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  ١رنو اگو 
 

  ٢هايِ توماس ترانسترومر جانبداريِ موقعيت
  
  

  
  

کردم چون  سرم دوار گرفته بود و گريه مي...«
هايم اين چيزِ سري و فرضي را ديده بودند که  چشم
ني کنند اما هيچ انسا ش را غصب مي ها نام انسان
 ».گيتيِ به گمان نيامدني: ش نکرده است نگاه

  .الفخورخه لوئيس بورخس، 
  
  

١  
  

صدايِ توماس ترانسترومر صدايِ مردي از زمان ما است، مردي 
کند که او به نيويورک سفر کرده است، به  مان مي که شعرهايش باخبر
ويژه  مردي که به الجزايرِ هاوايي، به ليسبون، به ونيز؛ مالکاي در مجمع

شود تا به سرِ  ش مي خيلي معمولي پدرِ دو فرزند است، که سوارِ اتومبيل
يِ خود در  خوابد، و بيشتر در خانه ها مي کار برود، که گاهي در هتل

 ٤ 

: آغازد ها شعر مي هايي معمولي که بر همان هايي از موقعيت نمونه. سوئد
؛ )يِ باز پنجره(» ليِ او اي باز در طبقه  پايِ پنجره|زدم صبحي  ريش مي«
کوبيد  باران تند مي«؛ )گالري(» E٣گذراندم بر کنارِ  شب را در متلي مي«

هايِ جنوب  قطار در دوردست« ؛ )ها سيل بر زمين(» ها بر بامِ اتومبيل
يِ اين پايان قرن  هيچ چيزي که خواننده. ؛ و غيره)اُکالهاما(» ايستاد

که توماس  اين. يِ زندگي دريابد نتوانسته باشد خود آن را به تجربه
 يک شاعر باشد، يعني به دليلِ همين انتخابِ به همين دليلترانسترومر 

يِ  يِ همه العاده فوقـ  يِ اشياء، جهان عادي پاافتاده مدرنيت پيشِـ  کهنه«بررسيِ 
 تنها آن دسته از نويسندگان معاصر را ٣»کنيم  ميشان  زندگي کهيهاي لحظه

يِ  کند که مراقب اند تا اثرشان برکنار بماند از روزمره يعصباني م
  .جهان ــ يکنواخت و ناپايدار، گُنگ و فرار، اين تماميت امکان

  
جانبداريِ «چنين، در برخورد نخست، شعرهايِ او نوعي  اين

که انباشته باشند، آن گونه که نزد فرانسيس  نه آن. آيند  نظر مي  به٤»اشياء
زارها، بلکه  هاي خوراکي و چمن ها، صدف ميگوها و پرتقالپونژ، از 

 بر  جهاني پيچيده.  تاريخ مختلف در همِ متعلّق به اعصارِ از اشياِء،بيشتر
 نواز باشد که نامهمان آن چنين طبيعت سوئد، زِبر اما بي اين: گسترد صفحه مي

هايِ   همچون پارگيآب هايِ پر هاي پر شکنج، دره هايِ انبوه، ريشه جنگلــ 
آيد،  گاهي ترانسترومر به شور مي. در زمين، همه جا سنگ، برف به ويژه

کند، اما شعرِ او در آن  يعني حضورِ اين طبيعت را به شدت احساس مي
چون او، هرچند که اين طبيعت . يابد طبيعت نيست که ابتدا گسترش مي



 ٥ 

 رمز از ٥هنِ او لينهمي آيد که هم اي به نظرش مي  همچون کتابِ گشوده
کند که متن ديگر نامفهوم است، و طبيعت  گشود، اعالم مي نوشتارِ آن مي
توان به آن رخنه کرد  رفت مي شود به اين اعجابي که گمان مي باز تبديل مي

ها  از اين خوانِشِ ديگر ناميسر، استعاره. و آن را به خدمت خود در آورد
هايي هست ولي دستورِ آنها  واقع زبان البته به. گيرند آثارِ او را فرا مي اند که

هايي که بازگشته اند به اين شبِ  زبان. ديگر برايِ هميشه گُم شده است
  ٦.زند ها که کورسويي از آن بيرون مي هيروگليف
  

يِ جديدي که قرن به  بازگشت به گذشته؟ نه، جهشي در ناشناخته
 زندگي دريابد، جهاني که ديگر يِ تجربه ترانسترومر داده است تا آن را به

اي است که ما مگر  خورده  خط٧پوست  باغِ انواعِ مهيا نيست، بلکه زدوده
هايِ آن  فضايِ طبيعي، که حرکت. گشاييم يي ناچيز از آن را رمز نميها تکّه

بندان است و  کردني مطابق بود، ديگر از اين پس راه با دورهايِ نشان
کران و  يِ صنعتي است، شهرهايِ بي يِ مدرنيتهها يِ نشانه گذرگاه همه

هايِ  روند، اتومبيل ها و آسانسورهايي که بر مي خراش جمعيت انبوه، آسمان
هايِ کاملِ واقعيت  پهنه. هايِ تلفن هايِ جاري بر سيم ها، مکالمه بر شاهراه
 شد و پايان به آنها نزديک مي شوند که شعر تا به اينک با اکراه بي پديدار مي

که  ــ کرد که اين پيچيدگيِ جديد را رد مي ــ در غمِ دوريِ نظمي سادهــ 
اما ترانسترومر بر . بر عهده بگيرد ــ کردند آوري به آن عرضه مي دانش و فن
تيرهايِ راهنمايِ . گشايد گيرد؛ و برايِ خود در آن گذرگاه مي عهده مي

هايِ پياپيِ  عيت خود را به رويِ ردبا او، واق. کند جا مي يِ ديد را جابه زاويه

 ٦ 

گشايد، به رويِ بر هم انباشتگيِِ اعصارِ تاريخ، به رويِ  فرهنگ مي
چه در شدن است، به  اي هنوز چاالک و به رويِ عالئمِ آن هايِ حافظه تابِش

، به رويِ ٨ها هايِ شهرگان هايِ به گمان نيامده، به رويِ تپش رويِ انديشه
خراشند تا خود را به يادمان  ايِ مغزمان را آرام ميمردگان نيز که دره

هايِ بکر مانده از نگاه  يِ گستره اي که نقشه نوشتن به همان گونه: بياورند
بخشند، به  اي که فضايِ امکان را تعالي مي کنند، به همان گونه را رسم مي
  .ترِ وجود يِ ظريف کنند در دانه اي که رخنه مي همان گونه
  

 با برشمردن ابتذالِ جهان معاصر نيست که خود را ترانسترومر
کند به اويي که بس  وانگهي، به مناسبت، اشاره مي. کند وقف آن مي

آنهايي که، در دلِ «يا » ٩چيزهايي بخرد تا بريزد در مغاک کالن«کند  نمي
ولي آگاه است » ١٠شمرند خود را چون که آدمکش نيستند خود، خوار مي
ن خود در همان جهان آنها، تا که وارد جنبشِ آن شود و به لزومِ قرار داد

اي که  تجربه: اي متفاوت و پرخطرتر را پِي بگيرد به تماسِ با آن تجربه
کند، اين وضعيتي که فيزيک مدرن  ثبات ماده را بر ما آشکار مي ويژگيِ بي

سترومر اگر هم تران. ش به ما آموخته است که ماهيت ماده است ا در باره
ترين الهامات  شاعري بسيار تازه است، درست به اين خاطر است که بنياني

هستي اي که بر اعالمِ  ثباتي بيرساند، مانند اين  دانشِ مدرن را به گوش مي
طورِ عيني مهار کرد  به توان احتماالً اي که مي کند، هستي  سنگيني ميهست

ا از جهان عکسِ آن را اثبات آيد ادراک م  نظر مي ــ حتي وقتي که به
  .کند مي
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يِ مهمي از   به تعريف قضيه١١، وِرنِر هايزنبِرگ١٩٢٦در سالِ 

 عنوان کوانتيمي پرداخت تحت خالصه اين که : » ثباتي اصلِ بي«فيزيک
توان وضعيت و مسيرِ يک ذره را همزمان شناخت؛  داد که نمي توضيح مي

ته ميدر واقع، براي سنجشِ وضعيبايد به آن نور داد، و با انجامِ   يک ذر
هايِ نوراني مسيرِ آن ذره را  اين کار، انرژيِ حتي ناچيزِ آزادشده از فوتون

کرد که  برد اين قضيه عظيم بوده است، چرا که اثبات مي. دهد تغيير مي
 يک توان گفت که نگاه کردن سيرِ البته، نمي. آفريند مشاهده واقعيت را مي

معنا نخواهد بود  کند؛ ولي بي توپِ تنيس اختاللي در مسيرِ آن ايجاد مي
اي تشبيه کنيم يا به  احتماالً اگر که گزاره را برعکس کنيم و خود را به ذره

هايِ  پذيرد از بازنمايي  ذره که پيشرويِ آن مداوماً دگرش مياي  توده
اتي که هر لحظه از هستيِ يِ تجربي اي، از نگاه ديگري و از مجموعه لحظه

اي که بر معنايِ  ثباتي که هرگز برطرف شود بي ما پود آن است، بدون آن
  .کند وجود ما سنگيني مي

  
ــ که چه بسا بهتر باشد در » ابهامِ کوانتيمي«ترانسترومر از اين 

 شميناميده شود ـــ، » ثباتيِ ذهني بي «١٢کاربردش بر واقعيت درشتواره
 خود ، در پنجاه و هشت سالگي،١٩٨٩ارد آنگاه که خود در سالِ  د قوي

 به | به درازايِ چند دقيقه |حجمي از زمان «: کند را چنين توصيف مي

 ٨ 

به «کند  در جايي ديگر خود را تشبيه مي. »١٣پهنايِ پنجاه و هشت سال
. »١٤کند  به قلبِ تپان در جنگل حمل مي نمايي که دونده يِ قطب عقربه

کند که در   از خود را مطرح مي١٥يِ چهره تک ر اين، فکرِ اين افزوده ب
مرد «او رسم شده است آنگاه که خود را همچون ِ  حرکت زدودگي

ي اعظم، درست برايِ زيستن در اين  ، شايد در استخدامِ يک حافظهنامرئي
ثباتي را نيز مطرح  ولي او پيامدهايِ اين بي. کند تعريف مي» ١٦...دم
گردد که خود مسخ  يتي پديدار مييِ ذهن ر واقعيت فقط در آينهاگ: کند مي
يِ گذرا ها موقعيتفقط . پذيرد شود، بنابراين جهان عيني خاتمه مي مي

هايي که در آنها مالقات آنيِ وجود با  مانند، موقعيت پذير باقي مي امکان
نسترومر آن ترا. کند جهان همواره شرايط گفتگويِ آنها را دو باره تعيين مي

يکي از . شوند دو حقيقت به هم نزديک مي«: کند را با قاطعيت تأييد مي
 و آنجا فرصتي داريم تا بشود که بر خود | يکي از بيرون |آيد  درون مي

 که اي  هايِ پياپي هيچ چيزي وجود ندارد بيرون از موضع. »١٧نظاره کنيم
جانبداريِ « ديگر حتي .کند ها اشغال مي يِ ادراک هر چيزي در شعاعِ همه

يي که در آنها »ها جانبداريِ موقعيت«ممکن نيست، بلکه تنها » اشياء
جهان به واقع اين پيچيدگيِ . کند اي بر ما جلوه مي درخششِ اشياء لحظه

چهار ميليارد «: کند چنين تصويرش مي ثبات است که ترانسترومر اين بي
در هر رؤيا . بينند اب ميخوابند و همه خو  همه مي|. انسان بر زمين

 پرشمارتر اند از خود ها  آدميان خواب| ــ کنند ها ازدحام مي ها و تن چهره
 بينِ ديوارهايِ |شود  آوري که ثبت مي کُمديِ سرگيجه«، و دورتر، »ما



 ٩ 

و اين همه | ! هم اينک موجود.  يگانهاي    نسخه|. ها يِ پلک محصوره
  »١٨.زدوده خواهد شد فردا

  
 واقعيت، که شعرهايِ ١٩انرژيِ جنبشيِآيد که مفهومِ  ظرم ميبه ن

اگر . دهند، بايد در اين راستا دريافت شود ترانسترومر آن را بسط مي
غالباً ) با اتومبيل، با قطار، با هواپيما يا پياده(جايي  ِ جابه هاي موقعيت

 ناپايدارِ درآمد نوشتار اند، به اين خاطر است که به چنگ آوردن جوهرِ پيش
 واقعيت، وضعيتدهند و شعرها را سراسر نه از تصويرِ  واقعيت را شتاب مي

کنند،  که يک رويداد خاص را همراهي مي اوضاع و احوالي بلکه از تصويرِ
اين جنبش، در پيکرِ شعر، از . کنند از بروز و زوالِ آن رويداد، سرشار مي

يِ خود، که يکي از پسِ ديگري و هايِ سينماي طريقِ ساختارِ مکررِ سکانس
چنين : شود بر مبنايِ نماهايِ گوناگون ديده شده اند، مضاعف مي

باشيِ ما و نمود متغيري است که اين جهان  ساختاري خود تصويرِ درجهان
شده  اندازِ ثابت مجسم کنيم چشم رسد آنگاه که رها مي از ورايِ آن به ما مي

 که نگاه واقعي » هايِ متحرک چشم نقطه «نظورِم نظري يگانه را به از نقطه
کند اين مسخ را که   ترانسترومر به خوبي ادراک مي.دهند تشکيل ميرا 

چه نوشته شده است  آن«: گويد اش مي درباره. شعر شکلِ آن است
ها   در رتوش خود اند به تنهايي، واژه|شود هر دم، تصويرها  ديگرگون مي

و در پيِ آن خيزابي  يِ متن، غلتد در همه ابي مي خيز|. زنند سوسو مي
 ِ«چشم«جهان به واقع اين گردباد است که » ٢٠...ديگر، و باز يکي ديگر

آن نگاه خود ما است، اين خاستگاه جنبش که آرامش نيز است و بي آن 

 ١٠ 

اين چنين است احتماالً که توجيه . پايان پراکند به بي رود، مي جنبش وا مي
رد بسيار رايجِ تصويرِ لنگر، که شاعر خود را با آن اينهماني شود مو مي
  .دهد مي

  
٣  

  
 فرمولي ٢١يِ پيش، فيزيکدان اطريشي ارنست ماخ در پايان سده

جانبه که  وجودي يک«آميز داشت که گيتي را همچون  شگفت و طفره
توصيف » مکملِ آن در آينه وجود ندارد يا دست کم بر ما شناخته نيست

يِ  اين ويژگيِ تکميل، اين عدمِ ضرورت بازتابيِ خود مشخصه. کرد مي
يِ هر يک از اشياء و موجوداتي هم است که  گيتي است ولي مشخصه

نويسد که همه چيز همزمان  کلمان رسه مي. يِ آنها است گيتي مجموعه
» ابله«. اشياء بيانگرِ چيزي جز خود نيستند. اند» ٢٢منزوي و ناشناختني«

چون هرگز مگر خود نيستند، ولي در شوند اند ضرورتاً در هر تصوير اند 
يِ ارنست  العاده اين شهود فوق. کوشد بازتابِ آنها را فرا چنگ آورد که مي

خواند، به  ماخ ما را به انديشه کردن بر نقشِ مبهمِ تصويرِ شاعرانه فرا مي
اما به راستي چرا . دانند ويژه نزد شاعري که همگان او را استاد استعاره مي

) تصوير(بايد به بازتاب دو چندان کرد چيزي را که واجد آن نيست؟ ايمژ 
 در التين ايماگودانيم معنايِ نخستينِ  تواند بگويد آنگاه که مي چه مي

است؟ شاعر آيا با به کار گرفتنِ » ٢٣يِ يک مرده چهره بازتاب، تک«
ناگزير است  ــ گويند  که جز خود چيزي نميکه دالِ بر اشيائي اند ــ ها واژه



 ١١ 

يِ  جهان را از دست بدهد، يا فقط ناپديديِ آن اشياء را، اين بازتابِ مرده
آنها را پديدار کند که او آنجا به ياريِ تصويرها در کوششِ بهتر شناختنِ 

  آنها است؟
زند آنگاه که  ترانسترومر پاسخي نزديک به شهود ماخ را طرح مي

يِ تصويرهايِ انتزاعيِ گيتي همان اندازه ناممکن اند که  همه«سد نوي مي
تواند  اي نمي او بازتابِ تهي را، که هيچ تصويرِ انتزاعي. »٢٤طرحِ يک توفان

پر  بار عينيِ هر چند هم ناقصِ يک توفان آنجا پديدار گردد، به تصويرِ اين
اين : آيد فته مييي که شعر در گيرِ آن است به گ»دعوا«چنين  اين. کند مي

 است که گويي کافي است ناميده عينيکردنيِ جهاني  دعوا توهمِ مقابله
ها و اشياء  ي کنارزدنيِ اينهمانيِ ميان واژه اين تله. گردد شود تا پديدار 

شود، زباني که از  اما جدالي هم است که عليه زبان پي گرفته مي. است
حادثي بودن جهان و يگانگيِ مفاهيم ساخته شده است، از جوهرها، تا 

 آنگاه امکان . شودسخنشده وارد  يِ زندگي ناپذيرِ هر لحظه بيني پيش
وکاستيِ زبان و فرا چنگ آوريِ جهان به ياريِ اين  اي است در کم گشوده

  .٢٥يِ آن است ورانه ترين مجازِ سخن اي که تصوير کامل پيچِ ذهني
  

يِ اين  ان؛ با ذکرِ همهترانسترومر، سخت فروتن، يعني سخت خند
يواشکي اعالم » ٢٦توان نوشت و نه مسکوت گذاشت چيزهايي که نمي«

چنين آن خللِ باريک را، آن  کند، و اين کرد که اين دعوا را احساس مي مي
تصويرِ شاعرانه . داد سپرد، نشان مي خط فرق را، که شعرِ او بر آن راه مي

که تصوير شيء را در بازتابِ آن فراهم گردد، در لبه بر لبه، آنجا  پديدار مي

 ١٢ 

يِ گفتن و خاموش  آورد، و ضرورت غالب آمدن بر اين ناميسريِ دوگانه مي
  .کند ماندن را بيان مي

  
کند  ء را دوگان مي اين که تصوير استعاره باشد، قياس يا تشبيه، شي

د و دار  ميش  اي که زبان در آن نگه تفاوتي کشد از اين بي ش مي و بيرون
ش با  بالهتکشد از  ش مي نامد؛ بيرون مي» ٢٧قراردادي«ترانسترومر آن را 

دادن يک بازتاب به آن، يعني اين تفاوتي که نگاه ما لزوماً به آن عطا 
بسنده است برايِ نشان دادن اشيائي » قراردادي«چه بسا اين زبان . کند مي

 آنها، يعني طرزِ فاقد سکوت: گيريم که ما برايِ مصارف خود به خدمت مي
اما وقتي . کند مي ها، آشناييِ ما را با آنها نسبتاً مشخص بودن آنها از واژه

تحقّق  به حضورِ آنها اش  و تفاوت واقعي يِ غلظت که ناگهان با همه
هايِ  نه اسم. گردد ، آنگاه دگربودگيِ بنياديِ آنها بر ما پديدار ميبخشيم مي

گونه  همان(کشاند اين مازاد را  يِ ما به ته نمي روزمرهيِ  ها عام نه استفاده
که عملِ نوشيدن نه شکل و نه ماده و نه شفّافيت ليواني را که از آن 

اين مازاد فراخواني است که تصوير به ). کشاند کنيم، به ته نمي استفاده مي
اي  ونهدهد، همان گونه که قابليت اشياء در بيان شدن به گ آن پاسخ مي

نهايت و  ديگر تصويرِ اين دگربودگيِ در آنها است که ما را به بي
تواند  اين حرکت دوگانه مي. کند تا آنها را بشناسيم ناپذير متعهد مي پايان

 واقعيت دادن است؛ پاسخ وآگاهي يافتن تحقّق بخشيدن . ناميده شودتحقّق 
يکي از «شوند، گفتن به اين ضرورت است که دو حقيقت به هم نزديک 



 ١٣ 

وشنود  ، يکي گفتني، ديگري ديدني، و گفت»درون، ديگري از بيرون
  .کنند از فراسويِ جداييِ خود

  
 تصويرِ شاعرانه با بازيِ همانندي و تطابق و سازگاري وحدت

ناپذيرِ  برعکس، در پيچِ خود ناپيوستگيِ کاهش. کند واقعيت را برقرار نمي
کند که بايد براي  دهد، و جهشي را بيان مي  ميها و اشياء را نشان بينِ واژه

اين است معنايِ . استقبال از جهان به بيرون از اقامتگاه خود برداريم
ِء ديدني و بازتابِ گفتنيِ آن مغاکي  بينِ شي. آفريند اي که شعر مي رويارويي

ها بر آنها  هايي که واژه مانده همانند شکلِ خود پرسش هست گشوده
تصويرِ . نامند يابند که مي  آنگاه که خود را متفاوت از چيزي ميآغازند مي

شاعرانه اين شکلِ داده شده به گسيختگي است، فراخوان جهشي است 
در  ها در آنجا جاي دارند آنگاه که يِ معناداري که واژه برانگيخته از فاصله

ان تو اين فاصله را مي. نهد شنوند که آنها را بنا مي خود پرسشي را مي
دهد  اي است که شاعر به آن مي نشدني بيني  ناميد، چرا که پيچِ پيشرويداد

حظّي . ء در نامِ آن پديدار گردد يِ آن شي تا که درخششِ هرگز ديده نشده
اي براي به مقصد رساندن شعر تا به  ترابريواقعي هست نزد ترانسترومر، 

گُسلد و  ان آن را مياي که سرريزيِ با شيبِ تند اشياء ناگه آن لحظه
گستراند در تصويري که يک تزئينِ ساده نيست، بلکه اين شکاف باز  مي

  .٢٨گشايد است در زبان که راه بر معنا مي
  

 ١٤ 

از طبيعت کيهانيِ تصويرهايِ ترانسترومر غالباً ياد کرده اند، اما 
مضمون، و مجازي که . بدون اشاره کردن بر انسجامِ بس بسيارِ آنها

پيونداند، همواره تا به منتها درجه در تقابلِ  نسترومر در بازتاب به آن ميترا
کند، چرا که   معنايي کار مييِ يِ آنها بر اصلِ حد اکثر فاصله رابطه. هم اند

گونه که جهان  همان ــ ٢٩بنياد متفاوت تعلّق دارند هايِ عينيِ به به واقعيت
 اشياِء کارگاهي با هم تفاوت ويژه جهان حشرات، و جهان حيوانات، به

يِ کالني است   و سايه|خزند در مه  ش مي تريلي و واگنِ پشت«: ٣٠دارند
اتومبيلي «. نويسد ، ترانسترومر است که چنين مي»٣١يِ سنجاقک از کرمينه

ماشينِ «؛ »٣٢لرزاند ظروف چيني را  و مي|گذرد از خيابان  سنگين مي
دوزند با  وار مي ها ديوانه سيرسيرک «؛»٣٣بخار، قبراق همچون قلبِ انسان

برند با  اعتماد کردن به محورهايي که ما را مي«؛ »٣٤هايِ خياطي چرخ
 سيصد بار  اي از زنبورهايِ فوالدينِ  در ميان دسته بر شاهراه خود

چه دشوار «، )در کشمکش با باد ناموافقِ توفان(؛ يا باز »٣٥ شده  بزرگ
درنگ  دريافت بي. ، و غيره»٣٦کشيدن يک کرجي است برايِ پروانه يدک

 خواننده را مجبور به گذار از فضايِ معناييِ عظيمي  اين بيشترين فاصله
» نينايافت امکانات دست«تجربه دريابد اين  دارد که به کند، و او را وا مي مي

هايِ متحرک معنايي  خواننده آنگاه پلّه. را که برايِ ژُرژ باتاي شعر است
نوردد مثلِ آن  نهايت درشت بپيوندند، در مي توانند ريز را به بي را، که مي

بر «آمد  کند که پيش مي اي اشاره مي وقتي که ترانسترومر به اين بيگانه
پس، شعر . »٣٧يِ ما رهکُ به تقليد از نيم| شد  سرش کالهي که خم مي

گردد  ، آن گونه که باد ميهايِ تازه همچون تخلخل، همچون تأثيرگذاري



 ١٥ 

کتابي که تصويرِ جهان نيست، . بينِ مناطقِ با فشارهايِ باال و پايين
جويد،  بالد و در آن شرکت مي مضحک است، بلکه چيزي که در جهان مي

هايِ بينِ  د اشياء، بازيِ ارتباطاي از تصاوير براي آمدوش گر، شبکه بستان بده
يعني در حرکتي يگانه، هم و غمِ : آنها، و سرعت بخشيدن به فهميدن آنها

چه گشايش است و به اين ترتيب آرزويِ کمال بخشيدن  بزرگ کردن آن
  . نداشتن است  چيزي که کمالِ آن پايان آن

  
دستگاه شعر همچون ناآگاهي نيز، آزاديِ ناآگاه، چشم پوشيدن از 

. بينند توضيحي، اين موتورهايِ کوچک دو زمانه که ديگران تدارک مي
چه، اگر انعکاسِ تصويرهايِ ترانسترومر اين همه طوالني است، از آن است 

يِ دقيقِ مأموريتي است که شاعر به خود  استعاره يِ خود، که، در تنشِ ويژه
متضاد در آن واقع اند، هايِ  اين تنشِ نسبي، که واقعيت. دهد اختصاص مي
در اختيار داشتنِ ابزاري اين همه : گرِ تضاد کارِ شاعري است در واقع بيان

دادن به  هايِ تا استخوان مستعمل است، برايِ تازگي مضحک، که واژه
دهد؛ مساحت ميانگيني از تن با  پاياني که ما را به جهان پيوند مي روابط بي

بهره بودن  ر است به تصورِ گيتيِ بي حد؛ بيهايِ بدنيِ محدود که قاد توان
گري، اين لُکنت، گويي برايِ شنيدن  جز اين دوگانه از هر امکان ديگري به

کنند  دهند آنگاه که ديگر بس مي و پاسخ گفتنِ عالمتي که اشياء به ما مي
بان شب، نگهباني مجهز به فقط مشعلي در  يک ديده. ساکت باشند

يِ  نمايد ترانسترومر در سراسرِ شبکه ست که رخ ميتاريکي، اين چنين ا
پيوندد، تاريکيِ   به هم ميشان تصويرها در حالي که آنها را با تقابل دادن

 ١٦ 

: همان گونه که در اين بند. کند عظيم و کورسويِ لرزاني که آشکارش مي
درخشد همچون ناوي در   مي| در شامگاه زمستان خزد اتوبوس مي«

 جهان به |ها را   اگر بايستد و خاموش کند چراغ|) (...جنگلِ کاج 
. بان شب ناچيز است به ظاهر نقشِ اين ديده» ٣٨.شود يکباره نابود مي

ها،  ها، سطح ِ عطرها، ماده  متکثّر، متوجههايِ  فراداده، تماماً نگاه گوش
 اي و بوياييِ و شنوايي و بيناييِ هايِ المسه کند اتصال ها، او بسيج مي حجم

 اند، برخي  خود را براي بازسازيِ تراکمِ رويدادهايي که غالباً اگرچه ساده
يِ اين  به شيوه. ست از هزارويک فالت درونيِ آنها در تطابقِ گردشِ گيتي ا

يِ يک  هاي همه گيرد عالمت مي« مردي که، گوش فراداده به شوبرت، 
  .»٣٩پنج سازِ سيمي زندگي را در چند آکورد معموليِ

  
٤  

  
آثارِ ترانسترومر متافيزيکي است دقيقاً از آن رو که پيش از هر 

يِ  چيزي فيزيک است؛ همزمان خوانِشي ظريف از ماده و فيزيولوژيِ تجربه
عبور کند که » اين ناشناسِ بزرگ«يِ  آيد آنگاه که سايه پيش مي. حسي

ويت ، که همن، و همزمان اين ٤٠گيرد گويد از آن نشأت مي ترانسترومر مي
دري «پس، گاهي . ٤١ماند مي خورده باقي ابهام چين ها به آن در ميان مسخ

چه ترانسترومر آن را  آن» نگاهي بيندازيم به گشاييم تا نيم عوضي مي
 آن ٤٣نامد، همان گونه که ژان کريستستومِ قديس مي» ٤٢شناسايي نشده«

نامدني ــ  ادراک ناکردني، به نامدني، لمس چنگ  ــ به٤٤»آکاتالپتون«را 



 ١٧ 

 ٤٥، و دو بوشه»ناممکن«، باتاي »باز«فوآ  ناميد و ريلکه و سپس بن مي
  .»بيرون«

  
کند،   مي ش  که تصويرِ شاعرانه بياناي پايان آفرينشِ کالمي توان بي

ما از طريقِ اين توان به . ٤٦پايان ما با جهان است يِ بي يِ رابطه استعاره
پارگي و هتک . گيرد م که از ما پيشي مييابي ِ آن چيزي دست مي آگاهي

گشايند،   که شعرهايِ ترانسترومر در دلِ پود منطقيِ زبان مياي حرزِ معنايي
دهند تا رها شود، يعني از خود فراتر رود در همان  به انديشه فرصت مي

اي است،  ش بيرونيت ريشه ريزد که براي اي که طرحِ آن چيزي را مي لحظه
يابي، که ترانسترومر به همين دليل آن را فقيرانه  ون از دستبه هرگز بير

نامد ــ بيرون، بدون بازتابِ ممکن، چرا که تنها در کنار   ميشناسايي نشده
  .يِ تنها يِ يک کرانه گرفته 

  
يِ شاعرانه به واقع اين سنکوپِ گشوده در کالم است، آنگاه  لحظه

گيرد، همزمان بازتابِ  دن به کار مي بو ها که کالم توان خود را برايِ آينه
. تابد تمام، و در همان زمان قابي خالي، که بدون آن هيچ چيزي بازنمي

 ٤٧پس ترانسترومر به شاعران قديمِ چيني همچون لي پو، تو فو يا وانگ ويي
آن گونه که . سپردند ماند، به آنهايي که با شعر بر طريقي اشراقي راه مي مي

آورد،  ِ خود را مو شکافانه فرا چنگ مي ِء فراهم در زيرِ نگاهاو حضورِ اشيا
اي است که اشياء در آن واقع اند و به  فرا چنگ آوريِ همزمان خالي

 رسم شده است که به ٤٨هايِ ژاپنيِ به سبک هابوکو يِ اين نقّاشي شيوه

 ١٨ 

شوند و ردّ آنها، دگرگردانيِ نامحسوسِ  سرعت با مرکّبِ چين کشيده مي
بيهوده خواهد بود پيوند دادن . افيت، پديداريِ حضورِ خالي استشفّ

هايِ شاعرانه و تصويريِ ظاهراً اين همه دور از  ترانسترومر به اين واقعيت
ها راه  خود او، اگر که خود او، به حرکت خويش، به سويِ آن واقعيت

پس هيچ . دخوان نمي» درآمدهايي بر سکوت پيش«سپرد و کارِ خود را  نمي
شگفت نيست که شعرهايِ اخيرِ او هايکو باشند، و شگفت نيست که 

اي که غالباً در   آنها و به لحاظ کُنديبودگيِ ترانسترومر، به لحاظ کم
يِ  ي بزند مشابه تجربها  تدارک آنها نقشِ اساسي دارد، دست به تجربه

 او، همان گونه که نزد. ، اين بيداريِ ذن، اين وحي، اين جهش»٤٩ساتري«
يِ بصري پيشي دارد بر  نزد شاعران و نقّاشان ژاپني و چيني، انديشه

 مفهومي، عملِ نوشتن يا عملِ نقّاشي کردن فقط برايِ دادن شکلي يِ انديشه
او . شود آسا و بي شکلِ وجود با جهان وارد کار مي به اين تماسِ برق

ها در اشکالِ ماده  د که واژهکر ترها، در مراحلِ مختلف، احساس مي پيش
اين است معنايِ . ٥٠گيرد  به خود ميخالييِ ظاهري اند که  دهنده نيز نشان

اي که  فاصله: هايِ بيشمارِ گشوده در شعرهايِ او همه حساسِ زدودگي اين
هايِ براي رسيدن به  هايِ برايِ گذار، سکوت اشياء با يکديگر دارند، تونل

يي که ها ِ نوشتار يا زندگي، خالي تعلّق به چندين فصلآنها بينِ رويدادهايِ م
داده در قلبِ هر  و نيز حضورِ اين خاليِ جاي. سپريم  راه ميهايِ آن بر کرانه

يِ هر چيز، شدت سکوتي که کالم خود را به رويِ آن  چيز و فراگرفته
غايت  ترانسترومر تصويري به. ٥١نهايت بندد، تاق از پسِ تاق تا بي مي

آرامشي نيست مگر در درون، «: نويسد دهد آنجا که مي ت و زيبا ميشگف
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هايِ  کند بر جداره بيند، اما جنگ بيداد مي در آبِ آبدان که کسي نمي
  »٥٢.آن

  
 در. شايد برف عظيمِ سوئد او را به استقبالِ اين تجربه برده است

کار ، پاهايِ گوزن حضورِ اين برف را در حالي بر او آش٧٩ماه مارس ـ 
او . کرد شفّاف آن گذارِ حيوان را در خالي حفظ مي يِ نيم  که مادهنمود مي

 |. ناشدني واژه ندارد رام«: نوشت به پيوند دادن آنها، برف و حيوان، مي
يِ  ها اين فاصله ژاپني» ٥٣!هايِ سفيد آن بر همه سو گسترده اند صفحه
ي   در فضايِ بينِ دو شييِ گذاشته خاليما دو صدا را ء يا حت Maنامند  مي .

ها و  شناسد قدرِ اين فضاهايِ بين لحن کمال، مي دان به ترانسترومر، موسيقي
  .شود  از آنجا پديدار ميماها را که سکوت، هيچ،  هايِ بينِ نت سنکوپ

  
ها،  آفرينشِ پيوندگاه.  است اين هنرِ درزها هنرِ شاعريِ ظريفي

يِ در  هايِ عاشقانه خواست رابطه. اخوانيهايِ فر ها، صحنه لوالها، بخيه
هايِ متفاوت، با  رفت و برگشت در زبان، با دلمشغوليِ داشتنِ موضع

يِ  فاصله گرفتن و سپس پيوند دادن ناچيز و نامتناهي، انطباق دادن همهمه
يِ کُنهيِ گيتي، و اين همه در قلبِ معاصرترين  گذرايِ جهان به همهمه

پذيرد، که با اين حال   که، به همين دليل، پايان نميشعري.  جهان٥٤بافتارِ
چه خواهد آمد، و جايگاهي در  پايان هم نيست، بلکه معلّق است به آن بي

  .خوانند يِ آناني که آن را مي يابد تا باز بياغازد به وسيله آن مي
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ادبي و هنريِ فرانسوي، در پاريس معلّمِ شاعر، منتقد ) ١٩٦٣ـ(     Renaud Ego{ـ  ١

او مدتي . يِ شعرِ او است عنوان مجموعه) ١٩٩٥(يِ عدن  فاجعه. ادبيات فرانسه است
مزارِ جيمي هندريکس . در ژاپن و هند و افغانستان و آفريقايِ جنوبي اقامت کرده است

ايِ   هنرِ صخرهو) يِ گيتارنواز بزرگ بلوز و راک نامه و کارنامه ، زندگي١٩٩٦(
، سانيِ مردمِ  ايِ سه يا چهار هزار سالهه ، تحقيقي بر نقّاشي٢٠٠٠(جنوبِ آفريقا 

ها هر چه در  در اين پانويس{؛ }.هايِ او است از کتاب) ها تصوير شده بر رويِ صخره
 هايي  يِ نمونه همه. يِ آن آمده است از مترجمِ اين متن است، و باقي از نويسنده{} ميان
يِ فرانسويِ آثارِ ترانسترومر آورده، از فرانسه به فارسي برگردانده  نويسنده از ترجمهکه 

        }.م.م. شده است و مرتضي ثقفيان آنها را با متنِ اصليِ سوئدي برابري داده است
  : به زبان فرانسه استيِ آثارِ توماس ترانسترومر مجموعهگفتارِ  يِ پي اين متن ترجمه{ـ  ٢

Renaud Ego, Le parti pris des situations de Tomas Tranströmer, in 
Tomas Tranströmer, Œuvres Complètes, traduit du suédois en 
français par Jacques Outin, Editions Le Castor Astral,  Bordeaux, 
١٩٩٦١٩٩٦١٩٩٦١٩٩٦ . }  

  .١٩٩٥، گاليمار، شده ي شعرِ زندگي بيانيهـ اَلَن ژوفروآ،  ٣
يِ شعري است به نثر   نامِ مجموعهجانبداريِ اشياء Le Parti pris des choses{ـ  ٤

 تا ١٩١٩هايِ  يِ سال  ، نوشته)١٨٩٩ـ١٩٨٨(از شاعرِ بزرگ فرانسوي فرانسيس پونژ 
ترين آثارِ شعريِ قرن بيستمِ فرانسه   چاپ شد، و يکي از مهم١٩٤٢ که در سالِ ١٩٣٨

 رمان نويِ او به اشياء پيشتازِ  را به خاطرِ توجه ويژهاَلن رب گريه فرانسيس پونژ . است
  }.داند مي
  }.شناسِ سوئدي دانشمند طبيعت) ١٧٠٧ـ١٧٧٨(کارل ون لينه {ـ  ٥
 زباني ناشناس بر بهها  سنگ نوشتارِ گُلِ« کند از  چنين ترانسترومر ياد مي ـ اين ٦

خورم به  برمي«، )»يِ باز پنجره«(» سبزيِ  چند دوجين لهجه«، )»ها بالتيک«(» ها سفال
هايِ  ، صخره)»٧٩مارس ــ «(»  نه واژه بلکه زبان|. ردّ پاهايِ گوزن در برف
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هايِ  علف}  معبد، در هند و خاورِ دورpagode{هايِ هرز، پاگُدهايِ  جنبشِ علف بي

  .، و غيره)»يِ آبي خانه«(» ...شود هرز، متني که پديدار مي
 اي شده نوشته  ام، پوست  را برايِ آن ساخته» پوست زدوده«،که palimpseste {    ـ ٧

        }. از آن پاک کرده باشند تا دوباره بر آن بنويسند است که نوشته
شده بر گرد يک شهرِ  يِ شهريِ تشکيل يِ گسترده مجموعه    conurbations{ـ  ٨

        }.مرکزي
  .»گالري«ـ  ٩

  .»شوبرتيانا« ـ  ١٠
گذارِ فيزيک  بنيان) ١٩٠١ـ١٩٧٦(ن آلماني فيزيکدا    Werner Heisenberg{ـ  ١١

        }.١٩٣٢يِ نوبلِ فيزيک در سالِ  کوانتيمي و برنده
        }microscopique در برابرِ ريزواره  در برابرِ ريزواره  در برابرِ ريزواره  در برابرِ ريزواره macroscopique{ـ  ١٢
   .» يِ شب روزنامه«ـ  ١٣
   .» بازگشت«ـ  ١٤
  .}پرتره    portrait{ـ  ١٥
که تأکيد }  جاهايِ ديگريِ نويسنده؛ و نيز در همه{من ام (، »شبِ ماه دسامبر«ـ  ١٦
  .)کنم مي
   .» درآمدها پيش«ـ  ١٧
        .)کنم من ام که تأکيد مي(، »همايشِ رؤيا«ـ  ١٨
  }cinétique{ـ  ١٩
   .» اي کوتاه هنگامِ کنسرت اُرگ وقفه«ـ  ٢٠
        }.و فيلسوف هم) ١٨٣٨ـ١٩١٦( { { { {Ernst Machـ  ٢١
(  کلمان رسه {.١٩٧٧، مينويي، يِ بالهت واقعيت، رساله ، Clément Rossetـ  ٢٢

  .}نويسنده و فيلسوف فرانسوي ) ١٩٣٩ـ
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روييِ دو موجود  نمايد، چرا که رويا يِ جفت بازمي ـ الهامي مشابه است که اسطوره ٢٣

  .يکسان بايد لزوماً با نابوديِ يکي از آنها به نتيجه برسد
   .»  اي کوتاه هنگامِ کنسرت اُرگ وقفه« ـ  ٢٤
يِ بزرگ  نويسنده) ١٩١٠ـ(Julien Gracq {ن گَرک ، ژوليهاي باريک آبـ در  ٢٥

يِ  براي من، رازهايِ برمال شده«: کرد اين دعوا را به اين گونه تعريف مي} .فرانسوي
هايِ  در هر کوششي برايِ روشن کردن پديده(...) زبان به هيچ عنوان از آن شعر نبود 

تا هر وقتي که اين جهان همچون  شعري، دعوايِ انسان با جهاني که او را در بر دارد ــ
تواند در   ـــ، دعوايي که شعر به بنياد در آن ريشه دارد، نميچيزي عيني محسوب شود

        .)کنم من ام که تأکيد مي(، ».اي سوميِ کنارزده به نظر بيايد هيچ لحظه
  }lamento: عنوان التين { .» زاريدن«ـ  ٢٦
از [تر  هايِ نگاه قراردادي زبان و شيوه«نوشت که  ، ترانسترومر مي١٩٧٧ـ در سالِ  ٢٧
هايِ عيني و کامالً  دهند که جهان را به کار بگيريم، که به هدف به ما امکان مي] شعر

هايِ هستيِ ما، به بيهودگيِ آنها پي  ترين لحظه ولي در مهم. مشخصي دست بيابيم
يِ  اوتن در شمارهيِ ژاک    و ترجمهUj Iraشده در جنگ مجارستانيِ  ؛ چاپ»بريم مي
  .١٩٩٥ جنگ جنگل، نشرِ کاستور آسترال، ژوئنِ ١٥
. است» ترابري«به راستي } استعاره {métaphoreيِ  ـ نخستين معنايِ واژه ٢٨

کشي را ديد که با حروف بزرگ بر آنها  هايِ اسباب توان در يونان کاميون وانگهي، مي
  .»MÉTAPHORE«نوشته شده است 

Kjell {ـ شل اسپمارک ٢٩  Espmark) نويسِ سوئدي شاعر و رمان) ١٩٣٠ـ( {
هايِ برتون و  يِ بزرگ ادبيِ ترانسترومر قرائت متن کند که نخستين تجربه يادآوري مي

، برتون همچون مانيفتست سوررئاليسمخوب، از همان . ها بود شعرهايِ سوررئاليست
 Pierre Reverdy{ي يِر رِوِرد پنداشت اين سفارشِ پي فکري از آن خود مي
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داده  يِ دو واقعيت نزديکي ها هر چقدر رابطه«را که } )شاعرِ فرانسوي) ١٨٨٩ـ١٩٦٠(

  ».تر است دور و دقيق باشند، تصوير قوي
يِ  آوري همزمان شهود دقيقي است از رابطه يِ جهان حيواني و جهان فن ـ مقايسه ٣٠

        .پيوندد بسامد تقليدي که دومي را به اولي مي
   .» ترافيک«ـ  ٣١
         .» مرثيه«ـ  ٣٢
  .»ها بالتيکي«ـ  ٣٣
  .همانجاـ  ٣٤
  .»شوبرتيانا«ـ  ٣٥
  .»تندباد ايسلند«ـ  ٣٦
  .»مردي از بِنين«ـ  ٣٧
  .»هايِ زمستان ورد«ـ  ٣٨
  .»شوبرتيانا«ـ  ٣٩
  .»ها ناقوس«ـ  ٤٠
حتملِ يِ نام کند به اين مصادره ، ترانسترومر اشاره مي»يِ با تفسيرها چهره تک«ـ در  ٤١

  :ناگهانيِ من
  ها پيش چه ام من؟ مدت«

  شدم به  نزديک مياي کامالً  چند لحظه
  .من، چه ام من، چه ام منچه ام 

  ،افتاد  ميمنم به  اما در همان لحظه که چشم
  شد و سوراخي باز ميمن شدم  گُم مي

  .» در آن، مثلِ آليسکردم و سقوط مي
  .}slow wormروه، به انگليسي اُ    orvetبه فرانسه {، »مارمولک کور«ـ  ٤٢
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پرداران  ، از نظريه) ميالدي٣٤٤حدود  ـ ٤٠٧(    Saint Jean Chrysostome{ـ  ٤٣

  }.کليساي يوناني
  }.ي يوناني در توصيف خداا  واژه» akatalepton«{ـ  ٤٤
ديگر .). ، از شاعران بزرگ فرانسه١٩٢٤ـ٢٠٠١ (André du Bouchet{ـ  ٤٥
فوآ و ژرژ باتاي ــ به گمان من شناخته شده  عبارت ـ ريلکه و ايو بنهايِ آمده در اين  نام

  }.اند و محتاجِ معرفي نيستند
باز . توانند پيش از هر چيز عملِ ما باشند ها مي آموزيم که واژه چنين مي اين«ـ  ٤٦
ه به هايِ به اصطالح کالميِ آنها ک پايان تداعي يِ بي يابيم که توان بودن آنها، آينده مي
  ترين چيزهايِ واقعي پايان ما با اندک يِ بي يِ رابطه دليل موسوم اند، جز استعاره بي

نامحتمل ، در »عمل و جايگاه شعر«فوآ،  ، ايو بن»نيست، طبيعت ذهنيِ هر چيزِ عميقي
  .١٩٨٠، و جستارهايِ ديگر، مرکور دو فرانس

Li{ـ  ٤٧  Po) ٧٦٢ـ٧٠١( ،Tu Fu) ٧١٢ـ٧٧٠( ،Wang Wei) ٧٦١ـ٧٠١ .(
  }. ها به ميالدي است يِ سال همه
اي از   ترجمه کرد، شاخهپاشي مرکّبتوان آن را  يِ ژاپني، که مي  واژهhaboku{ـ  ٤٨

 Sesshuسازي است، و نقّاشِ بزرگ سسشو تويو  سبک نقّاشيِ مرکّبيِ ژاپني و منظره

Toyo) گذارِ آن است پايه)  ميالدي١٤٢٠ـ١٥٠٦.{  
 ترجمه کرد، در آيينِ بينيِ فردي روشنتوان آن را به  اتري، که ميس» satori«{ـ  ٤٩

  }.يِ شهودي است ذن هدف روحاني و تجربه
سرو ايستاده است، «: ٥٠هايِ  ، چاپِ سال»شود روز واژگون مي«چنين در  ـ اين ٥٠

 |. يِ کوه کشد در سايه مورچه شعله مي.  دندانه دندانه|نمايِ ساعت،  همچون مکان
  ». به پيش رفتن آغازيد |يِ ابرها، آرام ارابه. و سرانجام! رندگانجيغِ پ

  .»هايِ رومي تاق«ـ  ٥١
  .»ها بالتيکي«ـ  ٥٢
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  »٧٩ماه مارس ـ «ـ  ٥٣
  }texture{ـ  ٥٤
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