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ایــن مقالــه از کایــه دو ســینما ،ژانویـهی  ،2014انتخــاب و پیــش از ایــن
در فصلنامـهی فیلمخانــه چــاپ شــده اســت.
گرافیــک و نــر الکرتونیــک:
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آ
قت بــاد؛ نــه �ن بــادی کــه
بــا پورکــو روســو ( )1992رســیده بودیــم ســرو ِ
برمیخیــزد بلکــه بــادی کــه دامــن دختــرکان را برمیخیزانــد و پرســش از
آ
ناکجا�بــادی را طــرح میکنــد کــه همچــون رنــگ ســفید هــم پالــوده از گنــاه
أ
آ
است و هم �لوده به شیطنت؛ بادی که مس�لهی زایش کودکان کارتونی
ـث گاه بســیار پیچیــده و گاه بورلســک دربــارهی
را پیــش میکشــد .ایــن بحـ ِ
آ
آ
ـرض روح انســانی
ـ
ف
ـا
ـ
ب
و
ن
�
ـمانی
ـ
س
�
ـیت مخلوقــات کارتونــی ،بــا وجــه
جنسـ ِ
ِ
بـرای همـهی موجــودات ،حــاال دیگــر کموبیــش در نظرمــان به امری عادی
آ
بــدل شــده اســت .دکـتــر میازاکــی بیشــتر از دکـتــر فرویــد بهکارمــان می�یــد
أ
آ
وقتــی مســ�له برمیگــردد بــه �شــنایــی بــا لیبیــدو و فــرم خاصــی کــه «شــب
ـات پــا بــه جهــان
جنسـ ِـی » 1یــک گون ـهی تــازه بهخــود میگیــرد تــا مقدمـ ِ
 Nuit Sexuelle 1کـتابــی از پاســکال کنیــار ،نویســندهی فرانســوی ،کــه نگاهیســت بــر جنســیت در
هنــر نقاشــی.
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آ
ر
ـتن مخلوقاتــی غیرانســانی فراهــم �یــد .در دو هی دیجیتالیمــان
گذاشـ ِ
کــه هــر روز بیشــتر از دیــروز زیــر ســیطرهی طرحهــای کارتونــی م ـیرود،
آ آ
�رام �رام داریــم بــه همزیســتی بــا ایــن مخلوقــات خــو میگیریــم .در یــک
ـپید دوســت پورکــو را میبینیــم
فالشبـ ِ
ـک کوتــاه در پورکــو روســو دامــن سـ ِ
آ
آ
ر
ـدن هواپیمــای �زمایشــی ،بــه اهت ـزاز در می�یــد .پو کــو یــک
کــه بــا بلنــد شـ
ِ
آ
هوانــورد ایتالیای ـیســت بــا سـ ِـر خــوک و بدنــی کــه هــم بــه �دمها شــبیه اســت
3
2
ر
ـگ
ـ
ی
پ
ـی
ـ
ک
پو
ـت
ـ
ی
جد
ـا
ـ
ب
؛
و هــم بــه کارتونهــای ِتکــس ِایــوری
ـتیل
ـ
س
ا
و
ِ
ر آ
آ
کودک هوانو د در � ِن واحد در حکم والدین
بوگارت .در �ن صحنه ،دو ِ
هــم هســتند؛ از شــرم ســرخ میشــوند :تولــد هوانــوردی .تولـ ِـد یــک هواپیمــا:
آ
پورکــو ،مــرد عمــل ،حیــن بازســاز ِی هواپیمــای �بنشــینش در میــان (نــزد
آ
و
�واتـ ِـار کاپر نــی ،شــخصیت تاریخــی در بــاد برمیخیــزد) ناچــار اســت
گهــوارهی طفلــی را بجنبانــد و همچــون پــدری بــر ســر زایمــان ،در انتظـ ِـار
آ آ
و آ
ـتنی صنعتــی ســیگار دود کنــد .بــا
بیــر ن �مــدن ماشــینش از فر�ینــد �بسـ
ِ
آ
ـین
ـدن یــک هواپیمــای �بنشـ ِ
ایــن حســاب ،پورکــو روســو فیلـ ِـم زاییــده شـ ِ
ـس
زیبــا ورای کشتهشــدگان آجنــگ جهانــی اول و علیرغــم تهدیدهــای پلیـ ِ
فاشیسـ ِـتی موســولینی در �ســتانهی جنگ دوم اســت .باد برمیخیزد اما،
2
3

آ
 Tex Averyکارتونیست �مریکایــی و خالق شخصیتهایــی مثل باگز بانی و دافی داک
 Porky Pigاز شخصیتهای کارتونی
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پورکو روسو ،هایاوئ میازاکی1992 ،

بــدون کوچکـتریــن جابجایـ ـ ِـی دورا نهــا ،مکانهــا و حکایتهــا ،قص ـهی
خانوادگـ ِـی فاجعـهی سیاسـ ِـی ژاپــن را از خــال قصـهی خانوادگـ ِـی 4خــود
مؤلــف بازگــو میکنــد.
ایــن فاجعــه خــودش را در قالــب بـ ِـاد پیشــرفت مینمایانــد که دیوانهوار در
آ
ســایهبان همســر �ینــدهی مهنــدس جیــرو میپیچــد .قهرمــان فیلــم ســازندهی
صاحبایــدهی زیــرو اســت (هواپیمــای جنگــی ژاپــن در جنــگ جهانــی دوم
آ
ـات
کــه در عیــن پیشــرفتگیاش �ســیبپذیر بــود و س ـرانجام وقـ ِـف حمـ ِ
مرگطلبان ـهی کام ـیکازه شــد .کامــی  /کازه یعنــی خــدا  /بــاد) .ایــن بــاد
ـزی
 4از دیــدگاه فرویــد« ،قص ـهی خانوداگــی» مربــوط اســت بــه مرحل ـهای کــه کــودک بــه کمــک فانتـ ِ
آ
والدیــن خیالـ ِـی واالتــر و احســاس تعلــق بــه �نهــا ،والدیــن اصل ـیاش را کــه پیــش از ایــن برایــش بهمنزل ـهی
اقتــدار مطلــق و تنهــا سرچشــمهی باورهایــش بودنــد پــس م یزنــد.
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فرشتهی نو ،پل ِکله

مــرد جــوان را بهمیــان بــازوان زن بــا ریههایـ ــی نیم هجــان شــده از بیمــاری
آ
ســل و جامعـهی ژاپــن را از بیخوبــن بــه ســمت �ینــدهی روشــن اقتصــادی و
ّ
تکنولــوژی هــل میدهــد امــا جــز تلــی از ویرانی چیزی برجا نمیگذارد .والتر
کمک تابلویــی از پل کله چنین تصویری از «فرشتهی نو»
بنیامین هم به ِ
ترســیم میکــرد . 5میازاکــی داســتانی از تاتسـ ُـوا هــوری 6را بــا زندگینامـهی
 5اشــاره بــه تفســیر مشــهور والتــر بنیامیــن از تابلــوی «فرشــتهی نــو» [ ]Angelus Novusاز پــل کلــه در
آ
کـتــاب «تزهایـ ــی دربــارهی فلســفهی تاریــخ» اســت� .ن فرشــته بــه تعبیــر بنیامیــن میتوانــد تجســمی از فرشــتهی
آ
آ
تاریــخ باشــد کــه رو بــه گذشــته و پشــت بــه �ینــده ،بــه فاجعـهای خیــره شــده کــه ّتلــی از ویرانــی بهبــار مـی�ورد امــا
آ
آ
توفانــی میــان بالهایــش پیچیــده و او را ب هســمت �ینــده هــل میدهــد .ایــن توفــان همانیســت کــه بــر �ن نــام
پیشــرفت گذاشــتهایم.
 Tatsuo Hori 6نویســنده و شــاعر ژاپنی در نیمهی اول قرن بیســتم که داســتانی بهنام «باد برخاســته
اســت» دارد
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مشــهورترین مهنــدس هوانــوردی ژاپــن در قــرن بیســتم انطبــاق میدهــد و
7
بــا داشــتن گوشهچشــمی بــدون ه ـراس بــه «کــوه جــادو»ی تومــاس مــان
آ
8
و
و �وازهــای لیلیــان هــار ی  ،جلــوهای ویســکونتیوار بــه یــک انیمیشــن
کالســیک میبخشــد.
« »Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wiederپناهنــدهی
آ
آ
ی
ر
�لمانـ ِـی ضدنــاز در هتـ ِـل خــا ج شــهر اینچنیــن بــا پیانــو �واز میخوانــد.
آ
ُ
جیــرو در همــان هتــل ،دور-و-بـ ِـر همســر �ینــدهاش ،نااکــو ،میخرامــد.
آ
ی
ر
�واز چنیــن دلانگیــز کــه از شــو ِ سرخوشــانهی ســالهای  30نشــان
دارد .میگویــد« :تنهــا یکبــار اتفــاق میافتــد .تکرارشــدنی نیســت!» .ایــن
آ
و
همــان �واز لیلیــان هــار ی در فیلــم کنگــره میرقصــد اســت ،فیلمــی نســبتا
آ
آ
َ
ی
«وینــی» کــه ســال  1931پیــش از �نکــه بازیگــرش �لمـ ِـان ناز شــده را
دخترک دستکشفروشیســت
تــرک کنــد ،اکـران شــد .کاراکـتــر اصلــی فیلــم
ِ
کــه نــزد ت ـزاری کــه دل بــه او باختــه فراخوانــده میشــود .ســال ،1934
بنیامیــن در یادداشــتش دربــارهی هیتلــر و ســینما اشــارهی بهجایــ ــی
آ
بــه ایــن دو مصــرع میکنــد .بهزعــم او ،اینکــه رهبــر نازیهــا در �لمــان
یــک وضعیــت اســتثنای ِــی 9دائمــی را بهجــای ریاس ـتجمهوری نشــاند،
7
8
9

شخصیت هانس کاستروپ برگرفته از این رمان توماس مان است.
آ
 Lilian Harveyخواننده و بازیگر انگلیسیتبار که مدت زیادی را در �لمان بهسر برد.
آ
وضعیتی که در �ن فرمانروا بهنام منفعت همگانی پا را از قانونمندی فراتر بگذارد.

6

بهلطــف «احســاس ّعزتیســت کــه بهگون ـهای جادویــ ــی ،بناشــده» بــر
همــان شــو ِر مرگبــار اســت« :او اینچنیــن دریافــت کــه بــه مــردم القــاء کنــد
آ
بر�مدنــش اتفاقــی یگانــه بــوده اســت» .قابلیــت بازتولیــد شــدن در ســینما
و بهویــژه تکرارپذیــر ِی خنــدهای کــه شــخصیت ولگــرد کوچولــوی چاپلیــن
آ
ر
ـدی
برمیانگیخــت ،قــادر بــود پادزهــری فراهــم �و د علیــه ایــن یکـتایـ ــی ابـ ِ
ـودن پیشــوا – و همینطــور امپراتــوری کــه هایــاوئ
دروغیــن و دور از خطــا بـ ِ
میازاکــی در ســال  1941در قلمــروی او چشــم بــه جهــان گشــود.
آ
ر
ایــن قصـهی خانوادگــی وقتــی کامــل بهنظــر میرســد کــه درنظــر �و یــم پــدر
و عمــوی میازاکــی ،هــر دو از تولیدکننــدگان هواپیمــا ،زمــام هواپیمای زیرو
ـرمهندس میتسوبیشــی بــود ســپردند
را بــه جیــرو هوریکوشـ ِـی واقعــی کــه سـ
ِ
و اینکــه مــادر ســینماگر ســالها از بیمــاری ســل رنــج بــرد .چــه ایــن فیلــم
را یــک اتوبیوگرافــی بدانیــم چــه نــه ،خدش ـهناپذیر ِی ویســکونتیوار در
فیلمنامــه باعــث میشــود تــا همگنـ ِـی رادیــکال و دائمــی میــان داســتان
آ
ُ
خــرد و کالن ،میــان قصـهی خانوداگــی و قصـهی تاریخــی پدیــد �یــد .ایــن
آ
فیلــم بیــش از �نکــه یــک فیلــم فلینـیوار باشــد ،کــه از جهتــی هــم میتــوان
آ
ـقوط بعــد از پــروازی
چنیــن پنداشــتش (رؤیــا ،کــه فیلــم را می�غــازد و بــا سـ ِ
آ
بــا تمــام قــوا و بــدون موتــور تمــام میشــود ،در تمامیتــش شــبیه بــه �غــاز
هشتونیم است) به دو جریان قابل تقسیم است؛ یکی متشکل است
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از صحن ههــای رؤیــازده و دیگــری بــر یــک رائلیســم تاریخــی ،و روانشناسـ ِـی
موقعیتهــا بنــا شــده اســت .همانطورکــه در نظــر اول جلــوه میکنــد،
بــاد برمیخیــزد یــک تعقیبوگریـ ِـز باســتر کیتونیســت ،بخوانیــد ِبکـتــی،
اگرچــه تقریبــا بهتمامــی از بورلســک تهــی شــده اســت .خصوصیتریــن
و خاصتریــن عنصرهایــش ،تمثیلیتریــن و همگانیتریــن هــم هســتند.
آ
رؤیــا و واقعیــت و قصههــای خــرد و کالن در �ن دنیاهایـ ــی جــدای از هــم
نمیســازند.
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ُ
نخستین مالقات جیرو و نااکو را میتوان یک وصل سینمایــی بهحساب
آ
ر
کاله
�و د« :عالــی بــود!» ،مــرد جــوان ای ـنرا بــه دختــرک میگویــد وقتــی ِ
در حــال پــرواز او از واگنــی بــه واگــن دیگــر را در هــوا میقاپــد .ایــن بــاد
اســت ،یــک خیـ ِـز بــاد کــه دو نفــر را بــه جــوار هــم ف ـرا میخوانــد .بــاد در
سراســر فیلم در همین کار اســت و به ّکرات در فیلمهای پیشــین میازاکی
هــم چنیــن اســت .او بنیانگــذار اســتودیوی گیبلیســت کــه نــام ایتالیایـ ـ ِـی
سیروکوســت؛ بــاد ســوزانی کــه از صحـرای لیبــی مـیوزد .ناگـفتــه پیداســت
کــه در انیمیشــن ،بــاد «بــه هرکجــا کــه بخواهــد» نمـیوزد بلکــه برعکــس،
ز آ  10آ
و
ـدگان
در حکــم و ش� ،نیمــا و �ن آنیر یــیســت کــه سـ ِ
ـکون جهـ ِـان زنـ ِ
خشکشــده را بــه زندگــی درم ـی�ورد .اگرچــه طنــز کالهــی کــه بارهــا بــاد
می َبـ َـردش را پیشــتر در فیلــم دریانــور ِد [کیتــون] دیــده بودیــم ،امــا تمثیــل
زو ِج همیشـهباهم بــه ژنـرال [فیلــم دیگــر کیتــون] تعلــق دارد؛ زوجــی کــه
آ
ـدن واگنهــا ،توســط قطاری
ر
علیرغــم جنــگ داخلــی �مریــکا و و ای جداشـ ِ
کنــار هــم قـرار گرفتهانــد کــه هــم بــه زندگـ ِـی روزمــرهی پیشرویشــان اشــارت
دارد و هــم بــه تاریـ ِـخ کشـ ِـور درحــال حرکتشــان« .عالــی بــود!» ،چنــد
کاردک ون گــوگ درحــال نقاشیســت ای ـنرا
ســال بعــد دختــرک کــه بــا ِ
بان او را کــه بــا توفانــی کوچــک از جــا
بــه جیــرو میگویــد وقتــی پســر ســایه ِ
 10کلم ـهای التیــن کــه هــم بــه بــاد اشــاره دارد و هــم بــه روح و هــم در ایــن جملــه بــا «انیمیشــن» در
آ
رابط ـهی �وایــ ــی و معنایــیســت.
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آ
آ
کنــده شــده میقاپــد .بــاد دوبــاره همــان نقشــی کــه در �غــاز فیلــم ،بــا �ن
زلزل ـهی ش ـگـفتانگیز ،در بههــم رســاندن ای ـندو ب ـرای اولیــن بــار بــازی
کــرده بــود را تک ـرار میکنــد .نــزد کیتــون ،مســیر زو ِج رو-به-شــکلگیری
ـک لوکوموتیـ ِـو زیبایشــان ،کامــا در مــوازات تاریــخ واقعــی
همـراه و بهکمـ ِ
آ
ی
�مریــکا در جنــگ داخلــی ق ـرار میگیــرد .نــزد میازاکــی ،ایــن همتبــار بــه
سیســتم ظریفــی از حذفهــای روایــ ــی راه مییابــد کــه روایــت را بهکمــک
نادیدنیهــا پیــش م یبــرد و مثــل پــرو ِاز هواپیماهایــش ،پرشهــای قوسـ ِـی
بلنــدی در نمایــش تاریــخ میکنــد .در ایــن فیلمنامـهی عــاری از کلیشــه نــه
خبــری هســت از شــیرجه زدنهــای خودنمایانــه ،نــه «بان ـزای !» ،11نــه
آ
«فیلــم جنگــی» و نــه «بر�مــدن فاشیســم».
ـان
بــا ایــن حســاب ،هیچیــک از مالمتهایـ ــی کــه بیوقفــه از ِدژ جنگطلبـ ِ
همســو بــا سیاســت حاکــم برمیخیــزد و او را بــه بیتعهــدی نســبت بــه
قربانیــان امپراتــوری ژاپــن متهــم میکند ،اعتباری ندارد .بههمان نســبت،
ـوب موقتــا پیــروز
کیتــون در ژن ـرال نیــز نــه بهخاطــر انتخــاب پســری از جنـ ِ
بــه عنــوان قهرمــان ،نژادپرســت و مرتجــع اســت و نــه بهدلیــل یونیفــورم
عــوض کــردن قهرمانــش در طــول مســیر و بنــا بهضــرو ِت روایــت بورلســک،
بیاعتنــا بــه سیاســت اســت .از ســوی دیگــر ،میازاکــی هــم بــا روایــت
 11به معنای «زنده باد!» خطاب به امپراتور اســت که خلبانان کامیکازه پیش از شــیرجه زدن بهســمت
آ
کشــتیهای هــدف � ،نرا فریــاد میزدنــد.

10

آ
زندگـ ِـی واقعـ ِـی تولیدکننــدهی ایده�لگ ـرای تســلیحات کشــتار جمعــی،
نــه خونریزیهــای ژاپـ ِـن جنگطلــب را از یــاد بــرده و نــه یکدس ـتکردن
آ
ژ
�د مهــا و فراموشــی مطلـ ِـق مســؤولیتهای واقعــی توســط ر یــم خودکامــه و
تعصـبزدهی ژاپـ ِـن پیــش از جنــگ را .بایــد کــر بــود تــا جیــغ بلنــد مــرگ در
آ
ایــن فیلــم را نشــنید (یعنــی �نچیــزی را کــه همــواره در ذاتــش زندگیبخــش
بــوده اســت).
چنیــن اســت کــه مؤلفــی سرشــناس و قدردیــده در دنیــا ،اعــام میکنــد
کــه واپســین فیلمــش را تقدیــم مخاطبــان میکنــد .بــا ایــن مؤلــف ژاپنــی،
چنیــن کنــش هنرمندان ـهای بــه یــک «مــرگ خودخواســته» میمانــد .امــا
ایــن مــرگ خودخواســته ،کــه هاراکیــری بهعنــوان معروفتریــن نمونـهاش
آ
آ
تنهــا یکــی از انــواع �ن اســت ،یــک خوددکشــی نیســت کــه در �ن شــرکت
کــرده باشــیم .تفــاوت در خواســت اســت .شــاید اعتـراض کنیــد کــه همـهی
12
خودکش ـیها از روی خواســت اســت .بلــه ،امــا تفــاوت در تصدیــق
پرقــدرت اســت ،اطمینــان بــه اینکــه ایــن ژســت خاتمـهای زیبــا میســازد
بــر زندگ ـیای کــه رو بــه ایــن انتهــا دارد ،و بی ـشاز همــه :زیبایــ ـ ِـی ژســت.
ُ
ْ
انحنــای اســتخوان ماهـ ِـی ِ ا ْســقمری روی زمین ـهای از ابرهــای ســپید .اگــر
 12بــه گمانــم بـرای فهــم «تصدیــق» در اینجــا ،و بهطــور کلــی تمامیــت ایــن پاراگ ـراف ،نمیتــوان نیچــه
را از نظــر دور داشــت.
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چنیــن پایانــی زیباســت ،مرگــی زیبــا هــم هســت.
آ
آ
ؤ
در یــک لحظ ـهی گــذرا در �خریــن ر یــای بــاد برمیخیــزد ،دوبــاره �ن
ی ُ آ
و
ر
«راه شــیر ِ » شــهود�لود و پــر راز-و-رمـ ِـز پو کــو ر ســو پدیــدار میشــود؛
آ
دریایــ ــی شــیریرنگ از کشتهشــدگان جنــگ در �ســمانها؛ تــودهی
ســپید عظیـ ِـم خلبانهــای ناپدیدشــده بــا هواپیماهایشــان .ســه خلبـ ِـان
و آ
آ
هواپیمــای زیــرو بعــد از ادای احت ـرام بــه ســازندهی �ن میر نــد تــا �نجــا
آ
بــه مــردگان ملحــق شــوند .در خــواب پیــش از ایــن صحنــه ،کــه � نهــم
آ
ؤ
در یــک قطــار میگذشــت ،کاپرونــی میگویــد بایــد �خریــن ر یــای خــود را
آ
و
زیســت .جیــرو از او میپرســد �یــا بــه «بازنشســتگی» م ـیر د ،کــه جــواب
میشــنود « :بپــر!» و کاپرونــی قطـ ِـار درحــال حرکــت را تــرک میکنــد.
وآ
جیــر �شــکارا بــا زنــی ازدواج میکنــد کــه پیشــاپیش مــرده اســت .ای ـنرا
اولیــن نمــا از همســرش در لبــاس عــروس ،در خان ـهی کــوروکاوا ،رئیــس
بخــش اداری ،بــه مــا میگویــد .زن از خــال پنجــرهی روشــن همچــون
یــک شــبح پدیــدار میشــود و بعــد دوبــاره بــه حالــت طبیعــی برمیگــردد.
آ
زن میدانــد کــه بایــد در «کــوه جــادو» ،در �سایشــگاه مســلولین ،تحــت
معالجــه باشــد امــا زیســتن کنــار شــوهرش را برمیگزینــد .جیــرو ایــن ایثــار
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او را میپذیــرد .البتــه شــوهر همیشــه غایــب اســت و وقتــی هــم کــه طبــق
توافــق عاشقانهیشــان در حضــور زن ســیگار دود میکنــد ،زن دســتش
را میگیــرد تــا بــر ارتبــاط او بــا قلمــروی مــردگان دال لــت کنــد .ایــن گنـ ِـاه
ـنگ جنایــت او در ســاخت َمرکبهــای مــرگ
معصومان ـهی َمــرد ،همسـ ِ
بـرای «خدایـ ِـان» «بادهــا» یــا «بادهــای الهــی» یــا همــان خلبانــان کامـیکازه
اســت .کارلــو گینزبــور ِگ تاری ـخدان مینویســد کــه پرســوناژهای مرتبــط
بــا مــرگ در هم ـهی تمدنهــا ،کموبیــش «یک-کـفشــی» میشــوند :مثــل
ســیندرال یــک لنگــه کـفششــان را گــم کردهانــد ،میلنگنــد ،نامتقــارن
میشــوند و ِل ی ِلــی کنــان جلــو میرونــد .ب ـرای جیــرو ،خطکــش محاســبه
آ
آ
ـدی قــوزک شکســتهی پــا می�یــد و در ادامــه
کار �تلبنـ ِ
آپیــش از هرچیــز ب ـه ِ
�نرا در یــک دســت نگــه م ـیدارد تــا بــا ز ِن نیمهمــردهاش متصــل بمانــد؛
زنــی کــه بــزودی از بــادی کــه در ش ـشهایش جریــان دارد بینصیــب
میمانــد .در نمایـ ــی از حملـهی بیمــاری ســل ،تصویـ ِـر تلـ ِـخ لختههــای خــون
ـترگ نگهبــان
را میبینیــم بــر رنــگ ســبز (رنــگ اســتفاده شــده در درخــت سـ ِ
در فیلــم توتــورو ،رنگــی پهــن شــده بــا کاردک نقاشـ ِـی کســی کــه گوشــش را
آ
آ
ر
بریــد و گلهــای �فتابگردانــش مقابــل هتـ ِـل دیدارهــای دوبــاره ســر بـر�و د).
ُ
حتــا ایــن تصویــر هــم (شــاید بــدون خواســت قبلــی) نااکــو را خمیــده و
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زانــو زده بــا پاهایـ ــی قفــل شــده در باالپــوش نشــان میدهــد ،انــگار کــه بــه
ـدن
جیــگای مشــغول اســت؛ یــک مراســم زنانـهی خودکشــی شــامل دریـ ِ
گلــو ب ـرای حفــظ ش ـرافت در ســنت کهــن ژاپــن.
أ
ـتان دریایــ ــی ،شــعری از پــل والــری و منشــ� نــام فیلــم ،نــه تنهــا
قبرسـ ِ
میگویــد «بایــد کــه بــه زندگــی کمــر بســت» بلکــه از نــوک پیــکان پیشــرفت
هــم ســخن میگویــد .همــان پیکانــی کــه درجــا زدن را باعــث میشــود .درجــا
آ
زدن همچــون �شــیل پشتســر ال کپشــت ،و مثــل مهندســان ژاپنــی
أ
آ
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ـس زنــون الائیـ ــی
پشتســر هواپیماســازان �لمانــی .ایــن مســ�لهی پارادوکـ ِ
اســت؛ فیلســوفی پیــش از ظهــور انیمیشــن و پیــش از تزهــای ســینمای ِــی
ژیــل ُدلــوز بــا ایــن مضمــون کــه حرکــت دارای وجــود منطقــی نیســت .ایــن
پیــکان در شــعر والــری مــرگ را برمیگزینــد تــا زندگــی ببخشــد ،همچــون
ســینمای انیمیشــن کــه هایــاوئ میازاکــی بهطــور قطــع یکــی از زندهتریــن
آ
نمایندههایــش اســت« :صــدا بــه دنیایــم مـی�ورد و پیــکان هال کــم میکنــد».

اطی یونــان باســتان و مدافــع مکـتــب الائیـ ــی کــه حرکــت را غیرممکــن میدانســت و
 13فیلســوف پیشاســقر
ِ
آ
آ
پارادوکــس مســابقهی دو میــان �شــیل و ال کپشــت را بهعنــوان شــاهدی بــر �ن ،طــرح کــرد.
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