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 ی سینمای فوتوریستیمرامنامه

 برگردان مهدی فتوحی 

  1916سپتامبر  11 ؛میالن

 

 
Thaïs (1917); Anton Giulio Bragaglia 

هااا گااوی ااده ااز گاارا باارای ارهااداری   گ ااكسااك كااامالش گ  ااتزكتاااك كااز اباا اری

ساان كییسااهای جاام  دهرزماای اسك كز سراو ات  ااددهاد  ادن  ادت اساكت درساك بز

 جوهااز. های آ تیها   آرمان  برج   بار ها   موزت

توااااد دهراار طرفااانت امیطیبان   بیژیكتاااك هماارات اهسااتای راكاادان   منیااولن   اوسااتا 

طیبااز را اااز بااز  ااور   های فوتورهسااتی اااوی سرمسااك از دوهاااهی اانالباای   ااواكاساا 

 هیجان بیا رد   از سرگرم كند. 
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كنااد. جناار باا ر  فاجناازت همااوارت باای  از داای  حساساایك ار داااهی را  ااال  ماای

هاای مییای ماا را ار ااد كناد ایار ی اوسااز ااژاد اهتا یااهی ی آرماانبهدا تی ما كز باهد همز

دهای  اووجااج  اورااری  اش مایكناد   ساینمای فوتورهساتی كاز ماا ارا ازرا صد برابر می

ی منطناای   گرهاا ان از حیاااا گیتیااااز اسااك   بااز بهتااره  مدرسااز باارای كیهااان   اتیجااز

در اهاای   ی  ااور    اانرت سااروكت ایاار ت باایهااا باادا  واهااد  ااد. مدرساازبچیااز

 سازی. قهرمان

دهاد   تییا  آفرهننادت را كناد   توسانز مایهاا را حااد مایسینماگر فوتورهستی حساسیك

بی ااد. سااینماگر گیر تنااارن   فراگیااری میكنااد   بااز  اانور مننااای   اا ماای تسااره 

د   جاااهر ه  مجییااز  كااز كنااسااان در اوسااازی همراااای م اااركك میفوتورهسااتی بده 

 اود   كتااك را  كاز  ادت  میبینایفر  ااز اساك    درام  كاز همی از دای همی ز فض 

دارااد اقتضاا اا در داگااادات ماا را  ا میك اد. ا بتاز آ ر   سانری  اساك  میهمی ز ماالا

دهی   اود را از طرهاس ساینماتوگرا  تا گهراات كتاابی ها  منت ار كنای .   ای تارجی  مای

 ااد. های ب ر   اژگان   ا بار منویر   متحر بیان كنی  كز تیتز

آمی  هااای موفنیااكی  ااود هنناای تئاااتر سااا تری فوتورهسااتی   بااا تورمااا بااا مرامنامااز

مااانگ گااوا ی تیااز ر  تومیاااتیت اتیااورت برتاایت آایبا ااز این اایت  ااوهیجی ن تئاتریهمراهااا

ی اماه اای بااود فاارا ردت 80ز كوااادات در د  جیااد تئاااتر سااا تری فوتورهسااتی كااز حااا ی 

ی دهراار اه . دی ااتر امااا مرامناماازدر اهتا یااا اانااالك تئاااتر مندااور  ااود را آ اااز كااردت

   ستاه    ت می  كردت بود. فوتورهستیت تئاتر  ارهتز را احیاد 

داام منطناای اسااك اگاار مااا اماار ز ایاار ی احیاااگر  ااوه  را بااز م ااان دهرااری از تئاااتر 

ااتناااا دهاای . هنناای سااینماتوگرا . در ارااات ایسااك سااینماتوگرا  كااز  نااد سااا ی اسااك 

تواااد فوتورهسااتی اارا اتز  اود. هنناای وااری از گ  اتز   رهااا از زادت  ادت دی اادی  می

ها.   اای در  اقاا  اهاا  اباا ار كااز  ااون تئاااتری بااد ن  اژگااان طااا    اادت تمااام ساانك

 های مرسوم تئاتر سنتی را ه  بز ارث بردت اسك. زبا ز
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اه    باارای تئاااتر ی آاچااز را گ تازتاواای  بااز سااینماتوگرا  ها  هماازتردهااد میدام مااا بی

باز هماان میا ان اساك اه  ارجاع بادهی . كان  ماا م ار ع   لزم اساك   مندور ااجام دادت

گرا بماااد. در حاا ی كاز ماا كز سینماتوگرا  تا بز امار ز گاراه  دا اتز تاا ومینااش گ  اتز

هااای ا نااادت فوتورهسااتی اسااك. جاادای از فیی بینی  كااز فو در آنت ام ااان هاار هناار را ماای

ااد بااز مااا درام   هااا فنااا توااسااتزی فیی هااا    یاارت بنیاازساا رها    اا ارها   جنر

 گرا را تحمی  كنند. های كو ر   ب ر  گ  تزدرام

توااااد دی اارفتز اارا ااتز  ااود در اش میهمااان فییمنامااز كااز باارای كوتاااهی   راراااراری

ااریاا . داام تنرهباااش افتااادت   ترح دابساایاری دفناااا  یاا ی ایسااك جاا  هاار تحییاا  دی 

 ایوردت ماادت اسك. تمام ام اااا فرا ان هنری سینما مطیناش دسك

اتوگرا  بااز  ااودی  ااود هاار هناار اسااك. سااینماتوگرا  هرگاا  اباهااد صااحنز را سااینم

 یاا  باهااد ت اماا     تنییااد كنااد. سااینماتوگرا   ااون اساساااش دهاادای اسااك باای  از هاار

ت ااوه  انا اای با ااد   از  اقنیااك و اساای   جاا اك    ال بااودن بپرهیاا د    یرجاا اك 

 اصااطالحاا  ودیاارهااا از ق] "د اژآزا"  باادتركیو   امپرسیوایسااتی   میاانووی   دوهااا   

  ود.  [ا  اظ  

ای باهد ساینماتوگرا  را از اها  كاز ابا اری بیااای با اد آزاد كنای  تاا بتاواای  از آن  ساییز

تر   كااراتر ی اب ارهاای موجاود بسایار گساتردتآرماای بسازه  برای هناری ااو كاز از هماز

 اسك. 

 نادبیاای ماد امرماان برسای  كاز  ما منتناده  كاز تنهاا از طرهاس آن  اواهی  توااساك باز

 های هنری مدرن بز آن گراه  داراد. ی دژ ه همز

ای اساك كاز ماا هار سااا دای  سینماتوگرا  فوتورهساتی امار ز دقینااش در دای  نادبیاای

ی  اااود اواااالم كااارده . ا زانت ابنااااد   ارزش اباااو  هناااری. در فااایی  در مرامناماااز

بیااای  ارد  واهناد  اد. از بر ای از زاادگی تری  اون ابا ار فوتورهستی وناصار مت اا ا
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ی راارت از  طاوت تاا  اژگاان آزاد. از موساینی كر ماتیار   دالساتیر تاا  اقنی تاا   یاز

 موسینی ا یاد. 

+  هااا+ موسااینی رار +  اژگااان آزاد + دی رترا اای + منماااری داام سااینماگ انا اای

 +  اقنیك آ  تز  واهد بود. + اابوت ا یاد ها طوت   فرم

هااای انا اااای كااز گااراه  داراااد بااز كنی  باارای دژ ه هاااهی اااو را تنااده  ماایا هام مااا

ها  باا گا ر باز ساوی انا ایت هنار صاداهای زا اد   اهجااد دا  تنوهك حد د ادبیااات آن

 ااری  میان  اژگان   ا یاد  اقنی.  ر ك

 
Thaïs (1917); Anton Giulio Bragaglia 
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 های ما اهنچنی   واهند بودگفیی 

 های  همااندااراری  سینماهیگقیاس (1

گیری مساتنی  از  اقنیاك  اون ه ای از وناصار اها  قیااس. مادالش ماا اگار بیاواهی  با بهرت

مان را بیااان كناای  بااز جااای توصاایر ا  در های اصااییحا ااك درداااا  ه اای از  ییاایك

ت مراح  گوااگون دردت تاثرر م اابز   ها  ارزی ا اان  اواهی  داد باا امااه  كاوهی برهاد

 برهدت   در از  ار. 

هاات هوادیماهااات  ا بااش  اژگااان هااات گر تهاات  ااهرهات جماوااات ارت هاات درهاهااات جنر كوت

ی مااا  واهنااد بااود. كیهااانت فرهناار  اژگااان مااا  واهااد بااود. ماادالش ا نااادتبیاااای فو 

دهی  آمی  باا ای . گر هاای  هارداهااز را ا ااان ماای ااواهی  مدااا ی از هاار  و اای طنناازمی

گیرااد باز آن كنناد تاا اها  كاز تیامی  میآ ه  دار از میكنان دیرامون هر ر اك و ی كز

 بچسبند. 

ی   اامرینی را در هاار تااوربی  بااا اگاار بیااواهی  حاام   اا  را ا ناااد كناای   هاارت

كنی . اگار بیاواهی  رااك هار قهرماان را ا نااد كنای  كاز اهمااا  را های زرد  رد میگیو ز

متااوفی دربا تااز قهرمااان را در كاان  صااحبك باارای جماا  كدیااری ی طرفاااازبااز تردهااد بی

دهی  كاز هار  نرااا دار دهی .   ای در هار آن جاو اانی جاو یتتی را ا اان مایا ان می

ی با اادار ا  را در ساام گوجااز داارد بااز دهاااا     اژت  دیمااان ماكااار ای ااگهااان می

 كند.فراری  ر  می

باا ساروك   هم ماان باا هار تیاوهر  هاتدها و  را ها  باز جاای گا ر از مخا   ییایك

كنی . مدالش اگار بیاواهی  ماردی را ا اان دهای  كاز باز زاا   واهاد گ اكگ آمی ی میرار

ماادالش اگاار  ییاایتی بروهاادگ ماا   دهی .تااو ماانااد   ا اای زهبااا هسااتیت  اا اا را ا ااان ماای

بین  ارارد مای بیند تازت   در  ان تو را مااناد مساافری كاز درهاا را از فاراز هار كاوت می



 
 

97/ تیر  جستار/  تئاتر  

 
 

 

6 

های مااا كااامالش دهی    درهااا   كااوهی را. در اهاا  حا ااك  ییاایك؛ مسااافری را ا ااان ماای

 زاند. قاب  در   واهند بود. اارار داراد حر  می

 ها   ا نار سینماهیگت گ تمانا نار (2

 گ راای .  واد از امر میی تیا هری را كز بر دردت تركیو میما همز

 ی جوز  ز كارد  ییگاو تز "سر د و س"مدالش برای 

 های آ ماایاز فراز آ یاای بر صیرت"

 "كنندهاهی باش كز در   ار  وه   ور می ون وناك

 هاهی را در كمی . هاهی را ا ان  واهی  داد   وناكصیرت

 ها برایگ 

 از كییساهاهی كز بز سوی آسمان "

 گ اهند باز ان مرمره  دراز  وه  را می

 ستاهند    دا اد را می

 ها هاهی در میان جنر از صومنز

 ها هاهی ا ستز در ژرفای صدای ااقوس   هر 

 هاهی در میان در تان اادر  نان بو 

 ."دهندها   مال ی  ر ك را اخمز سر میكز  ادی
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 اواد میاتمم    اداهی دهی  كاز اااد  اااد  باز زاااای بادا میكییساهاهی را ا اان مای

هاااهی را   هاهی را ا ااان  ااواهی  داد   بو آن فااراز  رسااند اسااك   صااومنزكااز در 

  یرت. 

 جوز  ز كارد  ییگ "ر های تابستاای"مدالش برای 

 ای هومر! "

 ی همارت آهنری  تو های منمومزدر میان جنر

 حا یا گرما بر م   یرت  د 

   در  واك سر    كردم بز ر د اس امپاادر  

 ."درهای تیررت او گرهیك  ی دا م  بز سوی 

از  ت بااز  ااالكیهوااااای هاایزكااا ق اانر  در نكااارد  یی را ا ااان  ااواهی  داد كااز در 

ر د باز دیا از گا ارد   باا آژاكام مایباز هاومر می احترامایگرها د   می تا تاز اسبانِ میان

فر  ی اسا اماادر    باا ساومی  جاام  اراكت قیاب  كاز ماا باهاد  ارباا  را ببینای ت از 

زااد بیار ن. مااناد تاودی با ر    سااری در  یایك راداا یو. باز اها   ایوت مااا دیاراهن  می

ر  اااوران كنی    بااده  سااان آراااهااای ابااو  را هاا  سااینماهی ماایمرمااوزتره  جنب 

گرا را دسااك  ااواهی  اااادا ك   بااا بی ااتره  امتیاااز باارای مااردم ا اانار بساایار گ  ااتز

هااای   اا    محاار    بساایار صاادا   داار آك   اا  را بااز اماه د تنراای آ ر تر

 مضحر بدا  واهی  كرد . 

  ودگها كز فیی  میها   م انسازی   اد ام زمانهم مان  3

تیاوهر مت اا ا را ه ای در كناار دهراری ا اان  اواهی  در آن   كادر  احادت د  هاا ساز 

 داد.
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هات هماااهنری هات همسااازی ااواد  ااهمسااازیهااای موساایناهی كااز فاایی  می  دژ ه 4

 هات  طوت    یرت  های ااجام  دتت رارحا ك

  واد.های ر حی كز فیی  می  حا ك5

  واد.ی  میهای ر زااز برای رهاسازی  ود از منطس سینماهی كز فی  تمره 6

 اادتت میاابیمت  اادتت ب  هافتاازت ااساناد ر ح ااواد  ا اایهااای ا اایاد كااز فاایی  می  درام7

هااهی هسااتند  ااان   م اند پساندت متماادن   رقیاان . ا اایا ی كاز ونااا ه  فضاای منموا

اااد   باز د یا  تضاادت ساا ك  ار ك   حیااا  یار كز در  راها  یر طبینی قارار گرفتز

 اف نند.  ان را بیر ن میااساای

  ود. ها   ا یاد كز فیی  میها   ر هدادهات حا ك   هتره  اارارت8

ها كاااز فااایی  ها   اهماااا   ا اااارتآهااایت  واااادیت درگیاااری   ازد اج  ااا یر  گرده 9

 واد. مدالش هر دماا  دراز كاز ها ار اار اك جما   ادت در هماه ای را باز سا وا  ا می

آ رد در حاا ی كاز د  سابی  ارهباان هار داادان ز صادا در مایدارد   هار گاوش را بامی

 كنند. را دستریر می

  ود. بازسازی  یر اقنی بدن ااسان كز فیی  می (10

 اواد.  ماردی ت انز كاز هار اای كو و او بیار ن های بی تناسو كز فایی  میدرام (11

 كند رسد   در آای آن را   ر می ود   تا هر درها ز میك د كز دراز میمی

  واد.های راهبردی احساساا كز فیی  میهای با نوت   طرحرامد (12

ها   اف ااارت ی هاا  ارز. مااردان   زاااانت ر هااداد طااوت تجساامی   رااار  ناسااااز (13

 اواد. ماا باا  طاوت سا ید بار هاا كاز فایی  میها   احساساات ا زانت بوهات هیاهوموسینی

 ااواهی  كاارد كااز فسااس ساایاتت  اارباهنر كاماا     اارباهنر فی ه اای  ااوهری را ا ناااد 

 ااود.  اارباهنر ر ح   كنااد   بااز داباااا فاسااس زااا  ر ان میزااا  را ك اار می

  رباهنر داها. 
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هااای  ااود.  می هااای اجمااا یت بااا ارزش  ناااهیت درامكااز فاایی  می " اژگااان آزاد" (14

هاای هاای  اادیت درامهاای مرباوت باز  طاوتت درامحر   ااساان هاا حیاوان  ادتت درام

 های  مارگاای  .... زمی   نا تیت حساسیك

انا اای + دی رترا اای + دوهاااهی تجساامی +  اژگااان آزاد + تی یااس صااداهای میتیاار + 

  تری = سینمای فوتورهستی.منماری + تئاترسا

هااای  اار ك ااری مااان از اااو تركیااو مااا بااده  سااان كیهااان را تج هااز   باار اساااس هوس

ی اهتا یااهی را صاد برابار كنای     یرگای دی اادی  ا  را بار كنی  تا توان اباو   القااازمی

 جهان مسجی  سازه . 

 

Thaïs (1917); Anton Giulio Bragaglia 
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