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ِ ِزندانِزمان 
 مایکل هارت

ری اثست که از آن واقعی شان بیشزندانیان ها و زندانوجوِد 

 ی گل ُسرخژان ژنه، معجزهــ  .دژرف بر مردِم آزاد نداشته باش
 

 در دوراِن  ای دیگرشیوهبه  داند. ژنه نیزبرای انقالبیون ب یدانشگاه ار زندان  خوش داشت کهلنین 

. مشغول شدعشق و میل  بخشهای استحالهقدرت یسرسختانه به مطالعه و دیدزندانش درِس انقالب 

ساختِن نو، یعنی زمانی  برساختِن و  ــ هداکنون به بند کشیما را که ــ تهی  تخریب زماِن  ژنه حوِل  انقالِب 

 زمان مادی و غیرمادی، اجتماعی وست همایاستحاله و اینمتمرکز است.  زیستننو برای  1آهنگی

ای ]یعنی پروژه 3«افالک یورش به» برای ی جمعیپروژه یک گاهعنوان عزیمتبسا زندان بهچه. 2هیوال

زندان در قلب نظم  که زماِن  فهمیممیژنه کاِر اما در  ؛نظر برسدبخش[ نامحتمل یا نامتعارف بهرهایی

 ست.هر انقالبی مان قرار گرفته است، و بنابراین تخریبش شرِط اجتماعی

مان خودمان، ز داشتن برست. آزادی، یعنی کنترلدر جهان ما مجازات زمان زندان فرم آشکارِ 

بیش از هر چیِز دیگری میل به تملک آن وجود که  شوددانسته می ی مدرنجامعهترین مایملک در مهم

این ارزشمندترین  شود با باختنوچرا معادل میچونمنظِق بی موجِب یکبه مجازات پارادایِم وقت، آن. دارد

ما را  شده زماِن معین دقتبه هایکمیتزندان در  .4دارایی که همه به صورت برابر از آن برخوردارند: زمان

 ی بین زماِن کار و ارزش،به معادلهشباهت چندان بیو نه مان،آشنا برای همهبه روشی  ی ماگیرد. جامعهمی

مواد مخدر  گیرد؛ فروِش می حکم ماهماشین شش دزِد  .کندمی برقرارجرم و زمان زندان حساب دقیقی بین 

ب شود، در یک متغیر اسرارآمیز ضرانضمامی انتزاع می سال است. جرِم ده برابرِ خورد؛ قتل پنج سال آب می

گیرد. این صورتی انضمامی میدوباره در مقداری دقیق از زمان  عنوان یک مجازاتشود، و سپس بهمی

                                                            

1  Rhythmکه کنش را نیز در خود دارد. : نواخت، ریتم، آهنگ. در واقع، معیاری از تندی و کندی زمانی 
2  Divine این کلمه از : الوهی. از آنجا کهdivus جای االهی یا قدسی از آید، تصمیم گرفتیم تا بهمی« خداشبه»یا « خداگون»معنای التین به

 استفاده کنیم.الوهی 
نیست؛ ما در  بلندازحد چیز در برابِر تهوِر آدمیاِن فانی بیشهیچ: »نویسدالمثلی است برگرفته از هوراس، شاعر سرشناس رومی، که میضرب  3

 «.بریمیورش میمان به افالک نیز نابخردی
 ترین شکل باشد."مجازات به عالی رد، چرا زندان نتواند"در جامعه ای که در آن آزادی خیری است که به همه به سانی مشابه تعلق دا  4

Michael Foucault, Discipline and Punish. Alan Sheridan [New York: Vintage Books, 1977]. 232 
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که  هم ربط ندارد از جنس مجاز مرسل وحشتناک یآن رابطه به حتیو دلبخواهی هستند ) محاسبات کامالا 

نسبی دو طرف  هایارزش شاید گاه، اما با وجود آنکه (کندپیوند برقرار می با دزدیکردن دست قطع بین

 ی دروِن منظراز گویی  ریم.بخود این معادله شک می اعتبارِ  ندرت بهبه، به پرسش بکشیممعادله را این 

 درون زمان خالِل قدرت از  آشکار است.کامالا منطق این معادله  ،ی مدرنجامعه
ا
به شکل  و زندان مستقیما

 میزاِن  زمان   1.شودگذاری میسرمایه هاسازیمرتب، و ی کنترلیهارژیم، هاها و تنبیهنظمیک سری از 

و دیگر  چسبددو دستی به آن می ،گیردتیار میقدرت است، و به محض اینکه قدرت حاکم زمان ما را در اخ

اش به خانواده مشخصی را زندانی که جسدِ  کندمان تعریف میبرایژنه  سختی رهایش خواهد کرد. )مثالا به

  ، بلکهدندادنتحویل 
ا
 2ش مانده بود.(ه سال از محکومیتشد، چون هنوز سمی داریدر زندان نگه باید موقتا

  زمان است. قدرت بر ،االتر از همهب ،ی ماهقدرت در جامع

 
ا
مان بیرون از در زندان و ز شدهسپری میان زماِن کنند که اشاره میبه تفاوتی کیفی  زندانیان معموال

هایشان جرم کند. زندانیان در عوِض کند، تهی میدهد، تخریب می. زندان زمان را هدر میوجود داردزندان 

محکومیت را  پردازند. زماِن می خود را شان تاوانمحکومیت ن دوراِن کنند، و با گذراندزمان دریافت می

 کل تباهبهدر هر صورت این زمان ــ اما  به طرز فکرت بستگی داردتوانی سخت یا آسان بگیری ــ که می

 یآید و در توهمست. زمان کش میتهی روزمرگِی آنو  ی زندانبودن برنامهزمان به خاطر تکراری. شودمی

 مشخصردنمو هایها و مالقاتهر روز با فعالیتزمان را ریزد. فرومی بصری
ا
زمان . کنیشده پر مییاز و دقیقا

نهایت ش بیحرکت وکنی پایان است. به مگس روی دیوار نگاه میبی کند؛ روز  حلزون حرکت می به سرعِت 

 ی،کنمینگاه که آن روزها از فاصله  . بهرسید. نخواهد سرغذا  هرگز نوبِت آوردِن . انگار رسدنظر میبه کند

 شدهسپری خورند. گویی زماِن آکاردئون تا می هایروی هم مثل پره شانتمیز از هم نیستند؛ همهدیگر قابل

 زماِن ندارد.  جوهرندارد،  دیرندتازگی ــ  و نبوِد گونگی، اش، همدهندهبه خاطر تکرار دقیق اجزای تشکیل ــ

. همه چیز نیستبینی پیشغیرقابل یچیزاست. هیچ مقدراست، زماِن  3]شانس[ پیشامداز  خالی زندان

  هایمقام شماردستان بی. است ریزی شدهقدرتی باالتر برنامه از جانِب  پیشاپیش
ا
زندان همگی ظاهرا

 که زندانی را در راستای مسیرِ  واقعیت ببخشند، دستیتقدیر  قدرتمندِ ارهوهم دسِت  بهخواهند می

روزها روی تقویم، یا  زدِن طا خب کوشندمیها بیهوده زندانی راند.ی زمان زندان به پیش میشدهریزیهبرنام

ای انضمامی، حتی اگر شده دیوار به این زمان گذرا و فرار چنگ بیندازند و به آن ماده نوشته برکردن حک

 کنند.گذاری میسمبولیک، ببخشند ــ آنها زمان را نشانه

زمان  .کنندزیستن تجربه می ، یا حتی تبعید از زماِن یاز زندگ گاهیتبعید ا زندان را به عنوان هزندانی

را با نصف مدت  مجازاتی با شدِت دوبرابرای حاضر است ی اول است. )هر زندانیهمیشه برایشان دغدغه

 تهی شدهزندان، خویشتن در زماِن  (.مبادله کند زندانش
ا
 به  دانیانزن، و بودِن زندانی ظاهرا

ا
را صرفا

                                                            

اش را د و استفادهکنشود، از کنترل بر روی آن اطمینان حاصل میبندی می"زمان، اپراتور/عملگِر تنبیه." "قدرت دقیقا بر روی زمان مفصل  1
 کند."تضمین می

پس داشت،  پیش روهنوز سه سال  چون او و، ، سپری کندبه آن محکوم شده زمانی را کههر زندانی باید  بپذیریماگر  بوچاکو، "... در مورد  2
 اش قادر نخواهند بود جسد او را مطالبه کنند تا اینکه این سه سال به سر برسد..."خانواده

Jean Genet, Miracle of the Rose, trans. Bernard Frechtman [New York: Grove Press, 1965], 234. 
3  Chance 
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شده از تحمیل تقدیرِ ، آن کنند. گویی وزِن سرنوشتراهروها حرکت می کنارو هایی کاهیده که در گوشهسایه

بنابراین هایشان، و از وجود، به یکباره بیرون رانده است. ، آنها را از بدنی زماِن زندانحاکمانه سوی قدرِت 

ذات  یکجوردر جای دیگر به دنبال ند ار ناچاند، ی خود جدا شدهدهششده و تهیباهت که از وجوِد زندانیان 

و رفتن به ورای درد و مالل ناشی از  بردن به خارج از زماننوعی پناه درونی . به زعم برخی، زندگِی باشند

دهند، رحم مقامات زندان قرار میچشمان بی 1را در معرضدان است. اهمیتی ندارد که چقدر مزن روزمرگِی 

درونم  واقعِی  مِن به توانند نمیباز در نهایت کنند، می ییندارد که چقدر بازرسی بدنی و چه تحقیرها ییتاهم

آزاد در خارج از دیوارهای زندان را  یک زندگِی  ِی ری و سرشارتاب پ  وشکلی پرتببهنند. دیگران ک درازیدست

ای پس از رهایی. حال بدیل، یا آینده شان، یک زمانی واقعییابند ــ گذشتهکنند و تسلی میتصور می

 زندگی خواهم کرد. این هستِی ام بکنم... آناولین کاری که بعد از رهایی
ا
توانند ر نمیپ   ر و زماِن پ   وقت واقعا

. جای تعجب نیست که فرافکندجای دیگری  آنها را برهمیشه  بلکه بایدها مقارن شوند، با وجود زندانی

ای نیست جز اینکه به یکی از شدیدترین چارهی گفتگوهای دینی را دارند. جربهها تبسیاری از زندانی

 آنها در یک وجوِد  رنج ببرند. ختیشناچنگ بیندازند  و از نوعی ناخوشِی هستی کیهای متافیزیپروبلماتیک

 .از زندگیشان تبعید است اند ــ اینه از هستی محدود شدهافتادجدا

شان که آزادی بر این تصور باشندکنند، شاید از بیروِن زندان به درون نگاه میه آنها کد، نآنهایی که آزاد

یابی شوی، درمیدر تقابل با زمان زندان تعریف و تشدید شده است. با این حال، وقتی به زندان نزدیک می

 مکان طرد، جایی جدا از جامعه، نیست، بلکه نقطه
ا
ی ترین درجهی باالای کانونی، و صحنهکه اینجا واقعا

ی ما در . زندان همان جامعهتسّری یافتهسرتاسر جهان  کمابیش به قدرت است که منطِق  یکجور تمرکزِ 

  ش است.یخو ترین فرِم واقعی
ا
های های وجودی و دلمشغولیوقتی با سوال دلیلبه همین  دقیقا

اگر من در آن  .ریبشوی، الجرم به کیفیت وجود خودت شک میمواجه میزندانیان  ختِی شناهستی

 آنها رویایش را میکنم که زندانیی سرشار از هستی زندگی میگوشه
ا
ر و قدر پرورانند، آیا زمانم واقعا پ 

 زندگی سرشار است؟
ا
 اند؛تعیین کردههای مراقبتی نیز رژیم مرا زندگیساختار شده نیست؟  ام تباهآیا واقعا

وآمد، تلویزیون، خواب. من از ناراحتی فیزیکی یا رود ــ کار، رفتیجلو پیش مروزهایم با تکرار مکانیکی به

ها، برم، اما حتی بدون دیوارها و میلهرنج نمی گذرد[]با آنچه که بر زندانیان می یفقر جنسی مشابه

 تر بگویم، زمانم، سرخوشانه یا. دقیقکشدبه رخ می بودنیهایش را با زندانام به طرز غریبی شباهتزندگی

کنم و باز هم های گذشته نگاه میشده است. به روزها و هفتهتباه تهی واندازه  همانبار، اغلب به کسالت

، چون استشده یک آکاردئون فشرده بینم؛ زمان مثِل ی مشابِه تاخوردن زمان بر روی خودش را میتجربه

توان ده از زندگی. اما چگونه میشکنم، تبعیدی آزادمان زندگی میهدر جامعست. من زمان زندان را تهی

ر و زمانی توان زمان را رها کرد، چگونه می واجب و سواالت را این ن را زیست؟ خوِد وجوِد زندا سرشارپ 

 کنند.ضروری می

                                                            

1  Exposureخصوص شان از این کلمه به تاریخ دینی آن و بههارت در استفادهمایکل ژنه و نیز ژان گرفتن، افشاءشدن.  چیزی قرار: درمعرض
در « انکشاف»یا « اشراق»قرارگرفتن همیشه درمعرِض نوِر خداوند بودن است. بنابراین این گفتار، درمعرضاش هم اشاره دارند. در تاریخ عرفانی

 قرارگرفتندرمعرضو  بودندرمعرضبودن در این متن است. به همین خاطر، اگرچه بیشتر اوقات از سنت عرفان اسالمی نیز ناظر به مفهوم درمعرض
  بریم.نیز بهره می شدنمنکشفیا  انکشافادل ایم، گاه نیز از معاستفاده کرده
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ر و همگوِن زندگی در زندان به نوعی زماِن تهی و ی زمان ی ژنه استحالهمعجزه  اسرشار است. او ب پ 

بیند که این سرشاری و سرشاری زندگی را جایی می شودی شدتش گالویز میدر باالترین نقطهمسئله 

 تاکید میاست. وقتی راویان رمانانکار شده در آن از همه بیشتر
ا
زندان  کنند که عاشِق های ژنه مکررا

 .1کردِن انتظارات ما لذت ببردواژگون یت منحرفانهیاز کیفخواهد ژنه میهستند، به این خاطر نیست که 

ه دادن به آداب اجتماعی و تصورات مرسوم در صورتی کپاسخ «2تالشم این نیست که رسوایی به بار بیاورم.»

 یک ژست واکنشی فقط هدفش تخطی از نظر عمومی باشد
ا
در واقع ، چرا که با تخطی از هنجارها ستصرفا

 باید عشِق زندان را با میِل صرف بهست. با این حال نه، عشِق زندان واقعی و حقیقین .کندآنها را تایید می

های ژنه به خاطر عشق به زندان دانست. شخصیتیکی ی بیرون بودن یا به ترجیِح زندان بر جامعهدرزندان

کنند تا دستگیر نشوند و در برابر گیرند که به زندان بروند؛ هر کاری میتصمیم نمی اشیا به خاطر زیبایی

کاراکترهای ژنه  شدنو درگیری فیزیکی از علل منجر به زندانی د. دزدیدهنآزادشدن مقاومت نشان نمی

 سوقها به موجب نیروی سرنوشت به سوی زندان رسد که شخصیتطور به نظر می، اما در نهایت اینندسته

ی ی میان عشق و سرنوشت را در کار ژنه بفهمیم و شرح دهیم. در لحظهی پیچیدهرابطهپس باید . یابندمی

نیروی تقدیر است؛ تقدیری برخواسته از نوعی  شپذیر ما در توانیم دید که عشق مستلزِم خواه اول،

بژکشن ]خوارشم
َ
کند تا آنجا ی دوم، عشق نقشی فعال ایفا می؛ سپس، در لحظهالوهی 3کردن[پست ردن وا

 که قادر است جهان را استحاله دهد و سرنوشتی جدید جعل کند.

 
                                                            

(. "کلی زمان دارم تا انگشتهام رو پرواز بدم! ده سال دیگه! خوب 171ی ُرز، )معجزه "یک بهشت در قلب تورین  (،Mettray"عاشق متره ام )  1
 "هستم! سلول من! پناهگاه شیرین من، فقط و فقط مال من، همینطور که هستی عاشقتمن، دوست مهربانم، 

Gene, Our Lady of the Flowers, trans. Frechtman [New York: Grove Press, 1963], 129. 
2 Genet, The Thief’s Journal, trans. Frechtman (New York: Grove Press, 1964), 214. 

3  Abjection :«(. 4، 1891است )کریستوا، « مرکب»، و «میانهدرـ»، «هممب»شناسد؛ امر َابژه بر روی مرز قرار دارد، و مرزها را به رسمیت نمی
زند، هوای نفسی که از بدن برای معامله استفاده دهد، نفرتی که لبخند میوحشتی که تغییر چهره می»کند: میانه را اینگونه توصیف میکریستوا درـ

امر َابژه آن چیزی نیست که به نظر «. زندوستی که از پشت خنجر میفروشد، دکند به جای اینکه آن را به هیجان آورد، بدهکاری که شما را میمی
ای است با یک مرز و آن نیست. در عوض رابطه« کیفیت در خود»ناپذیر است. پس امر َابژه یک رسد؛ نه این یکی است و نه آن دیگری؛ تصمیممی

امر َابژه همان چیزی است که هویت را تهدید «. ]مرز[، یک حاشیه از مرز به بیرون پرتاب شده، سمت دیگر آن»کند که چیزی را بازنمایی می
گاه، بلکه چیزی است که خوِد تمایزها را تهدید میمی کند. امر َابژه یک ُابژه نیست کند. نه خیر است و نه شر، نه سوژه و نه ُابژه، نه اگو، و نه ناخودآ

«. َابژههر اگویی یک ُابژه دارد و هر سوپراگویی یک »ط سوپراگو طرد شده است: که با یک اگو مطابق باشد؛ در عوض، همان چیزی است که توس
امر َابژه یکپارچکی و یکسانِی «. ضداجتماعی»ی ساختِن مرزها و به بیرون پرتاب کردن امر جامعه بر روی امر َابژه بنا نهاده شده است، یعنی بر پایه

شده گیرِی آنها بوده است. امر َابژه بازگشت ابهام سرکوبی شکلکشیدن مرزهایی که پایهپرسشبهکند؛ آن هم با هردوی جامعه و سوژه را تهدید می
کند. امر َابژه کشد و هویت را تهدید میامر َابژه آن چیزی است که مرزها را به پرسش میگیرد. ]...[ است که هویت مناسب از دل آن شکل می

ی شود. بلکه، مانند همهفرایند ابژکشن هرگز کامل نمی ]...[ انگیز.فریب است و هم هراسدلیل هم دل همیشه بر روی مرز قرار دارد، و به همین
سازند، اما این اقتدار شده، محکوم به بازگشت است. هرچند زبان و فرهنگ جدایی و نظم را با سرکوب اقتدار مادرانه مستقر میامور سرکوب

گاه را، به شیوهکه تخّیْل ترسبیات و هنر، جاییویژه در ادگردد، بهشده بازمیسرکوب سازد. ]...[ رویا، رها می-ای مشابه کارها و امیاِل ناخودآ
ی کریستوا، اوج هیجان و اوج اضطراب انگیزد. به یاد داشته باشید که طبق نظریهکند و هم وحشت برمیابهام امر ابژه در آِن واحد هم مسحورر می

هایش طرد گیری هویت، تفاوت و ابهاِم نژادی را به حاشیهبندی کنیم. ]...[ فرایند شکلیم چگونه یک فرد یا یک چیز را دستهدانزمانی است که نمی
ر ــ شرِح باال از: ُالیو« شوند تا یگانگی با خود شکل گیرد.( مناسب دفاع کند. غیرّیِت نژادی و ابهام نژادی َابژه میselfکند، تا از مرزهای خوِد )می

، شدت، در میانه بودن، ضافگیزدگی، اجور بیرونیکبا خود پس امر َابژه  .1002، اضطراب نوآر: جنس، نژاد، و مادرانگی در سینمای نوآرو تریگو،  
 را دارد. پذیرفتهباتثیافته، و و هر امر مستقر، نظم تعالی براندازی هرو 
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ِ ِانکشافتقدس 

. جهان با زندش برق میژست با هردانم که می و بدنم در معرض است حیِن دزدی

 ــ خاطرات دزد ...وختهدچشم  مهایحرکت تمامدقت به 
 

گشته شود که او هرگز به دنبال ذات در جای دیگری نمیهستی در ژنه با این واقعیت آغاز می ر بودِن پ  

وجود همان  [انکشاِف یا ] ِن بوددر معرض واسطه در وجود ما مستقر است. واست ــ هستی فقط و بی

 و ختیشنای هستیکلید فهِم پروژهاین اولین  دهد.شدن میی پدیدار است که به هستی اجازهچیزی

ی دزدی این است که عمِل دزد سرتاسر در معرض قرار ، جذابیِت اولیهنمونهبرای ژنه است.  بخِش استحاله

لغزد، نه آن ناپذیر به درون و بیرون جامعه میکشکلی در ست که بهنه آن بدن نامرئی ژنه گیرد. دزِد می

منکشف  . این دزد یک بدِن دوادار  خواهد جهان را به اطاعت از فروانروایی خودشکه می مآبجنایتکاِر حاکم

ها بیند. زندانیمشابهی را نیز در بدن زندانی می و گشوده به جهان است. تعجبی نیست که ژنه انکشاِف 

 تنها نیستند و همیشه نسبت به تماس با هر 
ا
. دو زندانی که اندگشودهسایر زندانیان و نگهبانان گز واقعا

سهیم شوند، اما هرگز آنقدر طول  ای خودمانیتوانند در لحظهخورد میمسیرشان در پلکان به هم می

دهد. در عمل، زندانی در  شان قرارکشد، تا آنکه زندانی دیگری از کنارشان بگذرد، یا نگهبان خطابنمی

. ــ قرار داردها، نگهبانان، و غیره ، زندانیاهشامل دیوارها، ِگیت ایپیچیده ارگانیسِم ــ خود زندان  معرِض 

تمامی تحقق ها بهبدن زندانی هم مثل بدن دزد در معرض قرار دارد، گشوده به جهان. در این انکشاف، بدن

 درخشند.میهایشان ی ژستاند و در همهیافته

انکشاف نسبت نیز هست.  و پذیرش تقدیر انکشاف برای ژنه تا حدی پذیرفتن واقعیت نیروهای مادی

گزیدن کامل در این جهان است. امر نامنکشف ذات در جای دیگر نیست، بلکه منزلبه جهان جستجو برای 

ی ر مقابل، انکشاف همهد بسازد؛ هاها و مغاکای از عمقی جداشدهتواند یک دنیای درونی، عرصهمی

و  نواتک [منکشفهستِی ]یا  دهد. هستِی در معرضهستی را به طور برابر بر سطح، در گوشت، قرار می

بودن معرِف هستی نیست. این متفاوتد. درخودهدیک صدا میجا ست؛ هستی همیشه و همهمعناتک

آوریم که خودمان را در معرض می به یاد، یعنی درونمادگاری هستی در وجود، را وقتی ختیشناهستی شرِط 

آمیزیم و در جریان قدرتمندش هل داده کنیم میسرنوشتی که زندگی می دهیم. ما بانیروی چیزها قرار 

بودیم، اما با یک تفاوت جایی[ شبیه همانجا که »]شویم. می« ناپذیرعالِم امِر عالج»شویم. اینجا وارد می

، مابانوی گل) «شوددانیم که بر ما عمل میکنیم، میکه عمل میانستِن اینکردن، و دجای عملغریب: به

همیشه  1ناپذیری.عالج رو:و از ایناند که هستند، (. جهان همین است که هست، چیزها همین642

ز ناپذیر، جدایی را اعالجو  ما، درمعرضدرخشد. زند و میشان برق میند، اما اکنون سطحاههمانطور بود

شوند، شده ذوب میهای تثبیتدهیم. هویتیمان را از دست میدهیم، تفکیک میان خودهادست می

                                                            

هیچ عالجی. ؛ بیاندشان وارد شدهی بودن/هستیبه شیوههستند، در این یا آن حالت،  اند کهناپذیر این است که چیزها صرفًا همیناصالح"  1
. آنطور که هستید، آنطور که جهان هست ــ این همان امر یا سعادتمند شرور، ناپذیر است، هرجه که باشند: غمگین یا شادوضعیت چیزها اصالح

 "ناپذیر استاصالح
 (Giorgio Agamben, The Coming Community, trans. Michael Hardt [Minneapolis: University of Minesota Press, 
1993], 90) 
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زیم. آمیمینوای جهان با نیروهای چیزها درهمسوی سطح تکبه پیشپاشند، و ما مرزهایمان فرومی

بژکشِن هست، یک  زانکشاف نوعی انفعال برین نی
َ
 آمیزند؛دگاه میتبعی جوانان بزهکار با مردم سرخوشانه. ا

 های دزد در یکتایی جهان برق میشوند؛ ژستبودن زندان وارد میزندانیان به یکی
ا
زند. انکشاف دقیقا

 است. یا مشارکت برابر و مطلق ما در آنورشدن هستی، و غوطه وایی و تکینگِی نمان تحقق تکه

را او باید دعوی چ ولیسوی الوهیت است. نخستین گام در مسیر ژنه به 1بودندرمعرض 

نوای هستی را زیر باِر الفاظ دینی بودِن تکشناختی خود مبنی بر درونماندگاری ذات در وجود و یکیهستی

 نوعی ارتداد و تمسخر است، یا آسنگین کند؟ 
ا
هایی خاطر رنجست از کلیسای کاتولیک بهنتقامیآیا اصرفا

هیچ وجه شرحی باشد، اما ژسِت واکنشی به ش بوده؟ شاید بخشی از این حرف حقیقت داشتهمسبب که

یابد که زندگی از شدت یا باری گذارد. ژنه الوهیت را جایی میی ژنه در اختیارمان نمیاز شدت تجربه کافی

وحش در انکشاِف سط تیبودن هسکه یکیزند، جاییکه جهان انگار جرقه میشدید برخوردار است، جایی

و در سطح  پنهان نیست، بلکه درونماندگار است کان ماورایی و متعالیدر هیچ م درخشد. امر الوهیمی

 شود.چیزها که همان نیروی خداوند است کسی هم قدیس می ی نیرویواسطهبه»شود. چیزها منکشف می

های مادِی وجود. )یا (. نیروی خداوند چیزی نیست مگر نیروی چیزها، سطح264، ی گل سرخمعجزه)

 یعنی پس قدیس(. ]خدا یا طبیعت[ Deus sive Naturaکوید، وزا میطور که اسپینهمان
ا
بودن دقیقا

بژکشنتوان با شکلی از مان. قدیس را میبودنـجهانـگشودگی ما به نیروی چیزها، درمعرِض 
َ
در رابطه با  ا

بژکشبه الوهی  منزلتیی موقعیت بازشناخت. ژنه قبوِل منفعالنه با یکجورنیروی چیزها، 
َ
د. این دهمی نا

بژهبدن 
َ
دانست ــ این کار انگار یعنی هنوز بدن  شقدیس را نباید مقید به نیروی چیزها و تحت کنترل یشدها

بژه
َ
ش، با نیروی چیزها دنبواش، درمعرضرا جدا بپنداری. برعکس، گوشت قدیس از خالل گشودگی شدها

کند. وجود اف[ الوهیِت گوشت را بالفعل میبودن ]یا انکششود. درمعرضآمیزد و با آن یکی میدرمی

بودن قدیسانه را در قدیس همواره محکوم و محتوم است و شناور بر موِج نیروی سرنوشت. ژنه این درمعرض

 های محکومین های بدنِی دزد، در بدنژست
َ
کارانی که به مرگ محکوم ، و در نیروهای جنایتشدهبژها

هایی هستند که به ما ها یا تکینگی، بلکه مثالهمتاهایی بیوهلهنه ها ی این؛ اما همهیابد، میاندشده

دهند تا امر الوهی را در سرتاسر سطوح هستی، در سرتاسِر جهان، بازبشناسیم. و همین نکته نیز فرصت می

...« ام هستمعاشِق مستعمره پوستومن با گوشت»باید عشق رازآمیز راویان ژنه به زندان را توضیح دهد. 

بودن است. در گوشت قدیس، ذات )نیروی ی غایی درمعرض(. این عشق نشانه632، ی گل سرخمعجزه)

شود؛ این انطباق الوهی بدن را به تمامی الجرم بر وجود )نیروی چیزها( منطبق می( به]طبیعت[ خداوند

 ر غرق است. ی نوست که گوشت قدیس همواره در حمامی از هالهازد. از اینرواندمیدرتلولو 

معنا اروتیک است که جدایی، تملک بر خود و ناپیوستگِی چیزهای منفرد را از نیبودن بددرمعرض

ها در حرکت و شود. بدنبه سوی پیوستگِی مطلق در سرتاسر هستی گشوده می رواز اینبرد و بین می

دهند. این شکل می امیالمادی دیگری را در مسیِر جریان  روابطکنند و معینی را فسخ می روابطاستراحت 

کند. ژنه خود را در این زندان را ناپدید می ،آید، یا بهترفائق می ش[ و انزوایselfعملیات بر زنداِن خود ]

هایی مرزهای او همراه با مرزهای دیگر چیزها به آستانه اینکه دهد، یا بهترانکشاف اروتیک از دست می
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های الوهی نیروی چیزها. ها گشوده است و شناور بر موجها و شدتالناند که نسبت به سیاستحاله یافته

 دهد. ژنه همگام با سنتی دورودراز از عارفان، انرژی الوهی را در انکشاِف اروتیک تشخیص می

ِ

ِالغایِزمان

 ی گل سرخمعجزه ــ دیوارها فروریختند، زمان خاکستر شد.
 

مان رو وجودمان و گشودگی وارِ فرومایه فی نیست. پذیرِش قرارگرفتن برای ژنه کابا این حال، درمعرض

قرارگرفتن را باید با قدرت ساختن و عشق همراه تفاوتی را به همراه دارد. درمعرضبی یکجوربه هستی خطِر 

ر کرد. دیوارهای زندان ما را از درمعرض کرد تا هستِی  سازند، از تماس محروم جدا می مانامیالقرارگرفته را پ 

های اصلی سازند. محرومیت جنسی که یکی از قطعهنظر عشق را محال میکنند، و بهاز مواجهه منع می و

تر است: محرومیت از عاطفه. ژنه این انزوا، این گر محرومیتی عمومیپازل رژیم زندان است، تنها نشان

های ژنه، کشد. در نوشتهچالش میگرانه در برابر واکنشی[ به ای فعاالنه ]کنشتبعید از عاطفه را با پروژه

 جسمانی( ِپِی ساختمان و دیوارهای زندان را رخداد عاشقانه )خواه خیالی باشد و خواه تجربه
ا
ای واقعا

ش را محکوم یک زندانی در خیاالت خود معشوق برد. مثالا های جداسازِی آنها را از بین میلرزاند و قدرتمی

جهد و زندان می»رقصند: گون این رخداد، میافتاده از قدرت زلزلهلرزههکند و دیوارها، ببه مرگ تصور می

(. یا در جای دیگر، دو زندانی 1«محکوم به مرگ« )»کنیم!خورد! کمک کنید، داریم حرکت میتلوتلو می

دیوارها فروریختند، زمان خاکستر »شوند و دمی از عشق را نسبت به یکدیگر در راهروی زندان سهیم می

رود ها یا شیارخوردگِی مکاِن زندان از بین میبندیی رخداد، تقسیمدر دقیقه .(ی گل سرخمعجزه..« )شد.

ها دیگر جداشده از هم نیستند، بلکه کامالا در معرض برد. زندانیو به مکان همواری از جنس عشق راه می

ه است و برعکس. این رخداد همچون عاشقان امکاِن رخداِد  قرارگرفتن شرِط اند. درمعرضیکدیگر قرار گرفته

 . را با خود داردکوفتن دیوارها ها دوِر شهر اریحا، قدرِت جادویی درهمراهپیمایی نوازنده

ی عشق برای ژنه، تنها تخریبی جزئی در هر حال، این تخریِب مکان، این فروریختِن دیوارها در دقیقه

انتظار حکم اعدام است و تمام قوت خود را همراه با ماند. حتی هارکامون، قدیس باشکوهی که در باقی می

آخر حدکافی قدرتمند نیست تا دستکند ــ حتی او نیز بهشده از سوی ژان جمع میی ارسالانرژی عاشقانه

ای کنندهشکل دیوانهی عبور از تمام دیوارهای زندان را به انجام برساند. واقعیت دیوارهای زندان بهمعجزه

زمان »وار رخداد را شاید بهتر بتوان از منظری زمانی فهمید ــ ج است. قدرت معجزهسرسخت و لجو 

 »روند. اش تحلیل میکنترِل آن و یکنواختی خیزد، زماِن زندان، رژیموقتی عشق برمی«. خاکستر شد
ا
طبعا

ای که ارم، دقیقهای که در ذهن دآمد. بر اساس ایدهها خوشم میی مواجههزدن با شما دربارهباید از حرف

رد ــ یا میبه این مواجهه ش را ارد، و شوِک آن زمان و مکان حولَبَرد ــ  جایی خارج از زمان قرار دها راه ب 

دهایی رخدا دهیم.ز دقت بین رخداد و مواجهه تمیا به(. باید اینج146، بانوی ماگل« )کند...متالشی می

ه خارج زمان ؛ در واقع، بهتر است بگوییم خوِد رخداد ما را بشوندرا سبب می اتاز خارج هستند که مواجه

                                                            

1 “Le condamne a mort,” Oeuvres completes, vol. 2, 215 
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حاضر نیست، هیچ دیرندی ندارد. رخداد مثِل رعد  ی از آِن خود ندارد، هرگز حاِل زمانهیچ برد. رخداد می

کند. در رخداد شورمندانه، آورد یا همچون جارچی از دوردست الغای زمان را اعالم میصاعقه هجوم می

 گریزیم. بودن زماِن زندان میرد، از یکنواختی و تهینهایت خ  نهایت و بیی بیهبرای یک لحظ

و نه در معنای وجودی آن(؛  actuelی فرانسوی معنای زمانی کلمهرخداد هرگز بالفعل نیست )نه در 

سا فهمید. چه ب« امور ]جاری[ وضع»توان در مقام نوعی را نمی تمامی نهفته است. پس رخدادرخداد به

ها، و الخ ــ بالفعل شود اما همواره ها، عاطفهرخداد در وضعیتی از امور یا در یک مواجهه ــ آرایشی از بدن

ی گسست ماند. رخداد یک کلینامن، یک لحظهبخشی و از آن وضعیت باقی میمتمایز، خارج از فعلیت

]پیشامد[  شانسد. رخداد آشوِب کنمی جا از زیستیمسرنوشتی را که می ثباتتاس است. و  پرتابهمچون 

ی خارج از این صفحه منطقه گذراند.ای را از داخِل سرتاسر جهاِن آن میگشاید و مسیر یا صفحهرا می

گسلد و بر دهد. رخداد زمان را میبرد. رخداد هرگز در زمان رخ نمیژنه راه میات ست که به مواجهزمانی

ست که زیِر زمان ایوی دیگر، رخداد همان بالقوگیشود. از سیشود ــ زمان خاکستر مسرنوشت پیروز می

. شاید بتوان رخداد را شگیرد. رخداد همزمان الغای زمان است و شرط امکانیابد و آن را در برمیبسط می

 متعالی خواند، اما 
ا
ین تعالی کند. اما ااین معنا که انگار ورای یا خارج محور زمانی ما پرواز می بهصرفا

تر بتوان ش. شاید حاال مشخصترین بیرونعبارتی درونی؛ بهآن ست و شرط امکانمندیزمان خوِد  زاِد روند

بودن. رخداد آل بدوِن انتزاعیبودن، ایدهناب بازشناخت: واقعی بدون بالفعل 1رخداد را در مقام نهفتگی

ای که حول چیزهای قدسی وجود الهاست. چه بسا ه ست که بالفعل نشدهایدرونماندگاری ناِب امر نهفته

امر  ش غیربالفعل باقی مانده. هاله درخشِش چیزی باشد که دروناری ناب هماندارد، حاصل درونماندگ

ترتیب، هیچ زمانی برای زیستن در اختیار ــ و بدین دیرند، و نه نهفته است. رخداد نه آغاز دارد، نه پایان

تصور وجودداشتن خارِج زمان ی نهفته وضعیِت  صورت همینبها دهد. شاید بتوان مرگ ر آدمی قرار نمی

 ناپذیر.آور است و هم زیستی رخداد هم خلسهکرد. تجربه

 

2ِیِجشنهنزلمساختنِبه
 

رمز تواند میدر آن ما کتابی از تاریخ آشنا و زنده هستیم که شاعر 

 ی گل سرخمعجزهــ  . بگشایدهای بازگشت ادبی را انهنش
 

 شانسی شکند. رخداد همان لحظهمیناپذیری درهمزندان را با آزادسازی ناب و زیست زماِن رخداد 

ایم. درهرحال، زیستهی پرتاب تاس، گشایش جهاِن آشوب، تخریب تاِم سرنوشتی که میاست، لحظه محض

 از آن
ا
رو که زمان ندارد. رخداد زند، از آنشدن تن میاز بالفعل ناپذیر است کهرو زیستخود رخداد دقیقا

دهد. رخداد نفِی ناِب زمان است. زیستن نیازمند زمانی کند اما بدیلی ارائه نمیزندان را تخریب می زماِن 

 در مقامی حالتی از زندگی، هنزلمست. باید رخداد را بهبخشی ایجابیبندی یا فعلیتبدیل، یک مفصل

                                                            

1 virtuality 
 ای همچون ساخِت جشن، و نیز به ساختنی همراه با جشن و سرخوشی است.در واقع، منظور هارت اشاره به ساخت  2
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در نخستین گام از رخداد به سوی مواجهه حرکت  تِن زمانیها تشریح کنیم. این ساخوضعیتی زنده از چیز 

بندی یک زمان بدیل، گریختن ما از زمان زندان نه حتی یک دقیقه بلکه تنها یک کند. بدون مفصلمی

آسا خواهد بود، ناچیز و زودگذر ــ و ما کماکان محصوِر تبعید از زندگان خواهیم بود. به زبان ی برقلحظه

و  ،پایان تکرار کندی عشق خود را بیی عشق، برای آنکه دقیقهبسازیم برای بازگشت دقیقه دیگر، باید راهی

ی دقیقه ابدِی  که ساختار مادِی زمانی نو خواهد بود. بازگشِت  کندسرنوشتی زمانی یا یک دیرند را مشخص 

 جدیِد ما خواهد بود.  سرنوشِت  عشق تاروپوِد 

 ی بودن نه تنها شامل آن گشودگپس قدیس
َ
را زایِش عشق  و که سررسیدِن رخداد ستایشدهبژها

 قوای در نهایت باگرانه است. قدیس ایجابی و کنش یکجور ساختِن کند، بلکه همچنین متضمن ممکن می

 به درمعرض الوهیتد. شواش تعریف میگرانهآفرینش
ا
قرارگرفتن تنها تحقِق هستی در وجود نیست، صرفا

گوید، ژنه خدا طور که ساد به ما میست. اگر آنهستی مشغوِل ساختِن خوِد  ربط ندارد، بلکه همچنین

در  شق و توانای مطلقی که از مخلوقاتعنوان خالکردن نقش خدا نیست؛ خدا بهدر بازی شالوهیتباشد، 

ی ساختن واقعیت براما  آشکارکردن بالقوگی مشترکاین در عوض،  ؛ستجهانی خصوصی یا داستانی جدا

 خود بودن: گری، قدرِت مسّبِب وجودبخشد. قدرِت آفرینشمی الوهیتست که به ژنه تِن هستیو برساخ

 ست.الوهیاین قدرت  

در زمان، تکرارکردِن مداوم، یا نوعی دیرند است. در  نواختی[انسجام ]یا همساختِن هستی نیازمند 

 اسپینوزیایی بهشمحبوب انقالبِی  سودانِی آن ون مبارک، این نقطه است که ژنه همچ
ا
رسد. ژنه نظر می، عمیقا

ها دانیم که بدنکند: هنوز نمیگویِی ساده آغاز میی خود را از یک آرینیز همچون اسپینوزا سرتاسر پروژه

ها و نیروهای چیزها پرتاب ی مادی بدنبر صفحه یکسرهمان ما را قرارگرفتنتوانند بکنند. درمعرضچه می

توانیم شوند؟ چگونه مینو ترکیب می مواجهاتجدید و  روابطهای متفاوت در دناما چگونه ب کند.می

ی جدیدی از زیستن و جهانی نو را از دل توانیم شیوهی خود را بازگردانیم؟ چگونه میمواجهات سرخوشانه

 ایمان مداخله کند و به مواجههتواند در زندگیسرخوشانه بیافرینیم؟ یک رخداد می مواجهاتاین 

علت مواجهه از خارج  چونتوانیم تضمین کنیم که سرخوشی بازخواهد گشت سرخوشانه راه برد، اما نمی

ست که به ما ایانه و اتفاقی درهرحال هدیهی سرخوشگیرد و برای ما نامعلوم است. مواجههنشأت می

ای را دریابیم شیوه بخشد. اگر دریابیم چه چیزی بین آن بدن و بدن ما مشترک است، اگرمی ویژهفرصتی 

توانیم شود، میهایمان بدنی جدید ساخته میشود و چگونه از ترکیب بدنیمکه آن بدن با بدن ما موافق 

گرانه و ی سرخوشانه شویم. اینگونه است که اسپینوزا ساختن کنشخودمان باعث بازگشت آن مواجهه

یروی پیشران این ساختن است. سازماندهی فهمد. و عشق نی زیستن را میی سرخوشانهی شیوهفعاالنه

ی داشتن ــ و این یعنی انگارهگری و وجودنشسرخوشانه یعنی افزایش در قدرت ما برای ک مواجهات

ی سرخوشانه ساختن هستی است؛ نه به این معنا که هویتی اسپینوزایی عشق. این بازگشت ابدی مواجهه

(، بلکه یعنحرکت را تثبیت میبی
ا
سیری همیشه سیر مواجهات را، خطی حرکتی را، شدنی را، خطکند )ابدا

 مستعد مداخلهبینیگشوده و پیش
ا
ی اجههکند. بازگشت موی رخدادهای جدید را معین میناپذیر، و دائما

 خواهیم بافت. با آن ست که زمانی بدیل و برسازنده را ایسرخوشانه نخستین رشته
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 زمانی ی معینی از دیرند را پیش میرهخالف رخداد پیشاپیش انگامواجهه بر
ا
کشد اما برای اینکه واقعا

الینقطع است؛  از تکرارهای ولمهای ژنه منوشتهرا بسازد که چنان مواجهاتی در آن بازخواهند گشت. 

که هرگز من  ماجراهای»گردند. گونه بازمیجشنشکلی به مواجهاتاند. موج نوشته شدهها انگار موجکتاب

 یک جفت عدالتی بر آنها غلبه نداشتهس بیری یا احساگطغیان
ا
که جشنی اروتیک، اند گیری طوالنیصرفا

شوند و که به زندان ختم می مجازیهایی کرده و بر بارش افزوده )جشن اشغریب و سنگین پیچیده

آنها از  .اندعشق هایهای ژنه همواره جشن. جشن(11، خاطرات دزد« )دهند(.پیشاپیش از آن خبر می

 رخداد را به درون زمان میسرخوشانه تشکیل می یمواجههنهایت تکرار بی
ا
کشاند و آن شوند. جشن نهایتا

جشن ساختن سرنوشتی نو است که بر صلبیت خود، که بر اجرای  پسکند. را به زمان زیستن بدل می

 کند.نقص خود پافشاری میوعیببی

. او به هر هویت شان استخیانت به کسانی که عاشق تیژنه به خیانت، ح گرایشمشهور است 

 برای اثباتیکند و از قانون نافرمانی مشده یا برساخته خیانت میتثبیت
ا
این نکته که او به  کند؛ گاه صرفا

بری، نوعی سرپیچی گویی او به خیانت یعنی امتناع از هر نوع فرمانرانی قانون تن نخواهد داد. آریحکم

ست. نباید عام گواِه تکینگی (. این خیانِت 111، هانمایشصفحه« )خدمت هیچ هدفی نباشیددر »مطلق: 

ه به هر باشد. ژن« پذیریمشارکت در نوعی جامعه»این انگاره را تا آنجا بسط دهیم که به معنای امتناع ژنه از 

، یا شدن یکجورساختن، پایان نوعی فرآیند شکلی بیخیانت خواهد کرد، اما به شدههدف یا هویت تثبیت

رحمانه که به جزئیاتی بیآن مگر تو حق تغییر چیزی در جشن را نداری»پی خواهد گرفت.  جشن را یک

ش را تشدید ست که خط ساختنتنها عزیمت از جشن عزیمتی« نند.دست بیابی که آن جشن را تشدید ک

 جشن با انقیادآور ایحرفی از رابطه نکند، اما چنیخواهد کرد. شاید بتوان گفت ژنه به جشن خیانت نمی

ش زیستن نوینی ژنه و شیوه زندگی  تر خواهد بود که بگوییم آهنگ و حرکت جشن،. پس دقیقحکایت دارد

نهد. این کردن در جشن وامیشدن یا مشارکتای از خود( را با غرقهسازد. ژنه خود )و هر انگارهرا برمی

 . کنیمشان را اراده میبازگشتسرخوشانه که  مواجهاتزماِن  جشن فیگور بنیادین زمان نو است؛

ست که معنار تیاتر خود پیروی کند. بیبرای ژنه خیلی ابلهانه بود که از الزام کالسیِک وحدِت زمان د

 به تکرار زردرام بیاف
ا
تهِی  دست بزنی؛ به تکراِر زماِن  ایزیستهماِن جهانی که در آن میینی و در آن صرفا

در سلول »افتادگی زندان قدرت آفریدِن زمان را کشف کرد. . ژنه پیشاپیش در انزوا و تکِن جامعهزندا

قف ی یکی از آنها متوتوانی در میانههای بدنی را با کندی بسیار زیاد انجام داد. حتی میتوان حرکتمی

است... ابدیت به انحنای یک ی... و این در واقع تجمل زندگی در سلول زندان شوی. تو ارباب زمان و تفکر

(. زمانی که ژنه در سلولش آفرید شاید نخستین بیاِن 156، ی گل سرخمعجزه« )شود.ژست سرازیر می

های زندان آورد. جشنی تیاتر به بیان درمیبود که بعدتر بر صحنه های زمانیدست ساختدقیِق آن

های هایی مینیاتوری بودند از آفرینشگریونشد، آزمکه در تاریکی و مخفیانه برگزار می ،خصوصی او

ای نو از وار و جمعی تیاتر. تیاتر باید پیش از هر چیز زمانی نو بیافریند، یعنی آهنگی نو و شیوهجشن

دید که ژنه در  هانمایشصحنهی تیاتر را بتوان در تولید اجرایی دربارهی چنین حکِم الزمزیستن. شاید نشانه

 درگیر
ا
ی نمایش، و کنندههای ژنه به راجر بلین، تهیهست. نامههاتندی و کندِی متغیِر دیالوگ آن دائما

های خود را ها به ریتمی که بازیگران باید طبق آن بخشی متن پر هستند از اشارههای حاشیهدستورالعمل
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سی را و بلنکنآهنگ سر هارولد »، «خیلی تند»، «آهستهخیلیخیلی»، «خیلی سریع»بر زبان بیاورند: 

ند. تمی جدید و سرعتی جدید برای وجودساخِت ریهای مجلل آور و کندیهای سرگیجهشتاب«. تر کنزنده

آفریند که به چند ساعِت مندی جدیدی را میشوند، زمانها که از آیین و تکراری جمعی ساخته میجشن

 گستراند.برای زیستن می ماند، بلکه خود را به یک زمان نواجرای نمایش محدود نمی

ش را از آِن خود سازد. اما وشت است و بنابراین باید سرنوشتکه مقید به سرن به باور سارتر، ژنه دریافت

ی موجود در آن را از قلم و نیز پیچیدگی استحاله ی ممکن است پیچیدگی چنین عملیاتیبنداین صورت

 
ا
عالوه، او در پذیرد؛ بهنمی ا که جامعه بر او تحمیل کردهر  و تهی ،زمان مرده، همگونآن بیندازد. ژنه صرفا

نهد، آن را در نهفتگِی ناب کل وامیزند. او چنان زمانی را بهای دیالکتیکی نیز دست به مقاومت نمیمبارزه

ی پیشامدها را دور کند. زماِن زندان، همان سرنوشت مشترِک ما، همهرخداد، بیرون از زمان، الغا می

گشاید و سرنوشت را در نو می ی پرتاب کیهانی تاس ازد، اما رخداد  باِب پیشامد را همچون دقیقهریز می

افتد و عددی جدید را به نمایش حرکت میگردد و بیمیزی دوم، تاس باکند. در دقیقهمیآشوب جهان خرد 

 پیشین تثبیتگذارد. این ساختِن سرنوشت جدید است؛ سرنوشتی جدید که اگرچه مثل سرنوشت می

ازگشتش را تا ای که باید بی سرخوشانهاست، اما اکنون سرشار از میل ما نیز هست. این است مواجهه شده

 بدینابد اراده کنیم
ا
ست ــ حِق تغییردادِن چیزی را خاطر اجرا شود که تکرار میل ما . جشن باید دقیقا

وار، این کنیم. و باز این زمان جشنراده میت را تشدید کنی. ما به بازگشِت آن اگه میلنداری مگر آن

ی یک رخداد نو واسطهای از زماِن خارج، بهی صاعقهواسطهلحظه، به سرنوشت جدید نیز ممکن است هر

ی ژنه این حالهجشن: فرآیند استـمواجههکند، از بین برود. رخدادـکه سرتاسر فرآیند را بازگشایی می

دل فرآیند . زمان جدیدی که از روشنی نیز تعریف شده استو به اردرا در خود د« ساختن»سیر خط

 است. ست که ژنه از آن خود کردهسرنوشتی همان آوردسربرمی

ِ

ِزمانِانقالبی

، و نیز گاردهای سرخ در چین، 1166زنگاکورن در ژاپن در حوالی 

در پاریس، و  1161های سیاه، مه شورش دانشجویی در برکلی، پلنگ

 زندانیاِن عشقها. ــ فلسطینی
 

 بهجدا نیست. کاماًل  نشاز زندگِی خارج از نوشتکار ادبی ژنه هرگز 
ا
ی واسطهمرزهای کار/اثر او دائما

حتی جدا از شوند. شاید حتی بتوان گفت همین واقعیت که هنر به سانامه و رپورتاژ محو میخودزندگی

اش را در ساحتی ارگذاشتِن نوشتن واداشت تا پروژه، ژنه را بارها در زندگی به کنشده زندگی فرستاده

ی مورد نظر ما به اثر هنری محدود نشود بلکه هرروی، مهم آن است که زمان برسازندهتر پی بگیرد. بهوسیع

طور که خ، آنعبارت دیگر، به تاریخ وارد شود یا تاریخ را بسازد. اما تاریبه زمان زیستن گسترش یابد؛ یا به

 تبلوریاغلب فهمی
ا
های بلند زمانی زیر صلبیِت ست از زماِن تهی و همگون زندان. سریده شده، صرفا

پاشند ــ همان اثر حرکت، یک ایده، یک جریان همگون از پیشرفت، فرومیی یک سرنوشت بیشدهتثبیت

از حرکت خبری  نه نمامتناقضشکلی ای از تاریخ، بهآکاردئونی که در زندان شاهدش بودیم. در چنین انگاره
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خورد. های حاکم به چشم میها و قدرتها، ملتهست و نه از زمان؛ بلکه تنها عبادتگاهی صلب از هویت

کل متفاوت است. زمان این تاریخ همواره در به باشد ی رخداد بنا شدهبر شالودهای از تاریح که انگارهآن اما 

 امیالی واسطهگیری بهشکل حاِل  پیشامد، و پیوسته در ناپذیر، گشوده رو بهبینیشدن، همواره پیش حاِل 

ی این حرکت دائمی و واسطهای از حاکمیت بهت. هر انگارهسی ماسرخوشانه اتما و مواجه

بازشناخت که  امیالای از مقام آشوب انبوهه تاریخ را باید اکنون در پسشود. ثبات میناپذیر بیبینیپیش

ی موقتی نحو، بهاتر ردیفی منظم و جمعی از مواجههای برسازنده، دروهها یا گدر الگوها، حرکت

ست از اییافتهریِخ برساخته، شرح بسطخالف تاه، برشوند. این تاریخ برسازندهمنواخت و منسجم می

 بخشند. هایی که به زماِن نوشتاِر ژنه زندگی میهمان جشن

کند. رخداد انقالبی همواره ستار تاریخ را منفجر میرسد که پیویمی رخدادی فراهنزلمهر انقالبی به

 زندانیان« )هزارم ثانیهبودن برای یکخطرناک»کند ــ می شآید و منفجراز بیرون از زمان به درون تاریخ می

ای از های تکرارشده(. اما پس از آن جنبش انقالبی باید آن رخداد را در زمان و همراه با سری231، عشق

های انقالبی مشخصی گرایش دارد، و شاید بخشی از بندی کند. ژنه به گروهها مفصلواجههها و مژست

ها باشد. ژنه نوعی تیاتر زیستن را مثالا در سبک آرایش موها یا این گروه علت این گرایش، حالِت تیاتری

های های انقالبی همان ساختهای سیاه کشف کرد. در واقع، ژنه در جنبشپوشیدن پلنگلباس

هایش نامهها و نمایششان در رمانیابد که خود برای آفریدنمی( ترای وسیعبار در دامنهاین)واری را جشن

صورت جمعی، در دیرندهایی گوناگون، تاریخی گشوده و برسازنده ها توانستند بهبود. این گروه تالش کرده

 را بزیند.

بود. رهبران  ها آن را دیدهاش با فلسطینیزندگی بود که در دوران ژنه مسحور یک بازی ورق شده

رونی هایی دیگر راه ببرد و به ناظران بیبازی را ممنوع کرده بودند؛ قمار ممکن بود به رذیلتفداییان ورق

کردند، اما . با این حال، فداییان باز هم پوکر بازی میبدهدجنگجویان را  کشیدن اخالقپرسشفرصت به

های ناموجود کردند، ورقدقت ورنداز میشان را بههای خالیست. آنها دستهای خیالی در دبار با ورقاین

شان را با وقار و کندی تجملی نشان های برندهداشتند، و ظفرمندانه ترکیب ورقانداختند و برمیمی

ست نداشتند که فداییان دادند. رهبران آنها دوشان را با آرامشی باوقار ادامه میدادند. آنها بازی یا جشنمی

با شاه و ملکه و سرباز، با این نمادهای قدرت سروکار داشته باشند. آنها هیچ قدرتی، هیچ حاکمیتی، هیچ 

های عنوان نمادهای صرف قدرتهای واقعی، حتی بهای در دست نداشتند. ورقشدهقلمرو یا هویت تثبیت

شان ]یا بازی مجازیف دهد. در عوض، فداییان در ورققرارگرفتِن آنها را تخفیتوانست درمعرضحاکم، می

 درمعرضهمان نهفته
ا
بودند؛ وجود آنها کامالا گشوده به پیشامد، به رخداد انقالب بود. انگار  شان[ تماما

آن  ان جنگجواغلب فلسطینیدر اروپا »زیستند. ی بیابان را میفداییان داشتند پرتاب تاس بر زمین گشوده

، بدون پیوندی مشروع با کشوری بدون هویت واقعی گرفتندنظر می در گانیشد ورق را راندهیب انباز ورق

خودشان، قلمرویی که بدان تعلق داشته  تر از همه بدون قلمرویی از آنشده، و مهمشناختهرسمیتبه

 (. ژنه جنبش214، زندانیان عشق« )های معمول اثبات وجودداشتن...باشند، یعنی بدون گواهی

میِل  دائمِی  د: سیالِن دیشده میها را کامالا گشوده، بدون حاکمیت، هویت یا قلمرویی تثبیتفلسطینی

 انقالبی.
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کند. هرگاه فرآیندی انقالبی در قدرت برساخته انقالب را حرکت مداوِم یک قدرت برسازنده تعریف می

واهد داشت. به همین ترتیب، زمان ــ هویت حاکمانه، دولت، ملت ــ مسدود شود، دیگر انقالبی وجود نخ

های حاکم در نظر گرفت. ی قدرتانقالبی را باید زمانی برسازنده در تقابل با زمان تهی، همگون و برساخته

ی ر و سرشاِر زیستن است؛ به زیستنزمان انقالبی در نهایت نشانگر فرار ما از زمان زندان به حالت پ  

ی سازندهها بر و گشوده رو به میل. این حالِت زیستن در تمامِی زمان قرارگرفته،ناپذیر، درمعرضبینیپیش

ست. با این حال، زمان زندان همیشه به محض مسدودشدن زمان انقالبی باز خواهد ما نوینزمان انقالبی و 

شان از حرکت بایستد؛ به محض آنکه قدرت برساخته گران اجازه دهند طغیانگشت؛ به محض آنکه طغیان

ای آزاد بمانیم؛ وجود بدیل ما باید پروژه ستوانیم تنها یک بار از زندان بگریزیم و از آن پنمیما د. برپا شو

 در حرکت باشد. زمان انقالبی وسیله
ا
از بین است. هر هدفی و غایتی آن را  هدفاابد بیی تامداوم و دائما

 به نهاد کشاندهها روزی که فلسطینی»رد. ی نویی را تاب خواهد آو. ژنه تنها چنین زمان برسازندهخواهد برد

های دیگر بدل شوند، دیگر ی همچون ملتملت شوند، دیگر طرِف آنها نخواهم بود. روزی که فلسطینی به

ها زمان انقالبی را در یک ی فلسطینی. وقتی مبارزه1بارت()مصاجبه با ویشن« نزد آنها نخواهم بود.

شدن مثل ا نیز، همچون هر هویت دیگری، خیانت خواهد کرد. دولتحاکمیت جدید مسدود کند، ژنه به آنه

. شاید ژنه به دولتی برساخته خیانت کند، 2ها را نفی خواهد کردهر دولت دیگری نیروی انقالبی فلسطینی

او با رضایت  ،اما هرگز نیروی انقالبی چیزها را انکار نخواهد کرد. او شاید به هر هویتی خیانت کند )در واقع

 و بیها خیانت میاطر به تمام هویتخ
ا
هیچ قصوری خود را در دستان زمان برسازنده، زماِن کند(، اما دائما

نهد. این زمان انقالبی  زماِن ماند ــ وامی، و زمان انقالبی ــ که همواره گشوده و درمعرض باقی میوارجشن

 عشق است.

 

 ایمان گنجی و محدثه زارع یترجمه
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