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سبیندر فیلم  سوم»راینر ورنر فا سل  سیون ارتش را که دومین فیلم او درباره (1979) «ن ی فراک

ست  شت  ساختِ -سرخ ا سلین آغاز گ با  -آن تنها چند ماه پس از مرگ بادر، مینهوف و ان

شیطان»ای از فیلم نهصح سون آغاز می« شاید  ستگاه تلویزیونیبر بینیم که می کند. نمایی از د

برای پایان دادن به  والنتیناز  چالرزکند. آنجا که را پخش می «شححاید شححیطان»ی پایانی صحححنه

سته یاری اشزندگی ست. تلویزیون در دفتری واقع در برجی مرتفع و روبروی پنجره قرار  ج ا

ست. چهره سمان خالی برلین و رها در برابرِرا  چالرزی گرفته ا شاهده ارتباط با زمین و بی آ م

ای در مایهچه درونسیاسی و اجتماعی شهر ندارد. فاسبیندر  بافت . گویی هیچ نسبتی باکنیممی
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انقالبی معاصححر را با آن  هایگروهترین رادیکالاز یافت که روایتش از یکی می شححاید شححیطان

  ؟1کندآغاز می

سونا ب کند. بینیم که از زیرگذر پل عبور میرا می ی تفریحیقایق شروع کنیم. آغاز خود فیلم بر

شابه آن را در یکی دیگر از فیلم سون نمایی که م سی دیده  یدربارههای متأخر بر جوانان پاری

روزهای  در خورشححیدنور لو . این بار ولی نه از تأل(1971) «چهار شححی یر رایابین»بودیم: 

. پاریس پژمرده ر آنهای پرشحححودر شحححی هاچشحححمر چرا پاریس خبری اسحححت و نه از 

صت ش سا شاهده میوپ شتی را م ست که نواریآن ی کنیم که رودخانهه سالح و  در آن تیره ا

جدا از پوشحححش  اسحححت. شحححهرحاکم بر  یمایهرنگخاکسحححتری . رسحححدمواد به فروش می

ها و آسححمان همگی زیر ها، دیوارها، ماشححینتلفن حمام، فیلم، آسححفالت خیابان، بازیگرانمدل/

سلطهسایه ستند.ی  ستری ه شت مواد مایهرنگ این گویی ی تم خاک ستری تداوم ن های خاک

بینیم هایی هستند که در ویدئوهای مرتبط با جلسات محیط زیستی در فیلم میسمی و آلودگی

اند. از منظری دیگر نیز اند و ادامه یافتههای و پیکر شهر نشت کردهو این بار در اندام شخصیت

خاکسحححتری تنها معادل موجود برای » باشحححنددآور این نقل قول گرهارد ریشحححتر توانند یامی

از این منظر خاکسححتری  «.2گیری از ارتکاب، غیاب عقیده، فقدانِ شححکلتفاوتی اسححت، کنارهبی

  تفاوتی است.موتیف بی

بحث امتناع از هر گونه مداخله در امر سیاسی و اجتماعی یکی از محورهای اصلی تفاوتی و بی

توان به پرسححش ابتدایی بازگشححت. برسححون بوده اسححت. حال بار دیگر می و جدل درباره فیلم

صلی شخصیت ا سیفیلمی که  سیا سپهر  ستی بیرون از  کند از اجتماعی را جستجو می-اش زی

ای برای ممیزی یا های گسحححتردهتواند برخوردار باشحححد؟ یا چرا تالشچه ظرفیت انقالبی می

فیلم به دلیل تشویق  مقابله باآیا ژست پاکدینانه دولت در  ن صورت گرفت؟ممانعت از پخش آ

شی را  شخصیت جوانی در فیلم جوانان به خودک ست که  باید بپذیریم؟ مگر این نخستین بار ا

و چالرز  «شاید شیطان»ی اصلی هراس از مایهتوان آیا نمی؟ 3زندبرسون دست به خودکشی می

 اطوارهای اخالقی دولت یافت؟را جایی ورای این دغدغه و 
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به تبیین این مسئله « نه خدا، نه ارباب: روبر برسون و سیاست رادیکال»برایان پرایس در کتاب 

، شدندهای برسون مرتکی میهای فیلمشخصیت که اقدامات و مشخصاً جنایاتیپردازد که می

رها  [(1956) «گریختمردی که »]قیمومت کلیسا، پلیس و دولت و دشمن از کوششی بود که 

به میانجی نوعی خودمختاری جنایی، جهانی متمایزی نسبت به دنیایی که در آن تحت  و شوند

سیطره شکلی از آزادی بودمنزلهاند بیافرینند و لذا اقدامات/جنایت آنان بهکنترل و  شاید در  .ی 

های متفاوتی لوژیها و ایدئوکنش متقابل با جریاناز  در جای جای فیلم ولی، چالرز شحححیطان

نسححبت بحث از  ، جنبش رادیکال سححیاسححی، محیط زیسححت، آزادی جنسححی،کندخودداری می

 انگیزند.هیچ یر رغبتی برای کنش و بیان در چالرز برنمی نیهلیسححم حیت با جهان مدرن،یمسحح

هایی همچون قرار دادن تصویر در فیلمی که از عنوان و الگوی روایی آن گرفته تا موقعیت گویا

سا مذهبی کهبرهنه در کتابی  سدبه فروش می در کلی سکی ر ستایف ، گرددهمواره احضار می، دا

ها و های او را به ابزاری برای فرصحححت دادن به ایدئولوژیبرسحححون نیز چندصحححدایی رمان

سححازد: از دین گرفته تا شححورش سححیاسححی، از امر اسححتعالیی گرفته تا های مختلف میگفتمان

ماتریالیسحححتی، به هر یر ارزش منحصحححر به فرد و نقش روایی/مواحححوعی خا  خودش را 

ی مؤلف قرار نگیرند. آن هم مؤلفی که معنوی بودن یا ماتریالیسحححتی دهد تا تحت سحححیطرهمی

 بودن سینمایش کم مواوع ستیز و جدل نبوده است.

که مردمی آزاد را صحححدا بلای خاموش و بیی گوته نه بردهداسحححتایفسحححکی همچون پرومته»

 «.4آفریند که قادرند در برابر خالق خود بایستند و با او موافق نباشند و حتی علیه او بشورندمی

 سححخن –پس از ژاندارک  –بیشححتر از هر شححخصححیت دیگر سححینمای برسححون که شححاید  چالرز

غیر از جمع جوانان پرشحححور  ها خاموش و سحححاکت اسحححت.تقریباً در تمام این جمع، گویدمی

شوب می سخن از بیانقالبی که دعوت به آ کند. شان میهدف بودن کارهایمعنا و بیکردند، 

سایر جمع ستدر  ش ست )ن سا( و یا خبری از او نی ست )کلی ساکت ا هایی که ویدئو و ها یا 

 شود(. محیطی نمایش داده میتصاویر مشکالت زیست
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ستانش همواره از او  صحبتمیسخن دو ست. گویند. محور و مرکز  های دیگر جوانان فیلم ا

ستانهمان  ستند: دو شکست »جذابی که یادآور این نقل تروفو درباره فیلم ه زیبایی محکوم به 

های برسححون چالرز از فراسححت و درک بهتری نسححبت به دیگر جوانان فیلم «.شححبابی دوره

که در قبال هوش و فراسححت خود  اریونفس نارسححیسححتبهرغم اعتمادعلیبرخوردار اسححت و 

بدی، دارد قد  که در ن چه  نده میبه نظر  گویدجهان می هایهر آن عدکن قا یدمت به نظر  .آ تدا  اب

گر و موجّد شححخصححیت و موقعیت چالرز اسححت ولی هر چه فیلم به آلودگی این جهان توجیه

شد.پیش می شته با ساختار وجود دا شتر در این  شی نه  رود به نظر باید چیزی بی علت خودک

نا بر دیالوگ خود چالرز  زمین مدام »فقط در قهرمان بلکه خود جهان خودویرانگر اسحححت. ب

گویی هم این تمدن )جمعیت( و هم این «. شححودتر میتر و حتی غیرقابل سححکونتپرجمعیت

اند. نه تنها چالرز، بلکه همچنین خود این جهان هسححتند که دسححت به سححیاره موجد خودکشححی

شی ست.زنند و موقعیّت تراژیر زاییدهمی خودک سئله ا ست که چالرز نکته این ی همین م جا ا

های که در موقعیتی همچون قهرمان نوهای برسحححهای دیگر فیلمبر خالف اکثر شحححخصحححیت

رسند که زمین را در ای میبه لحظه هایی کهآن شخصیت .گیرندسوفکل قرار می یهانمایشنامه

یابند و خدایان را خاموش، و در این دم امن آگاهی کامل حال فروپاشی میزیر پای خود در 

. تراژدی 5شححوند: خودکشححی یا به زندگی ادامه دادناز واححعیت بشححری ناگزیر از انتخاب می

 ارورت. 

سی نمی ینزد چالرز ولی آن آگاه ست؛شوددر یر آن ک شینی موجود ا ستدام ، بلکه پی در  م

ست ار ا اعیت او حا ست و و شی چالرز با  .زی سیما و موی بور بلند از همین رو خودک آن 

کند علیه واعیتی از جهان که فیلم تصویرش می ی استگونه نه ژستی اعتراای و طغیانمسیح

شدن فردی و عاطفی؛ ست. و نه نوعی ناپدید  ست و نه/هم اجتماعی ا صی ا شخ او نه  نه/هم 

با دخ نای زندگی را در پیوند  ها چون النسحححلو، مع بدو عالق دارد نمیتن که  که تری  بد، بل یا

همین زیرمتن های اجتماعی برای او فاقد لیبیدو هسحححتند که ارتباط جنسحححی. قدر ارتباطهمان

سخرزن و روان ست. نه ناامیدی، بلکه اخالق ت شوبنده ا ست که برآ شناختی مبهم و گنگ او ا
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ست که دولت، سپردگان ایدولوژی پلیس، امتناع او سر سا و  شفته های کلی ار در فیلم را آ حا

 آفریند.است و همین است که هراس می آکدیااو واجد  کند.می

 

 

 میشل )رو به چالرز(: آیا حدی برای هیچ کاری نکردن وجود نداره؟

 

 ی وضعیت انقالبی: آزادیآکدیا به منزله

سیزدهم،  سردگی تعبیر افرادی بودند در زمان تفتیش عقاید، قرن  سبی آکدیا که بعدها اف که به 

مانسححت اما موجی گناه هایش به گناه نمیاند. آکدیا هرچند نشححانهشححدهشححد محاکمه و اعدام 

سرده به نظر میمی شت. نوعی دلزدگی از شد چه اویی که اف ضش ندا سید میلی به انجام فرائ ر
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روح و بدن را از هم  ی خودی دینی. توماس آکوئیناس که در بافتار اندیشحححهانجام امور روزانه

 مُسخر شیطان باشد تواندهم می دانست کههُرمی می»م بر بدن و شمرد روح را مقدمستقل می

شیطان به روح میآکوییانس آکدیا را بارقه .«و هم اریکه پروردگار دانست. به زعم ای از حلول 

شت که بعدها با ادغام چندی به هفت تقلیل یافت و یکی از  سطی نُه گناه وجود دا سای و کلی

شححد که به نظر ها گمان میتا سححالتعبیر  Sloth «تنبلی»دهم به بود که از قرن هف «آکدیا»آنها 

اما یر افسححردگی سححاده  کلیسححا آکدیا چیزی نزدیر به افسححردگی از منظر دوران مدرن بود.

سا میچگونه این شم کلی شت روان چنین موجی خ سا چون نهادهای بهدا شود و آیا مگر کلی

 despondencyچنین بر احوال مردمانش آگاه بود. چرا برای اروپاییان بهتر بود آکدیا را معادل 

 بگیرد، معادل دلمردگی و افسردگی؟

نامنفی aکه از دو بخش سحححت یر واژه یونانی Ακήδια: Akedia’آکدیا  نده و   :κηδία کن

kedia شده شکیل  شخص از  ت صورت م شتق می κηδος : kedosکه آن هم خود به   شود.م

Kedos  هایی که است، به خصو  نوع پاسداشت "مراقبت و پاسداشت از دیگران"به معنای

گام مرگ فرد نشحححان می فارسحححی آن راهن ما در  که  هادن" دهیم. چیزی  خوانیم: می "وقع ن

پس آکدیا با آن  .است kedos «وقع نهادن»، کنش Kediaبنابراین،  پاسداشت و مراقبت توامان.

شاره به این نوع از وند منفیپیش چه مرده، ندادن به آنبه مردگان است. اهمیت ننهادنوقعساز ا

 از دست رفته است. 

 6سحححوما تئولوژیا حاال شحححاید بهتر بتوان فهمید چرا آکویناس با آکدیا سحححر جنگ دارد. او در

سد: می سه ارتداد»نوی سو ست. و سه تمرد ا سو شنده« آکدیا و ساختن آن و این میل برک ی رها

شته می« مرده»چیزی که  سردگی شود چیزیانگا سردگی که یر فراتر از اف ست. برخالف اف

صیمالل یا روان شخ ست به بیرنجوری  شی یا ست و ممکن ا سر دلمردگی انگیز شی از  کن

شود، آکدیا یر  سر فقدان منجر  صلی میل از  ست. یر اعتراض از « مندندادن کنشانجام»ت ا

که واجد یر تقدس السحححویه پنداشحححتن امری سحححر بینش. از سحححر دیگر اهمیت ندادن و علی

 انگاری قراردادی مرده.ست. هیچقراردادی
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انگیز همین وقعی ننهادن است. رها شدن از افسردگی چه در چالرز خشم و وحشت را برمیآن

های اخالق قشححری اسححت. ارتداد او اسححت. نه صححرفاً از دین و کلیسححا بلکه از تمام ایدئولوژی

ستیبی سوای که رمق با اطوار اپوزیونی شدمی هابدان شدر فیلمن بر سخر خدا و اربابی بخ . ت

 ها پنهان شده است.ها و شورشها، میتینگالی این گفتماناست که البه

پائول شحححریدر: به نظر شحححما الهیات مختص خودتان را در نسحححبت و برابر الهیات پیشحححین 

 فرینید؟آمی

در همه من ]...[ اخالق است.  ،ایدئولوژیدهم. تان پاسخ میبرسون: از منظر دیگری به پرسش

 .7بینیمترین چیزها، ایدئولوژی را میترین چیزها، در مادیچیز، در معمولی

سش آغازین سون میبازگردیم به پر سبیندر چه وجهی انقالبی در فیلم بر یافت که روایتش . فا

سرخ را با فراخواندن  سیون ارتش  شیطان»از فراک این امتناع از ارتکاب، وقع  آغاز کرد. «شاید 

اعتنا به آگاهی به این که همه چیز بی بااست که چالرز  واعیتیها، ها و ارزشننهادن به نگرش

 از چنین منظری وگیرد ، در آن قرار مییابدرود و ادامه میپیش می وجود او و اقدامات او به

سی برای آزادی نز ترازی ،گیری از هر ایدئولوژیامتناع و این کناره این سا ست.  دا سیبندر ا فا

 ی آزادی.آکدیا به منزله

چارلز تنها هایی که نزد ها و ایدئولوژهاین جهانی که سححزاوار هیچ وقع نهادنی نیسححت و نگرش

گفتار گرفته در کلیسای سن برناردت، نه در درسهای شکلمواوع امتناع هستند را نه در بحث

های ی خسححارتهای بمی اتم، نه در تصححاویر مونتاژشححده دربارهدر ارتباط با تبعات و آلودگی

ست صحنهزی شاهده کردی اتوبوس میمحیطی بلکه بیش از هر جا در  بهتر ، یا به تعبیر توان م

های بلند ی کلیسا این سازوکار صدا و آغشتگی محیط به نُتاگر در صحنه آپاراتوس اتوبوس.

ست ستگی رخداد ا صلی پیو ست که محور ا جا در آپاراتوس اتوبوس، این ،اُرگ و جاروبرقی ا

چالرز و میشححل از  .ند که تنها باید آن را کنار نهادایراوی جهانتصححویر و توالی آن اسححت که 

ست ش شتهسخنرانی درباره ن سئولیت مردم و و در حال بحث درباره اندی بمی اتم بازگ ی م
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 بوس در حالِونمای بعد در ات 25در  و شحوندسحوار اتوبوس می ها در مقابل آن هسحتند.دولت

بینیم و سححپس نمایی نزدیر از ی پایین از درب اتوبوس میاند. نخسححت نمایی با زاویهحرکت

ی باال از دهد، و بعد نمایی با زاویهف و کلید قرمزی که راننده فشار میعالمت درخواست توق

ی شححوند و بعد نمایی از نزدیر از آینهدرب ورودی اتوبوس، و بعد مسححافرهایی که سححوار می

های خیابان به بینیم که خالف جهت حرکت ماشححینکنار راننده که تصححویر فردی را در آن می

ست د. شواتوبوس نزدیر می صورتی ا صحنه به  نوع تدوین و زوایای دوربین در تمامی این 

بینیم و اتوبوس در خالف جهت هم حرکت هایی که از پنجره و آینه میکه گویا تمامی ماشححین

شححود با و این تصححاویر همزمان می ها وجود نداردو هیچ منطقی در مسححیر حرکت آن کنندمی

یه نیروی »، «سحازنداند که رویداها رو میاین مردم دولت رو متهم نکن،»های مسحافران دیالوگ

« شاید شیطان« »کنهکی داره ما رو هدایت و کنترل می« »درک هستشمبهم که قوانینش غیرقابل

صاویر با بی سافران بر روی ت منطقی جهت حرکت و خروج راننده از اتوبوس این گفتگوهای م

قدر نزدیر اسححت، از منظر چالرز همینشححود. جهانی که از مدار خود خارج شححده مشححدد می

ست. نه در بمی اتم بلکه در همین تجربه از ترافیر و آپاراتوس اتوبوس. سئله نه دولت ا ها م

اند و در چنین مردم ادامه یافتهو اذهان که در کالبد  اسححت دولت و کلیسححاییو کلیسححاها، بلکه 

ست. سئولیت تنها نمودی از جنون ا صحبت از م ست که او چاره را در از همی جهانی  ن رو ا

شر میبه روان یرا. در دیالوگ آزادی البته یابد وآکدیا می خواهد بمیرد و از مرگ نمیگوید پز

بدین دلیل است که در پرداختن به هیچ یر نه شتابی دارد آید. ی زندگی بدش میهم به اندازه

 و درنگی. 

 

 شلیر کند(: کجا بریم؟ که مشخصاً کجا به اووالنتین )در ارتباط با این

 چالرز: هر جا دوست داری. اینجا یا اونجا.
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