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تحليل فيلم غيرحرفهای مرگ
ليلی چوليارکی

چکيده
این مقاله به مطالعه فیلمهای غیرحرفهای مرگ در برخی پایگاههای خبری غربی میپردازد و درصدد
پاسخگویی به پرسش های زیر است :نمایش مرگ واقعی برای جلب توجه دربارۀ مکان فیلم جنگی
غیرحرفهای در اخبار به ما چه میگوید؟ بدنهای درحال مرگ در این ویدئوها چه حقیقتی را انتقال
میدهند و حقیقت آنها چگونه شیوههای مشاهدۀ مرگ-در-نبرد را در اخبار شکل میدهند؟ این مقاله
با بحث دربارۀ سه نمونه فیلم غیرحرفهای ،قاب بندی این خبرها را مورد مطالعه قرار میدهد :مرگ
قذافی ( ،)2011سر بریدن داعش ( )2014و قربانیان غیرنظامی سوری ( .)2013این سه مورد
گونه شناسی مختصری از مشاهدۀ گوشت و خون و مرگ در مطبوعات انگلیس را میسازند و نشان
میدهند چگونه پایگاههای خبری این بدنها را بهمنظور ایجاد ترکیب نوظهوری از آیینهای اصالت
تنظیم میکنند )1 :پزشکی قانونی دیجیتال( 1تأیید فنی 2رویداد مرگ و یا قاببندی روایی ،)3و
جانبخشی مجدد بدنها و همچنین حقیقت آنها .نتایج نشان میدهند که از طریق این دو سازوکار،
اخبار مربوط به مرگ ناشی از نبرد ،کمتر با اصالت نهادی روزنامهنگار درگیر ارتباط دارند و بیشتر به
صحت فنی 4و تشدید عاطفی 5مربوط هستند« .ذائقه و نزاکت» بهعنوان عملکرد «هنجارسازی»6
تصاویر متجاوز را با حساسیتهای فرهنگی غرب تنظیم میکند .قاببندی روایی ،نه تنها با دربرداشتن
ارزش اطالعاتی بلکه با داشتن ارزش عاطفی ،بدنهای مرده یا درحال مرگ ناشی از نبرد را اعتبار
میبخشد .درحالیکه این کار برای برخی از مرگها قابلیت دیدن تقدیسکننده را حفظ میکند و برای
دیگران تخریب میکند ،حق جهانی داشتن شأن در مرگ را برای قربانیان غیرغربی انکار میکند و به
بازتولید روابط جغرافیای سیاسی قدرت بین مردم غربی و غیرغربی کمک میکند.
واژگان کليدي :فیلم غیرحرفهای دربارۀ مرگ ،پایگاههای خبری غربی ،قاببندی در خبرها ،بازسامان
مرگ ،بدنهای آسیب دیده ناشی از خشم عمومی.
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 استاد ،گروه رسانه و ارتباطات ،ال اس ای.
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مقدمه
«کارگردانی نروژی ویدئویی جعلی به نام پسر قهرمان سوری منتشرکرد» .7این عبارت عنوان
داستانی از بیبیسی ،8دربارۀ یک ویدیوی غیرحرفهای پر بازدید 9بود که نشان میداد ظاهرا در
شهر سوری یاروب

10

در آگوست  2014پسر جوانی گرفتار تیراندازی شده بود .این فیلم

بارگذاریشده در مجموعۀ 11معتبر ویدئوهای شهروندان سوری ،بهنام شام (اسانان ،)12مدرکی
قانعکننده برای جنگ شهری بود که پیش از آنکه جعلی بودن آن آشکار شود ،در شبکههای
غربی از جمله واشنگتنپست 13و تلگراف ،14بهطورگستردهای پخش شدهبود .15فیلم مذکور در
حقیقت در مالت 16فیلمبرداری شد ،جاییکه در سال  2000فیلم بسیار تأثیرگذار هالیوود موسوم
به «گالدیاتور »17فیلمبرداری شدهبود .فیلمساز نروژی ،الرس کلوبرگ ،18از این فیلم جعلی دفاع
کرد« :ما امیدوار بودیم با انتشار فیلم کوتاهی که میتوانست معتبر بهنظر برسد ،از ابزاری که
اغلب در جنگ استفاده میشود ،بهره ببریم و فیلمی بسازیم که ادعا میکند واقعی است.
میخواستیم ببینیم آیا این فیلم مورد توجه قرار میگیرد و بحثهایی برمیانگیزد؟ همچنین
میخواستیم ببینیم که رسانهها چگونه به چنین فیلمی واکنش نشان میدهند؟» (القاضی،19
 .)2017این تمایل برای به صحنه کشیدن مرگ «واقعی» برای «جلب توجه» ،دربارۀ مکان فیلم
جنگی غیرحرفهای در اخبار به ما چه میگوید؟ بدنهای درحالمرگ در این ویدئوها چه
حقیقتی را انتقال میدهند؟ و حقیقت آنها چگونه شیوههای مشاهدۀ مرگ-در-نبرد را در اخبار
شکل میدهد؟
فیلمهای ساختهشده دربارۀ کسانی که در صحنۀ خشونتآور مرگ گرفتارند و با مشاهدۀ
گوشت و خون 20درگیرند[ ،از گزارشهای پیشکسوتان جنگ جهانی اول (هراری )2008 ،21تا
تصاویر دوربینهای گوشی همراه
غیرنظامیان در میدانهای جنگ شهری (آالن ])2013 ،22همیشه بهعنوان معتبرترین گزارش
دربارۀ مرگ در نبرد قلمداد میشوند .همانطورکه شابچاک )2009( 23میگوید این «نگاه در
معرض خطر» بدن عکاس در مخاطره است که از طریق زیباییشناسی حرکتی یا جنبشی با
عکسهای دارای حرکات نامنظم و تار ،تحققیافته و مشاهدۀ گوشت و خون به تضمین
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قانعکنندۀ حقیقت تبدیل میشود .درعینحال ،آن بدن درحالمرگ یا مرده است که مشاهدۀ
گوشت و خونش احساس منحصربهفرد سندیت آن را (به بیننده) میدهد .همانگونه که تایت

24

توضیح میدهد صراحت بدن آسیبدیده ادعای بیشتری نسبت به واقعیت دارد ،زیرا در معرض
نمایش قراردادن آسیبپذیری خونین گوشت ،واکنشی از عمق جان برمیانگیزد[ -بنابراین]
«معتبر» احساس میشود ( .)107 :2008درنهایت ،بدنهای متعددی به اشکال گوناگون در این
فیلم غیرحرفهای ایفای نقش میکنند و مشاهدۀ گوشت و خون به آن بدنها سندیت میبخشد:
بدن کاربر غیرحرفهای دوربین ،خود بدن مرده یا درحالمرگ با واکنش احشایی آن ،و بدن امن
اما تحتتأثیر قرارگرفتۀ بیننده .گرچه این بدن آخری [بیننده] ناگزیر خارج از توجه انتقادی ما
قرار میگیرد.
با این وجود ،امروز فیلم غیرحرفهای «مرگ» همچنان با سوءظن جعلیبودن ،دستکاری و
تبلیغات مواجه است .دلیل آن ،این است که کسانیکه فیلمبرداری میکنند با کسانیکه میکشند یا
کشته میشوند درآمیختهاند ،مشاهدۀ گوشت و خون [ناشی از] مرگ ،تمایز بین شاهد و شخص
مرتکب جنایت را محو میکند و دربارۀ حقیقت مرگ پرسشهایی را برمیانگیزد؛ آیا این گواهی
واقعی است یا صحنهسازی شده است؟ کدام داستان را بازگو میکند و در خدمت منافع چه کسانی
است؟ القاضی ( )441 :2014دربارۀ همدستی جدید سوژهها و ابژههای مشاهده و دربارۀ ارتباط
بین مرگ قذافی و انگیزۀ کسانیکه آن را فیلمبرداری کردند ،حدسهایی میزند« :کسی نمیتواند
کمک کند اما تعجب میکند» ،وی میگوید« :آیا اگر شورشیان با خود تلفن همراهی برای ضبط کردن
دستگیری و اعدامشان نداشتند ،سرنوشت قذافی تغییر میکرد؟ و چگونه؟»

درحالی که پرسش القاضی به طور خالصه همافزایی های بالقوه بین فیلمبرداری و قتل را
دربر دارد ،قصد من این است که فراتر از حدس و گمان حرکت کن م تا ارتباط ظریف بین این
دو را مورد تحقیق قرار داده و داللت های این ارتباط را برای درک واقعیت مشاهدۀ گوشت و
خون بازتاب دهم .تمرکز من بر خود فیلم مرگ به همان اندازۀ ترمیم آن ،فراتر از منبع آن
است (چولیاراکی .)2013 ،25زمانی که فیلم قذافی قابلیت بازدید جهانی را بهدست میآورد،
برای حقیقت مرگ چه اتفاقی میافتد؟ از ثبت یک «غنیمت» محلی به «سالحی» پربازدید در
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همان درگیری تبدیل می شود (انگبری ،پدرسون و مائور 2017 ،26دربارۀ «اسلحهسازی »27با
تصاویر جنگ).
بنابراین ،من در پرداختن به پویش پربینندۀ مشاهدۀ گوشت و خون ،با فیلم غیرحرفهای
بهعنوان مدرک و یا تبلیغ مرگ برخورد نمیکنم؛ بلکه آن را بهعنوان یک موقعیت ذاتا ناپایدار
نمایشهای بدنمند و متحرک میدانم .جاییکه اصالت و تردید باهم وجود دارند ،هم قابلیت
مشاهدۀ جدیدی از مرگ و هم چالشهای جدیدی برای حقیقتگویی روزنامهنگارانه فراهم
میشود .من با بحث دربارۀ سه نمونه فیلم غیرحرفهای ،چگونگی رفع موقتی این چالشها در
پایگاههای مختلف خبری غربی را بررسی میکنم :مرگ قذافی ( ،)2011سر بریدن داعش
( )2014و قربانیان غیرنظامی سوری ( .)2013این سه مورد باهم ،گونهشناسی مختصری از
مشاهدۀ گوشت و خون مرگ در مطبوعات انگلیس را میسازند و نشان میدهند چگونه
پایگاههای خبری این بدنها را بهمنظور ایجاد ترکیب نوظهوری از آیینهای اصالت تنظیم
میکنند :تأیید فنی و قاببندی روایی .28درحالیکه مورد اول مستلزم ارزیابیهای دیجیتالی
فیلمهای ویدئویی برای تأیید صحت رویدادهاست ،مورد دوم دربارۀ تنظیم عاطفی داستانهای
خبری به شیوههایی است که نیروی عاطفی بدنهای مرده را مجددا بهطریقی جان ببخشد که با
وابستگیهای غربی و حساسیتهای ملی تشدید شود.
من نشان می دهم که از طریق این دو سازوکار ،تأیید اعتبار [اخبار مربوط به مرگ ناشی از
نبرد] ،کمتر با اصالت نهادی روزنامه نگار درگیر ارتباط دارند (ماتسون و آلن )2009 ،29و
بیشتر به صحت فنی

30

و تشدید عاطفی

31

مربوط است .به جای تالش برای گزارشهای

«جاسازی شده» دربارۀ رویدادها ،داستان های خبری به گواهی گوشیها و بدنمندی مرگ
متکی ه ستند تا حقایق قلبی خود را تولید کنند و احساسات صحنۀ اصلی را به نفع
ساختارهای غربی مربوط به احساس و تعلق داشتن تقویت کنند ،به چالش بکشند یا نادیده
بگیرند .سالخی قذافی ،سوگواری ناخواسته برای مرگ کودکان در سوریه و یادبود یک تبعۀ
انگلیسی سربریده شده ،همگی نمونه هایی از تشدید عاطفی هستند ،گرچه تنظیم دقیق
احساسات برای مردگان ،منجر به قاب بندی هر قطعه از فیلم به عنوان واقعیتی قابل اعتماد
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می شود .من نتیجه میگیرم فیلمهای غیرحرفه ای در اینجا به عنوان یک منبع روزنامهنگاری
ظاهر میشوند که پایگاه های خبری غربی به طور انتخابی از آنها استفاده میکنند تا موقعیت
خود را در اقتصاد جهانی توجه ،کلیکها ،اشتراکگذاری ها یا پسندهای خود تقویت کنند،
درحالیکه همزمان ،دیدگاه «نکروپالتیک »32خود را دربارۀ اینکه زندگی چه کسانی مهم است
و زندگی چه کسانی مهم نیست ،تبلیغ کنند (ممبه.)2003 ،33

مشاهده گوشت و خون و فيلم غيرحرفهاي
پرسش دربارۀ اصالت
فیلم جعلی پسر قهرمان سوری بههیچوجه منحصربهفرد نیست .مباحث پیرامون اصالت فیلمهای
مشابه فراوان است (مرتنسن .)2015 ،34نمونهها شامل ویدئوهای پربازدیدی است که بنابر ادعا
الشۀ هواپیمای سقوطکرده در حلب را نشان میدهد ،درحالیکه در واقع در پورتسعید 35مصر
فیلمبرداری شدهاند (ایندیپندنت 20 ،36دسامبر  )2016یا ویدئوهای نجات کاله سفیدها در
سوریه که بهعنوان تبلیغات ضد اسد در سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت ،اما از گروههای
مختلف فعال در حلب تحت محاصره نشأت میگرفت (آیتیوی 20 ،37دسامبر  .)2016چنین
بحثهایی در تاریخ روزنامهنگاری نهادی 38جدید نیست (زلیزر .)1998 ،39اما اکولوژیای که
امروز دربارۀ گزارشگری نبرد انتشار یافته ،در آنچه میرزوئف )2011( 40آن را افراطیسازی
جدید «حق دیدن »41مینامد ،تردیدهایی را دربارۀ گسترش استفاده از دوربینها در میان همۀ
کنشگران در مناطق جنگی برانگیخته است.
این اکولوژی ،تجدید آیینهای اصالت 42در تولید اخبار را نیز ضرورت بخشیده است (بلر-
گانیون .)2012 ،43اگرچه تعیین صحت و سقم این واقعیتها و قاببندی داستان همیشه از
اقدامات اصلی تحریریه بوده است ،اما اکنون آیینها به صورتی تغییر مییابند که فنون
حقیقتیابی روزنامهنگاری را دگرگون میکنند .همانگونه که نشان خواهم داد ،تأیید واقعیت
کمتر به منابع محلی و بیشتر به شبکههای دیجیتال در موقعیت جغرافیایی (مربوطه) و تعیین
هویت مجازی متکی است ،درحالیکه قاببندی کمتر به گزارشدهی عینی متخصصان و بیشتر
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به تشدید عاطفی بدنهای در محل اتکا دارد .اولی ،تأیید فنی ،پیشتر تحت رسیدگی دقیق
پژوهشی قرار گرفته است ،اما در مورد دوم ،پتانسیل قاببندی روایی 44برای تولید حقایق
عاطفی در اخبار دیجیتال ،چندان نظریهپردازی نشده است .بگذارید هر یک از این دو آیین
اصالت را در نظر گرفته و دربارۀ معنای آنها برای مطالعۀ فیلم غیرحرفهای مشاهدۀ گوشت و
خون تأمل کنم.
اصالت بهعنوان تأیيد فنی
با مطرحکردن ادعای صنعت رسانه مبنی بر اینکه «اصالت محتوا به یک نگرانی عمده برای همۀ
رسانههای خبری تبدیل شده است» (جانستون ،)64 :2017 ،45مجموعۀ روزافزونی از تحقیقات
روزنامهنگاری در تالش هستند تا دریابند چگونه سازمانهای خبری فنون جدید تأیید اعتبار در
تولید اخبار را ایجاد میکنند .در این زمینه مطالعات عمدتاً بر دو فرآیند نهادی متمرکز هستند:
انتساب 46و تأیید محتوا -به عبارت دیگر ،این منبع چیست؟ و آیا آنچه میبینیم حقیقت دارد؟
(برنتزاگ 47و همکاران.)2016 ،
مطالعات مربوط به انتساب نشان میدهند چگونه اتاقهای خبر ،مسیر فیلم غیرحرفهای را
ردیابی میکنند تا اطمینان یابند که درست با منبع آن پیوند یافته است .با توجه به انتشار انبوه و
ناشناس ویدئوها در پلتفرمهای دیجیتال ،برای اتاقهای خبر تشخیص یک کاربر معتبر -بدن شاهد
گوشت و خون -دشوار است ولی غیرممکن نیست (کریستنسن و مورتنسن .)2013 ،48تولید
دادههای مصاحبه و مطالعات مربوط به انتساب [هنگام فقدان یک منبع] ،بهطورعمده فنون
حقیقتیابی روزنامهنگاران را بازسازی کرده و رسمیت میبخشد .چنین فنی به این موضوع اشاره
دارد که روزنامهنگاران چگونه از طریق حساب کاربری رسانههای اجتماعی که فیلم از آنها نشأت
گرفته است یا سایر کاربرانی که ممکن است با این منبع مرتبط باشند ،به جستجو میپردازند
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(مارکام .)2017 ،50این فن غالباً با توسعۀ روابط جدید همکاری بین خبرگزاریها بهمنظور تبادل
اطالعات تکمیل میشود؛ مثال بین بیبیسی عربی و انجمن روزنامهنگاران اروپا
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خبرگزاری برای به حداکثر رساندن بهرهوری در همکاری بین بخشها -آنگونه که بین مرکز
محتوای کاربر-ساختۀ آکادمی بیبیسی 52و بیبیسی عربی انجام میشود (جانستون.)73 :2017 ،
بههمینترتیب ،در مطالعات مربوط به تأیید محتوا از مشاهدات و مصاحبههای اتاق خبر
استفاده میکنند تا پی ببرند چگونه روزنامهنگاران واقعیتهای گزارش شده را تصدیق میکنند.
نه اینکه چه کسی آن را بیان میکند ،بلکه آیا آنچه اتفاق افتاده ،به همان صورت نشان داده شده
است یا خیر؟ (بلر-گانیون .)2012 ،آنچه این مطالعات شرح میدهند ،این است که با توجه به
فقدان منابع یا اطالعات زمینهای برای اثبات صحت رویدادها در یک بافت ،روزنامهنگاران به کار
اکتشافی میپردازند تا فیلمهای غیرحرفهای را از طریق فناوریهای دیجیتال انتخاب ،تأیید و
سازماندهی کنند .این موارد شامل بازرسی دقیق محتویات ویدئویی برای یافتن سرنخهای
اطالعاتی [صحنه کجا قرار دارد ،چه کسی در آن وجود دارد]؛ استفاده از برنامههای جمعآوری
کنندۀ محتوا [سوشال سنسور ،اسپایک و ژئوفیدیا ،]53بررسیهای متقابل با مطالب مشابه
رسانههای اجتماعی (دیاکوپولوس 54و همکاران2012 ،؛ شیفرز 55و همکاران2014 ،؛ تورمن،56
 ،)2017گزارش های محلی یا تخصصی ،ابزارهای موقعیت جغرافیایی شناسایی مکان [مثل
گوگل مپز ]57و تأیید آی.ایمیج[ 58مثال از طریق جستجوی تصویر گوگل] هستند.
ظهور این مجموعۀ جدید فنون راستیآزمایی ،یک معرفتشناسی اصالت اخبار براساس
پزشکی قانونی دیجیتال است .برخالف رویههای پیشین روزنامهنگاری که به عکاسان خبری
حرفهای و مورد اعتماد برای تولید تصاویر معتبر رویدادها متکی بودند (کمپبل ،)2004 ،59امروزه
حقیقتیابی روزنامهنگاری یا با تردید نسبت به کنشگران تلفنهای همراه یا با ترس از درستی
آنها بهوقوع میپیوندد (جانستون ،)2016 ،و بنابراین بهمنظور بازیابی حقیقت ازدسترفتۀ مواد
بصری آن به تخصص دیجیتال مبتنی بر همکاری متوسل میشوند .در این فرآیند ،مشاهدۀ
گوشت و خون در بدنهای واقعی ربطی به کشف حقیقت ندارد و بهجای آن ،مراجعه به منابع
نهادی که بهطورسنتی اعتبار اخبار را تضمین میکنند ،نظیر خبرگزاری فرانسه 60یا رویترز ،مرتبا
انجام میشود (کریستنسن و مورتنسن .)2013 ،از این منظر ،پزشکی قانونی دیجیتال،
معرفتشناسی کاربردی اتاق خبر است که با مشاهدۀ گوشت و خون بدن بیجان و کارگذاری
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قابلیت فناورانه در مرکز تأیید اصالت خبر ،میکوشد از قلمروی قدرت حرفهای دربارۀ اخبار
محافظت کند (تورمن .)2017 ،به قول بلر-گانیون نتیجه این است که «تکنسینها فرآیندهای
اعتبارسنجی را وقف اتاق خبر کردهاند» (.)485 :2012
وضعیت نهادی جدید پزشکی قانونی دیجیتال که از طریق برنامههای فنی و نقشهای
تحریریه نظیر «کانون محتوای کاربر-ساخته و رسانههای اجتماعی »61برجستۀ بیبیسی .بیش از
پیش مرسوم شده (جانستون ،)2016 ،پیامد دیگری دارد .این مسئله ،درک ابزارگرایانهای از
اصالت را بهعنوان اثر حقیقت پروتکلهای رسمی و وبسایتهای مستقل برونسپاری شده
ارائه میکند (اسپاویک )2010 ،62که قول تضمین «روزنامهنگاری بیطرفانه» را میدهد (گریوز،63
 .)1 :2016بهعنوان مثال استوریفول[ 64یک آژانس خبری و برندۀ جایزۀ هوش اجتماعی] محتوا
و بینشهای اجتماعی را برای رسانهها و شرکای تجاری تأمین میکند .این سازمان با همۀ
رسانههای خبری مهم ایاالتمتحده -ایبیسی ،65نیویورک تایمز ،66واشنگتن پست و وایس-67
و همچنین اروپا که مشتریانش شامل اتحادیۀ پخش برنامههای اروپایی 68و اسکای 69هستند ،و
همچنین الجزیره در خاورمیانه ،همکاری دارد .به همین ترتیب« ،ویسل »70خود را «پیشخوانی»
توصیف میکند که فیلمهای غیرحرفهای را گردآوری کرده و «فرآیند بررسی متقابل» را بهشکل
خودکار درمیآورد که طی آن گزارشهای شاهدان غیرنظامی را با پایگاههای داده تطبیق میدهد
«تا قابلیت اطمینان آنها را تأیید کند .»71اما تورمن )17 :2017( 72هشدار میدهد:
«همانطورکه خلبانان ممکن است بیش از حد به خودکار بودن کابین خلبان متکی شوند،
روزنامهنگاران نیز باید مراقب باشند به دام این اندیشه که مطالب موجود در چنین ابزارهایی
بهطور خودکار تأیید شدهاند ،نیفتند».

آنچه را که گفتۀ تورمن پررنگ میکند ،این واقعیت است که پزشکی قانونی دیجیتال با همۀ
اعتمادش به فناوری ،به ناچار درون محیطهای نهادی گستردهتری جای گرفته که برداشتهای
هنجاری خاص خودشان را از حقیقت دارند (الوری .)2017 ،73تأیید اعتبار بهجای اینکه یک
منطق فنی باشد ،درنهایت یک منطق فرهنگی است که واقعیت یک رویداد را [همانطورکه
ادعای کشف آن را میکند] میرساند و شکل میدهد .این دیدگاه اجرایی تأیید اعتبار ،به عنوان

تحلیل فیلم غیرحرفهای مرگ 33

یک «آیین» اصالت (گریوز )2016 ،ما را قادر میسازد که از مفهوم رویهای حقیقت بهعنوان
مثلثبندی نامنسجم منبع و محتوا فراتر برویم و دربارۀ اصالت بهعنوان یک روند داستانگویی
منسجم تجدیدنظر کنیم .قاببندی در مرکز عمل تولید واقعیت قرار دارد تا جایی که هم
بدنهایی که داستان مرگ ناشی از نبرد را بازگو میکنند و هم داستانهایی که در آن بدنهای
مرده و درحال مرگ در گزارشگری نبرد مجددا جانبخشی میشوند ،را انتخاب و سازماندهی
میکند .به تعبیر شاپیرو 74و همکاران:
«بنابراین نمیتوان تأیید اعتبار را بهراحتی یا همواره بهعنوان یک فرآیند متمایز در دورۀ عادی
گزارشگری تشخیص داد .رابطۀ بین فرآیندهای گزارشدهی و تأیید اعتبار غالبا ممکن است
دایرهوار باشد» (.)657 :2013

اکنون این چرخش دایرهوار بین واقعیت و روایت حرکت میکند.
اصالت بهعنوان عملکرد روایی
اگر حجم فزایندهای از پژوهشها حول مطالعۀ واقعیت مشغول معطوف باشد ،اصالت بهعنوان
یک فن روایی روزنامهنگاری دیجیتال هنوز در معرض بازاندیشی پژوهشی بسیار دقیق قرار
دارد .خواه از واقعیت «خودانگیز» فیلم غیرحرفهای تجلیل کنیم یا برای واقعیت «جانبدارانۀ» انبوه
مردم تأسف بخوریم ،ادبیات مربوط به واقعیت و رسانههای دیجیتال ،اهمیت سندیت روایی در
داستانهای خبری مرگ در جنگ را نشان میدهد.
با فرض اینکه مورد دوم ،ظهور خودانگیز بدن در معرض خطر باشد ،این استدالل
خوشبینانه ،اصالت را بهعنوان یک ویژگی ذاتی فیلم غیرحرفهای تلقی میکند .بدن غوطهور در
خون و لختۀ ناشی از جنگ ،حقیقت درد و رنج خاص خود را بیان میکند ،جایی که «لحظۀ
آسیب به لحظۀ آشکارسازی تبدیل میشود» (آندن-پاپادوپولوس و پنتی .)42 :2011 ،75این
حقیقت بدن دردمند است که میتواند فیلمهای غیرحرفهای را به کاتالیزوری برای همبستگی
تبدیل کند :همانطورکه آندن-پاپادوپولوس ( )753 :2014استدالل میکند:
«دوربین-تلفن اجازه میدهد آیینهای نمایشی کامالً جدیدی شهادت دهند ...،بسیج مؤثر
فیلم بهصورت شهادت گرافیکی در تالش برای ایجاد احساسات جهت همبستگی سیاسی»
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غیر از بدن درحال رنج ،بدن معترض یک دال مخالفت نیز هست که خود را بهعنوان
مدرکی برای حقیقت ارائه میدهد .در اینجا «حق نگاهکردن» به دوربین تلفنهمراه بهعنوان
یک رسانه مرتبط شده که کسانی را که زمانی «ابژههای نظارت بودند» قادر میکند «اکنون
چشم ،گوش و صدای خود را بهسمت قدرتمندان بچرخانند» (فوکس .)13 :2011 ،دوربین
با افزایش ظرفیت های مدنی سیاست بدن جمعی -چشمها ،گوشها و صدای آن،
روزنامه نگاران غیرحرفه ای را قادر می سازد تا حقیقت خودشان را به قدرت (قدرتمندان)
بگویند .در این گزارش ،اصالت با مردمیسازی 76اخبار ترکیب می شود ،زیرا این حقیقت بدن
معترض یا مقاوم که بهط ورذاتی در مشاهدۀ گوشت و خون وجود دارد ،انحصار خبری
نخبگان را می شکند و (مطابق) آنچه هاسکینز و اوالکلین
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( )22 :2010مینامند «یک

آسیبپذیری جدید »78در گزارش گری غربی [ایجاد میکند] آسیب پذیری است که «با قدرت
پنهانی تصاویر تغذیه می شود [تا] با استفاده از دیافراگم تالش شود نسخه ای از جنگ که مردم
در آن بههم پیوسته اند ،ایجاد و آن را تداوم بخشد».
در مقابل تجلیل خوشبینانه از اصالت جسمانی ،استدالل بدبینانه ،فناوری را بهعنوان منبع
اصلی تردید در فیلمهای غیرحرفهای برجسته میکند .دربارۀ نقش گمراهکنندۀ دوربین در حفظ
قانون برای بدنهای مخالف تردید وجود دارد ،اما همچنین نسبت به نیروی پنهان بدنهای
درحال رنج برای سیاستزدایی نبردها نیز تردید و بدبینی وجود دارد .این رویکرد با چرخش
بهسمت استدالل مثبت ،با دوربین بهعنوان یک ابزار برخورد میکند ،نه بهدلیل «حق نگاهکردن»
بلکه بهدلیل «التزام دیدهشدن» .با توجه به اینکه فیلم غیرحرفهای ناگزیر مستلزم یک عنصر
نظارتی همتابههمتا است ،جایی که شهروندان ناخواسته اما ناگزیر در معرض دوربین قرار می
گیرند ،گزارشگری جنگ مسئول تبدیل افراد به اشیایی برای کنترل است ،تا سوژههای صدا
(آدشورن و تیمان .)2012 ،79در اینجا ثبت و ضبطهای غیرحرفهای موقعیتهایی برای نظارت
است ،جاییکه «عملکردهای مهم امنیتی»« ،فراتر از اختیار عاملیتهای دولتی» خصوصیسازی و
برونسپاری میشوند ،اما همچنان به نفع آنها عمل میکنند (پوتز.)87 :2015 ،80
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اما کارکرد نظارتی دوربین تنها بینش تردیدآمیز در فیلمهای غیرحرفهای نیست .این استدالل
نیز وجود دارد که قابلیت دیدن بیش از حد 81بدنها ممکن است بیش از آنکه آشکارکننده باشد،
پنهانکننده باشد .بهعنوان مثال ،زلیزر ( )2010با صحبت از فیلم پنهانی مرگ صدام حسین ،اشاره
میکند که روزنامهنگاری غربی بدن قربانی را قبل از به دار آویختن دوباره جان میبخشد تا
شرایط مرگ او را به صورت نمایشی درآورده و از جنجال واقعی دربارۀ روند دادرسی جلوگیری
کند 82.استدالل متفاوت این بحث ،انتقاد کامپف و لیبس 83از فیلمهای گرفتهشده با دوربین
گوشی همراه برای احساساتیسازی نبرد 84است .آنها استدالل میکنند که واقعیت بدنهای مرده،
توجه بیننده را از سیاست نبرد دور و مجددا بهسمت «تجربهها و احساسات» جهتدهی میکند.
آنها میگویند:
«تمرکز بر تجربهها و احساسات بازیگران فردی در داستانهای جنگ و وحشت تنها جنبهای
از یک روند بزرگتر ناتوانی از بحث دربارۀ مسائل اجتماعی و سیاسی است» (کامپف و
لیبس.)15 :2013 ،

بحث دربارۀ سندیت فیلمهای غیرحرفهای ،حول توانایی دوربین تلفنهمراه در عملکردن
بهعنوان یک نیروی اخالقمحور میگردد که یا روزنامهنگاری غربی را مردمیسازی کزده و
قربانیان نبرد را انسان میکند یا نظارت را شدت بخشیده و نبرد را سیاستزدایی میکند.
خوشبینی مورد اول ،شهادتهای غیرحرفهای را که از حقیقت رنج جسمانی یا مبارزه
برخوردارند ،بهصورت خودانگیز معتبر تلقی میکند؛ اما اینکه چگونه اصالح و ترمیم بدنها در
پایگاههای خبری غربی ،بیش از یک واقعیت را در روند داستانپردازی مجددا جان میبخشد،
نادیده میگیرد .بدبینی مورد دوم ،تأکید بیش از حد دارد بر اینکه اصالح در واقع به ضرر اصالت
است ،یا بهدلیل اینکه دوربین واقعیت بدن را در معرض نظارت قرار میدهد و یا بهدلیل اینکه
بدنهای درحال رنج ،مرگ را به بهای (از دست رفتن) حقیقت ،با احساسات درمیآمیزند .آنچه
در این بحث از توجه تحلیلی ما میگریزد ،تمرکز بر قاببندی روایی بهعنوان یک «لحظه»
متمایز از اصالح است که آیینهای خاص خود را برای بیان حقیقت بدنمند دربردارد.
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قاببندی روایی با توانایی اش برای انتخاب و اولویتبندی واقعیت های یک داستان خبری
(نوریس ،) 1995 ،85نه تنها با دربرداشتن ارزش اطالعاتی ،بلکه با داشتن ارزش عاطفی،
بدن های مرده یا درحال مرگ ناشی از نبرد را اعتبار میبخشد (آندن-پاپادوپولوس)2014 ،؛
به عنوان نمونه ،خشم ناشی از مس مومیت کودکان با گازهای شیمیایی یا انزجار از سربریدن
یک گروگان داعش .گرچه قدرت قاب ها برای درگیرکردن عاطفی بینندگان با بدنهای درحال
رنج ،در زمینه هایی مورد تردید بوده است که برای محافظت از هنجارهای عمومی «ذائقه و
نزاکت» ،این قابها «اختصارات» قالبی و کلیشه ای هیجانات را بازتولید میکنند (پرلموتر،86
1998؛ زلیزر .)1998 ،تکثیر «وحشت بدن» در فیلم های غیرحرفهای (تایت )2008 ،این دیدگاه
را به چالش میکشد.
اصالح مرگ بهویژه با ارائه قابهای «ذائقه و نزاکت» به شکلی ابزارگرایانه در بدن حاوی
وحشت و مذاکره در فضای عاطفی بین اصالت خبر و آسیب ،در زمینۀ یک اقتصاد رقابتی توجه
در سراسر جهان (وبستر و کشازک ،)2012 ،87محبوب شده و از این جهت سودآور است
(تایت .)2008 ،چنانچه در تصاویر ویرایششده با فتوشاپ ،عناوین عکس یا تفسیرهای مربوط
به فیلمهای خشن مشهود باشد ،آنچنانکه بهعنوان نمونه در «عذرخواهی» ایندیپندنت برای
تصویر صفحۀ اولش از کودکان سوری که با گاز کشته شده بودند (آگوست  )2014وجود
داشت ،چنین قابهای «ذائقه و نزاکت» تالش میکنند تا تنش بین تمایل اخبار به ایجاد وحشت
و «پرهیز از آزردن آن» را متعادل سازند (کمپبل.)64 :2004 ،
جانبخشی مجدد مردگان مهمترین جنبه از این روند تحریریه است ،زیرا این کار پیرامون
بدنهای درحال مرگ یا مرده صورت میگیرد که قابهای «ذائقه و نزاکت» مؤثرترین کاربردشان
را بهعنوان موانعی برای دیدن آسیبزا در آنها مییابند .بنابراین ،آنها این کار را با مدیریت امکان
و نحوۀ مشاهده این بدنها به شیوههایی انجام میدهند که تأثیر عاطفی مرگ بر عموم مردم را در
اخبارشان تنظیم کند .تمرکز بحث من بر این است که چگونه این فرایند صورت میگیرد و
چگونه حقیقت بدنها به طرق مختلفی در پایگاههای خبری انگلیسی مجددا جانبخشی
میشوند؟
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بازساماندهی مرگ
اینها عناوین اصلی داستانهای خبری شش روزنامۀ مهم انگلیس 88در نسخههای برخط و چاپی
آنهاست :سربریدن یک شهروند انگلیسی در سوریه ( ،)2014مرگ قذافی در لیبی ( )2011و
کشتار جمعی غیرنظامیان سوری ( .)2013نسخههای برخط و چاپی این سه داستان خبری
برخالف پلتفرمهای متفاوتشان ،در ویژگیهای بصری و زبانی اصلی مشترک هستند .عکس
های چاپی آنها در واقع تصاویر بین پلتفرمی همان قابهای ثابت 89یا مشابهی هستند که از
جریان ویدئوهای غیرحرفهای «گرفته شده»اند .از این منظر ،خود گرفتن ،یک اسباب اصلی
قاببندی است که بدن مرده یا در حال مرگ را در یک زمانمندی «جذبهای» معمول رویدادهای
شمایلوار متوقف میکند (چوالراکی ،)2006 ،آنچه کارتیه برسون

90

( )1952آن را «لحظۀ

سرنوشتساز» مینامد ،که با آن ارزش خبر مرگ را برجسته میکند.
علیرغم سرچشمهگرفتن از منابع غیرحرفهای متنوع (جنگطلبها ،تهدیدگران و فعاالن،
متحدان و دشمنان) ،هر سه داستان نیز در آنچه فالیبرگ )2006( 91وضعیت «پارادایمی» مینامد؛
مشترک هستند .آنها بهعنوان نمونههایی از گروههای وسیعتر تصاویر با ویژگیهای عمومی
مشابه متوقف میشوند؛ قتل رهبر عرب (قذافی ،صدام حسین و بنالدن را ببینید) ،قتل گروگان
(تعدادی از سربریدنهای جهادی 2004 ،و  )2014-15و قتلعام غیرنظامیان (سوریه ،پس از
دورۀ بهار عربی و مناطق اسرائیل -فلسطین؛  2011تا امروز) .همین ویژگیهای مشترک
بهنوبۀخود نشان میدهند که چگونه تغییرات نمایش در هر ویدئو [همچون تقویت کردن ،انکار
کردن یا به چالش کشیدن ارزش هر ویدئوی اصلی] میتواند نیروی عاطفی فیلم مرگ را نیز
تغییر دهد .آنچه از این گونهشناسی بدنها بهوجود میآید ،یک پیوستار سلسلهمراتبی قابلیت
سوگواری در طیف تخریب

92

(غیرنظامیان) بدنهای مرده است.

(قذافی) ،مقدسسازی

93

(سربریدن گروگان) و فراموشی

94

 38مجله جهانی رسانه /دوره پانزدهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1399

بدنهاي آسيب دیده ناشی از خشم عمومی
مرگ قذافی در  20اکتبر  2011بهطورکامل توسط دوربینهای تلفنهمراه شبهنظامیان لیبی ثبت
نشد؛ فیلم زمان کوتاهی پس از مرگش بهسرعت در سراسر جهان پربازدید شد (آلن.)2013 ،
آنچه ویدئوهای غیرحرفهای متعدد مستند میکنند ،بدن ضعیف و خونآلود اوست که قبال با یک
نارنجک زخمی شده و اکنون نیز با سرنیزهای که به پشت او فرو میرفت ،خشمگینانه بر زمین
کشیده میشد .گرچه این فیلم در شبکههای اجتماعی احساسی خارقالعاده برانگیخت ،فقدان
ضبط قطعی از [لحظۀ] مرگ بحثبرانگیز شد :چه حقایقی وجود داشت و چه چیزی در مدرک
تصویری مرگ قذافی ساخته شد؟ تهیهکنندگان نسخههای رسمی [شورای ملی انتقالی لیبی]95
ادعا کردند که وی هنگام انتقال به وسیلۀ نقلیه در اثر تیراندازی متقابل بهطورتصادفی مورد
اصابت گلوله قرار گرفت ،اما شاهدان اصرار داشتند که مبارزان ضدرژیم که قذافی را محاصره
کرده بودند وی را کشتهاند .دفتر حقوق بشر سازمان ملل دربارۀ چگونگی مرگ وی درخواست
تحقیق رسمی کرد .96گزارش «مرگ دیکتاتور» از دیدهبان حقوق بشر که یک سال بعد (اکتبر
 )2012منتشر شد ،بینتیجه بود:
«تا آن زمان که معمر قذافی سوار آمبوالنس و به مصراته 97منتقل شد ،جسد وی بیجان بهنظر
میرسید :هنوز مشخص نیست که آیا همانطورکه برخی ادعا کردند ،وی بر اثر این خشونت
و زخمهای گلولۀ انفجاری کشته شد یا بعدا به ضرب گلوله از پای درآمد».98

درحالیکه تأیید فنی نتوانست حقایق مرگ قذافی را با قطعیت تصدیق کند ،در خبرها
کوشش شد این تأیید به عنوان مدرک معتبر ،بدن او را مجددا به حرکت درآورد .ویدئویی که
شبه نظامیان در صحنۀ قتل فیلمبرداری کردهاند ،یک زیباییشناسی حرکتی را نمایش میدهد که
از حرکات سریع و تشنجی بدنهای-درحال-جان دادن

99

تقلید میکند .این زیباییشناسی

حرکتی در یک عکس تکی ویرایشنشده ،قابهای تقریبا تصادفی ،ناپایدار و منظرۀ لرزانی است
که آشفتگی صحنه را زنده میکند و این شهادت بدنمند را به یک کنش مبهم معلق بین درخطر
بودن و همدستی تبدیل میکند .شاهد گوشت و خون هم ممکن است یک جنگطلب در
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معرض خطر باشد که در گرمای کشنده گرفتار شده است ،اما شاید هم یک شریک جنایت باشد
که تالش میکند نگاه بینندگان را به یک مناسبت تاریخی انتقام جمعی جلب کند.
در هیچیک از پلتفرمهای خبری انتساب به منبعی وجود نداشت ،به جز ارجاع به «شورشیان»
یا «فیلمهای تأییدنشده»100.بنابراین ،این نمونۀ مشاهدۀ گوشت و خون بهجای اینکه مدرکی برای
اثبات حقیقت باشد ،بهعنوان نشانهای برای مجاورت عاطفی با صحنۀ کنش عمل میکند .درستی
آن از گزارش معتبری حاوی چگونگی مرگ قذافی نشأت نمیگیرد ،بلکه ثبت چگونگی
احساس کسی است که در لحظۀ حمله در آنجا بوده باشد؛ یک لحظۀ مخوف خشونتبار و
انتقام منزجرکننده که مرگ را بهعنوان یک کنش دفاعی قاببندی میکند .دفاع چگونه در
مطبوعات انگلیس تنظیم میشود؟ کدام روایتهای خبری مواجهه با این مرگ را مجددا
قاببندی میکنند و چگونه این روایتها بدن قذافی را دوباره جان میبخشند؟
تمامی شش نسخۀ خبر برخط شامل پیوندهایی به این فیلم اصلی هستند و همۀ عناوین خبر
چاپی از قابهای ثابت آن استفاده میکنند101.پنج مورد از آنها تصاویر مرگ قریبالوقوع هستند،
درحالیکه ششمی قذافی را مرده نشان میدهد .صفحۀ اول سه روزنامۀ دیلی تلگراف ،102سان
و گاردین

104

103

از همان قاب ثابت مرد مجروح و خونآلود که به یک سرباز نشسته ،تکیه داده

استفاده میکنند؛ دیلی میل

105

نیز از عکس مشابهی از او استفاده میکند که بهصورت برهنه در

میان اسیرکنندگانش ایستاده است ،درحالیکه دیلی میرر

106

عکس آخر وی را که بهصورت

خوابیده مرده ،نشان می دهد ،انگار در یک فروشگاه گوشت در مصراته است که بدنش در زمان
کوتاهی به نمایش گذاشته شده است .این حضور مداوم بدن قذافی در صفحات نخست ،بحث
زلیزر ( )2010دربارۀ عکسهای «در آستانۀ مرگ» را بهعنوان یک استعارۀ روزنامهنگاری
عامهپسند انعکاس میدهد که از شوک برای اشاره به نمایش توصیف جسمانی و پرهیز از
جنجال استفاده میکنند .به عبارت دیگر ،بدن آسیبدیده و چهرۀ خونین قذافی بهعنوان یک «اثر
واقعیت »107عمل میکند (تایت )336 :2008 ،که حقیقت وحشت بدن را بیان میکند.
با این وجود ،حضور همهجایی

108

گرافیکی بودن

109

بهعنوان مدرک واقعیت در همۀ

صفحات نخست ،بدن قذافی را از طریق یک قاب تخریب ،مجددا جان میبخشد .این قابی است
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که حق این بدن درحال مرگ را دربارۀ حریم خصوصی و حیثیتش انکار میکند و آن را به لحظۀ
هیجانی «نفس کشیدن صرف »110تبدیل میکند -یک موضوع مصرفی برای «حق نگاهکردن»
خودمان .اگر بدن قذافی از طریق گلولۀ انفجاری نارنجک و ضربات و گلولههای سربازان در
میدان نبرد لیبی بهلحاظ فیزیکی نابود شد ،اکنون با در معرض دید جهانی قراردادن مرگش
بهصورت نمادین از بین میرود .این نمایش عمومی آسیبپذیری مفعول ،مجددا جسم تخریب
شده را بهطریقی جان میبخشد که قاب اصلی را با دفاعی بیرحمانه در پلتفرمهای خبری
انگلیس بازسازی و تقویت میکند.
اجماع بصری در مورد مرگ قذافی بدیهی بود ،با این وجود ،چگونه عناوین خبری انگلیسی
در جانبخشی مجدد این مرگ متفاوت هستند؟ به اعتقاد من تفاوتهای آنها را میتوان در سه
مقولۀ متمایز طبقهبندی کرد به این ترتیب که هر یک با یک ادعای اصالت متفاوت روی این بدن
سرمایهگذاری میکنند :نمایهای ،شمایلوار و نمادین

111

(پیرس 1867 ،در آتکین2013 ،112؛

چوالراکی .)2006 ،در مقولۀ اول ،بدن قذافی با آخرین سخنان خودش« ،شلیک نکن» در
روزنامۀ دیلی میل و « شلیک نکن ،شلیک نکن» در روزنامۀ دیلی میرر ،مجددا جانبخشی
میشود ،بهطوریکه مرگ او را در بافتار فوری آن جای میدهد؛ آنچه میخوانید همان چیزی
است که در لحظه ادا شده است .حاکم مستبد لیبی ،آسیبدیده و خونآلود ،برای جان خود
التماس میکند .دیلی میرر مینویسد لحظاتی بعد او مرده بود .در اینجا اصالت نمایهای بهکار
میرود تا آخرین لحظات قذافی را دوباره به تصویر بکشد ،درحالیکه بدن او را به روایتی از
ناتوانی مطلق پیوند میدهد که مستقیما از طریق انگارهسازی 113خبری سخن میگوید .درنتیجه،
قذافی گرفتارشده در این محیط نمایهای 114با یک پیکر عمیقا مردد دوباره جانبخشی میشود .او
بین یک انسانسازی ناخواسته

115

که شخصیت عمومی حاکم ستمگر را با نگاهی اجمالی به

التماسهای ترسانش برای بخشش ،رمزگشایی میکند و تحقیر صریح 116که دیکتاتور را در برابر
مرگ ضعیف و ترسو نشان میدهد ،معلق است.
در مقولۀ دوم ،اختالطی از ویدئوهای متعدد و همچنین عکسهای تکی در آستانۀ مرگ
قذافی از طریق عناوین خبری مانند «فرجام یک حاکم مستبد» (ایندیپندنت)« ،مرگ یک
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دیکتاتور» در گاردین و «نابخشش حاکم ستمگر بیرحم» دیلی تلگراف قاببندی شدند .در
اینجا اصالت نمایهای در کلمات «پایان»« ،مرگ» و «نابخشش» وجود دارد که مستقیما با آنچه
میبینیم قالب میشوند .اما بهموازات آن ،روایتی گستردهتر از طریق واژگان ارزیابیکنندۀ
«ستمگر [بیرحم]» و «دیکتاتور» ترکیببندی میشوند .این اصطالحات مرگ وی را در اصالت
شمایلوار مجددا جان میبخشند؛ اصالت حقیقتی بزرگتر از آن رویداد .قذافی در اینجا دیگر
فقط یک مرد درحال مرگ نیست؛ او معرف هر رژیم استبدادی است .به همین ترتیب بدن او
بهعنوان معرف سرنوشت هر ستمگری مجددا جانبخشی میشود .بر این اساس ،حقیقت این
خبر به یک داستان اخالقی تبدیل میشود که ما را بدون دلسوزی یا همدلی نسبت به چنین
مرگ وحشتناکی ،به تأمل در سرنوشت دیگرانی چون او دعوت میکند« :پایان خونین رژیم
خونین» ،گاردین دقیقا باالی اسم روزنامه میافزاید «این به منزلۀ هشداری برای سایر رهبران
بیرحم منطقه است».
مقولۀ آخر که تنها در «سان» وجود دارد ،یک عکس در آستانۀ مرگ قذافی را با عنوان «این
سزای الکربی 117است »...قاببندی میکند .بهجای اصالت نمایهای که متناظر با واقعیت خارجی
است ،یا اصالت شمایلوار که در یک طبقهبندی عمومی ردهبندی میشود ،این قاب ادعای
اصالت نمادین دارد ،جایی که واقعیت مرگ قذافی متکی به احساسات ملی است .این یک تالفی
مقابلهجویانه برای بمبگذاری لیبی در سال  1988در پرواز پانام در خاک انگلیس است که
 270کشته برجای گذاشت .عبارت «این سزای الکربی 118است» این قتل را بهعنوان انتقام جمعی
قاببندی میکند و «ما» را دعوت میکند تا نه تنها این عمل را بهصورت مشروع بهرسمیت
بشناسیم ،بلکه قذافی را بهعنوان دشمن خبیثی که کشتن وحشیانهاش دلیل عادالنهای برای جشن
ملی است ،مجددا جان میبخشد.
این ساماندهی متعدد ،با وجود تفاوتی که دارند ،بهوسیلۀ یک قاب نسبتاً همگن مشاهدۀ
گوشت و خون همگرا میشوند ،بهطوریکه این همگرایی نه تنها بر پرخاشگری به تصویر
درآمده در فیلم غیرحرفهای صحه میگذارد ،بلکه آن را تقویت و هنجارسازی میکند .عناوین
خبری انگلیس با قاببندی خبرها با روایتهای ترسو بودن ،ستمگری و ارعاب ،قتل قذافی را

 42مجله جهانی رسانه /دوره پانزدهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1399

بهعنوان صحنۀ تحقیر «امپراتور برهنه» ،قصاص برای یک ستمگر و مجازات برای یک دشمن
ملی دوباره جان میبخشند .ضمنا در میان این داستانها ،بدن قذافی متحمل یک روند تخریب
میشود ،آنچه باتلر ( )2004آن را «تخریب نمادین» مینامد :بیتردید قذافی یک پیکر فاقد
انسانیت شده است ،یک «دیگری» افراطی که در مواجهه با مرگ ،ارزش دلسوزی را ندارد.

بدنهاي مقدس
اگر مرگ قذافی دربارۀ تغییرشکل

119

نمادین یک ستمگر باشد ،سربریدن آلن هنینگ

120

دربارۀ

تغییرشکل واقعی یک شهروند غربی است؛ یک راننده تاکسی بریتانیایی که بهعنوان یک کارگر
نوعدوست در منطقۀ جنگی سوریه بهصورت داوطلبانه حضور داشت .این ویدئو که در تاریخ
 3اکتبر  2014منتشر شد ،با مورد قبلی ما متفاوت است .بهجای یک نگاه اجمالی به بدن
همراه با شراکت در صحنۀ خشونت پرهرجومرج ،این نگاهی به کالبد بی سر

122

121

است؛ یک

شهادت صحنهسازیشده که حقیقت آن از نگاه بیطرف یک دوربین ثابت نشأت میگیرد .گرچه
از نظر خبرگی شبکههای غربی( ،این فیلم) حرفهای نیست ،اما با این حال ،ویدئوهای
سربریدنهای داعش «توجه حرفهای کالیبر به نور ،صدا و تثبیت موقعیت دوربین» را نشان
میدهد که یک زیباییشناسی نهادی «عینیتگرا» را در مشاهدۀ گوشت و خون مرگهای موارد
غربی ارائه میکند .123این اتصال جداسازی روح از بدنها

124

در نگاه دوربین مجرم به همان

اندازه انعکاس مییابد که در «وحشت بدن» قربانی؛ و آنگونه که فلیشمن

125

میگوید «یک

سینمای پیچیدۀ ترور» ایجاد میکند که یک بینندۀ جوان دارای دید بصری دانا به شبکههای
اجتماعی را مجذوب خود میکند؛ او دربارۀ ساخت فیلم داعش میگوید« :این وحشتناک است،
اما آنها قدرت داستانپردازی و اهمیت تصاویر را میدانند».

126

با آنکه طبق گفتۀ روزنامۀ تلگراف ،ویدیوی الن هنینگ کوتاهتر از بقیه است و «احساس
عجله» در آن وجود دارد ،اما همچنان از ساختار استاندارد سه جزئی ژانر سربریدن پیروی
میکند :توجیهآوری و قضاوت ،اعدام ،پیشبینی .درحالیکه بخش مقدماتی ،زمینههای قتل را با
پخش ویدئوهای کوتاه جنگی در اخبار غرب معرفی میکند ،بخش میانی شامل اتهامات مختصر
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دولت انگلیس توسط قربانی و مجرم است که قبل از بخش بعد که چاقو را بر گلوی قربانی
میگذارد ،نشان داده میشود .فیلمبرداری کمی پس از نشان دادن این عمل متوقف میشود و
تأیید میکند که زورآزماییهای رسانهای داعش ،مستلزم درجۀ باالیی از بازتابپذیری رسانهای
است که هنجارهای غربی دربارۀ قابلیت دیدن در روزنامهنگاری را رعایت میکند (القاضی،
.)2014

127

ویدئو با قابی از قربانی بعدی ،با هشدار به دولت آمریکا برای اعدام قریبالوقوع

وی ،پایان میپذیرد.
ویدئویی که از طریق بازوی رسانۀ اجتماعی داعش در یوتیوپ منتشر شد ،128از طریق
پزشکی قانونی دیجیتال اطالعات جهانی (دفتر امور خارجه و مشترکالمنافع؛ اف.بی.آی) و
شبکههای رسانهای (جانستن )187-90 :2016 ،قاببهقاب مطالعه شد و راستیآزمایی واقعی آن
تصدیق شد .اما این سؤاالت راستیآزمایی ویدئو نیست که آن را از پلتفرمهای دیجیتال و چاپی
انگلستان سانسور میکند .بلکه وحشت بدن این ویدئو است که بهعنوان یک تاکتیک جهادی
برای ارعاب دیده میشود .ایندیپندنت در  4اکتبر میگوید« :با مرگ آلن هنینگ ،رسانهها
سرانجام نمایش با لحن تروریستها را متوقف میکنند»[ ،ایندیپندنت] میافزاید که« :اطالع مرگ
امدادگر انگلیسی بهعهدۀ روزنامهها است ،نه انتشار تصاویر وحشیگری داعش».

129

بهویژه این یک وابستگی ملی به قربانی نیز هست ،دیدن یک مرد شهروند بریتانیایی و در
معرض رسم وحشیانۀ تخریب جسمانی ،باعث میشود از تعهد خبری پیشین نسبت به «حق
دیدن» مردم تغییر کرده و در مواجهه با وحشت به فعالسازی «ذائقه و نزاکت» منجر شود .جالد
کالهدار و سیاهپوش درحالیکه چاقویی را بر گردن هنینگ گذاشته ،لباس نارنجی زندانی زانو
زده ،چشم انداز متروک ،هشدارهای مرگبار و تصور سر بریدن ،همگی به قابی اشاره دارند که به
روح و روان [بیننده] آسیب میزند؛ آنچه آدریانا کاواررو )8 :2009( 130میگوید وحشتزایی،131
در واقع قابی است که «انزجار غریزی از یک خشونت را برمیانگیزد که صرفاً محتوی قتل
نیست و هدف آن تخریب منحصربهفرد بودن این بدن است».
کدام قاب خبری ما را از آسیب وحشت محافظت میکند؟ اجازه دهید پنج عنوان خبری
چاپی را در  4اکتبر 2014

132

بررسی کنیم ،آنجا که نسخۀ چاپی دیلی میرر در بهروزرسانی،
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داستان متفاوتی با داستان برخط پیشین خود دربارۀ اعدام مینویسد ،133شکایاتی را در صفحۀ
فیسبوک روزنامه برمیانگیزد .134در نسخۀ قبلی  3اکتبر ،نسخۀ برخط همۀ روزنامهها بر انتشار
ویدئو متمرکز بودند اما بدون ارائه لینک به آن؛ هرچند دیلی میل قاب ثابت قربانی زانو زده را
نشان میداد .اما آنها از تصاویری با نمای نزدیک از هنینگ خندان استفاده کردند و کار
بشردوستانۀ او را تحسین کردند ،دربارۀ سندیت ویدئو بحث و این عمل را محکوم کردند .در
نسخههای چاپی روایت مشابهی دنبال شد .135برخالف اخبار قذافی که داستان را از طریق انگارۀ
صریح خشونت تصدیق میکرد ،عمل قتل در اینجا فقط با زبان توصیف شد و مرگ هنینگ در
یک روایت اجماعی قهرمانگرایی شمایلوار 136قاببندی شد .شمایلگونگی ،137استفاده از یک
مورد منحصربهفرد برای ذکر نمونه از یک مقولۀ گستردهتر (چوالراکی )2006 ،است که از
ترکیب خصوصیات برجستۀ فردی ،آلن هنینگ بهعنوان یک شخص با کلیت هنجاری و
نوعدوستی ایثارگرانه نشأت میگیرد .این ترکیب امر خاص و عام ،قربانی را بهعنوان شکلی از
خارقالعادگی روزمره

138

مجددا جان میبخشد .عادی بودن

139

از طریق تصاویر الن هنینگ با

لبخندی در کنار چرخ تاکسیاش در منچستر یا با خانواده و با ارجاع به حرفهاش بهعنوان
«رانندۀ سالفورد» ارتباط برقرار میکند (نمونه در ایندیپندنت) .غیرعادی بودن از طریق عکس
هایی از او درحالیکه یک کودک سوری را در آغوش گرفته [در روزنامههای گاردین ،سان،
دیلی میل] یا ژست گرفتن با وسیلۀ نقلیه خود [در ایندیپندینت] به ذهن متبادر میشود ،هر دو
عکس ،او را بهعنوان یک داوطلب دلسوز مجددا جان میبخشند که برای انجام کار خوب از حد
معمول فراتر میرود؛ و بهصورت یک «قهرمان» [روزنامۀ سان] درمیآید.
درحالیکه این تلفیق امور روزمره و استثنایی ،هنینگ را به نمادی از خیرخواهی تبدیل
میکند ،انگارهسازی آیینهای سوگواری مانند شمعآرایی در محلۀ زندگی او و همینطور
ارجاعات زیاد به ملیت وی [«انآردو انگلیسی» در روزنامۀ سان؛ «دومین انگلیسی» در دیلی میل؛
«گروگان انگلیسی» در دیلی تلگراف] او را به موضوعی برای یادبود ملی ترفیع میدهد .همین
ترکیببندی وحشت با تعلق جمعی است که هنینگ را به یک بدن مقدس تبدیل میکند -یک
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شهید ملی که برای کمک به دیگران جان خود را فدا کرد (بهعنوان مثال ،زیرتیتر تلگراف «الن
رفت تا به مردم با هرگونه اعتقادی کمک کند .)»...
برخالف تشدید انتقامجویی در ویدئوی قذافی ،تقدیس اخبار انگلیس از قربانی بریتانیایی
داعش ،وحشت ناشی از سربریدن وی را از طریق روشهایی تسکین میدهد تا بهجای تقویت،
آسیب را فرونشانده و فضیلت نیکوکارانه را تجلیل کند .در اینجا بدن الن هنینگ ،در تناقض
کامل با فیلم داعش که بهعنوان یک قربانی ناتوان و بهعنوان نسخهای تعالیبخش از سیاست بدن
ظاهر میشود :یک قهرمان شایستۀ بزرگداشت ملی.

بدنهاي فراموش شده
حمله با گاز به گوتا 140در حومۀ دمشق ،141یکی از مخوفترین حمالت شیمیایی در جنگهای
معاصر بود 142که منجر به کشتهشدن تقریبا  1429نفر ،از جمله  426کودک (در  22اوت )2013
شد .143بالفاصله پس از این حمله به بیمارستانهای مختلف دمشق ویدئوهای زیادی توسط
فعاالن غیرنظامی ضبط شد که متعاقبا توسط مرکز مستندسازی تخلفات

144

(ویدیسی- )145 .

یک سایت معتبر بینالمللی از فعاالن مخالف سوری که متعهد به مستندسازی خشونت علیه
غیرنظامیان است -جمعآوری و انباشته شد .این فعاالن از عملکرد سازمان غیردولتی برای
شهادت جنایات جنگی پیروی میکردند (جیوانی ،)2014 ،اما آنها خارج از صحنۀ مرگ نبودند.
آنها بخشی از آن بودند .آنها نگاه خیرۀ در معرض خطر کسی را مجسم میکردند که میتوانست
بهسادگی در معرض رنج بینهایتی باشد که درحال ثبت بود .زیباییشناسی حرکتی این فیلم
احساس وحشت بدنی شاهدی در میان یک فوریت پزشکی را بازتاب میدهد .فیلم با گامهای
سریع ،شامل قابهایی با چرخش افقی در فضاهای بیمارستان و بزرگنماییهای گاهبهگاه روی
افراد قربانی است .همانطورکه ایندیپندنت توصیف میکند «برخی با اضطراب و نفسبریده گریه
میکردند ،برخی با «چشمانی بیحال و خیره» خوابیده بودند ... ،در تشنج ،دهانها کف کرده و
پزشکان با استیصال سعی در نجات آنها داشتند» .مانند مثالهای پیشین[ ،فیلمها] نه بر یک فرد،
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بلکه بر گروهی از افراد متمرکز میشدند ،اما فقط شامل تصاویر (افراد) در شرف مرگ نبودند،
زیرا برخی از افراد سرانجام بهبود مییافتند ،اما برخی دیگر پیشتر مرده بودند.
با فرض مسلم بودن اعتبار جمعآوری کنندۀ ویدئوهای مرکز مستندسازی تخلفات ،سؤاالت
مربوط به تصدیق واقعیبودن این رویداد مطرح شد .آیا این ضبطها واقعی است؟ آیا این افراد
واقعاً رنج میکشیدند یا دردکشیدن آنها بهوسیلۀ شورشیان و به نفع آنها صحنهسازی شده است؟
مانند گذشته ،برای تصدیق اعتبار فیلم ،تخصص فنی بهکار گرفته شد .فراتر از پزشکی قانونی
دیجیتال برای شاغالن رسانه و ارزیابیهای امنیتی دولت توسط ایاالتمتحده و فرانسه ،146برای
اولین بار تأیید اعتبار [فیلمها] ،نهادهای متخصص پزشکی نظیر پزشکان بدون مرز 147در دمشق
یا گروه پزشکی نیروهای دفاعی اسرائیل و دیگران را نیز درگیر کرد که میتوانستند از ویدئوها
برای تشخیص عالئم مربوط به گاز سارین 148استفاده کنند .149درنهایت مؤسسۀ مطالعات امنیتی
اتحادیه اروپا در پاریس 150اعالم کرد که فیلم نمیتوانسته صحنهسازی باشد .متخصصان گفتند:
«واضح است که اتفاق وحشتناکی رخ داده است ،امکان مدیریت مرحلهبهمرحله صحنهها
وجود نداشته است .بهنظر میرسد این فیلم شواهد قانعکنندهای از مسمومیت از طریق
خفگی ارائه میدهد».

151

اما تنها تشخیص روی صفحۀ عالئم مسمومیت نبود که در آزمایش پزشکی قانونی دیجیتال
تأیید شد ،بلکه زیباییشناسی حرکت گیجکننده و بزرگنمایی بدنهای این قربانیان نیز بود که این
فیلم را از واقعیت قانعکنندۀ بدنهای نیمهجان برخوردار میکرد .این فیلم با مصورسازی اضطرار
رنج قربانیان ،نوعی مشاهدۀ بشردوستانه را بسیج کرد که از ما میخواست در کنار فعاالن باشیم،
احساس قربانیان را درک کنیم و مرتکبان جنایت را نکوهش کنیم.
چگونه این بدنها در پلتفرمهای خبری انگلیس مجددا جانبخشی میشوند؟ همۀ شش
روزنامۀ  22اوت  1522013ویدئو را بازتولید کرده و /یا یک گالری عکس ثابت را در نسخههای
برخط خود جاسازی کردند؛ آنها همچنین بخشهای [مختلف] خود را با «جنگجویان مخالف» یا
«شورشیان» پیوند دادند .برای نمونه ،نسخۀ برخط دیلی میرر ،با پرداختن به تخلفی که از [اصل]
«ذائقه و نزاکت» صورت گرفته بود ،با تفسیری طوالنی تحت عنوان «چرا جهان باید این واقعیت
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تکاندهنده را ببیند» 153قاببندی بشردوستانۀ ویدئوی اصلی را قویا انعکاس میدهد .اما تنها سه
مورد از روزنامهها داستان را به صفحۀ اول نسخههای چاپی خود منتقل کردند .بقیه انواع
داستانهای محلی جالب دیگر را برگزیدند.

154

از میان سه صفحۀ اول چاپی [روزنامههایی] که پیشزمینۀ داستان را ارائه میدادند ،روزنامۀ
دیلی میرر از تصاویر نمای نزدیک چهرههای مرده استفاده کرد ،همۀ هشت جسد ،کودکان
کوچک کنار هم صف کشیده بودند گویا خوابیدهاند .عنوان خبری آن« ،اکنون آنها کودکان را با
گاز مسموم میکنند» ،با حروف بزرگ و درشت ،اصالت نمایهای تولید میکند :آنچه دربارۀ آن
میخوانیم ،قتل کودکان است که با شواهد تصویری انعکاس مییابد .این خبر موجب خشم و
غیظ نسبت به بشار اسد بهعنوان قاتل میشود ،زیرا «آنها»ی نامشخص مرتکب جنایت از لحاظ
بصری با تصویر اسد در مجاور ،در ارتباط قرار داده میشوند و با استفاده از زیرتیتر «شورشیان»
در عنوان «شورشیان میگویند سالحهای شیمیایی  1300نفر را کشت» در تقابل قرار داده
میشود .اگرچه هم ایندیپندنت و هم گاردین قابهای ثابتی از مردگان صف کشیده را نشان
میدهند ،اما این کار را در تصاویر وسطی انجام میدهند که شامل چهرههای زنده در میان
کشتهشدگان است .ایندیپندنت «تصویر منتشرشده بهوسیلۀ شورشیان» را تحت عنوان گواهی
معتبر [بدون بردن نامی از منبع واقعی] قرار میدهد ،در قابی که بهصورت تصادفی برشخورده
و پسزمینهای که صورت برخی از مردان درحال راه رفتن یا ایستادن را در اطراف ردیفی از
کشتهشدگان در پتو پیچیده شده در معرض دید قرار میدهد .عنوان آن «نبرد سوریه :تاریکترین
روز تاکنون؟» از اصالت نمادین صحبت میکند :کسانی که به تصویر کشیده شدهاند ،از حقیقتی
مربوط به یک گمراهی شرورانه و ویرانگر سخن میگویند« -تاریکترین روز» .در صفحۀ اول
روزنامۀ گاردین« ،صدها نفر در حملۀ آشکار گاز توسط رژیم سوریه کشته شدند» و از تصاویر
یک چهرۀ مسن که نوزادی پیچیده در پارچۀ کتان سفید را در میان ردیفهای مردۀ آماده دفن
نگه داشته ،استفاده شده است .استفاده از اتهام صریح «حمله با گاز» ،موجب شده مرگ این
کودک در اینجا در مقولۀ گستردهتر «جنایت جنگ» طبقهبندی شود و درحالیکه به حملۀ حاکم
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ستمگر عراق با گاز سارین در حلبچۀ کردستان در سال  1988ارجاع میدهد ،در اینجا با زیرتیتر
«بدترین حملۀ شیمیایی از زمان صدام حسین» ،بر اهمیت موضوع افزوده میشود.
اگر از طریق اخبار با روایتهای مختلف نکوهش [عاطفی (آنها کودکان را با گاز مسموم
میکنند) ،اخالقی (تاریکترین روز) و حقوقی (حمله با گاز بهصورت آشکار ....بدترین حمله از
زمان حسین)] سندیت فیلم گوتا تثبیت میشود ،الگوهای ثابت تصاویر صفحۀ اول ،بدنهای
قربانیان را به روشهای پیچیدهتری دوباره جانبخشی میکنند .حتی اگر همۀ سایتهای برخط،
قاب بشردوستانۀ اصلی را بازتولید کنند ،نیمی از نسخههای چاپی آنها قادر به تبدیل این رویداد
به داستانی در صفحۀ اول نیستند .دقیقا همین انکار است که مرگ هولناک بسیاری از افراد
بیگناه را تصدیق میکند ،همانطورکه عناوین خبری آن را سوگناپذیر میدانند و «باتلر»
( )2009آن را «تخریب افراطی» انسانیت آنها مینامد .در ضمن ،ویژگی مشترک سه عکس
باقیمانده ،قابلیت دیدن کودکان مردۀ ناشناس است .قابلیت دیدن مردگان در بافتار سوگواریهای
آیینیشده ،شناختی همدالنه به این اجساد میبخشد .اما این شناخت ،همزمان با حضور
چهرههای مردگان در صفحات نخست ضعیف میشود .اگرچه همانطورکه میرر استدالل میکند
برخالف مورد قذافی ،انگیزۀ این قابلیت دیدن برانگیختن عصبانیت برای مرگ وحشیانۀ بی
گناهان است ،با این وجود قاب «ذائقه و نزاکت» را که برای حفاظت از قربانیان غربی اختصاص
داده شده است ،نقض میکند .تا جایی که توزیع افتراقی حقوق حریم خصوصی بین مردگان
«آنها» و «ما» نشان میدهد ،قابلیت دیدن نمای نزدیک نمیتواند برای قربانیان «دیگران» که
شایستۀ شأن در هنگام مرگ نیستند ،در نظر گرفته شود .بهعالوه ،این تصاویر جمعی بدنهای
مردگان براساس تعداد زیاد کودکان قربانی ،احساس ترحم ایجاد میکند ،اما این کشتهشدگان به
عنوان «اشخاص» دوباره جانبخشی نمیشوند :ما هیچ چیزی دربارۀ آنها ،زندگی و تاریخچهشان
نمیدانیم 155.در نتیجه تلویحا از ما خواسته میشود از این کشتارهای جمعی وحشتزده شویم،
اما ترغیب نمیشویم که بهعنوان یک انسان با آنها پیوند برقرار کنیم .این جانبخشی مجدد
متناوب و ناگهانی اجساد مرگ جمعی افراد سوری برای قراردادن آنها درون قاب ناپایدار
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مشاهدۀ گوشت و خون ما را به سویی می کشاند که نسبت به آزاردهنده ابراز خشم کنیم ،اما نه
اینکه الزاما با قربانیان همدلی کنیم.
درحالیکه در اینجا کسی که شاهد کشتار بوده ،اکنون مرده است و هیچ منبع انسانی وجود
ندارد که از حقیقت گوتا صحبت کند ،جانبخشی مجدد اجساد سوری به شکلی مبهم ،این
نمونۀ مشاهدۀ بشردوستانه را از موارد قبلی ما متفاوت میکند .شهادت افراد سوری در یک برزخ
اخالقی معلق میماند ،نه مانند مشاهدۀ انتقامجویانۀ قذافی با روایتهای خبری غربی شدت
مییاد و نه همچون تقدیس هنینگ ،بهلحاظ مقولهای با آنها تفاوت پیدا میکند .خشم قانعکنندۀ
ثبت شده در فیلم منبع ،تنها بهوسیلۀ نیمی از رسانههای مطبوعاتی مجددا جانبخشی میشود و
به اینصورت در انسانیسازی مردگان شکست میخورد ،حتی اگر بخواهد در خدمت اهداف
آنها باشد .همین شکست مضاعف است که قربانیان سوری را به اجسادی فراموششده تبدیل
میکند و از آنها بهعنوان تودۀ گمنام قربانیان یاد میشود ،همانند میلیونها نفر که قبل از آنها
دچار همان سرنوشت شده بودند .در این بافتار ،بدنهای فراموششده ،بدنهای نیمهجانی هستند
که نمیتوان انسانیت آنها را مسلم فرض کرد؛ آنها وارد فضاهای تبلیغاتی ما میشوند ،همچون
آتشبازی احساسی خشونتآمیزی که بهسرعت محو شده و از حافظه دور میشود.

تشدید عاطفی :حقيقت فيلمهاي غيرحرفهاي
فیلمهای ویدئویی غیرحرفهای ،یک ژانر مشاهدۀ گوشت و خون هستند که چالش اصالت را در
گزارشگری دیجیتال جنگ برجسته میکنند .در قلب این چالش ،بدن-در-معرض-خطر 156قرار
دارد .زیرا این بدن ،خود یک ادعاکنندۀ حقیقت است (بدن بهعنوان شاهدی برای درحال مرگ
بودن یا کشته شدن در جنگ) ،یک (فرد) سهیم در جستجوی حقیقت است (شاید شاهد در
قتلی که ثبت می کند ،دخالت داشته باشد)؛ و همان ابژۀ مشاهده (بدن قربانیان) .حقیقت فیلم
غیرحرفهای ،گرفتار این پیچیدگی است که هم به شهادت بدن دار ذاتی فیلم وابسته است و هم
بهوسیلۀ آن خرد و خراب میشود.
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من با ترسیم سه مورد از مطالعات ویدئوهای مرگ در گزارش خبری انگلیس ،استدالل کردم
که چگونه این ابهام گوشت و خون در جریانهای خبری انگلیس با استفاده از دو آیین اصالت
بهطورموقت برطرف میشود )1 :پزشکی قانونی دیجیتال یا تأیید فنی رویداد مرگ ،و
 )2قاببندی روایی ،جانبخشی مجدد بدنها و «حقیقت» آنها.
بهصورت گوشت و خون :دیدیم که فیلم غیرحرفهای با دو استعارۀ زیباییشناختی تعریف
میشود ،زیباییشناسی حرکتی بدن در معرض خطر که در عکسهای لرزان و تار دوربین و یا
زیباییشناسی حرکتی بدن که در نگاه خیرۀ خونسرد دوربین و تصویر وحشت بدن ظاهر
میشود .نمونههای هر دو سبک زیباییشناسی در ویدئوهای بدن آسیب دیدۀ قذافی در یک
صحنۀ خشونتآمیز و همچنین در قربانیان سوری خوابیده در کف بیمارستانها وجود دارد.
وحشت بدن که متکی به انتظار خیالی مرگ آهسته و دردناک است نیز مشخصۀ ویدئوهای
سربریدن داعش است ،اما در اینجا زیباییشناسی حرکتی با نگاه خیره و خونسرد یک دوربین که
در ماجرا درگیر نیست ،جایگزین میشود که تأثیر عاطفی زوال بدن را به حداکثر میرساند.
درحالیکه پزشکی قانونی دیجیتال اتاق خبر در هر فرصتی برای اثبات صحت اینگونه
ویدئوها ،از هر تخصصی در موقعیت مکانی ،امنیتی و پزشکی استفاده کرد ،دریافتیم که درستی
حقایق بههیچوجه نمیتواند بدنی را که گواه گوشت و خون است ،درست کند .خواه یک
«شورشی» باشد ،یا یک تروریست و یا حتی یک نوعدوست در ویدئوهای ناشناس با منبع
زیاد 157مثل توییتر 158یا یوتیوب 159که [معموالً] در آنجا ظاهر میشوند .اما کنشگر شاهد تا حد
زیادی ناشناس باقی میماند .این غیبت شاهد گوشت و خون در سه روایت که در فقدان
اعتبارسنجی نظاممند منبع انعکاس مییابد ،شکلی از جداسازی روح از بدن است که پرسش از
اصالت را تشدید میکند و فیلم تلفن همراه را به موضوعی برای مشاجرۀ دائمی تبدیل میکند.
اما آنچه این استفادۀ مداوم از فیلم غیرحرفهای در پلتفرمهای غربی بهطور همزمان تأیید
میکند ،این است که روزنامهنگاری غربی نه بهعنوان یک منبع اطالعات بلکه بهعنوان منبع
«افشاگری »160به شاهد گوشت و خون متکی است (هراری)2008 ،؛ یک منبع بدنمند خبری که
از نیاز به راستیآزمایی حقیقت دوری میکند و مسیر متفاوتی را بهسوی حقیقت ارائه میدهد.
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این قاب بندی روایی است که با استفاده از نوشتن دربارۀ حرکت احشایی بدن-در-معرض-خطر
یا عینیت بالینی وحشت بدن با حروف بزرگ ،این اصالت گوشت و احشاء را در خدمت خبر
قرار میدهد .قاببندی روایی از طریق این سبکهای زیباییشناختی ،تأثیرات بدنی را بهصورت
راهبردی دوباره هدف میگیرد ،بهگونهای که جهتگیریهای هنجاری ،هیجان و کنش نسبت به
مردگان را شکل میدهد؛ نفرت ،همدلی و خشم تنها برخی از گزینههای موجود در مجموعۀ
عاطفی اخبار هستند.
بهعنوان جریان ،مشاهدۀ گوشت و خون از طریق قابها وارد شبکههای غربی ساماندهی
میشود که بدنهای درگیر را در روابط جدید وابستگی و بافتارهای جدید تشدید عاطفی دوباره
جان میبخشند .این عملکردهای نمایهای ،شمایلوار و نمادین اصالت در هر بخش از فیلم است
که تشدید عاطفی را به حرکت درمیآورد .تحقیر قذافی ،161شهادت آلن هنینگ یا همدلی نسبت
به قربانیان سوری ،همه از طریق همگرایی زبان و تصویر اخبار پدیدار شدند تا مرگ-در-
جنگ

162

را روایت کنند و در این روند ،این بدنها را در پیوستگی با جهتگیریهای پیشین

مراقبت قرار داده و مجددا تنظیم کنند.
به یاد آوریم که این جریانها تصادفی نیستند .آنها سلسلهمراتبی هستند .همانطورکه دیدیم،
ابزاری برای مرتبسازی سلسلهمراتبی

163

هستند ،شیوههایی که در آن ،هنجار «شرافت و

شایستگی» منجر به قاببندی صفحات متغیر با قابلیت دیدن مردگان میشود .درحالیکه شأن
بدن هنینگ در معرض دید عموم قرار نمیگیرد ،قذافی بهشکلی وحشی به نظر میآید ،همچنین
که کودکان سوری ناخواسته بهعنوان تودۀ ناشناس بدبخت در معرض دید قرار میگیرند .آنچه
این پیوستگی مشاهدهپذیری را تأیید میکند ،این است که نظم جغرافیای سیاسی منازعات
گزارششده بین یک غرب شاهد و یک جنوب درحال نزاع که ذاتی روزنامهنگاری غربی ،از
طریق کنترل نمادین بدنها عمل میکند.
به پیروی از ایدۀ آشیل ممبه

164

دربارۀ نکروپالتیک

165

یا سیاست مرگ ( )2003که میگوید

عملکرد نمادین قدرت ،افراد را در طول خطوط زندگی شایسته یا ناشایست متمایز میکند،
پیشنهاد میکنم که به همین شکل ،روزنامهنگاری خبری فیلمهای غیرحرفهای بهعنوان یک
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فناوری نکروپالتیک عمل کنند .هنجار «شرافت و شایستگی» در مرکز این نکروپالتیک قرار
میگیرد تا جاییکه قاببندی اخبار مستقیما بر روی بدنهای درگیر نبرد عمل کند و حقایقی
دربارۀ مرگ آنها تولید کند .گرچه غالبا «شرافت و شایستگی» بهعنوان عملکرد «هنجارسازی»166
(سینگر )2005 ،167که تصاویر متجاوز را با حساسیتهای فرهنگی غرب تنظیم میکند ،در نظر
گرفته میشود ،با این وجودچیزی فراتر از یک ابزار قاببندی ساده است .درحالیکه این کار
برای برخی از مرگها مشاهدهپذیری تقدیسکننده را حفظ میکند و برای دیگران زایل میکند،
تمام شاهدان گوشت و خون را بدون کالبد میسازد؛ حق جهانی داشتن شأن در مرگ را برای
قربانیان غیرغربی انکار میکند و به بازتولید روابط جغرافیای سیاسی قدرت بین مردم غربی و
غیرغربی کمک میکند .قدرت دفاع از کشتن قذافی ،سرکوب وحشتزایی پیرامون سربریدن آلن
هنینگ یا خشم تردیدآمیز نسبت به حمله با گاز به کودکان در سوریه ،از منظر نکروپالتیک،
ترکیببندی مشاهدۀ گوشت و خون است که با اجتناب از آسیب مرگ ،ما را بیش از دیگران به
مشارکت بین «ما» و اجساد درون صفحۀ نمایش «ما» ترغیب میکند .بنابراین ما دعوت میشویم
که درگذشت یک دشمن شرور را بدون افسوس تجربه کنیم ،زندگی شهید«مان» را بدون تجربۀ
وحشت ریختن خون گرامی بداریم و حملۀ وحشیانه به غیرنظامیان را بدون سوگواری برای از
دست دادن جان بیگناهان در نظر آوریم.
این نقش نکروپالتیک «شرافت و شایستگی» منجر به زیر سؤال بردن فرضهای کلیدی
موجود در بحثهایی میشود که پیشتر دربارۀ تصاویر تلفنهمراه بهعنوان یک نیروی
احساساتیساز یا مردمیساز در اخبار جهانی مرور کردم .بهعنوان مثال ،در پاسخ به انتقاد کامپف
و لیبس دربارۀ سیاستزدایی 168فیلم غیرحرفهای از گزارشگری جنگ ( ،)2015براساس دیدگاه
نکروپالتیک مشاهدۀ گوشت و خون ناشی از مرگ ،خود عمیقا دارای جنبۀ سیاسی
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است ،تا

آنجا که میتواند برای بازآفرینی سلسلهمراتب تعلق جمعی مورد استفاده قرار گیرد .در پاسخ به
استدالل مخالف دربارۀ فیلم غیرحرفهای بهعنوان یک کاتالیزور برای پیوندهای فراملی ،مثال در
بحث آندن-پاپادوپولوس ( )2014دربارۀ جعل پیوندهای همبستگی ،دیدگاه نکروپالتیک تأیید
میکند که گواهیهای گوشت و خون لزوما روابط جدید همبستگی را جعل نمیکنند ،بلکه
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ممکن است برای قربانیان دور «دیگران» اینگونه باشد و آنچه فاسین

170

آنها را «نابرابریهای

افراطی در وضعیت انسان» مینامد ،بازتولید کنند ( .)502 :2007جانبخشی مجدد نابرابر قربانیان
سوری حملۀ گاز شیمیایی که در بین بهرسمیت شناختن و محوشدگی به حالت تعلیق
درآمدهاند ،بارزترین نمونۀ این نابرابریهای افراطی در بدنها و زندگی انسانهاست که به
صراحت در سخنان رئیس عملیات هالل احمر در سوریه ،خالد ارکسوسی ،وجود دارد:
«شما همۀ آن تصاویر را میبینید و همۀ رنجها را در این مناطق میبینید ،سپس میشنوید که
مردم دربارۀ تصمیمات شورای امنیت و کمیتههای تحقیق صحبت میکنند و شما فکر
می کنید :آیا آنها همان تصویری را که من دیدم دیدند؟ زیرا آنچه من در آن تصاویر دیدم،
مردمی هستند که به کمک نیاز دارند».
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اگر کودکان مرده در میان دردسرهای غربی حضوری نامرئی دارند ،چه اتفاقی برای
پناهندگان رخ میدهد که با زنده ماندن در جبهههای جنگ دوردست و عبور از مرزهای دریایی
مهلک ،ورود خود به اروپا را با گرفتن عکسهای سلفی در سواحل لزبوس 172جشن میگیرند؟
چهرههای آنها چگونه «سخن میگوید» و چگونه در رسانههای اروپایی و آمریکایی مجددا
جانبخشی میشوند؟ اینها پرسش هایی هستند که نیازمند رسیدگی است ولی در این مقاله مجال
پاسخ ندارم.
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