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 هیادداشت ترجم

 

ها تن ...بودن نیسترا نشنود، الیِق زنده ی فشردهِب آماده و سرگیجههر کس که بوی بم

 مرحله
ً
 ــ آرتو. دهدای گذراست توضیح میجنگی دائمْی صلحی را که صرفا

 

ا برج شدید احساِس یک ردی از که در نخستین مواجهه تنها  راآرتو های متون کارکردتوان چگونه می

 های آرتویم. آیا متنببررا پیش  پرسشاین « معنا»؟ اجازه دهید از خالل مفهوم بیرون کشید گذارندمی

 شانر اعتبابی هایا دقایقی از آن ونمعناخواندن این متبا بی د یا این حق را داردتوانند؟ آیا کسی میمعنادار 

 وپا کند.ها دستپاسخی برای این پرسش ،تدقیِق تعریف ،بهتر ،کند؟ شاید تعریِف معنا یا

شود می اداسنتوان آن را چیزی دانست که به یک نشانه معنا به دو شکل قابل تعریف است. از یک سو می

، بنا به کند. از سوی دیگرا یک عمل را به خود مقید مییابد، یا به عبارت دیگر، یک استفاده ییا تخصیص می

معنا  ،رفتتا انتها پی گ منطق معنادر تعریفی که نخستین بار ویتگنشتاین به کار برد و بعدها دلوز خط آن را 

ر دانداز نسبت به معنا را . او چندین سال بعد همراه با گتاری همین چشمچیزی به جز همان استفاده نیست

فهمیده  یک ماشین در مقام /معلولاثرقدرت زبان تنها زمانی کشف شد که  باالترین»کند: تکرار میضدادیپ 

ای معین دارد... این ایده که معنا چیزی نیست مگر استفاده کند و استفادهشد که اثرات معینی را تولید می

را در  مشروع هایقادر به تعییِن استفاده ماندگارِ درونشود که معیارهای تنها در صورتی بدل به یک اصل می

های نامشروعی قرار دهیم که استفاده را به یک معنای را در تقابل با استفاده هاو آن اختیار داشته باشیم

ست. تعریف هاآن اندازر چشمتفاوت این دو تعریف د «.کنند.دهند و تعالی را احیا میمفروض ارجاع می

 مثال .جدایی معنا از نشانه، به نوعی تعالی کنش نسبت به معنا و زبان باور دارد گرفتِن فرض، با پیشنخست

ی بیروِن جوهر تنها مرتبه»یا « کندکه کنش را مشخص می ،تعالی نه سوژه»نویسد: میترا ـدروننانسی در 

ی میان دال و مدلول یا سطوح اندازی که فاصلهانداز دوم، با اتخاذ چشماما چشم ؛«کنش وجود دارد

. گیردپذیرد، معنا و استفاده را یک چیز مینمیاش ی نظریهپایه عنواِن سی را بهشنامعناشناسی و نشانه

 ارخدادهیِی ای مشترک برای تاگشا، یا صفحهزمین، شالودهداند و میدآوا انداز نخست، هستی را چنچشم

داز انکه چشمحال آن کند،و امر یگانه، امر واحد )خدا، متن، سرمایه، دیگری بزرگ، و...( را بازسازی می ،ندارد

جوش از گانگی درهمجور بس، و بیش از همه با یکستآواتک ماندگاری ناب و هستِی درونم از جنِس دو
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بر حسب  آواچند رویکردمتن در  1.کندآلوپالستیک کار میخطوِط ونشان، عواطف سرگردان، و نامنیروهای بی

 درجات توان یا درجاِت متن تنها با  آواتک رویکردشود، اما در بندی میها، و انواع طبقهها، دستهاقسام، گونه

شود. در اولی علیت عارضی یا خارجی حاکم است، به نحوی که همواره بین علت گذاری شناخته میتفاوت

ماندگار یا ذاتی حاکم است، به نحوی که معلول درون ای وجود دارد. اما در دومی، علیت درونفاصلهو معلول 

ولید آید تا معلول را ت. نه علت از خودش بیرون میای بین این دو نیستشود و فاصلهعلت تولید و ساخته می

گاه آن شده بفهمیم،و نشانه را چفت. به عبارت دیگر، وقتی معنا شودکند، نه معلول بیرون از علت تولید می

 با مفهوم تولید و فرآیندهای تولید طرف هستیم، نه تولیدکننده اهمیتی دارد و نه تولید شده: در فرآیند 
ً
صرفا

، ماند و دیگر، به قول نیچهماندگار باقی میاش درونتولید آنچه تولیدشده همواره نسبت به تولیدکننده

عکس، بر  .باشدکنش، حرکت، یا رخداد  تواند همانمی پس معنا اساسا شود.ه نمیاضاف ایکردهبه ای کننده

 اللتی و معناداری د هاگاه با نظامی از نشانهشناسی تاکید کنیم، آنی میان معناشناسی و نشانهوقتی بر فاصله

ر نه دیگ اثر/معلول ، یعنیاندکنند خارجیمی /نمایندگییم که همواره نسبت به آنچه داللت یا بازنماییاطرف

 مسیری را پوشش می اولانداز . اگر چشمفیگوراتیو استـکه مجازیبلماشینی، ـواقعی
ً
، ه دالدهد که بصرفا

ار را و نوشت شودختم می)سمیولوژی(  شناختیو زبان ، عمومی،شناسی داللتیها، یا نشانهی دالیا زنجیره

، فهمدمی وری، لوگوس، کلمه()گفتمان، گفتار، کالم، سخن ی دیسکورسو درون سیطرهزبان  یدر گستره

اع و انو نه با ،که نه با دال یا مدلول دهدوخورد نیروها مجال فعالیت میای از زدانداز دوم به شبکهآنگاه چشم

شناسی غیرداللتی، کارکردشناختی، و تر با نشانهکه بیشبل، دواینمتقابل میان  هایبازیاقسام 

ایِق و دق الی خطوِط زندگیو نوشتار را هیچ مگر حرکت در البه شناختی )سمیوتیک( سروکار داردغیرزبان

 .معنا همان استفاده است به چه ترتیبی باید تشخیص بدهیم که .داندنمی دیسکورسیوشضد

افتادن  جای تواند رویکردی صحیح نسبت به متن اتخاذ کند و بهانداز دوم میتنها چشمرسد نظر میبه 

های ها، و شیوهها، سیالندندهچرخ) متنکردِن کار های هرمنوتیکی، پایان و بازیی تفسیرهای بیدر وسوسه

امین بنی یانداز با پروژهچشم را تشخیص دهد. این (اشزداییکلیشهها و جایینابهاش، جاییبهجاحرکت و 

ی هارزش استفاد»رفتن به سوی یک پیشرا هدفش  وقتیهمراه است  نیز ی تولیدکنندهمنزلهمؤلف بهدر 

دانیم به عکسش شرحی بیفزاید که آن را عکاس را ملکف می»: کندمعرفی میبرای متن یا عکس  2«انقالبی

                                                            

های ی تفاوتآید، بل این است که همهدر معنایی واحد و یکسان به صدا درمی هستیاین نیست که  آواییتکدر واقع، امر اساسی در . »1

ها یکسان مندیی این حالتبرای همه هستیآورد. اش  را در معنایی واحد و یکسان به صدا درمیهای ذاتیمندیتفردبخش یا حالت

ند. ها برابر نیستمندیاست، اما خود این حالت« برابر» هامندیی حالتبرای همه هستیها یکسان نیستند. مندیاست، ولی این حالت

شموِل آوا یکسان ندارند. ذاِت هستِن تکها معنایی آورد، اما خود آنها را در معنایی واحد به صدا درمیمندیی حالتهمه هستی

که  طوردهند ــ درست همانتغییر نمی ها ذاتی یکسان ندارند و ذاِت هستن رابخش است، در عین حالی که این تفاوتهای تفردتفاوت

، «مسیر»ماند. برخالِف پیشنهاد شعر پارمنیدس، نه دو همان سفید باقی می حال ذاتاشود و درعینرا شامل میهای گوناگون سفید شدت

ها را شامل ترینهشدگذاریترین، و تفاوتترین، متنوعی حاالتش، از جمله گوناگونوجود دارد که همه هستیبرای « صدا»که یک 

 هستیآورد فرق دارد: آید، اما آنچه را به صدا درمیآورد، به صدا درمیدر معنای واحد و یکساِن هرچه که به صدا درمی هستیشود. می

 دلوز(تفاوت و تکرار، « )آورد.تفاوت را به صدا درمی

در مارکس به همان صورتی ترجمه شود که در  use-value رسد بابت برخی مالحظات نظری و عملی بهتر باشد که مفهوم. به نظر می2

قادی طور نظریات انتمارکس و همین«. ارزش مصرف»و نه « ارزش استفاده»اند، یعنی معادل با مارکسیستی به کار رفته ترمتون قدیمی

معادل  consumptionهای نظری با جریاندر تمامی  ین واژه تقریباا. اندتاکیدات مفهومی زیادی داشته« مصرف»نیم قرن اخیر بر مفهوم 
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زگان به رم ، یورشاز این منظر. «دهد به آن ای انقالبیارزِش استفادههای باب روز خالص کند و از بند کلیشه

مترادف  مقاومتـمقاومت یا هنرـها از راه ادبیات)رمززدایی و نه رمزگشایی( و خالصی از آن های هرروزهنشانه

 های متن سر و کار دارد و بهانداز تنها با کاربردها و استفادهاین چشم کردِن ارزِش استفاده.است با انقالبی

: کشدبهای مشروع یا نامشروع از یک متن پیش استفاده تواند معیاری برای تشخیصمی دلیلهمین 

اش یهای داللتظرفیتهایی نامشروع که با مقیدکردن متن به های انقالبی و مشروع، یا استفادهاستفاده

بت گذاری مثهای مشروع با معیارهای ارزشکنند. در استفادهتعالی را احیا می وری را آغاز و متعاقبامفسررنج

گذاری منفی و متعالی سر و کار داریم. در های نامشروع با معیارهای ارزشگار و در استفادهو درونماند 

تن های پیشینی نسبت به مها و انگارههای مشروع وضعیت خود فرآیندهای تولید متن مقدم بر ایدهاستفاده

هم جراحاِت گوشتش ف ادبیات با مادیت و چندان محل بحث نیست. هم دیگرمعنا متنیِت متن  به ایناست، و 

مسئله در این حالت بر سر اتصاالت/انفصاالِت  .اشهایی داللتیها، و زنجیرهها، پدرنامپدردالشود، نه با می

رون ماشینیسمی در بیبه چه درون چه ماشینیسمی تولید شده و متن با/از فرآیندهای دیگر است: این متن 

هایی از سرعت، شتاب، و گسلد؟ چه شاخصمی صلبیسطِح متعالی و شود؟ از چه وصل می از خودش

ه سازی، از تبدیِل ادبیات/نوشتار بو حافظه گراییخانوادهاز  ویر طفره مشغوِل  تا چه اندازهدیگرگونگی دارد؟ 

 خواندن ،منظراز این  ؟ محورهای شدت و دقایق تکینش؟هایش چطورتونالیتهاست؟  «راز کوچک شخصی»

از حیث  های عارضی نیست.ها، یا حتی علیتها، شکافها و مدلولمتن تالش برای فهمیدن نسبت دال

لی، ک/جزئی نادقیِق و های ناکارا میان هر کدام از جفت نسبت مفهومیبه نباید دیگر حتی متن را نظری، 

اندِن داند که خومتفکری می اولین به همین خاطر اسپینوزا راآلتوسر  وارد کرد. حکومت/فرهنگ، مردم/تاریخ

ی ارجاِع فلسفعنوان نقطهاعتباِر متون مقدس به تواندمیرساند و از همین راه میمتن را به قامت یک مسأله 

داهای تا ص بر سر استفاده و کاربرِد آفرینشگر از نیروهای متن است مسئله صرفادر خواندن کند.  باطلرا 

الی در البه شحرکتی ناپذیرش، شیوهو دقایق درک ها، لکنتشکلمات، خردفواصل میان اشنشنیدنی

                                                            

 consumptionبا ارزش مصرف و  use-value گرفتنیکی. طور فهمیده شده استشود و در فارسی هم عمال در اغلب موارد اینگرفته می

افتد، ترجمه یا تألیف هم فرقی ندارد( باعث غفلت متون مرتبط با مارکس می در اغلب متون نظری معاصر، خصوصا با مصرف )اتفاقی که

ر ت. مسأله بغرنجهاایها و قارهپسامارکسیست مارکس هم در نظریات معاصر، خصوصاشود، هم در ی مفهومی مهم میما از چندین مسأله

تباه . این اشروندراف یا بافت، و در کنار چند مفهوم دیگر به کار میشود که هر دو مفهوم در دقایقی از متن، با هم در یک جمله یا پاراگمی

« ادهاستف»، و، از سوی دیگر، در قبال مفهوم در ترجمه «ارزش مصرف»و تقلیلش به « ارزش استفاده»سو، در قبال مفهوم  یکیا َخلط، از 

(use( و مصرف )consumptionتوأمان هم نتیجه ،)س اش در تفکر مارکی طبیعیی تکین چیز و خصیصههی عدم تمایزگذاری بین مشخص

اش ی مفهومیی گسترهساز از مفهوِم استفاده که آنرا همواره به مصرف و همهی فهمی کاپیتالیستی و همگوناست، و هم نتیجه

ند تا کارا کاربرد را مراد میزند و از استفاده آشکی انقالبی عکس یا تصویر یا متن حرف میاستفادهبنیامین هم از ارزش کاهد.فرومی

مندی، هدف، غایت، سودمندی، کار، استفاده، و این دست واژگان را هایی مانند فایده، فایدهمصرف. یا باتای، که گرچه از اساس انگاره

ای سرگشاده به رفقای مقالهداند، اما در نامهساز و فاشیست میهای همگونها را از حیث روانی ابزاری در خدمت رژیمکند و آنرد می

ا نمایی یا گه یکند. اینکه مثال پستقاعده( دفاع میهمان )تکین، بیی امور دیگرگون و نااین«استفاده»گرایش از ارزشاشتراک

ستجو جتواند بدون اینکه واالیش یابد انقالبی شود، یا فانتاسم ساد چه اشتراکی را در سطح فسخ چه منطقی ستمدیدگان یا فقرا چطور می

اش، استفاده )مبتنی بر تکینگینظر این ادعایش دقیقا بابت وقوف مفهومی اوست به کیفیت دیگرگون یا ناهمگن ارزشکند. بهمی

وری، نیروی بالاستفاده، در سرحد، ورای حدود شخصی( و کیفیت ارزسازی، ضدفایده، ضدکارآیندی، ضدبهرهگذار، ضدهرگونه همتفاوت

مندی ارزش، مدافع خیر عمومی، کار همگانی، خانواده، مدرسه، دین، ارز عام، در پی قاعدهمبادله )مبتنی بر همهمگون یا همگن ارزش

کند(. پس مصرف ابدا همان استفاده چیز را همسان میالمللی که مطلقا همهارتش، کشور، دولت، و اوجش یعنی بازار، بازاری ضرورتا بین

 ها را در سطح مفهومی هر متفکری بسیار جدی گرفت.مصرف نیست. باید این ظرافتده اساسا ارزشاستفانیست و به همین سیاق ارزش
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در مناسباتی گشوده با خارِج  ها و انسدادهایششدن اش به شدِت خارجی،گوییی آرینحوه ،خطوِط زندگی

، اختیارکردنی برخورد، سبک گزینش، اسلوب جراحی، ی مواجهه، شیوهنحوه :تاگشایی و عیان شود متن

در، همواره منهای پهمیشگی،  تن، کاستن، کاسزمانی دیگرـکردن به فضابسا پرتابن، و چهکشیدبیرون

 .دکنباور یا باورمبنا تغذیه میبرد یا از امر گله، منهای سوژه، منهایی هرآنچه به تعالی راه میمنهای دال

ید نشده نمادین تول نسبتیاز راه  ،فردی تعلق ندارد پیش به سوژه، به یک سوژه، به امرمتن پیشا پس

در  کهبل گر نیستندارد چون قائم به اگو، خود، یا دستگاهی سلطههیچ شکافی هم سوژه  حتی خود، است

لیت، تر نوعی فعابیش رو، و از ایندشومی /تولیدساختههای ماشینی بندیجمعی بیان یا سرهم عوامل بطن

 رابت داردقسوبژکتیویته ی انگاره تر بابه همین خاطر بیشو باز  ،معلوِل ماشینی استاثر/حرکت/جنبش، یا 

تر در بیش اندازگرایشطور که مفهوم سوژه در الیبنیتس بابت کیفیت تکین، بیانگر، و چشم، همانسوژهبا تا 

 ی کارنتیجه هممتن  و در نتیجه، پیوند مفهومی با سوبژکتیویته است تا با معادل رایج موضوع در متون او

واند پسماند ت. متن مینیستشده دار، و تثبیتپذیرفته، هویتمتعین، شخصیتای فردی، یا یک سوژه سوژه

ه نه تنها کباشد  مفروض ماشینیسم یک یوساز بازیگوشانهسوخت یپارهوار و تکهقطعه داد یا عاقبتیا برون

 (پنهان یا آشکار )در هر سروشکل اشبازتابی سوژه/ابژه و دستگاه کنددکارتی  هیچ پاسخی به مکانیسم

، تا یردگبندی ماشینی مفروض در نظر میای سازنده از یک ترکیبمؤلفه را صرفا نویسندهکه دهد، بلنمی

ماندن دست بکشد، ذره /بودن، تا نویسنده از مؤلفرا براندازد (author( در مؤلف )authorityگونه اقتدار )این

 آرایش یا وضعیت این وندر  بتواند در صورت امکان، که، ترتر و بزرگماشینی سریعای درون دنده، چرخشود

ه راه ب راچیزی  ی متفاوت و دیگرگون،برسازنده ی و تکوین با دیگر عوامل و عناصربنددر مفصل ،مفروض

هیچ او  ود،نویسنده ش تانویسد نوشتن ندارد، او نمی قصدنویسنده  .را گذر دهداشتدادی جریانی  اندازد یا

چیزی عجیب و ها داستان زندگی آرتو، بکت، باروز، و کرواک نیز همین است. آنندارد.  بر نوشتن ادعایی

 به همراه را با خود« تهدید مرگ و آغوش زندگی»آور که لاند، چیزی هوزندگی درک کرده نشدنی را دردرک

میل و گسست از دقایق متعالی و مولی آن )خانواده، دولت،  ا به شدیدترین فرآیندهای مولکولیها ر و آن دارد

اپذیر ن. امر درکدهدوارگی( سوق میهر گله، هر نسبت سرکوبگر، هر شیار ادیپی، اخالقیفرهنگ، مناسبات 

و  (ضدادیپ) شودمولکولی می ماهیتاخود درک نیز  توأمان کهشود درک میای در آن لحظهضرورتا 

ها، که همواره با نمودار شدتولی یک نمودار،  ،گرددای برای ادراک مولکولی ترسیم میای/نقشهصفحه

ه ، نیرویی کشودافتد، و با امر واقعی )نهفته( منطبق میشود، به راه میاش توصیف میترین وهلهخارجی

ی و صفحه کند،ها میگذاریسرمایه، میدان اجتماعی نیروها را آیداز بیرون قاب، صفحه، کاغذ می ضرورتا

 زند.رش میب استفاده، برای استفاده، ه، حینسفید را پیش از استفاد

زدیدن د «شرِط »به  بنویسد، او ضرورتا دزد تای مولد یک متن را پی گرفت. ژنه می«تا»پس همواره باید 

ه شرطی ب ماشین نوشتار او ضرورتا نویس هم نیست.او دزدی خاطره ی دزد نیست،نویسد. او یک نویسندهمی

ن همین ی میاسارتر، در لبه پیرو نقد گتاری بر قرائتافتد که عمل دزدی پیوسته انجام بگیرد. ژنه، راه می

 یعنی. توانایی دزدی برای ژنه شرِط امکان نوشتار است. های دزدروزنوشتدزدی و نویسندگی قرار دارد: 

ِی سفر باید راهکرواک مگر در نسبت با امری بیرون ادبیات.  افتداق نمییا اتف شودممکن نمی هرگز ادبیات

تد، بندی مفروض به راه بیافشود تا به چیزی دیگر چفت شود، تا در نتیجه چیزی ناشناخته درون یک سرهم
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ا نوشتارش در نسبت ب های ماشیندندهچرخ سرانجامشود، تا بلغ، زن، مبارز، مولکول، یا محو تا در نتیجه م

ست پافشاری بد نیبه حرکت بیافتد.  ادبیات، ای متقابل با نیرویی خارجرابطه و در یک زندگی شدید و پرتوان

اِت مناسب درون الفعای امتدادی عدهیک نویسنده از سیروسفرهای کنیم که آثار کرواک بازگویی خاطرات 

نیروهای ضدحافظه، قوای فراموشی، و دقایق اشتدادی با  نیست، این آثار اساساشده شده و شخصیفردی

گذاری ترین دقایق تاریخ نوشتار را نشانترین و اشتدادیروند و به همین خاطر بخشی از غیرشخصیپیش می

 حفلیمسازد، یا رمزورازی خانوادگی یا ی شخصی داستان میاند. نباید گمان کرد که او از مشتی رابطهکرده

ش، نسالنبرعکس، او و هم سازد؛ کامالفضیلت می رنجوریدهد، یا از روانزی ادبیاتش قرار میی مرکرا هسته

، «و... و... و...»، «واو» و وضع منطق« همانندی/هویت»، منطق «است»ز، با یورش به منطِق همچون بارو

ی سرتاسر ــ ضمن تولید اثرات هنگامی و آزمونگری توانستندگویی به نابهحرکت از میانه، آری

شناختی، ادبیاتی ضدمعرف ش را کرده باشند ــقصدکه آنهایشان بیشدتاجتماعی از روی ـسیاسی

رین نیرو، با تترین و خارجیشناختی، تراگذر، ماشینی، و غیرانسانی ابداع کنند که با غیرشخصیضدهستی

بات مناس سازییچ ربطی به درونیکند، که هعواطف غیرانسانی، فراانسانی، مادون/مافوِق انسانی کار می

بال گذاری در قهایی انسانی بس بسیار انسانی ندارد. این تفاوتیافته میان شخصیتدار و فردیتهویت

د که انهایشان گفتهجا در گفتگوها یا مصاحبهاصطالح بیت هم صادق است. باروز و کرواک جابهجریان به

به  این برچسب از راهنامد ندارند، با آنچه می ا جنبش بیتنسل بیت یهیچ نسبتی با آنچه تاریخ رسمی 

و  ناپذیرهای نامتفاوت سیاسی درآمده و عمالو کالن ای،، گلهدولتیی روایتی دولتی، شبهمصادره

ی
ّ
ز رهسپارشدن ا»ها فروکاسته است. شباهت رسمی و ماژور/اکثری بهرا به نفع یک نامگذاری  مینور/اقل

میانه، آمدن و رفتن، و نه آغاز و انجام. ادبیاِت آمریکایی، و پیشاپیش ادبیاِت آمریکایی، این میانه، از خالِل 

دانند که چطور بیِن چیزها حرکت کنند، ها میکند؛ آنتر آشکار میسوگیرِی ریزومی را تا حدی حتی عظیم

آغازها  ها وخالص شوند، و پایانها شناسی را سرنگون کنند، از دسِت بنیانرا برقرار کنند، هستی واومنطِق 

یانگین وجه یک مهیچدانستند چطور کارکردشناسی را تمرین کنند. میانه )محیط( بهها میرا خنثی کنند. آن

ه از یک شدنی کگیرند. بیِن چیزها نه نسبتی محلینیست؛ برعکس، میانه جایی است که چیزها سرعت می

وعی سوگیرِی ُپرشیب، حرکتی تراگذر/مورب است که هر چیز را کاماًل چیز به چیز دیگر برود و بازگردد، که ن

 «یردگزند و ضمِن میانه سرعت مییهایش نقب مدارد، جریانی بدوِن آغاز یا پایان که به کرانهاز میان برمی

ئتش اکند طوری که، بنا بر قر این افق به زبان بالنشو با نوعی خطاب خارج عمل می .(دلوز و گتاریریزوم، )

وعی ن از مارکس، با پایان ازخودبیگانگی انسان، پایان درونیتش، پایان ماندنش در وضع انسانی یکی است،

اگو، ن بیرودین، بیرون دولت، بیرون خانواده،  بیرون، یا گریختن است زدنبه بیرون خطاب خارج که دعوتی

به قول  ،این فهم مشترک که با نزدیکی احساس ست، یعنیو به همین دلیل نوعی امتناع و همزمان سرپیچی

 اصطالح سیاسی دارد.تری از هر انقالب بهاهمیت بسیاری بیش (self) ی خوداستحالهباروز، 

 و دنساز می اشبرخالیهای و بازیی آشوب تکثیرشوندههمواره متن را همواره خارج متن، تکثر پس

ا ی د: نویسنده ذره یا اتمکننزدایی وارد میشخصیت جربیاتخود نویسنده را به حادترین و شدیدترین ت

ها، دست صلبیتگونه از تا این، انضمامی بندییک سرهم ای دروندندهچرخشود، می میل نوکلئوِن 

گر دی .برسد مرگ زدایی تا سر حدشخصیت جوریک و به خالص شود مؤلف یانگارههای اقتدارها، و سرکوب
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نیروی  تواناهمیت است، تنها میآغاز بدانیم، مؤلف هم مسأله نیست، متنیت بیی توانیم متن را نقطهنمی

آن را و  ،رفترا پی گ ی زندگی بر سوبژکتیویته بر اندیشه«تا»زند، رش میی، نیرویی که قاب را از خارج ببیرون

ای تنانه بر هعصب و تنش ارتعاشات زند، شدت تفسیرپذیر نیست.رش می. شدت تنها بدریافتبا قلب  الزاما

 سمیولوژی منوط چون، ندنکد و حتی آن را مشروط مینظرفیت داللتی یا هرگونه مفسررنجوری تقدم دار  ره

دت، عاطفه، بودن )شبه سمیوتیک است، چراکه امر گفتمانی )زبان، بازنمایی، داللت( وابسته به غیرگفتمانی

ی هو بازنویسی هم /ماژورریـکالن/اکث نگاری دقایقتاریخدیگر نه پس  .شودو از آن ناشی می ارتعاش( است

نگاری دقایق که زمینبل، هایشتکومو ح موجود دولتی مردمشبهوار و گلهغرغرها و ادعاهای 

 
 
پیامدهای  .هایشدر راه و اقلیت مردم نشدنیدرک هایبازیها و اللو آفرینش سکوت /مینوریـُخرد/اقل

 شمتون توان هم در حیات آرتو و هم در حیاترا آشکارا می و پیش از آن به زندگینوشتار چنین رویکردی به 

 بدن»، همان «آمریکا نیسرطا بدن با لعن»او  :پی گرفت ، یا در مقام جادوگری،سیاستـآزمونگری یمنزلهبه

 ربه هیتل آوراعجابای نامهدر و کند آغاز می دلوز و گتاری(چگونه بدنی بدون اندام بسازیم؟، ) «پول و جنگ

تان بودم، کمی برلین، در یکی از بعدازظهرهایی که همراه در کافه ایدر 5332آقای عزیز، در » نویسد:می

ای های نشان دادم که فقط نقشهای بازرسی را روی نقشهایستکه قدرت را به دست بگیرید، به شما پیش از آن

زوری که هدفش را سدکردن تعدادی از مسیرهایی قرار داده های بازرسی علیه من، ، ایستجغرافیایی نبود

به گاز ها برداشتم! پاریسی های بازرسی را که گذاشته بودمایست آن امروز !بود که شما نشانم دادید. هیتلر

 بفهمید که این نامه نه دعوت یا فراخوان .ند. قربان شما، آ.آنیاز دار 
ً
 هر که بیش از ،ــ پ.ن. آقای عزیز، لطفا

در مقام  ارگانیسم مبارزه با، /اگوخود انهدام. (5372، اکتبر 3، شماره کاز کمون) «چیز یک هشدار است

مین، ز سرطانی حمله به بدن رهایی از انقیاد اجتماعی و اسارِت ماشینی، ،بندیو مملؤ از چینه رژیمی متعالی

زی ، بازسامسلط باورـگریختن از عقیدهگویی به آشوب ذهن و ، آریتهیکامل و نه  بدِن بدون اندام ساختن

ا واسطه باتصال بی، (سیگوری)در تجارب پیوتی،  ماندگاریی درونمشترک یا صفحه ی زمینوقفهبی

 اندامیب بدن های شدتترسیم نقشهبینی، غیب(، ، یا حکمقضاوتیا از داوری ) یخالصسوسیوس، 

مقام  رد های مورد نیاز پاریسیگازهاها و آستانهسرحدها/ در مقام ی بازرسیهاایست موقعیت وضعفاشیسم، 

، نمت یاستفاده ارزش ی قرائتبر سر نحوه عمالمسأله . انضمامی کامال واقعی، کامال ها،ها/سیالنجریان

 هایش است.ی شدتو ترسیم نقشههایش، سازی دیگرگونیو پیاده ها یانیروگذاریتشریح 

دهد. در نیروشناسی در نیروشناسی متن هم نشان میخود را انداز همین افتراق بین دو چشم

ماندگار که با هر نوع تعالی سرستیز دارد، تاثیر و تاثر نیروها از یکدیگر جدا نیستند. به عبارت دیگر، نیرو درون

گر هرگز ین در مقام نیروی کنشآورد، و بنابرادر هر لحظه پیامد نهایی یا هدف نهایی خود را به چنگ می

مند نیست، همواره در فرآیندی خودآیین قرار دارد، و هر لحظه همان است که باید باشد. به زبان دیگر، غایت

و دقایِق  ی خارج«تا»ای برای و صفحه/نقشه ماندگارندمعلول و علت، یا تاثیر و تاثر نسبت به یکدیگر درون

. با اتخاذ رویکرد آورندفراهم می (اشنگارانههای جغرافیایی یا زمینو عرضها طول) اشاشتدادی و امتدادی

اب، تاثیر ی سطح کنش نهنزلمگرفتن سطح تعالی بهو نشانه یا معنا و استفاده، و درنظر اول، یعنی جدایی معنا 

ترتیب، به  به ایند بود. افتد و بنابراین اصل با نیروهای واکنشی یا نفی خواهنتیجه از نیرو جدا میدر از تاثر و 

ذ کله زد. پس برای اتخاکاف فرضی میان معنا و استفاده سرو جای کاربردشناسی صحیح متن، باید با ش
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و تاثر و  الزم است تا به نیروشناسی متن امراثر را بیرون بکشیم و برای این  کردکار انداز دوم، باید بتوانیم چشم

رسد . به نظر میکندها پیروی میها، و ارتعاشها، لرزشها، تنشکه از منطِق شدت تاثیر این نیروها بپردازیم

. تناز جهت نوش اول بتوان به متنی همچون متن آرتو با استفاده از همین تاثیر و تاثر از دو جهت نزدیک شد.

، که شز علتی جداافتاده اازنمایی معلولتاثرها طرف نیستیم، یعنی با ب ، با بازنماییمتورسد در این به نظر می

 ترشجا بیبرعکس، اینشود )علیت عارضی یا خارجی(؛ رسانی میآید و قابل هماکنون به قالب کلمات در می

دن ب بر همکند و اش را حمل میواسطهتاثر بی هم که، روبرو هستیمکردن خود تاثیر با حاضرکردن یا ارائه

ای از حین خواندن با مجموعه همخواننده . از جهت خواندن دوم. گذاردمیتأثیر نویسنده و خواننده 

ه بر گیرد کرد خود تنش و تاثیری را پی می کهشود، بلهای ارادی تاثرهای برجای مانده طرف نمیبازنمایی

خواننده ها، ها یا حتی تنششدت شود، به ورودی: خواننده به مجرا بدل میردی برنهاده است همخود آرتو 

ای تازه درون به نقطه همخودش  از این منظرکند و دستکاری می همخواند، او با خواندن مجراها را نمی صرفا

 (to represent) بازنمایِی  عوِض را،  (affect)آرتو این تاثیر  . به عبارت دیگر، متندشوزدوخورد تأثیرها بدل می

های همین دلیل بتوان متن . شاید به(to present)دهد کند و ارائه میواسطه حاضر می، بی(affection)تاثرش 

ها به قهقهه بسا خود آرتو هم حین نوشتن آنو چه، و لرزید؛ ها قهقهه زدهمراه با آن راستیبهآرتو را خواند و 

 ر هیئتد ی بازگشت ابدی راکه اندیشه وقتیماریا، همان نیچه، در سیلس مانند؛ ، و لرزیده باشدافتاده باشد

ذیر، پمعقول، منطقی، مسئولیت ساز،درون مِن سخنگو، مؤلف،»که ای دقیقه؛ کرد سساحا مکاشفه/شهود

های ها و شدتعاطفهشود و منحل می« انسانی خو،دین فاعل، سرکوبگر، مبنا،دانشمعتقد،  کارا، اگومحور،

 ...شدن، مولکولیـشدن، دگرـانسانی، غیر با دیرندهایی مافوق/مادوِن دیرندغیرانسانی )ـغیرداللتی

یا  «او پرزنتیشِن »: افتندبه جریان می شخِص غایبضمیِر سومدر بستر  شدن(حیوان ...گرگ ...سوسک

 ؟«من رپرزنتیشِن »

 آرتو را مد نظر قرار دهد، /سلِف که خودباتای در یادداشتی غریب راجع به آرتو بیش از آنجالب است که 

 و، یای بین من آرتو و خود آرتکه به فاصلهباتای نه به آرتو،  انگاررود، میشخص آرتو به سراغ وی با ضمیر سوم

ی من و خودم قرار دارد، همواره یی که در میانه« او»همان  پردازد: او ــشخص و غایب آرتو میهمان ضمیر سوم

، ندکرا حفظ می «وضعیت اسمی خاصش انسجام» شود اماماند، ناخودآگاهانه تولید و تکثیر میپنهان می

جور یک ساالری(،آنارشی )بی تر است در قامتکه نوعی یگانگی بسیار ژرفیگانگی امر یگانه،  نهاین 

، در پیوند وجودیهای نشانهشدتمند و ذره یافته از محورهای غیرداللتیتزاججوش و امگانگی درهمبس

، دستی نیست(گونگی، یا یکسانی، هم)که همان هم اشنواختیهم قّوِم محال عین، و در تنگاتنگ با آشوب

ش اساسا ادر اندیشه همباتای خود . شدگی، توازن/تعادل نیست()که همان صلبیت، تثبیت شمقّوم انسجام

ان امک چون شرط ،غیرداللتی، ضددیسکورسیو، غیرارتباطی، و ناهمرسانانه سروکار دارد با همین محلول

 یزن (دوست) بالنشوداند. می ناپذیِر جان()آشوِب همرسانیسکوت ال را ( یا ارتباط ایدهاوسری، دوستی )بی

ی بین من و خود و بر فاصله نویسدمیی غیاب، تازههوای همیشه این، اوهمواره از  در معنایی بسیار خاص

که به نحوی همان دوست نیز هست، آن اما او«. کنداو همواره به نحوی من را از خودم دور می»کند: تاکید می

ست / شمااو دوست »یابد: ساخت می مانپوتیلیهای لینیافتنی درون ما و جمعیتتکین و دست

( ــ ، بالنشوآخرین انسان.« )دایکرش را مشغول کردهفکه  دکسی هستی شماباشد.  تانخواست دوستمی
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ِسفال(سر )دوست، یا بی
َ
به  و ترک کردهلوگوس/کالم )منطق، دیسکورس، گفتار( را  ساحتکه « او»، یا ا

گونه انسان از سرش گریخت آن: »پوتِی جان، ساحِت خردمولکولِی درک/تأثیر، قدم نهاده استلیساحت لی

 .باتای(مقدس،  یتوطئه« )زندانشکه محکومی به مرگ از 

ش تنجای میم ناِم آرتو را در جایرساند تا بتوانباتای به ما یاری می کارکردشناختی و اشتدادی قرائت

 شود تا بتوانیم یادداشتی خود موجب میبه نوبه همبنشانیم. این اتفاق  شی او را به جایپاک کنیم و واژه

شخص دیگر که توانسته قدرت او را به صدا درآورد، که توانسته توأمان باتای راجع به آرتو را به هر ضمیر سوم

ن در های کوچگرشاشمار قبیله همراه با جمعیتتکین و مشترک شود، که به صحرایی واحد بدل شود که بی

که با غیاب نام آرتو و، توأمان، تولید ر نه با آرتو در مقام نویسنده، ، نسبت دهیم. دیگاندآن منزل گزیده

کند، به  نهایت بار زندگینهایت بار زندگی را میل بورزد، بیتواند بیای سر و کار داریم که میسوبژکتیویته

( آری بگوید، مارا، هلیوگابالوستاراهوتوتوگوری، هایش )و آزمون هاهمدستیی ی قبایلش، همهصحرا و همه

ی شان نیستند، همراه با همهها و خطوطگانگی شدتبس جز چیزیهای تاریخ را که نهایت بار نامو، البته، بی

ه ، در مقابل روانکاوش که بسنجعصبای از متن در قطعه آرتو .در آغوش بگیرد ،شانهای تکین جانتونالیته

، «دهیها اهمیت میبیان کنی. بیش از حد به کلمهفرانسه  بهتوانی خودت را خوبی می خیلیتو »گوید او می

 که آرتو به زبان معیار و متعارفاز این جدا«. کنمکنم، آنتونن آرتو را تماشا میخودم را تماشا می»دهد پاسخ می

لمات بیش از حد به ککه از این جدا، اعتناستاعتماد و بیهای هرروزه در زبان فرانسه بیو نیز به رمزگان نشانه

دید و هرگز ها میهمان دشواری عظیمی است که فروید در راه تحلیل اسکیزوفرن که البته دهداهمیت می

از رهگذر برآوردی بیرونی و متعالی به تیمارستان عاقبت  ماندگار درک کند ونتوانست آن را با معیارهای درون

و بار د خیره شویم که آرتو ایدقیقهتوانیم به ی این مباحث، میاز همه جدارد، کمی شانو بیمارستان تبعید

/رپرزنت، بلکه بندی نه بازنماییاش را از رهگذر دو بار مفصلباورانهحیات بیند و تصویرخودش را می

ند. کتماشا میکند، و دوم، وقتی که آنتونن آرتو را اول، وقتی که خودش را تماشا می: کندعرضه/پرزنت می

ی دوم، نه آنتونن آرتو، که یک غیاب بیند، در حالی که در وهلهکه مِن آرتو را میی اول او نه خودش، در وهله

که در مقام پدرش انسان  آن اینکبیند. پس آیا آرتو دوست خودش هم هست، درست همچون نیچه در را می

شخص غایب دهد؟ همین سومرا( به زندگی ادامه میصحی پهنهمرده است و در مقام مادرش )دال( جایگاه )

 استش،ر هیچ حرفی رد و بدل نشد. » :کنداش با آرتو یاد میاست که باتای از آن به عنوان مدخلی برای دوستی

أمان هر دو توآرتو از این حیث، . ، باتای(آنتونن آرتو« )آشنا شدیم همبا  حرفی زده باشیم بدون اینکهمن و آرتو 

ی زندگی در مقام تصویر است. او نه با تصویری بیند. او در حال مشاهدهبیند، و البته او دارد تصویر میمیرا 

ا به ی بیرون، ی«تا»ست محصول چون درون هم تصویری درونی )که البته چنین تصویری هرگز وجود نداشته

ویری تص مقام در خودبا که (، بلانشترینو نه اصال مهم زبان دلوز مغز هم تصویری بین دیگر تصاویر است

و های ااندک نوشته) طرف است، آرتو نه درون خودش، که درون بیرون را به تماشا نشسته است خارج از خود

بیند، (. آرتو حتی خودش را چندپاره و گسسته میدهندادعا گواهی میاین  صحِت  بر همی سینما درباره

از او دور ، نشیندمیکه به تماشای او هرچند این گسستگی )قبایل( را نیز پیوستاری )صحرا( حاکم است: او، 

ذهن نزِد ما »بیند: اندیشد و میکه با خارج خود میمعنا، آرتو نه با خود،  به این. کندرها می شود، او رامی

تان را اغلب به زنجیرهایی معطوف کنید که ما را خوانید. نباید توجهذهن می هاست که شماچیزینخارِج آ
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ها به گرایِش ما ایم. آسمان. ما بر جانوری جدید دست گذاشتهکنندمیذهن مقید  یانهبه خرفتِی متحجر 

 ی خارج است،«تا»همان  ، آرتو(. درون پیشاپیش محصول بیرون است، داخلمتون منثور« )گویندپاسخ می

 اهای خارجی و بالنشو آن ر همان خارِج ذهن است. اسپینوزا این وضعیت را تأثیرپذیری از بدنهمیشه ذهن 

 ان(.هم« )کند.بودن را ترک کن. پیش بیا. ذهْن خارِج ذهن را استنشاق می غارهای»نامد: شور امر خارج می

آورد، نام به بهترین شکل آن را به بیان درمی همپس آیا نباید بگوییم که، درست همچون اتفاقی که پسوآ 

، که نام آرتو، پسوآ، نیچه یک نام از یک 1ی قبایل موجود در صحرای اوستآنتونن آرتو یک جایگشت از همه

ی از راه خارج یا گشودگ که ر استی ما در کاگانگی دیگر است، که پیشاپیش ازدحامی و جمعیتی در همهبس

شخصی یا مؤلفی به نام فرناندو پسوآ وجود ندارد  شد:نباید دچار فهم سوءبه  همدر مورد پسوآ ؟ شودتولید می

های مؤلف متعددی را ابداع کند و از دهان هر یک حرفی متفاوت بزند یا سبکی متفاوت در که شخصیت

. رداردهای گوناگون بتنها از یک اصِل مسلط کپی به این طریقو  وهوایش را پیش بکشدنوشتن یا بیان حال

که «( هاگرگی میان باقی گرگ)»ی مفروض است گانگی نهفتهبالفعل از یک بس یک نام« پسوا»برعکس، نام 

ترین، یافتهترین، تعینبسا این نام صلبو چه ،افتددر تکویِن دیگرگون و تفاوتگذارش به حرکت می

سته به ناپذیر باشد، عواطفی که بی نیروهای نامگانگی نهفتهترین نام از میان بسرین، و بالفعلتخانوادگی

به خود  یمتفاوت اش و نسبتش با سوسیوس، فرم بیانبندینهفتگِی مفروضش، بسته به وضعیِت سرهم

ن( رآیند نوشتن و نامیدیابی )ففعلیت مآورد و در نتیجه از رژیمتفاوتی را به صدا درمی گیرد و نیروهایمی

تو همیشه هشت یا نه، شش یا » .راندازدا هم بهایش را بتا عاقبت بتواند اصل و کپی بردمتفاوتی سود می

هفت گرگ هستی. نه اینکه خودت به تنهایی و در یک لحظه شش یا هفت گرگ باشی، بلکه یک گرگ بین 

 دلوز و گتاری(.، یک یا چند گرگ؟) «ای؛ بین پنج یا شش گرِگ دیگربقیه

 د، پس این آرتو کیست، این نامیگذار برجا می یاما اگر این تاثیر توامان بر بدن خواننده و نویسنده رد

گوید که فرزند و پدر و مادر و خودش خودش می گوییم به چه کسی تعلق دارد؟از آن سخن می قدرکه این

. آرتو به های باال استنمولفی نیست که صاحِب مت شانگرنمتون کتاب شک این نام پیوندخورده با بی است.

بیش از هر چیز نام همان تاثیر، نام همان فرآیند مولِد تاثر  اوتعلق ندارد،  متونمنسجمی در پِس آن  دخوهیچ 

است  به این دلیلپردازند، ی تاثیر میهای آرتو به جای بازنمایی تاثرها، به حاضرکردن و ارائهاست. اگر متن

ت به ها دسدر پس آن محوریساز، یا فردیتگرا، شخصیتشده، هویتخود/سلف، اگو، یا مِن تثبیتچ که هی

های پرآشوب و تاثیرهای متفاوت و گوناگون نزده است تا از سازی تکانههمسانو بخشی، بندی، وحدتطبقه

                                                            

ترین یابند که بیشی اشخاص اینجا و آنجا به طریقی آرایش میهیچ چیزی به هیچ شخصی مربوط یا متعلق نیست، در عوض، همه. »1

ازی، شبیه است، ی بتر به فضای بازی، یا به قاعدهیابد، بیشندگی ربط میی خطیِر ز فضای ممکن را بپوشاند. حتی وقتی مسأله به مشغله

اش، از توزیِع فضا بسیار متفاوت است. این توزیع شدن درونجانشین قرار دارد. پرکردِن فضا، توزیعو فضای یک نوموسو در مغایرت با 

شوند. موضوع نه نشده مستقر میصدا و توزیعتک هستی  ادِی است، و در آن، چیزها در سرتاسِر حالِت امتد« هذیانی»سرگردان و حتی 

صدایِی حضوری بسیط ی چیزهایی است که در تکشود، بل بر سر همهبر سر هستنی که بر حسب اقتضائاِت بازنمایی توزیع می

مل فواصل بین زمیِن بازی خدایان عاند. این توزیع شیطانی است و نه االهی، زیرا این غرابِت شیاطین است که در ( تقسیم شدههمهـیک)

طان کدام شی»زنند: سرایان ادیپ فریاد میها را در هم بریزند. همکنند، از موانع یا حصارها برجهند و بدین وسیله مرزهای بین مالکیت

گر به ساختارهای چای که توزیِع کو زنندههای برهمجا گواهی است بر دشواریجهش در این« تر از بلندترین جهش جهیده است؟بیش

 ، دلوز(تفاوت و تکرار« )آورند.جانشیِن بازنمایی وارد مییک
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یشتر سوفسکی، هرگز چیزی ب، به قول کلوخودو عقالنی بیرون بکشد.  ، گفتاری،بازنمایی ارادییک ها دل آن

بدل  مهها نبوده است، وحدتی که به ناِم یک ارگانیسم از یک وحدت روانی و فیزیکی بر حیات پرآشوِب تکانه

، در هر و بر هر کنِش زنده در هر دقیقه از زندگیبسا چه کند،حک می جا را همه داوری اخالقیو  شودمی

وژه، شناختی در باب سزبانـمتافیزیکیـیی اخالقدر هر کلیشه صادرشده از یکی به دیگری، دستورـکلمه

امد. نهای هرروزه می، در آنچه کلوسوفسکی رمزگان نشانهها به قول نیچه(معلمی خانممن، خدا، زبان )مسأله

کم ح شوند، وها و معناها ردیابی می، نیتدشوتفسیر آغاز می توأمان شود،میفروکاسته گونه اینشدت  پس

ضاوت/داوری رنج برده ق همه ازازدهد که آرتو نیز بیشنشان می شدن از داوریخالصدلوز در  شود.صادر می

آنچه »د نویساند. آرتو میاندازه تولید کردهدهشتی بی های سرکوبگر روانکاوی باکه مکانیسماست، از همان

اما این طبیعی است، همه »گوید روانکاوش میو « ی طرِز فکرم.کم دارم کلماتی است متناظر با هر دقیقه

ن دهد چنیگیری. هیچ کس وقتی به تو گوش میآورند، بیش از حد به خودت سخت میگاه کلمه کم میگه

 ها اهمیتبیان کنی. تو بیش از حد به کلمهبه فرانسه توانی خودت را خوبی می خیلیحسی ندارد، تو 

تان، همگی تان، از فهیم گرفته تا کندذهنز باهوش گرفته تا کودنشما ا»دهد و آرتو جواب می «دهی.می

اید که نفهمید. خودم را کنید. یعنی مصممها پارس میید. یعنی در خیاباناسگ گیید. یعنی همااالغ

آنتونن  کنم.شناسم چون خودم را تماشا میشناسم و این برایم کافی است، و باید کافی باشد، خودم را میمی

 «.کنمو را تماشا میآرت

هذیان  صورتیاند، نوشته شده /تشویشای از پریشانین درجهاآرتو با چن متونروست که ینشاید از هم

گذارهای مختلف  حاصل متونسازند. این تن برنمیسازی را در کل موحدت صوری و همسان روهیچبهدارند و 

و نوشتنی که آرتدر فرآیند  وقفههای بیحاصِل شدنریخ است، های مختلف تاآرتوی نویسنده در میان نام

ه دلوز همین نکت انتقادی و بالینیی اسمیت نیز در مقدمه جا ناتمام مانده است.همراه و همه و درگیر آن بوده

ای شیوه و هرگز رخدادها را به گذردمی تکینگِی دیگراز یک تکینگی به  اسکیزوفرن سریعا» کند:را بازگو می

 من، آنتون آرتو، پسرم، پدرم، مادرم و)»برد دهد و هرگز یک تبارشناسی واحد را پیش نمییکسان توضیح نمی

 م.اخدام. آپوس .  خدا نبودم. دلقِک امخد: »گیرد )نیژینسکیبه خود نمی هویتیک ، هرگز «(خودم هستم

علق مشخص ت به یک خوِد  متون، این دلیلبه همین «. ام...(چینی. ژاپنی هی .برزنگیسیاه هیام. مصری هی

ان ن آرتو و خوانندگها توامان بر بدها نیست. و باز به همین خاطر تاثیرهای آنندارند و صاحب معینی مالِک آن

 شدن متفاوِت  یک یا چند فرآیندِ  گرارائه شانکدامچون هر گشاید، سو میو مجراها را از همه بنددنقش می

اِم آرتو ند. پس نامشترک متوِن با مالکیت مولف کاری ندارند و بیش از هر متن دیگری  اساسا متون. این است

م داریعمال . اندجریانها، نژادها، و عواطفی دردستهها، ش شدتو کلمات ، بدنش صحرایک ناِم مشترک است

اش، ی بدن را با طول و عرض جغرافیایی ویژهنقشه زنیم کهحرف می (anti-self)ضدخود ماشیِن  جوراز یک

، یخهای تارنام ، کههایا حافظه ها،ها، دالنه پدرنام این نامکند. ترسیم می ،اشبا دقایق اشتدادی و امتدادی

وند پی دیدگانستمو ها، ها، تاریخهای قبایل، اقلیمنوردد و با هذیانرا درمی های ضدخود، و ماشینهانسیان

ها / که خوردند، / بلعیدند، / خوابیدند، بودلر چه بود، / پو، نیچه، ژرار دو نروال چه بودند؟ / بدن»: خوردمی

هزار وعده غذا، /  41تا  31بار، / و به جای  31111تا  25/ بین  ریدند/ هر شب یک بار خرناس کشیدند، / 

شعر نشان  51ور و تلِخ صبحگاهی، / باید برای هر یک هزار دهان ش 41هزار خرناس، /  41هزار خواب، /  41



57 

 

و خود به ا) شودمیبسا فراموش آرتو نابود یا چه گوییم نام خاصنمی «.راستی که کافی نیستبدهند، / و به

های ی فراز و نشیبنام خاص او از خالل همه کهبل (دهداین مسأله در شعر اولش در همین کتاب پاسخ می

هایش، به صحرایی بدل شده که آکنده از قبایل، دوستان، بدنامان، سرخوشان، ی شدنهمه از خالل، شجان

 خاص خویش ناممرد یا زن زمانی آن  ،: برعکسابدییبه یک فرد تخصیص نم» اما خاص نام و عاشقان است.

ترین شاق خاص حاصل نامبر او گشوده باشد، پس  افکندههیسا یهایگانگکه نسبت به بس کندیرا دریافت م

یک مصدِر محض  یخاص سوژه نامگانگی است. آنی یک بس خاص ادراک ناماست.  ییزداتیشخص عملیات

 کوچک اسمخاص حقیقی، یک  نام، یک نیآذگرگ مرددر ساحتی از شدت درک شده باشد.  است که اساسا

« پیوند خورده است زدودهتیشخص و افتهییگانگیک فرد بس یهاها، مصدرها، و شدتخودمانی که به شدن

های غیرداللتی و آکنده از شدتی بدنش را گونه نقشهیناو ا . پس، دلوز و گتاری(یک یا چند گرگ؟)

نه تهی  و کامل)از سنِخ  به قول خودش، یک بدن بدون اندام آرتو اکنون یک صحرا یا، .سازدمی تفسیرناپذیر

، آن را از گزینندشوند، توأمان در آن منزل میجا میدر آن جابهوقفه است که این قبایل بی یا سرطانی(

های اب، سر متعالی ور، امآکنندشده میای تثبیتجمعیت، از کالکتیویته، از یک اجتماِع موقتی و نه جامعه

 ینام ؛شوندگو، و پرنده میپوتی، سخنلیفیگورهای لیکنند، و مملؤ از را سرنگون می ذهن، و مسائل کاذب

)توتوگوری، هلیوگابالوس،  هاکینگیتآکنده از  ،نامی خودمانی ،«آرتو مومو» ،حال تکینعینو در ، مشترک

همچون نروال، پو، نیچه، ژاری، و  اشخویشاوندان برگزیده و در کنار تاریخ،های با نام در پیوند ،تاراهومارا(

مورد  :بسپاریدی ناشایستم گوش دو لطیفه به»نویسد: ای به بورکهارت میدر نامه 1881نیچه در  گوگ.ون

 ـپرادو را چندان جدی نگیرید. من پرادو
َ
م... اکنم بگویم که حتی ِلِسپسهستم، جسارت می همم، پدِر پرادو ا

جیب. ن یک جنایتکارای درباب ای نو بدهم ــ ایدهشان دارم، ایدهدوست خیلیهایم، که خواهم به پاریسیمی

ی هنکت ..ناباوران.اخالق بردرود  :ی دوملطیفه نجیب. یک جنایتکار طورهمینم ــ و ایژهشامپ عالوهبه من

 در مورد کودکانیام... های تاریخ منی نامعاقبت همهکه این است، آورده ام را به ستوه ناخوشایندی فروتنی

کن سبک ملبس شده، دو بار در پاییز امسال، که تا حد مم... است بدگمانِی من موضوعام که به دنیا آورده

مراسم تدفین خودم شرکت کردم، ابتدا به عنوان کنت روبیالن )نه، او فرزند من است، تا جایی که من کارلو 

 این پرسشتوان میحتی پس « بودم. هم(، و سپس خودم آنتونلی من است مادوِن  آلبرتو هستم او طبیعِت 

ن به شدبدل»و « اکنون زدایی از خود/سلِف فعلیت»در راستای را  ، عملی، و از اساس سیاسیانضمامی کامال

 مبارز، و گر، قبیله،شمار کوچکه بی شویمچگونه به صحرایی بدل مطرح کرد: « سرانای از دوستان/بیانبوهه

 ؟زنندپرسه میوقفه در آن ، بیسریا بی شمار دوستتکین و مشترک، بی شمار نامبی

 مه)و نه تظاهر( و وانموده )و نه فانتزی( بردن بحث به مفاهیم فانتاسم برای پیش توانجا میهمین

ی متناظر با آن با بحث تاثیر و تاثر )ارائه و بازنمایی( های پرآشوب، و فانتاسم و وانمودهتکانه چون، دنزدیک ش

 رِی ار اصلی خود را پیگیک نیچه و دور باطلها گره خورده است. کلوسوفسکی در کتاِب و جداشدن یا نشدن آن

م فانتاسداند. می( هایشپردازینوشتار نیچه و مفهومیش )«هاوانموده» های نیچه از خالل بررسیفانتاسم

خود خودیهاست که بهی تکانهیعنی کنِش ناآگاهانههای پرآشوب جان، خورد یا فراز و فرود تکانهحاصل زدو

جور یکبا دنی، نشنشدنی، اندیشهتر با سکوت یا امری بیان، یعنی بیشنیست ارتباطقابل یاپذیر رسانیهم

مایی بازناز راه شدن به وانموده، یعنی و تنها در صورت بدل د،سروکار دار « رفتاریگنگ»یا ی سرحدی، تجربه
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انموده از شدن به و شود، اما به هر روی، چیزهای زیادی را در این بدلپذیر میرسانیی فانتاسم همآگاهانه

را  (که جامعه او را خودکشی کرد کسیگوگ، ونی خصوص مقالهبه ) توان کار آرتومی حاالدهد. دست می

 های جانفسکی رد تکانهورسد آرتو نیز همچون کلوسدر پرتوی فانتاسم و وانموده خواند. به نظر می هم

ی او، هاگوگ، یعنی نقاشیهای ونگوگ را گرفته باشد، اما در این کار، در عین توسل به وانمودهپرآشوب ون

گ، گو های پرآشوب جان خود هم مشغول است. به عبارت دیگر، آرتو در متن خود راجع به ونتکانه تعقیببه 

مفسر. بنابراین بار دیگر آرتو قصد بازنمایی تاثرها )مثال در  های دیگر خود است، و نه یکهمان آرتوی متن

را حاضر  گوگتاثیر فرآیند گذار از نام/تکینگی خود به نام/تکینگی ون کهبلگوگ( را ندارد، های ونوانموده

 تو.آر « یا»گوگ ون گوگ است:سنِج اعصاِب الکترونیکِی ونهای خودش و عصبنگار تکانه. او لرزهسازدمی

ترین، و ها در ریزترین، روزمرههای ارتجاعی میل تودهبا رصد تحرکگونه است که آرتو اینآتو. ــگوگون

و  کنداش را به دست خودش نابود مینیروهای خالقه ایجامعهدهد که هر تشخیص می ترین سطوحساده

در . آرتو دهدخودکشی سوق مینشدنِی زندگی، مبارزه، یا جنگ را به خطوِط مرگ، انهدام، یا خطوِط درک

واسطگی در سطح جان یا از رهگذر این شدن، این دگردیسی، با نوعی بی . اوشودمیگوگ وناین فرآیند 

ه آرتو، و گوگ بجایی که چیزی از ون های رفیِع جان،فرازونشیِب تونالیته وِن در یعنی ، شودرویارو می فانتاسم

رنجورانه نزد ساختارگراها، های روانها بر مبنای داللتتواِن تفسیر این متن واقعا. گذردمیبالعکس، 

 سنجها را نداریم چراکه خود آرتو تنها از یک عصبکیشها، روانکاوها، مفسررنجورها، و راستشناسپدیده

ه ن است کمسأله همواره ای«. سنج عالینه اثر، نه کلمه، نه ذهن، هیچ، هیچ مگر یک عصب»گوید: سخن می

ِت به ساحت بازنمایی، یعنی ساح از اساسبنابراین آرتو . های خویش بدل شویمتکانه« نگارزهلر »چگونه به 

و حرکت را  ،نیتاستفاده را به معنی، شدت را به و  کنندمیبازنمایی هایی که به طور ارادی فانتاسم را وانموده

باقی  تأثیر از راه تأثیر ی نابشود و در همان ساحت حاضرکردن یا ارائهوارد نمی دهندتحویل می سکون

 .1شهایماند؛ همچون دیگر متنمی

ی ایم. با توجه به مورد آرتو و مقالهتر پاسخ آن را گفتهدهد که پیشاما یک دشواری در این میانه رخ می

جدا تلقی کرد؟ آیا پذیرفتن این جدایی به پذیرفتن جدایی او، آیا باز هم فانتاسم را باید از وانموده گوگ ون

جدا نیستند. به عبارت بهتر، فانتاسم همان وانموده  هممعنا و کنش ختم نخواهد شد؟ فانتاسم و وانموده 

های های فانتاسم یا تکانهیکی از امکان صرفاو این باشد،  بازنمایی ارادی از فانتاسمای که وانموده امااست 

 از وانموده نزد بودریار( اشمفهومی ین حفِظ فاصلهوانموده )ضم ،حالدرعین ،ولی .شودپرآشوب تلقی می

، ی کندهمرساندر ساحت دیسکورسیو یا غیردیسکورسیو را ناپذیر تواند امر همرسانیکه می است آن امکانی

ترین، دهد این انگاره نه یک دکماریا که نشان میی سیلسو نسبتش با تجربه ی بازگشت ابدیهمچون انگاره

که دست  ی بیمار نیستکه آرتو یک دیوانه کرد. به همین خاطر، باید تاکید ی یک دکترین استکه وانمودهبل

                                                            

ن استراتژی دهد. ایتوانیم در کنار گرایش آرتو تعریف کنیم که هدف خود را رهاشدن از زنجیر بازنمایی قرار می. استراتژی دیگری را نیز می1

نطق م« ی وانمودشدهوانموده»وده، یعنی مضاعف کردن بازنمایی و تولید نوعی ساختن از وانمیا روِش کلوسوفسکی است. او با وانموده

 شکند. نکـ.برد و آن را فرو میبازنمایی را تا سرحدات آن می

Kaufman, Eleanor. The Delirium of Praise: Bataille, Blanchot, Deleuze, Foucault, Klossowski. Baltimore and London: 

The Johns Hopkins University Press, 2001, p 116.  
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راِت خواست به بروکهرگز ن اوواقعیت این است که  ستند.محض نی هایزیاو فانت متون باشد،به نوشتن زده 

این  عکسکامال بر ر واقع، ماجرا د دور کرد. هم بینی نزدیکهاخودش را از سوررئالیستمغزش بدل شود و 

 ،نیچه، کلوسوفسکی متوندر مکرر ای واژه)« بینیروشن»ا حفظ آرتو در عین سالمت و ب ست؛ی پوچ اهاحرف

گوگ و با دهد. آرتو با تأثیر به سراغ تأثیِر ونتاثر تن نمی زند، اما به ساحت بازنمایِی دست به نوشتن می( و آرتو

 واسطگی در سطِح جانجور بیی آرتو از راه یکگوگ در نوشتهون رود.گوگ میفانتاسم به سراغ فانتاسِم ون

 امراز راه ناپذیر را خواهد فانتاسم در مقاِم امر همرسانیبه عبارت بهتر، او می آید.به صدا درمی

 امر راهناپذیر از همرسانی امر : همرسانیاز ذهن در مقام مفسر بیزار استچراکه  ،کند بیانناپذیر سانیهمر 

واسطگِی بی .هرچند در قالب بیان ،1ناپذیربیان ناپذیر از خالل امردرآوردن امر بیانبیانناپذیر، بههمرسانی

ناپذیِر جان است، اما در هر صورت ی همرسانیدقیقهدو تأثیر/عاطفه، این دو  ها ضامن پیوند اینمیان جان

ی جربهپذیری، و آن تباید کلماتی خلق شوند، الفاظی به راه بیافتند، حتی اگر به ژرفای آن احساس، آن حس

ه یاری های جادویی را ب، و دواها و آئینها را تشدید کنندها و تشویش، حتی اگر کابوسنگفتنی خیانت کنند

یا  وری، لفاظی،)اما نه گفتار، سخن ین یعنی باز هم درآمدن به قالب بیان، گفته، یا وانموده. و ابطلبند

ی ، با شیوههای متفاوتها، و شتابسازی(، هرچند از مسیری دیگر، با مجراها، وسایل، دقایق، سرعتکلمه

ر نظر د« ماشینی مستهلک وارپسماند قطعه»، طوری که متن را متفاوتی از برخورد با نوشتار، جان، زندگی

. اشدبنزدیک یک رخداد ناب به  همناپذیر همرسانی امر همرسانی خودرسد با این اوصاف به نظر می. گیردمی

م، ام، چهاکهشدم که من آورم که از وقتی هشت سالم بود و حتی قبل از آن همواره در شگفت میبه خاطر می»آرتو: 

ای در بلوار بالنکارد در مارسی )و اگر دقیق باشم، شماره که در شش سالگی در خانهآورم ام؛ به یاد میو چرا زنده

به عنوان مادرم او را  که)شکالتی بود که زنی مشخص خوردم که تکه( همین که اسنک بعدازظهرم را می23

ه ارد، یعنی چه کبودن چه معنایی دپرسیدم که وجودداشتن یعنی چه، زندهمی از خود ،دادبه من می (شناختممی

وست و ببینم آیا دام کنم که زنده ثابتخواستم خودم را قورت بدهم تا آورم که میایم، و به یاد میآگاه مانتنفساز 

 .«دارم زنده باشم، و اگر دوست دارم چرا

 اگر از .آواست()هستی تک بین رخداد و روایت رخداد )نامیدن( وجود نداردهم تردید هیچ شکافی بی

تی از سوی دیگر وق ارزش. و روایت رخداد یعنی نامیدن استفاده رکس وام بگیریم، رخداد یعنی تحقق ارزشما

دهند، آنگاه ارزش همواره میخورند و یک نام مشترک را شکل رخداد در آرتو به هم گره می رخداد و روایت

ی متون آرتو چیست؟ استفاده ارزشپرسیم می از خود دوبارهپس  مبادله. است و نه ارزش استفاده ارزش

مان برای بیندگوگ میمتون آرتو را چگونه باید لمس کرد؟ آیا آرتو رخدادهایی را که در ون رخدادهایخرد

 کندبه بیرون پرتاب میشکل ممکن  ترینهذیانیها را به دهد )بازنمایی و نمایندگی( یا آنشرح و بسط می

ا و هگوگ و رنگاش با وناش، از بطن مواجههزندگی الی خطوطدر البهان او، در اصل، هذی)نمایش و ارائه(؟ 

تاریخی است و بدون هرگونه نیت و قصد، به نحوی ناخودآگاهانه، ـجهانی گذرد. این هذیانهایش مینقش

اد اقتص املع عنوانبهو نه  ،ی اقتصاد سیاسیسوبژکتیویتهعنوان یگانه )بهمیل  در بسترعاری از هر منفعت، 

                                                            

ردِن امِر کی کلوسوفسکی همرسانیگوگ دارد: پروژهجا تمایزی با رویکرد آرتو به ون. البته رویکرد کلوسوفسکی در قبال نیچه در این1

ها اسمواسطگِی میان فانتوانموده، مفهوم( است. در واقع، کلوسوفسکی از بیپذیر )ناپذیر )فانتاسم، جان( از خالِل امِر همرسانیهمرسانی

 آورد.ی مشترک در وضعیتی مشخص حرفی به میان نمیو امکان بازخوانی یک تجربه
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و صحرا را همراه با قبایِل  شودشهر نیروگذاری میـطبیعتبر سرتاسر سوسیوس، بر قلِب ، (لیبیدویی

کنید، از پیْش روی آن هستید، مثل یک جانور موذی سریع حرکت می»همان را که یعنی آفریند، زنش میپرسه

ها. رویش گر جلگهمسافر صحرا و کوچدوید: روید، یا مثل یک دیوانه میمثل شخصی نابینا کورمال پیش می

ان مــ به دنبال جای جنگندجنگیم و با ما میجنگیم ــ میزییم، میهای بیدارمان را میخوابیم، زندگیمی

فوذ کنیم و در ما نکنیم؛ بر آن نفوذ میآور را تجربه میهای شگفتهای ناگفته و شکستگردیم، و شادیمی

آرتو با  آیا ،معنا به اینو  .، دلوز و گتاری(چگونه بدنی بدون اندام بسازیم؟« )زیمور کنند؛ رویش عشق میمی

ه هموار از پراگماتیِک )و نه پراگماتیسِم( میل. او گوید؟ آزمونگری، سخن نمیـما از آزمونگری، از سیاست

پیشاپیش مقید  باشدای هم در کار دلهمبا است، و اگر ارزش استفادهشود که ارزش همواره ارزش یادآور می

خود حتی  ارانگناپذیر باشد، همرسانی پذیر پیشاپیش مقید به امرمرسانیه امر انگار، است استفاده به ارزش

ار است. ماندگ، و علیت درونآوا، بیان تک/ارائهنمایش تقدمبه مقید  ه، و علیت عارضی آواچند بازنمایی، بیان

به  مشروط هم ، و تئاتراللتد در اصل یعنی دریابیم که امکانی به نام زبان، بازنمایی، گفتمان، نیز همه و این

جا ن، به آاست ی حیاتیمایهبه  به کارخانه، مشروط ساشخصی،مادون/مافوِق انسانی، فرافردی، پ سطحی

غیرزبانِی ـغیرداللتیسمیوتیِک یعنی:  و این .شودای( یافت می)در مقام مفهومی نیچه جانکه تنها 

توا، کالم، مح زبانِی ـ، و نه سمیولوژِی داللتیرتو(آ) در ژرفای بدن بدون اندام هاها، و عاطفه، بیانمعناـنشانه

هیچ تفسیری در کار نیست.  :کندهمین کار را می دقیقا همآرتو  .)کارول( های بازیگوشانهدر سری هاو دال

نامد ندارد. اندیشه در اتصال اندیشه هیچ ارتباطی با عقیده یا باور یا آنچه اسپینوزا نوع اول شناخت می

یری/عاطفِی تأث کند، تعقل عام، نشاِط جوهری، تأثیرپذیرِی واسطه با نوع سوم شناخت نزد اسپینوزا کار میبی

ی هذیانی درون کنکاشکار آرتو شدِن ذهن. طبیعتو سپس  نشدسوبژکتیویته از خودش و امکان سوژه

رسد تاریخ سرتاسر غایب باشد اما تاریخ با شدِت تمام حضور دارد، هرچند به نظر می هاست.ای از هذیانرشته

 ،ست؟فلسفه چی) «غلتند اما به تاریخ تعلق ندارندها در تاریخ فرومیشدن»نه در مقام شرطی مثبت، چراکه 

ها و مبارزاِت ، تاریخ جنگاو تاریخ خاص خودش راپس  شدن در مقابل امر تاریخی است. چون دلوز و گتاری(

جا که ، آن«ای غیرتاریخیمه» وِن در یعنی تاریخ ایستاده است،  بیروِن سازد چراکه پیشاپیش می اش راطبقاتی

 خود 
ً
 چه اند،شدهزیادی هم دستخوش تغییرات درونی و بیرونی « طبقه»، و «مبارزه»، «جنگ»مفاهیِم اساسا

 طو خطو اندای که درونش به حرکت افتادهصفحهنقشه/ در بطن چه ،مجاورتی در نسبت با دیگر مفاهیم

، برددست می در امر تفسیرناپذیرآرتو . پس اندجا پخش کردهعاطفی، اشتدادی، و ضدتفسیری را همه

 ، و عمالزندها میو تفاوت هاتشدیِد شدترو ناآگاهانه دست به و از همین، داردعواطف ا ای عاطفی بمواجهه

ناخودآگاه از پیش وجود ندارد، ناخودآگاه یا ضمیر کند، چراکه ترتیب ناخودآگاه خودش را هم تولید میبدین

آگاه دارد و نه یک پیشورز که رو به آینده ، یک ناخودآگاه میلو تنها باید تولید شود شودناآگاه تولید می

کند که زمانش غیرتقویمی و مکانش ای سیر میدر منطقه پس او .نگر که ملهم از منفعت استگذشته

 از اساس آزمونگرانه است: فقط و تنها فقط چونی حرکِت میل سیاسی است شیوهاین  غیرامتدادی است.

اندازی راه جهِت  سیرهاخطـامجراه و تولیدِ  (ویلسونبنه، ، از جنس آرتو، باروز، کیج) آزمونگریـسیاست

شدن ند: خالصکها اعالن جنگ میآرتو علیه اندام 7491نوامبر  82در »سیرهای تازه: خطـهاسوبژکتیویته

. نیستتر از یک اندام فایدهبی هیچ چیزاما  ،توانی اگر بخواهی مرا ببندیمی چوناز داوریِ خداوند، 

شناختی و سیاسی که متحملِ گری زیستهمچنین آزمون کهگری رادیوفونیک، آزمونگری: نه فقط آزمون
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شما اجازه  ها بهگری. آن، سیاست و آزمون)همدم( و سوسیوس )تن(شود. کورپوس سانسور و سرکوب می

  (.دلوز و گتاری، چگونه بدنی  بدون اندام بسازیم؟) «گری کنید.آزمون نخواهند داد در آرامش

رها را که آن تأثی، بلدهدانتقال نمیتأثر به ما  گوگ را در مقامش از آثار ونتأثیرهای جانآرتو نتیجه،  در

شویم با فانتاسِم فانتاسم، با جاِن جان، با تأثیِر تأثیر وقتی با متون خود آرتو مواجه میپس  .دکنمضاعف می

هیچ شکافی باقی  )نامیدن( رخداد بین رخداد و روایت دتوانیکردی میه و روه: تنها چنین مواجایمطرف

برای  .ندنک ترجمهها، انسدادها( کلیشهیا )ها را به فانتزی (ترین رقاصان جاناین گنگ) هاو فانتاسم نگذارد

ا ی شکلی بازتابی یا انعکاسی از اندیشه نیز بدگمان است و ارتباط حتی به رخداِد تأمل در مقام این منظور، او

ی همرسانی/ارتباط خود واژه داند.می و مانع نشاط و سرخوشی موردای بیرا، همچون دلوز، مقوله همرسانی

رتاسر س /ارتباطهمرسانیداند که و امروز دیگر چه کسی نمیریشه در ابالغیه/اطالعیه در رژیم پلیسی دارد. 

کلمه، ـیابی، کلمه، کلمه، دستوردوستاط، ارتبوراجی، لفاظی،  ،هایمان را بلعیده و خفه کرده استزندگی

مان گوگ، نیچه، ملویل، پو، بودلر، و نروال را برایون سرخوشیهرگز آرتو ها. ها، امیدها، وهمی ترسهمه

 قال هیچ محتوایی را ندارد، اساسااو قصد انتگذارد، به نمایش نمی همکند، و حتی خودش را بازنمایی نمی

 داممدر عوض، آرتو  اند.سکوت آوربازآفرینی اختالل فقطها هم ی بیانچیزی برای گفتن در کار نیست و همه

 سرخ ا با زمینبه مکزیک آمدم ت» .دهدعبور می ای دیگر از سرخوشیی به لحظهسرخوشای از از لحظهما را 

 او«. دهدبوی گند می البتهدارد و  وشخ ایرایحه/ معطر است که متعفن؛  طورهمانجا این/  بگیرمتماس 

ها، با مکزیکی ی، چه این سفر آمیزشفرسدر همواره  ایسایهــشناس آواره است، مساحهمه یک شدت بیش از

ری ، سفئیدسفری اشتدادی از جنِس سفر اسکیزو ی درجا،تحرک حتیچه ، باشدها ها، و شرقیپوستسرخ

از  تر، ونه بیش جوییدن، تلوس، محِض ابژه، بیهدفجوید، بیمی را شتنها همین جوییدن او«. گردان»روان

 باعث سرخوشی گفتن از سرخوشْی پرسد: چگونه به جای سخنهمواره از خود میالبته ، و ترتر نه کمآن مهم

سازی( را که وری، لفاظی، کلمهمحور )گفتار، سخن، کالم، سخنچگونه هرگونه ساحت گفتمان شویم؟

تر، تر، حساسنشدنیتر، درکای ژرفو به عرصه رک کنیمد تکاهها فرومیها و معنیه نیترا بها شدت

تواند یم ، در سکوت و آشوب و شقاوتبودناوریم که تنها در ضدگفتمانیبی یتر روتر، و اشتدادیزدهنسیان

سد به نظر میاین حیث،  از؟ بازی استجانی، تقدیردوستی، و اللبه آزاده مشروطو همواره  صدادار شود

ب، هیچ چیز غری رف غیرمتعارف باشد. اما او واقعاوگوِش متعاتجارب نوشتاری آرتو بیش از حد برای یک چشم

اش، های همیشگیفراموشیبا های جانش، با نسیان صرفادر خود ندارد. او  یخصوصی، نامتعارف، یا رازآلود

 محض. ِت محض، صداقِت محض، و به همین میزان غرابِت نویسد. صراحو با کاتاتونیاهای شدتمندش می

 شدن ازاند و نه درد، یعنی در مقابِل ترجمهزنند، چراکه رنجشدن تن میکلمات او تا حد مشخصی از مفهوم

ه قول بدهند. نشان می مقاومت دیسکورسیِو مفهوم/وانموده سکورسیِو جان/فانتاسم به ساحتساحت غیردی

 تفاوت بادی، گازی، و برقی، نوشتاری کههای بینوشتاری با استفاده از پشتیبان» :ضدادیپدلوز و گتاری در 

سوادها، و تواند در دسترِس اسکیزوها، بیشود، بیشتر میهرچه بیشتر برای روشنفکران دشوار و روشنفکرانه می

یا ، لکانا ر او خواننده را یک مجرا،گر نوشتاا کند،اگر نوشتار او مجراها را دستکاری می «ها قرار بگیرد.معلول

 ،چشمی نو، گوشی نو، و دستی نو داشته باشد الزاماباید  همپس خواننده  بیند،می راهچاکـجور چاهکیک

باید  زاماال ی آرتو باشد،خواننده ، یااگر خوانندهباید چاهکی نو اختیار کند، چاکراهش را صیقل بزند، البته 
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اضطراِر وِد خبه  نگارها،لرزهمیکرو و هاسنجعصبمیکرو، به اشاشتدادیهای جان او، به تونالیته به اقتضائات

، با اعصاب عصبنه با فاهمه یا تخیل یا عقل، که با آرتو  نوشتار . جریانات اشتدادیآری بگوید ،در کل نوشتار

ها از خالل زند و تنشدن تن میشدن و گفتهی شربر از مفهومکننده، با آنچه بنا بر توضیحات قانعدکنعمل می

 :گوشت درون امپرسیونجور شود: یکمی« دریافت»های دیداری و شنیداری، چشم و گوش ماشین

وختن در حاِل سکه جاودانه های فسفری شعله الکتریکی، اعصاِب هیچ نبود مگر  روزگاری بشر زهرآگین بود،»

 یا امر همان جان یا فانتاسم استفادهارزش شناسی کلوسوفسکی، بنا بر روشاگر پس  )آرتو(.« است

که  کنیم رهمواه باید با خود تکراباشد،  پذیریا امر همرسانی و ارزِش مبادله همان وانموده ناپذیر،همرسانی

و این همان سالمت بزرگ، یا سیاست  شد. هاتکانه نگارِ لرزهو  کردهمرسانی/ارتباط را فسخ توان میچگونه 

 خورد.ی جان در تفکر او پیوند میبزرگ نزد نیچه است و به مسأله

 تاکید فراوانی بر آن داشت: همدهیم که خود آرتو ی آخر را به همان چیزی اختصاص مینکته

معدود  های او ازویم و بپذیریم که متنهای آرتو بر سراغ متن آواانداز تک. اگر با چشمبینی، سالمت، تبروشن

ین و از شکاف ب ،ماندگار استشان درون، علیتدهنددر برابر ما ارائه میانداز را به طور ناب که چشماند متونی

شناسی دیگر خبری نیست، اگر بپذیریم که به قول خود آرتو در این کتاب بدن زیر پوست معناشناسی و نشانه

 دیگر جایز نیست شناختیآسیبدر مقام عملی روان انحرافگفتن از گاه سخنآنای ملتهب است، کارخانه

 بفهمیم، که در این صورت شناختی و غیرروانکاوانهی غیرآسیبعدول در مقامانحراف را ی انگارهکه مگر این

 (/دلیلو نه ریزن /هوش)اینتلکت . آرتو نه تنها هیچ انحرافی از عقلشرح مفهومی ماجرا فرق خواهد داشت

 شاندمیِل منحرف به تباهی ک توان با برچسبش را نمیش ندارد، نه تنها میلرد، نه تنها هیچ انحرافی در بدنندا

همان ، است )نزد نیچه(« سالمت بزرگ»از سعادت  ملهم بلکه او، به آن بار کرد شناختیآسیبو محتوایی روان

 سازیکینسازِی فرآیندهای تبیشینهدر بطن  که همیشه و تا ابد ایدقیقه ،اییلت یا عاقیت سیاست نیچهفض

نده آرتو های آیهزارهدلوز. نواختی یا انسجاِم هم ،بزرگ نیچه سالمت/سیاسِت  ،اسپینوزا نشاِط . افتداتفاق می

و نشاِن  نشاط شاخِص  یمنزلهبه کهبل، جویدو ارگانیسمش را می بافدمی وپالپرت که بیماری عنوانبهرا نه 

 و نه اسکیزوفرن به عنوان موجودی بیمارستانی: یابندبازمی غیرارگانیک وسازِ ی سوختبیشینه

 .به عنوان خِط آفرینشگِر گریز میل اسکیزوفرنیایِی  که فرآینِد بل، انقیاددرآمدهبه

معرفت « شدن»است که  دادنسنخ ازدستتنها در این  ، چرابینی از دست برودچرا ضرورت دارد روشن

، ودر بینی از دست میروشن این حال چرا ضرورت دارد وقتی، و درعینراندرا از بینایی، از دید یا بینش می

نگ واقعیت به خود بگیرد: ر انسجام، انسجام یا نشاط رفتن، درون این عدمدستاز همیندرون  یعنی

 و اسپینوزا هلیوگابالوِس احیاشده هلیوگابالوْس اسپینوزا است چون ــ تاراهوماراو  هلیگابالوس بازخوانِی »

ی دارند: آنارش قاعدهیک گری اند. اسپینوزا، هلیوگابالوس، و آزموناند، پیوتگریاست. و تاراهوماراها آزمون

 گانگیسبتر که تنها در مورد غریب نوعی یگانگی که، یگانه امر یگانگیند، نه یک چیز  تنهاو یک  یگانگیو 

دهد؛ دشوارْی در را نشان می دارآنارشی تاجبه این جهان  رسیدنآرتو در نهایت نیز دشوارِی .. .کاربرد دارد

شده  وداغانکند، مغزی که با سیفیلیس دربکه پوست را زرد می کبدی)»ها فراتر نروی نداما از صورتی که

 ه سدِ ای گیر کنی کارگانیسم بمانی، یا در آن الیه پابندِ در صورتی که ، «(رینندمیهایی که کثافت است، روده

 پیگیرانه و سرخوشانه یامبارزهیعنی  )همان( « کندگیر میزمین مانیر این دنیاو ما را د شودمی هاجریانراه 
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 یعنی مبارزهاین خود و  ؟جوش، و براندازانه، واقعی، درهمانضمامیـنشدنی، اشتدادیسطحی درکدر 

، اگر گر، و عمومیتساز، سرکوبای، همگنگله باورـعقیده ها، دورریختن یا کسرکردنآستانهدرنوردیدن 

 کیهان و نامتناهِی مغز، توأمانـزدن در ناممکنِی آشوبهایش، غوطهقضاوت و تمام دهشت منطق برچیدن

ین، تولیِد تعو عدم تشویش،، تنش، در بطن تعلیقبینی و روشنیابی ، قوامتازه نواختی یا انسجامهم تولید

از دید آرتو  .، در التهاب و شادی میان تب و سالمتنشاطدر سطح  تریافتراقیظرفیِت  ای نو باسوبژکتیویته

ام ، که خدا در هر کداندام را مخفی کردهینی ببد ،در زیر پوست ،ارگانیک ظاهربهبدن مهم است بفهمیم که 

ته ساخهر بار بدن این چگونه  :است به سرقت برده را زنده داوری، این بدنو در انسان، اگو،  هایشاز تجسد

 شود،ه و از آن دور میرود، با انسداد مواجرقت میشود، به سبازیابی و بازسازی میاز نو همواره از نو  شود،می

 وگیرد، شتاب میکورتاژ ناخودآگاه  زدایچطور فرآیند شخصیت میرد،خورد و میبه دیوار می

کند: می طرحطور گوگ در یادداشتی همین مسأله را اینونشود. های حیاتی  گشوده میچاکراهــهاچاهک

 راه خود را دلشای ندارد، چگونه باید از دل دیوار گذشت؟ باید زیر دیوار نقب زد و از وقتی زور هیچ فایده»

 . «آهسته و با شکیبایی ساخت

 
35ردیبهشت ا  
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 (5291) سنجعصب  قطعاتی از 

 

 حس کردم 
ً
 اریدد بروم، پیشتا بتوانم  دکنیراه را باز می د، داریدشکنیمرا می و برِ جو دور  دداریواقعا

نهفته ر استسر ی برای رویش است، بالقوه بوده تنهادر من تاکنون  برای آنچه آوریدفراهم می ناممکن فضایی

 .گیردجان  دنکفضایی که خود پیشکش میکه باید با 

ا . تنهبزنماندیشه تولید  در خودم دست بهدهم تا پوچِی ناممکن قرار می خود را در همین حالِت  اغلب

 خود فضاهایی برای ، تا دروِن را به دست گیرندچیزها  اختیارِ تا  اندکوشیدهچند تن همچون من در این دوران 

 د.فضای واقعی باشن به متعلقآمد زندگی بیافرینند که وجود نداشتند و به نظر نمی

 برای کهبر حسب ابعاد و فضاها بیاندیشد،  خواهدمیاز این لجاجِت ذهن که ام هت کردحیریشه هم

 ِت که هر حال طوری، اندیشدمیبلورها ها و شبهقطعه باکه ، آوردمیرو چیزها  دلبخواهِی  ِت حاال به  اندیشیدن

تثبیت و  این ــ با چیزها نباشد وقفهبیواسطه و ارتباِط بی اندیشه در، تا دمانمیثابت  ی آغازهستی در نقطه

شرِط  .هنددرخ می در پیشگاه اندیشهانگار  یی که، این گرایِش جان به ساختِن یادبودهازداییتحرکاین 

 .استهمین آشکارا  آفرینندگیاستیِن ر 

معین پیشساختارهای مفهومِی ازآسا که و برق پایانبیاز آن وهِم ام حیرانتر، حتی از این هم بیش ولی

ی که انگار یک صفحه همان چیزها ،انگیزاندبرمیدر ما ی جان را فتههای تبلوریاو محصور، آن قطعه

 بهتراوشی،  یانقباض بهفراواقعیت  و دهند.واقعیت شکل می باقِی با  تراوشیبزرگ را در نسبتی  پالستیکِی 

که به جای  کنترلی اما، پندارممیتر کنترلی عظیم ، که برعکس،کنترل کاهِش آنرا نه . ماندمی واژگون یارتباط

روا  را ترتر و خالصظریف هایو تماس کندمی قدغنرا  هرروزهکه تماس با واقعیِت همان: دورز ، شک میلعم

 .اندتراش خورده شکنداما هرگز نمی گیردآتش میکه  تا حِد سیمی دارد کهمی

ار و انگ اثر گذاشته اوها بر این تماستنها حالِت قابِل قبوِل واقعیت به عنوان  کهجانی را  در سر دارم

 .اندش کردهاگوگردین و فسفرین

مرا و  کندمیاعطاء به من ها را لحن و فریاِد این تماس ونشاننامِی بیبیندانم کدام روشناما نمی

أثیِر ترین شکی به تمآزمایم که کمی نشدنیتمامیِت حل جوریکها را با . آنشان کنمد که خودم تجربهدار یوام

 ایرهحف که اندازمتصور میشما را به این م. اهبه رعشه افتاد کمیهای آزارنده تماسبا این . اش ندارمعاطفی

 جایی، که به واقعیت مجاز بدل شده. مدفون در ای ذهنودهت، ممحصور 
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 .هابلور  میاِن شود انگار از بازیگری دیده می

 ها.الهام در صحنه

 د.ادنباید بیش از حد به ادبیات راه 

 

 است. حاصلبیام روگرفتی تنظیم، امنداشته واِر جانافزون بر گردِش ساعت آرزوییوقت هیچ

 

رده و فش تشویشی، دردی زیبا، عیاردانستند به دردی تماممرا توانا میکه  انم. آناوکمالماممغاکی ت

 ی معلقاآسیابی جوشان از نیروها و نه نقطهها، ابژه یتشویشی آمیزهگوشتی، 

ـ و با ، های نیروهایم با این مغاکواجههکننده که از بطِن مکنتاب و ریشههایی بیحال همراه با تکانهاینـ

 شوندناشی می، شدهداده قطعیتاین 

 ی نیروهای قدرتمند(،)از دِل مواجهه

 حرکتی و سرما ــهای حجیم، بیمگر مغاک ماندو هیچ باقی نمی

ِط خود تری در سقواند، آنانی که مرا در سطح پیشینتری را وقِف من کردهبیش خالصه، آنانی که زندگِی 

ه با بار کخشونت دانستند، در یک تاریکِی می دیدهو صدایی زجر ها که مرا غرقه در سر اند، همانتصور کرده

 کردم،می مبارزهآن 

 اند.بشر گم شده یهادر سایه شانمهــ ه

 

 کِ میخواب  حیِن ها سرتاسِر قامِت پاهایم را عصب
َ

 ند.ش

 پایم را لگد کرد. خواب از تغییِر باور ریشه گرفت. فشار کم شد و پوچی انگشتاِن 

 

یه نه شب :دداتوان آن را از دست می و است فراگیرتنها یک تصادِف  هوشکه سرتاسِر  دریابیمباید 

 اشکند که جذبه و الهامو حس می، ای که در بطِن زندگی استیه زندهشب بلکهای که مرده است، دیوانه

 طرفیِن منازعه. هانِی واژگونِی ناگاین و  هوشهای . غلغلکگذارداو اثر میو نه زندگی( بر  هوش)جذبه و الهاِم 

 .هوشراه کلمات در نیمه

 .خودی اندیشهبه  ناگهانی ناسزاگویِی و  اندیشیاین امکاِن واژگون

 اندیشه. این گفتگوی دروِن 

 همه چیز. گسستن از، کردنهضم

 .ی ذهنو آهسته لطیفسقوِط  اینآب بر آتشفشان،  چِک چکو به ناگاه این 
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ناواقعیت، همراه با قطعاتی از جهاِن واقعی در  از یافتهینشوِک مفرط، روش وضعیِت در  دخو افتِن بازی

 .خود ی دنِج گوشه

 

ه ناگهانی ک هایناپدیدیام، بدوِن یکی از آن های اندیشه، بدوِن دامگسستای اندیشیدن بدوِن ذره

 ها به آن عادت دارد.استخوانم همچون حامِل جریانمغزِ 

و گاه از این  دآیسر کیف میها شود، گاه از این بازیها سرگرم میگاه با این بازیمغِزاستخوانم گه

 .ها سروری داردام بر آناندیشه های پنهانی که حِس یربایآدم

 که شود،بزرگ که اهمیت ی بیساده ی کوچِک ، یک کلمهاست کلمهیک تکالزم دارم  تمام آنچهگاهی 

در ای که ای ظریف، کلمهای دقیق، کلمهگواه، کلمه سرای از کلمه د:گردجاری  پیامبراناز زباِن 

 ،ام ایستادهدر حِد بیرونِی هستی و ،رفتهبیرون ، از من فرونشستهاستخوانم مغز 

 هیچ خواهد بود. تمام دیگرانکه برای و همان

ی شدههای زمزمهاین استحالهی کلمات، ین پوستههم :امتنتنها گواِه خویشمن م، اگواه آنمن 

یم بندی شده و عقصورت از پیشام ام که مدعیاندیشه کوچِک  های آن بخِش ام، استحالههنشدنِی اندیشدرک

 ماند،می

 را بسنجد. اشتواند دامنهمی که اممنتنها 

 

 نشِت دائمِی سطِح عادِی واقعیت.

 

، اخالقی ای، نه همچون نقطهاستی من استخوانی که کلهی پوستزیر این پوستهفشارد می پا تشویش

 باالرونده یهاتشویشی ماهیتی که خمیرمایهبا  انه،بینباریکمضحک  چه ماهیتیتی با نه همچون استدالال

 )سرریزکردن(مثل  که، در آن منزل کرده

 درون، 

 ام،مالکیت از جوهِر حیاتیسلب مثل 

 خسراِن فیزیکی و ذاتِی  مثل 

 )منظورم خسران از نظرگاه ذات است( 

 .ایک معن  

 

 .ی مکانیسمگسستهی نقطه یانهناخودآگاه تبلورِ  درناتوانِی اکید 

 

 زهاچی انعقادی ارتباط با خوِد خویش. همه چیز به و برقرارِی دوباره یشدشوار است یافتِن جایگاه خو

 ناپیدا.ای هنوزی این گوهرهای روانی حوِل نقطهبندِی همه، به خوشهبند است
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 م:اندیشی اندیشه میچه دربارهت آنجاسپس این 

  
ً
 .وجود داردالهام قطعا

ی ، اما نقطهشودبازیافته میدر آن واقعیت  سرتاسرکه  در کار استای فسفری نقطه و

من به و  ای؟د ــ و به چه وسیلهکندهد و متحول میجادویِی چیزها را تغییر می گیرِی کار به

 .باور دارمهای خصوصی زاییبه کیهان ،های ذهنیسنگشهاب

 

  پذیرِی حسدانید داشتِن آیا می
ّ
 ی، این نقطهشدهدوپارهمهیِب  و یعنی چه؟ این نیروی حیاتیق معل

 درماندگی. موضِع ، این دهشتدست یازد، این جایگاه  به آنتواند الحاِق ضروری که هستی دیگر نمی

 

 دوستاِن عزیز،

 محصوالت هرزرفته ایداشتباه آثار من پنداشتهبهآنچه 
ً
ک یهای جان که خودم بودند، آن قراضه یصرفا

 پذیرایشان نیست.هرگز  م معمولیآد

 ست.مداوِم ذهنم ا انفجاررنج و ام بهبودی یا پیشرفت مرضم اهمیتی ندارد، دغدغه

ار به و ، این نیاِز ناگهانی و دیوانهدارمام، جایی که دوباره حس رخوت و  سرگیجه به میم بازگشته حاال

 همراه با احساِس رنِج عمیق و گیجِی آنی. قّوتخواب، این خسراِن ناگاِه 

 

جا که آن در سمِت چپرا اش ناگهان جان و جا دچاِر عادت نشدهاش هیچر ذهنست که دجا کسیاین

 ایلبه هیچ یک نقطه است، و جان نزد او شبرایست که زندگی جا کسی، اینحس نکرده وجود دارد قلب

 ندارد و ذهن را هیچ سرآغازی در کار نیست.

 

 .کردهم مرا خالی و بیهوده ا، گیجِی زبانمرا ابله ساختهاش یختیسرکوِب اندیشه و کژر

که  ریدبمی شاناز  ناروایی یبهرهای که چنین های شیشهلولباز آن گ تعدادی تالشِی همان کژریختی، 

 .ایدنداشتهدستی در آن و هرگز  آگاه نیستیداز آن 

 انهمند، افظیلالی تحتیمعنا در الفاظبرایم گزینم ها را برمیاندیشیدن در آنی الفاظی که همه

 ام.کرده شانتابع ار  اماندیشهی حاالتی که ام، مرزهای همهذهنی 2            ، مرزهای یک1های حقیقیخاتمه

ام هیشاین است که در اند «کنندمی جاگیرالفاظم مرا » از منظورم البتهکنند، می جاگیرمرا راستی بهالفاظم 

                                                            

کلمه بهره ترین شکل الفظیدادن( به تحت)خاتمه، فسخ، یا پایان termination)لفظ( و  termشناختی از نسبت بین طور ریشه. آرتو به1

 ف(.برد )ممی

ا(. فضای خالی درون متن آرتو عماًل نشانگر امتناع اوست از پذیرش کلمه؛ پس این نه یک لفظ . فضای خالی در اصِل متِن فرانسوی )م2

ر این مکان یشه دیافتن است. انگار اند، یا محِل پایانترمینالکه یک سرحد یا مرز، چه بسا یک ای حقیقی، بلاست، و در نتیجه نه خاتمه

 ف(.شود )ممکان، در مرز امر نیاندیشیدنی ممکن میبی
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هم که و در این دقایق هر قدر  ،هاخاتمهاز ی امجموعه ، ازالفاظمام از فلج شده. دانممعتبر نمیها را آن

 قدر خودمتناقضهچ، حال هر الفاظ همیناش از خالل عرضهرم مگر ای نداباشد چاره جای دیگری امندیشها

ادر قهرگز که دیگر  باید این مجازات را به جان بخرم ،صورتغیرایندر  ؛قدر هم مبهمو هر چه دنباش متناظرو 

 به اندیشیدن نباشم.

 

  شدمی، ای کاش کردرا مزمزه  خویش خأل شدمیای کاش 
ً
ای کاش این و ، آرمیدخویش  خألدر واقعا

 .گمر حتی و نه بود میهستی  جوریکنه  خأل

جاست که آدمی که دیگر وجود نداشته باشی، که دیگر در چیزی نباشی. درِد واقعی آندشوار است 

 .دردناک نیست دیگرشده ای تثبیتساِن نقطهتغییِر اندیشه را دروِن خویش حس کند. اما اندیشه به

وز نههستی  سمِج و غلغلِک  هاعطش تمام هرچند. مام که دیگر تماسی با زندگی ندار ای رسیدهبه نقطه

 .دمخوبازسازی . تنها یک مشغولیت برایم مانده: با من است

 

 ی طرِز فکرم.کلماتی است متناظر با هر دقیقه مآنچه کم دار 

گیری. هیچ کس آورند، بیش از حد به خودت سخت میگاه کلمه کم میاما این طبیعی است، همه گه»

 توانی با زباِن فرانسه خودت را بیان کنی. تو بیشدهد چنین حسی ندارد، تو به خوبی میوقتی به تو گوش می

 «دهی.ها اهمیت میاز حد به کلمه

ید. اگس گیید. یعنی هماتان، همگی االغتان، از فهیم گرفته تا کندذهنشما از باهوش گرفته تا کودن

ت، و برایم کافی اسشناسم و این اید که نفهمید. خودم را میکنید. یعنی مصممها پارس مییعنی در خیابان

 کنم.کنم. آنتونن آرتو را تماشا میشناسم چون خودم را تماشا میباید کافی باشد، خودم را می

 «کنی.بینیم که داری چه کار میبینیم. ما خیلی خوب میشناسی. اما ما تو را میتو خودت را می»

 «ام را ببینید.توانید اندیشهبله، اما شما نمی»

گویم، منظورم وقفه هایی وجود دارد ــ بفهمید چه میها و وقفهتفکرم شکاف ز مکانیسِم در هر مرحله ا

 ،اندیشه یک سرینه گویم(؛ و منظورم دانم چه میدر زمان نیست، منظورم در نوع خاصی از مکان است )می

م یکی از ؛ منظور درونیی است، تنها یکی، و یک اندیشه یکهی ااندیشه کهبل، هااز اندیشه ای کاملرشتهنه 

های فیلسوف نیست، منظورم یک تعلِق خاطِر معوج است، حالِت های پاسکالی، یکی از آن اندیشهآن اندیشه

 ها. بفهمید!خاصی از تصلِب بافت

 روی نقطهانگشت .یابمدرمیاهمیتم خودم را در جزئیاِت بی
ً
گذارم، روی آن لغزِش خطا می یم را دقیقا

 نیشمان جا که به زبانلغزد تا آنمی مارگونست ای موسیوها، هاچراکه ذهن مارموزتر از شمااقرارنشده. 

 نهد.می زند، یعنی زبان را در تعلیق وامی

 .حس کرده استز همه بیش اسباِت آن با اندیشه را در منااش آوِر کالماغتشاِش سرگیجهکه  اممن آن

 ودخترسیم کرده است. تر از همه دقیقش را یاهترین نسیاننشدنیترین و درکی صمیمانهکه لحظهام من آن

س پ مانناگهان به اندیشه طور کههمان، بینیمطور که رویا میراستی همانبهکنم، ام گم میرا در اندیشه

 شناسد.باطنِی خسران را می هاینشینیعقبکه  اممن آن .یملغزمی
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 نوشتار آشغال است. سرتاسر

 گذرد به کلمه بدل کنند.شان میآنچه را در اذهانهر  کوشندمیو  سربرآوردندکه از ناکجا  آنانیاند خوک

 .امروز خاصهی ادبیات، صحنه سرتاسرست خوکدانی

 شانمغزها کاماًل مشخصی ازدر نواحِی و هاشان، معینی از کله در طرفشان، ناذهاکه در  انیی آنهمه

 یشان معنا دارند، همهکه کلمات برای انیآن یند، همهاشانزبان انکه ارباب انیی آن، همهنقاِط ارجاعی دارند

ان شبرایهای اندیشه که سطوِح باالتری از جان و جریان انیی آند، همهنشان معنا دار که کلمات برای انیآن

 گذاریهای اندیشه را نامکنند، و آنانی که این جریانکه روِح زمانه را نمایندگی می آنانیی وجود دارد، همه

 وساز همهشان ناذهاکه اندیشم میها و به آن غژغِژ مکانیکی ی آنبینانهند، دارم به صنعِت باریکاهکرد

 کندمنتشر می

 ــ همه خوک هستند.

 ان، آناندها که بسیار دقیقشان معنا دارند، همانمعین از هستی برای یکه کلماتی معین و حاالت آنان

ان شهای مضحکبندیای از طبقهی نکتهکه درباره انیو آن شوندمیبندی شان طبقهکه احساسات برای

ا به شان ر ی زمانهرتبههای عالیکه ایدئولوژی آنانیباور دارند، هنوز « الفاظ»که به  آنانیکنند، می وراجی

و خوِد آن زنانی که بسیار  ،کنندمی بحثدر موردشان هوشمندانه  زنان چنینکه  هاهمانگذارند، بحث می

 گیرِی ذهن باور دارند،که هنوز به جهت انینشینند، آنهای زمانه را به بحث میگویند و جریانخوب سخن می

 دهندکه کتاب پیشنهاد می انید، آنگذارنمی اسمکه  انیگیرند، آنکه مسیرها را پی می انیآن

 ها هستند.ها بدترین خوکــ این

 جوان! ایماًل غیرالزمی تو کا

 کنم.فکر می پشمالونه، دارم به آن منتقدهای 

 ام: نه اثر، نه زبان، نه کلمه، نه ذهن، هیچ چیز.و قباًل به شما گفته

 عالی. سنج  عصبهیچ مگِر یک 

 چیز.ی همهنشدنی در ذهن درست در میانهدرک گاِه نوعی توقف

انتظار  ؛ودشبنامم، تا به شما بگویم به چند بخش تقسیم می را چیزاین همهو انتظار نداشته باشید تا 

 گمانو  ؛مرا به بحث راجع به آن وادارید یدتواننداشته باشید تا وزِن آن را به شما بگویم، تصور نکنید که می

 یدناندیشآنکه بدانم شروع به بی گونهایننکنید که حیِن بحث راجع به آن خودم را فراموش خواهم کرد، و 

ـ و  خواهم کرد آراسته  هکلم یخود را به انبوهو  ،هد زیستخوا ،چیز روشن خواهد شدآن همه گمان نکنید کهـ

جزئِی  یهاو اختالف هانگرشی متفاوت، و قادر به بیاِن همه ه، همخوردهصیقل همگی با معانی خواهد کرد

 حساس و نافذ. بسی ااندیشه

های ذهن، آه، این این استنشاق ،شوند، این مواضِع واالی جان، آهاین حاالتی که هرگز نامیده نمی ،آه

 بهیکسان  یکلمات همیشهــ  ات، آه، این جمعیِت مملؤ از واقعیاندساعاِت منکه خوراِک  کوچکقصورهای 

 به نظر نمی برمکار می
ً
 ومر ا در واقع بیش از شما پیش میرفته باشم، ام پیش تفکرمرسد که چندان در و واقعا
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ها، نویسندگاِن سریالی، ای پرتره دالالِن ی کاذب، های الیق، ارباباِن کلمه، ای خوکپشمالوهای ای االغ

 کالِم من. آفِت ها، ای شناس، حشرهپرورانای گلهذوق، خوانندگاِن بی

 ادامه دهید. زدنحرفشود به ام، اما این دلیل نمیام را از دست دادهبه شما گفتم کالم

کنید. که شما امروز می کنندهمان کاری را میمرا خواهند شناخت که  آنانیبس است، ده سال بعد 

 ترقیِق راِز  و های شناورم دیده خواهند شد، رمزکوهشناخته خواهند شد، یخ مهای جوشانگاه چشمهآن

 د شد.نهای جانم آشکار خواهم کشف خواهد شد، بازیاسموم

ام در باب گاه رسالهو آن ،د شدنهای ذهنم در آهک دفن خواهسیاهرگ تمامگاه تمام موهایم، آن

گاه خواهند دید که شان خواهند گذاشت. آنچشمانبر را  ازآلودمی ر حیوانات به فهم خواهد آمد، و جذبه

ها نامهدر لغت چشماِن ذهن یشاخهشاخه هایگلدستهو  ،رودشود و به هوا میمی دها دوسنگ محِل تالقِی 

واهند دید، ها را خو سپس طناب، کنندها سقوط میسنگدید که شهابگاه خواهند متبلور خواهد شد، و آن

د خواهنذهن یعنی چه، و  پیکربندیکه  خواهند آموختگاه را درک خواهند کرد، و آنفضا یای بهندسه بعدو 

 ام.از دست داده که چگونه ذهنم را فهمید

د، شوخشک می سریک 1زبانکه گاه خواهند دید جا نیست، آنیافت چرا ذهنم اینگاه درخواهند آن

شوند و بادشان های انسانی تخت میخورند. چهرهچین میهمگی  2هاشوند، زبانفسرده می سریکاذهان 

واهد آسمان معلق خ کننده درچرب ی. و این غشاها را مکیده باشدهوای داغ آنهای رود، گویی جریاندر می

، نپایادرزهای بی ، غشایالیه با ضخامتی مضاعفالیه یکننده، این غشاچرب یخورنده یاین غشا، ماند

 ،تقسیمبه  ،بسیار حساس، و بسیار شایسته، و بسیار توانا به تکثیر ولیای، خولیایی و شیشهلیما یهمین غشا

 گر و مهلکرخنه وشوهایشست، با دواهامعناها، و  درزها، با آذرخِش  تغییر همراه به

 مقبول خواهد افتاد همهاینگاه آن

 گفتن نخواهم دید.و دیگر ضرورتی به سخن

  

                                                            

1. language  

2. tongue  
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 (5291)ها یادداشت

 

 سیلِس 

 اند،تخیلها کاِر جذبهتخیل، و 

 که قابِل اتکاتر و زیباتر استوار، چندان دیوانهواقعیِت حقیقی نه
 

* 
 

 شده.کندهحساسیِت بدِن پوست

 

 شود، می متبرکجا که بدن آن

 شود.جاست که جان یافت میهمان

 

 عقاب و مار.

 

 ماِر َپرنشان،

 ای جادوگر، ی نویسندهخاطره

 ی خونین.اجامه

 

 گردد.گاه که گذشته به روشنای روز باز میآن

 

 خیز.روِز رست

 کنند.گاه که خدایان به زمین هبوط میآن

 

 گردند.بازمیها که اسطورهچنان
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 .هااز سوی مکزیکی دعوتی

 

 کهن را، جادوی نامرئِی آن  بیدار کن عشق

 واگیردار را، امراِض ی کنندهآن رام

 برای شفادادِن فجایِع سپهر.

 سفر کن به سرزمیِن خوِن سخنگو.
 

* 
 

و فهمیدن را گویی در حضور  وییدن،کردن، جکار نخستین بار است که در حضوِر یک انسان لذِت 

 . امفهمیده امحیواناِت مورِد عالقه
 

* 
 

 ، نشد بیاید و نگوید که هنوز نیامده

 واقعی نیستند، ها موانِع این

 این یک مرض است،

 مرِض پرواز،

 م،یدفهممیپرواز را  کاش این میِل 

 ی این هوای وسواس را.همه

 

 القا،

 حضوِر عشق،

 گونهیناایثار کند و  ورزدچه بدان عشق میدر پیشگاه آناش را تواند اندیشهمی، بیندیشد طورایناگر 

 اش را حفظ کند،تواند اندیشهمی

 از عشق را تغییر خواهد داد،  تصورتکه عشق توانی، چرانمیآیا توانی، تو می

 طلبم علیه عشق نیست،چه از تو میآن

 حساب کرد؟ توان روی توگریزی، آیا میاما تو، تو که می
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 (5291)ناف برزخ 

 

  .ندارم دادن ذهنمنشانمگر  یادعایکنند، می نشاندیگران کارشان را جا که آن

رگفتهپرسشزندگی 
ُ
 است. های گ

 توانم درک کنم. اثری را که از زندگی جدا افتاده نمی

توانم ذهنی را درک کنم که از خود جدا افتاده. هر یک از نه می ،نه آفرینش جداافتاده را خوش دارم

 .گذاردام، مرا جا میدرونی منجمدی از جاِن  آثارم، هر نموداری از خودم، هر شکفتِن 

در قهمان امام نوشتهمعنای زندگیبی ام و اختگِی انقباِض درونِی هستی ای که برای توضیِح در نامه

 شود.م پدیدار میای ذهنالقیدانه ِی است و همچون آبستن بیروِن منای که خودم هستم که در مقاله

برم، در مقام اندام رنج می ذهننیست؛ از  ذهن همدر زندگی نیست و زندگی  ذهن چونبرم، رنج می

 دارد.میوا ذهنبه رود ه ورا ب هاگِر چیزها، که آنمرعوبدر مقام  ذهنر، از در مقام مفّس  ذهناز 

های درنده هضرب تماِم  همهاهم چیزهای خارجی و بیش از خومی ،در زندگیکنم معلق میاین کتاب را 

 آن را بجوند. امآینده خودِ های ی کوبهو همه

سر باز من ببخشید. را بر مطلقم  یخ در ذهنم شناورند. آزادِی  هایتکهی این صفحات همچون همه

 م.شناسخودم. هیچ ساختاری را در ذهن به رسمیت نمی هر یک از لحظاِت  میان یرتمایزگذاگونه هر از  زنممی

در و زندگی  ذهنگویم ادبیات. می دسِت طور که از خالص شویم، درست همان ذهن دسِت باید از 

را  او ازب، که شبیه دری کندرا دیوانه  آدمیزادبنویسم که  بیکتاخواهم . میبا هم ارتباط دارند وحسط یهمه

 شود.واقعیت گشوده می به رویدری که  ،، خالصهندادهاش رضا به رفتن که هرگز هدایت کندبه جایی 

 شمردِن بر  قدرهمانو  ؛اندجا پراکندهجا و آنقدر درآمدی بر کتاب است که اشعاری که اینو این همان

 .بدوضعی برآمده از هایخشمی همه

 این 
ً
 کرده.گیر  من هم یخی است که در گلویتکه صرفا

 

 
 وزیدن رطنین در حاِل زایید. بادی شهوی و پُ  مملؤ مغاکیالتهابی عظیم، آگاه و بارور، جانم را همچون 

 شانگاهتالقیو  آکندها رگای از سیاههمچون شبکهاین باد را  هاریزریشه. و گوگردینی بود. بادی حت
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ور جیک؛ انفجارها موزاییِک ش و مرکز بود.  خراشگوشو  پذیرسنجشاز نفوذپذیری،  عاریدرخشید. فضا، 

گار با صدایی که ان. ولی دآیمدام پایین می پیشانی در فضاهمچون که  معوج وزنیسخت با  کیهانِی  چکِش 

 فاِف ل سرتاسرِ . آری! فضا را داشت گاهی زندهنخیره و نفوِذ آور صدا وساطتی مالل پشمیِن  رداِی  و. تقطیر شد

را در  هایشیا انبوِه ابژه ،ای در آن تا کنون آشکار نبودهداشت؛ لفافی که هیچ اندیشهاش را ارزانی میذهنی

 مال و ای لجنآشوبهبه دل رفته این تودهر نکرده است. اما رفتهآن از نو پُ 
َ
زِی ریدرونبدل شد، به نوعی  رَد ق

را با سرعت  خود لرزیدندهای خیالم میه در گوشههایی کریشهریز و  عظیِم خون، نباتی و رعدآسا. جریاِن 

 ماِن ی آسکه کره زهدانیهمچون لرزید میسراسر اد جدا کردند. و فضا بازی منقبضآوری از این تودهجهسرگی

ی مغشوِش حاالت را سوراخ کرد، تفکِر ای واقعی تودهفاخته . و چیزی همچون منقارِ به یغمایش برده سوزان

 و فروکاهید. ،شفاف شد ،کرد حل، خود را الیه شدسرتاسر الیهژرف در این لحظه 

نباتی  یودهت دیگر کِل  دو یا سه بارِ  البتهدریافت بدل خواهد شد.  م که به انداِم یبه دستی نیازمند حاالو 

 نِم شبتاریکی لبریز شد و عاری از ابژه.  خوِد جا شد. هتر جابدقیق یبه موضع ماخیز برداشت و هر بار چشم

 شفافیت رسید.به  ی تمام،، ژالهزدهیخ

 

 
  ماهمراه

َ
 اش ، و زبانهندخداگ

 ی کند پوستهسوراخ می پیکان مثِل که 

 ی دوطاقه گنبدِ 

 را زمینی

 اندازد.که او را به خارش می

 

 آب  کنِج سهجا و این

 خزدجلو می همچون ساس

 سوزان اما زیر ساِس 

 گردد.میهمچون خنجری باز

 

 سهمگین زمیِن های زیر سینه

 ،مخفی شده هندخداِج 

 منجمدی های زمین و آِب سینه

 ندنگندامیاو را  توخالِی  که زباِن 

 

 دستبهچکشیباکره ستجاو این

 بِ تا 
َ
  غارهای زمین را دنَ ک

  فلکی ی سِگ جمجمه که

 ند.آور وقیحانه سربرمی کندمیحس 
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 دکتر، 

؛ بر گذاردثیر میأبر آن ت تانخواهم بر یک نکته تاکید کنم و آن اهمیت چیزی است که تزریقاتمی

 هرگونه از حاکی نیست تصور خالِف برام که نیذه افِق  کردِن غرقام؛ بر هستی اساسِی  کردنسستهمان 

 تواندمی خوش داریدام. اما اگر ام( یا حتی فروکاستِن هوشام )فروکاستِن جان اخالقیاخالق فروکاستِن 

تر بیش کهاست همان عملی البته و  باشد،ام مفهومی قوای، یا فروکاستِن سودمند عقِل ت فروکاستِن  از نشان

 دهم.میبخش از خودم که به دیگران نشان آن تا به  شودمربوط میام از خودم به حس

  تماِم میان  ؛گزیندبرمیای مشخص لحظهرا در  شکلشاندیشه که  چندشکِل پنهان و  تبلورِ  آن
َ
 شکاِل ا

 واسطه و مستقیم از خود وجود دارد. تبلوری بی ،حاالت اندیشه تماِم ممکن و 

ی نکتهآن  از، (عالج با دواو قابل)دسترس آن بخِش قابل ازاید آگاهکاماًل که  حاالدکتر،  حاالو 

را هنی ذ مورفیِن آن فریبنده،  عوامِل ، نافذ مایعاِت آن امیدوارم بتوانید مقدار کافی از  ،امزندگی برانگیزِ جدل

از نو  هافتادجدا  را آنچه تا ،تعادل بخشم کندسقوط میآنچه  بهتا ، پیش غرقه شوم از تا بیش به من بدهید

 .بازسازم شده را ویرانآنچه  و ،متحد کنم

 .شما رام باندیشهدروِد 

 

 
 عشق گاه، یا جایبازل  پرندهپ  

 

 حتی شکل و تعلیِق واقعیتش رای مسیرهای جانش و عظیم که همه ذهنِی  تارِ و وسِط یک للپائولو اوِچ 

 زند.وپا میدست در آن گم کرده

زند، کی دارد حرف می ،کثافتو، زبانت را رها کن، زباِن من، زباِن من، لزبانت را رها کن پائولو اوچل

، زبانش را سگ پیرِ ش، آتش، آتش، زبانت را بخور، های آت، آتش، زبانذهن، ذهنکجایی؟ فراسو، فراسو، 

 َدَرم.انم را میر، و الی آخر. زبالی آخو ، ، بخوربخور

 .بله

 با این حال، طرِف  برند.ها به یکدیگر حمله میعیِن بدبختو دارند لدر همین اثنا، بروِنِلچی و دوناِتل

 هاست.در سطحی غیر از آن سنگین و مترصِد دعوا پائولو اوچللوست ولی او

های ذهنی، همان کسی سوی تمام پنجرهدر حاِل زایمان، آن آنتونن آرتو هم هست. ولی آنتونن آرتویی

 که ظاهرِ  ،ی آندره َمسونجا تصور کند )مثاًل در خانهخودش را جایی غیر از آن تا کنداش را میکه تمام سعی

یک حشره یا ابله، کسی که مثل مگس در نقاشی  یالیهالیه، ظاهِر اش به پائولو اوچللو شباهت داردجسمانی

 الیه است(.الیه ساناینکه  َمسون، در نقاشِی گیر کرده

 در وقتی خودش را درمی، ولی یابد)آنتونن آرتو( خودش را درمیعالوه، اوچللو در او و به
ً
یابد دیگر واقعا

مصنوعی زیبا اند به در آن غرق شده های ذهنِی اوی پنجرهشیشهاو نیست، و الی آخر، و الی آخر. آتشی که 

 دگرگون شده است.
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 دهد.میملیاِت ظریف، این تالش مذبوحانه ادامه عاین و پائولو اوچللو به 

 

ا بای است که به ذهِن آنتونن آرتو خطور کرد ولی آنتونن آرتو به مسائل نیاز ندارد، این پرسش از مسأله

 قدر کافی گرفته شدهبه تر حالشآن افکارش پیش
ً
مید که و فه ،با خودش رویارو شد کهبابت این، خصوصا

زباِن  و شروع شودکوچولو ُپل بخوربخورِ که آن دوِن ، بسورکودر سینما، در  ،همین دیروز بازیگِر بدی است، مثالً 

 او را بخورد.

و های اگیر کرد که تمام شخصیت بسیاری سطوِح و  هاداالناو در  او تئاتر را ساخته و درک کرده بود.

 اندازند.جا میخود را مثل سگ آن

یا برای ِسلواگ هم کوچکی سطحیو، و لبرای برونلچی و دوناتل سطحیو  ،برای پائولو اوچللو سطحی

 همسر پائولو.

با  شانسطوحواِر های سیارهجاییجابه تماِم های معنوی و زاِگ زباندو، سه، ده مسأله ناگهان با زیگ

 .همدیگر تالقی کردند

 

 رود سلواگیا هم در حال مردن است.پرده که باال می

ه کبرد، کسی ی را از کوره درمیچلبرون ین سئوالا پرسد.شود و حالش را از او میپائولو اوچللو وارد می

 ذهنِی نمایش را میبا مشتی گره
ً
 شکند.کرده و جسمانی فضای صرفا

 

 برونلچی ـــــ خوک، خانم.

 ـــــ ابله. کند()سه بار عطسه میپائولو اوچللو 

 

 بیایید شکلی جسمانی، صدا، و پوششی به هر کدام بدهیم. ها را معرفی کنیم.ولی بیایید اول شخصیت

 و پیراهنی که برایش گشاد است.رفتِن حشره شنیدن نیست، راهباز قابلصدای ُپِل پرنده

 دار است. شبیه دانته است.جانی برونلچی واقعی، پرطنین و با این حال، صدای صحنه

 در پیشگاه ِاستیگماتا. هاست: فرانسیس مقدس آسیزیآن وسط جایی دوناتللو

 افتد.این عمل در سه سطح اتفاق می

باز است. او ُپل را بیش از همه بدین خاطر که گذاشت زنش عاشِق زِن ُپِل پرندهبدیهی است که برونلچی 

 از گرسنگی تلف شود؟ ذهنشود در کند. آیا میاز گرسنگی تلف شود سرزش می

 هستیم. ذهندر  فقطچون ما 

عبارت است از این سئوال احمقانه که آیا پائولو که قدر همانو  ح و وجوه گوناگونی دارد،رام سطو داین 

ن به همیرحِم انسانی کافی را به دست خواهد آورد تا چیزی برای خوردن به سلواگیا بدهد، اوچللو سرانجام 

تری بر سطِح او یکه کدام یک از سه یا چهار شخصیت مدِت طوالنبارت است از دانستِن ایناندازه هم ع

 خواهند ماند.

 ذهن ی چون پائولو اوچللو نماینده
ً
 .جداافتاده، که خالصاست ــ نه دقیقا
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 .نگرد، ولی هنوز با پاهایش به آن متصل استیافته. او دیگر به زمین نمیاست ترفیعذهن دوناتللو این 

قاربت در مو تمایلی زمینی و جنسی به سلواگیا دارد. فقط  برعکس، برونلچی کاماًل در زمین ریشه دارد

 سِر اوست.

 .بیندو به سردِی ِاِتر  می ایجالخورده و جیوهاما آن را خبر است بی جنسیتپائولو اوچللو از  هرچند

 ندارد. آن راو دوناتللو هم دیگر خسراِن 

 پل دارد.پائولو اوچللو هیچ زیر پیراهنش ندارد. او عوِض دل تنها یک 

 جا باشد.پاییِن پای سلواگیا گیاهی هست که نباید آن

 

تواند آن را پایین نگه دارد و . نمیشودآید و بزرگ میباال می کند کیرشبرونلچی ناگهان حس می

 زند.چرخد و در هوا مارپیچ میکند، مثِل اسپرمی که میی سفیِد بزرگی در بیرون پرواز میپرنده

 

 
 آقای عزیز،

 قطعاتی؟ یدکن وصلمغز  صمیمِی  به واقعیِت را سینما  بکوشید که کنید زمان آن فرا رسیدهتصور نمی آیا

ه و فیلمنام روانِی  تان بیاید. خواهید دید که سطِح امیدوارم خوش ،فرستمتان میرا برای نامهفیلمیک از 

ندان چتحول  اینکه کند. و برای آنمیوپا مکتوب برای آن دست در زباِن جایگاهی را اش باطنی ی فهِم شیوه

وند، ر ی هرچه جلوتر مییعن ،روندهنحوی پیشام که بهها کردهی آندو یادداشت را مقدمه دنباش غیرمنتظره

 .کنندرخنه می زدهمالل ترتروکمکمهرچهتصاویری  به دروِن 

ن ای هنوز قدرداِن  ولی، و فرسوده مسموم قطعبهــ ملهم از کتابی است  دورادوراین فیلمنامه ــ هرچند 

ای شتهر  سادگیبه کهکنم بلجا که داستان تعریف نمیمرا در کشف تصاویر یاری کرد. و از آن چون، ماکتاب

 دهم. همچنین دو یا سه صفحه ازبرا ارائه  اتکه تنها قطع برای کسی فرقی نداردکنم، از تصاویر را عرضه می

ند، کوشیدم جانش را تسلیم ک ،امگام برداشته فراواقعیتمسیر  ها درآن که در گذارممیدر اختیارتان متنی را 

ها را آن خوش دارید،. و اگر باشنددرآمدی بر کل کتاب  توانند. این صفحات میوابنهدو زهِر شگرفش را 

 کرد.خواهم ارسال تان زودی برایبه

 .و الی آخرمن هستم، 

 

 
 جسمانی یوضعیتتوصیف 

 

 دست و پاسوزان در  حاِد  احساِس یک 

 یکبودن، ینشکست بودن، حِس ایشیشه ، حِس شدهکندهپوست انگارکه، خوردهی پیچهاماهیچه

 ِت تحای ، ارادهاتها، در حرکرفتن، در ژستناآگاهانه در راهلی اختال .وصدااز حرکت و سر نشینی عقب، ترس

 ها،ترین ژستساده فتِن ر برای گ مداوم فشارِ 

 اجتناب از ژسِت ساده،
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 نوعیباید بازسازی شوند،  اتبریده. حرکنفس ، خستگِی و اساسی آورسرسام خستگِی  جوریک

ی ، ژست ناآگاهانهزدنچنگ ها، ژسِت ماهیچه ترین انقباِض سادهذهن در  آسا، خستگِی مرگ خستگِی 

 چیزی،  شدن ازآویزان

 د.ناراده پابرجا بمان دائمِی  باید با کوشِش 

ردنی باورنک نوعی شکنندگِی  خویش، احساِس  کشاندِن بدِن  به الزام جهان، حِس  به قدمِت یک خستگی 

 شود، که به دردی ُخردکننده بدل می

هیچ حرکتی مانع از ، پوستی که نوعی کرختی که در پوست النه کردهدردناک،  وضعیت کرختِی 

ادن ایستسرپای صافساده دهد و به عمِل میدرونی یک عضو را تغییر  ِت آن حرکتی که حسیّ  شود مگرنمی

 بخشد.کوششی فاتحانه را می ارزِش 

 
ً
به  عضاا تصاویرِ نشانگِر و  ،عضویک  اساسِی همچون نابودی شده حس ولیزیر پوست  کردهالنهاحتماال

 که باید باشند. نوعی شکستگِی  جاآنند و نه اعضایی که خیلی دور  تصاویرِ  ،یی نخی و پشمینذهن، اعضا

 عصبی. دستگاه کِل  درونِی 

 سطِح  حرارت که کِل  نوعی انعقاِد است،  تالش هر همراِه که  ضمنی ی متغیر، نوعی بهِت اسرگیجه

 حرارت. متغیرِ  هایوصله ،دکنمی داغانگیرد یا جمجمه را می

ها قهشقی، تبدیِل دردش به دنباِل پِس گردن شدِن کشیدهاعصاب،  حاِد  جمجمه، فشارِ  دردناِک  تشدیدِ 

 ها.اسب شده زیر سم  ای لگدمالکله ،به شیشه یا مرمر

  ،واقعیت سخن بگوییم باید اکنون از تجریدِ 
ً
ود بین خ است به تکثیر مصمماز آن گسستی که ظاهرا

 .در جایگاهی که باید بگیرندکنند، در ذهن ما تولید میاین چیزها چیزها و احساسی که 

 سبتر بر حکه بیش شانمنطقی چندان بر حسب نظِم نه ،های ذهنر سلولچیزها د آنِی  بندِی این طبقه

 و عاطفی هیجانیهای نظم

 : (برقرار نیست)که دیگر 

 شان نیز گهمنطقی نه دیگر حتی جنسی. اما نظِم و دارند، بویی  نه دیگرچیزها 
ً
 خسراِن  بابِت گاه دقیقا

ی آن کلمات برای گندند، همهی مغز میناآگاهانه فراخوانِی شود. کلمات در شکسته می هیجانیای رایحه

 آن عملیاتی که بر همیشگی
ً
 گذارد.های ذهن تاثیر میترین پاسخترین و فعالهر عملیات روانی، و خصوصا

 

 
می. 

َ
ل

َ
 .منفجرشده یشکم نارنجک ، همچون در یک تصویر. پاییِن ریز شکمی از پودرِ یک شکم ق

د. دار سرد، خیز برمی های آتش، آتِش د که همچون زبانهبخشمی آرایشای پولکی شبکهبه  نارنجک

ند، اشرابی های خوِن ها سیاهرگچرخد. اینکند، اما شکم نمیگیرد و آن را زیر و رو میشبکه شکم را می

 شده با آب. دهان خونی آمیخته با زعفران و گوگرد، اما گوگردی باِب 

در سطح دیگر ذهن، خورشیدی  ولیو باالی باال، و در ژرفا، شوند. دیده می هاسینه باالی شکم

 .ایپرنده هم پای نارنجکدر . سوزداست که می سینه طوری که انگار اینسوزد. اما می
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روی  شدهواروناست  مخروطی. نگاه کندمیخورشید نگاهی دارد. اما نگاهی که به خورشید نگاه 

اخت و سو بسیار ژرف، خوش فراگیر یک موسیقِی  ولیاست.  زدهیخ یک موسیقِی سرتاسر فضا  و .خورشید

 . منجمدهای مرموز، و آکنده از انشعاب

 کند.که شکم را به واقعیت وصل می معمارزدِن آبرنگهمراه با  ،دارندها نگاه میهمه را ستونو این

ای بسته، مغاکی که ، همچون دایرهدر بوم محصور شده خوبالیه است، نقاشی و الیه گودافتاده بوْم 

ی خورده، دستاِن گرهشودگودتر میبیند و ، شبیه ذهنی که خود را میشوددو تکه میگردد و در میانه می

 پراکند.ش را می، اما ذهن گوگرددهندشکل میدهند و وقفه آن را ورز میذهن بی

و بر آن  نداواقعیت ها همچون گواهسینهذهن سرسخت است، در جهان جای پا دارد، نارنجک، شکم، و 

مداد  ضرباِت ، مداد خطِی هوا آکنده از خط ها.وبرِگ ستونشاخ وجود دارد وای مرده ، پرندهدهندشهادت می

 د.نبَ ُج میقدر کافی ناخنی جادویی. هوا به هایهای چاقو، همچون خراشهمچون چاک

. کندرشد میبذری از ناواقعیت  شانکه در هر کدام یابدی ترتیب میهایهوا دارد در سلول حاالو 

 ، بادبزند، به شکل یک دهندر جایش قرار می کدام راها هر سلول

 گوگردی. ی آِب همین شبکه گرِد پرنده، و  خورشید، در پِس  شکم، در پیشگاِه  دور و برِ 

 د.زننمی حرفیو  کند،، حمایت میتفاوت استها بیسلول در قباِل اما معمار 

در هر سلول ناگهان زاده  یزند؟ تخماست که در آن کدامین نطفه سوسو می یتخم هر سلول حامِل 

جهانی  هایقشربندی همان ،در کار استغیرانسانی اما زالل  ریزِی تخم جوریک سلولشود. در هر می

 شده.توقیف

که  چندانی ندارددهد؛ اما برای تخم اهمیت کند و آن را به ما نشان میاش را حمل میهر سلول تخم

 یا رد شود.انتخاب 

تر آویزان و در هوا مارپیچی عظیم .شوددر برخی مارپیچ ظاهر می .تخم نیستند ها حامِل سلولی همه

به ن مارپیچ . و ایاستواقعیت نا در لفاِف پیچیده سفری و فاست، یا هنوز  ن، اما گویی پیشاپیش گوگردیاست

 قدِر تواناترین اندیشه مهم است.

شکم  خواند. بدِن میکار را فرا عمومی، و میزِ  ، میداِن سازوی ساختجراحی و سردخانه، محوطه شکْم 

 
ً
 ِف ک. ارددسهم خود را  هم. کوهستان هشدسنگگچی  ولی است،از گرانیت یا مرمر یا گچ ساخته شده ظاهرا

 ،زاهدانه ،خراشگوش کوهستاْن  د. هوای پیراموِن پیچمیکوهستان  را دورِ  ای خنک و ماتآسمان حلقه

آن  افِق . دارددر جان را  دخو جایو قدغن است. دسترسی به کوهستان ممنوع است. کوهستان  ای،افسانه

 . دهدمیافقی ابدی را  حِس  نشیند.پس می مدامکه  چیزی است

 حس آنکند، در که این نقاشی به قلب من رسوخ میچرا ،امکردهتوصیف  هااشک را بااین نقاشی 

واقعیت  تواند بهمی شکلش، اما فضایی که شکفدمیگویی در فضایی آرمانی و مطلق  امکنم که اندیشهمی

 . کنممیشود. از بهشت به این فضا هبوط  آورده

م گردباز می طوری بدان شوند.های ثابت جاگیر میبخشآیند و در میدر پیچهایم از و هر یک از رشته

 ترین نقاِش این تصویر بزرگ . نقاِش کنممی حس را در آن مذهن آرایشجایگاه و ؛ ماکه گویی به سرچشمه

 سون، به ِدینی که به او دارم. جهان است. به آندره َم 
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 . تاریک شاعر  

 ی یک باکرهتاریک، سینه شاعرِ 

 کند، تسخیرت می

 جوشدتلخ، زندگی می شاعرِ 

 سوزد،و شهر می

 د،مکش را میو آسمان باران

 خراشد.ت قلِب زندگی را میاقلم

 

 هاجنگل، جنگل، چشم

 ؛کاج بذرهای فراواِن بر  مزدحم

 وفان، شاعرانطگیسوی 

 ها، بر سگان.سوار بر اسب

 

 دارند،برمی تاب هازبان، غّرندمی هاچشم

 ُمغذی و رنگآبی یهمچون شیرآسمان 

 د؛رَ بَ هجوم میمنافِذ بینی به 

 روی،ترش دالِن زنان، ای سخت

 شوم. ن آویزان میهاتااز دهان

 

 
 مخدرجاتگذار قانون  نامه به قانون

 گذار عزیز،قانون

 اید.، شما االغمخدرجاتی درباره 5357والی جحکِم  با متمِم  5351قانوِن  گذارِ ای قانون

که میزان اعتیاد به مخدر را در آنبی خوردمعتادان در سرتاسر جهان می شما فقط به درِد آزارِ  قانوِن 

 کشور کاهش دهد، زیرا:

 پوشی است.قابل چشم آورند،را از داروخانه به دست میخود  ( تعداد معتادانی که جنِس 5)

 گیرند.ها نمیشان را از داروخانهواقعی جنس اِن ( معتاد2)

 بیمارند. همگیگیرند، ها میشان را از داروخانه( معتادانی که جنس3)

 پوشی است. ، قابل چشمجومعتاداِن لذت د معتاداِن بیمار نسبت به تعداد( تعدا4)

 یافته را آزار نخواهد داد.جویان و معتادان سازمانمخدر هرگز لذت بربندهای دارویی ( قیدو5)

 .هستندهایی ( همیشه ساقی1)

 شوند. سستی و اشتیاق معتاد می از سرِ که  هستند( همیشه کسانی 7)

 جامعه دارند که مثل سگ تنها بمانند.را در ( معتاداِن بیمار این حِق الینفک 1)
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 مساله پیش از هر چیز بر سر وجدان است. 

دهد. دعوی عمومی قرار می غاصِب سالمِت ـبشری را در دستاِن مفتش رنِج  مخدر حق کنترِل قانون مواد

 اینرسمی در مقابِل  های منشورِ بعی بعفردی حکم براند. همه خاص پزشکی مدرن این است که بر وجداِن 

 م. هرامرگ که من ارباب دردم هستم، و حتی بیش از آن ارباِب : یعنی ایناندقدر و قدرتی وجدان بیپدیده

  .آوردتواند تاب راستی میاست که بهی پوچِی روان یا میزاِن  جسمانی رنِج  مقدارِ  یگانه قاضِی انسانی 

از  دنشربو در کار است که هیچ بیماری هرگز تواِن  بینیروشنیجور یکچه نباشم، باشم بین چه روشن

، بدهمرا از دست  امبینی. و اگر روشن1کندرا به من دیکته می امجسمانیکه حس زندگی همان ،نداردرا من 

 بازیابم.را  بینیآن روشن کارکرِد بتوانم  تاموادی به من بدهد  آید:برمیپزشکی فقط یک کار از 

                                                            

نخورده آگاه فردیتش را از دست بدهد. آگاهی دست (self)شوند خود . آگاهم که اختالالِت شخصیتی مهمی وجود دارد که سبب می1

 دهد(. شناسد )و دیگر خودش را در هیچ سطحی تشخیص نمیماند اما دیگر خودش را در تعلق به خودش نمیباقی می

ای تا اندازهسرزندگی  تر و برایتر و مهمتری برخوردارند، اما برای فرد بسیار دردناکاختالالتی وجود دارند که از جدیت یا اهمیت کم

انحالل نیروهایش را که جوهرش در بطِن آن نابود جایی و های نابهای از پدیدهافتد که آگاهی مجموعهترند. این اتفاق زمانی میمخرب

 متعلق به خود میشده، به خود اختصاص می
ً
 داند.دهد و واقعا

 منظورم همین اختالالت است.

ناپذیر جای تعریفتر از فرافکنی این آگاهی بهای که حافِظ سهمی از آگاهی است بیشاما پرسش مهم این است که آیا تجرید اندیشه

شود یا معنایی تر نابود نکرده؟ نکته این نیست که این اندیشه مرتکب اشتباه میاش است، خود زندگی را بیشحافِظ اندیشهدیگری که 

ای وجود آمیز باشند. مسأله این است که چنین اندیشهپراکند، هرقدر هم که آن اخگرها جنونزاید و میندارد، نکته این است که اخگر می

 ای ندارم.ن در میان دیگران هیچ اندیشهدارد. و معتقدم که م

 اندازد.این دوستانم را به خنده می

ی آدمی را منظور دارم، یعنی توانایی اندیشه بر جا نگاه داشتِن وانگهی! از داشتِن اندیشه نه دیدِن درست یا حتی تفکِر درست، که 

ی وجوه احساس و زندگی. اما در اصل، منظورم از داشتِن اندیشه، گویی به همهآشکارکردن آن برای خویش و در اختیارداشتنش برای پاسخ

 .گفتن به خویشتن استپاسخ

 به دوستانم )یا بهتر بگویم،ناپذیر و مبهمی پیدا میی تعریفی آن پدیدهجا سروکلهزیرا این
ً
 شود که دیگر از فهماندنش به دیگران، خصوصا

ر زدن فکحرفها برای درستگیرند ــ و آنکنم خودم باشم اشتباه میای که حس میبه دشمنانم، یعنی همان کسانی که مرا با سایه

 ها و به خاطر من( نومید هستم. شوند، به خاطر آنها دوچندان میکنند، سایهنمی

 اند.های درازشده و اذهانی که وحشتناک واماندهام، با زبانو هرگز دوستانم را همچون خودم ندیده

ست این ا« شناسدام خودش را میاندیشه»یافتن به خویش نومید است. منظورم از شناسد و اکنون از دستام خودش را میبله، اندیشه

ی زندگی جسمانی، همان زندگِی جوهری کند. ــ دارم دربارهشود، و در هر حالت دیگر خودش را احساس نمیکه به خودش ظنین می

ی حداقلی و خام زندگی مفهومی گرداند(، دارم از همان نسخهگویم باز میای که از آن سخن میطهکنم )و این مرا به نقاندیشه صحبت می

زندگی  تواند بهزنم که جان بدون آن نمیتواند بدان دست یابد ــ حرف میــ همان زندگی که هنوز به زبان دست نیافته اما به وقت نیاز می

شدن با شان در ارضای بشری و ناتوانیاند از نابسندگی اندیشهوش شود. ــ کسانی که شاکیادامه دهد و گویی قرار است زندگی نیز خام

سان قرار ها را بر سطحی یکاشتباه آنکنند و بههای متمایز اندیشه و فرم را با یکدیگر خلط مینامند آشکارا وضعیتشان میآنچه اندیشه

 اش هنوز همان ذهن است. که باالترینش از زبان نیست، در حالیترین وضعیت اندیشه و فرم چیزی بیدهند؛ پایینمی

 ام میام باشد در دسترسکنم اندیشهاگر آنچه فکر می
ً
 ی کاماًل متفاوتی خواهمشیوهنوشتم، اما این را بهرا می ناف برزخبود، احتماال

چیز خودش را در سطحی رغم همهام و ذهنم هنوز علیدهاندیشم زیرا هنوز از اندیشیدن دست نکشیگویند من مینوشت. مردم به من می

خواهد آن را پست و خالی از منفعت دهد، بر همان که هیچ کس نمیگاه بر وجودش شهادت میوبیدارد و گاهمشخص پابرجا نگاه می

هر لحظه با خودت در تماس باشی.  اندیشیدن از دید من یعنی«. کاماًل مرده نبودن»بداند. اما اندیشیدن نزد من معنایی دارد بیش از 

ی زندگِی آدمی، در جوهر نشدهی فرمولهیعنی یک لحظه هم متوقف نشوی تا خودت را در هستی باطنِی خودت حس کنی. یعنی در توده

خویش  ییشهکردِن اندمعنای حسای عظیم یا غیابی حیاتی در خویشتن، که همواره بهکردِن حفرهمعنای حسواقعیتش. این ادعا نه به
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یک ه اید. بهتر بود کصفِت اختهشما مشتی سگ ،ی داروسازی در فرانسهحرفه ورِ دیکتات شما ای آقایاِن 

 ههایی کدهد آن بدبختیمجال مه ک مصون و مستبد است ایمادهتریاک که اینگرفتید، می چیز را در نظر

 اند دوباره بازش یابند.از دست دادههاشان را زندگِی جان

ود شخوانده می تشویش. و این مرض رودمار میمرضی در کار است که تریاک در مقابلش شهریار به ش

 ی که دوست دارید.دیگر تشویشروانی، پزشکی، فیزیولوژیکی، منطقی، دارویی یا هر  تشویشــ 

 کند.ها را دیوانه میکه انسان تشویشی

 دهد.ها را به خودکشی سوق میکه انسان تشویشی

 کند.ها را به جهنم محکوم میکه آن تشویشی

 شناسد.که پزشکی نمی تشویشی

 فهمد.شما نمی پزشککه  تشویشی

 کند.که از زندگی تخلف می تشویشی

 کند. که بند ناف زندگی را منقبض می تشویشی

ها ندارم ــ هیچ اعتمادی به آن هرگزتان را در اختیار اشخاصی قرار دادید که تبهکارانه قانوِن شما آن 

 بر فروش ــ و با آنها، مفتشان فضلباز، پزشکان، قابله، قضات دغلگههای پزشکی، داروسازهای االغ

 . دقیق استدر من پرگارهای جهنم  تماِم ای هسوزن قدرِ که به تشویشی، ایداختیار یافتهتشویشم 

به دیدنم توانا تا کسی را  وجود نداردنگاری انسانی ، لرزهآِن جان چه ازباشند چه از آِن بدن ها رعشه

این شر، ب علمی . سرتاسر معرفِت دست یابد رنجم ترِ ارزیابِی دقیقبه  که، می ذهنبه برق صاعقه تا نه ،سازد

چه آن ضِی تنها قا امنیست. من ام داشته باشمتوانم از هستیمی مستقیمی که معرفِت  ازبرتر معرفِت اتفاقی، 

 . درونم است

ذار گآقای قانون تان بازگردید. و شما ایهای زیرشیروانی، به اتاقپزشکی یعرصه موذِی  ای حشراِت 

انداخته. جهل شما از در است که شما را به هیاهو  باربالهتسنتی  کهنه عشق بشری، ، گوسفند، شما هم

تان بر پدرتان، مادرتان، . باشد که قانونبرابر است اوحدگذاری بر تان در با بالهت انسان تنها ماهیِت 

 خون بگیرید. تان خفهبا قانون حاالتان اعمال شود. و ی اخالفتان و همهفرزندانهمسرتان، 

 

 
 برندمیرا باال  شاندستان انشاعر 

 لرزند،جا که اسیدهای زنده میهمان

 صنِم آسمان روی میز 

 شودمحکم می

 و جنِس لطیف

 

                                                            

توان به این اندیشه داد نابسنده باشد. اما اندیشیدِن من مرتکب گناه ی خویش است، حال هر قدر هم فرمی که میارز با اندیشههم

 اندیشم.تر میای پایینشود، نه فقط به خاطر ضعفش، که همچنین بابِت مقدارش. همواره در درجهمی
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 بردفرو مییخی را  زباِن 

 ، هر فضاییسوراخدروِن هر 

 گوید،ترک می بیداری که آسمان به وقِت 

 

 هاگندگرفته از جان زمیْن 

 های زیباسو زنانی با ک

 شانمینیاتوری هایتنکه 

 کندمی بازشان را مومیایی

 

 
، زمین سنگینِی به هایش همچون چاقو، عذاب تشویشیاسیدی و عبوس وجود دارد،  تشویشی

و ای موذی ، همچون حشرهیی به فشردگی و تنگِی حشراتهامغاکبا  سوراخسوراخ، سررسیده با صاعقه

 را خودُبَرد ــ کند و میآویزان میکه ذهن در آن خود را  تشویشیشود. که هر حرکتش متوقف میچسبناک 

 ُکشد.می

 تشویششود. خود زاده می از خفقاِن ؛ کندش تعلق دارد مصرف میرا به خود تنها آنچه تشویشاین 

ی مایهتریاک رنگ تشویِش گردِش زندگی، اما  شکسِت آتِش روانی،  غیاِب  جوریکاستخوان است، مغزِ  ماسیدِن 

در قهمان تشویش در تصورم. نداردرا لحن  آورِ حیرت ونقِص این عیبو متافیزیکی  دیگری دارد و این طعِم 

 از چشماِن  سرشارگوی آتش، های سخناز زبان آکنده ست کههاو پیچ ،ها، غارها، هزارتوهاپژواکاز  مملؤ

 تاریک است و مملؤ از ِخَرد.تندری که  اه، و صدای ناگفعال ذهنِی 

چیزی که  نو همچو پذیرتقسیم نهایتبی یافته ولیمرکزیتتریاک تأثیِر تحت جانکنم که تصور می اما

بینم، می توافق، آن را در حال پیکار و پندارممی. جان را همچون احساس باشد جاییهقابِل جاب وجود دارد

 شد. کُ کند ــ و خود را میش را تکثیر میگرداند و جنسسو میش را به همهکه زبانطوری 

 یک تریاک شکِل  انگار خألکه دیگر اندامی ندارد،  خألییو واقعی را تجربه کرد،  بازکردهدهان خألباید 

 .است چاله را تعیین کردهسیاه جایگاهکه همانگیرد، متفکر را به خود می پیشانِی 

 صادِم تبه  شبیه، احساسیتصویر و ببیرنجی سرد و  در مورِد زنم، ی غیاب یک چاله حرف میدارم درباره

 .هاشکست ناپذیرِ توصیف

 

 
 خون فوران  

 

 .هانگیز دارم و زندگی شگفت دوستت ــ پسر

 .هانگیز دوستم داری و زندگی شگفت )با لرزشی در صدایش( ــدختر 

 انگیزه.ستت دارم و زندگی شگفتدو تر()با صدایی پایین ــ پسر

 .هانگیز دوستم داری و زندگی شگفتر( ت)با صدایی حتی پایینــ  دختر
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 جا ببینمت.بیا این )سکوت( دوستت دارم.گرداند( )ناگهان روی میــ پسر 

 .جااونایستد( کند و جلویش می)همان کار را میــ دختر 

 .امُپرم، فشرده، شفافم، قدم بلندهدوستت دارم،  )با صدایی هیجانی و بلند(پسر ــ 

 دوست داریم. همدیگه رو قدر بلند()با صدایی هماندختر ــ 

 شده. درستیم. آه، جهان چه خوب پرحرارتپسر ــ 

ها را از هم جدا زند. طوفانی شدید آنچرخد و باد میآید که می)سکوت. صدای چرخ بزرگی می

ها، پوست سرها، ردیفی پا از گوشِت زنده، با پاییِن پاها، دستخورند و کند. بعد دو ستاره به هم میمی

تند، افتر، انگار دارند در فضا میآرامافتند، اما هرچه، پایین میهاانبیقها، معبدها، ها، ایوانها،  ستوننقاب

شنده و تهوع
ُ
آوری بعد سه عقرب، یکی پس از دیگری، و سرانجام یک قورباغه و یک سوسک، که با کندی ک

 آیند.(فرود می

دختر ). جااز اینبریم بیا  کند()به آسمان نگاه میشده.  خلن آسمو زند()با تمام وجود فریاد میــ پسر 

 آورد(کشد و جلوی خود میرا می

و هایش را با دای که پستانشود و به دنبالش دایهآسا وارد میای غولوسطایی با زرهای قرون)شوالیه

 زند.(نفس میهایش نفسدست گرفته و بابت پِف پستان

 ها رو بده بهم.ورق ات رو.مهمول کن شوالیه ــ 

 اوه! اوه! اوه! زنان()جیغدایه ــ 

 ــ چه مرگته؟ شوالیه

 جاست، با اون پسره.دایه ــ دخترمون اون

 شوالیه ــ خفه، کدوم دختر.

 کنن.گم دارن همو میدایه ــ دارم می

 کنن.شوالیه ــ به تخمم هم نیست که همو می

 دایه ــ هیز.

 شوالیه ــ گاو.

)سریع  جاکش. برد(هایش هستند در جیبش فرو میهایش را که به بزرگِی پستان)دستدایه ــ 

 اندازد.(هایش را جلویش میورق

 فیلوت. بذار غذامو بخورم.شوالیه ــ 

ها یک تکه پنیر سوئیسی بزرگ درست شود و از هر کدام از ورقزند. شوالیه بلند می)دایه بیرون می

 شود.(افتد و خفه میکند. ناگهان به سرفه میمی

 . ِاهه ِاهه. پستوناتو نشونم بده. پستانوتانو نشونم بده. کجا رفت؟)با دهان ُپر(شوالیه ــ 

 گردد.(زند. پسر برمی)شوالیه بیرون می

دوز، دستفروش، ورودِی اند، کشیش، پینهشون تو میدون جمعدونستم، فهمیدم. همهپسر ــ دیدم، می

 ندارم! خونه، ترازوهای عدالت. دیگه تحملشوکلیسا، نوِر فاحشه

ها، قاضی، دستفروش، مثل سایه به صحنه وارد رئیِس جنده، خانمدوز، فراش کلیسا)کشیش، پینه

 شوند.(می
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 ش بدید.گمش کردم؛ َپِس پسر ــ 

 کی، کی، کی، کی. )با صداهای مختلف(ــ  همه

 پسر ــ زنم.

 کنی!زنت؟ شوخی می گوزی()با گندهفراش کلیسا ــ 

 تو باشه!پسر ــ شوخی؟ شاید زِن 

 شاید. کوبد(اش می)روی پیشانیفراش کلیسا ــ 

 اندازد.(شود و دستانش را دور گردن پسر میزند. کشیش از این دسته جدا می)پسر بیرون می

 عضو بدنش رجوع کردی؟م اغلب به کدو گیرد()انگار که اعتراف میکشیش ــ 

 پسر ــ به خدا.

 لهجه
ً
 گیرد.(سوئیسی می ای)کشیش، گیج از این پاسخ، فورا

بینیمش. باید از طور نمیدیگه اینده. ولی این دیگه جواب نمی ی سوئیسی()با لهجهکشیش ــ 

های کوچیِک آدمـا توی اعترافگاه قانع ها سراغش رو بگیری. ما هم باید به کثافتکاریها و زلزلهآتشفشان

 باشیم. زندگی همینه.

 پس زندگی همینه! ُخب پس جهنمه. )خیلی متأثر(پسر ــ 

 البته. ی سوئیسی()هنوز با لهجهکشیش ــ 

ی سو. همهزاِگ نوِر صاعقه از همهشود. لرزِش زمین. خروِش تندر. زیگناگهان صحنه شب می)

ثل شوند، و مافتند، بلند میخورند، زمین میکنند، به هم میکاراکترها زیر نور صاعقه شروع به دویدن می

ر ها را میرئیِس جندهآسا موهای خانمچرخند. سپس دستی غولها دور خودشان میانهدیو
ُ
کشد، موها گ

 شوند.(جا پخش میگیرند و همهمی

 تنت رو ببین!زاده، صدایی مهیب ــ حرام

 شود، شفاف مثل شیشه.(رئیس زیر بلوز و دامنش کامالً لخت و کریه دیده می)بدِن خانم

 خدایا ولم کن.رئیس ــ خانم

پاشد، و کشیش زیر نور بسیار عظیِم صاعقه دیده گیرد. فوراِن عظیِم خون همه جا می)مچ خدا را گاز می

مه هایشان هاند و بدنی کاراکترها مردهگردند همهکشد. وقتی نورها دوباره برمیشود که دارد صلیب میمی

کنند. باقی ماندند و حریصانه دارند به هم نگاه میرئیس جا روی زمین افتاده است. تنها پسر و خانم

 افتد.(رئیس به آغوش پسر میخانم

 ارگاسم()آهرئیس ــ خانم
ِ

 بگو ببینم چی شد. کشان، انگار در اوج

 گردد، دختر را مثل یک بسته زیر بغل زده است.کند. دایه برمی)پسر صورتش را پشت دستانش قایم می

شود. دایه دیگر پستان ندارد. کیک صاف میافتد و مثل پناندازد، دختر فرومیمی دختر را زمیندختر مرده. 

 د.(دهگیرد و با خشونت تکان میشود، دایه را میاش کامالً صاف است. در این لحظه شوالیه وارد میسینه

 کجا گذاشتیش؟ پنیر سوئیسیمو بده.)با صدایی خشن( شوالیه ــ 

 جا.این )با شادی(دایه ــ 

 زند.(زده یخ میکند فرار کند، ولی مثل ماریونتی بهتکشد. پسر سعی می)دامنش را باال می

 مامانو اذیت نکن! )انگار معلق در هوا و با صدایی از ته گلو(ــ پسر 
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 شوالیه ــ لعنت بهش!

ر خزند و دکند. حاال انبوهی خرچنگ از زیر دامِن دایه بیرون میزده صورتش را پنهان می)دهشت

درخشد. پسر و شود و مثل خورشید میترکد، و شفاف میکند و میکنند. واژن باد میواژنش ازدحام می

 گذارند.(رئیس مثل قربانیاِن جراحِی مغز پا به فرار میخانم

 باکره! آها، پس دنبال همین بود. شود()گیج و منگ بلند میدختر ــ 

 

 پرده
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 (5291)ی هستی مکاشفات تازه  قطعاتی از

 

مغزش را « امندیده امآنچه را دیده»بگوید  هک باور دارم؛ و هر به آنام و چه را دیدهآنکنم تعریف می

 کنم.متالشی می

 خواهد بود. منوالبه همین  اوضاعنباشد  زماندیگر  زمانم و تا وقتی انابخشودنی یراکه من جانورچ

ل که بر من تحمی خوییدرندهتوانند در برابر این نمی ،اگر وجود داشته باشند ،جهنمو نه  بهشتنه 

 داند؟کرده باشم... کسی چه میها به آنخدمتی تا شاید ، قد علم کنند اندکرده

 .تا مرا ِبَدَرند در هر صورت،

 

 باید بیافرینم. در صورت لزوم نیست رابینم. با قطعیت می هست را

 

 .خألبه  فکندن خودحس کردم، اما سر باز زدم از ارا  خألدیر زمانی 

 هایم.دیدنی قدِر تمامام بزدل بوده

ار را انک خألدانم که داشتم اکنون می ،کنمه دارم این جهان را انکار میهرچند دیرزمانی باور داشتم ک

 کردم.می

 وجود ندارد. چگونهدانم این جهان می ،دانم این جهان وجود نداردزیرا می

 آور بوده.رنج امروزتا  خأل انکارِ 

 بود.من  اپیش درونکه پیش ییخأل

 

 شدن.سر باز زدم از روشنکه دانم د، و میساز  امروشن خألخواست با دانم کسی میمی

 م در این جهان بود.انبودعالِج  محِض بدل شدم، سوزان مرده َتِل اگر به 

 گرفت هرچه داشتم.و جهان 
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 را بپذیرم (هاشکلی )همه هاتا شکل، جنگیدم تا زنده بمانم

 هملبس کرد، واقعیت را در جهان هاست که وهِم هذیانِی بودنبا آن

 

 باشم. گانخورد فریبخواهم یکی از آن دیگر نمی

کرده، کرده، سقوطسازد، جهانی سرانجام سقوطمرگ بر جهان، مرگ بر آنچه جهان را برای همگان می

برد و واقعیت را قی که از جهان رنج می دارمکردم؛ بدنی ی که من انکار مییخأل همین برخاسته در دِل 

 د.نکمی

خواند و آنچه را من کنم فرامی، ماه که مرا به آنچه انکار میامکشیدهماه  این حرکِت از به قدر کافی 

 ام،فراخوانده

 کند.انکار می

 

نم، جهانعاقبت باید ش کنم. اباید تمام
َ
ه ک هستیآن  ،در من است هستیی که یک از این جهان ِبک

 هموارههستی که آن  فرو خواهم افتاد ییخألبه درون من  اگر سر برسد چون، فرا بخوانمتوانم نمی دیگر

 انکار کرده است.

 کند. منومید موفق شده سازدن جهان را میای چهزیرا هر ،خأل توی امراستی افتادهراستی. تمام

 داند که دیگر در جهان نیست. اش گفته نمیآدم نبیند جهان ترک تا وقتی زیرا

 .زنندچرخ میشان های مردهاند: هنوز گرد بدنهیافتادن جدا اندآنان که مرده

 سی
ً
طور گرد ام که مردگان چهدانسته دست نکشیده زدنسه قرن که همزادم از چرخوو برای دقیقا

 زنند.هایشان چرخ میبدن

 بینم چه چیز وجود دارد. می، وجود ندارم مدیگر خوداال که ح

 خودم را با آن 
ً
 .نیستکه دیگر  هستیام، همان کرده یکی هستیواقعا

 چیز را بر من آشکار کرده است.همه هستیو این 

ترک  واقعیت راچراکه  اش را شروع کنمگفتنتوانم ، و میاشبگویمتوانستم نمی ولی، اششناختممی

 ام.گفته

 

ن جهاد، کسی که شادمانِی بودن در جهان را تا همین حاال که زنمی حرفواقعی دارد با شما نومید یک 

 از این جهان حاال که ، گفته را ترک
ً
 . است نشناختهجدا افتاده، مطلقا

 زنند.شان چرخ میهای مردههنوز گرد بدن آنان. اندنیافته جدا انددیگرانی که مرده

 .امجدا افتادهمن مرده نیستم، 
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 (5291)کرد  اشخودکشی جامعه او کهوگ، گون

 

 درآمد
 

اش تنها یکی از سِر زندگیگوگ سخن گفت، کسی که در سرتامطلوِب ون توان از سالمِت روانِی می

 ،ش را بریدبار گوِش چپکه یکش را پخت و هیچ کاِر دیگری نکرد مگر ایندستان

هرروز  نوزادی خورده و خمیرشدهدیده و شالقضربهیا دوِل در سِس سبز واژِن پخته در جهانی که هم آن

 شود،خورده میدر آن 

 درست مثل وقتی که از آلِت مادرش کنده شده است.

 شود.به وفور در سرتاسِر جهان تکرار و ترویج می هاقعیتی است که هرروز و ، که تصویر نهاین  و

اش را است که زندگِی مدرْن فضای کهِن هرزگی منوالبدین، رسدقدر این حکم هذیانی به نظر ر و ه

هنجارِی بورژوایی، نابه ایستایِی ، هذیان، آشفتگی، جنوِن مزمن، اختاللمرج، وکند، همان هرجحفظ می

 ینظرانهتنگ تحقیرِ ، و وقیحانهکارِی عمدی و تزویِر جهان غیرعادی شده(، دغل کهروانی )زیرا نه بشر، 

 چه بارور است،هرآن

 است،متکی عدالتِی آغازین سماجت بر سرتاسِر نظمی که بر ارضای یک بی

 یافته.سازمان خالصه، ارضای جنایتی

 نیافتن از بیمارِی وچرا به بهبودچونای بیبیمارگون اکنون عالقه شود، زیرا آگاهِی اوضاع دارد بد می

 خویش دارد.

 هایکنکاش در برابرِ  دتا از خو کردهپزشکی را ابداع ی گندیده رواندلیل است که یک جامعهبه همین 

 شان دردسرساز خواهد بود.ی دفاع کند که قوای غیبگوییِخَردهای برتر

 

می را که داشت به بسیار مه ژرار دو نروال مجنون نبود، اما جامعه او را به جنون متهم کرد تا مکاشفاِت 

 اعتبار سازد،بی رداختپها میآن

 در شبی مشخص بر سرش کوبیدند، تا بدین
ً
رتیب تو عالوه بر اتهاِم جنون بر سرش کوبیدند، واقعا

این  یدر نتیجه واقعیاتی کهاز دست بدهد،  هیوالوشی را که قرار بود آشکارشان کند اِت واقعیاش از حافظه
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یه جامعه )که مخفیانه عل سرتاسر، زیرا در آن لحظه ندبه دروِن او در سطحی فراطبیعی بازگردانده شد ضربه

 وادارد. شانقدر قدرتمند بود که او را به فراموشِی واقعیتپیمان شده بودند( آناو هم آگاهِی 

، انشدی دی، و زاویهندهای اتم بودانفجاِر آتِش یونانی و بمب شهاینبود، اما نقاشی گوگ مجنوننه، ون

سازشکارِی موهوِم بورژوازِی امپراطورِی دوم و  ندتوانستمحبوِب آن دوره، می ایهینقاش سایربرخالِف 

 د.نناپلئوِن سوم را سرنگون ساز  اِن یرس، گامِبتا، و فلیکس فار، و نیز مزدور تی اِن مزدور 

ا به سازشکارِی خوِد نهاده ،که برعکسکند، بلها حمله نمیگوگ به سازشکارِی اسلوبزیرا نقاشِی ون

های ها، و طوفانها، موجگوگ بر زمین، حتی طبیعِت خارجی همراه با قلهبرد. و پس از نزوِل ونیورش می

 د.نی گرانِش سابق را حفظ کند قوهنتواناش نیز دیگر نمیاستوایی

و پزشکی به  اندفروپاشیخاطر که نهادها در سطِح اجتماعی در حاِل و حتی افزون بر این، بدین

 کند.گوگ را مجنون اعالن میکه ون ماندمیفایده ای بویناک و بیجنازه

آزار و  دهایی است که خوپزشکی کناِم بوزینهگوگ که نیرویی پویاست، روانبینِی وندر قیاس با روشن

شتی در دست ندارند مگر م هیچ و خفگِی انسان تشویشترین حاالِت وحشتناک و برای تخفیِف  انداذیت دیده

 فنِی مضحک، اصطالِح 

 .شاندیدهآسیب مغزهایمحصولی درخوِر 

 نباشد. اروتومانیایِی پرآوازهکه یک  وجود ندارد یپزشک، روانراستش

 پزشکان هیچ استثنائی داشته باشد.روان یشدهتصدیق ی اروتومانیایو باور ندارم قاعده

 یتهدسدارو تماِم شیوه که بدیناعتراض کرد، به اینام به ایدهشناسم که چند سال پیش کسی را می

 .منکمتهم می ها بوداز آن ش همرا که خود ایشدههای حمایتشیاداِن محترم و شارالتان

ه من بطلبم که گواِه ناچیزی او به من گفت که آقای آرتو، من اروتومانیایی نیستم، و تو را به مبارزه می

 باشد. اتهامتنشان دهی که اساِس 

 دهم،دکتر ِال، من به عنواِن گواه تو را به خودت نشان می

 ،ات نشستهداِغ ننگ بر پیشانی

 ی متعفن.زادهتو ای حرام

سپس با آن همچون بادام در  و دکشمی اش را به زیِر زبانی جنسیطعمهتو سیمای کسی را داری که 

 .داز آن را نشان ده شتا انزجار دکنبازی می شدهان

 گویند باِر خود را بستن یا کاِر خود را کردن.به این می

حلقوم،  راهات ریزخند بزنی و توأمان از دانی از ته حنجرهای که میاگر در مقاربت نتوانی به شیوه

 نای، میزنای، و مقعد غرولند کنی،سرخ

 ای.توانی بگویی که ارضا شدهنمی

 شنیع است، شهوتیای که گواه مجسِم درافتاده هوسیات به اندامیِن درونیهای و از خالِل لرزه

اگر در معنایی اجتماعی سخن  هوساین ای، زیرا تر کشت کردههمان که سال از پی سال هرچه بیش

 نیست،بگویم در قلمروی قانون 

د، زیرا کشرنج میدارد اش واسطهبهدیده آگاهِی آسیب سرتاسر که استدر قلمروی قانونی دیگر  کهبل

 کنی.را خفه می هوسبا چنین رفتاری آن 
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 اتمیِل جنسِی شنیعکنی که حتی وقتی با خواندن مختومه اعالن میرا با هذیانی ایتو آن آگاهی

 هنوز فعال است. کنیمی شخاموش

 بود، پاکدامنگوِگ بیچاره نیز درست در چنین سطحی و ون

 ها بودنددوشیزه نیست، زیرا در واقع آنیک ی مقّرب یا اچونان که در تواِن فرشته پاکدامن

 کردندکه تحریک می

 کردند.تغذیه میاز همان آغاز دستگاه عظیِم گناه را وو آن دم

خود  ها را به حالشما را به خدا انسان ولیبه نژاِد فرشتگاِن مقّرب باشید،  متعلق و شاید دکتر ِال، شما

 گذارید،ب

 تواند ناشی از گناهتنها می راستشمبّرا از هر گناهی، از جنون نیز مبّرا بود، جنونی که  ،گوگبدِن ون

 باشد.

 و من به گناِه کاتولیک باور ندارم،

 ی نوابِغ زمین،اما به جنایتی اروتیک باور دارم که در واقع همه

 ،اندایستاده برشدر براها، خانهاصیِل دیوانه مجانیِن همان 

 اند.طوِر اصیلی( مجنون نبوده، بدین خاطر بوده که )بهنایستاده باشند یا اگر

 و مجنوِن اصیل چیست؟

انسانی است که ترجیح داده مجنون شود ــ مجنون به معنایی که از حیِث اجتماعی مقبول است ــ و نه 

 ی برتِر شرافِت انسانی را جعل کند.که ایدهاین

خالص شود یا از خود در  شانخواست از دسترا که می آنانی یهایش همهخانهدیوانه پس جامعه در

شدن به همدستاِن آن جامعه در مجانین از بدل چراکه، به بند کشیده است کند محافظت شانر براب

 ش امتناع ورزیدند.های کالنکثافتکاری

آوردِن زبانخواست تا او را از بهو می خواست او را بشنوداش نمیمجنون انسانی است  که جامعهزیرا 

 نیاوردنی بازدارد.حقایِق تاب

ها نیز ابزارهای جمعِی انسانآمدِن دستهاما حبس در این مورد تنها سالِح جامعه نیست، و گردهم

 .شکندها را درهمخواهد آنی که میهایبر اراده برای غلبهدیگری دارد 

وجود  کردنهای بزرِگ طلسمنشستنیز در سطِح جهان کشور،  ساحراِن  کوچِک های عالوه بر طلسم

 جوید.ها مشارکت میدر آن مکررزنگی بهدارند که هر آگاهِی گوش

ماعی به پرسش کشیده زدِن یک جنگ، انقالب، یا خیزشی اجتبنابراین، آگاهِی جمعی حیِن جوانه

 زند.و دست به داوری می ،کشدرا به پرسش می دشخو ،شودمی

  ،تواند سربرآورد وهمچنین این آگاهی می
ً
خود خودبه ،آورشگفت در پیوند با موارِد فردِی خصوصا

 برانگیخته شود.

 ریج،یرکگور، هولدرلین، کولنیچه، کی ترتیب، در پیوند با بودلر، پو، ژرار دو نروال،بدین

 گوگو نیز در پیوند با ون

 وجود داشتند.های جادویِی جمعی طلسم

 در شب بیشبسا چه ولیبیافتد  تواندمی در روز روشن هماین اتفاق 
ً
 دهد.رخ تر عموما
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ی که تاریک طاِق گیرند، در آن پر و بال می پرستاره گنبدِ آورند و در غریب سربرمیوعجیبپس نیروهای 

 سازد.انسانی می هایوبازَدمَدمی ها را بر فراِز همهعداوِت زهرآگیِن روِح شیطانِی اکثریِت آدم

کردند، ی که باید بر زمین مبارزه میانبیِن مهربان، آنهای نادِر روشنشمار آدماست که آن اندک گونهاین

ی یابند، در محاصرهیهای بیداری مخود را در ساعاِت معینی از روز یا شب در ژرفای حاالِت اصیِل کابوس

دیده خواهد آشکارا در رفتاِر اجتماعی زودی بهشهری که  ِی یهولناِک جادو و دارچنگال، بیداِد آورمکشی هول

 شد.

 

 ر بردیگ طرفو از  جنسیتبر  طرفگاهش را از یک جمعی که مبنا یا تکیهرویاروی این کثافِت دسته

 ر آنبدوازده شمع  کهشبانه با کالهی  نِی ز پرسه نیستهذیان  ،روانی قرار داده هایو دیگر آیین عشای رّبانی

 ؛ای از طبیعتترسیم منظره بابتزنی پرسی، است

چاره گوِگ بیاشاره کرد، وننکته خوبی به این به مان راجر ویلیِن بازیگره روزی دوستطور کزیرا، همان

 وپا کند؟را دست مورد نیازشانست نوِر توبه چه طریق دیگری می

 است؛ سادهناب و گرایِی و آن دسِت پخته هم قهرمان

 شده هم منطقی سرراست؛و آن گوِش قطع

 کنم،و تکرار می

 خوردخوردن را میچیِز غیرقابلتر بیشجهانی که روز و شب هرچه

 اش را عملی کند،های شیطانیتا طرح

 خون بگیرد و بس.باید خفه فقطباره ایندر 

 

 نوشتپس
 

 بابِت حالتی هذیانی نمرد، کلمه گوگ به زبان دقیقون

ارزه کرده مب بر سرشای بود که روِح شیطانِی بشریت از ابتدا ش کارزاِر مسئلهبدین خاطر مرد که بدن او

 است.

 گوشت بر روح، یا بدن بر گوشت، یا روح بر بدن و گوشت. چیرگِی ی مسئله

 انسانی در این هذیان کجاست؟ (self)و جایگاه خوِد 

 همین خوِد خویش بوده است، در پِی ی غریب اش با انرژی و عزمگوگ در سرتاسِر زندگیون

 اش به خاطِر جنون و هراس از ناکامی نبود،و خودکشی

هم وقتی آگاهِی جمعِی جامعه، برعکس، او کامیاب شده و کشف کرده بود که چه هست و که هست؛ آن

 هایش،برای مجازاِت او بابِت گریختِن وی از چنگال

 او را خودکشی کرد.

 عمو مگوگ رخ داد که طور برای ونهمانو این اتفاق 
ً
آمرزش، یا دیگر یِن عیاشی، عشای ربانی،  حال

 .دهدروی می پنهانکاری، یا اغواتبّرک، تصاحب،  هایآئین
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 گوگ باز کرد،ش را به دروِن بدِن ونپس جامعه راه

 یاین جامعه

 آمرزیده،

 متبّرک،

 شدهتقدیس

 شده،تصاحب

سیاه در تار و  کالغاِن زدود و همچون سیِل  گوگ تازه به دست آورده بودونکه و آن آگاهِی فراطبیعی را 

 اش،پوِد درخِت درونی

 بر او چیره شد، ،با واپسین حمله

 و با گرفتِن جایش،

 را ُکشت. او

ی در مقاِم فرد مگرکه هرگز قادر به زیستن نبوده و است منطِق کالبدشناختِی انساِن مدرن این زیرا 

 زیستن نیاندیشده است.شده به تصاحب

 

 که جامعه او را خودکشی کرد کسی
 

گوگ مواجه شدم، کسی که نه خط و که با ونتا این ام کرده بود،دیوانه هاتا مدت محضنقاشِی خطِی 

 ها.تشنجی کشید، تو گویی در چنبرهمی ایستاکه چیزهایی از طبیعِت نه فرم، بل

 .ایستاو 

د و گویکه سرتاسِر جهان با ابهام از آن سخن می ایستاو وحشتناِک آن نیروی  مکرری ضربه زیرانگار 

اند تا آن نیروی دست هم دادهبهی انواع حیات دستزمین و همه سرتاسر ،مبهم نبوده است امروز قدرهرگز به 

 را توضیح دهند. ایستا

های رمی فوقفه به همهوگ بیگی چماق است که ونبا یک ضربه راستیی چماق، بهاکنون با یک ضربه

 برد.ها یورش میی ابژهطبیعت و همه

 ،گوگهای ونبا ناخن شده، حالجیمناظر

 ،کنندعیان میرا  شانگوشِت خصمانه

 شان،شدههای مثلهتابوپیچ نداِن َس  آن

 .استاستحاله  حاِل در  نیروی غریب کدامداند کس نمیکه هیچ

 

 در تاریخ است، همیشه روزی خاصگوگ های وننقاشینمایشگاه 

 کلمه. ساده و ناِب که در تاریخ به معنای  ،نه در تاریِخ نقاشی

ی ای، و هیچ جنگواگیردار، هیچ فوران آتشفشانی، هیچ زلزله ا هیچ چیز، هیچ قحطی، هیچ بیماریزیر 

ِر گردِن تهدیدگ وهای هوا اثری نامطلوب گذاشته باشد، بر اتمگوگ های ونی نقاشیبه اندازهوجود ندارد که 

 شکسته باشد،رنجوِر چیزها را سرنوشِت روان گردِن ، بختیشوم
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 ،نور روزبه  شدهآوردهگوگ ــ ون اثرنقاشی  همچون یک

 ،بینایی به مستقیم بازگشته

 شنوایی، بساوایی،

 یایی،بو

 نمایشگاه ــ هایبر دیوار 

 به گردش درآمده.شده و از نو  پرتاب کنونی دوباره به درون واقعیِت  ،هخالصکه 

د. شوهای عظیِم آن نقاِش مفلوک را شامل نمیی نقاشیهمه نارنجستانگوگ در آخرین نمایشگاه ون

های لهای گخوشه مزین بهد نوجود دار  چرخانجمعِی هدست حرکاِت کافی  حدبه ها،بین این نقاشیاما 

ی هامهبر کو گردان کافی خورشیدهای بنفْش  حددارهای آویزان، بهسرخ غرق درهای کافی جاده حدِ سرخ، به

 ،وجود دارند خودنگارهو  آرامپدر حد کافی ، بهناب ِی یطال به رنِگ  علوفه

و ، یجّوان اِت ها، این تجلیبازی، این آتشارغنونپرطنیِن  اصواِت این  ایبر ، گوگد که وننیادآور شو تا

 ،هنگاموقفه و نابهبی ایاستحاله« شاهکارِ »این  ایبر  خالصه

 الهام گرفت.، و عناصر موادها، ها، آدمای از ابژهچه سادگِی شلختهاز 

 

به  رسیدن هایش راهبیش از دیگر نقاشی نتوانستند کشیدکه دو روز قبل از مرگش نقاشی  یکالغاناین 

آن ایند، گشنشده راه میِت نقاشییا بهتر به طبیعانه نقاشِی نقاشها به ، آنکنندپس از مرگ را هموار  شکوه

نی و اهریم ییمعما یفراسو رویگوگ به در که ون آنفراسویی ممکن، به واقعیِت ممکِن جاودان، به  دِر مخفی

 .باز کرد

گرد ر بوم سیاه را ب کالغاِن تر به شکمش خورده و او را کشته، پیشای که با گلوله کسیعادی نیست که 

رنِگ شرابِی زمین با زرِد چرکیِن  جا کهآنحال خالی، رنگ و درهرربیبسا ُس زاری بکشد چهمرغ شاند و زیر آور 

 .گیرندمیگندم وحشیانه کنار یکدیگر قرار 

ِی ش آن مشکانکردِن کالغبرای نقاشی او مانند چگونهدانست گوگ نمیون جزیگری د اما هیچ نقاش

 کالغانی هایه بالب متعلق و است حال مدفوعیعینکه در  متموالنه یآن مشکِی ضیافتُدنَبالنی را پیدا کند، 

 اند.بعدازظهر غافلگیر شده یپریدهرنگکه در آن نوِر 

 

برای  شک فقطبی خجسته اما ،خجسته اِن کالغ آن های، زیِر بالدارداز چه شکایت  و زمین آن زیر

 ؟گوگ داشته باشدون هب ربطیاند توکه دیگر نمی یباشکوِه شّر  شگوِن حال همچون و بااینگوگ ون

 خون بدل نکرده بود. آغشته به شراب وکس زمین را به آن کتاِن کثیِف هیچتا آن زمان زیرا 

 

 ، کبود،پاییناین نقاشی بسیار  آسماِن 

 صاعقه است. ِی های پایینبنفش، و همچون لبه

 آورد.سربرمی آذرخشکه پس از  خألییو غریِب  وارسایه یکنارههمچون 

متری از باالی نقاشی اش چندسانتیتحاِل خودکشی های سیاِه همچون میکروب را انشگوگ کالغنو

 آزاد ساخت، بوم ژرفایگویی از و تو 
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 یِن سنگ باالدست، تهدیدِ ، از رپوِش کالغانپُ  هایبال و پر تکاِن  خطی که آن سیاِه  شکاِف  پیرِو هم آن

 افزاید.می به چرخِش طوفاِن زمینیخفگی را 

 است. غنی اسرنقاشی سر حال و بااین

 ، باشکوه، و آرام.غنی

همه بر فراِز آنرا همه خورشیِد سرمسِت چرخان اش آنمشایعِت درخوِر مرِگ انسانی که حیِن زندگی

اشت ند ایچارههیچ  ،شای در شکمولهبا گل ،کسی که نومیدانه همان، ترسیم کرد متالطم یعلوفهی کومه

ی زهو هم سرخوشانه، با م افزاغمبا واپسین شیرآبه، هم زمین را تا  ،کردِن سیِل خون و شراب بر منظرهمگر روانه

 بخیساند.، ی ترشیدهشراِب تلخ و سرکه

ورای نقاشی نرفت( کیفیِت آهنگیِن وحشی هرگز درهرحال که گوگ )او بوِم ون و بنابراین آهنِگ واپسین

 کند.ترین دراِم الیزابتی را احضار میترین و شورانگیزترین و ُپرحرارتو تنِد برانگیزاننده

از آنچه  برگذشتن او که بدون ان،ی نقاشتریِن همهنقاشانه، آن گوگکاِر ون از امی شگفتیاین است مایه

رای و بوم ب سوژه بندیمو، و قابی رنگ، قلمولهبدون برگذشتن از لشود، نقاشی است و نقاشی خوانده می

 ،همهاین بدون ،، روایت، درام، و کنِش بدیِع تصویری، یا به زیبایِی ذاتِی سوژه یا ابژهحکایتبه  شدنمتوسل

و، ادگار آلن پآوِر های شگفتکه هیچ یک از داستان رنگ بزندبا چنان شوری را ها قادر بود تا طبیعت و ابژه

وگ گتکلِف ونهای بیبیش از بوم ،ل هاتورن، ژرار دو نروال، آخین فون آرنیم، یا هافمنیِ ملویل، ناتان هرمان

 گوید،شناختی و دراماتیک نمیروان چیزی در سطِح 

 ی فروتنانه دارند.ابعاد عمدبهکه همگی در واقع و گویی  شهایبوم

 

 حصیِر سبِز قیطانی، شده ازبافته راحتیصندلییک جاشمعی بر صندلی، 

 ،راحتیصندلیروی  یکتاب

 شود.آشکار می جاآن و درام

 ؟وارد شودچه کسی قرار است 

 دیگر؟ یگوگن خواهد بود یا روح

 

 که دو فردیِت  دارداشاره  تابانیگذارِی روشن بر صندلِی حصیری به خِط عالمت شمِع رسد ظر میبه ن

 کند.از هم جدا میگوگ و گوگن را ون متخاصِم 

 به بسا فیها چهموضوِع زیباشناختِی اختالِف آن
ً
نفسه جذابیِت چندانی نداشته باشد، اما ضرورتا

 گوگ و گوگن اشاره دارد.دو طبیعِت ون عمیِق  انسانِی  جدایِی 

ه زندگی را ب اموراِت د و باید اشنماد و اسطوره ب در پیکه هنرمند باید  کردفکر میمن، گوگن  ربه باو

 اسطوره برساند، عظمِت 

 .یمنزندگی استنتاج ک اموراِت ترین چگونه اسطوره را از معمولی یمدانبباید گوگ وناز دید که حالیدر

 ا او بود.کاماًل ب در این موضوع حقکنم فکر می

 .برتر است هر فراواقعیتالوهیت، و هر ، افسانه هر داستان، هرطرِز مهیبی نسبت به زیرا واقعیت به

 که بداند چگونه واقعیت را تفسیر کند. نیاز دارید نابغه تنها به
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 گوِگ بیچاره انجام نداده بود،کاری که هیچ نقاشی پیش از ون

 گوگ انجام نخواهد داد،و هیچ نقاشی پس از ون

 زیرا باور دارم که در این زمانه،

 امروز، در واقع،

 همین حاال،

 ،5347ی در این فوریه

 واقعیت، خود

 شدن است.ای، در فرآینِد گوشتواقعیِت اسطوره واقعیت، خودی اسطورهخود 

انسان را، آن فرانِج عظیم را حرکت دهد، همان چگونه ِس ندانسته گوگ کس پس از ونبنابراین، هیچ

 ،انسانی رافرا هجاودانآهنِگ 

 ؛شوندانداز میوار طنینآن زنگهای زندگِی واقعی با ای که ابژهشدهسرکوب نظِم  مبنایبر البته 

 .باز کنیکافی  قدربه شانجزرومدیگوِش خود را برای فهمیدِن خیزِش موِج  چطوروقتی بدانی  همآن

همچون  ،سبزرنگ روی صندلِی حصیرِی اندازد، نوِر شمِع روشن وار طنین مینوِر شمع زنگ پس

 اندازد.وار طنین میزنگ ،خفته و علیل یدر حضوِر بدن عاشق یبدن وبازدِم دم

، همان که آورقضاوتی ژرف و شگفتساِن به، اندازدوار طنین میزنگ همچون انتقادی غریبنوِر شمع 

 روزی که نوِر بنفِش  همان، بسیار بعدتر، در بدانیممسلم ش را حکمبعدتر  اجازه دهد تاوگ به ما گشاید ون

 .خواهد برددر خود فرو نقاشی را  سراسر عاقبت حصیریصندلِی 

ِی ن صندلآ ،ضِی آن صندلِی شوِم بزرگر که خطوِط عرا  رمقآن کسری از نوِر بنفِش کم ندیدتوان و نمی

 را دید. آنباره یک تواننمی هرچند، ندکمی صرفرا  پهنهای با پایه ِی سبزحصیری کهنه

نها همچون رازی که کلیدش تاست.  تاریک طرز غریبیبهش بعو من نور انگار جایی دیگر این زیرا کانون

 گوگ باقی خواهد ماند.ون در دست

 

 شد؟مرد چه میهفت سالگی نمیوگوگ در سیاگر ون

 ،شدهبه سوگواِر اعظم کاری ندارم که به من بگوید نقاشی با چه شاهکارهای اعالیی غنی 

 نقاشی ببرد.باز هم دست به  انکالغگوگ پس از توانم خودم را قانع کنم که ونزیرا نمی

 یزِ انگحزنو  کنندهمنقلبوهفت سالگی مرد، چراکه دریغا به انتهای داستاِن کنم او در سیفکر می

 .هاش کرده بود که روحی شیطانی خفهانسانی رسید

 گوگ زندگی را وانهاد.جنونش نبود که ون ه خاطرخودش، ب به خاطر چون

ِت مستقیم، مؤثپزشک، دو روز پیش از مرگاصطالح روانبه آنفشاِر نفوِذ اهریمنِی دکتر گاِشه، 
ّ
ر، ش عل

 ش بود.و کافِی مرگ

 پزشک(گاِشه)ی روان شدم دکترخواندم، حسابی مطمئن میگوگ به برادرش را میهای ونوقتی نامه

 فر بود.متنگوِگ نقاش نفرت داشت، از او در مقاِم یک نقاش و البته پیش از هر چیز یک نابغه از ون راستیبه

 محال است هم دکتر باشی و هم انسانی شریف، اما 
ً
و  پزشک باشیمحال است که روان وقیحانهتقریبا

 چراترین جنون را بر پیشانی نداشته باشی.وچونهِر بیتوأمان ُم 
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ِد هر دانشمنکه  ی انسانیتوده ی کهِن نیاگونه العمِل عکسآن  مقاومت در برابر از ناتوانیجنوِن همان 

 سازد.ی نوابغ بدل میرا به دشمِن فطری و مادرزادِی همه مجذوِب این توده

هیچ برانگیخت و خلق کرد تا وجود  شر زاده شد، و بیماری را از دل ز دل بیماری، از دلاگر نه ا ،پزشکی

نوان عرا بهخواستند شر از مخلوقات زاده شد که می جماعِت اراذلی بطنپزشکی از خود را توجیه کند؛ اما روان

خواهِی ی خونند تا تکانهکشبشان بیرون از نیستِی درونرا  1سوئیسی محافظیو  بیماری حفظ کنند شأمن

 .از ریشه بزنند ای را که خاستگاه نبوغ استگرانهآشوب

برای هذیان ی درخشاِن سرش مردم را هراسانده و نشده وجود دارد که ایدهی فهمانابغه در هر مجنون

 بود.که زندگی برایش ترتیب داده  بوده مقابله با خفقانی حِل تنها راه او

 

تر گوگ است )مثل دکدادن به نقاشِی ونجا سروسامانگوگ نگفته بود که کارش آندکتر گاِشه به ون

، وسامان دادن به شعر من است(جا سر گاستون ِفردیه، پزشِک ارشِد تیمارستان روِدز، که به من گفت کارش آن

در یک منظره برای گریختن از درِد  دشکردِن خو، به دفنفرستاد طبیعت کردِن گوگ را به نقاشیاما ون

 .اندیشیدن

 گوگ را خاموش کرد.ذهِن ونهم او  گوگ به دکتر گاِشه پشت کردونکه به محض آن ،به جز آن

ظاهر بههای انداختندماغبهبا یکی از آن چین ولی زدن داشته باشدکه قصد صدمهآنبی انگار

ه کای را نیروی جادویِی کهِن اندیشه یِی زمیْن ناخودآگاه بورژوا سرتاسر جا که، آنمعصومانه و خوارکننده

 کرده است. وثبتحک صدبار سرکوب شده

 له،أنه تنها شِر مس دکتر گاِشهبا این کار 

 ،گوگ منع کردرا نیز بر ون تلقیِح گوگردین که

 شودناخنی که به مجرای تنها گذرگاهی وارد میهمان هراِس یعنی 

 ،گوگون که  با آن

 ،افتادهرعشهبه

 ،نفس ژرفنای از گوگ، معلقون

 کرد.نقاشی می

 بود. یوحشتناک حساسیِت گوگ زیرا ون

از و  زندنفس میآن قصاب که ِهی نفسی چهره، به اش بنگریمنکته کافی است به چهرهبرای فهم این 

 افسونگرانه است.برخی جهات 

ر کاو و اکنون از کسب سر عقل آمدهکه  کارهنهک یی قصابهمچون چهره شدهی بدنورپردازیاین چهره

 کند.می متعقیب دست کشیده

ها خوب چهرهکه چقدر آن ه و فارغ از اینشیدک به تصویرهایش گوگ خودش را در بسیاری از بومون

گوگ جعلی بوده باشد، که ون شانام که نورپردازیدردناک را داشته حسهمیشه این  شده باشندنورپردازی

 ضروری است. یشکنکاش و ردگیرِی مسیرش درون خو محروم از نوری بوده باشد که برای

                                                            

1 .Swiss Guard .ــ سربازان سوئیسی محافظ دربارهای اروپایی از قرن پانزده به بعد 
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 این دکتر گاِشه نبود که می
ً
 توانست این مسیر را به او نشان دهد.و قطعا

رد داوامیرا وجود دارد که او  ایپست و زننده گونگِی اای نیپزشِک زندهتم در هر روانطور که گفاما همان

 دشمن ببیند.خورد میبر که اینابغه هرو  هنرمند هرتا در 

 

ِت گذاشته که آخرین دوس بر جا این تصور را از خود در تاریخ گوگبا ون رابطهدانم که دکتر گاِشه در و می

 وداش بدر خانه عاقبت وقتیو کرد اش میمعالجهکه گاِشه  ده، محرِم کسیرازش بو حرِم گوگ بر زمین یا مون

 .دست به خودکشی زد

 

 خودکشی کرد، اوازـسورـراو گوگ آن روز، روزی که درکه ون مطمئن شدم پیشاز، بیشحالو با این

 بود ــ اوازـسورـراوزندگی را مرهوِن دکتر گاِشه، اهِل  ترِک 

سازد می شاندر تمامی شرایط قادر  بینِی برترشانبود که روشن هاییسرشتگوگ یکی از آن ون چون

 .بیندخطرناک را ب دورِ رتر، آن نهایت دوآن بیکه ، هاواسطه و ظاهرِی فاکتواقعیِت بیتا نه تا دورتر را ببینند، 

 دید.آگاهی میمعموِل  گنجایِش بیش از دورتر را  ،اشدر آگاهی ،مرادم این است که او

  اهای آن چشماِن نژرف در
ً
-اتف یکی از آن عملیناپذیر وقگوگ خود را خستگیپلِک قصاب، ونبیتقریبا

در نظر  شانی آزمایشرا ظرف یا بوته و بدن انسان اشکه طبیعت را ابژه کرده بود یانگیزغم های کیمیاگری

 گیرند.می

 کند.خسته میگوگ را فهمید این کار وندانم دکتر گاِشه همیشه میو می

و  هانهآگاتصدیِق حسادتی بود  که ،در دکتر گاِشهصرف  پزشکی یدغدغه یک حاصلنه و این یافته 

 قدر ناشناخته.همان

 

 ایهریزیبرونهجوِم در برابر  شدهمختل ذهِن که  رسید گراییاشراقای از گوگ به مرحلهون راستیبه

 نشیندپس می ماده

 بردِن خویش نیست،تحلیلو تفکر در آن مرحله دیگر 

 ،و دیگر اصالً نیست

 

 یعنی، بدن گردآوردِن ماند مگر و جایی که هیچ کاری برای انجام نمی

 

 .هاکردن  بدنکپه

 

ورای آگاهی و مغز گونه اینجهاِن آفرینِش مستقیم است که این گون نیست، این جهان دیگر ستاره

 بازیابی شده.

 ام.خسته شده باشد ندیده ایستاهای گاهبسا از تکیهکه چهو هرگز بدنی را بدون مغزی 

ـ این پل ایستایی حالِت های گاهتکیه ین های زیتون، ادارها، این خرمنها، این سرخها، این آفتابگردانـ

 .اندحرکتبیها دیگر . آنعلوفههای کومه
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 اند.منجمد شده

ی رعشه که قدرآن به رویا درآورد تر از اینمستحکم زنی قلمضربه زیر ها راآن کیست بتوانداما 

 .استگشوده را  نفوذناپذیرشان

 گاه هرگز کسی را خسته نکرده.تکیهنه، دکتر گاِشه، 

 اند.آسوده خفتهایجاد حرکت  که بدون ندامجنونیک ها نیروهای این

های درونِی ر از قبل غلیانتهر روز اصیل ولیکنم، دیگر فکر نمیام، گوِگ بیچارهمن نیز همچون ون

ردِن کرسند و مرا بابِت خستهو دوست دارم ببینم انواع مختلِف علوِم پزشکی فرامی ،کنمم را هدایت میمهیب

 کنند.خودم سرزنش می

 

 گوگ چندروزی بابت اینگوگ بدهکار بود: ونگوید که کسی مقداِر معینی پول به ونتاریخ به ما می

 د.کر خلقی میکج ماجرا

 وجدانچیز را بر حسب که همهگرایش دارند  ،واقعیت االتر ازبیک پله همیشه  ،های ارجمندطبیعت

 شرح دهند، معذب

، انهآگاه بدطینتِی  جوریک عاقبت ر اتفاق بدط نیست و هبومر اقبالکه معتقد باشند هیچ چیز هرگز به 

 است. جمعیدستهو  ،مندانههوش

 کنند.نمیپزشکان هرگز باور روان چهآن

 کنند.نوابغ همواره باور می چهآن

 

ی در کنارش باور نکنم کس م اگراتوانم باور کنم مریضو نمی ،امم شدهطلسام این است که مریضی علت

 نفع دارد.ام سالمتی سودبردن ازو  امسالمتی دزدی از در

 طلسم شده است و چنین چیزی گفته بود. کردفکر میگوگ نیز ون

 در همین رابطه باور دارم که او طلسم شده بود، و البته یک روز خواهم گفت کجا و چگونه. همو خوِد من 

اکتی به رنِگ آبِی دار در ژ بهآو دکتر گاِشه همان ِسرِبروِس گروتسگ بود، آن سربروِس چرکین و خون

را  شنقصوعیبهای بیی ایدههگوگ بیچاره قرار گرفته بود تا همروی ون درخشان که پیِش  آسمانی و کتاِن 

ت وجود توانسدیگر نمیهم گاه جامعه ، آنجهانی شودنگرستین  عالِی ی این شیوه بودبدزدد. زیرا اگر بنا  اواز 

 جا خواهند یافت.شان را آندانم کدام قهرماناِن زمین آزادیداشته باشد، اما من می

ای که خانوادههمان گرایِی خانواده خالص کند، آشامموقع از این خونبهخود را  توانستنمیگوگ ون

نانه ت انقالبی را که برای شکوفایِی  آن گوِگ نقاش به نقاشی بچسبد و توأمانخواست نبوِغ ونخودخواهانه می

 نخواهد. تداش الزمنگرش سمانِی شخصیِت ژرفو ج

ا در ارتباط هگوگ درگرفت که خانوادهدکتر گاِشه و ِتئو بردار ون تعداد از آن گفتگوهای متعفنی بینو چه 

 کنند.جا برقرار میاند با پزشکاِن ارشِد آنها آوردهخانهبا بیماری که به دیوانه

 باید طور گفته،اینفهمی، دکتر ها را فراموش کند. میی آن ایدهچشم از او برندار، مطمئن شو همه»

ات زندگی باقِی  ها بیاندیشیهمچنان به آن زنند، اگرمی لطمهها به تو را فراموش کنی: آن ایدهشان همه

 «خواهی ماند. محبوس
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 رازهای مشّیِت االهیرمزو دریافتِن ست، پس خواسِت بخت تو، این ببین، سر عقل بیاگوگ، اما نه، ون»

ب بات سآزاربینی یعقدهاست، این خوبی  خیلی آدمشناسم، را مینی فالندارد. من ای هیچ فایده دیگر

 .«زندمیجادوگری  دست بهباور کنی آقای فالنی مخفیانه شود می

 هم آن را پرداخت خواهد کرد. نمیکنقول داد این مقدار پول را پرداخت تو او به »
ً
ر طوتوانی ایند و واقعا

 «ادامه بدهی و این تأخیر در پرداخت را به بدطینتی نسبت بدهی.

ظر آزار به نحد کافی بیطینت وجود دارد که بهپزشکاِن خوشمالیِم روان گفتگوهایهایی از آن نمونه

آزاِر سمندِر سمی را در قلِب آدمی زبانِی ناچیِز بیتلخ همانزبانِی ناچیز، اصطالح تلخد، اما رِد آن بهنرسمی

 گذارد.می یجا

 دهد.نابغه را به خودکشی سوق می و گاه همیْن 

چوِب بامبو ی تکهکه آن را همچون ضربه کندحس میبست بن خودش را در چنانآن قلبروزها بعضی 

 که دیگر قادر نخواهد بود بیش از این ادامه دهد. تصورین ا ،بیندبر سر می

 هیچ اهمیتی هاکه انگار این حرفحالیدر گوگبا دکتر گاِشه بود که ونزیرا در واقع پس از گفتگو 

 گشت و خود را ُکشت.ر ب شبه اتاق برایش نداشته باشند

هر  دانمدر تیمارستان سپری کردم و هرگز وسواِس خودکشی به سرم نیافتاد اما می را خود من نه سال

م گلوی تواننمی دیدممیشد که وقتی باعث می دمآپزشک هر روز صبح که برای بازدید میگفتگویی با روان

 بخواهم خودم را دار بزنم. او را ِبُبرم

برادرش  باور که شد از اینسبب نمی ولیبه برادرش کرده باشد،  زیادی مالی کمکو شاید تئو 

آید برمیش هر کاری که از دست شدر هذیاناو  جای تعقیببه و دست بردارد متوهم و دیوانه است یپردازخیال

 انجام دهد

 تا او را آرام کند.

 مرگ شد؟گوگ ِدقو چه اهمیتی دارد که تئو پس از مرِگ ون

آمیز، و ی وحشتناک، جنونی خود از یک نقاش، ایدهی ایدهبستههمه دلاز گوگ در جهان بیشون

 پرداز بود.اش از یک خیالآخرالزمانی

ه و ضدروانِی جشنی مخفی که جهان باید تحِت فرماِن زهداِن خویش سامان یابد، باید ریتِم فشرداین

 ی آزمایش دست یابد.جهان به حرارت غایِی آن بوته سرتاسردر میدان عمومی را ادامه دهد و در مقابل 

شهیِد قدیمی،  آنگوگ، های ونرسیده، همین حاال در نقاشیتهبه یآخرالزمانو این یعنی آخرالزمان، 

 ی وجودش یورش َبَرد.که جهان به او نیاز دارد تا با همهشود، و اینشکوفا می

 نزده، ساختمان نساخته، یا چیزی قالبه، مجسمه نساخته، تا به حال ننوشته، نقاشی نکرد هیچ کس

 کلمه. اللفظیتحتبه معنای  نمزدن از جهابداع نکرده مگر برای بیرون

زرگ سرشاِر بروگِل ب هایکمپوزیسیونزدن از جهنم، مناظِر این آدِم تشنجِی ساکت را به و من برای بیرون

 هنرمنددر قیاس با ون شی کهدهم، همان دو نقایا هیرونیموس بوش ترجیح می
ً
ه کحالیند، درگوگ صرفا

 که خود را فریب ندهد.گوگ فقط یک ابله بیچاره بود، مصمم به اینون
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 آمیزنونج مکرر ی کوانتوم چیزیریهدیفرانسیل و نظاما چگونه باید به یک دانشمند فهماند که حساب

 صورتِی  آن لحاِف  باــ بارش بالهت گِی گوننیایش و 1تقدیِم اعتدالین وقیِح  کارِی سخت، همان در خود دارند

، آبِی ــ سبِز ِوروِنزی خیزشی ُخردا ب، کندُکپه می شنظر روی تخت ی مورددر نقطه آرامیهگوگ بون که میگویی

 آن با ،خیزدبرمی از سر کارش اوازـسورـاور اهِل  رختشوی ش زِن که در مقابل ن قایقیآ خیزِش ُخرِد با ــ  مایع

؛ آن پشت، باال آنتیز، گراید، برِج نوکبه خاموشی می خورشیدی که پِس کنِج خاکسترِی برِج کلیسای دهکدْه 

 زده است.به موجی یخ شدندر پی بدلدرآمدی موسیقایی  مثلی عظیِم زمین که توده ، آنزمینهدر پیش

 
 o vio profe 
 o vio proto 
 o vio loto 
 o théthé 

 

ی ادهآرایِی سصف در برابر از آثار او هر توصیفیگوگ چیست! های وننقاشی توصیِف یکی ازی فایده

 گوگون کههمان در برابر ،ارزدهیچ هم نمیهای رنگِی طبیعی ها و طیفابژه

 حِس  شدهتوصیف اثرِ در نسبت با  کهبخشد، همانمی شنویسنده و نقاش به خود در مقام

 ببخشد. آنبرانگیزترین اصالت را به حیرت

 

یک دیواِر نامرئِی  میاناز د راه خو بازکردِن  عمِل ؟ طراحی یمکنطراحی چیست؟ چطور طراحی می

قرار دارد. وقتی زور هیچ دهیم  انجامتوانیم میچه و آن یمکنمی اسحساچه آنآهنی است که انگار بیِن 

را  راه خود شنقب زد و از خالل، باید زیر دیوار مدیوار گذشت؟ به نظر ای ندارد، چگونه باید از دل این ایدهف

 آهسته و با شکیبایی ساخت.

 5111سپتامبر  1

 

ا به خاک خود ر در آن  توانمیکافه مکانی است که  که ام بیان کنمتالش کرده ی شبانهکافهام در نقاشی

ا قرمِز رنگ بدادِن صورتِی کمقرار تا با تقابل ام. تالش کردهزندجنایت د، و دست به سیاه نشاند، مجنون ش

دادِن سبزهای نرِم لوئِی پانزدهم و ورونیزی با سبزهای زرد و قرار جگری و خرمایِی مایل به قرمز، با تقابل

پریده بیان کنم که انگار رنگ یگوگردو  ی دوزخیاکورهو  جدر  شانهمهسبزهای ناِب سنگین، و قراردادِن 

 شیرجه است. جورِت شیطانی یکاین تصویر قدر

 ...امپیش برده ی تارتاریوای شادمانِی ژاپنی و رفاقِت شایستهدر لهمه را  ،حالو بااین

 5131جوالی  23

 

                                                            

1 .precession of the equinoxes ها که در اثر چرخش زمین ها طی گذر سالروی محور زمین طی تاریخ همراه با تغییرات ستارهــ پیش

 شود.به دور محور خود ایجاد می
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 دوبینی را ببینی ــ این یکی از کارشده
ِ

 های من است ــ من آن را باترین نقاشیشاید این طرح از باغ

را پس از باران نشان  ی پهناورزارهاکه گندم اینچیبوِم دوازدههایی برای دو ریِش قدیمی و طرحطرحی از ته

 فرستم.دهد به پیوست میمی

 ای به رنِگ سبز و بنفِش ش بوتهعلِف سبز و صورتی دارد. سمِت چپای از زمینهی دوبینی پیشباغچه

 سفید، در وسطی درختی با شرنگ، همراه با کندهکم
ً
 های ُرز، و در سمِت از گل بستریش اخه و برِگ نسبتا

 ای ازهای بنفش. و سپس خرپشتهش یک چپر، یک دیوار، و باالی دیوار یک درخِت فندق با برگراست

ِر زرد و خوِد خانه در پسسفوای بنفش و ردیفی از درختاِن زیهیاس از  شزمینه که صورتی است و سقفِن مدو 

زمینه تار با کالهی زرد، و در پیشوسه صندلی، یک فیگوِر تیره، یک نیمکت و رنگ درست شدههای آبیکاشی

 .به رنِگ سبِز ماتای سیاه. با آسمانی گربه

 

 رسد.چه آسان به نظر می طور نوشتناین

 

تید آن گوگ نیستید، آیا توانسی نقاشِی ونش کنید و به من بگویید شما که آفرینندهُخب، پس امتحان

، اصیل، و جانبههمه، پیچیدهسادگی، مؤجز، عینی، جاودانه، موثق، استوار، بهی خود وی را همچون نامه

 .نهیا  ،آسا توصیف کنیدمعجزه

 است.( محضشخصِی  تواِن ی مسأله، که محدودیتیا  وسعتی هلأنه مس محکسنگ)زیرا 

ت زیرا باید بگویم او یک نقاش اس برعکس، توصیف کنم،گوگ از پِی ونرا  گوگوننقاشی  یکنباید پس 

 ندرت به، زیرا سایِش عناصری را که بهعرق انداختو آن را به  ،ها ریختعرقش شد، بر سردر طبیعت  غرق

را  هاییتیرهها، و خطها، ویرگولخطیها، خطی وحشتناِک آپوستروفهپیوندند ــ یعنی فشاِر اولیوقوع می

های با بافه ــ ها ساخته نشدهفکر کند که نمودهای طبیعی از آن تواندکه پس از او دیگر کسی نمی

 .ه کرددهایش فشر روی بوم ،خوشهخوشه ماندنِی رنگ،یادبه

 

-شدند، و چه چشمک گرفتهبر زندگی بصری که از  هایتصادمو چه  شدههای سرکوبتکان و چه یورِش 

عکوس گذارند باید منیروهایی که بر واقعیت اثر می های نورانِی هایی که از دل طبیعت بیرون آمدند، آیا جریان

 ؟یافتندببه حرکت بیافتند و انگار بر بوم برکشیده شوند و مقبول  همبا  سرانجامکه شدند پیش از آنمی

 

 گوگ وجود ندارد.های ونهیچ شبحی، هیچ بصیرتی، و هیچ توهمی در نقاشی

 ها حاضر است.در آنظهر از خورشید در ساعِت دو بعد سوزانحقیقِت  اما

 شود.تدریج آشکار میکابوسی کند و زایا که به

 نتیجه. بدون کابوس و بدون

 .هست جاآن تولداما رنِج پیش از 

 .تحویل داده شود جاست تاآنای گندم که ی قلمهزار یا ساقههمان پرتو مرطوِب یک مرغ

 طبیعت پاسِخ آن را خواهد داد.روزی و 

 هنگاِم او خواهد بود.مرِگ نابه و نیز جامعه پاسخگوی
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نقاشی، که صرِف  کدامهمچون ویرگولی معلق:  های پرندهباد، و باالی آن بال زاری خمیده زیرِ گندم

مله حبخشی آرامش سادگِی  چنینای با که به سوژه داشتهگوگ، جسارت آن را یک نقاش نیست، همچون ون

 ؟َبَرد

 

ای در کار نیست، و حتی وجود ندارد، هیچ درام و هیچ سوژهگوگ های وننه، هیچ شبحی در نقاشی

 ها مگر چیست؟موتیِف آن آخرای نیز وجود ندارد، خواهم گفت که هیچ ابژه

ای مایهونموتیِف در ناپذیِر کهن، الیتی آهنیِن موتِت یک موسیقِی توصیفاگر نه چیزی شبیه به سایه

 ی خویش است.که نومید از سوژه

ه چگونه ب دانیممی وقتی ،شوداش دیده می، آن دم که حیِن آشکارگیو ناب عریان ،استاین طبیعت 

 یم.نزدیک شوبه آن حد کافی 

لجثه اباستان که در آن خورشیدی عظیم این منظره از طالی مذاب، از برنز گداخته در مصر بنگرید به

م داده است، سقفبه سقف
َ
 .اندفروپاشیروند که گویی در حال هایی که چنان با نور پس و پیش میها ل

ِس شناسم که این حو هیچ نقاشِی دیگری را ــ آخرالزمانی، هیروگلیفی، فانتاسمی، یا سوزناک ــ نمی

اش شکافته است و رازش را بر ای که کلهفایدهی خورشیدپرستِی بی، حِس الشهبدهدغرابِت مرموز را به من 

 کند.سنِگ جالد تسلیم می

 ییرمردکه پ انهبندباز  ِی پاییز یجاده حتی به آن نهکنم، فکر نمی آرامپدر زنم به حرف را میوقتی این 

 رود.در آن راه میکن، جمعهمچون قالِب آشغال آستینش،آویزان از با چتری  ،دهوخم

 اند.خوردههای صیقلالننبَ ُد به سیاهِی شان هاکنم که بالفکر میکالغانی دوباره دارم به آن 

 چیز گفته شده، و همه ،ی گندمی گندم بر خوشهکنم: خوشهزارهایش فکر میبه گندمدارم دوباره 

 جاو عصبناک آن تند ،زمینه که با احتیاط پخش شدهی خشخاش در پسهمراه با تعدادی شکوفه

 شده. ریشریشگذاری و نقطه آگاهانه و خشمگینانهو  ،دوخته شده همظرافت به با  ،گذاشته شده

از حرف بدکمه یهناپیر  زیرِ از را پیشکش کند که  گیرهای همهعریانی اینداند چگونه تنها زندگی می

گوشِت  ، به سوی آن برآمدگِی کوچِک شود و نه راستبه چپ کشیده میداند چرا نگاه نمی زنند و آدممی

 وشکن.چینرپُ 

 همین است.است و واقعیت  چنین ولی

 همین شده است. واقعیتست و ولی چنین ا

 

 ی همانعصارهکه باید ای رایحه به انگار آغشته ،روستایی جذابیطرز مرموز بود، به ش همخواب اتاق

ن را پنها زارگندمای که پنجرههمان پشت  شود،دیده میزارها در دوردست در گندم شکه رقص اشدب یگندم

 کند.می

 اِی دلمهماهی، و قرمزِی فلفلخارپوسِت دریایی، میگو، شاهها، کهنه، قرمزِی صدف لحاِف و رنِگ آن 

 بوداده هم هوای روستا را داشت.
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ً
دارم  دتردیو  تأثیرگذار بوده،در واقعیت قدر اینش روی تخت لحاِف رنِگ  کهگوگ بود ون تقصیرو قطعا

قرمزِی  گوگ قادر بودونطور که را در جای دیگری بنشاند آن شناپذیری توصیفباسمه بتواندای هیچ بافنده

 بوم بنشاند. رویش از پِس ذهنرا ناپذیر توصیف جالیآن 

خراییطالی  رویای شانکذایی القدوِس روح َسرِ  که در ،جنایتکار ِش کشی چنداز این و 
ُ
پایاِن یا آبِی بی ا

های چگونه آن رنگکه دانستند می شانکدام ،شده شانروسپی« مریِم »که وقِف بینند می را ای رنگیپنجره

ی ربهضهر  جا کهآن، بیرون کشند اشردستانهت مأواهایکنند و از  سواهوا  از رخدادندنفسه فیکه  را خودمانی

 .است خدادبدتر از یک رحتی گوگ بر بوم موی ونقلم

مشروِب ای از مرهم یا عطری که هیچ با هاله ولی آیددرمی مرتباتاقی  به صورتاین رخداد  باری

 د.را جا بیانداز  اشومغذیسالمتا لیکورهای پیدا نخواهد شد هرگز  بندیکتی

 عظیم متالشی شده است. یگیرد که با خورشیدرا به خود میی علوفه اکومه شکلدیگربار 

 

-ولهحکرد، رنِگ مرواریدهای شفافی که متبادر می با آن دیوار سفیدش به ذهنرا  شاهکار یک این اتاق

 .بخشآرامو  نیافتنیدست آویزان است،ها بر آن قدیمی وستایِی ر طلسِم یک همچون  حمام ضمخِت ی 

ی گوِگ بیچارهون مؤثر و قدیمِی وسواِس و  ،باستانی استهای بدتر از شکنجه گچِی روشنهای سفید

 .است چنین شفاف ظاهر نشده جا همچون این بومهیچ بزرگ

مویی که در ی قلمی لجوجانه برای ضربهدغدغه همان، هاستی اینهمه راستیبهگوگ ون چراکه

، تاما رنگی چنان درست، چنان عاشقانه درس ،چیزها یعامیانهشود، رنِگ سکوت و با احساس کشیده می

 .اش برسدنایابیپای به تواند که هیچ سنِگ قیمتی نمی

 

ترین نقاش بوده است، تنها کسی که تالش نکرد تا به فراسوی گوگ اثبات خواهد کرد که نابغهون چون

 اش برود.سخِت وسیلهوسفت بارچووسخِت کارش و چی سفتوسیله عنوانبهنقاشی 

 تنها کسی، که 
ً
اسر سرتطبیعت را  بازنمودِن  عمِل ایستای، این نقاشیو توأمان تنها کسی، مطلقا

ی ویژه مودِن بازندر این  قلب کنده شده که درست از بطنعنصری  یاگردابی  ینیرو سبب شود تابرکشاند 

 .طبیعت فوران کند

که در طبیعت وجود ، چیزهایی عصبی درونش گذاشت و را گرد آورد هوایی ،مودنتحت لوای بازن ،او

 اند.واقعیز هوا و عصِب طبیعِت تر ااز طبیعت و هوایی واقعیو  درنندا

 

ز در دیواری ا آیدمی طرفمه به بینم کرنِگ نقاش را میخونین سیمای نویسمرا میوقتی این خطوط 

 ،َپرَپر هایآفتابگردان

 های آکنده از الجورد.های مات و زمینخاکسترهای سنبل موحِش  در حریِق 

گوگ که ونآمدند، گواه اینه نظر مییک ذره بتنها هایی که زمانی باراِن اتمشهاب در میاننیز همه و این

 فهمید، اما کسی کههمچون یک نقاش می فقطهای خود را همچون یک نقاش و البته بوم

 به همین خاطردرست 

 دست بود.چیره یموسیقیدان
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 لیو آرام گرفتهدو طوفان  بینخندد، این طبیعت که معبدی معلق که در طبیعِت زالل می نوازِ ارغنون

 .پیشروی استی دهد که آمادهگ نشان میگو همچون خوِد ون

ن به تری برای گفتبیش حرِف ها پشت کرد، زیرا آن شدهبه هر بوم نقاشی شودمیپس از فهم این نکته 

 شنهای محزوکه آدمی نگاهش را از آن برگرفته قصهای در لحظهگوگ درست طوفانِی نقاشِی ون ما ندارند. نورِ 

 .دگویرا بازمی

 

 تر،یک نقاش، و نه چیزی بیش فقطگوگ، ون

 مناجات، یا نه فلسفه، نه عرفان، نه آئین، نه مناسِک روانی

 نه تاریخ، نه ادبیات یا شعر،

 ولی ،دیگر هیچو  اندآفتابگردان نقاشی شده ها؛ آناندنقاشی شده مسیطالیِی  هایاین آفتابگردان

در  طوفان رای فهِم یکبطور که درست همانگوگ بازگردیم، به ون در طبیعت باید آفتابگردانفهِم برای 

 ،عتیطب

 طوفانی، یآسمان

 در طبیعت، دشتی

 گوگ بازنگردیم.محال است که به ون

 

 شود،می طورایننیز  ی سامییهودیه هایجلگها در مصر یا در هو

ه ک هامکان آندر ، اشدتاریک ب طورهمینهای تبت، در َکلِده، در مغولستان، در کوهستانهوا  بساچهو 

 طور مانده است.همان هنوزدانم، میهوا، تا جایی که 

اه نگها زار یا سنگوقتی به این گندم را باور کنمهای تبت توانم کوهستاندیگر نمی، حالاینو با

 .بنفِش کهن آسماِن  اند از اینو سنگین مدفون یهمچون گورستان ندسفیداندازم که می

 

ها فراتر نقاش، هیچ مگر یک نقاش، فنوِن نقاشِی ناب را به دست گرفت و هرگز پا را از آن گوِگ ون

 نگذاشت.

 .نرفت دادبه او میی ابزارهایی که نقاشی کردن هرگز ورایعنی برای نقاشی

 آسمانی طوفانی،

 ،گچ به سفیدِی زمینی 

 اش،پایهزردش، سه های رنگ، دسِت موها، موی قرمزش، لولهها، قلمبوم

از رداهایشان اند آخرالزمانی را که تدارک دیده توانندگردآمده پیش هم، می ،تبت الماهایی اما همه

 اندازندبیرون 

 در یک نقاشی که به حد کافی، آخرالزمان را پیشاپیش به ما دادهنیتروژِن  یدِ گوگ َدمی از پروکساما ون

 برگزینیم. دمسیری نو برای خووادارمان کند اهریمنی در خود دارد تا  خوی

 نگذارد، موضوِع نقاشیهیچ دلیلی تصمیم گرفت تا پا را فراتر از روزی بی
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جود و موضوعتر از رفتن به فراسوی که چیزی محال توان باور داشتدیگر نمیگوگ ون دیدِن اما پس از 

 دارد.

ز بیش ا گوگدستاِن ون ای بنفش درا شعلهای بر صندلِی حصیری بی شمع افروختهموضوع ساده

به که تا همانر، وبستر، یا فورد حرف برای گفتن دارد، رنِ تِ  سیریلهای یا نمایشنامه های یونانیی تراژدیهمه

 اجرا نشده است.هم  نوزامروز ه

 

  است راست
ً
 آید،ام که به سوی من میدیده مناظرش گوگ را سرخ از خون در انفجارون یکه چهرهواقعا

 
kohan 
taver 
tensur 
purtan 

 

 در حریقی موحش،

 ،اراندر یک بمب

 در یک انفجار،

 .کشیدمی اش بر دوشی مجنون سرتاسِر زندگیبیچاره گوِگ جویاِن آن باِر سنگینی که ونانتقام

 .یا برای چه که بداند چراآنکردن، بیباِر سنگیِن نقاشی

 

 ایم،که ما همواره کار کرده هرگز برای این زمین نیست ،برای این جهان نیست چون

 ایم،مبارزه کرده

 ایم،از ترس، گرسنگی، فقر، نفرت، رسوایی، و انزجار نعره زده

 ایم،مان مسموم شدهکه همگی

 باشند، کرده مانافسون شانهمهگرچه شاید 

 ایم،مان خودکشی کردهکه دست آخر همگی

 ایم!نشده گوگ بیچاره به دست جامعه خودکشیون مثل ما همگی چون

ه ک کسینقاش،  گوِگ آور است که ونحیرت ولیهایش را کنار گذاشت، گویی در نقاشیقصهگوگ ون

 تنها یک نقاش است،

 ارد،دبرایش را  ترین اهمیتبیش نقاشید خومادیت یا  تریِن نقاشان است، چراکهو کسی که نقاش

 زند،بیرون میشود که رنگ از لوله ای اسیِر رنگ میدرست همان لحظه

 مو در رنگ،اسیِر تأثیِر هر یک از موهای قلم

 متمایز است، اشیخورشید نورِ بوم، گویی رنگ در  اسیِر کشیدِن رنگ بر
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و  ه کار رفته،دستانه بخام ،مو که درون رنگ پیچ خوردهقلم ی خوِد ، ویرگول، نوِک نقطهi1اسیِر 

 ،کندمی پخش و پرداختم بر سرتاسر بو ها راکه نقاش آن هپراکندهایی جرقه

 متمانقاش، کسی که تنها یک نقاش است، کسی است که در میان  گوِگ آور این است که ونحیرت

 ،در حضور نقاشی هستیمکه  فراموش کنیمتواند سبب شود میه شده بیش از همنقاشاِن زاده

 است، گوگون انتخابی موضوِع  ودِن بازنم قصدشهمان نقاشی که 

ِل زجر گوگ، کسی که و ون
ُ
سو با از همهرا که  ایدهکدهیده، معمای ناِب کشمعمای ناب، معمای ناِب گ

 کند.بوِم ثابت به ما عرضه می رشده، در براب اشور خورده، شیار خورده، و ویرانهموی سرمسِت او قلم

ها را اند اما به هر روی آنتهخویش را بازنیاف های بدوِی ند که هنوز آخرالزمانامناظِر او گناهانی کهن

 بازخواهند یافت.

جهانی که  آندهند، از ِس گور را به من میشدن انگار از پگوگ این حِس دیدههای ونچرا نقاشی

 تابند؟با سرخوشی میو  چرخندعاقبت در آن میگوگ خورشیدهای ون

او و در  آفریِن تشنجت که در مناظِر همان نیس چه در سرتاسر تاریخ زمانی جان خوانده شدمگر آن

 میرد؟زید و میهایش میلگ

 ش بازگرداند،را دیگربار به جاِن جان گوگ این گوشش را به بدن بخشید، و ونجانی که گوش

 و آن گوش را به زنی داد تا توهمی موحش را برجسته سازد.

 

 روزگاری جان وجود نداشت،

 ،و نه ذهن هم

 کرد،فکر هم نمیو هیچ کس حتی به آگاهی 

تخاصم تشکیل از عناصری م فقطحاضر بود، در جهانی که جا آناما درست به همین خاطر اندیشه 

 شدند،دوباره ساخته می نابودیکه به محِض  شدمی

 است. زماِن صلح زیرا اندیشه تجمِل 

 یهظر من هرباشد، و له را فهمیده أواِر مسسرشِت پدیده آوراعجابگوِگ و چیست آن نقاش که بهتر از ون

 زاده شود؟از نو در آن  منظره بناستی آزمایشی پنهان است که در بوته توگویی در او واقعی

 ترکی علیه او ابداع شد، گوِگ پیر همان شاهی بود که حین خواب گناه شگرفی به نام فرهنگنو پس

مگر خوردِن هنرمنِد خام تا  هیچ از دستش برنیامدهکه هرگز  گناه انسانیت ی، ظرف، و انگیزهنمونه

 .شکم خود را با حیثیِت وی پر کند گونهاین

 تقدسی آیینی بخشیده باشد!را اش بزدلی طریقبدینو 

 واقعیت یسازنده نیروهای طبیعِی  اصطکاِک خواهد با معضِل زیستن رویارو شود و به زیرا انسانیت نمی

 در آن نخواهد بود. هر به رخناستخراج کند که هیچ طوفانی هرگز قاد شاناز بطنبدنی را تا  درآید،

 با وجود سازش کند. 
ً
 انسانیت همواره ترجیح داده تا صرفا

                                                            

ی متن منظور او از آوردن این حرف ای که این حرف در باالی خود دارد. در ادامهه دلیل نقطهکند، آن هم باستفاده می i. آرتو از شکِل 1

 باید در پیوند با ویرگول«. مو که درون رنگ پیچ خوردهی خوِد قلمنوِک نقطه»نویسد تا حدی مشخص خواهد شد وقتی می
ً
ها، احتماال

 ها فهم شود.ها، و آپوستروفخط
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 .داردرا  ی زندگیعادِت جستجوانسانیت و در نبوِغ هنرمند است که 

 عیِت واق تفکیِک از یعنی هرگز از مبارزه برای زیستن،  ،که یکی از دستانش را پخت ،گوگون موقعآن

 ترسید.داشتن نمیی وجودزیستن از ایده

 می
ً
 وجود داشته باشد، بدوِن معضِل بودنتواند و همه چیز قطعا

 رها باشد، رنگسرخ و تابِش  تشعشع معضِل  از ،گوِگ مجنونون مثل ،تواندمی و همه چیز

 مهسرچشکه را صداقِت سطحی  آنگوگ دزدید تا فرهنِگ ترکی را کامل کند، یعنی جامعه همین را از ون

 ش جرم و جنایت است.و پشتیبان

 او را نداشت. تحمِل دیگر  آگاهِی کِل جامعه چونخودکشی ُمرد،  ازگوگ ونطور بود که اینو 

 ،اندهای در کار نبودنه ذهن، نه جان، نه آگاهی، و نه اندیشه چهاگر چون

 فولمینات، ولی

 ،فعال آتشفشان

 ،سنگ محک

 ،بردباری

 ی عصبِی برافروخته،گره

 ،رسیدهتوموِر 

 .بودنددر کار  کندهانسانی پوستو پوسِت 

 

 کرد.اش را مهیا میسالمتی و داشت هشدار بعدی درباب طغیان ،گوگ خوابیدونو شاه

 چرا؟

ه ک زیستن بهشوقی سهمگین  زیادِت های دیرین است، یا خباثت زیادِت  جوریک سالمِت مطلوب چون

 بخشید،زندگی  هابه آنه هر روی اید به ب، که البتردهب تحلیلصد جراحت آن را یک

 .شان داد تا همیشگی شوندسوقو باید 

 بودن نیست.را نشنود، الیِق زنده ی فشردهو سرگیجه که بوی بمِب آماده هر کس

 .دانستمی آرامشهمین  آشکارسازیرا  اشوظیفه ،های آتشزبانه فوراِن در ، گوِگ بیچارهون

 زد. صدمه به او پاییدرا میگوگ ی که وناما شّر 

 را از او ِکش برود، سوخته خزید تا باداِم گوگ میبه سوی ون نرمیبهی درستکارش، رک، در پِس چهرهتُ 

 بقاپد.از او شد داشت آماده میرا که  سوختهتا آن باداِم )طبیعی( 

 اد.ز دست داجا آنهزار تابستان را گوگ یکو ون

 ،که زندگی کندپیش از آن ،و بابِت همین ماجرا

 هفت سالگی مرد،ودر سی

دی پیش از 
ّ
 شد.تغذیه می رده بودسر هم ک او کهاستحکاماتی  اب گوگونزیرا هر مقل

 مردگان برخیزد. از میان گوگ را قادر سازدبازگردانده شود تا ون سوختهو اکنون باید این باداِم 
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داِن بزدل و سگاِن ِکزکرده از ترس، خود را  قیاس با انسانیِت گوگ، در شِی وننقا
ّ
ِی نقاشعنوان بهمقل

 ،ای وجود نداشتاهی، و هیچ اندیشهاثبات خواهد کرد که در آن هیچ جانی، هیچ ذهنی، هیچ آگ ایزمانه

 ند.دشنوبت به بند کشیده و از آن رها میکه به ایاصول اولیههیچ مگر 

 مانندِ ، آساجنون های روانِی های آسیبتشنجشوند، مین سهمگی یهایتشنج دستخوِش  مناظر

 را بازیابد. کاملشسوزد تا سالمِت بدنی که در تب می هایتشنج

 ای برافروخته استبدن زیر پوست کارخانه

 و خارج،

 د،درخشمی بیمار

 وا

 اشترکیده ی منافذاز همه

 .تاباندنور می

 ایهمچون منظره

 گوگون از

 .روزنیمدر 

 مرحلهص تنها جنگی دائمْی 
ً
 دهد،توضیح می ای گذراستلحی را که صرفا

 .دهدتوضیح می جوشیدداشت در آن می را کهای همن قابلی ریختطور که شیِر آمادهدرست همان

 مناظِر پرتالطم و آرام، آنگوگ، زنهار از مناظِر زیبای ون

 یافته.پرتشنج و تسکین

 ،شمکِش تِب مغزی سپری خواهد شداین سالمِت بین دو ک

 .تِب بیِن دو کشمکِش طغیاِن سالمِت مطلوب همان

 گوگ مسلح به هر دو تب و سالمت،یک روز نقاشِی ون

 ش نداشت.گوگ دیگر تواِن تحملکه قلِب ونبازخواهد گشت تا غباِر جهانی محبوس را بزداید 

 

 نوشتپس

 گردم.بازمی انبه نقاشی کالغ

 پایه شود؟حال، همچون در این نقاشی، دیده که زمین با دریا همچه کسی تا به 

سازد، اما چنان دست به تر از همه ما را عریان میگوگ کسی در میاِن تمامِی نقاشان است که ژرفون

 وسواس برهاند. شرِ کسی بخواهد خود را از  انگارزند که این کار می

زیرا زمین ــ  غیرگناه  خریدِن جانبههستند، وسواِس  چهآن غیر ازبه چیزی ها وسواِس تبدیِل ابژه

سیال  بیل، همچون دریاییگویی با کجخود را، تو  گوگ زمیِن ون حالتواند رنِگ دریایی سیال باشد، و باایننمی

 انداخت.به حرکت می

بی دهد، شرازمین است که بوی شراب میالبته این ، و ه استآمیخت شراب اش را با رنِگ ُدرِد نقاشی اوو 

 که در سرتاسرِ  ارتفاعابرهای کم خروِس تیره را در برابر شود و تاِج پخش می هاگندم امواِج که حتی در میاِن 

 افرازد.برمیآیند ی آسمان گرد میپهنه
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م به چش انهمان تجملی است که در پرداخِت کالغ ماجرا این انگیزی غمجنبه ،امطور که گفتهاما همان

 خورد.می

 .باشکوه ضیافتی ازالنی نبَ ، این رنِگ ُد غنیشکی، این رنِگ ناردیِن این رنِگ ُم 

 به خودشکلکی آخرالزمانی تصادف بههای بنفِش آسمان در خیزابسه پیرمرد  دوابرماننِد ی چهره

 د.دارن، وامیبه معنویِت کمتریعنی  تر،به نزاکِت بیشها را گوگ این چهرهون اِن ، اما کالغگیرندمی

 در لحظه همان، اشُکرج با آن آسماِن  گوگ از این نقاشیون و چه بود مقصوِد 
ً
 ای کشیده شدکه تقریبا

 ،تولدچراکه این نقاشی رنگی غریب و کمابیش باشکوه از  ،وجود خالص کرد دستگوگ خود را از که ون

 دارد، فوتوصلت، و 

وگ گزنند، زمینی که انگار ونزمین سنج می فرازنوم که با صدای بلند بر شرا می انیصدای باِل کالغ

 دربرگیرد. را سیالبشتواند دیگر نمی

 و سپس مرگ.

 

 ِرمی.ـدرختاِن زیتوِن سن

 

 خورشیدی. هایسرو

 

 اتاق خواب.

 

 برداشِت زیتون.

 

 نقاشی 
َ
 .1لیسکانِلزا

 

 .ارل کافه

 

ه ب بارخشونتبا ژسِت بازگشتی  همراه ای،ت را در آب فرو بردهاکنی انگشتمی حسُپلی که در آن 

 کند.بر تو زور میگوگ ونانگیِز شگفت دسِت  که وضعیِت نوزادی

 ست،آبی آْب 

 نه آبِی آب،

 بلکه آبِی رنِگ مایع.

 کرده این راه را پیمود و آِب نقاشی را به طبیعت بازگرداند،مجنوِن خودکشی

 بازخواهد گرداند؟ اواما چه کسی آن را به خود 

 

                                                            

1 .Les Alyscamps  در شهر ارل فرانسه کشید، و تصویری است از پاییِز  5111گوگ در سال نام یک جفت تابلو نقاشی است که ونـ

لیسکان، یا همان شهر مردگان )نکروپولیس( در روم باستان.
َ
 ا
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 گوگ، یک مجنون؟ون

گوگ ون یخودنگارهی انسانی بنگرد، اکنون به ادانست چگونه به چهرهکسی که زمانی می بگذارید

 کالهی نرم بر سر دارد. در آن او که نگاه کند

 تمان اسبین ترسیم کرد، این چهره که مراقبروشنازحد بیشگوِگ مو که وناین چهره از قصابی سرخ

 .کندورانداز میسرتا پایمان را  کردهاخمبا چشمی پاید، و و ما را می

ی انسان را موشکافی کند یا آوری چهرهشناسم که با چنین نیروی رعبپزشکی را نمیهیچ روان

 شناسِی مصوِن این چهره را، گویی بر تخِت تشریح، کالبدشکافی کند.روان

گوگ جا که وناز آن نگرم مرا از ژرفای بوما میاو ر  طور که، اما آناستای بزرگ نابغه از آِن گوگ چشِم ون

 دقت میبرخاسته به
ً
 کهنم، بیحاضر میوحی اودر ای نبوِغ یک نقاش که در چنین لحظهنه پاید، و این دقیقا

 ام.ام با او رویارو نشدهاست که هرگز تاکنون در زندگی ینبوِغ فیلسوف

این  باشد کهبوده گوگ شاید تنها کسی پیش از ونی ناشاد نه، سقراط چنین چشمی نداشت، نیچه

سازد، نگاهی که بدِن انسان را ورای جان را در اختیار داشت، نگاهی که بدن را از جان آزاد می گرِ نگاه عریان

 د.کنمی عریانذهن  هایحّقه

 نگاه ون
ّ
ق ش برافهای غریب و ابروهای نازک و صخورد، و پشِت پلکق است، به درون پیچ میگوگ معل

 زند.می

 چهارتراش یالوارای که شبیه تکهم در چهرههد، آنشوواسطه نافذ است، میخکوب میبی و این نگاه

 ه است.خورد ُبرش

 ،بیرون بریزد خواهد خود را در خألمی چشم که مردمِک  را به چنگ آوردهای هلحظگوگ اما ون

ود را به خ روِح خألرنِگ بی ،رفته نشانه نماسمته ب سنگشهاب تیرهمچون  ، کهین نگاهوقتی اهم آن

 کند.را ُپر می ی که خألرنِگ سکون ،گیردمی

 معلوم کرد. طوررا این مرض خودپزشکی در جهان، گوِگ بزرگ، بهتر از هر روانون

را یز ام هیچ چ، زندگِی مردهگشایممیکنم، به زور ، قبض میکنموارسی میم، فشار می کنم، پانفوذ می

دارد تا به درون بازگردم همین غیاِب ویرانگر میچه مرا وا، آنهرگز به کسی صدمه نزده هیچْی  کند و،پنهان نمی

 فهمم، وروشنی میبه کامالً روشنی، ، اما این غیاب را بهسازدغرقه میگذرد و مرا از من درمی گاهگهاست که 

 چه نهفته است. شدرونتوانم بگویم چیست، و می فهمم که هیچْی حتی می

حد نهایت ارضاء شد، بهتوان تنها با بینهایت زیست، میبیه خاطر توان ب، میبودگوگ ونحق با و 

وگ گی بزرگ را اقناع کند، و اگر ونهزار نابغهنهایت بر زمین و در سپهرها وجود دارد تا یککافی از این بی

ن خاطر است کند، بدی نهایت برآوردهبا این بیرا  اشسِر زندگیسرتا نورافشانِی  بهلبریزِی میلش  توانستنمی

 کرده بود. منعرا برای او  اینکه جامعه 

 .ممنوعآشکارا و آگاهانه 

 نموژرار دو نروال، بودلر، پو، و لوترآ طور که به سراغگوگ آمدند، درست همانجالدان به سراغ ون یروز

 رفتند.
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 کافی از نبوغ تو قدرگر بس است، به سوی گور بشتاب، بهگوگ دیکه روزی به او گفتند: ون آنان

 نهایت هم برای ماست.ایم؛ و بیکشیده

 نهایت نمرد،جستجوی بیابِت گوگ بزیرا ون

 ،خفقان زجر بکشدو  فالکتاز دید میرا ناگزیر  شخود رو کهاز آننه 

 ،کنندمی منعنهایت را از او بی ی آن اراذل و اوباشهمه دید که بدین خاطر مرد او

 کردند؛می دریغنهایت را از او انگار بیهم اش که حتی در طوِل زندگیها همان

 ،های تودهنهایت بیابد اگر آگاهِی َددمنشانهحد کافی بیاش بهزندگی تداومتوانست برای گوگ میو ون

هاشان اشیی عینهایت را برای تغذیهبی خواستنمی د،انی یا شعر نداشتهکه هرگز هیچ سروکاری با نقاش

 تصاحب کند.

 

کس هرگز به دست خود زاده نشده  کند. هیچکس به دست خود خودکشی نمی افزون بر این، هیچ

 است.

 میرد.کس به دست خود نمی هیچحتی 

د، درآی طبیعت جلویباشند تا بدن را وادارند  در کار پیشگانشرارتاما در مورد خودکشی باید ارتشی از 

 یعنی زندگی را از خود بستاند.

 ی مرِگ غایی وجود دارد تا زندگی را از ما بستاند.و باور دارم همیشه کس دیگری در لحظه

 

طور که از ، همان، چوناز زندگی بریده بود چونکرد،  گوگ بود که خود را به فنا محکومپس این ون

 فرزند برادرش،آید، به خاطر تولد های او به برادرش برمینامه

 است. خوِر اضافهکرد نانمی حس

 

ش نهایتی که به قول خود، بینهایت بپیوندداز نو به این بی عاقبتخواست گوگ میهمه وناز اما بیش

 ،رودای میی که به سوی ستارهبر قطار سوارانگار  ،زددست به عزیمت برایش باید 

 خالص شود.از دست زندگی  گرفته باشدشود که تصمیم و آدم روزی عازم می

 اتفاق افتاد. طوری که اتفاق افتادگوگ و باور ندارم مرِگ ون حاال
ً
 همان باشد که واقعا

، از او شنید اش رابرادرزادهوقتی خبر تولد  ،ست برادرش از این جهان رخت بربستگوگ ابتدا به دون

هم ، آنرستادفنقاشی از طبیعت  پِی  استراحت و انزواجای توصیه به بهاو را  وقتی، هو سپس به دست دکتر گاِش 

 برود. رختخوابش بهگوگ ونبهتر است  که دانستخوب میدر روزی که 

 یزد.خگوِگ شهید به مقابله برنمیون خاِص بینی و حساسیِت مستقیم با روشن قدراینکسی  زیرا

زم ال  چنین کاری و برای ،ُکشندمی خود راتضادی ساده  ر سرب گاهی اوقاتهایی وجود دارند که آگاهی

عکس، کافی است تا از سالمِت مطلوب ؛ بر ندشده باشبندیشده و طبقهی ثبتادیوانه، دیوانهنیست 

 عقل را بگیرند. طرِف برخوردار باشند و 

، این «دگوییهذیان می داریدآقای آرتو، »د نبه من بگویکه دیگر تحمل نخواهم کرد ، در موقعیتی مشابه

 که دست به جنایت بزنم.آنبی ،اندبه حال بارها گفتهتا  را
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 گوگ گفتند.به ون ها همین راو آن

 و او را خفه کرد. گوگ دادگلوی ون خوِن تاب را به لختهوکه آخرین پیچ و همین است

 

 نوشتپس

 گوگی وندرآمدهنمایشکه دو ماه گذشته در برابر آثار بهان ها: آیا آنگوگ، جادو، و طلسمونی درباره

ای هکارهایی را که بعدازظهرهای ماه یهمهآورند ند که به یاد میاصف کشیده بودند، مطمئن نارنجستاندر 

ی اتفاقاتی را که در آن روزها بر سرشان آمد؟ و آیا اند و همهانجام داده 5341فوریه، مارس، آوریل، و مه 

دهای ها و گنبثبات شد، و نوِر ستارهها مایع، ژالتینی، و بیخیاباندر کار نبود که جِو هوا و  معینیبعدازظهِر 

 ؟گشتآسمانی ناپدید 

من در روِدز، یعنی هنوز روی زمین  ولیجا نبود، آن کردرل نقاشی میاهِر ی شر کافهگوگ که دو ون

 .نداِک زمینتر  حس کرده باشند که در حاِل باید ی ساکناِن پاریس برای یک شب بودم، در حالی که همه

د که طِی آن داشتنمشارکت  ایگستردههای هماهنگ در پلشتی طورها بهو آیا حقیقت ندارد که آن

را ترک گفت و به سطِح دیگری گذر کرد، به سطِح آن  اشها برای یکی دو ساعت سطِح عادیآگاهِی پاریسی

ام؟ ها بودهبیش از شاهِد صرف آنطِی نه سال حبس چیزی بارها مملؤ از نفرت که من  انبوِه های خیزش

 آنانو همان اشخاص،  ،فراموش شدهی متعاقبش های شبانهرت همچون تصفیهاکنون آن نف
ً
ی که مکررا

اند، گوگ صف کشیدهون در برابراکنون  ،اندرا در برابر همگان آشکار کرده شانصفتهای پست و خوکجان

 اند.اش چنان مؤثر خفه کردهزندگی گوگ را در سرتاسرون ،شانکه خودشان، یا پدران و مادران هاهمان

اشد، فشاِن پوپوکاِتِپتل آمده بفشانِی اخیِر آتشی سفیِد عظیم، که شاید از فوراِن آتشاما آیا یک صخره

 سقوط نکرد؟ ،ی خیاباِن ِدماتوریندر یکی از آن بعدازظهرهای یادشده، روی بولواِر دوالماِدلین، گوشه
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 (5291)متون منثور 

 

 «کنکاش»
 

را  بینند خودکه رویا می طوررسد مردم همان به نظر میچیست؟  اراده . نقِش میریممی، زییممی

 :نیست اخالقی کنیمای که مطرح میلهأکشند. این مسمی
 

 است؟حل راه یک آیا خودکشی
 

باقی  مورد درکه  طورهمان ،شک کنم خودکشی در حق دارمه، خودکشی هنوز یک فرضیه است. ن

و  درونی نوساِن  به کهبل ،است همهکه در دسترس  وجود بهنه تا  الزم است. به یاد داشته باشید واقعیت

عمال،چیزها،  ژرِف  پذیرِی حس
َ
 از راههرآنچه به باورم بی. شویم شکنجه سانشک کنیم و این تو واقعی ا

 عالف سنِگ شهاب خیلی کم، حالاین. و باه باشمصل نشدو به آن شهابیو  اندیشنده پیوندی پذیرِی حس

و با عزمی راسخ از هر واقعیتی  ،هر انسان باری سنگین بر دوش من است باادراِک و  یافتهساخت . وجوِد دارم

 پیروزِی امبیمناک
ً
 خودکشی وضعیِت اما من  ،است فکرخوش هایو بعیِد انسان آوراعجاب . خودکشی صرفا

جاِن انسانی  مگر صرف وضعیِت  ،است بازنمایانه فاقد هرگونه ارزِش  1ستنیآیک نور  خودکشِی . فهممنمیرا 

ریزی کرده است. هیچ چیز برنامهدقت بهاش را خالصی آورِ ی شگفتاش، شرایط مادی و لحظهکه خودکشی

ند، که من رو نمیدانم، هیچ بخشی از جهان بنمی چیز از هیچ وضعیت انسانی، هیچدانمی چیزها نمیدرباره

برم، هیچ وضعیتی وجود ندارد که بتوانم بدان دست طرز شنیعی از زندگی رنج مییابد، بهبه درون من راه نمی

 یابم، و 
ً
، اما اندها مرا خودکشی کردهام، انگار آندهز خودکشی دست به ام، و پیشاپیش ههاست مردمدت قطعا

هایمان را از نو پی بگیریم، اما به جانب شود گامکه سبب می را هماننامید، را چه می یپیشین خودکشِی یک 

که  ،هیچ اشتیاقی به مرگنه . داردارزش  مخودکشی برای اینمرگ. تنها  به جانِب  سوِی دیگر وجود و نه هرگز

و  ،هاگیریها، کنارهگیها، واداد خرفتیی پردهاین میان دروِن که هرگز به این، م به وجودنداشتنغبار 

تر از او که بس بسیار ضعیف (self)ن خود یهم ،فتمادرنی ستآنتون آرتو (self) باری که خوِد بالهت مواجهاِت 

                                                            

دگی، و افسر خوابی، عدم تمرکز فکری و سردرد همراه با اضطراب پذیری، بیاشتهایی، تحریک. سندروم خستگی جسمی و روانی، بی1

 های روزمره، تغییر در سرشت وضعیت روانی. عدم تنظیم فعالیت
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ضر حابر آن تف کرده  دشکه خواش را گاه سایهمتعلق به این علیِل سرگردان که گه (self) همین خوِد است، 

هرصورت که در  محالینهفته و  (self) قرار، این خوِد افلیج و بی (self) های دور، همین خوِد و از زمان ،کندمی

 اساسی و ن ضعِف آ؛ ا چنین شدید احساس نکردهاو ضعفش ر  قدرِ کس بهیابد. هیچرا در واقعیت می دشخو

 . نابودکردن. وجودنداشتن.گویممی ذاتِی انسانیت را

 

 «شام آماده است»
 

هایت را منزل شده وقتشکند. را ترک کن. پیش بیا. ذهْن خارِج ذهن را استنشاق می« بودن» غارهای

 ی ذهن جای دارد. در ریشه آورحیرتتسلیم شو. امر  شمولی جهاناندیشهوا بنهی. به 
ه تعلق داریم. ما همه ذهن، به فضاِی  ما به دروِن 

ّ
 ار  عقل، و حقیقتها، منطق، نظم، ی ایدهداخلِی کل

از  مانبیزارید دانی. نمیرا ببینیدتان آقایان، منطق را ببینیدتان کنیم. منطقتاب میبه دروِن نیستِی مرگ پر 

 د. رَ بَ می پیش هاتا چه دوردست ما رامنطق 

توان زندگی را در سیماشناسِی می ،بر ذهن شدهلتحمی فلِج  زندگی، با جریاِن  کردِن تنها با منحرف

ِت ابدی مشتاِق که ، ما . به همین خاطر مانیستزیِر این سطح  بیت کرد، اما واقعیتتث اشواقعِی کذایی

، ایمهای واقعِی خودمان، ما که سایهایمندیدهحال زماِن را در  ، ما که از دیرباز دیگر خودراواقعی هستیمف

 مان را آزار دهید.نخواهیم گذاشت بیایید و ذهن

ما خارِج  اش را داریم و نزِد که آرزوی تجربه آن ذهن، ا به داوری بنشیندکه ما ر هر آندر ذهن زاده نشده 

ف کنید که ما را به تان را اغلب به زنجیرهایی معطوخوانید. نباید توجهذهن می هاآن چیزی است که شما

به  ،ما گرایِش ها به ایم. آسماند. ما بر جانوری جدید دست گذاشتهنساز میذهن مقید  یانهخرفتِی متحجر 

ها مانع از آن نخواهد شد که از پرسشید ارویگردانکه  . این عادتگویندپاسخ می ،پوچِی معناباخته این

 منظورمانتان ریشه ندواند ــ های ابلهانهدسیسه ها در روِز موعود گشوده نشوند و زبانی نو در قلِب آسمان

 تان است.باِر اندیشههای بالهتیسهدس

ترین نوِع عظیم گرایش به ما درباب پوچی و مرگ . نگرِش ندوجود دار  اندیشههایی در بطِن نشانه

به سخن  است قبولکه از این پس غیرقابل های واقعیتیشکاف بطِن از غیبی  عمدبهجهانی پذیرندگی است. 

 آید.درمی

 

 «گوشت موقعیت  »
 

هرگز یارای برابری با فریادهای مرا  سازمروی میهایی که به هر سیستمی کنم. همهبه زندگی فکر می

 سازد.اش را از نو مید داشت: فریادهای انسانی که دارد زندگیننخواه

ی جسمان کنم که هر انسانی در آن مشارکت خواهد کرد؛ انسان همراه با گوشِت سیستمی را تصور می

 اش.های فکرِی ذهنهایش، و فرافکنیو بلندی
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به  ،ار  حیاتشنشدنِی انسان است، آنچه ناگزیرم تا آهنربایی و فهم یمایهنخستین مالحظه نزد من، 

وهای این نیر م باید پذیرای روزی فرا خواهد رسید که عقلبخوانم.  نیرو ،آورترِر فقداِن وجوِد لفظی حیرتخاط

هند ی واالتر خوااندیشهها جایگزین آنخواهد رسید که  فرا روزی ،دباش کنندکه مرا محاصره می نشدهفرموله

ظرافِت ند. فریادهایی فکری وجود دارند، فریادهایی که از بطِن فریاد صورِت که از خارْج به ها شد، همان

کنم. با هر نوساِن ام جدا نمیام را از زندگیهمین است. اندیشه گوشتاز م اند. مراداستخوان زاده شدهمغزِ 

 کنم. ام را از نو در گوشتم ردیابی میی معبرهای اندیشهزبانم، همه

باید از زندگی، از درخشِش عصبِی وجود، و از تمامیِت آگاِه اعصاْب محروم شده باشیم تا دریابیم که 

یا  هوشه ب تنهاکه انی یابیم آناستخوان پنهان است، تا درعصبِی مغزِ ای در سرزندگِی ندیشههر ا علم  و معنا 

ه ک، همانوجود دارد نیز ها، تمامیِت اعصاباز این ترمهماند. قدر به خطا رفتهچه باور دارندق مطل هوشمندی  

 شود.آگاهی و معبرهای پنهاِن ذهن در گوشت را شامل می

من تم؟ چه هس وجودی در نسبت با نظریه تربه بیانی دقیق یا گوشتی نظریه ایناما من در نسبت با 

اش را به جای خود کند تا زندگیتالش می و دارد به هر وسیلهاش را از دست داده که زندگیام انسانی

سرزندگی که نزد من ارزشی بیش از  جوریکسرزندگِی خودم هستم:  یزایندهبازگرداند. به یک معنا، من 

 شیوها آنچه در دیگر انسانآگاهی دارد، زیر 
ً
 قلعمن سرتاسر از جنِس  نزد، بودن استانسانای برای ها صرفا

 . است

همچون برخورِد  حس کردمانفجارهایی را  ،امآگاهی برزِخ  وِن مخفیانه در  کنکاِش در جریاِن این 

جان  وارمعجزه شدنینکه همچون حقایقی درک های آتششدِن ناگهانِی زبانههای پنهانی یا سنگسنگ

 وقتی ی سنگآرامی در مسیِر جادهبایست بهاند. اما میگرفته
ً
از  مانفهمهای ساکن پیش رفت، خصوصا

د. و یابمی گسترشهای آرام ضربه با، علمی که توان توصیف کردرا نمی . این علمیمرا از دست داد کلمات

 فهمند، زیرا هر فهِم واقعینیز آن را نمیفرشتگان عالوه، حتی فهمد. بهآن را نمیبه آن عالم است ه کسی ک

 ای مشخص. است روشن در لحظه ذهنیروشن به ماده تعلق دارد، مرادم  ذهن  است.  مبهم

را  ندگیز  و فهِم صریح هستی ست متافیزیِک گوشتی که بنا؛ را بررسی کنممعنای گوشت این اما باید 

 ند. به من اعطا ک

 شود، گوشتی که همراهمویی که سیخ می :است دریافت ِی به معن همهنزِد من بیش از  گوشتی کلمه

یان رع ها،احساس برای معناها، یعنیبرای  ی عواقبهمه ، بانمایِش گوشِت ناباین  فکرِی  ژرفای سرتاسربا 

 . شده است

ن پرتوافکنده. ذهنی در و از درو شدهوارونیعنی فهِم مستقیم، ارتباطی  ،حِس قبلی یعنیو احساس 

 جوهِر واالی ذهن نشان ازهیجاِن گوشت ، در هر صورتصاعقه. و  تندِی به ذهنی ولی  وجود دارداین گوشت 

 .دارد

 لیوکردن، یعنی جذب پذیری، حسپذیری نیز گفته استحسگوشت،  بگوید ن حال، هر کسو با ای

 .یشهمتایگانه و بی ناخِت ش در نتیجهو  مو مطلِق درد ،، مخفی، ژرفصمیمانه جذِب 
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 (5291-5291) نامه، یک فیلمثانیه هجده

 

 ،دسته ای خشک، عصا بپوش، با چهرهبرق، مردی سیاه چراغ تیرِ  هنگام، زیرِ خیابان، شب کنِج 

 هاست.شود. دست نشانگر ثانیهکند، ساعتی از دست چپش آویزان میقراری میبی

 گذرند. ی نمایش میپایانی بر صفحهبی ها با کندِی ست. ثانیههاثانیه کلوزآپ از ساعت که نشانگر

 ی هجدهم برسد، نمایش خاتمه خواهد یافت.وقتی دست به ثانیه

 زمانی که قرار است روی صفحه آشکار شود، زمانی است درون ذهِن فرد. 

ی نمایش ی واقعی است. رویدادهایی که بر صفحهثانیه معمول هجده این زمان معمولی نیست. زماِن 

 مانبه این واقعیت متکی است که ز نامهجذابیِت فیلم فرد تشکیل خواهند شد. کِل  دروِن  گذرند، از تصاویرِ می

 هجدهتوصیف یرویدادهادادِن برای رخ الزم
ً
مند ادها نیازکه توصیف این روید ثانیه است، در حالی شده واقعا

 د. تا بر صفحه نمایش داده شون دعت خواهد بویک یا دو سا

 .تماشاچی آشکار خواهند شد در مقابِل ای معین از ذهن فرد خواهند گذشت که در لحظهآن تصاویری 

دِل  آوردِن دستهب شرفدر نیز . و شودمی آوازهکم پر دستیا دارد مشهور این شخص بازیگر است. او 

 زنی است که دیرزمانی عاشقش بوده. 

ظ اش را حفبینیروشنی همه دست یابد.هایش به اندیشه تواندنمی. به جانش افتادهمرضی غریب 

تواند به این اندیشه فرمی خارجی به ذهنش خطور کند، دیگر نمی ایندارد چه اندیشه فرقی. اما است کرده

 های درخور برگرداند. ها و واژهبدهد، یعنی آن را به ژست

صاویر تتوالِی دهند. او به تماشای او پاسخی نمی و دیگر به فراخواِن  کنندش میترک مورد نیاز واژگاِن 

 که هیچ پیوندی با تصاویر بعدی داشتهآنمغایر بی بسیار زیادی از تصاویرِ  تعداِد هم آنشود، فروکاسته می

 باشند. 

 سازد.ی ناتوان میوقف خویش به هر فعالیتاز او را از مشارکت در زندگی دیگران یا  وضعیتاین 

زشک اند. پبر بازوانش قالب شده شپزشک. بازوهایش ضربدری شده و دستان نمایی از این شخص نزِد 

 آورد. اش را به زبان میباالی سر او ایستاده و جمله
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بر همد. فنحوی شدید میش را بهوضعیتدرست وقتی  یابیمبرق میوباره زیر تیر چراغهمین شخص را د

 کی زیستن را آغاز کردم! و کی دِل میبا خود و  فرستدمیآسمان لعن 
ً
 ،ستمش هزنی را که عاشق اندیشد: واقعا

 .به دست آوردم ،دیرزمانی مقاومت کرده بودکه 

 و بسته. جدیای یبا و اسرارآمیز، با چهرهنمایی از زن، زنی بسیار ز

 کند.خودش تصویر می گونه که مرد نزِد نمایی از جاِن زن، آن

 شوند.نورانی می حِد افراطبهها ظره و گلمن

 گیرد:به خود می توهین مرد ژسِت 

هایش را گوژپشتی باشی که روزنامه روزِ فروِش تیرهروزنامهآن که که اصاًل کسی باشی! اینآه، این

 ارباب ذهنت ذهن فروشد، اما سرتاسرِ بعدازظهرها می
ً
 در اختیار داشته باشی، واقعا

ً
 باشی، خالصهت را واقعا

 که، فکر کنی!این

ش گرفته، گویی جهان ش، سرش را میان دستانفروش در خیابان. سپس در اتاقمهسریع از روزنا شاِت 

 ذهنش را در اختیار دهرا نگه داشت
ً
 ذهنارد. دست. واقعا

ً
تواند ش را در اختیار دارد. میکم این شخص واقعا

 طور فکر کند که عماًل روزی بر جهان غلبه خواهد کرد. ارد اینامیدوار باشد که بر جهان غلبه کند، و حق د

تواند امیدوار باشد که و می ،دانداش را نمیهای هستیدارد. او محدودیت هوشعالوه که او بهچرا

فروش کند. نمای روزنامهچیز را اختیار کند. عشق، شهرت، و قدرت. و در همین حین کار و جستجو میهمه

 لرزند. دیگربار پشِت د و مینآیمیآورد: شهرها زیر پایش به حرکت دراش ادا و اطوار در میکه پشت پنجره

 .وتملکهای ای از زنان در آسمان. ستونکند. دستههایش را باز و بسته میهایش. انگشتمیزش. با کتاب

تواند گاه میدیگر بدان بستگی دارند، آن ی مسائِل را بیابد، همان که همه اصلیی لهأاگر بتواند مس

 غلبه بر جهان را در سر بپروراند.  امیدِ 

ا بیابد، ر  هایشمؤلفهی محوری و این مساله ماهیِت سادگی به که ،لهأحل این مسآه اگر بتواند نه تنها راه

 بتواند 
ً
 را دریابد!  ابرازش ینحوهاگر صرفا

 گوژش نیز محو شود.بسا حتی طور؟ چهبله، اما گوژش چه

 فروش در مرکز گوی بلورین.نمای روزنامه

فروش شود. روزنامهشود. کره مات میی درخشان در مرکز. گوی کره میاتی. و نقطهنورپردازی رامبران

 جهد.فنری همراه با همان گوژ بر پشتش بیرون میجعبه شود. و همچون یک آدمِک در میانه ناپدید می

هایی یابیم، در دستههای دودگرفته می. او را در خلوتگاهبینیممیله أجستجوی مسل حادر اکنون او را 

 ِت د. گوژپشت پشکننمی انیسخنر ها پرحرارت آدم های آیینی.آیی. گردهمجویندآرمانی را می هایشانآدمکه 

به جا ها. او را دستهوسِط دهد. زنی در سرش را تکان میو آید خیال درمیوخواباز دهد. میزی گوش می

خیزند. زن ، او جاسوس است. همهمه. همه برمیبگیریدشزند: آه، : خودش است! مرد جیغ میآوردمی

 شود. خورد و به خیابان پرتاب میگریزد. مرد کتک میمی

 ام، عاشقش هستم!ام؟ به او خیانت کردهگوید: چه کردهمرد می

 گوید: آن مرد را شناختم، او مجنون است. افتد و مینمایی از زن در خانه. به پای پدرش می

 دهد. مرد برای جستجو به سیر و سفر ادامه می
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 . کلوزآپ ازردنگمیهایش میزش، به کتاب چوب. سپس پشِت نمایی از مرد در جاده همراه با یک تکه

 د، لباِس کننمی شدستگیرشوند. کوبد. چند پلیس داخل می. ناگهان کسی به در میقباالیک کتاب:  جلدِ 

را تکان  هاشود. نمایی از مرد که میلهشود. دیوانه میخانه منتقل میپوشانند: او به دیوانهدیوانگان بر او می

دیگر از آن آویزان  ی مسائِل ، همان که همهپیدا کنمرا  اصلیی لهأباید مس :زنددهد. مرد جیغ میمی

 گاه: یک خوشه؛ و آنهای انگور از شوند، همچون دانهمی

 چیز.ری از همهری از ذهن، و بیش از همه، بَ ری از جهان، بَ ری از جنون، بَ بَ 

شوند: او آزاد ها باز میو درهای تیمارستان ،کندها را خالی میا و تیمارستانهزندانکه اما انقالبی 

با ما بیا. او  پیشی ما، همه اربابزنند: این تو هستی ای عارف، ای تو ها بر سرش فریاد میشود. آنمی

 کِ ها او را میگوید نه! اما آنمی فروتنی
َ

زان شاهی تکیه بزن. و او لر  گویند: پادشاه شو، بر تخِت ند و به او میش

 رود. باال می سریراز 

 گذارند. کنند و تنهایش میمی رهایش

ر توانم ه. میاممنچیز  همه ارباِب اندیشد: ناگاه چنین میجادویی. و به سکوتی فراگیر. شگفتِی 

چیز، مگر مالکیت بر ذهنش. او هنوز ارباب تواند همه چیز را داشته باشد، بله، همهداشته باشم. او می چیزی

 ذهنش نیست.

جسم خود  توانست ارباِب شود؟ ای کاش آدمی تنها میذهن چیست؟ از چه تشکیل می راستیاما به

. در همین حین، باشد، بتواند با دستانش، و با بدنش به هر کاری دست بزندها ی قدرتهمه باشد. واجدِ 

 رود. گذارد و به خواب میها میشوند. سرش را روی کتابچیده میبر میزش روی یکدیگر ها کتاب

 کند. روانی را قطع می واهِی  این خیاِل  تازه ییرویا

یست؟ بله، بازیگر نیک ، بله، اما آیا پیشاپیش یبازیگر، ی، نقاشیورهر کاری، سخناِم انج بله، توانایِی 

بیند. افتاده به پای دلبندش که همراه با او بازی بر صحنه می گوژشبازیگر است. و اکنون خودش را با 

 کند. و گوژش نیز دروغین است:می

 واقعی است.  او، همان دلبندش در زندگِی  دلبند واقعِی  نیز این گوژ تعبیه شده است. و دلبندش

پادشاه را  . اما این خود اوست که کاراکترِ شخود ها و پادشاه در جایاز آدم ؤیک راهروی باشکوه، ممل

ین . او چننداردبیند. و پادشاه گوژ مان بر صحنه میأشنود و خودش را توکند. او پادشاه است، او میبازی می

ا از او ر ، کسی که ذهنش خائنی که همسرش را ربودهاوست،  روی صحنه تنها تمثاِل  : گوژپشِت است دریافته

تیزند. زن سفراگیر. بازیگران با او می . اغتشاِش زند: دستگیرش کنید. همهمهمی خیزد و فریادبرمی .دزدیده

ت شناسمت. او دیوانه است! و درسزند: این دیگر تو نیستی، تو دیگر گوژت را نداری، نمیمی فریادبر سرش 

هایش غاها و چلچر فضا همراه با ستون شوند. سرتاسرِ تلفیق میبا همدیگر همین لحظه دو کاراکتر روی صحنه 

پادشاه،  ِر لرزِش ی تصاویر پادشاه، حتی تصویشود. و همهمی ترخشنچهافتد. لرزش هربه لرزه می

، کنندی لرزان عبور میزمینهدر برابر این پسو جمعیت  ،گوژپشت، مجنون، تیمارستان فروش، بازیگرِ روزنامه

 هگردد، با ساعتش که از دست چپش آویزان است، و عصایش که ببرق باز میچراغ زیر تیرِ به  ،روو او به پیاده

 کند.حرکت می شیوه همان

 گاه، بدون تردیددوزد، و آنروزش میتیره ؛ آخرین نگاهش را بر سرنوشِت گذشتههم ن هجده ثانیه هنوز

 کند.ای در مغزش خالی میآورد و گلولهتیری را از جیبش بیرون میهفت ،ای احساسیا ذره
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 دو شعر

 

1 
 

 ام؟کی

 از کجام؟

مـآنتونن آرتو
َ
 ا

 و اگر این را بگویم

 بگویمدانم چطور البته که می

 درنگبی

 ام را خواهید دیدبدِن کنونی

 شودتکه میکه تکه

 و با صدهزار منظِر بدنام

 بدنی نو

 هم خواهد شدَسرِ 

 هرگز و در آن دیگر

 توانیدنمی

 م کنیدفراموش
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2 
 

 من، آنتونن آرتو، فرزندم،

 پدرم، مادرم،

 خودم هستم؛

 ی کودنهموارگِر رهنامه

 زدهریشه

 به درخِت خانواده:

 بابای رهنامهمامان

 و جیِش بچه،

 بزرگ وکثافِت آویزان از کوِن مامان

 خیلی بیش از بابایی و مامانی.
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 (5299-5295)ها یادداشت

 

 احساِس هوش توأم است. حقیقِت زندگی همواره با
 

* 
 

 خویش نبودن،  خشِم  فرماِن  دیگر تحِت 

 کنند،گذاری میرا نشان نمااذهانهایی که نیافتن به جستجوی واکنشتقلیل

 ی کالمی و واژگان، پس از ناپدیدِی حافظه، ی واقعیوحشتناِک اندیشه سکوِن 

رود و مغایری می موهوم یافته به ُصَورش به سمِت صورِ تقلیل ذهِن ، زیدذهن در قلِب فروپاشِی زبان می

 گیرند.که خیلی بد جایش را می

 

 گونه، ذهن اینکنند پروارترخشِم ذهن را  قادرندرا بیابد که  یهایسرچشمهمکاِن تواند ذهن دیگر نمی

 خواهند بود.ذهن نشاِن که  ییهاصاعقهها و به جستجوی فورانیابد تقلیل می

 

 یِن حخویش مگر  قعِی آدمی، و آن نشناختِن وا چیستِی  از ترآور بر خویشتن، پستآن پدیدارشدِن هول

 ه.مکاشف
 

* 
 

 نیست. ای قابل فهمهیچ مسئله

ود، اش متمرکز شاگر ذهن به نحوی متافیزیکی از ژرفای خویش فروبپاشد و نتواند بر وجوه انضمامی

 ای وجود ندارد.شدهگاه دیگر هیچ سطِح تثبیتآن

 

 چیز بیندیشیم. همهبه توانستیم می کاش

 با سیفلیس. رویارویی

 دهد.ها رخ نمیی فیزیکی در آنچیستند آن مواردی که مواجهه
 

* 
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را  ز تصاویرا معینیهای ستهدو در حاالتی متراکم گردند که  برمال شونداحساساتی متافیزیکی که باید 

 گاِن معینی را.پرواِز پروند  آسماِن معینی هر طور که رنِگ درست همان گیرندفرض میپیش

 و امکان. شدن هایی درباِب ایده

را مادرزادی در نظر  های بنیادیاز ایدهی ه شمارک روزمرهگرا و فایده شناسِی از روان دآزادکردن خو

 گیرد.می

 شان فروکاسته وآسامعجزه وجوِد یگانگِی که حتی با  ایماز دست داده گونه تماس با آن نمادهایی راهر 

 اند.نزار شده

 .شعر یعنی ترس

 نیروهای دینِی طبیعت.
 

* 
 

 انسانی که بهترین بخش خویش را از دست داده. مانندِ مفلوکم، درست 

های زیبایم دست یابم، اما نه همچون انسانی که از خاموشِی موقتِی ی ایدهتوانم به همهدیگر نمی

نوعی ند. و ااستثناییهنوز  باشند بازنمایانه حتی اگربرد که رنج میی بهاینادر و گران آن دقایِق اش در آگاهی

ین ای از اردهها، و هنر و نیرو یا ُخ فهِم ایده برایُپرمایه و درخشان  روشیبیان،  اوتی درذک، صوری بینِی تیز

ه بسا ببنگریم چه گیرانهچند اگر سختاند، هرایده همراه با اوست، که مگر خوِد ایده همگی از دست رفته

 ،است، ایده و حافظه چیزی منفک شود که نیست. نه، این خوِد ایدهبد که هست و از هرچیزی تقلیل یاهر

مرا وانهاده چنان کامل  ها،ایده از من بیرون رفته، مرا وانهاده، این ایده و دیگر ،، فراموشفراموش شده ایده

 ،شانای برّ لبهها و فرمدر  مگر تنهام، متمایزش کنور شوم، بنامم و آو یاد فرابخوانمتوانم آن را هرگز نمی که

 حتی طوری که توان بدان اندیشید حس کنم.توانم آنچه را مینمیبار دیگر. اشهای برجستهجداییدر 

 تواند به چیزی بیندیشید، آشکارگِی چیزی بر من است،ها میها، که آدمی در اتصال با آننامیدِن ایده

 اللفظی کلمه ذهنیمن در معنای تحت ام.که از آن طرد شدهشده فراموش یجهانیادآورِی چیزهایی است از 

نهایت ها برسم، بیدانتوانم بذهن که می دقایِق آورم، آن هایی که به دست میاندیشهچون فقیر دارم، 

 د. نمحدود
 

* 
 

رسد . به نظر میگرداندرو میمتافیزیک  دارد از های مادی استجهاِن غربِی ما که سرشار از دغدغه

و انگار حتی پرداختن به متافیزیک در غرب باشد؛  مانمسلِط ذهن خصایِص فوبیاِی متافیزیک حتی یکی از 

 . است معدودی ی افراِد حق ویژه

شان ی زندگیبخشی از جهان تعریف کرد که متافیزیک بخشی از عمِل روزانه عنوانتوان شرق را بهمی

 است.
 

* 
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له بر سِر برانگیختن این جراحت بر أگاه که مسافلیج آن (self)بودِن دهشتناِک خوِد جراحت، توخالی

شان دربارهرا « عقاید خودش» انگارو  فکری در سر داردشان درباره (self)این خود  کهنقاط معدودی است 

 دارد. 

 ش را نیز فراموش کرده و حتیای ارجاعکه حتی نقطه تواند این عقیده را بیان کند،نه تنها جراحت نمی

 چه بوده است. که بر سرداند از دور نیز دیگر نمی
 

* 
 

هرگز به هیچ دردی نخواهد  آن را بیابمهم دهد و اگر همیتی نمیکس بدان اهیچ چهآندر تعقیِب غریِب 

چه در قلِب فالکت و ، زیرا آناست آورترین نوِع سودمندیالزام مسأله بر سر سودمندی یاخورد. چون اغلب 

و  خواهم سواچه مینیست. آن ی مطلقاواقعیِت اندیشهفزون بر ا هیچجویم نومیدانه می درِد این آشفتگِی 

است که از  ای از اندیشهدقیقهکم یک بار در زندگی با آن مواجه شوم، آن خواهم دستچه میاحاطه کنم، آن

یابم که م مید را در مواجهه با سودمندِی ذهن؛ خوباشدهای زبان رها شده ها و وسوسهترین وهمدسِت رایج

ودم را گونه دارم از پیش خاینیابم که است. درمی ابهام یا آشفتگی هرگونهو بدون  شفاف، کامالً برهنه،  کامالً 

 یارِ اختورزیدن به آن در ی میلواقعیِت سادهبا  این دقیقه را باید هایی معمولیکه در برهه، چرادهمفریب می

که  این باشد کافی بر دلیِل  دخور می غوطهدر آن ذهنم  اگر آن آشفتگِی ژرفی که سرتاسرِ  س کنم.حخویش 

 به آن معنوی به آن گرایِش  و تالشی دردآوْر  ،باید با حّقه، صبر
ً
ــ یعنی  ر کنمگذچیزی را برانگیزانم که باید طبعا

خواهد به من مجال یدرآمده که م کالفیی که از دِل همه آغازیدنباز ساده، این  یهمین گرایش به وضوح

 قطعگاه ام ــ آنرسیده هاچه دوردست تام بفهم دهد
ً
که با واقعیِت  شودرانده میاز من گاه تشویشی گها

 که درست همین حاال یوضعیت د. و حتی درآیمی واردم یا تالش برای اندیشیدن بر من ای اندیشیدنساده

روِی تنها با پیش، در این وضعیت، انگیزاندرا برمیترین عملیاِت روانی واقع سادهیابم و بهخودم را در آن می

 و با ،هایک از این گام ام در هرهای روانِی درونی، با سنجیدِن ژستخودمگام، با هر لحظه لغزیدن بر بهگام

 بکشاند این باور سرنوشِت شوم و تهدیدگرم را به  ممکن است شستن از هر عملی کهدست
ً
کوشم یمکه واقعا

اند تا دهکنم که آمهای سهمگینی اجتناب میاضطراب یورِش از  هاست کهبا اینهایم بیندیشم، گفتهبیش از 

ود و ثمر خواهند بها و ترفندها بیی این نیرنگیابم که همهمیدر عالوه،هد. بکننتعّقل محروم  کاربسِت مرا از 

 هستم چهدر این لحظه از آن
ً
ه ک بخش از تأمِل فکری اینصورت، حتی این، یا درغیر متر ویتر و قپرمایه واقعا

 دیرتقام قبول کنم که آموخته چون، من دریغ خواهد شدهای بسیار ساده و ناچیز هدایت شده از ابژه به سوی

 بیپناه و بیبی تقدیرقدر از من نیرومندتر بود و من در برابر چه
ً
و  ترینچیزدفاع بودم؛ یعنی من واقعا

تنها آرزو دارم تا ویرانِی است که ترین روحی بودم که تاکنون آفریده شده است. به همین خاطر سالحبی

که معتقدم . چرامتوصیف کن نشدنی استقیاسسابقه و باورم بی بهفالکِت خود را  یسرتاسر گسترهو عیار اممت

 ، قادر به مشاهدهاست بینروشن و آگاهذهنی هنوز  زنده مرادم از ذهِن البته ، و را ندیده زندهی ذهنی هرگز کس

ی خویش و و داورِی اندیشه سنگیناقع معین، قادر به سبکدر صورت نیاز و در مو ،و اش،و سنجِش زندگی

 و به معنای واقعی کلمه راستیبه اش ــ و نیز ذهنی که در هر حال انگار مرده وهای پرشماِر اندیشهآفرینش

 هایی که در فواصِل ، زیرا حتی آن اندیشهشودچه اندیشیدن خوانده میعاجز از آن، استاز اندیشیدن  ناتوان

 هستند ییگریزند، استثناهااز آن می اهناگ یهیجان هایی که تحِت تحریِک کند و آن داوریمی فرمولهطوالنی 
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ه عجزی ک دارِ ودر گیر باید . زیرا بخش وحشتناک ماجرا این است که این ذهن خأل این ذهنیکنواختِی گواه 

ذهن را  که یبه آن ناباورالقوِل دیگران رضا دهد، باورِی متفقنا بهاثبات شده و بارها  نشستهش خود در چشم

این که ، گذراست که این عجزصحت دارد  همچنین کند. دور می شان استالیقهایی که از دریافِت کمک

، دهندمی رخوار روند و چرخهپیش میالبته ند، و یآیند گذراکه بر ذهن فائق میهای برآمده از دِل مغاک وزش

هایش را متجلی خواهد قدرتقرار دارد و نمیژرفی  ذهنم در سراشیبِی  چوندارد که  صحتحال اما درعین

ارزِش و  تا کجاها پیش رفته است،ند دازند و میبهتر از هر چیز دیگری دست به قضاوت میپس  ،سازد

 (self)اش، بر حسِب خوِد ی واقعیای واقعی را بر حسِب اندیشهاندیشهانعقاِد ارزِش  ،درونی یانفجار

شمول و ای جهاناندیشه ِش تپ پیشگاِه را در  دشقدر خوچهداند که داند. برای مثال میمی ،زپذیرشتمی

 در ،اشکه آگاهی درونی داندمیگوید؛ پاسخ می تا چه اندازهژرفش  پندارد و آگاهِی معاصر کوچک می

 کدامی، همیشگهای تابوپیچکدام  های ناگهانی،تئاتِر کدام جهشایستا،  (self)خوِد  ایستایی و انزوای

. پیش از هر چیز اشنتیجهحاد و هوشی منقبض و ناکارآمد است ــ و  یبیِن حساسیت جدیهای ناهماهنگی

 شچیز به آن فروکاسته و به موجبگویی که همهتک جوریکدرونی بین آگاهی و ذهن وجود دارد،  وییگفتگ

تالشِی و ماندِن عبارات، عقیم ،کلماتشاهِد فوراِن که ، همانشودمییده سنجعاقبت درونی  بستریدر 

باتش است
ُ
 ن وهله،در ایِق وحشتناک؛ غیاِب معلیک آکنده از  ،سرشار از پرواز رفته،تحلیلنحو غریبی ، بهث

ای آن را به اضطراب، به که ناراحتی در مقابلش هیچ است و در هر درجه ایدر مواجهه با این فاجعهآگاهی، 

بینی که درهرصورت ، ضمِن توقِف ستیزش با وضوح و روشنکندمحکوم می ترین اضطرابیجسمان

به  ،زندتکیه می دشبه خو کنند،ی که تهدیدش میناپذیرناگواِر توضیح حوادِث دانستِن  اند، ضمِن ضروری

، اندیشنیگوید ی مبتذل میگویند، گلهابلهان میندیشد. انیکند و سعی می ،دهدخودش مجاِل زیستن می

 طلبم به مبارزه می همگان راگویی زیستن بدون آن ناممکن باشد، و من اندیشیدن؟ چرا 
ً
 تا آن چیز مطلقا

 میندنیاندیشیدنی را تصور کن
ً
 تواند بدون اندیشیدن بزید.، آن ذهنی که واقعا

درونِی  منفعل وایستایِی  اینبه  ،آوردکند و سر فرود میمی تمکینمن است که ذهِن  به این حال،بااین و

به آگاهی ناب توسل  ،رویاروی این شکسِت گفتاِر درونی، . ذهنزندکه از هر خودبیانگری سر باز میذهن 

 همینهم جوید، اما مرض می
ً
-پذیری، شکلآمیز، تعلیقی که با حسجنون وتابیپیچشود، جا آغاز میدقیقا

اگر این ایستایی هیچ مشکلی وجود نداشت آمیزد. ها در هم میها، و لهجهتحسیّ ها، جهت، هاهها، کلم

 اما این آگاهی که  .بودطبیعی می
ً
 از جوهرش عاریوقتی  آیددرنمی هاهها و کلمشکل یاحاطه بهمعموال

 دهد.اغتشاِش مطلق خود را نیز نشان می شودآشکار می

یه تواند بر هیچ چیز تکش کلی نیستند. نمی. حاالتسلب شده استاین آگاهی هر آرمیدِن طبیعی از 

نشان  .رودمیاز بین درنگ بی کندحساسی که تثبیت یا برقرار میکند. از هیچ چیز حِس کاملی ندارد. هر ا

که هستی، همان گفتار یا ذهِن بیمار، نه منعطف نیست. پس این آگاهی  هم ایراستی ذرهدهد که بهمی

از اعماِق  (ه باشدکه چرگرفتِن چیزی )فارغ از ایندرب ت. زیرا پس از سکوِت گفتار ضرورِت سرتاسِر هستی اس

  را گوهرشد و خشکمی این چیزخیزد و ناخودآگاه برمی
ً
د. می فورا

َ
این تنظیِم نادرسِت آگاهی البته ِکش

ها ر است هر یک از شکستهای مکر که شاهِد این شکستام بینِی دروناما روشن ی خوِد زندگی است.نتیجه

 کند.ناپذیر ثبت میرا در مقاِم اضطرابی رفع
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 ایستایی و انزوای خودم، ورایکه در ام، همانآور و عبوس تعمق کردهجاین زندگِی بسیار رن بر سرتاکنون 

های واقعی باشد، به من داده شده از هر صمیمتی با دیگران که فراتر از فعالیت عاریی خاص، یا هر وظیفه

 بود.

 واداشتنم از راهدار شأنی مسئله ابقای ضرورِت ، روابط حفِظ برخیها، ضرورِت ر آگاهیبرخورد با دیگ

 .دست یابمی واقعِی حیاِت خویش سنجهبه د رساند تا نبه من یاری خواه در مأل عام، ناتوانی مشِق اینبه 
 

* 
 

 مسئله بر سر بازگرداندِن زندگی به من است،

راِه  هیچکه سال از پِی سال، بی ،جهنماین کشیدِن من از دِل رونبی کهتواند دریابد و او به آسانی می

 .نهش را دارد یا ارزش ،زنمفرار، یا َبری از هر پایانی، در آن چرخ می
 

* 
 

 تنها شعِر واقعی شعری کیهانی است،

 عناصِر تراکم، وسعت، شفافیت، کدری،

 ترین مقیاِس ممکن،اشتیاِق هستی و وانمودِن هستی در بزرگ

 

 زند،ها، خورشیِد معلق در نوری غبارآلود که به سبز، ارغوانی، و نارنجی تنه میها، طلوعشعِر فصل

 ،است تصادف رِف ص همگی ــ شخصی اجتماعی یاتغزِل شورهای 

 .دگیر فرض میاز چیزها را پیش باثبات، و خوددارونقص، عیببیو حالتی 

 

، شادمانی، و تمجید، زیرا با وادادگی همراه شودتواند نمیباشد،  در کاراما حتی اگر شعِر سرخوشی 

 گیردخود را اشتباه می موضوع ستایشی است که ماست از آِن این نظم معیوبی که  ستایش از

ز یک گرداب که در مرک ایحفرهباید این ترس را تعریف کرد، ترسی شبیه به فضایی گسترده، شبیه به 

 شود.دیده می
 

* 
 

 ها.تمام ایدهوتام فراموشِی 

 ،یابمیم احساسات آن با متناظراحساسی نه چیزی  در موارِد 

 و نه حرفی برای گفتن دارم.
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 (9152) بوئر لینامه به پ

 

 دوست عزیزم،

 اندام یا کارکرد، بدوِن  زمانی که بشر یک درخِت 

 بود، اما صاحِب اراده

 رود، که راه میبود درختی از اراده و نیز 

 خواهد گشت.باز

 خواهد گشت.بازگشته و باز

 ترین دروغ برای این بوده که بشر را بدل به ارگانیسم کندچرا که بزرگ

 بلع،

 جذب،  

 ی نطفه،تههفرشد ن  

 دفع،  

 کارکردهای مخفی که خارج سراسر بانظمی  آفریدِن  گونهاینو 

 از قلمروی

 ند؛اعمدیی اراده

 بخشد؛ای که خود را در هر لحظه تعین میاراده

 رود،انسانی که راه می آن درخِت گونه بود این چون

 بخشد،ای که خود را در هر لحظه تعین میاراده

 حکمرانِی  تحِت یا ، زیرینبدون کارکردهایی مخفی، 

 .ناخودآگاه

 خواهیم،چه میچه هستیم و آناز آن

 ماند،اندکی باقی می راستیبه

 ،روی سطح شناورنهایت ریز غباری بی

 ی، پیر لوئب، چیست؟باقو 
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 یک ارگانیسم که باید قورت داد،

 سنگین از گوشت،

 کند ارگانیسمی که دفع میو 

 شساحتو در 

 ، دستدور در  ،قزحقوسنمایِش همچون 

 ،خداکمانی از آشتی با رنگین

 های گمشده،آن اتم

 ها،آن ایده

 روند،تا سطح باال می

 شوند،می شناور

 بدن. سرتاسر یک  یگانگِی در  اتو مخاطر  اتآن تصادف

 بودلر چه بود،

 پو، نیچه، ژرار دو نروال چه بودند؟

 هابدن

 ،خوردندکه 

 بلعیدند،

 خوابیدند،

 خرناس کشیدند، بارشبی یک

 ریدند

 بار، 31111تا  25بین 

 هزار وعده غذا، 41تا  31و به جای 

 هزار خواب، 41

 هزار خرناس، 41

 صبحگاهی، شور و تلِخ  هزار دهاِن  41

 شعر نشان بدهند، 51باید برای هر یک 

 راستی که کافی نیست،و به

 دیگر باقی نخواهد ماند، خودکار و تولیدِ  جادویی تولیدِ  بیِن  و تعادِل 

 شکند،و وقیحانه در هم می

 ، پیر لوئب، این نیست.انسانی واقعیِت اما 

 ما آن پنجاه شعر هستیم،

 ست،ما پوشیده بر تِن  آن نیستِی  ،ما نیست باقی

 خندد،ابتدا به ما می

 .گیرداز ما جان میو بعدتر 

 چیز نیست،هیچ خألاما این 
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 چیزی هم نیست، خألاین 

 مردم است.یک  خألاین 

 منظورم تعدادی آدم است.

 از آِن خود، ایاراده یا اندیشه حیواناتی بدوِن 

 یعنی بدون دردی از براِی خود،

 خویش، آرزوی درِد  درونِی  بدون پذیرِش 

 انددیگری برای زیستن نیافته و آنان که هیچ راِه 

 مگر جعِل انسانیت.

 بدن را ـها که درختو آن

 ی ناب را که ما بودیمآن اراده

 ،گه به این دیِگ تقطیرِ 

 ،گهاز  یگیری عرقاین بشکه

 ،طاعونعلِت 

 امراض،ی و همه

 ،پیوندی و این جنبه از ضعِف 

 از این عیِب مادرزادی،

 استشده زاده بشِر  شاِن نکه سرشت

 اند.بدل کرده

 روزگاری بشر زهرآگین بود،

 ،الکتریکی اعصاِب هیچ نبود مگر 

 که جاودانه در حاِل سوختن است، یهای فسفرشعله

 به افسانه بدل شد، وضعیتاما این 

 آن زاییده شدند، دروِن  که حیواناْت چرا

 حیوانات،

 فطری، ِی مغناطیس نواقِص  آن

 دو ماِغ نیرومند، بیِن های آن سوراِخ گودی

 ها که نبودند،آن

 نیستی بودند،

 و بدل به چیزی شدند

 بشر افول کرد، زندگِی  جادوِی و 

 افتاد،اش فرو ی مغناطیسیبشر از صخره

 زندگی بود، و الهامی که بنیاِن 

 بدل شد به پیشامد، تصادف،

 کمیابی،
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 ،بودناعلی

 بودنشاید اعلی

 رویارو شدند هابا چنان انبوهی از هراساما 

 شدند.که هرگز زاده نمی که همان بهتر

 نبود، حالِت عدنیاین 

 حالِت کاِر یدی بود،

 کارگر، حالِت 

 کار،

 پسماند، ، بدوِن نواقص بدوِن 

 نشدنی.توصیف کمیابِی نوعی در 

 چرا این وضعیت باقی نماند؟

 که، این دلیلبه 

 ،هساخته شد هاآن، که برای و توسط اتحیوان ارگانیسِم 

 از پی این حالت آمده، اهقرنو 

 پاشد.دارد فرو می

 به همین دالیل.
ً
 دقیقا

 هایند.از قبلی ناپذیرتراجتناباین دالیل 

 است ناپذیرتراجتنابحیوانات  ارگانیسِم  فروپاشِی 

 کار غیرعادی تا فروپاشِی 

 نادر.همتا و ی بیااراده برای تالش در

 ،انسانـکه در واقع درختچرا

 هایی که انسانیتش را توجیه کنند،کارکردها یا اندام بدوِن  انساِن 

 ،پیش رفته است (the other)« دیگری» ملبس به وهِم 

 ،«دیگری» وهمِی  لباِس 

 ولیاش ادامه داد اراده بااو 

 ای پنهانیاراده با

 یا تماس با دیگری. کاریسازشهرگونه  بدوِن 

 گیرد وبر ن است که تالش کرد بشر را درکه فرو پاشیده همابا این حال آن

 از او تقلید کند

 و خیلی زود

 عظیم، انفجاریبا 

 همچون یک بمب،

 اش را آشکار خواهد ساخت.پوچی

 شد،انسان و دیگران آفریده میـدرخت بین نخستیِن ای باید صحنهزیرا 
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 ییهاانسان ها زمان براِی رد، قرنبُ اما برای دیگران این کار زمان می

 هایشان را آغاز کردند.یافتن به بدنکه دست

 ش را،یافتن به بدندست نکردکه آغاز نکرد و هرگز متوقف  همچون آن

 ،خأل وِن اما در 

 هیچ کس نبودو 

 نبود.جا هیچ آغازی و آن

 پس؟

 .پس

 کردِن ر ثمِر پُ بین بشر و کاِر بی نواقِص پس آن 

 پدیدار شد. خأل

 زودی این کار پایان خواهد یافت.به

 پشت باید خالی شود.و الِک الک

 کنونی. الِک جهاِن 

 ده هزار جنگ، از پارهتکه یاِی بدنهاضمه گرِی مثله شده بر فرازِ ساخته

 و شر،

 ،مرضو 

 و فقر،

 . اقالِم ضروری اولیهها، و ها، ابژهو کمیابِی توشه

 نظاِم سود، حافظاِن 

 متوسطی،نهادهای اجتماعی و طبقه حافظاِن 

 اند،ها که هرگز کار نکردهآن

 ،اندکپه کرده دانهدانه به سال  هامیلیونرفته را سرقتبه اما ثروِت 

 شان کرده استسرتاسر انسانیت ممنوع که با نیروهاییها گودالاند در کرده انبارو 

 مگر چند استثناء،

 هایشان را از کف بدهند،مجبور خواهند شد انرژی

 و برای آن بجنگند،

 و قادر نخواهند بود از جنگ دوری کنند،

 در انتهای جنگ شانابدی سوزانِی مردهزیرا 

 رسد،الزمان که دارد فرا میآن جنگ، آن جنگ آخر 

 . خواهد بود

 به همین خاطر است که باور دارم نزاع بین آمریکا 

 شد، چندان با می مسلحاتم هم  و روسیه، حتی اگر به بمِب 

 قیاس و در تقابل نیست، این نزاع دیگر که این نزاع دیگر قابل

 ناگهان
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 افروخته خواهد شدبر 

 ایهاضمه یانسانیت حافظاِن میان 

 از یک سو،

 و در سوی دیگر،

 او، بسیار نادرِ  و پیرواِن  خبرگانی ناب و بشر اراده

 آنان که قدرِت  ولی

 را، جاودانی

 در سوی خود دارند.
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