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ن بــادی کــه 
آ
ــا پورکــو روســو )1992( رســیده بودیــم ســروقِت بــاد؛ نــه ا ب

برمی خیــزد بلکــه بــادی کــه دامــن دختــرکان را برمی خیزانــد و پرســش از 

بــادی را طــرح می کنــد کــه همچــون رنــگ ســفید هــم پالــوده از گنــاه 
آ
ناکجاا

له ی زایش کودکان کارتونی 
أ
لوده به شیطنت؛ بادی که مسا

آ
است و هم ا

را پیــش می کشــد. ایــن بحــِث گاه بســیار پیچیــده و گاه بورلســک دربــاره ی 

ن و بــا فــرِض روح انســانی 
آ
ســمانی ا

آ
جنســیِت مخلوقــات کارتونــی، بــا وجــه ا

بــرای همــه ی موجــودات، حــاال دیگــر کم وبیــش در نظرمــان به امری عادی 

یــد 
آ
بــدل شــده اســت. دکـتــر میازاکــی بیشــتر از دکـتــر فرویــد به کارمــان می ا

ـی بــا لیبیــدو و فــرم خاصــی کــه »شــب  شــنایـ
آ
له برمی گــردد بــه ا

أ
وقتــی مســا

جنســِی1 « یــک گونــه ی تــازه به خــود می گیــرد تــا مقدمــاِت پــا بــه جهــان 

Nuit Sexuelle   کـتابــی از پاســکال کنیــار، نویســنده ی فرانســوی، کــه نگاهی ســت بــر جنســیت در   1

نقاشــی. هنــر 
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دیجیتالی مــان  دوره ی  در  یــد. 
آ
ا فراهــم  غیرانســانی  مخلوقاتــی  گذاشــتِن 

کــه هــر روز بیشــتر از دیــروز زیــر ســیطره ی طرح هــای کارتونــی مــی رود، 

رام داریــم بــه هم زیســتی بــا ایــن مخلوقــات خــو می گیریــم. در یــک 
آ
رام ا

آ
ا

فالش بــِک کوتــاه در پورکــو روســو دامــن ســپیِد دوســت پورکــو را می بینیــم 

یــد. پورکــو یــک 
آ
زمایشــی، بــه اهتــزاز در می ا

آ
ــا بلنــد شــدِن هواپیمــای ا کــه ب

دم ها شــبیه اســت 
آ
هوانــورد ایتالیایــی ســت بــا ســِر خــوک و بدنــی کــه هــم بــه ا

و هــم بــه کارتون هــای ِتکــس ِایــوری2 ؛ بــا جدیــت پورکــی پیــگ3  و اســتیِل 

ِن واحد در حکم والدین 
آ
ن صحنه، دو کودِک هوانورد در ا

آ
بوگارت. در ا

هــم هســتند؛ از شــرم ســرخ می شــوند: تولــد هوانــوردی. تولــِد یــک هواپیمــا: 

ب نشــینش در میــالن )نــزد 
آ
پورکــو، مــرد عمــل، حیــن بازســازِی هواپیمــای ا

اســت  ناچــار  برمی خیــزد(  بــاد  در  تاریخــی  شــخصیت  کاپرونــی،  واتــاِر 
آ
ا

گهــواره ی طفلــی را بجنبانــد و هم چــون پــدری بــر ســر زایمــان، در انتظــاِر 

بســتنِی صنعتــی ســیگار دود کنــد. بــا 
آ
ینــد ا

آ
مــدن ماشــینش از فرا

آ
بیــرون ا

ب نشــیِن 
آ
ایــن حســاب، پورکــو روســو فیلــِم زاییــده شــدِن یــک هواپیمــای ا

زیبــا ورای کشته شــدگان جنــگ جهانــی اول و علی رغــم تهدیدهــای پلیــِس 

ســتانه ی جنگ دوم اســت. باد برمی خیزد اما، 
آ
فاشیســتِی موســولینی در ا

مریکایــی و خالق شخصیت هایــی مثل باگز بانی و دافی داک
آ
Tex Avery  کارتونیست ا  2

Porky Pig  از شخصیت های کارتونی  3
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ــِی دوران هــا، مکان هــا و حکایت هــا، قصــه ی  ـ بــدون کوچکـتریــن جابجایـ

خانوادگــِی  فاجعــه ی سیاســِی ژاپــن را از خــالل قصــه ی خانوادگــِی4 خــود 

مؤلــف بازگــو می کنــد.

ایــن فاجعــه خــودش را در قالــب بــاِد پیشــرفت می نمایانــد که دیوانه وار در 

ینــده ی مهنــدس جیــرو می پیچــد. قهرمــان فیلــم ســازنده ی 
آ
ســایه بان همســر ا

صاحب ایــده ی زیــرو اســت )هواپیمــای جنگــی ژاپــن در جنــگ جهانــی دوم 

بــود و ســرانجام وقــِف حمــالِت  ســیب پذیر 
آ
کــه در عیــن پیشــرفتگی اش ا

مرگ طلبانــه ی کامــی کازه شــد. کامــی / کازه یعنــی خــدا / بــاد(. ایــن بــاد 

از دیــدگاه فرویــد، »قصــه ی خانوداگــی« مربــوط اســت بــه مرحلــه ای کــه کــودک بــه کمــک فانتــزِی   4

ن هــا، والدیــن اصلــی اش را کــه پیــش از ایــن برایــش به منزلــه ی 
آ
والدیــن خیالــِی واالتــر و احســاس تعلــق بــه ا

می زنــد.  پــس  بودنــد  باورهایــش  سرچشــمه ی  تنهــا  و  مطلــق  اقتــدار 

پورکو روسو، هایاوئ میازاکی، 1992
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ــی نیمه جــان شــده از بیمــاری  ـ مــرد جــوان را به میــان بــازوان زن بــا ریه هایـ

ینــده ی روشــن اقتصــادی و 
آ
ســل و جامعــه ی ژاپــن را از بیخ وبــن بــه ســمت ا

ــی از ویرانی چیزی برجا نمی گذارد. والتر 
ّ
تکنولــوژی هــل می دهــد امــا جــز تل

بنیامین هم به کمِک تابلویــی از پل کله چنین تصویری از »فرشته ی نو« 
 هــوری6  را بــا زندگی نامــه ی 

ُ
ترســیم می کــرد5 . میازاکــی داســتانی از تاتســوا

اشــاره بــه تفســیر مشــهور والتــر بنیامیــن از تابلــوی »فرشــته ی نــو« ]Angelus Novus[ از پــل کلــه در   5

ن فرشــته بــه تعبیــر بنیامیــن می توانــد تجســمی از فرشــته ی 
آ
کـتــاب »تزهایــــی دربــاره ی فلســفه ی تاریــخ« اســت. ا

ورد امــا 
آ
ــی از ویرانــی به بــار مــی ا

ّ
ینــده، بــه فاجعــه ای خیــره شــده کــه تل

آ
تاریــخ باشــد کــه رو بــه گذشــته و پشــت بــه ا

ن نــام 
آ
ینــده هــل می دهــد. ایــن توفــان همانی ســت کــه بــر ا

آ
توفانــی میــان بال هایــش پیچیــده و او را به ســمت ا

پیشــرفت گذاشــته ایم.

Tatsuo Hori  نویســنده و شــاعر ژاپنی در نیمه ی اول قرن بیســتم که داســتانی به نام »باد برخاســته   6

اســت« دارد

فرشته ی نو، پل ِکله
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مشــهورترین مهنــدس هوانــوردی ژاپــن در قــرن بیســتم انطبــاق می دهــد و 

بــا داشــتن گوشه چشــمی بــدون هــراس بــه »کــوه جــادو«ی تومــاس مــان7  

وازهــای لیلیــان هــاروی8 ، جلــوه ای ویســکونتی وار بــه یــک انیمیشــن 
آ
و ا

کالســیک می بخشــد. 

»Das gibt’s nur einmal, das kommt nicht wieder« پناهنــده ی 

واز می خوانــد. 
آ
لمانــِی ضدنــازی در هتــِل خــارج شــهر این چنیــن بــا پیانــو ا

آ
ا

کــو، می خرامــد. 
ُ
ینــده اش، ناا

آ
جیــرو در همــان هتــل، دور-و-بــِر همســر ا

نشــان   30 ســالهای  سرخوشــانه ی  شــوِر  از  کــه  دل انگیــز  چنیــن  وازی 
آ
ا

دارد.  می گویــد: »تنهــا یک بــار اتفــاق می افتــد. تکرارشــدنی نیســت!«. ایــن 

واز لیلیــان هــاروی در فیلــم کنگــره می رقصــد اســت، فیلمــی نســبتا 
آ
همــان ا

لمــاِن نازی شــده را 
آ
ن کــه بازیگــرش ا

آ
»وَینــی« کــه ســال 1931 پیــش از ا

تــرک کنــد، اکــران شــد. کاراکـتــر اصلــی فیلــم دخترِک دستکش فروشی ســت 

کــه نــزد تــزاری کــه دل بــه او باختــه فراخوانــده می شــود. ســال 1934، 

ــی  ـ به جایـ اشــاره ی  ســینما  و  هیتلــر  دربــاره ی  یادداشــتش  در  بنیامیــن 

لمــان 
آ
ا ایــن دو مصــرع می کنــد. به زعــم او، این کــه رهبــر نازی هــا در  بــه 

ـِی9  دائمــی را به جــای ریاســت جمهوری نشــاند،  یــک وضعیــت اســتثنایـ
شخصیت هانس کاستروپ برگرفته از این رمان توماس مان است.  7

لمان به سر برد.
آ
Lilian Harvey  خواننده و بازیگر انگلیسی تبار که مدت زیادی را در ا  8

ن فرمانروا به نام منفعت همگانی پا را از قانونمندی فراتر بگذارد.
آ
وضعیتی که  در ا  9
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بــر  بناشــده«  ــی،  ـ جادویـ به گونــه ای  کــه  عّزتی ســت  »احســاس  به لطــف 

همــان شــوِر مرگبــار اســت: »او این چنیــن دریافــت کــه بــه مــردم القــاء کنــد 

مدنــش اتفاقــی یگانــه بــوده اســت«. قابلیــت بازتولیــد شــدن در ســینما 
آ
برا

و به ویــژه تکرارپذیــرِی خنــده ای کــه شــخصیت ولگــرد کوچولــوی چاپلیــن 

ــی ابــدِی  ـ ورد علیــه ایــن یکـتایـ
آ
برمی انگیخــت، قــادر بــود پادزهــری فراهــم ا

دروغیــن و دور از خطــا بــودِن پیشــوا – و همین طــور امپراتــوری کــه هایــاوئ 

میازاکــی در ســال 1941 در قلمــروی او چشــم بــه جهــان گشــود.

وریــم پــدر 
آ
ایــن قصــه ی خانوادگــی وقتــی کامــل به نظــر می رســد کــه درنظــر ا

و عمــوی میازاکــی، هــر دو از تولیدکننــدگان هواپیمــا، زمــام هواپیمای زیرو 

را بــه جیــرو هوریکوشــِی واقعــی کــه ســرمهندِس میتسوبیشــی بــود ســپردند 

و این کــه مــادر ســینماگر ســال ها از بیمــاری ســل رنــج بــرد. چــه ایــن فیلــم 

نــه، خدشــه ناپذیرِی ویســکونتی وار در  یــک اتوبیوگرافــی بدانیــم چــه  را 

میــان داســتان  تــا همگنــِی رادیــکال و دائمــی  باعــث می شــود  فیلمنامــه 

یــد. ایــن 
آ
ُخــرد و کالن، میــان قصــه ی خانوداگــی و قصــه ی تاریخــی پدیــد ا

ن کــه یــک فیلــم فلینــی وار باشــد، کــه از جهتــی هــم می تــوان 
آ
فیلــم بیــش از ا

غــازد و بــا ســقوِط بعــد از پــروازی 
آ
چنیــن پنداشــتش )رؤیــا، کــه فیلــم را می ا

غــاز 
آ
بــا تمــام قــوا و بــدون موتــور تمــام می شــود، در تمامیتــش شــبیه بــه ا

هشت ونیم است( به دو جریان قابل تقسیم است؛ یکی متشکل است 
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از صحنه هــای رؤیــازده و دیگــری بــر یــک رائلیســم تاریخــی، و روانشناســِی 

موقعیت هــا بنــا شــده اســت. همان طورکــه در نظــر اول جلــوه می کنــد، 

بــاد برمی خیــزد یــک تعقیب وگریــِز باســتر کیتونی ســت، بخوانیــد ِبکـتــی، 

اســت. خصوصی تریــن  شــده  تهــی  بورلســک  از  به تمامــی  تقریبــا  اگرچــه 

و خاص تریــن عنصرهایــش، تمثیلی تریــن و همگانی تریــن هــم هســتند. 

ــی جــدای از هــم  ـ ن دنیاهایـ
آ
رؤیــا و واقعیــت و قصه هــای خــرد و کالن در ا

نمی ســازند.
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کو را می توان یک وصل سینمایــی به حساب 
ُ
نخستین مالقات جیرو و ناا

ورد: »عالــی بــود!«، مــرد جــوان ایــن را بــه دختــرک می گویــد وقتــی کالِه 
آ
ا

در حــال پــرواز او از واگنــی بــه واگــن دیگــر را در هــوا می قاپــد. ایــن بــاد 

اســت، یــک خیــِز بــاد کــه دو نفــر را بــه جــوار هــم فــرا می خوانــد. بــاد در 

سراســر فیلم در همین کار اســت و به کّرات در فیلم های پیشــین میازاکی 

هــم چنیــن اســت. او بنیان گــذار اســتودیوی گیبلی ســت کــه نــام ایتالیایــــِی 

سیروکوســت؛ بــاد ســوزانی کــه از صحــرای لیبــی مــی وزد. ناگـفتــه پیداســت 

کــه در انیمیشــن، بــاد »بــه هرکجــا کــه بخواهــد« نمــی وزد بلکــه برعکــس، 

ـی ســت کــه ســکوِن جهــاِن زنــدگاِن  ن نیرویـ
آ
نیمــا10  و ا

آ
در حکــم وزش، ا

ورد. اگرچــه طنــز کالهــی کــه بارهــا بــاد 
آ
خشک شــده را بــه زندگــی درمــی ا

می َبــَردش را پیشــتر در فیلــم دریانــورِد ]کیتــون[ دیــده بودیــم، امــا تمثیــل 

زوِج همیشــه باهم بــه ژنــرال ]فیلــم دیگــر کیتــون[ تعلــق دارد؛ زوجــی کــه 
مریــکا و ورای جداشــدِن واگن هــا، توســط قطاری 

آ
علی رغــم جنــگ داخلــی ا

کنــار هــم قــرار گرفته انــد کــه هــم بــه زندگــِی روزمــره ی پیش روی شــان اشــارت 

دارد و هــم بــه تاریــِخ کشــوِر درحــال حرکت شــان. »عالــی بــود!«، چنــد 

ســال بعــد دختــرک کــه بــا کاردِک ون گــوگ درحــال نقاشی ســت ایــن را 

بــه جیــرو می گویــد وقتــی پســر ســایه باِن او را کــه بــا توفانــی کوچــک از جــا 
کلمــه ای التیــن کــه هــم بــه بــاد اشــاره دارد و هــم بــه روح و هــم در ایــن جملــه بــا »انیمیشــن« در   10

ـی ســت. معنایـ و  ــی  ـ وایـ
آ
ا رابطــه ی 
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ن 
آ
غــاز فیلــم، بــا ا

آ
کنــده شــده می قاپــد. بــاد دوبــاره همــان نقشــی کــه در ا

زلزلــه ی شــگـفت انگیز، در به هــم رســاندن ایــن دو بــرای اولیــن بــار بــازی 

کــرده بــود را تکــرار می کنــد. نــزد کیتــون، مســیر زوِج رو-به-شــکل گیری 

همــراه و به کمــِک لوکوموتیــِو زیبای شــان، کامــال در مــوازات تاریــخ واقعــی 

مریــکا در جنــگ داخلــی قــرار می گیــرد. نــزد میازاکــی، ایــن هم تبــاری بــه 
آ
ا

ــی راه می یابــد کــه روایــت را به کمــک  ـ سیســتم ظریفــی از حذف هــای روایـ

نادیدنی هــا پیــش می بــرد و مثــل پــرواِز هواپیماهایــش، پرش هــای قوســِی 

بلنــدی در نمایــش تاریــخ می کنــد. در ایــن فیلمنامــه ی عــاری از کلیشــه نــه 

خبــری هســت از شــیرجه زدن هــای خودنمایانــه، نــه »بانــزای !«11، نــه 

مــدن فاشیســم«.
آ
»فیلــم جنگــی« و نــه »برا

بــا ایــن حســاب، هیچ یــک از مالمت هایــــی کــه بی وقفــه از دِژ جنگ طلبــاِن 

بــه  بــه بی تعهــدی نســبت  او را  بــا سیاســت حاکــم برمی خیــزد و  همســو 

قربانیــان امپراتــوری ژاپــن متهــم می کند، اعتباری ندارد. به همان نســبت، 

کیتــون در ژنــرال نیــز نــه به خاطــر انتخــاب پســری از جنــوِب موقتــا پیــروز 

بــه عنــوان قهرمــان، نژادپرســت و مرتجــع اســت و نــه به دلیــل یونیفــورم 

عــوض کــردن قهرمانــش در طــول مســیر و بنــا به ضــروِت روایــت بورلســک، 

روایــت  بــا  هــم  میازاکــی  دیگــر،  ســوی  از  اســت.  سیاســت  بــه  بی اعتنــا 
به معنای »زنده باد!« خطاب به امپراتور اســت که خلبانان کامی کازه پیش از شــیرجه زدن به ســمت   11

ن را فریــاد می زدنــد.
آ
کشــتی های هــدف، ا
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جمعــی،  کشــتار  تســلیحات  ل گــرای 
آ
ایده ا تولیدکننــده ی  واقعــِی  زندگــِی 

نــه خونریزی هــای ژاپــِن جنگ طلــب را از یــاد بــرده و نــه یکدســت کردن 

دم هــا و فراموشــی مطلــِق مســؤولیت های واقعــی توســط رژیــم خودکامــه و 
آ
ا

تعصــب زده ی ژاپــِن پیــش از جنــگ را. بایــد کــر بــود تــا جیــغ بلنــد مــرگ در 

ن چیــزی را کــه همــواره در ذاتــش زندگی بخــش 
آ
ایــن فیلــم را نشــنید )یعنــی ا

بــوده اســت(.

چنیــن اســت کــه مؤلفــی سرشــناس و قدردیــده در دنیــا، اعــالم می کنــد 

کــه واپســین فیلمــش را تقدیــم مخاطبــان می کنــد. بــا ایــن مؤلــف ژاپنــی، 

چنیــن کنــش هنرمندانــه ای بــه یــک »مــرگ خودخواســته« می مانــد. امــا 

ایــن مــرگ خودخواســته، کــه هاراکیــری به عنــوان معروف تریــن نمونــه اش 

ن شــرکت 
آ
ن اســت، یــک خوددکشــی نیســت کــه در ا

آ
تنهــا یکــی از انــواع ا

کــرده باشــیم. تفــاوت در خواســت اســت. شــاید اعتــراض کنیــد کــه همــه ی 

تصدیــق12   در  تفــاوت  امــا  بلــه،  اســت.  خواســت  روی  از  خودکشــی ها 

پرقــدرت اســت، اطمینــان بــه این کــه ایــن ژســت خاتمــه ای زیبــا می ســازد 

ــِی ژســت.  ـ بــر زندگــی ای کــه رو بــه ایــن انتهــا دارد، و بیــش از همــه: زیبایـ

ْســُقْمری روی  زمینــه ای از ابرهــای ســپید. اگــر  انحنــای اســتخوان ماهــِی اِ

بــه گمانــم بــرای فهــم »تصدیــق« در این جــا، و به طــور کلــی تمامیــت ایــن پاراگــراف، نمی تــوان نیچــه   12

را از نظــر دور داشــت.
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چنیــن پایانــی زیباســت، مرگــی زیبــا هــم هســت.

ن 
آ
ا دوبــاره  برمی خیــزد،  بــاد  رؤیــای  خریــن 

آ
ا در  گــذرا  لحظــه ی  یــک  در 

لود و پــر راز-و-رمــِز پورکــو روســو پدیــدار می شــود؛ 
آ
»راه شــیرِی« ُشــهودا

تــوده ی  ســمان ها؛ 
آ
ا در  جنــگ  کشته شــدگان  از  شــیری رنگ  ــی  ـ دریایـ

بــا هواپیماهای شــان. ســه خلبــاِن  ســپید عظیــِم خلبان هــای ناپدیدشــده 

ن جــا 
آ
ن می رونــد تــا ا

آ
هواپیمــای زیــرو بعــد از ادای احتــرام بــه ســازنده ی ا

ن هــم 
آ
بــه مــردگان ملحــق شــوند. در خــواب پیــش از ایــن صحنــه، کــه ا

خریــن رؤیــای خــود را 
آ
در یــک قطــار می گذشــت، کاپرونــی می گویــد بایــد ا

یــا بــه »بازنشســتگی« مــی رود، کــه جــواب 
آ
زیســت. جیــرو از او می پرســد ا

می کنــد.  تــرک  را  حرکــت  درحــال  قطــاِر  کاپرونــی  و  »بپــر!«   : می شــنود 

شــکارا بــا زنــی ازدواج می کنــد کــه پیشــاپیش مــرده اســت. ایــن را 
آ
جیــرو ا

اولیــن نمــا از همســرش در لبــاس عــروس، در خانــه ی کــوروکاوا، رئیــس 

مــا می گویــد. زن از خــالل پنجــره ی روشــن همچــون  بــه  بخــش اداری، 

یــک شــبح پدیــدار می شــود و بعــد دوبــاره بــه حالــت طبیعــی برمی گــردد. 

سایشــگاه مســلولین، تحــت 
آ
زن می دانــد کــه بایــد در »کــوه جــادو«، در ا

معالجــه باشــد امــا زیســتن کنــار شــوهرش را برمی گزینــد. جیــرو ایــن ایثــار 
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او را می پذیــرد. البتــه شــوهر همیشــه غایــب اســت و وقتــی هــم کــه طبــق 

توافــق عاشقانه ی شــان در حضــور زن ســیگار دود می کنــد، زن دســتش 

را می گیــرد تــا بــر ارتبــاط او بــا قلمــروی مــردگان داللــت کنــد. ایــن گنــاِه 

َمــرد، هم ســنِگ جنایــت او در ســاخت َمرکب هــای مــرگ  معصومانــه ی 

بــرای »خدایــاِن« »بادهــا« یــا »بادهــای الهــی« یــا همــان خلبانــان کامــی کازه 

مرتبــط  پرســوناژهای  کــه  می نویســد  تاریــخ دان  گینزبــورِگ  کارلــو  اســت. 

بــا مــرگ در همــه ی تمدن هــا، کم وبیــش »یک-کـفشــی« می شــوند: مثــل 
نامتقــارن  می لنگنــد،  کرده انــد،  گــم  را  کـفش شــان  لنگــه  یــک  ســیندرال 

می شــوند و ِلی ِلــی کنــان جلــو می رونــد. بــرای جیــرو، خط کــش محاســبه 

یــد و در ادامــه 
آ
ــا می ا تل بنــدِی قــوزک شکســته ی پ

آ
پیــش از هرچیــز بــه کاِر ا

ن را در یــک دســت نگــه مــی دارد تــا بــا زِن نیمه مــرده اش متصــل بمانــد؛ 
آ
ا

بی نصیــب  دارد  جریــان  شــش هایش  در  کــه  بــادی  از  بــزودی  کــه  زنــی 

می مانــد. در نمایــــی از حملــه ی بیمــاری ســل، تصویــِر تلــِخ لخته هــای خــون 

را می بینیــم بــر رنــگ ســبز )رنــگ اســتفاده شــده در درخــت ســترِگ نگهبــان 

در فیلــم توتــورو، رنگــی پهــن شــده بــا کاردک نقاشــِی کســی کــه گوشــش را 

ورد(. 
آ
فتابگردانــش مقابــل هتــِل دیدارهــای دوبــاره ســر بــرا

آ
بریــد و گل هــای ا

کــو را خمیــده و 
ُ
حتــا ایــن تصویــر هــم )شــاید بــدون خواســت قبلــی( ناا
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ــی قفــل شــده در باالپــوش نشــان می دهــد، انــگار کــه بــه  زانــو زده بــا پاهایــ

جیــگای  مشــغول اســت؛ یــک مراســم زنانــه ی خودکشــی شــامل دریــدِن 

گلــو بــرای حفــظ شــرافت در ســنت کهــن ژاپــن.

تنهــا  نــه  فیلــم،  نــام   
أ
منشــا و  والــری  پــل  از  ــی، شــعری  ـ قبرســتاِن دریایـ

می گویــد »بایــد کــه بــه زندگــی کمــر بســت« بلکــه از نــوک پیــکان پیشــرفت 

هــم ســخن می گویــد. همــان پیکانــی کــه درجــا زدن را باعــث می شــود. درجــا 

ژاپنــی  مهندســان  مثــل  و  الک پشــت،  پشت ســر  شــیل 
آ
ا هم چــون  زدن 

له ی پارادوکــِس زنــون الائیــــی13  
أ
لمانــی. ایــن مســا

آ
پشت ســر هواپیماســازان ا

ـِی  اســت؛ فیلســوفی پیــش از ظهــور انیمیشــن و پیــش از تزهــای ســینمایـ

ژیــل ُدلــوز بــا ایــن مضمــون کــه حرکــت دارای وجــود منطقــی نیســت. ایــن 

پیــکان در شــعر والــری مــرگ را برمی گزینــد تــا زندگــی ببخشــد، هم چــون 

ســینمای انیمیشــن کــه هایــاوئ میازاکــی به طــور قطــع یکــی از زنده تریــن 

ورد و پیــکان هالکــم می کنــد«. 
آ
نماینده هایــش اســت: »صــدا بــه دنیایــم مــی ا

فیلســوف پیشاســقراطِی یونــان باســتان و مدافــع مکـتــب الائیــــی کــه حرکــت را غیرممکــن می دانســت و   13

ن، طــرح کــرد.
آ
بــر ا شــیل و الک پشــت را به عنــوان شــاهدی 

آ
پارادوکــس مســابقه ی دو میــان ا



پـــایـــان


