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 **دوم: قسمت *پاهای کنتس

 گودو-گیل سالومون ابی

 ی بهار احمدی فرد ترجمه

 

هایش استفاده کند،  در میزانسنفردِ دوم  ندش به عنوان جا که از فرز تا آن یها، حت اجرای نقش بهرا  اشتیاق کنتس

 که دهد، نقشی که قبل از آن نشان می تمام و کمال رادرباری  یک زیبایِ نقشِ یاتی دانست کهیاز جز ییک تنها توان یم

شده و  فرموله، مانند توصیفات نقشاین  عملکردهایبه بیان دیگر،  .استمشخص شده  کامالًاو آن را اشغال کند، 

پسند، احساساتِ  های مطبوعات عامه وراجی .ندبوداش، از تمام جهات از قبل معین شده  زیباییتانداردِ اس

، بلکه نقشی هستندمعلوم و مشخص  ،حد ی به زیبایی زنانه نه تنها بیش ازهای تشریفات کنندگانش، ادای احترام تحسین

خیلی از  ند.نک یافته، بازی می یک سوژگیِ تصدیق به نسبتاش  انه، پوچیجایگاه زن یپنهان کردنِ بی هویت جهتِ حیاتی

های را پوشانده  کرده بود، آینه محصور  ها کرکرهکه او خودش را پشت در و  آن) شود که به کنتس چسبانده می حکایاتی

خارج از خانه ها  از وقتی پا به سن گذاشت، فقط شب او که کند؛ آن یاش دور بود، تا از دیدن رنگ باختن زیبایی

رِ شخصیتی هایش که بیشتر آشکارگ گواهِ ساختارِ متنی اوست، درست مانند عکس هرچیز، شده است( بیش از می

مدتش در  لیون در طول شهرت کوتاهی که کنتس کستیهای ستایش ی؛ ولی وحشت، تحسین حتتا یک انسان اند داستانی

ای که زندگی او را به عنوان یک زن مشخص  مادی  ، نباید ما را از حقایقختقِ قصر تویلری  برانگیمیان زرق و بر

در  ساش بود، کنت وراسی گی خاطر موقعیت و درآمدش و بیشتر بخاطر بیوهه کمتر  ب ،اش آزادی نسبی د، دور کند.کن می 

زاده ولی نه  ای نجیب این، کنتس از خانوادهبیست و هشت سالگی، پنج سال بعد از ازدواجشان درگذشت. عالوه بر 

کنت ثروتمند بود و کنتس را در سن پانزه سالگی به شوهر داده  بود. اش چهرهاش  چنان توانمند بود و ثروت اصلی آن

را از سرنوشتش به عنوان یک زن، یعنی ابژه  او، کنتسنه جایگاه و نه زیبایی  -استدار  معنیاین اصطالح خیلی  -بودند

 مبادله، معاف نساخته بود.
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شناخت، و  در سنین پیری، کنتس به استودیو لوئیس پیرسون بازگشت. تا آن موقع، بیش از سی سال بود که او را می   

بوده باشند، ولی باید نوعی دوست  آنها، احتمال ندارد که با در نظر گرفتنِ طبقه و شرایطبودند.  جوار مچند سالی نیز ه

 ، بینشان بوده باشد. هر چه نباشد،کردند با خدمتکاران، پزشکان و خیاطانشان حفظ میزنان اشرافی   صمیمیت خاص که

دندان شده  ها گرفته شد، کنتس باید چاق و بی که این سری از عکس 1931ی  در دهه پاهایش را به او نشان داده بود.

اش نیفتاده  خطی روی چهره این وجودبا  .استدست داده  از رسد قسمت کثیری از موهایش را نیز می . به نظرباشد

، پلکش سایه زده شده است. به پیرسون گفته بود تا ا مداد کشیدهباند(، ابروانش  نگاتیو روتوش شدهاست)احتماال از روی 

، در برای رفتن به خیابان یدر لباسپوشیده بود،  اش بی که او در جوانیچند مجموعه عکس از او بگیرد: در لباس ش

پاهایش روی   ای عجیب. یهزاواز  بار ، اینگرفته شوداز پاهایش عکس  تا رش داداباسی شبیه لباس عزاداری. دوباره سفل

یین و دوربین باید از پشت شانه به سمت دامنش به پا اند ویی به صورت کشیده قرار گرفتهزیر زان یک صندلی یا بالشِ

، هیچ چیز را به پاها روی آن استگونِ پاها، همراه با سیاهی و شکل بالشی که  معطوف شده باشد. سفیدیِ مرده

بند لباسش را باز کرده است، و آنچه زیر آن است نه لباس  در عکسی، او سینه کند. ی جسدی در تابوت تداعی نمی اندازه

جا  . در اینودکه ممکن است توسط زنی گدا پوشیده ش زیرپوشیفقیرانه است،  یزیرپوشبلکه  زیر توریِ اشرافی،

حال  اند، هایش در حالت غریبی قرار گرفته دست .داردنماید، حالتی بین لبخند و دهن کجی  تشخیص حالتش سخت می

 دارند. اش عضو جنسیاشاره به ولی  یا نه،اند  طور قرار گرفته آنآگاهانه  که آن

ای  ه هم وصل کرد. روی قطعهرا انتخاب و با چند کوک ب ها عکسنتس گروهی از برداری، ک از این سری عکس    

 هپوشید 1931تا  1911های  شب را بین سال لباسآن  که هایینام مکان  "ی گل رز مجموعه"در زیر عنوان  کاغذ،

که بخواهد سایز کمرش را ، انگار هااز عکس یرا روی تعداد زیاد هاییکاغذ  بریده)تویلری،کومپین،و غیره(.  بود، نوشت

اند و این  زده شده بی قاعدهها، قطعات کاغذ، به حالتی انگار  ولی در تعدادی از عکس  وصل کرد.با سوزن  کاهش دهد،

 است.شاندن عکس برای عکاسی دوباره جهت پو  دستانه تالشی خام ،که در هر نمونه، این کار برد از بین می احتمال را

 که،  زمانی های کنتس هستند. ی چند صدتاییِ عکس انگیز در برابر مجموعه حکم آهنگی غم ها، در عکسآخرین     

حالتی گوتیک، گروتسک یا کمدی به  ،دارد، نمایش اش را عرضه می ها، و تفکرات جوانی ها، لباس پیر دوباره حالت  زنی

از میان خاطراتِ امپراطوری ر، از یاد رفته، این مسئله نیز متنی است که از قبل نوشته شده است. چاق و پی گیرد. خود می

تا نه تنها زمان را  نگاه دوخت،کنتس به عکاس  دهد. می، به خود ارجاع استآنچه در تصاویر نمایان  از میان دوم،

ها در  تاثیر عکسعمقِ  ، دها پیشروی کر تا دستکاری کردن در عکسکه او بلکه آن را به عقب برگرداند. اینبایستاند، 

که از آنجا  .حتا بیشترو ، خودش  بودند، که او خودش بود همانقدر ها دهد. آن عکس کنتس را نشان می ساخت هویتِ

حتا بیشتر در میان تصاویر قرار گرفته باشد تا در  ،تشهوی این موضوع کهعمالً زندگیش را در بازنمایی گذرانده بود، 

 .نیستبرانگیز  اعجاب، چنان تنش
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ی او  میراث عکاسانه یمتوان ، میگذاری کنتس در تصویر را از مسیری آسیب شناسانه نگاه کنیم سرمایهبخواهیم اگر     

روشن بین خود و فقدان هرگونه مرز  .بدانیمبازنمایی زنانه -ی بغرنج خود مسئله ی ادامهای مالیخولیایی در  را  ضمیمه

 پرشدتِی آشنا، هرچند یها سازی نمایان،  تابد آینه بازمیچه چه درونیست با آن آن های بین اریتصویر، سقوط مرزگذ

ای که  انگیز از زنانگی ی او با عکاسی را تمثیلی غم د تا رابطهوش اغوا می فرد، نظراین ماز  ساختار فرهنگیِ زنانگی است.

، 2واره شده بت زنِ، زشاری میلِ مرد، یک نقش، یک تصویر، یک  کند تا خود را بازنمایی کند، بینگارد. آینه تالش می

 فتیشِ )فریم عکس(مستطیلیِتالش می کند تا مکان خود را بیابد، تالش می کند تا سوژگی خویش را درون فضای 

 آمیز است. هاصطالحی به اندازه کافی طعن "ی طبیعت آینه" جا در این -اثبات کند یدیگر
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 بازارِ پاها (1

 ولی ؛ستا اجتماعی عنصر بسته بهحقیقتش،   چون ، همشبرد. ارزش مانند نشانه، از دوگانگی متافیزیکی رنج می کاال،

ارزش  بی ، چیزی، در واقعکمتر یو امر اجتماعی آن را به عنوان ارزششود،  میاجتماعی به ذات و مادیتش اضافه  عنصر

که او را تبدیل شرکت در جامعه ملزم آن است که بدن خودش را تسلیم مادیت و احتکاری کند  دهد. زیردست قرار می

با ارجاع به یک مدل  همراه "یک چیز متشابه"، یک دال قابل مبادله، ی استاندارد رزش، یک نشانهی باا به یک ابژه

جتماعی حاظ ااش و بدنی که از ل" طبیعی"بدن ناپذیر تقسیم می شود.  به دو بدن آشتی -زن -کند. یک کاال می ،معتبر

 های مردانه است. بیانی تقلیدی از ارزش ،ای آن بدن به طور ویژه و باارزش و قابل مبادله است،

 "زنان برای فروش"ی ه ایریگارلوس-

ای ماهر جهت  نگیِ شیئی شده باشد، واسطهتجسمِ یک زنا که از آن بیش ،دهند که او های کنتس نشان می عکس    

رود و اجزای  . طبق این تفسیر، گروتسک بودنِ نارسیسیسمِ کنتس از یک مورد تاریخیِ فردی فراتر میانتقال آن است

در  نهشود که فعاال این سان، اگر کنتس به عنوان فردی دانسته می یابد. اش را در ساختار فرهنگی زنانگی می اصلی

یزش از ی این برانگ مطالعهبنابراین،  -این نمونه، پاهایش در -جوید شرکت میهای مختلف بدنش  فتیشیزاسیون قسمت

صرفاً  ،)طبیعی(ی زن بودن اندازهتا به اینجا، زنانگی)فرهنگی( به   ، کاری معقول خواهد بود. های تاریخی رهگذر ویژگی

ای حداکثری و شدیداً دارای سبک از  ، نمایش کنتس از خودش ممکن است همچون نمونهیک چیز مشخص نیست

رتاسرِ فرهنگی که او را تولید کرده است، گسترش های فتیشیستیکی باشد که در س مکانیزم در برابر  تسلیمِ دوباره

 .9اند یافته

 ،دهند تری که ساختار زنانگی را نشان می های عمومی مورد خاصِ فتیشیسمِ پا و فتیشیسمدر نظر داشتنِ با قصد دارم     

های تاریخ اجتماعیِ باله را از عصر رمانتیک تا امپراطوری دوم، مطرح کنم. هدفم دارای دو قسمت است. از طرفی،   جنبه

الشعاع قرار دادن  ها و تحت دهد ایدئولوژی جنسیِ موجود در بازار را ببینیم: کالتِ بالرین گیری باله به ما اجازه می شکل

یگر، تاریخِ باله، داز مردانگی و زنانگی است. از طرفی  صوراتی جدیدهای ت خصا، ش4اصیلمرد ی  ی رقصنده مسئله

دهد. تصدیقِ خواص  ارائه می روی بدن زنان را از انباشتِ فتیشیسم و کاالیی کردن ،ی خاص و روشنوضعیت

ادن انشعابات نشان د ، یک چیز است. و سازد که همه چیز را به تصویر خودش بدل می ی سرمایه تا آنجا یابنده گسترش

بسیار  از این منظر، باله ست.ا ی تولید فرهنگی، کامالً چیز دیگری ی تازه شکل گرفته یژه در حیطهاش، به و یواقع
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ی اجتماعی بازنمود داشته است.  زنانگی در قلمرو بانوان و عکس آن، مادگی  طبقه تحتِ فرهنگ شدیداً-طبیعت/ زنانگی-متضادِ زنی  نمونهدر قرن نوزهم، این   

تا حدی زن، شیطان است، حیوانی احمق است. مگرآنکه تحت آموزش قرارگیر و  "اند ها بوده است. برادران گونکورت نوشته ی کارگر یا رعیت  حیوانی، متعلق به طبقه
، شود، از طرفی ی آموزش است.  این تضاد گفتمانی در تولیدات ادبی گونکورت نیز یافت می متمدن شد....  شاعرانگی در زن هیچگاه ذاتی نبوده است و تنها نتیچه

 ند.ی کارگر هست مطالعاتی تاریخی راجع به زنان اشراف قرن هجدهم، و از طرفی دیگر راجع به زنان قهرمان طبقه آثارش،
4
ی  ای از رقص کالسیک و فولکوریک(، و رقصنده کاراکتر) آمیزه-ی مرد، داری اهمیت ویژه بود(، دمی ی اصیل) که در آن رقصنده سه نقش سنتی آن دوران، رقصنده  

 کمیک بودند.
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 سازیِ وسپیرهای اقتصادی،   گونیپژوهیِ اجتماعی، جنسی، و دگر یک نمونهاز  ستا عناصریی  ارائه دهندهپرمعناست؛ 

 .دکن شتیبانی میر را پو دستوراتِ بازاری که هر دو سی دکنن میزنان کارگری که آن زنانگی را بازنمایی 

 

از مراجع استاندارد در این - ی قرن نوزدهم از کارهایِ ایور گست ی تاریخ اجتماعی باله تقریباً تمام اطالعاتم درباره     

ها  روی آن و مقاالتش گلچین کردم و تاکیداتی که به ها ولی اطالعاتی که من از کتاب آمده است.دست ه ب -زمینه
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در هنگام تهیه توضیحاتِ پرجزئیات و ضروری  رسد گِست، به نظر میهستند.  دار نیتی کلمه ام، به معنای واقع کرده

وی تنها فقط در سطح ایدئولوژی بلکه بر ره های جنسی که ن نسبت به سیاستگذاری ی باله انگلستان و فرانسه،  درباره

ند هرچ ایش گذاشته شده است، بی توجه است.مگیرند، به ن ِ رقصندگانی که عمالٌ آن ایدئولوژی را دربر می شرایطِ مادی

ی  تاریخِ گِست را با فهمِ روشنِ فاکتورهای نادیده گرفته شده اند توانسته ،مانند لین گارافوال رقص فمینیست،که مورخان 

اهمیتِ هر دو منبع  د.رقص فعالیت داشتند، بازخوانی کنن ایدئولوژی جنسی که متقابالً درون و بیرونِ پارامترهای نهادینِ

ی پاها و  شده ها فتیشیسم عمومی ست که کنتس از آنا ای های فرهنگی برای این مقاله در پژوهششان در پدیده

 .ه استفراگرفتتر امر زنانه را  شناسیِ به نسبت پراکنده اسطوره

آل است.  با  بیانِ زنانگی ایده ترین بلیغترین و  شناسانه که باله زیبایی دارندی قرن نوزدهم تاکید  باله های بررسیتمام     

اش که در  خیاالنه وزنیِ بی بی .گشتای اثیری از واالیی  به نسخه بدلقرن، بالرین  مدو ی ابداع مچ پای کشیده، در دهه

های زمینی و شهوانیت پاک شده  آلودگیست که از ا ای ی زنانگی شود، نشانه حرکاتِ سریع و شناور بدنش مجسم می

سانی ان ،ند، بالرینا ی رمانتیک را پرکرده های شعرِ اپرایِ باله نند ارواح و اشباح و خیاالتِ جن و پری که کتابماه است.

ی  برتری بالرین، نشانگرِ آن نقطه است که در همین زمان و طبق توصیفاتِ لین گارافوال، تر است از جهانی دیگر و پاک

 البته، ".گردد و در واقع، تعریف عینیِ هنر میتبدیل به ایدئولوژیِ باله  ، خود زنانگی"که در آن  شود میای  تاریخی

و درکِ  به خودش و از خودش است؛ این زبانایی باله مآل، بازن بالرین، به شکل تجسمِ یک زنانگیِ ایده بازنمایی متعالیِ

و آنانی است که برایشان زیبایی و لذتِ ، منتقدین رقص، هوداران، ادیبان پردازان، نویسندگانِ اپرا و رقصندگان رقص

ی  که که رشدِ درونی باله در حالی .است هنری پرمعنا و دقیق ، در جایگاهش به عنوانِر چیزباله، در ابتدا و بیشتر از ه

هایی  ها و پیچیدگی ای از پاالیش  تا امپراطوری دوم، منوط بر برتریِ نوین بالرین،  گستره 1921ی  لندن و پاریس از دهه

ت است، ولی آنچه از های رقص، موزیک، و روای سیسم درون ترانه و ادغام رمانتی واژگانِ رقص، برانداختنِ ژانرها در

 همه بیشتر در رقصِ بزرگ و همگانی نوین اهمیت داشت، پاها بودند.

است،  1949از سال  ه،شد اش زیاد نوشته می که شبیه  امضا نشده ای مقاله از ی زیر اقتباسی قطعهبرای مثال،    

 .استه بودی عطفی در تکامل هنری و فنیِ باله  نقطه ،ای که از نظر مورخین رقص لحظه

بررسی و مانع چیز  هیچ هک کنیم طوری جایگیری میخواهد پا به صحنه گذارد،  ای می شنویم که زن رقصنده هروقت می»  

، به Her Majesty Theatreی نمایش  ی نمایش، به ویژه صحنه نشود. صحنهپاهای دختر جدید روی مان  تامل عمیق

فیدیاس به عیش و نوش پرداخته است، و تفکرات کانوا به بند کشیده نوعی، گالری مجسمه است، استودیویی که در آن 

، mistressesمنظورم  -خواهم معذرت می -هستند ( masters) اند. پاهای درون اپرا بازتابی از آثار بهترین استادان شده

عمیقاً تحت تاثیر این نمایش  که ی را دیدیم، حتا پیرمردانی محترماست. بله دقیقاً همین لغت مد نظرمان است. آقایان محترم

توجه زیادی را به خود جلب کرد؛  . پاهای تگلیونی.ای داشت العاده اند.... اُه! پاهای فَنی}السلر{ برازندگی فوق باشکوه قرار گرفته

ارِ پاها اپرا باز -فایده است ی جادویی داشت، ولی زیاده سخن گفتن، بییاهای چریتو هیجان را چند برابر کرد؛ دورنای پاهاپ

 «است. و قیمت هر جایگاه ده و شش پنسی است.
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چرانی از  برای چشمکردند،  ی پاریس و لندن را پر می های باله این موضوع که نسبت باالیی از تماشاگرانی که سالن    

بیانِ آن که تنها در میزان وقاحتِ  بود باله وضعیتِ در، حقیقتی ص پاهایشان( آنجا بودندوها)بخص اندام رقصنده

،  Convent Garden Opera Houseی  ، در قسمتِ روبروی صحنه1991دهه  در شد. هایی دیده می تفاوت

ه ای شد های یاغیگرانه محل خوشگذرانی شد، اشاره میبه آن   "پوشانقسمت خوش"قسمتی از سالن که معموالً بنام 

ی ویژگیهای خوب و بدِ اندامِ  ا صدای بلند دربارههای وایت و کراکفورد، ب یی از خانوادهها که در آن فوکولی بود

کردند.  اشان قطع می های دو آتشه باله را با صدای سوت، فحاشی، یا هواداری ،دادند، و پیاپی ندگان نظر میصرق

ای مختلف، بازتاب ی اجراه شده درباره های مردان اشرافی معموالً  مستقیماً در شرحیات و نظرات نوشته وقاحت

 یافت. می

هایی  به طرفِ مرکزی واحد که با گل کرد که چشمان زیادی را ک توصیف می، باله را به سان مکانی اروتی نویسنده    

های  بست معموالً که به ندرت آن قسمت پا را که در آنجا های توری ریختگیِ چین هم و آن بهآراسته شده بود 
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وان لبخند به لب داشت و  دیگرانی را که چرخ زدن او را به عن بالرین، و .کشاند ، میپوشاند می ،شدند استاکینگ بسته می

 داشت. خند وامیدیدند، به لب ی باله می ستاره

 تری عمومیهای  سازِ تماشاگرِ مرد است، تنها بازنمودی از پدیده تیشها، مرکزِ نگاه ف این موضوع که پاهای رقصنده    

ا بعد از . در فرهنگ غرب، پاهای زنان تکند منطبق می ،ا روی بدنشاندام زن ر ای از اهمیت)اروتیک(  است که نقشه

ی پایینی  لبههرچند که در طول تاریخ، شده است.  هایی پوشیده می ها یا پیراهن امنها، د جنگ جهانی اول، با ربان

وقت قسمت زیادی از پا در معرض نمایش نبود، و این  هیچاما مچ پا رفت،  تر ازها، از قوس پا به چند اینچ باال لباس

در معرض کرد. با این وجود،  طور که برای زنان کشاورز صادق بود برای زنان بورژوا و اشرافی نیز صدق میقانون همان

مطمئناً،  ست.کافی برای اهمیت اروتیکِ پاهانااستداللی الزم اما  حداقل از بعد از قرن هجدهم، ،دید عموم نبودن پاها

است. در  تبطکردند، موضوعی مر ی قرن نوزدهم، شلوار به پا نمی این حقیقت که زنانِ اروپایی تا چند سال بعد از نیمه

نمایان بود. با این وجود، طبق  -اش اندام جنسی- پوش زنانه، بدن زن ها و زیر برهنه بود؛ زیر دامن ،باالی استاکینگ، پا

 هایی تالش ضایع کردنِای تفکیک شده،  رفتن ماندگاریِ فتیشیسمِ پاها به عنوانِ ابژه، در نظر گگوید آنچه کالین می

تبلیغات  در، یا اهمیتِ پاها شپاهای بتی گرابل یا مارلن دیتری .گیرد صورت می آن جهت فهمی تجربیِ  ست کها

ی تاریخی مورد بحث در  بازهدر هرچند که حقیقت جالبِ توجه  ، گواه بر قدرتِ پایای این اندام اروتیک است.امروزی

بود که در معرض دید عموم قرار کنندگان  ها و سرگرم تا قرن بیستم، تنها این پاهای رقصنده آن است کهجا،  این

 گرفت. می

به طور  شویم. رقص رو میهبسته است، روب ای که در رقص نقش جا با اولین تناقض فرهنگیِ رازگونگیِ زنانگی این    

اما به طور  بدن به هنر را نمایش دهد، دیسیزنانگی را بازنمایی کند، دگر ی پاکِ جوهرهبه وجود آمد تا  گفتمانی

 .شدبودن،  معشوقهکامالً مجهز به پتانسیلِ یک و نمایشی اروتیک، بازار پاها،  ،بدن رقصندگان زمان،  هم

کامالً تحت  هنری درباری، که زمانی باله را از ربطی وجود دارند که تکامل ی مهم و درون این منظر، دو پدیده از    

 ،شد اشتراک حقِ ای بورژوا، وابسته به فروش و مومی و به طور فزایندهعه نمایشی تبدیل بزمانیکه تا ، اشرافحمایت 

الشعاع قرار گرفتن، اگر نه  تحت ،؛ دومرقصنده بدن سازی وسپیرصورت گرفتنِ تر از همه،  کنند. اول و مهم دنبال می

ضروریاتِ ی مستقیمِ  اینکه این روند نتیجه. است مقلد آن ی زنِ اش با رقصنده ی مرد و جایگزینی حذفِ رقصنده

ی بحث با انجام مقایساتی با شرایطِ  اش روی اقتصاد بازار آزاد است، در ادامه ادی جدید باله و وابستگی نهاییاقتص

Royal Ballet وپنهاگ وک، در Mariinsky Theatre شود. باله  با دلیل و برهان ثابت می ،پترزبورگ در سن

در نتیجه،  حفظ کرد. ، تحت اجازه و کمک مالی ملکه و سزار و حمایت درباراش را در این دو کشور جایگاه اشرافی

هیچگاه جایگاهش را از دست نداد. و رقصندگانِ زن  ولی ،بود ی مرد اصیل، هرچند قطعاً در رقابت با بالرین رقصنده

و در نتیجه به  ، در استخدام درباره رقصندگان زن فرانسه و انگلستانوضعیتی مشاب باباله، با حقوق ناکافی و کار زیاد 
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به ناپذیری ختم  سازی باله به طور اجتناب حمایت آن بودند. ولی در انگلستان و فرانسه، خصوصی تحتطور قانونی 

 اهمیت شدن خود باله شد. آوردن جایگاه بدن زنان و در نتیجه، کم  پایین

های شخصی بود. این بدان معناست که  هزینه سازی، نیاز به حقِ اشتراک و کمک یکی از نتایجِ مستقیمِ خصوصی    

 Coventرز، مدیرِ منصوبِ .  یکی از اولین اقداماتِ جان اِبِشدی باله بسته به دست و دلبازی مردان ثروتمند  یه سرما

Garden Opera Ballet هایی بر روی صحنه برای مردان و  ،  ایجاد گذرگاه1921اش در سال  بعد از برشکستگی

آن ،  این تغییرتقریباً به محض اتمام   توانستند با رقصندگان در آمیزند، بود. ،  جاییکه میGreen Roomساختن 

اشان برای اقتصاد باله  شد، که حمایت مالی ای یهای خصوص ذار اعضایِ کلوبتبدیل به جایی برای گشت و گمکان، 

تبادالت جنسی درون دنیای رقص را که شامل حضورِ ، به طور روشنی میزان آن دوران های معاصرِ حیاتی بود. تاریخچه

ها قبل از پیوستن باله  هدد. این بدان معنا نیست که رقصننده دالالن به عنوان میانجی یا مدیران سابق است، نشان می

خودفروشی نکرده بودند. بلکه به این معنی است که تدابیر جدید تمایل داشت تا وضعیتی را ترغیب و  ،به اقتصاد بازار

 دارای مجوز، ها را همچون بازار تنِ دنِ بالرینتوانستند ب نهادینه کند که در آن مردان قدرتمند و ثروتمند می

 بینگارند. ییدیافته و مورد تا بتصوی

 ای سنتی ِ خانوادگیخاطر از هم پاشیدگی و نابودی احتمالیِ صنف و سیستمِ ه بعدتر ب ،کاالیی کردن جنسیِ رقصنده     

که تعداد زیادی از بهترین  با این ، تسهیل گشت.ی آموزش، و هم هویت اجتماعی و حمایت بود دهنده که هم ارائه

ای از  های تئاتری بودند، دخترانی که وارد باله می شدند، به طور فزاینده نوادهی عصر رمانتیک، نوادگانِ خاها بالرین

 های فقیرنشینِ شهر بودند. خیابان

به همان ه بود، وضعیتی شبیه لندن داشت. شد سازی خصوصی 1991اقتصاد جنسی باله در پاریس که در اثر انقالبِ     

 ، تحت مدیریتِ دکترFoyer de la Danse، مکانی برای تجارت جنسی شده بود، Green Roomطریق که 

 را اینجا بازنوشت: توصیفِ آلبریک سکوند از این اتفاق به تفصیل، ،ارزشش را دارد که .نیز چنین بود ونون

فتند و نگهبانان و خدمتکاران یا شماری از غریبگان به پشت صحنه راه می زمانیکه تعداد انگشت در، 1991تا قبل از انقالبِ»     

، تنها اتاقی برای دور هم جمع Foyer de la Danseرانند، عقب را  دمین درباری، آنجا بودند تا مزاحمیندر لباس مستخ

کار  چیز را تغییر داد و آن اتاقِ روی صحنه بود. ولی دکتر ونون همه نشدن رقصندگان و انجام تمرینات کششی قبل از رفت

به جایی امروزی تبدیل  ندگی اجتماعی کرد. حرکتی زیرکانه، که اپرا را به ناگهان،ز درپر زرق و برقی   ساده را تبدیل به مرکزِ

پیوستند  می بودند، که اغلب  از اعضای دیپلماتیک یا مشترکانِ مهم و دیگر مردان متشخص یرقصندگان به جمعی منتخب کرد.

تعداد زیادی از این مردان، . کردند اعطا می اشان های عصرگاهی ی لذت در سرگرمی شتر از سرچشمهو به این مردان ساعتی بی

تئاتر را اندورونیِ ی  صحنه های بالمرفهینِ شهر نشینی بودند که در بیشتر مواقع، عضویت کلوب جاکی را داشتند و 

روی خود صحنه بود و با نام لژهای جهنمی به آنها اشاره هایی که  از جایگاهرا ترینشان اجراها  دانستند. مرفه اشان می شخصی

کرد، همانطور که مزارع پرورش اسب،  آنها لذاتِ عاشقانه اعطا می بهشد،  کردند. اپرا، آنچنان که توضیح داده  شد، تماشا می می

از زبان یک میدیدند، نه بیشتر.  نفس آنجا را تنها انباری از اسبان تازهداد؛  سواری ارائه می اسب ی ی در زمینهها لذات به آن
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ن معفیف و پاکدا اندازه،کس بیش از  هیچ هاست. ذاتپلیدترین و صحنه  های بالماهیتِ واقعیِ  ، بورژوازی،ی هوشمند رقصنده

 های بالخواهد بود.  هکنند ، زیرا خستهکند روی نمی زیادهنیز گناهکار بودن  در کس  ، ولی هیچخواهد بودنیست، زیرا احمقانه 

 گونه نبودن ایند و چاق، حال و هوایی ناخوشایند دار . همانند یک ملیونر انگلیسیِاست بار کسالت ،ی اپرا بیش از هرچیز صحنه

و برای آنها، بال صحنه  کنند را پر میرا پاهای  سالن. تعداد زیادی از مشترکین چندین سال است که استسخت  برایش نیز

واردان، از آنجا که پول کافی برای لمس کردن ندارند، تنها نگاه  ندارد. دیگران، تازه  گی یا شاعرانگیدیگر رازآمیزی، طعم، تاز

 «.کنند می

شد.  چیز بیشتری برای نگاه کردن به او داده می پس داشت، ، توان مالینگاه کردن ی اندازه ماشاگر بورژوا تنهااگر ت    

ی ساق پا  از میانه ، اما طول دامنِ لباس بالهخصوصی حفظ شدهای ب ی چهل، هرچند که دامن بلند برای نقش در دهه

 دگانو بیشتر شدنِ تعداد رقصن زاده مرد نجیب  رقصندهآنچه اهمیت خیلی بیشتری دارد، ناپدید شدن ولی  ؛به زانو رسید

 کردند. ها اجرا می را در برابر بالرین زنِ مقلدی بود که نقش او

ی تعریفاتی تغییریافته از مردانگی بود که توسط فرهنگ بورژوازی به وجود آمده  این حذف، بیش از هر چیز، نتیجه    

ورات زیبایی و شکوه به تصدرباری از شکوه و ظرافتِ مردانه، با ایدئولوژی جدیدی که در آن  یآل بود. یک اشرافی، ایده

، وقار و توازنِ اصیلی مردِ  شدند، نامتناسب بود. آداجیو های باشکوهِ رقصنده می  ای تنها زنانه شناخته طور فزاینده

ی  ی رقصنده های ورزشکارانه ها و چرخ زدن رقصیدنش، برای تماگر بورژوا به طور فاحشی کمتر جذابیت داشت تا پرش

ی  هایی داشت، هنر ِ رقصنده نیز ربطبا دوران باستان  این داستان زاده. از آنجا که ترِ یک اشرافمردی با نیمی از کاراک

 مورد شک و ظن بود. مرد از نظر سیاسی ،

 

مانند جولز جانین، اظهار کرد که ی رقص  گشت که حتا یک منتقد فهیم و خبره، این طرز تفکر آنچنان جزمی 1941تا  

 داند. می رقصندگان مرد را مضحک

به نظرمان خیلی شود، نیستیم. رقصندگانِ مرد،  ه میخواند زبردستدانید که ما طرفدار آنچه رقصندگانِ مرد  احتماالً می»  

کنند،  ، هیچ چیز را بازنمایی نمی، جوابگوی هیچ چیز نیستندو از خودراضی هستند اخمو آیند! آنها خیلی انگیز و سنگین می غم

دهد، و به  اش و ظرافت اندامش را نمایش می ی زیبایی سخن بگویید که مالحت چهره ا از دختر رقصندههیچی نیستند.  با م

کنم.... . ولی یک  سازد. خدایا شکرت که من این چیزها را کامالً درک می اش را آشکار می های زیبایی سرعت باد تمام گنجینه

پرد، موجود که مخصوص حمل  لوک که بدون آنکه بداند چرا، میمرد، مردی ترسناک، مردی به زشتیِ من و شما، انسانی مف

این موجود پشمالو که از تفنگ و شمشیر و پوشیدن یونیفرم خلق شده است. غیرممکن است که این مرد همانند زنی برقصد! 

س ساتن آبی دهد، عضو شورای شهر است، مردی که کارش تصویب یا الغای قوانین است، در لبا ارکان جامعه است، رای می

ی ترسناکی که  ی نرینه بیاید، رقصنده جلوی ما دهند، هایش را نوازش می شقانه گونهآسمانی، با کالهی از پرهای مواج که عا

این اتفاق قطعاً غیر ممکن و  -اند ای دورتر با احترام ایستاده زیبا در فاصله زند، در حالیکه دخترانِ بالرین میروی صحنه چرخ 

 .«است غیر قابل تحمل
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ایست که بر اثرِ تغییر  مسئله ،حل فنی به بعد،  بیش از بازنمایی یک راه 1921باالرفتنِ تعداد رقصندگانِ زن مقلد، از      

های  نقش تخصصشانهایی که  توصیفاتِ بالریندر   هرزگیِ به نسبت کمتر پنهان شده ایدئولوژی جنسیت ایجاد شد.

پوششِ تنگِ زیر ناپذیر بوده است.  بدنشان جدایی  اشان از نمایش ، نشانگر آن است که تا چه حد، محبوبیتبودمقلد 

گذاشت. بنابراین،  های تنگ باسن و پاها را به نمایش می ساخت، دامن تر می سینه، قسمت پستان و باسن را نمایان

او را به جای   حتا وقتی که طراحِ رقص ،زد می فریاداش را  ی مقلد بود، زنانگی ی آنچه در لباس رقصنده همه

اروتیسم خاص خاص خودش را به  ،ی مقلد بین بالرین و رقصنده این سان، رقصِ  داد. قرار می زن پارتنر/معشوقِ بالرینِ

 .نددکر که اشعار اپرا آن را انکار می فانه حالتی لزبین را تداعی می کردوجود آورد، و ظری

، شده بودتر  به عنوان یک نمایش حتا پیچیدهاما شد،  امپراطوری دوم، باله دیگر هنر محسوب نمیدر طول دوران       

. تعداد صفوف شد رقص گروهی ایجادو افزایشی توامان در  شد می های ویژه به نورپردازی، دکور، جلوه یتوجه زیاد

باله را نوشته است که  نهفده تئاتر، سالن نمایش، و سال ست،تماشاگران رقص، چه همگانی و چه باله افزایش یافت؛ گِ

که  را این رونق، تعداد رقصندگانی شده است. رقص به طور مرتب دیده می، 1971تا  1947های  ، بین سالدر آنها

مثال، رقص ) برای پسند  عوامرقص . ابداع انواع جدید باال بردگذراندند،  از این راه زندگی خود را میآمیز،  هرچند مخاطر

جدیدی از  ی شده اصالحوار درنوردید( تصویر  ، پاریس را دیوانه1911ی  ابداع شد، اما در دهه 1992کن، بااینکه  کن

ی پرولتریا اکثر این زنان، در ترکیب با رقصی که  ریشه ایجاد کرد،. ، مانند خانم ریگولبوشِ بدنام،رقصندگانِ معروف

با در نظر  کرد. است، تضمین می پیش از هرچیز یک کاالی جنسی  صندهکه رق کامالً جنسی شده بود، این تصور را

فاحشه و  ن، معادل دانستفروش گیشهبرای  انخدماتشو ، اناش ، پاهای نمایانانشا پایین اعیاجنم ی گرفتنِ طبقه

لکتیکیِ لزوم وجود ادی مانند اما یوریِ تراژیک، نقش استثنائاتِ عفیف، .جا افتاده بود های قرن کامالً  رقصنده تا نیمه

ی  سوژه 11و  41ی  ههد . در شخصیتِ کسی مانند لوال مونت) که درکرد در میان فاحشگان را بازی می یانباکرانگ

پسند به او اختصاص می یافت، و تعداد  در مجالت عامه یبود، فضای زیاد یا اخالق رسوایی تعدادی کتاب، راجع

 ی زن فاحشه،کامالً با ی رقصنده و اسطوره رهاز او بر جای مانده است(، اسطو یچوب گراوورهایی لیتوگراف و بیشمار

 .دشده بوهم یکی 
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و جایگاه  ،شان های تولید شبه صنعتی روش شان، زانی نسبیرخاطر اه ، بدار های عکس ورود کارت ویزیت   

ایزابت  و حتا انتشار بیشتر اهدا کرد. زندگی دومها و گراوورهای رقصندگانی باله،  به بازارِ پررونقِ لیتوگراف شان، ای نمایه

که بر سوژه و حالت قرارگیری حاکم  ،تکنیکی بر روی مشخصاتِ ،کارت ویزیت ی در کتابِ عکاسی پرترهکولی،  ان مک

هرگونه حس وافعی از رقص یا حرکت را از بین  مالً امکان انتقالِدیو و ...( و عاست ) مانند، زمان نوردهی، مکان استو

برد، تاکید می کند. هرچند که اگر این فرموالسیون را که رقصنده تقریباً در تعریف، تبدیل به یک آیکون اروتیک  می

ی خاصی به باله، فی  گواه بر هرگونه عالقه ،های رقصندگان تولید انبوهِ عکسنیازی نیست تا شده بود، قبول کنیم، 

های  از عکس های رقصندگانِ دوران امپراطوری دوم، عکس یباشد. بعالوه، این حقیقت که تعداد زیادبوده نفسه، 

ثابت می  آشکاراترهای فتیشی بودند،  ابژه بیشتر ،به نوعی ها، این تصور را که این عکس ،است بوده درقصندگان مقل

 .کند

دیگری نیز تقویت  گفتمانی ، توسط جریاندر این دوره )رقصندگان( زنهای)رقص(، مانند تعداد زیاد زدحامِ عکسا    

تعداد  بخاطر دقیقاًای که به طور دو جانبه،  پدیدهی شهرت نامید،  یافته ان مفهوم تشدیدیافته و بسطآن را می تو د:ش می

 .رسانی کرد آن سوخت بهساخته شد و  پتیکون،ویهای استر و عکس دار ی عکسها ها، مخصوصا کارت ویزیت زیاد عکس

 217که شاملِ کز صنعتی عکاسی،  تا نهمین مر ، اولین، دومین، سومین1911کند که تا سالِ  کولی اشاره می مک

ی  استخدام کرده بودند. هرچند پرتره مندتایشان بیش از ده کار11وجود داشت که از آنها،  بودند، موسسه عکاسی

ای  قسمت عمده ی نمایندهافراد مشهور،  دارِ عکس های ، ولی کارتهایی بود خانه اصلی چنین تجارت سرویسِسفارشی، 

یا  تکیهای افراد مشهور نیز یا به طور  ن وپتیکویاستربر همین منوال،  های بزرگتر بود. از فروش در شرکت

آن  کند که سی و هفت درصدِ آلبوم معاصرین ی اشاره میکول رسیدند. مک فروش میبه  ی با موضوع واحد،های مجموعه

های افراد  کنندگان اختصاص داشت؛  پنجاه و سه درصدِ کارت ویزیت های تئاتری و سرگرم ، به شخصیتدوران

کنندگان  تبلیغ شدند، نیز از سرگرم ، (Jornal Amusantسرگرمی) مجله در 1911سال  ای که در شماره یمشهور

ها، ریستورس، یا در مورد باله،   ، مانند راشلتراژدی بزرگ باالی هرم عکاسی متعلق به بازیگرانکه  در حالی بود.

ها و  های کافه های رقص، خواننده پایین هرم برای بازیگرانِ عادی، دختران سالن بود،  ها، ها و مرانت موراویواس

 های فاحشگانِ معروف مانند ال م متعلق به کارت ویزیتپسند بود. جایی در میان این هر های تئاتر یا باله ی عامه گروه

 .بودپائیوا، کورا پرل، آنا دزلیون و ... 

کردند، که عناوینی از ای نیز تولید  کارانه و سردستی های کپی ، کتابها ها، ژورنالیست سهمراه با انتشار این عک     

 به کارِ تکمیلِ ،ها این کتاب داشتند. "ریگولبوش شیفتگانِ"، "دلبران "،"زیبای پاریس بازیگران"، "وماناین خان"قبیلِ 

 ،la lune(1866) ماه ،le boulevard(1862)بولواری مانندِ های پوشش وسیعِ مطبوعات مصور و انتشارات
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، از la vie parisienne (1863) زندگی پاریسی، journal amusant (1856) ی سرگرمی مجله

 .، آمدندبا سرعتی باال در گردش بودند هرجایی که  کنندگان و زنان سرگرم

رسوایی اخالقی و شایعاتی که  پیرامون افراد مشهور تولید و مجالت مصور و مد،  رشدِمحرز است که   ،هرچند   

این نوع  اما، ون سوم ، اعمال شدناپلئ 1911سالِ  کودتایست که بعد از یا نابخشودنیکردند، از نتایج قوانین مطبوعاتی 

دال  ،ی  شهرت یافته که مفهوم بسط زیرا، تا آنجا .گسترده تری داشتدر امپراطوری دوم، عواقب  ،شهرت جدیدِ ساختارِ

با  هشلوری، قرار نیست همچون تصویر دوک دو مونی همرا اد نمایش است) تصویرِ آدا ایساک منکن با جوراببر اقتص

تعریف  یِ قدرت یا نمونگی بواسطه که ،شهرت ترِ قدیمی تصور از اش، فهمیده شود( ، ما شاهد تغییر جهت نامه زندگی

و از آنجاکه بخش اعظم حوزه ی  هستیم. -شوند که ذخایر آن همواره از نو پر می -می شد، به تصوری با زوالی مصرفی

 خیالی مالکیتِ  ، با فانتزینمایش با تصاویر کمابیش اروتیکِ زنان پر شده است، جذابیت این جهان تصویری جدید

آور جمهوری سوم  د )این دستش ارِ کاال نمیتصویر زن هنوز شامل قوانین بازدر آن زمان، شود. با وجود اینکه  حاصل می

ای به  ناشدنی ی اروتیک، به صورت تسلیمیبه عنوان کاال زن، خودِو است(،  جذابیت رمزگون و اروتیک کاال و زن، 

ی  ، نشانه -جنسی شده، مهربان، بی حرکت- تصویر خُردِ زنی زنده این،بنابر ند.رفت سمت قرار گرفتن بر مداری واحد می

توانستند نگاه  توان مالی برای لمس کردن نداشتند، و تنها می های اپرا، در سالن که ییست)ژتون( قدرتِ مردان بورژوا

 .کنند

 

 

دارد ...ادامه   


