواهد صرفاً باشد. او برای اولینخواهد چیزی بشود و تحولی بیابد، نمیشود که میمی

که پای در جریان زمان بشری  اندیشدوقتی رنگ داشته باشد چه شکل و شمایلی خواهد داشت و بیش از پیش به این می

شوند. ماریون در مان روح و زمان ابدیت را پشت سر بگذارد. دو لحظه در فیلم هست که کاتالیزور تصمیم دامیل میبگذارد و ز

جوید، و دامیل نیز انعکاس تصویر خود را در آینۀ رؤیای ماریون بیند که میتابناکی می« دیگری»رؤیا دامیل را در هیأت آن 

شود و هنگامی که ماریون غرق خواب و خیال تنهایی ماریون وارد کلوبی شبانه می دنبالبیند. او که هنوز نامرئی است بهمی

دهد انگار که، به گفتۀ خودش، دستی کند. و ماریون به حسی از شادی و شعف پاسخ میرقصد، دامیل افکار او را لمس میمی

ای است که پیتر فالک که بعداً صحنه کند. دومین لحظۀ کاتالیزورینرم و آرام در اندرون جسمش دارد بندی را سفت می

کند ها پا نهاده است، حضور دامیلِ نامرئی را حس میای است که چندی پیش به زمین انسانشود خودش فرشتهمعلوم می
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توانم ببینمت نمی»گوید، دست دارد. فالک به دامیل که جا خورده میای بهای در خیابان فنجان قهوههنگامی که در کنار دکه

کردن در جریان زمان بشری چه دانی زندگیکند با حرارت و طنز گفتن که نمیو سپس شروع می«. جاییدانم آنولی می

 های انسانی.کردن انواع و اقسام حسکردن رویدادهای مادی و لمسحالی دارد، احساس

بین دو خط دیوار برلین، روی  تصمیم دامیل به ورود به مختصات زمان بشری در منطقۀ بین دو جبهۀ متخاصم، زمین 

او را در جبهۀ غرب اش این قدرت را دارد که یاری او، دوست فرشتهزنند. از بختتظامی در آن گشت میدهد که نیروهای انمی

گشاید. باید در مختصات فیزیکی واقعی در فضای شهر های تند و درخشان میجا دامیل چشم به جهان رنگبگذارد. در آن

سیاق میشل دو وسبکخلق داستانی راجع به فضا )بههمراه کند که بهسان شور و نشاطی را تجربه میند و بدینیابی کجهت

آفریند، راحتی با زیر پا گذاشتن شهر میدهد. دامیل این داستان را به[( به آدم دست می1986-1925سِرتو، متفکر فرانسوی ]

یابد. این درک بشری از فضا و حرکت تری میرسد و ساختار منسجمه نظر نمیندپاره بن دیگر چواسطۀ این داستاشهری که به

( تصویر شده است: فضایی مرکب از hyper-spaceفضا )صورت قسمی بیشتر بهنقطۀ مقابل درک فرشتگان است که پیش

 وتی از تجربۀ فضاست.ماند و حاکی از وجه سراپا متفاهای پرشتاب که در آن هر تصویر به یک نقاشی کوبیستی میفالش

گذارد از یک وجه تجربۀ فضا )وجه فرشتگی( به وجه دیگر آن )وجه بشری( گذر دامیل وقتی پای در جریان سیال زمان می

 بلند باالپوشی با را اشباستانی زره و گیردمی قرض پول مقداری رهگذری زاکند. ولی حاال او نیاز به پول دارد تا زنده بماند. می

گذارد( ها میپا بر زمین انسانای است که شویم این اولین هدیه به هر فرشته)که بعد متوجه می .زندمی تاخت جلف کالهی و

کند. اش میوار وارسیوارنگ و ساعتی مچی که شیفتهدست لباس رنگزند با یکبینیم از فروشگاهی بیرون میو سپس می

گیرد جا مورد بازرسی جدی قرار میمشغول بازی در آن است. و در این افتد به پشت صحنۀ فیلمی که پیتر فالکگذرش می

فریاد کند از پشت حصارها بهطور که دشنام و ناسزا نثار مرد نگهبان میدهد. همینزیرا نگهبان اجازۀ ورود به فضای صحنه نمی

چند »دهد، دامیل جواب می«. د؟چند وقت ش»پرسد، زند او کیست میزند. فالک که بالفاصله حدس میفالک را صدا می
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بیا پسر، بگذار چند دالر »دهد، و فالک بدون معطلی، با طنزی مالیم و مهرآمیز، جواب می« دقیقه، ساعت، روز، هفته، ... زمان!

اکنون ورود دامیل به این دنیای بشری قویاً درون مختصات فضای اجتماعی، زمان اجتماعی، و قدرت اجتماعی « بهت بدهم!

 گیرد.جای می پول

ای که ماریون قبالً در شود. این دو در همان کلوب شبانهوصال دامیل و ماریون بوضوح نقطۀ اوج وقایع فیلم محسوب می 

کند: حوصله تماشایشان میها خسته و بیچرخند و رفیق سابق دامیل در دنیای فرشتهرقصید دور هم میآن تنهایی با خود می

دهد: ماریون آماده و شان روی میگونه بینجا دیداری تقریباً آیینی و مناسکدر آن شوند.نزدیک میسپس در بخش بار به هم 

جایگزین وجود ]= بودن[ کند؛ دامیل هم مصمّم است معنای  ورت ]= شدن[ رامصمّم است که تاریخ خودش را بسازد و صیر

کند بر اش تأکید میزد. ماریون در مونولوگ طوالنیجریان سیال تجربۀ بشری را در مختصات فضا و زمان فیزیکی بیامو

کوشد راهی اند. ماریون میشان، گیرم که خود زمانه چندان جدی نباشد. قراردادهای موقت تمام شدهبودن پروژۀ مشترکجدی

ن و زمان خاص. کردن زندگی مشترک که معنایی کلی داشته باشد، معنا و مفهوم عامی ورای مرزهای این مکابیابد برای تعریف

گوید شاید هیچ تقدیری درکار نباشد ولی حتماً تصمیم هست. و تصمیم او تصمیمی است که همۀ مردم شهر، حتی همۀ می

کند خودش و دامیل چنان ها و تصور میکند ماالمال از آدمیدانی را تجسم میارکت ورزند. متوانند در آن مشمردم جهان، می

دادن به پیوندی میان یک ها تصمیم بگیرند. تصمیم او ناظر است به شکلجای تمام آدموانند بهغرق در آن مکان شوند که بت

که درهای کل یک « مرد من»بگوید مرد و یک زن حول پروژۀ مشترکی بر مدار صیرورت و تطوّر که در آن زن بتواند چنان 

که ر هزارتوی سعادت از راه تبدیل میل به عشق، چندان. این یعنی پانهادن دچیز وا شودفهم و تفسیر تازۀ همه رویبه جهان

بودنی است که فقط از طریق نسبتی سرانجام بتواند براستی با خویشتن خویش تنها شود، زیرا پیشفرضِ براستی تنهابودن کامل

های ضروری هایی برای آن سؤالرسد ماریون حاال جوابشود. به نظر میغیرتصادفی و نامشروط با شخصی دیگر ممکن می

زمان کی آغاز شد و فضا کجا تمام »و « چرا من اینجایم و آنجا نیستم؟»، «چرا من منم و تو نیستم؟»پیدا کرده است: 
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شان تمرین بندبازی کند با خود کند تا پس از اولین شب زندگی مشترکدامیل هنگامی که به ماریون کمک می« شود؟می

توانند در آن سهیم شوند واهد شد نه یک کودک بلکه تصویری نامیراست که همگان میشان زاده خکند آنچه از وصالفکر می

 و با الهام از آن زندگی کنند.

شد در سکانس هایش را میبندی به ورطۀ ابتذال کار دشواری است )خطری که نشانهجلوگیری از درغلتیدن این پایان 

فامی بشکوه(. آیا، از هرچه بگذریم، باید نتیجه آید، با جامۀ نقرهاریون میسراغ مجا که فرشته بهوبیش مبتذل رؤیا دید، آنکم

گرداند؟ قرائتی مهربان از این سکانس شاید این باشد: نباید اجازه بگیریم که صرفاً عشق رمانتیک است که چرخ گیتی را می

گویند که ممکن است محبوب اصالت میبه کارهای هنری بنجل و فاقد « کیچ]»نمای ما از کیچ و پاستیش دهیم تجربۀ نخ

چسباندن چند اثر مختلف همد که از آمیختن یا بهشوبه آثاری اطالق می« تیشپاس»باشند ولی ارزش زیباشناختی ندارند؛ و 

های بزرگ شود. اما سپردن به پروژهورزی و تنبخش به عشقاند[ مانع میل رهایی«التقاطیشبه»آیند و باصطالح پدید می

وسفید زمان جاودانه. گردد به دنیای تکرنگ و سیاهمانند. فیلم برمیاند و به زنگ خطر میاهای پایانی فیلم براستی بدشگوننم

کشد و طرف دیوار برلین پا میلِخ بهایم لِخکلی از کف دادهمان را با او بههای رنگی فیلم تماسپیرمردی که در سکانس

دوربین ناگهان با «. ها بیش از همیشه به من نیاز دارندها، خواهد گشت؟ آخر آنگوی آدم، قصهدنبال منکسی بهچه»گوید، می

راه ما به»گوید، شود. ماریون مینگرد، انگار که پروازکنان از زمین دور میطرف ابرها برمیشود و بهکردن از کنار او رد میزوم

 دهد.ایانی به ما اطمینان میها پیش باید رفت: تیتراژ پبیش از این«. افتادیم

بودن و ساختن چیزی از روح مدرنیستی ارتباط و باهمکنم برای باززندهمن این بخش دوم فیلم را کوششی تعبیر می 

صراحت تمام ب مدرنیستی. وندرسها در دنیای پستروح احساسصیرورت بشری از خاکسترهای منظرۀ تکرنگ و سرد و بی

ای رمانتیک به تماشاگر پیشنهاد کند. عمالً اسطورهرا در قسمی پروژۀ نجات و رستگارسازی بسیج میقوای هنری و خالقۀ خود 

گفتۀ فالک )که خودش های زیادی، بهکه فرشتهنجات بخشد. این« شکل تصادف محضاز دنیای بی»تواند ما را کند که میمی
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ها بگذارند حاکی از آن است که همیشه پا بر زمین انسان اندسال پیش از زمان حال فیلم به زمین آمده(، تصمیم گرفته 30

قرارگرفتن در جریان زمان بشری بهتر از آن است که بیرونِ آن باشی و صیرورت همیشه این توان بالقوه را دارد که ایستاییِ 

اند و حضور رنگ و خالقیت و وبن متفاوت قوام یافتههایی از بیخشیوهوجود را در هم شکند. فضا و زمان در دو بخش فیلم به

توان حسی سازد که درون آن میمثابۀ شکلی از پیوند اجتماعی آن چارچوب ضروری را فراهم میصدالبته، یادمان نرود، پول به

 از غایت مشترک پیدا کرد.

های خود کنده ز ریشهشان کرد. دامیل هیچ تاریخی ندارد و ماریون اهای حادّی درکار است که باید حلهمه دوراهیبا این 

، از آن نوع چیزها «انگیزاشیای خاطره»ها و تعدادی دیگر از ای از عکساش خالصه شده در مجموعهشده است و تاریخ شخصی

ها. آیا امکان آغازکردن پروژۀ صیرورت و تطوری ها هم در موزهدهند، هم در خانهکه امروزه به حس تاریخمندی شکل می

گیرد. و راستش، تصویر خیالی ماریون رد؟ صدای پایای پیرمرد از قرار معلوم همین امکان را به پرسش میغیرتاریخی وجود دا

دامر با کند که میدان پُستهایی که در تصمیم او و دامیل مشارکت ورزند شبحِ زمانی را زنده میجامعِ جمیع آدم« میدانِ»از 

تر، در فیلم تنشی هست میان قدرت تصویرهای مرتبط با فضا صوریها بدل به محلی زشت گردید. به بیان انبوه پرچم

ها، خود فیلم، تقلّای دامیل و ماریون در انتهای فیلم برای ساختن تصویری که جهان بتواند با الهام از آن زندگی کند( و )عکس

جهات در درون فیلم به حاشیه رانده  شود( از بسیاریگو وصف میعنوان هومر قصهقدرت داستان. پیرمرد )که در تیتراژ فیلم به

ای دیگر از کند. صیرورت، به اعتقاد او، باید چیزی بیش از آفریدن محض مجموعهشود و صریحاً از همین موضوع گالیه میمی

وان ت: اینکه تاریخ را میتصویرهای فاقد عمق باشد. صیرورت باید در بستر تاریخ روی دهد و فهم شود. ولی این پیشفرضی دارد

کوشد زند و میدامر پرسه میزند، در میدان پستبار کتاب عکسی را ورق میبدون استفاده از تصویرها احضار کرد. پیرمرد یک

آورد که آن میدان محلی زشت گردید و به تشکیل آن حماسۀ یاد مییاری حافظه حس آن مکان را بازسازد، و زمانی را بهبه

آورد که زیربنای وقایع فیلم را وجود مینجر نشد. این دیالوگ میان تصویر و داستان تنشی بهجوید مصلح و آرامشی که او می
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شان استادند( دهد. تصویرهای قدرتمند )از آن نوع که وندرس و فیلمبردار کارآشنایش، هنری آلِکان، در خلق و ثبتشکل می

کوشد های ملفوظی را که پیرمرد میویرها در فیلم وندرس پیامها را روشن و تاریک کنند. این تصتوانند در آن واحد داستانمی

آن چیزی که در قاموس  دهند. انگار فیلم در دور باطل تصویرهای خودش افتاده )در دورِالشعاع قرار میبه آدمیان برساند تحت

ۀ اصلی فیلم را مشاهده کرد: توان تمام ابعاد مسألشود(. در دل این تنش میخوانده می« المتونیبین»مدرنیسم حالت پست

چیز های تکرنگ و گذرابودن همهمدرنِ چندپارگیهای زیباشناختی فضا و زمان در دنیای پستتوان با کیفیتچگونه می

شود همچو زمانی که سکانس پایانی و باعث می« شاید بیماری اصلی خودِ زمان باشد»گوید، درستی رفتار کرد؟ ماریون میبه

ولی منظرۀ زمان ابدی و فضای نامتناهی اما هزارپاره، هر «. راستی چقدر وقت داریم؟»بینیم از خود بپرسیم، را می بلید رانر

 ندارد. یمعنایی که برای مشارکانش داشته باشد، برای ما معنای

تصویر مشابه را بهاند اوضاع و احوالی چنین قدر متفاوترباست که دو فیلمی که اینه و هم هوشاین نکته هم جالب توج 

فضا در -شدن زمانکند که تجربۀ فشردهکنم این شباهت تصادفی یا اتفاقی باشد. این شباهت تأیید میکشند. من باور نمیمی

های فرهنگی پدید ها و فعالیتتر انباشت، نوعی بحران بازنمایی در قالبهای منعطفهای اخیر، زیر فشار گرایش به شیوهسال

 آسمان برلینطور که به گمان من در فیلم های شدیدی در زیباشناسی در پی داشته، هم در کل )آنقضیه دغدغهآورده و این 

های ایتالو شرمن و رمان های سیندیتا عکس بلید رانرچیز صادق است، از ای که در مورد همهبینیم( هم در اجزاء )نکتهمی

اند. اگر براستی بحرانی در های فرهنگی براستی مهمایی(. اینگونه فعالیتنویس معاصر آمریکیا تامس پینچُن، رمان کالوینو

رفت کردن باید آفرید. هر کوششی برای برونهای جدیدی برای فکرکردن و احساسبازنمایی فضا و زمان وجود دارد، آنگاه راه

 استقبال چنین فرایندی برود.مدرنیته باید دقیقاً بهاز وضعیت پست

حلی فراتر از بندی وندرس شاهدیم، ناتوانی از ارایۀ راهبینی آشکاری که در پایانرغم خوشر هر دو فیلم، بهآوجنبۀ یأس 

طرزی درخشان تصویر ای است که هر دو فیلمساز بهفردگرایانه و قویاً زیباشناختی( برای وضعیت پیچیده رمانتیسم )رمانتیسم
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آفرینند برهند. ماریون و دامیل ت تصویرهایی که خود مییلمساز قادر نیستند از قدرین دو فنماید که انگار ااند. چنان میکرده

رسد این تصویر را تصوری بسنده برای اندیشیدن به تغییر جویند که جانشین تصویرهای موجود کنند و به نظر میتصویری می

دهد بر تداوم علت که گواهی میدقیقاً بدینبینند. از این منظر، گرایش هر دو فیلم به رمانتیسم خطرناک است، جهان می

مآبی های رمانتیسم موجود تنوع زیادی دارند. جاهلبدفرجام وضعیتی که در آن زیباشناسی بر اخالق غلبه دارد. و البته کیفیت

ها در مورد انجها و شدن ریچل به برتری او زمین تا آسمان فرق دارد با مالقات ذهنو مردانگی بوی ناگرفتۀ دکارد و تسلیم

با  بلید رانرتوان گفت به یک معنی جا میهمه حتی در ایناموزند(. با اینکه هردوشان بنا دارند از همدیگر بیماریون و دامیل )

به ماهیت نظم نمادینی که ممکن است در آن  کمدست رانربلید گوید زیرا تر )هرچند نه الزاماً ستودنی( سخن میصدایی اصیل

رود(. وندرس به همین ترتیب از طرح مسألۀ مناسبات و آگاهی کند )سؤالی که وندرس از طرح آن طفره میسر بریم فکر میبه

های نهکند. نشانیافته بین فرد و جمع )یا دولت( مطرح میرود و مسألۀ اجتماعی را در قالب رابطۀ وساطتطبقاتی طفره می

ها را ندارند، خورد اما مشارکان وقایع فیلم بوضوح قصد درگیرشدن با آنچشم میفراوان به بلید رانرمناسبات عینی طبقاتی در 

مدرنیته که هر دو فیلم تصویرهایی عالی از اوضاع و احوال پستها داشته باشند. با آنگیرم که مثل دکارد آگاهی مبهمی از آن

های جاافتادۀ کدام این قدرت را ندارند که شیوهزنند، هیچکنندۀ فضا و زمان رقم میتجربۀ پرتنش و گیجطور اخص از و به

های ذاتیِ ای باید ناشی از تناقضنگریستن را براندازد یا از مرزهای اوضاع پرتنش مقطع حاضر برگذرد. این ناتوانی را تا اندازه

کنندۀ تصویرهای با اهداف تجاری است و خود ، برترین رسانۀ سازنده و دستکاریخود فُرم سینما دانست. سینما، هرچه نباشد

ای از های پیچیدۀ زندگی هرروزه در دنبالهساختنِ داستانکردن و خالصهاقدام به استفاده از این رسانه همواره مستلزمِ ساده

العبور این مشکل برخورده است های صعبصخرههمواره چون به  ای فاقد عمق است. ایدۀ سینمای انقالبیتصویرها بر پرده

های هنری و مصنوعات فرهنگی هاست. فرمدارتر از این حرفگِل نشسته است. با همۀ این اوصاف، اصل بیماری ریشهبه

ین های اشان باید با خودآگاهی به استقبال مسألۀ آفریدنِ تصویر بروند و در نتیجه ناگزیرند ریشهحکم ماهیتمدرن بهپست
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شود بیرون رفت. مسأله را در فعالیت خود بازجویند. بنابراین دشوار بتوان از دایرۀ آنچه درون خود فُرم هنری تصویر می

شود کند و این حقیقت که او در نهایت در این مبارزه ناکام میوپنجه نرم میگمان من، براستی با این مسأله دستوندرس، به

و البته «. ها پیش باید رفتبیش از این»شود: بینم تأیید میتصویری که در فیلم می شاید بوضوح تمام در آخرین شرح

هر دو  بلید رانرو  آسمان برلینگشایند. ای راهالعادهطرز فوقهای محاکاتیِ این نوع سینما، در چارچوب این حدود، بهکیفیت

 عینه مشاهده کنیم.مدرنیته را بههای اساسی وضعیت پستیتوانیم بسیاری از ویژگگذارند که در آن میای میبرابر ما آینه
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