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ودکا ،کليسا و سينما
دو واقعيت بزرگ ،نقش جدیدی برر ننرد ی ق ر ی کرار ر حر

نمرهدا اسرت.

اولی ظههر هشت ساعت کرار در رون دویری ،یمنهعيرت شرروک ودکرا .نرابهدی
انحصررار ودکررا ،ک ر جنررم یس ر

ود بررهد ،انق ر ج را ب ر جلرره انرردا ت .جنررم

هاسررررچار نرررراد ابررررزار ع يمرررری بررررهد کرررر تزاریررررزم را قررررادر نمررررهد عایرررردی
ان یشروبات را نا يز بپندارد ،ی

یيليارد روبل کمچر یرا بيشرچر تفراوت نیرادی

نمی کرد .انق ج نابهدی انحصار ودکا را ب عنهاد ی
ود را ب ر عنررهاد ی ر

واقعيت ب یيراث برد،

واقعيررت ف ر یرشت ،ایررا بررا ی ح هررزی ی ر

ا ررل .تنهررا بررا

فيرررونی قرردرت ق ق ر ی کررار ر ک ر یهلرردی و راا ن ررام اقچصررادی نررهی هسررچند،
ی ررارنا بررا الکليررزم تهسررک کشررهر ،بررا ویررهنک و یمنهعيررت ،اهميررت ترراری ی
یی یابد .ای رویداد ک بهدجر ی «یری هار راد» در قره جنرم ایپریاليسرچی
ح ف شت ،ای واقعيت بنيادی را تغيير نمی دهد کر برانردانی ن رام کشرهری
ک یردم را ب نهشريدد تشرهی یری نمرهد ،یکری ان دسرچاوردهای وهنري انقر ج
است.
ایا دربارا ی هشت ساعت کرار در رون کر ان فيررونی هرای یسرچقي انقر ج
بررهدا اسررت .برر عنررهاد واقعيچرری در ررهد ،هشررت سرراعت کررار در رون تغييررری
بنيررررررادی در ننررررررد ی کررررررار ر برررررر وجررررررهد وورد ،یعنرررررری دو سررررررهم نیرررررراد در
رون شراغرررت ان وظرررایا کار انررر  .نررري

يرررزی بنيرررادی اسرررت بررررای تغييرررری

ریش ر ای در یعيشررت برررای تهسررع و شرهنررم ،ویررهنک اجچمرراعی و یاننررد ود
است ایا ال چ شقک ی

بنياد است .اهميت عمدا ی انق ج اکچ ر در ای واقعيرت
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اسررت کر به ررهد اقچصررادی هررر کررار ر ررهد بر

ررهد سر

ترشير کمررا یررادی و

شرهنم ق ق ی کار ر ب قهر کل یی ردد.
بنررا بررر شریرره قرردیمی جن ر ش کررار ری« :هشررت سرراعت کررار ،هشررت سرراعت
هاج ،هشت ساعت تفریح » .در شرایک حاضر یرا ،ایر

فچر یعنرایی جدیرد بر

هد یری يررد .سرهد بيشرچری ان هشرت سراعت کرار یری ترهاد رشرت ،یری ترهاد
هشت ساعت رهاج را بهچرر ،تميزترر و بهداشرچی ترر سرایاد دهری نمرهد ،هشرت
ساعت شراغت را یی تهاد شرهنگی تر و کایل تر نمهد.
یسررررسلگ سررررر ریی در ایرررر راببرررر  ،بررررا تهجرررر برررر شرهنررررم و ویررررهنک ان
اهميررت بيشررچری بر ررهردار اسررت .ش صرريت کررهد
شررکل یرری يرررد .ش صرريت ی ر

در بررانی وشررکار شرردا و

شرررد بررال وشررکارا برراننمهدی اسررت ان بررانی و

سرررر ریی هرررایش .ایرررا در شرررکل دهررری ش صررريت کرررل ق قررر وقچررری ایررر ق قررر
یاننرررد فرولچاریرررا جرررهاد و فيشروسرررت ،سرررر ریی هرررا و برررانی بایرررد یرررهقعيچی
برجسچ تر را اشغا نماید .ا

ح قل

يرا فرردان برزرگ شرانسرهی ،شهریر ،

ریاضرررررت کشررررری هرررررای یسررررريحی و سررررررکهج غرایرررررز ق يعررررری را رد نمرررررهد و
«شاالنسچری»اک ( Phalansterieکمهد های ویندا) را بر شایدا یندی عق نری و
ررحيح ان غرایررز و نفسررانيات انسررانی بنيرراد نهرراد .ایرردا ی عميقرری اسررت .دولررت
ق ق ی کار ر ،ن ن ایی روحانی اسرت و نر ره رانی .یرا یرردم را همراد هنر
کر بر دسررت ق يعررت سررا چ شرردا انررد و همرراد هن ر کر تهسررک ن ررام فيشرري تررا
اندانا ای ویهنک یاشچ اند و تا اندانا ای ه ینحرف شچ اند ،یی فنداری  .یرا
برای برنای ی حزج و اهرم دولت انق بری یراد در ایر یاتریرا حيراتی انسرانی
ب ر دن ررا نقب ر ی تکي ر

رراهی هسررچي  .اشررچياب ب ر سررر ریی ،فریشرراد حررالی،

ردک و ندا ،یشروع تری یيل ق يعرت انسراد اسرت .یرا قرادری و بر راسرچی
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یچعهدی اس اج ارضای ایر یيرل را برا کيفيچری هنریندانر ترر شرراه نمرایي و در
عرري حررا  ،سررر ریی و تفررریح را ب ر س ر حی برررای ویررهنک جمعرری ،شررار ان
بندهای عل شروشی و یشرج قاقت شرسای ا

ب رایی ی د سانی .

در حرررا حاضرررر یهررر ترررری سررر ح در ایررر راببررر  ،عرررالی ترررر ان هرررر سررر ح
دیگرررری ،سينماسرررت .ایررر بررردعت تماشرررایی سرررر رم کننررردا ،برررا نررراد شرررچاج
یهشقيت ویيرزی بر ننرد ی انسراد وارد شرچ کر هر رز در شرچ تجربر نشردا
اسرررت .در ننرررد ی رونانررر ی شرررهرهای سرررریای داری ،سرررينما یاننرررد حمرررام،
وبجهشروشررررررری ،کليسرررررررا و دیگرررررررر نهادهرررررررای ضرررررررروری تنهرررررررا جز ررررررری ان
نند ی کایرل سرچهدنی شردا اسرت .اشرچياب بر سرينما ریشر در یيرل بر فریشراد
حالی دارد ،یيل ب دیدد يرزی جدیرد و غيرعرادی ،ترا ریسرت ،ندیرد نر بررای
هدتاد ،بلک برای دیگر نگرهد ب چراد دنيرا .سرينما ایر

هاسرچ را بر روشری

یسچقي  ،بصری ،نی ا ،حيراتی کر نيانینرد هريچ يرز ان ی اقر نيسرت کر حچری
النم نيست باسهاد باشد ،برووردا یی نماید .ب همري

راقر اسرت کر ی راق ي

ني عش سرشاری ب سينما ابزار یی دارند ک ین فایراد نافر یر احساسرات
و عهاقا است .ی

نقب (یراد هماد نقب ی تکي

انق بی است کر در جمر ت فيشري
شقرررک یررر

اا برای برنایر ی حرزج

کرر ود رشرت -یچررج ) حا رل یری ویرد و نر

نقبررر  ،بلکررر یيررردانی ع ررري بررررای کررراربرد انرررر ی هرررای ویهنشررری

سهسياليسچی یا.
واقعيت ای است ک یا در شش سا
ای نشاد یی دهد ک ا ر

شچ  ،تصرشی بر سرينما نداشرچ ایر و

راحچا ً نگهیي احم  ،تا ر حرد تن رل و بری سرهادی .

ای سر ح کر بررای اسرچفادا شردد شریراد یری ننرد ،بهچرری ابرزار بررای ت ليغرات
اسررت ،ت ليغررات

ررنعچی ،ویهنشرری و شنرری ،ت ليغررات علي ر الکررل ،ت ليغررات برررای
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بهداشت ،ت ليغات سياسی ،هر نهع ت ليغاتی ک دلچاد ب هاهد ،ت ليغراتی کر قابرل
دسررچره هم ر اسررت ،ج ر اج اسررت و در حاش ر یرری نشرريند و یرری تهانررد ین عرری
سهدوور باشد.
در جرررررر ابيت و سررررررر ریی ،سررررررينما تقری ررررررا ً رقيرررررر وبجهشروشرررررری هررررررا و
یی ان هاست .ی نمی دان ک نيهیهر

یرا فرارید در حرا حاضرر کردام یر

سررينما یررا یرری ان ر ی بيشررچری دارنررد ،یررا کرردام ی ر

ان ای ر سررریای

ر اری هررا

سهدوورتر است .ایا بيش ان هر يز دیگر یش ص است ک سينما با یی ان
برررای اشررغا هشررت سرراعت شراغررت رقابررت یرری کننررد .ویررا یرری تررهاني ای ر س ر ح
بری ن يررر را ترسیي نمررایي  ،ررا کر نر

دولررت ترزار ظرررف نرد سررا  ،شر ک ی

فيچيدا ای ان بارهای وبجهشروشری تسسريد کررد .ایر تجرارت سراالن حردود یر
یيليارد روبل ق باندهی داشت .را ن اید دولت کار راد ش ک ای ان سرينماها
تسسيد کند ای اس اج سرر ریی و ویرهنک یری تهانرد بيشرچر و بيشرچر سرا چ
شهد تا ای ک ب ش کایلی ان ی

نند ی یلی رردد .در عري اسرچفادا ان سرينما

در ی ارنا با الکليزم ،یی تهاند ان ن رر سرهدووری نيرز اهميرت داشرچ باشرد .ویرا
عملری اسرت

رررا کر نر

ال چر وسراد نيسررت .در هرر حالررت ،یاهيرت و یبابقررت

بيشررچری بررا انررر ی هررای سررانیاندهی و تهانررایی هررای دولررت کررار ری دارد تررا
بگ ارید بگهیي ت ک برای اعادا ی دوبارا ی انحصارات ودکا.
سينما ن تنها با یی ان  ،بلک برا کليسرا نيرز بر رقابرت برر یری يرزد .و ایر
رقابت ا رر دولرت سهسياليسرچی را ان کليسرا جردا نمرهدا و برا سرينما یچحرد کنري ،
یی تهاند برای کليسا یهل

باشد.

دینررداری در یيرراد ق قررات کررار ر روسرري عم ر ً وجررهد نرردارد .ب ر واق ر هر ررز
وجهد نداشچ است .کليسای ارتهدکد ی
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بررهد .هر ررز نرر در نفرره عميرر در و رراهی و عهاقررا یررردم و نرر در ا ررچ ق
جزیيات و احکایش با عهاقا درونی یردم یهشقيچی نداشچ است .دليرل ود هر
يررز اسررت  -وضررعيت برری شرهنررم روسرري ی فيشرري  ،شررایل کليسررا هرر

یرر

یی شهد .ان ای رو ،یهق بيداری شرهنم ،کرار ر روسری بر سراد ی راببر ی
ینحصراً بيرونی با کليسا را قب یری کنرد ،راببر ای کر در یشررج و رشچرار او
رشد کردا است .یش صا ً برای دهقاد ،ای قب ارت اق سر ت ترر اسرت ،نر بر
اقر ک دهقاد عمي تر و درونی تر در ویهنا های کليسا شرو رشچر اسرت

ای

 ال چ ر هر ررز نرري ن ررهدا اسررت -بلک ر ب ر ای رننررد ی دهقرراد ،او را ب ر یرر

رراقر ک ر یکنررها چی و سررکهد

نررها چی و سررکهد اعمررا کليسررا نزدیکچررر کررردا

است.
راببر ی کررار راد بررا کليسررا (در ایر جررا س ر

ان کررار ر تررهدا ای غيرحزبرری

است) غال ا ً با رشچار و یشرج نگاا داشرچ یری شرهد ،بر

صرها رشچرار ننراد.

ني

يزهایی ای جا وجرهد

اقراست ک

وویزاد کردد شمایل در ان ب ای

دارد .شررمایل دیهارهررا را تررزیي یرری کننررد و دیررهار برردود ود هررا ل ررت ب ر ن ررر
یی رسد (جز ای  -اشزودا ان یچرج ) یردم نمری هاهنرد ان ود هرا اسرچفادا ای
بکنند .ی

کار ر ب

هد نحمچی نمی دهد ک شمایل جدیدی ب رد ،ایا قصرد ود

را ه ندارد ک شمایل قدیمی را دور بيانداند .ر جرهری یری ترهاد جشر بهرار
را برفرا نمررهد ا رر کير

عيررد فرا

در کررار ن اشررد و کير

دست کشيش تقدید شهد ،در غير ای

عيررد فررا

هر بایررد بر

هرت بی یعنی هاهد بهد .همي قهر

کليسررا رشررچ  ،یررردم کليسررا نمرری رونررد ررهد ی ر ه ی هسررچند کليسررای نهرششررانی
شررررردا ،جمعيچررررری ان یررررررداد و ننررررراد برررررا بهچرررررری ل ررررراه هرررررای شررررراد ،ووان
دسررچ جمعرری

يررز برردی نيسررت -داین ر ای ان ج ر ابيت هررای نی ررایی شناسرران -
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اجچمرراعی کر در کار انر  ،ررانهادا یررا در يابرراد یعمررهلی یهجررهد نيسررت ،هرريچ
ایمرراد یررا کنشرری در کررار نيسررت .در هررر حالررت ،ه ريچ احچرایرری برررای روحررانی یررا
عقيردا ای بر نيرروی جررادویی یراسر وجرهد نرردارد .ایررا هريچ ارادا ی شعررالی هر
برای شکسچ ود ها وجهد ندارد .عنا ر فریشاد حالی ،لر ت و سرر ریی سره
بيشچری در ویي های کليسا دارند .بر وسريل ی روک هرای نمایشری ،کليسرا برر
روی بصيرت ،حد بهیایی (با بُ هر هش ه) عمرل یری کنرد و ان قریر ود هرا
بررر ت يررل تررس ير یری ر ارد .یيررل انسرراد برررای ایررر نمایشرری ،یيلرری برررای دیرردد و
شررنيدد ایررر غيرعررادی ،برجسررچ  ،یيلرری برررای شکسررچ ی ر

نررها چی یعمررهلی

نند ی ،بزرگ و ان بي نرشچنی اسرت و ان دوراد کرهدکی ترا سرني ف چگری دوام
یررری وورد .بررررای وناد نمرررهدد عمرررهم ترررهدا هرررا ان ویررري هرررا و کليسرررا رایی کررر
ان یشرج و رشچار حا رل شردا انرد ،ت ليغرات ضردی ه ی کراشی نيسرت .ال چر النم
است ،ایا تس ير یسچقي ود بر اقليت که کی ک روحي ی شجاعان تری دارنرد،
یحدود است .تهدا یرردم ان ت ليغرات ضردی ه ی ترس ير نمری يرنرد ،ایرا ایر بردی
اقر نيست ک رابب ی روحانی ود ها با ی ه

يلی عمير اسرت بررعکد،

ً هيچ رابب ی روحانی وجهد ندارد .تنها رابب ای بری شرکل ،یکرانيکی و

ا

ساک است ک هيچ تس يری برر و راهی نمری ر ارد ،راببر ای یاننرد یر

رردک

يابررانی ،کرر هرريچ کرررد در ایرر یهقعيررت ،اعچراضرری بررر فيهسررچ برر یراسررر
فرشکها یا دسچ جمعی ،هک کردد ب ووان ،یا دست تکاد دادد ندارد.
ویي های بی یعنا ،ک بر و اهی یاننرد یر

برار ُیردا تلن رار شردا اسرت ،برا نقرد

تنها نمی تهاند ینسهخ شهد یی تهاد ود را ان ریش برکند ،ایا با اشکا جدید
ننررد ی ،سررر ریی هررای جدیررد و نمررایش هررای شرهنگرری تررر .در ای ر جررا د ربررار
اندیش ها ق يعچاً با قدرتمندتری ابزار نمایشی ( را ک دیهکراتي
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است) ب فيش یی رود :سينما .دیگر نيانی ب یررد روحرانی در ل اسری نرباشرت
و غيرا ندارد ،سينما بر

حن ای سرفيد ،تصرهیرهای تماشرایی نيروینردتری ان

روتمنرردتری کليسرراها و ان قریقررت رشررد یاشچ ر در تجرب ر ی هررزاراد سررال بررا
یسجدها یا با کنيس ها ،شراه یی وورد .در کليسا تنها ی
و هميش همانی است ک بهد،
سال بعدی ب شما عيرد فرا

ای سا

درام اجرا یری شرهد

سا بعد ،در حالی کر در سرينما

هرای برت فرسرت ،یهرهدی و یسريحی در سرکاند

تاری ی شاد ،با همراد شرکل ویينری شراد نشراد دادا هاهرد شرد .سرينما سرر رم
یی کند ،تعلي یی دهد و ت يل را برا تصراویر برر یری انگيزانرد و شرما را ان نيران
ب

لي تاالر کليسا

ی یی ب شد .سينما رقي بزرگ ن شقک یی ان ک

کليسا نيز هست .ای جا ابزاری وجهد دارد کر یرا بایرد ود را بر هرر قيمچری بر
نم ووری .
لئهد تروتسکی
 ۲۱ژوئیۀ ۲۲۱۱
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