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ديويد بال است بر »ِ درآمد«يِ  ترجمه آيد، در اينجا مي چه آن

چهار  .به انگليسي ترجمه کرد و هانري ميشو برگزيد او خود از که شعرها و نثرهايي
ياد از اين کتاب ، فضايِ اندرونيِ  هايِ خودم در آغازِ ترجمه در يادداشت سال پيش،

يِ  هايِ اصليِ برگزيده را در ترجمه هايي از متن گاهي بخشگرچه  ديويد بال .مه بودکرد
افزوده بر آن، اين صفحه و  ٣٤٢ دراست فراهم آورده   يکتاب حذف کرده،  خود

 يادداشت نيز ، وآمده است ]٩ـ٢٤[ XXIVتا  IXهايِ  در صفحه که ،»درآمد«
 »ميشو فرانسويِ« با عنوان ]٣٤و  ٣٣[ XXXIVوXXXIII  يِ   در دو صفحه اي جداگانه

اما  ،ام ليسي ترجمه کردهاز انگ را اينها .آورم او مي»ِ درآمد« يِ که من آن را در دنباله
ز فرانسه ، مستقيماً ااست آورده خود»ِ درآمد«در از ميشو  اوهايي را که   يِ نمونه همه

  به فارسي برگردانده ام.
يِ ها نمونه منبعِ )گيرم خرده بر او نمي، برايِ منسفانه متأ( سفانهديويد بال متأ

دانست  چه مي او .است هنياورد، يِ صفحه با شماره ويژه به را دقيق، يعني انتخابيِ خود
از ترجمه  خوش ندارد چندان که ترجمه خواهد کردکسي  را ش»َدرآمد«روزي که 

هايِ جداگانه  کتاباز  تماماً آن هم( ها در ذکرِ دقيقِ منبع اين کمبود .ترجمه کند
 زندگي را اندکي بر منِ دشوار کرد. )آنها و اغلب چاپِ نخست يِ ميشو شده چاپ
 ست  ها مترجمبرخي از هايِ  از خودسري دور بهو قيق د اغلب ديويد بال هايِ ترجمه گرچه

که  نيامدم  دلَسرانجام  ،پندارند که خود را برتر از صاحبِ اثر و اصالً مالک کارِ او مي
  هايِ ميشو را از انگليسي به فارسي برگردانم. متن

 با صرف وقتي هبه من امکان داد ک ميشوهايِ  متن با ِ من آشناييخوشبختانه 
يِ  را يکي يکي در مجموعه ها يِ نمونه همه گاهي هم نه چندان اندک، ،کمابيش اندک

  از رويِ ترجمه   بيابم و مستقيماً از فرانسه ترجمه کنم تا ترجمه سه جلديِ آثارِ ميشو
فضايِ  در ويژه به ،از ميشو من هايِ  ها در ترجمه ز اين نمونهنکرده باشم. چند تايي ا

جا خواهد آورد.  ها را در اينجا آورده ام که خواننده البد به آمده اند و همان ،ندرونا
 ها، چنين در پانويس هم و رده،هايي که ديويد بال از ميشو آو نمونه هايِ در ذکرِ منبع پس

ص. (=  ،ج. (= جلد)). يِ آثار مجموعه(=  م. آ.[گونه  هايِ ريزتر به اين هر جا که عبارتي با حرف

 ساده کردن کارِيِ من است و همه، برايِ  هست، افزوده صفحه)، م.م. (= محمود مسعودي)]
بسيار معتبرِ هانري  يِ آثارِ مجموعه، فقط به نيز يِ کنجکاو خواننده کارِ شايدو  ،خودم
هايِ خودم آورده  يِ کاملِ آن را بارها در ترجمه نامه (که شناس چاپِ گاليمار ،ميشو

در   شده ، چاپ و بازچاپهايِ بس بسيارِ جداگانه دهند، نه به کتاب زگشت ميبا ،ام)
در آنها داده با هم  ميشوکه اغلب به سببِ تغييرهايي که  ،هايِ گوناگون ها و دهه سال

 است انجام داده ناگزير (کاري که ديويد بال اصالً ناياب اند شها فرق دارند و برخي
  آورد). که او کتابِ خود را فراهم هنوز منتشر نشده بود  ميشو يِ آثارِ مجموعه که چون

در ، و هر جا که سه نقطه ... را حذف نکرده ام ديويد بال »ِدرآمد«هيچ جايِ 
هست (که يعني واژه و عبارتي حذف شده است)، از خود ديويد بال » درآمد«اين 

را ترجمه کند، و من است، نه از من، که به مالحظات شخصيِ خود مفيد ندانست آنها 
»ِ درآمد«هايي که او برايِ  از ميان پانويس م.ا را محترم شمردههم اغلب انتخابِ او 

مطلبي  ها زبان برايِ فارسي خود نوشته است، آنهايي را ترجمه کرده ام که به نظرم
هايِ نخست  هايِ من و او با حرف پانويس .، و بيشترِشان چنين بودندخواندني داشت

او پس از اين  برايِ من. ]م.م.[ها مشخص شده است: د.ب. برايِ ديويد بال، و  نام
هانري ميشو  يِ نوشته» هستيهايي چند از پنجاه و نه سال  گزارش«يِ  ، ترجمه»درآمد«

يِ من از  که ترجمه ،]٢٤ـ٣٠[ XXXتا  XXIVهايِ  صفحه در ،آوردهرا در کتابِ خود 
ز هشتاد و پنج يِ روبِر برِشون ا اي نوشته دادنامه ه با رويآن، از فرانسه به فارسي، همرا



» نشرِ پرتو،«در ، چند از چند سال هستي هايي گزارشيبا عنوان  سال زندگيِ ميشو، و
 هايِ پشتيبانگزاري از دوستان و  هايي را به سپاس چنين صفحه او هم منتشر شده است.

با وقت  ،يِ آنها را صاص داده که ترجمههايِ ميشو اخت خود يا به چگونگيِ انتخابِ متن
از  برخيدر آغازِ  م.زبان مفيد ندانست يِ فارسي برايِ خواننده ،دارم من اندکي که

از  کمتر حتياغلب و   صفحه نيمگاهي ، کوتاهي يادداشت نيز هايِ کتابِ خود بخش
، ٢٤١، ٢٣١، ٢٢٥، ١٩٣ ،١٦١، ١٤١، ١٠١، ٩٥، ٨١، ٤٣، ٢١، ١هايِ  [در صفحه نوشته است ،اين

 ، واند در بابِ بخشِ انتخابيِ خود او از کارهايِ ميشو  هايي که توضيح ]٣٠٧، ٢٩١، ٢٢٥
 ،هم کتاب باقيِ ندارد.   برايِ خواننده سود چنداني يِ ميشوها يِ آنها بدون آن متن ترجمه

از آنها در  برخيهايِ ميشو است که  متن انگليسيِ يِ ترجمه ،هايِ او گذشته از پانويس
ه فارسي فرانسه بزبان از  بايد، نوشتن ندارد، هم را آنهايِ ديگرو هست  فضاي اندرون

  د، نه از انگليسي.ترجمه کر
 Smith Collegeدانم که در کالجِ سميث  متأسفانه بيش از اين از ديويد بال نمي

ادبيات تطبيقي بوده،  استاد زبان فرانسه و ماساچوست Northamptonنِ شهرِ نرثَمپت در
 شاعر است، و همسرش نيکُل بالنيز شده است. گويا خودش  بازنشسته ٢٠٠٢و در 

گليسي (آمريکايي) ترجمه حدود ده کتاب از فرانسه به ان تا کنون مترجم. ديويد بال هم
من تنها همين يکي را از او خوانده ام. در پشت جلد کتاب آمده است  کرده است، و

 Aldo andيِ اَلدو و جين سکاليونيِ  يِ جايزه برنده١٩٩٦يِ او در  ين ترجمهکه ا

Jeanne Scaglione مدرن  انجمنِ زبان ِModern Language Association 

(MLA) يِ  هست، در زمينه  شهرِ نيويورک که در ،شده است. اين انجمنِ آمريکايي
 از دهد که هايي مي جايزه را به ترجمه ست، و اين ترجمه دارايِ اعتبارِ دانشگاهيزبان و 

  .علمي برخوردار اند يِ کارِ  و شيوه ارزش و يِ دقّتباال سطحِ
  

  م.م.
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 ديويد بال
  
  
  

  درآمد
  
  
  
  

يِ بيش از  در سنِّ هشتادوپنج سالگي مرد. او نگارنده ١٩٨٤هانري ميشو در 
 ها ياشيِ خاطرات، و نقّ ها، جستارها، روزنامه سي کتابِ شعر، شعرهايِ به نثر، روايت

ر او به طور گسترده د تابلوهايِهايِ او به تقريباً ده زبان ترجمه شده اند،  بود؛ نوشته
گاه او در ادبيات  بيشترِ مرکزهايِ هنريِ اروپا و اياالت متحد عرضه شده اند. جاي

  کردني بود. ميشو تنها ماند. دشواري مشخص جهاني و هنر استوار و اما به
را به جنبش و سنتي او کوشند  ميوقتي شناسند،  را ميميشو آنهايي که کارهايِ 

دي در هايِ فر رسند، بلکه به صفي از چهره ن نميهايِ شاعرا پيوند دهند، به مکتب
ات و هنر: کافکا، ژِرادبيل کله، رابله٣، سوئيفت٢، گويا١شم باو گه٤، پ گاه ... غرابت

در يک رده قرار داده شود (منتقداني ها]  گرا [فراواقعها  سبب شده است که با سوررئاليست
بگذارند)، اما او هرگز از  يک جايي کنند حتماً بايد او را در هستند که احساس مي

شده  ، نه تداعيِ آزاد، نه کوششي بيان٥يِ دلربا نازهتکنيک آنها استفاده نکرد: نه ج
رنگ «اي مثلِ مالِ آندره برتون  جملهطورِ مجرد برايِ ويران کردن سنت و منطق.  به

هايِ  : آرامشِ آهکاندتاري مي ترين نفَسِ آخر را اي تا حتي کم هايِ افسانه رستگاري

 ٢

کوشد جهان پرخطر و  توانسته توسط ميشو نوشته شود، که مي هرگز نمي ٦»نسبي
 جادوييِ خود را تا حدّ ممکن روشن و عيني ترسيم کند. چه در شعر، نثر، مرکّبِ چين

ه در يِ نوعي نظري هايِ شگفت او نتيجه ، چه در نقّاشي، بينشدر متن. م.م.]» مرکّبِ هندي[«
او اند. به يک معنا، او در  درونيِهايي از فضايِ  هايِ هنر نيستند: پيام بابِ ويژگي

  ٧ها فقط آرزومند آن بودند. زيد که سوررئاليست مي  قلمروي
 کند او را چنين توصيف مي ٨ري، هيچ برچسبي برايِ او. جان اَشبهيچ گروهي

وجداني بيدار  اامحتي يک نويسنده،  زحمت يک نقّاش، به زحمت به«
]conscience[ اس ـــحس  ترين جوهري که تا کنون يافت شده است برايِ ثبت

يِ کافي سرکش و  به اندازه ؛»لحظه به لحظه ز وزندگيِ روز به رو دارِ نوسان اضطرابِ
ستايش شود (او  ٩رگن گينزبايِ شصت از سويِ شاعري همچون اَلَه تا در سال ،معتاد

 ١٠سالر يس مافرانسوي  رپِيِ  خواند)، و از سويِ ستاره مي» نابغه«و  »استاد«ميشو را 
MC Solaar از سويِ  تا هايي بسنده درخشان گرِ داستان آفرينش؛ هايِ نود در سال

آثارِ او در ادبيات («شود  تحسين Jorge Luis Borgesخورخه لوييس بورخس 
  ؟ميشو کي بود ؛»)همتا ندارد يِ ما زمانه

ست  جايِ مناسبي» ونه سال هستي ي چند از پنجاههاي گزارش«يِ خود او  نوشته
د که نتوان نهايي از او باش وجويي برايِ يک پاسخ، هرچندکه جنبه برايِ آغازيدن جست

بود (انزجارِ بسيار  زيدهگ مثالً، گرچه شخصي بسيار خلوت به آنها پِي برد. متن آناز 
 ويژه دوستان اهلِ ادب و داشت از دوستان ــ به اي هشت که از او عکس بگيرند)، حلقدا

...» شي چندگزار«ها در  برخي از تاريخ .١١هنر ــ و مردي بود بسيار مباديِ آداب
(شاعر همچو   ست وار ادبي تکّه و افسانه تنها تکّه نادرست اند؛ تصويرِ به دست داده نه

بينيم که اين سرکشِ  ، مي١٩٣٥ر آميز است؛ مثالً د جا و طفره )، بلکه جابهوتنها يکّه
کند؛  که ميشو خود را تصوير کرده) يک جنگ ادبي ويرايش مي کلّي ناسازگار (چنان به

  خواند. چيزي که با اين تصوير نمي



 ٣

از  گوياييشرحِ بسيار شخصي و » هايي چند از پنجاه و نه سال هستي گزارش«
دانست؛  ديد و چه مي را چگونه ميکه ميشو خود  مبنا اين است بر ١٩٥٨زندگيِ او تا 

هايِ  گونه که داستان  دهند همان پاسخ مي» کي ام؟«در واقع، به پرسشِ 
دهند. شايد بهترين راه به دست آوردن گزارشي از کارِ او  نگارانه انجام مي خودزندگي
دادهايي در يک زندگي،  روياز باشد ــ يک روايت، نه  نندهيک خوا پندارِاز خاللِ 

دانم و چگونه او را  چه من از ميشو مي يک اثر، بر اساسِ آن در طرحِ بنياديِاز که بل
  بينم. مي

کند ـــ بيش از بيشترِِ مردمان  بگوييم که انساني از همان اوان کودکي احساس مي
زاده شدم...  يدهسوراخ(«در توخالي و ضعيف است ـــ که چقدر شکننده است، چق

سوراخيده زاده «[») محصور ام... خود را بر ستوني غايب بنا نهاده ام تهيِ ش، ميان َ پذيرم مي

و  غيرچنين، که چقدر مت کند، هم مي احساس ]. م.م.١٨٩ص. ،١ ج.. م. آ.، اکوآدور، »شدم
کوشد خود را از اين احساس  پذير است (کي ام؟ اين ام؟ آن ام؟)، اما نمي دگرگوني

  کند : د ميعکس، بر ارزشِ آن تأکيخالص کند؛ بر
  

  شايد ساخته نشده ايم برايِ تنها يک من. در خبط ايم دل
ش. (اينجا، همچو هر جايِ ديگر، خواست،  ببنديم به

  کُننده).  چيزکُننده و قرباني بي
مگر يک  من. .يک من نيست. ده من نيست. ١٢(...)

  .وضعيت تعادل نيست
  

  ]. م.م.٦٦٣ص. ١ج.، آ. م.[ )١٩٣٨، پلومگفتارِ  (پس

  
 ــبالغ ــ(« بماسد ،بودن در جهان يِ  شيوه يک ،بالغ هويت يک درپذيرد  نمي
، ٢ج.، آ. م.، گذرها، »کودکان«[ »)يگانه وضعيتيهايِ جزئيِ  مرده: اختالف ــــتماميده 

 ٤

اويي که به اين جهان تن («منفعت  يا، برايِ ثبات کند اقدامپذيرد  ؛ نمي]. م.م.٣٠٣ص.
 .]. م.م.٤٦٣ص. ١ج.، م. آ.جنبد،  شب مي، »به سويِ آسودگي«[ )»سازد. نمي  نهدهد، در آن خا نمي

) هم دروني ١٩٣٣، اي در آسيا وحشي؛ ١٩٢٩، اکوآدورکند، هم بيروني ( سفر مي
» آنها«چه  شدن از آن خالصويژه برايِ  کند به ؛ و غيره)، اما سفر مي١٩٤٨، ديگرجا(

ش  اخراج کردن وطن«کرد به منظورِ  ، سفر ميگفتاو خود  گونه که همان خواهند. مي
رغمِ او از فرهنگ يوناني يا  چه در او و به ش، و آن هايِ از همه نوع از خود، وابستگي

، آ. م.[») هايي چند... گزارش(«هايِ بلژيکي  رمي يا ژرمن بسته شده است يا از عادت

  کند: يِ غربي را رد مي، هنر، و موسيق١٣. آموزش، فلسفه]م.م. .CXXXIII. ص ١ ج.
  

کننده است. هيچ گردشِ آزادي. ازِتان  ها کسل خواندن کتاب
شود که دنبال کنيد. راه کشيده شده است، يک  خواسته مي

  طرفه.
  
  ]. م.م.٣٣٢ ص.، ٢ ج.، م. آ.[)  گذرها، در ١٩٥٠،»خوانش(«
  
  

ديروز موسيقيِ اسپانيايي گوش کردم. ديگر اثري رويِ من 
ي برايِ لذّت بردن يا ونگ زدن چند نفري. ندارد. موسيق

اي است برايِ پرسش  خواهم... موسيقي چيزي که من مي
يِ  کردن، برايِ وارسي کردن، برايِ نزديک شدن به مسئله

  هستي.
  
 ص.، ٢ ج.، م. آ.[ ١٤) گذرهادر  ،١٩٤٩، »هايِ اوليه احساس(«

  ]. م.م.٣٤٢
  



 ٥

 
» وحشت گرِ  ياييِ وسوسهانوسِ درف«کند،  چنين شديداً احساسِ اضطراب مي هم

 »خستگي، خستگي« ،خشم، و باالتر از همه ،]. م.م.٤٤٤ص.، ١ ج.، جنبد شب مي، م. آ.[
  ... چه به سرش خواهد آمد؟م.م.] .٥٧٦و  ٥٧٤، ص. ١، ج. م. آ.، »آهستيده[«

رنجور توصيف خواهد  همچو روان نوميدانه يک امکان آشکار اين است که او
توانند بگذارندش  يِ خودش يا ديگران (مي ـــ به وسيله معلولنه، و شد، يا ديوا

دارد، و تازه استعداد  بصرييِ زباني و  العاده تيمارستان). اما اين مرد استعدادهايِ خارق
 کندوکاوچه اوست، جور بودن با آن،  چسبيدن به آنمحکم تري دارد برايِ   العاده ارقخ

يِ    که ديوانه اويي «د که خطر در آن است که چنين نکند: آي آن. به نظرش مي ندکر
، ٢، ج. ها رو به چفت، »هايِ دانش برِش«، م. آ.[ »ميرد. کند، بدون صدا مي خود را پنهان مي

هايِ خود  هايِ خود را رانده است با فرشته اويي که ديو «يا برعکس،  . م.م.]٤٦١ص.
آغازد به نوشتن و نقّاشي  با اين در ذهن، مي .م.]. م٤٦٥ص. ،جا همان[ »دهد. آزارِمان مي

  کردن.
ئاليزم سوررِ ، يا]گرايي واقعيت[ رئاليزم نگرانيِترين  بدون کم

هايِ کوچک عجيبي پديد  ، حکايتادبي طرزِهرگونه  ، يا١٥]گرايي فراواقعيت[
و  تخيلي هايِ مخمصه، تصويرهايِ ١٧در شعر يا نثر يا نقّاشي» ها پديداري«، ١٦آورد مي

گرايِ سفرهايِ عجيب  واقع اعتنايي با بيهايِ  ، توصيفتخيليهايِ  ها و خواسته آفرينش
شعر برايِ «چند ، و ها بختي شوم، »ها عزيمه«(هم واقعي و هم خيالي)، و باالتر از همه 

د ) ــــ شعرهايي قوياً آهنگين، شعرِ آزا]. م.م.٤٤٢ ص.، ٢ ج.، م. آ.[ ميشو (عنوان» قدرت
  ست: يِ چي روشنيِ بيشتر ببينيم که در باره توانيم به اينجاست که مي». چکّشي«

  
يِ توان، همچو هجوم با قوچِ دژکوب،  ، واکنش با همه  عزيمه

گاه رنج و خاطرِ  در خود جاي .ست شعرِ راستينِ زنداني
توان جا انداخت، يک خشونت  مفتون، يک چنان شوري مي

ها، که شرِّ  ِ واژه زني جفت با چکّش مندي، هم چنان شکوه

 ٦

شود با يک گويِ اثيري و  گزين مي شده جاي رفته حل رفته
  وهوايي محشر! شيطاني ــــ حال

 ص.، ١ ج.، م. آ.[ )١٩٤٥، ها ها، عزيمه آزمونگفتارِ  (پيش
  ]. م.م.٧٧٣

  
چو اند: هم  راستي کارهايِ جادوئي به برايِ ميشو (و برايِ بسي خواننده)اينها 

 چيبدواً  ،»ابتدايي«هنرِ مردمان برايِتوليد شده اندي زبرايِ به انجام رساندن ، 
  ]. م.م.٧٧٤ ص. جا، همان[ »يِ جهان متخاصم. شکست آوردن بر نيروهايِ دربرگيرنده«

را به کار  ها که شاعر واژهبستگي دارد اي  يِ اين شعرها به شيوه»جادو«البته 
صراحت اذعان  به ،هايِ آن يکي از شکلبرايِ دست کم  ،و خودگونه که ا همان رد،ب مي
زني،  زني، چکّش ، اين است پيش از هرچيز، چکّشبختي شومبرايِ جادويِ «د: کن مي

، به اما به تعبيري .]م.م.. ٣٥٥ .ص ٢ ج.، م. آ.، گذرها، »ها بختي شوميادداشت بر «[ »زني. چکّش
بدبينيِ بنياديني او باشد.  بودن هنرِ زيبا ميشويِ کارهايِ  همههدف آيد که  نظر نمي

 يشناخت زيبايي نسبت به هر زبان. نوشتارش در واقعنسبت به زبان زيبا دارد، 
]aesthetic[  بلکه (او از نگاه) گرانهنمايشنيست ]performative[ هنرِ او  ا ست. هدف

مقابله کردن با آن  بدي و جهت دادن نيرويِبيند،  ست که او مي نشان دادن چيزي
داده ديگر   د ديگر واقعي نباشد. زندان نشانچه که واقعي بو نويسم تا آن مي«است. 

کمک کند به ديگران شايد اين  . م.م.]٣٤٧، ص. ٢، ج. گذرها، م. آ.[ »زندان نيست.
  کرد: اوگونه که به  همان

  
 م... َ را از سرِ بهداشت نوشتم... برايِ سالمت» هايِ من ملک«

کل از  آيد به که به نظر مي اي اين کتاب، پس اين تجربه
خودخواهي پديد آمده است، حتي تا به آنجا خواهم رفت که 

در  ست چنين، عملياتي ا به حدي که اين ست... بگويم اجتماعي
آيد که بايد سودمند باشد برايِ  رسِ همگان، و به نظر مي دست



 ٧

ها و  ديده ها، ستم هها، بچ ها، بيمارها و بيمارگونه ضعيف
کش،  سازان رنج خيالناسازگارهايِ از همه دست... اين 

گونه دست کم برايِ آنها  خواهم به اين ناخواسته، هميشگي، مي
  سودمند بوده باشم.

  
 ١ج.، م. آ.، جنبد شب ميدر [ )١٩٣٤، هايِ من ملکگفتار،  (پس

  ]م.م.. ٥١٢ و ٥١١.ص
 

  ابتدا توسط برخي، و سپس بسياري.و تحسين شد، بازشناخته در واقع او  کارِو 
به  هستي جهان کارِ خود و بر آشکارا خواهند تا ميشود، از او  مشهورتر که مي

. او کند چنين مييِ خود  هايِ شاعرانه گويه ، و او در جستارها و گزينتأمل بپردازد
با  ايِ مدتي تقريباً ده ساله، و برها، نقّاشي و مرکّب و مداد با استفاده از واژهويژه  به

جنباييِ  ـــ آگاهي و هنرِ غربي يِ زده  يِ واپس در جنبه کندوکاوبه  ،زا مخدرهايِ توهم
 .دهد ادامه مي ـــ 'خود'انگيز و چندپارچگيِ  خوف

ست:  نپذيرفتني هايِ ديگر از راهپردازد که  مي چيزي  آن چنين به بررسيِ او هم
يِ کوتاه را از جستاري بر موسيقي  . اين قطعهاست ناتمام وخصوصي  و احتمالي چون

  بخوانيد:
  

شود، که در آفريقا  زحمت شنيده مي سازي هست که به
نوازند تنها برايِ خود در کومه، يا در بيرون بدون مزاحمت  مي

برايِ ديگري يا به سويِ خود کشيدن او. ابتدايي، کهن، 
ه، به دست آهنگرِ دهکده، ، آزادانها ساخته گويي بدون قاعده

ش است)، هرگز دو تاشان شبيه هم، که به هيچ  َ سانزا (اسم
به هيچ گامي از موسيقي  دهد، تن نمي يِ اندکي مداوم  نغمه

  وابسته نيست.

 ٨

کهن. موسيقيِ زمزمه، برعکسِ موسيقيِ رقابتي، تأليفي. سازي 
يِ  برايِ آرامش بخشيدن رؤياپردازانه به خود از همه

  وصدادارهايِ جهان.سر
  
چه خود را پنهان  رو به آن، »ها در آبِ دگرشوان طنين(«
  ]. م.م.٨٨٨.ص، ٣ ج.، م. آ.[ )١٩٧٥، کند مي

  
اي ظريف برايِ يک  تواند همچو استعاره گذاريِ يک شيء مي اين توصيف و ارج

اند تو ميشو مي مگرچه کسي شود.  خواندههنجار  کامالً متفاوت باهايِ  نظامِ ارزش
آخرِ زندگيِ خود، در  هايِ اي بنوازد؟ نزديکي ند حتي نغمهتوا سازي بخواهد که نمي

کرد، حتي در رؤيايِ زباني بود از  نگاريِ چيني کار مي که از رويِ الگويِ ايده حالي
بدون شکل » زمزمه کند«هايِ خالص که بتواند صميمانه رابطه بر قرار کرده يا  خط

ناپذير و  هايِ خودنمايِ ما، با نحوِ انعطاف ادي قطعي: نابود باد زبانهايِ زي دادن مفهوم
  ١٨. داشته باشيم ــ نه واژهنه الفبا انقياد و دستورِشان! بگذار 

چنين  کند، و کار سادگي به اين روال تواند نسبتاً به ، مي حوزه از فعاليت در يک
  کند. ؛ نقّاشي مي ساليِ خود در سراسرِ زندگيِ بزرگکند  مي
  

 کالميديده در محيط و فرهنگي خالصاً  ده، بارآمده، آموزشزا
برايِ کنم  نقّاشي مي) و پيش از دوران هجومِ تصويرها(

  .از خودم  زدودن بازبستگي
  
  ). م.م.]٥٤٣، ص. ٣، ج. .آ .م[ ١٩٧٢، ها   ها، بازپديدآيي  پديداري(
  



 ٩

 کالميتواند همواره غيرِ  ياي نم»زدايي بازبستگي«برايِ يک شاعر، چنين  مسلّماً،
هايي که ما بر  ربي باشد، نه محدود شده با مقولهغَناعقالني و ناتواند  باشد. اما مي

پردازد،  يِ عرفاني مي جربهبه ت فزاينده کنيم. ميشو حسبِ سنت به آگاهي تحميل مي
به  کوشد، در شعر و نثر، در نقّاشي و موسيقي، مي ش هايِ شرق؛ تا زمان مرگ دين

به  ،. م.م.]٧٣٥، ص. ٢، ج. م. آ.، يِ مفلوک معجزه، »يِ ديوانگي تجربه«[ »با خود شدن منطبق«
، برايِ دست يافتن به . م.م.]٣٤٥، ص. ٢، ج. م. آ.، گذرها، »مشاهدات«[ »اشغال کردن خود«

 ندرونفضايِ ا تلفيق کردن، برايِ ش َ  تجربهناعقالنيِ  سرسختانهو  متحرک تلفيقِنوعي از 
  .١٩و فضايِ بيرون

  
  

 رو به بدترين» : يِ هستي مسئله«ميشو و  
  

از يک  ها انسان ِ يِ بدبختي همه«که  ه استنوشتاي مشهور، پاسکال  گونه در گزين
، ستــــ ازين رو» د نيستند تويِ يک اتاق آرام بگيرندکه بل اين گيرد: سرچشمه مي چيز

بخشِ  ،ها انديشه[پاسکال،  )Divertissement(در جهان ما  وارِ پاسکال، فعاليت ديوانه به نظرِ

. ميشو . م.م.]٦٦، ص. ١٩٧٢، کتابِ جيبي، »سرگرمي، ١٣٩يِ  قطعه« ،»خدا فالکت انسان بي«دوم، 
  شود با بدبختي. رو مي ماند در اتاقي و روبه مي
 

اتاقک پست يِ ژرف. م، شبِ من هست، ورطه زيرِ سقف  
به عمقِ هزاران متري، با مغاکي چندين بار پرتابيده همواره 

کنم به  چنين کالن در زيرِ من، با سختيِ بسيار خود را بند مي
  وار... ها، از پا افتاده، ماشين برآمدگيِ صخره

  
 ). م.م.]٤١٩، ص. ١، ج. م. آ.[» جنبد شب مي(«

 ١٠

  
آور  حشتويژه و ، و بهافتاده تکرو شدن با خويشتنِ متحرک و  آور است روبه وحشت

رويارو شدن با شکنندگيِ آن. اين است يک ميدوزِم، يکي از موجودهايِ بسياري که 
  شاعر آفريد:

يِ کوچک عرضي، از خوني تراويده به     يِ هزار شاره سوراخيده
هايِ کوچک، اما اين خون نيست،  با ترکاندن شريان  بيرون

يِ  ظهها، خون خليدگيِ جان، خون محف اين خون خاطره
  ِ حافظه يِ رگ اين آبِ سرخيده ...ست يِ مرکزي شکننده

جا  ش که همه َ هايِ کوچک در روده ...است، شارانْ بي هدف
  .کنند؛ ترکيدگيِ ريز و پرشمار نشت مي

  پکّند. َش در او مي يِ ايمان رگچه پکّد. هزار سياه  ميدزِمي مي
  
  . م.م.]٢٠٨، ص. ٢، ج. م. آ.، »ها نگاريِ ميدزِم چهره[«
  

  چنين شکننده تر و بيشتر گويايِ آن است، هم جسماً به خويشتنِ آدم نزديک چه آن
ازش که  يِ انسان است. (انزجارش از اين پذيريِ چهره يِ آسيب زده است: ميشو وسوسه

صورت بسياري که  هايِ بي چهره چنين همدارد؛  به اين ربط مطمئناًعکس بگيرند، 
خطوط چهره،    نجيبانه« ،»ها ديارِ هک«است.) در يک نمايشِ نمونه در  هنقّاشي کرد

يِ اين چهره لگدمال شده  ها چنين اند، خطوط نجيبانه ترين   گونه که حتي نانجيبانه همان
، ج. م. آ.، »ها در ديارِ هک«، »سفر به گارابانيِ بزرگ«، ديگرجا[ بودند همچو چغندري پيشِ پا افتاده

  ،»در سرزمينِ جادو«. و . م.م.]٥، ص. ٢
  

شوند،  گير  کارهايي که در حينِ ارتکابِ جرم دست از تبه
خون گرد   ختهلجا گذاشتنِ)  (با به کَنند. برمي  درجا چهره
  )(... ؛اي يدهبزرگ خشک



 ١١

آورد.  ش را ديده، تا به هرگز به يادش مي هرکَس که يکي
  رند.آو هايِ خود او به يادش مي کابوس

  
  . م.م.]٧٤، ص. ٢، ج. م. آ.، »در سرزمينِ جادو«، ديگرجا[
  

يا  فرديِ خود، يِ خود، هستيِ»چهره«شود از  کَندهتواند  مي خويشتنچنين  اين
که در  گونه چنين بلعيده شود، همان تواند هم کند. مي ريزي بار خون تواند فاجعه مي

. ٥٢٧، ص. ٢، ج. م. آ.، ها رو به چفتدر: » شد...بلعيده خواهم [«» فضايِ اشباح«يِ  آخرينِ جمله

، ص. ٢، ج. م. آ.[» چند روزي از زندگيِ من در ميان حشرات«يا اشغال شود: در  م.م.]

عظيم را  م.م.]» ichneumonيِ ايکنيومون  پشه«[»ِ ردياب«راوي مشکل دارد يک  . م.م.]٥١٠
هايِ  تا تخم«فرو کند او  ٢٠کمرِ گذارِ خود را در پس بزند که اصرار دارد لولِ تخم

با حوصله به گوشت خودم ها  ماهبايست  را در آنجا بريزد که من بعداً مي شَ فراوان
وحشت شدت  . م.م.]٥١٢، ص. جا همان[» را. فاتحهايِ بدبو و  کردم کرمينه شان مي تغذيه

در خطرِ تجاوز شدن و  يِ جنسيِ هيوالوارِ غيرِ طبيعي: راويِ نر گيرد با تصويرِ رابطه مي
  حامله شدن توسط يک حشره است.

با  نيزهولناک نيست (که راوي در آن » در ميان حشرات«جنسي فقط  يِ رابطه
تري، پنج زن  هايِ جنسي دارد). در جهان عادي آسا رابطه هايِ غول هپروان کرمِ

است، به  . م.م.]٦٣٧، ص. ١، ج. .م. آ، پلوم[» يک مادرِ نه بچه«، که يکي از آنها انگيز نفرت
تلوم، تجاوز مي شخصيقافتد. آنها اگر  کند تا جايي که خون راه مي ميشو، پناند، بدع 

د کردن تان را بدون تردي کلّه«توانند  مي» در سرزمينِ جادو«پيکر  غول هايِ روسپي  زن
تحرک . . م.م.]١٠٢، ص. ٢، ج. م. آ.[» ماهي شاه هبچالِ يک م که انگاري بِکَنند

الوقوعِ آن  ؛ نابوديِ قريبشود مي ش همسان َ با ناتواني ناک خويشتن وحشت
  .است انگيزانه جذّاب شهوتزمان وحشتناک و  (خودتخريبي، در واقع) هم

زودي  به«آفريند:  مي ها، چنين خويشتني هيوالواقف استطور که شاعر خود  همان
» ه زاده شده بودم برايِ زيستن در ميان هيوالها) کم َ شد (از همان نوجواني معلوم
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ص.  ،جا همان[ »دروني يِ مشاهدهبا «در واقع . . م.م.]٨١٣، ص. ١، ج. م. آ. ها، ها، عزيمه آزمون[

 بِلُ«کند:  ، لُبِ واقعيِ مغزش را، که آنها در آن توليده شده اند، کاووش مي. م.م.]٨١٤
تنها  : نهاز هيوالها اند آکندههايِ او  . در واقع، متن]. م.م.جا همان [عنوان متن،» هيوالها

کند (در  مي ِشان مالقات جا در همهاو  شوند و خوانده مي» هيوالها«که  هاش»واقعي«
به لحاظ توانند  ها)، بلکه موجودات هيوالييِ از همه دست. آنها مي پلّه ش، يا در راه َ اتاق

، »هايِ جانورشناسي يادداشت[«» سبز و لرزان  کونبا  هايِ پورپياس«، مثلِ شکل هيواليي باشند

يادآورِ  جايِ ديگر، جزييات اروتيک مضحک همچوـــ اينجا  . م.م.]٤٨٩، ص. ١، ج. م. آ.
که در باال ياد  هايي به لحاظ هيکل، همچو غولاست ــــ يا هيواليي  ٢١هيرونيموس بش

من از دياري دور برايِ [«» شوند ها مدام زاده مي لهکوتو«تر)؛  شد يا بلوط (نگاه کنيد به پايين

 گويد راويِ ديگري. ، مي. م.م.]٥٩٠، ص. ١، ج. م. آ.، »نويسم شما مي

ارِ خود به ست که فرويد، در جست آن چيزي آشکارترين نمودآفرينشِ هيوالها 
ناميد،   ٢٢»انگيز يمببيگانکاشنايِ « م.م.] [تلفّظ: اونهايمليشه. Unheimlicheهمين نام آن را 

 ٢٤»من اَ«هايي که روانکاوهايِ ديگر آن را  از احساس همتافتي ،٢٣»uncanny«يعني 
ِ پس رانده از  وهايِ منفييِ نير ناميده اند، يعني برآمدن همه ]the Not-me[ »من ـ  نه«يا 
هر  تواند گاهي در دلِ ست که جهان مي خوفناکيو  آور وهمعادي يا من. احساسِ د خو

التبه  انگيز] بيمبيگانکاشنايِ [ uncannyمذهب. جهان  هيبتيِ  کسي بيفکند، پشت سکّه
آشنا دارد در انگليسي؛ در زبان آلماني ـ  شناخته و نهـ  شناختيِ نه معناهايِ ضمنيِ لغت

Unheimliche ] ِکاشناييا  ]خانگيـ  نه[ اَخانگي کند که چيزي را القا مي  آن انگيز] بيمبيگان
رانيِ آن  دهد، چون از واپس ست. فرويد به اين بسيار اهميت مي ا ] خودمانيـ  نه[ خودمانياَ

توان با آن زيست.  شود که سراسر سخت آشناست ـــ از چيزي که نمي چيزي ناشي مي
تواند در آن دوام  ست براي ميشو. چگونه مي نکردني و در واقع جهان جايي زندگي

 بياورد؟

چنين  شناخت اند. هم آن هايي به است: شناخت. شعرِ و نقّاشي راه تشرط نخس
يِ  (از جمله ٢٦پس از مدتي ترديد، ميشو دعوت چند دوست ١٩٥٤٢٥اند مخدرها. در 
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 اي  پذيرد؛ ماده کردن مسکالين مي آزمايش) را برايِ ٢٧يک متخصصِ اعصاب آنها
هايِ  مشاهده برانگيختنِکا برايِ در کاکتوس که برخي از مردمان بوميِ آمري کارگر

کند که  است که زيرکانه خاطرنشان مي ٢٨کنند. اين ژيلبِر السکو مذهبي مصرف مي
ــــ همه چيز  ٢٩بود بيشتر» از نوشندگان آب«تنها معتاد مخدرها نبود بلکه  ميشو نه

ه يِ کاري ک بيني. همه برايِ روشن  مخدر است: خستگي، قهوه، پرهيز، حتي کوشش
چه اوست و همواره خواهان چه  دهد آن کند اين است که به شاعر نشان مي مسکالين مي

کرد، گريزي از  شک او را مجذوب مي يابد، که بي چه او در مسکالين مي بوده است. آن
مِ ساختگي«ش نيست، بلکه نوعي  اضطراب٣٠»جهن  است که اضطراب و گُمبود

از «کند:  ش مي َ برايِ کيف نيست که مصرف خويشتن در آن چيرگي دارند. يقيناً
. ٦٢١، ص. ٢، ج. .آ م.، يِ مفلوک معجزه[» آيند بود. آيندي سخن بايد گفت آيا؟ ناخوش خوش

در  ١٩٥٦نويسد در  مي] . م.م.يِ مفلوک معجزهيِ  يِ من از متنِ آن در پيوست جداگانه به ترجمه نک.
يِ خود بر  بر مسکالين. و در سرلوحه ش َ ب، نخستين کتايِ مفلکوک معجزهگفتارِ  پيش

  :١٩٦١سومين کتابِ مسکالين، 
  

برند. بهتر است  هاشان سر مي مان را با بهشت مخدرها حوصله
به جاش کمي دانش به ما بدهند. ما که يک قرن بهشتي 

  نيستيم.
  
  ). م.م.]٣، ص. ٣، ج.  .آ .م[ ها شناخت از راه ورطه(
 

سکالين، با شفّافيوحشتم کآور و ناتواني و  تي انکارناپذير و دردناک، آن تحر
تر در تخيل کاوش کرده بود،  کُنِشي و گرايش به فروپاشاندن چيزي را که شاعر پيش بي

  : يِ مفلوک معجزههايي مانند اين در  کند. عادي اند قطعه بر او آشکار مي
بودم. من خودم سيالب بودم، غرقيده بودم، خود دريانوردي 
ها و  تاالرِ قانون اساسيِ من، تاالرِ سفيران من، تاالرِ ارمغان

 ١٤

دادوستدهايِ من، که بيگانه را برايِ آزمون اوليه وارد آنجا 
َم از دست داده  يِ تاالرهايِ خود را با گماشتگان کنم، همه مي

بودم. تنها بودم، پرخروشانه تکانده همچو نخي چرک در 
  يِ قوا. وشويي با همه شست

  
  . م.م.]٦٤٩، ص. ٢، ج.  .آ .م، »با مسکالين«، يِ مفلکوک معجزه[

  
وتار، چند  يِ رواييِ تيره ، يک نوشته. م.م.]٥٢٥، ص. ٢، ج.  م. آ.[ »فضايِ اشباح«در 

 »بيرون وحشتناکـ  اندرون«زاها، نوعِ خود فضا (يک  با توهم ها  آزمايشسالي پيش از 
» کرانگيِ پرآشوب بي«کند. در  بازگويِ زن خطرِ مدام ايجاد مي ) برايِجا، م.م.] [همان

جاري، در «هايِ مسکاليني، او خود  )، دومين کتابِ ميشو در توصيف تجربه١٩٥٧(
، ٢، ج.  .آ .م، کرانگيِ پرآشوب بي[» شده از خود کرده، بيرون ها. آشيان خود گُم ميان جاري

  است. . م.م.]٨٠٨ص. 
، ميشو اتفاقي اُوِردز کرد يِ مفلوک معجزهشده در  هايِ روايت يشآزمادر يکي از 

و عمالً ويرانيِ کاملِ خويشتنِ خود را (خوشبختانه گذرا) تجربه کرد. يکي از 
قدر  که چه اين(«کند  ناکردنيِ خود را توصيف مي يِ گزارش هايي که او اين تجربه شيوه

يابم و در کوشيدن برايِ آن  ش نمي َ برايِ بياناي  هيچ وسيله...  گُداز باشد تواند جان مي
. ٧٣٦، ص. ٢، ج.  .آ. م، يِ مفلوک معجزه[» کنم. بازي احساس مي هم خودم را همچو دغل

  ) با اين تصوير است:م.م.]
 

کردند که  م را شانه مي َ وار سريع وجود صدها خطّ نيرو ديوانه
که در شد،  هرگز بسنده سريع موفّق به بازسازيِ خود نمي

هايِ  يِ بازسازيِ خود با رديف جديدي از خط لحظه
شد، و سپس باز هم، و باز هم  طوري زيرورو مي کش شن

  . م.م.]جا همان[ سپس.
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 کت بياحساسِ سرعت و حاال تحريِ ميشو اند.   يِ يافته پايانْ عناصرِ شدعاد حسِ بودن

  به ياد آورد ش کهدبر مياين 
  

که  ...را مو  يِ ژوليده  هايِ ديوانه يرايِ زناين ريخت سخت گ
  چنين اختيارِشان يا شلختگي، با آنها  هايِ بي تنها باد، يا دست نه

کردن، دست کم به   يِ درونيِ ترجمه کند، بلکه نيازِ آمرانه مي
کُنيِ تند و جهنميِ وجود برايِ  ژوليدهـ  کُني اين گونه، شانه

  يِ آنها.   کرده يافته، و حديده  ، رخنه شده هميشه شهيد
  
  . م.م.]٧٣٦، ص. ٢، ج. م. آ.، يِ مفلوک معجزه[
 

دهد که جهان  هايِ آنهايي قرار مي پس مسکالين شاعر را در ارتباط با احساس
که او مخدرها و خطرهايِ  ست: ديوانه. بعدتر، وقتي دنيناکر زندگي سراسرشان  برايِ

گونه  اي به اين بارانه د) را ترک کرده است، راه کمتر مصيبتويژه اعتيا آنها (اُوِردز و به
شده  هايِ بيماران روانيِ بستري يِ نقّاشي که درباره شناخت در پيش خواهد گرفت؛ وقتي

 . م.م.]١١٥٧، ص. ٣، ج. م. آ.، کرده هايِ گُم هايِ جسته، راه راه[در: ) ١٩٧٦» (ها شده داغان«در 
  کشد. نگي را از درون به تصوير ميه انگار ديواشود ک نويسد، احساس مي مي

هايِ بد نبايد  ميشو. احساس»ِ اتاق«شرط ديگري هست برايِ بقا در  پيش
رانده   ن پيششا سرکوب شوند، بلکه بايد تشديد شوند و به سويِ پيامدهايِ منطقي

 د آن را؛ فرويست واقعيت ذهني نيست، بلکه منطقِ قوانينِ فيزيک منطقِ» منظق«شوند. 
  ست: نامد. شورش اساسي روند اوليه در کار مي البد

  
َش  کم و گردن شوم کم گيرم، پا مي َم را گرد مي َم، شاه  در شب

  پيچانم. را مي
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  ). م.م.]٤٢٢، ص. ١، ج. م. آ.، جنبد شب مي[» شاه من(«
 
روشني اذعان مي کند که  . ميشو کمابيش بهويرانگر خشمِچنين است 

خود را بنا «ي که بر آن »يِ غايب تپه«سازند،  يي که وجود او را مي»اه سوراخ«
» اين سالمتيِ من است«گويد،  او مي ؛ در واقع»نفرتباد و تهيِ «پر اند از » نهاده

رو،  ). ازين. م.م.]١٨٩، ص. ١، ج.  .آ. م[ ١٩٢٩، اکوآدور، در »زاييده شدم سوراخيده(«
  ش:»َاتاق«در زندگيِ روزمره و در 

  
ش نزنم. ديگراني  َ توانم کسي را ببينم و کُتک ندرت مي به

تر دارم  دهند. من، نه. خوش گوييِ دروني را ترجيح مي تک
  کُتک بزنم.

  
  ). م.م.]٤٧١، ص. ١، ج.  .آ. م، هايِ من ملک[» هايِ من سرگرمي(«
 

من نيستم هايِ من،  مامانيخواهيد بگوييد،  توانيد هرچه مي مي
بالِ يک  و َم سر برود. همين ديروز، دست حوصله که بگذارم

شود گفت که هرگز  هام مي مأمورِ پليس را کَندم (...) مالفه
شود.  ست که خون زود خشک مي سفيد نيستند. خوشبختي

  توانم بخوابم؟ جوري مي وگرنه چه
  
  ). م.م.]٤٢١، ص. ١، ج.  م. آ.، جنبد شب مي[» جنبد شب مي(«
 

  تواند کمک بزرگي باشد: ها مي وجهي به بدترين فاجعهت از سويِ ديگر، بي
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زده  خواب، پلوم شگفت ِ ها را درازکُنان به بيرون از تخت دست
عجب ــ فکر کرد او ــ البد «شد از برنخوردن به ديوار. 

  و باز رفت به خواب.» ها خوردندش... مورچه
  
  ). م.م.]٦٢٢ ، ص.١، ج. م. آ.، درون دورترش  پيش پلوم[» پلوم(«
  

شده به سستيِ  پيچ: «خود شباهت دارد هايِ در آخرين تحليل، خالقِ پلوم به ميدزِم
، »ها نگاريِ ميدزِم چهره[«» ناپذير... نوعي توانا به اين خاطر و حتي کمابيش شکست خود، به

ايِ آخري الغا ه گونه که اين نمونه . و همان. م.م.]٢١١، ص. ٢، ج. م. آ.، ها زندگي در شکنج
و جهان  انگيز بيگانکاشنايِ بيمانگيز از ميان  د، خواندن ميشو فقط سفري هراسنکن مي

 ست. آوري جنون نيست: ماجراجوييِ خنده

  
  

  و وحشت طنز
  

چه  انگيز نيست. جوهرِ آن زنيم. شگفت ماند، ما لبخند مي ميشو زنده مي
پيروزيِ «گفتند، در  که مي آن، چنان»ِ ييواال«ناميدند،  ش  َ ها طنزِ سياه سوررئاليست

پذيرد بگذارد که لطمه ببيند...  ناپذيريِ من قرار دارد... من نمي خودشيفتگي، در آسيب
 ٣١»دست بيازند. ش ِ هايِ جهان بيرون بتوانند به رساني پذيرد رضايت بدهد که آسيب نمي

  ٣٢تري از اين متنِ فرويد، در پانويس. م.م.] يِ کامل [ترجمه
  تر. ، پيروزي بزرگتر هرچه بزرگ گَزيدگي روان

  خوانيم، مثالً: را مي» دروان پهلواني«که  دهد وقتي يقيناً همين است که رخ مي
  

  .کُنان، گوشِ برادرش پوماپي را کَند بارابويِ غول، بازي
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پوماپي چيزي نگفت، اما همچو از سرِ سرگرمي دماغِ بارابو 
  .رفترا چِالند و دماغ از بين 

هايِ پايِ پوماپي را گسست  بارابو در جواب خم شد، انگشت
خواهد تردستي کُند با  که مي و از پسِ ابتدا وانمود کردن اين

  .آنها، فرز در پشت سرِ خود ناپديدشان کرد
  ش زد. َ پوماپي بهت

  
رد هايِ هولناکي که در طولِ يک صفحه و نيم وا ــــ و الٰي آخر، با بيش از بيش زخم

  شود، تا سرانجام: آورده مي
  

  مبارزه پايان گرفته بود، دست کم برايِ امروز.
  . م.م.]٤٤٧ـ٨. ص، ١، ج.  .آ .م، جنبد شب مي [در:

  
  کند: وپار مي آيد که نيرويِ پرخشونت خود زبان را لت گاهي به نظر مي

  
  کوبپشتاندش بر زمين؛ گيرلهاندش و مي مي
  ٣٣ش؛  تپکّاندش تا آدمبِمش  پاردش و مي مي
  
. ١١٨، ص. ١، ج. م. آ.، ها زندگي در شکنج[») يِ بزرگ مبارزه(«

  م.م.]
  

کند. در  اي و غيرِ واقعي کار نمي هايِ اسطوره طنزِ سياه ميشو تنها در رويدادگاه
 هايي که برايِ اي ـــ فاجعه پلوم ـــ نثرهايِ رواييِ سه يا چهار صفحه در موردهايِ  متن

يِ هرروزه سرچشمه  در تجربه گسترشِ شکافيک دهند، از  شخصيت رخ مي
سرپيشخدمت رفت جلو، («اي در يک رستوران شيک  چنين، گرفتاري گيرند. اين مي
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اين که آنجا تويِ ʺش گفت:  ش کرد و با يک صدايِ بم و مرموزي به َ  تلخ نگاه
، ص. ١، ج. م. آ.، درون دورتر  پيشلوم پ[») ʺتويِ صورت غذا. نيستتان هست نوشته  ِ بشقاب

برد به کالنتري، جايي که يک آجان  ناپذيرانه، گام به گام، راه مي اجتناب . م.م.]٦٢٣
ـــ و متن اينجا پايان » اعتراف کند«دهد رويِ پلوم کار کند تا او  جاني قول مي

دهد. با اين همه  ميبه زندگي ادامه  بيننده خواببد.  خوابيگونه که  ، همانگيرد مي
 اي از  يِ ابلهانه در لحظه «ها ــــ  يِ دشواري دار است. فراگرفته بد، خنده خوابيبرخالف

 جا، همان[» داشتنِ آنها رويِ زمين هوايي، پلوم راه رفت پاها رويِ سقف، به جايِ نگه سربه

چارلي چاپليني رود در زندگي همچو  وپا چلُفتي پيش مي ـــ پلوم دست . م.م.]٦٤٠ص. 
  ٣٤.تر تر زيرک در جهاني تخيلي کم
  

توانند  ها يا شعرهايِ بقايِ خود ضدّ نيروهايِ تجاوزکارانه متخاصم مي اگر روايت
توانند چنين کنند،  زبرخشنِ خود شاعر در جهان نيز مي هايِ بخندانند، پس تازِش

يِ پلوم در  نمونه را از مجموعه يِ نسبتاً بار باشند. اين قطعه هرچندکه گاهي شايد شرارت
  ):١٩٣٨نظر بگيريد (

  
  

 بلوط
برد. از  بر خوردم به يک بلوط؛ بلند همچو انگشت، و رنج مي

چهار برگ او، دو تا پاک زرد بود. آنهايِ ديگر پالسيده 
 بودند و بي جال.

  ديدم من در همسايگي، نه رقابتي گزاف. هيچ دشمن بر او نمي
که رخنه کرده باشند در او. يک  يستيانگلي چند ماهر با

  ست برايِ يک انگل! چه چيزي بلوط، که چي؟

 ٢٠

ش  َ هايِ مرده، و بر باد! سمج ها و برگ ش، ريشه َ پس، کَندم
اي که او در آن  دانند، اما از سر گرفتنِ زندگي در آن نقطه مي

  بود، نه! بسنده نياموخته بود برايِ اين.
  
  . م.م.]٥٦٩، ص. ١، ج. م. آ.، درون دورترش  پيشپلوم ، »بلوط[«
  

تواند  يِ جهان او در آن نيست؛ مي يِ گوينده يا در باره آيندي درباره چيزِ خوش هيچ
دي. اما يک حکايت کوچک وحشتناک از رنج باشد، از بيماري و مرگ و نابو

ن را به که بلوط گَش سازيِ ميشو، وقتي اينجا از وارون مبر لذّت ميراستي من  به
هايِ شيطاني  ها: اما همان مسخ ها و کوتوله جا غول کند. همه اي مريض تبديل مي کوتوله
ميشو  م.م.] Hieronymus Bosch[وارِ  هايِ بوش هايِ طبيعت که جهنم گسيختگي و لگام

توانند به وجهي کامالً متفاوت استفاده شوند. سراسرِ متن ـــ  کنند، مي مي  را پرجمعيت
راوي ـــ همچو شرزدايي از طريقِ طنز  يِ ظاهر بيهوده يژه خشم و پيروزيِ مفرطّ و بهو به

. ٧٧٣، ص. ١، ج. م. آ.، ها ها، عزيمه آزمون، »ها عزيمه[«» از راه ترفند اي عزيمه«آيد؛  به کار مي

عبارت خود شاعر است برايِ بسياري از کارهاش. اهريمنِ خشم پس رانده  م.م.]
آيد که افسون بر خواننده نيز کارگر  ِ مضحک، و به نظر مي ريقِ اغراقشود از ط مي

 است.

  
  

  بهترين شده: تصورِ بازبيني»ِ بودنيِ  مسئله«
  

 گر هايِ طغيان جريان يِ به وسيله  روبيده که تغييرپذيريِ يک خود خاليِ گونه همان
تغييرِ طبيعت و اشد، ب آور و خوشايند يا خنده آور و سهمگينانه دردآور تواند هراس مي

توانيم کامالً  هايِ منفي و مثبت را با هم دارد. اين را مي هر دو ارزش نيز تعليقِ قوانينِ آن



 ٢١

) ببينيم، برايِ ١٩٤١» (در سرزمينِ جادو« در هايِ ميشو روشني در طيِ سياحت به
متنِ  دهند هم وحشتناک. در يک نمونه : جادوگرهايِ استاد، هم چيزهايِ زيبا انجام مي

که منجر به  ست اضطرابِ شديدي بخشِ  بينيم که آرامش را مي» جادو«ترِ پيشيني  کوتاه
  آفرينشِ آن شد:

  
  :اي ام حاال در گذشته خيلي عصبي بودم. بر راه تازه

گذارم تويِ  گذارم رويِ ميزم. بعد خودم را مي يک سيب مي
  اين سيب. چه آرامشي!

  
  . م.م.]٥٥٩، ص. ١، ج. م. آ.، دوردرون ترش  پيشپلوم ، »جادو[«
  

انگاري با طبيعت که   ست برايِ يکسان اين رهنمودي ٣٦گويد مي ٣٥ميشل بوتور
توانيم درون چيزي شويم که  آورد: چگونه مي هايِ ذن بودايي را به ياد مي  فنبرخي از 

تنها ديگرکَس، بلکه  چگونه ديگرکَس را از درون بشناسيم، و نهبينيم؟  در برابرِ خود مي
ها صرف نقّاشيِ سيب کرد، ميشو  همچو سزان که سال يک حيوان ــ يا يک ميوه؟

ش  َ يست. شاعر حواسرا از اندرون بشناسد ــ کارِ آساني ن» ژرفنايِ آرامش«خواهد  مي
شدند، از جمله چيزهايِ ديگر.  هايي که رد مي هاش به ديدن زن از کوشش منحرف شد

  ها وقت گرفت: سال
  

هايي؛ خودش  هايي از همه دست بوده است، تجربه آزمودن
 ست. رفتن آسان نيست و گزارشِ آن هم نه. ماجرايي

است  نج کشيدنرتان.  ِ توانم بگويم به اما به يک کلمه، مي
  ش. َ کلمه

  تويِ سيب که رسيدم، يخ کردم.
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  . م.م.]جا همان[
  

يافتن به آرامشِ نهايي،  ج و رياضت برايِ يکي کردن خود با جهان، برايِ دسترن
هايِ  ها و هدف ــ روش ]. م.م.[اوپانيشادها» رود از ادراک انساني ه فراتر ميآرامشي ک«

 ويژه آنهايي که در آسيا اند. بسيار است و به  هايِ عارفان در مذهب

است؛ آثارِ ميشو، در  ١٩٣٨لِ سالِ ، که از آن نمونه آورده ايم، ما»جادو«
آميزد، هنرِ  يِ آخر، با هندوييسم درمي تر در دو دهه ايِ او، اما فزاينده سراسرِ کارِ حرفه

به او  هستييِ  يِ آگاهي، و در باره در باره، و بوديسم (نه فقط ذن بودايي) ٣٧تنتره
از شعرهايِ خود برايِ  ١٩٧٦آموخته اند. دو شعرِ آخرِ جنگ کوچکي که ميشو در 

 Vers la» به سويِ هستيِ کامل«گاليمار برگزيد، هر دو حاملِ اين نشانه اند: 

complétude )١٩٧٦ (] ،.را«و  ]٧٤٤، ص. ٣ج. م. آنتي) «ص. ٣ج. م. آ.، [) ١٩٧٣ ،

تا  ١٩٧٣يِ برترش از  هايِ او در چهار مجموعه چنين اند بسياري از متن . هم]٧٥٧
آيند ــــ  هايِ آسيايي مي ها و واژگان آن از مذهب برخي از مفهوم اگر ١٩٨٥.٣٨
-Purusha[ طبيعتـ  ، هستي ]tantric hand[، دست تنترايي  ]cosmogram[نما  کيهان

Prakriti[  نقشِ نمادينِ جهان ،]mandala[ هايِ  ــــ به اين کار مي خورند که عالقه
 Survenue[» فرارِسيِ تأمل«کنند. به پايان اين  يشخصيِ ديرپايِ هانري ميشو را تغذيه م

de la contemplation[ :نظر کنيد  
 

سکوت. روزِ سکوت. بازگشتن به آن. باز درون شدن در 
يابيم، کَساني بيشتر،  آن. با کنار کشيدن از ناپايندگي، بازمي

رفته  يافته، رفته کم، در وجود آرامش کَساني کمتر، کم
ش را، زندگيِ ديگر را،  َ گي را، تابندگيژرفاگرفته، پايند

  زندگي را.ـ     ضد
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. ص. ٣ج.  ،م. آ.[) ١٩٧٥، کند چه خود را پنهان مي رو به آن(
  . م.م.]٩٠٠

  
، حالتي از آرامش و انهآهنگ ضربکوشد،  اين تنها جايي نيست که ميشو در آن مي
بيافريند): اين در  يِ شاعر دربخواهد (يا پايندگي برايِ خويشتنِ خروشان و گسسته

، ج. م. آ.، ها رو به چفت[ )١٩٤٩» (آيم عمل، مي«بينيم که در  القا شده است و مي» جادو«

، و جاهايِ . م.م.]٤٤٢، ص. جا همان[» شعر برايِ قدرت«، در بخشِ پايانيِ . م.م.]٤٤٥، ص. ٢
م از آغاز تا : مفهو'زندگيـ  ضد'برايِ  چنين است يادماندني اجرا شده است. هم به ديگر،

تنها  نه 'زندگيِ ديگر'ست. اينجا به سکوت مرتبط است؛ اما در  انجام برايِ ميشو حياتي
در سکوت مذهبيِ مراقبه ريشه دارد، بلکه در دشمنيِ ديرينِ ميشو با هرچه ثابت و 

» زندگيـ  ضد«يِ او به خود زبان. او خود برايِ  شده است ـــ به بدگمانيِ دشمنانه تعريف
تنها، «آورد:  مي دو صفحه. م.م.] در است و با همين عنوان هم، و» يادداشت« يک [در واقع ها ر پانويسد

چه  رو به آن[ »کرد ـــــ  خانهواقع ـ  کنند. بايدکه در نه بدون گفتارها ــــ گفتارها واقع مي
  . م.م.]٩٠١ص.  ،٣ج.  م. آ. ،کند خود را پنهان مي

، ص. ٣، ج. م. آ.، ها  ها رهايي جايي جابه[در: » باغِ پرشور«يشو ش، م َ سالِ پيش از مرگ

يِ عرفاني در آثارِ اوست. اندکي  يِ تجربه کند که به نظرِ من قلّه را چاپ مي . م.م.]١٣٥٧
اي سخت  گويانه، و سپس در نثرِ شاعرانه کمتر از ده صفحه است و در آغاز کوته

کند که شاعر آن را در  جهان را توصيف مي آميزِ يگانگي با آهنگين، احساسِ خلسه
کند. اين دگرگوني و واژگونيِ  ست تجربه مي چه در آغاز يک باغِ معموليِ روستايي آن

يِ  يي بيشتر همچو راهنما تا اغواگر، اين گستره»حوا«ست: با  يِ غربي يک اسطوره
يک  شود چيزي شبيه به شود، و يک درخت معمولي مي کوچک يک بهشت عدن مي

شده مانده  يِ آماده کمي از ماده«آغاز:  نوين و زيبا. اما متن خشک مي»ِ درخت دانش«
که  . م.م.]١٣٤٢، ص. جا همان[» غافلگيرانه«، مثلِ »باغ«اين خلسه در  . م.م.]جا همان[» بود.

مخدرهايِ » يِ در باره«هايِ او  ميشو در همان سال چاپ کرد، يکي از آخرين متن
  ت.زاس توهم
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ها را  اي عمل کرده است. اگر يک بار دهشت يک بارِ ديگر، مخدر همچو آشکارکننده
به او آموخت چنين  همدانست وجود دارند)،  هايي که او هميشه مي نشان او داد (دهشت
که ذهن  ش اين َ کنيم. يک دليل ست که ما معموالً فکر مي تر از آني که ذهن بسيار وسيع

[ارجاع کرانگيِ فضا و زمان اينجا و اينک  نهايت را در خود دارد ـــ بي يِ بي امکان تجربه
، ٣، ج. م. آ. . برايِ متنِ فرانسه، نک.»ها شناخت از راه ورطه«خود،  هايِ  دهد به يکي از ترجمه مي

. برخي از افراد اين را از هميشه دانسته اند بدون استفاده از مخدر؛ يک . م.م.]٣ص. 
و » کامل به سويِ هستيِ«در ادبيات اروپايي، دانته است. درست پيش از يِ آن،  نمونه

ِ  در پايان آ» ينترا« يِ  از شعرهايِ گزيده، ميشو قطعه ١٩٧٦ن مجلّد کوچک
آورده است: » کرانگيِ پرآشوب بي«آوري از دومين کتابِ مسکالينِ خود  شگفت

کدام خداها؟  . م.م.]٨٥٢، ص. ٢، ج. م. آ.، کرانگيِ پرآشوب بي[» هزاران خدا را ديدم.«
هايِ جهان ـــ  يِ مذهب يِ خداها در گستره ست از همه اي ظاهراً مکاشفه» هزاران...«

که او  حال دشوار است خواندن متن بدون انديشيدن به اين  ادعايي باشکوه. با اين
است.  م.م.]جا.  همان[» دهآور را دريافت کر يِ شگفت هديه«راستي آنها را ديد، که او  به

  کند. احساس مي  يِ اين سطرها نه)، خواننده نيرويِ آن را با ضربه متدين يا نه (و نويسنده
توانند  هايِ بزرگ مي که نويسنده ـــ چون حقيقت است ـــ گفتنِ اين نما شده است نخ

  کند. يِ ما را گسترش دهند. ميشو بيش از بيشترِ آنها چنين مي تجربه
  
  

 رانسويِ ميشوف
  

مربوط  آنها از. يکي ريزد در هم ميهايِ ما را  پنداشت هانري ميشو بسياري از پيش
به ، دال است که شود گفته ميزبان شاعرانه است. برايِ شاعران، به ما  ويژگيِ به

از هم اي از اين آموزه،  تر از پيام است (يا، در گونه ، نه مدلول: واژه مهمآيد حساب مي
آنها، چيزهايي اند که  تأثيرِ متقابلِآنها،  آوايِا، آنه بافتها،  )؛ واژهشود ده نميتميز دا
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يِ اين نظريه بينديشيم  است. هرچه در باره اتم؛ زبان دهد مي توجهشاعر ما را به آنها 
 دهند نه فقط به شعر ــــ يقيناً با مي  يِ ادبيات تعميم به همه آن را ــــ که برخي از منتقدان

مثالً، يا ماالرمه، يا حتي رمبو مطابقت  يِ فرانسوي از بودلر  يک خوانندهيِ  تجربه
 کند. مي

 گير کردن اما ميشو متفاوت است. او بيش از آن به زبان بدگمان است که با چشم
نظر  هايِ خود به آن اعتبار دهد. زبان همچو هدف، همچو بافت، به آن همچو هدف متن

چنين اند  هايِ بدون معنايِ او استثنايي آشکار بر اين اند؛ هم ندارد. متن برايِ او اهميت
برد که بنا  ها، زبان را درست به طرزي به کار مي اما بيشترِ وقت». ها عزيمه«برخي از 

  ، برايِ دستابزارباشد، همچو يک بوده نيست شاعرها چنان کنند، انگار که شفّاف 
که آن واقعيت   و متحرک چنان  العاده و عجيب آن ـــ خارق يافتن به واقعيت فراتر از

که بودلر و  آيد، درحالي آساني به ترجمه در مي باشد. به اين معنا، او نسبتاً بهتواند  مي
  يِ اين خواننده). شاعر اصالً وجود ندارند در زبان انگليسي (به عقيده به عنوانماالرمه 

جايي   نويسد. قيدها اغلب دقيقاً در  معمولي نمي يِ از سويِ ديگر، او به فرانسه
د؛ شو ها داده مي ترتيبِ معمولِ واژهنظم و نيستند که بايد باشند، و تغييرهايِ ديگري در 

ها گاهي  شوند؛ واژه مي  هايِ ديگر برايِ ايجاز حذف هايِ تعريف و واژه حرف
ميشو برايِ يک شاعر واژگان  آيند؛ هايِ زيادي از علوم مي يِ شاعر اند. واژه برساخته

يِ سالِ تحصيلِ او در آموزشگاه پزشکي باشد.  اي دارد، که شايد نتيجه فنيِ گسترده
که خواننده در  ٣٩م.م.] در اصل: انگليسي.[ ) فارسيد.ب. ، يا در واقعِ برابرِ (دقيقِچند نمونه

اي در پشت  [پنهان شدن ستارهانِش نه خواهد يافت: يِ انگليسيِ ديويد بال. م.م.] [ترجمهاين ترجمه 

شيمي)؛  (زيست ]. م.م.يِ سلّول يا مامبران [در جداره(اخترشناسي)؛ پارگي  اي ديگر. م.م.] ستاره
،  بال وار (رياضيات)؛ قفا، فرقِ سر (کالبدشناسي)؛ الميناريا، ردياب، تيغ سينوس

تراوي، و  رگ ي، برونفلج کوري، نيمه سپري (جانورشناسي)؛ و از پزشکي، نيمه سينه
کند: کامالً  ميناگهانيِ اندکي در سطحِ زبان ايجاد  هايِتر از همه، تغيير . مهمشريانچه
از و رسمي و ادبيِ خود توارد زبان فرانسويِ معموالً ممرا  ٤٠عاميانه گفتارِطبيعي 
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ه ام؛ ها را هرگاه که توانستم در انگليسي ارائه داد و غرابت کند. من اين تغييرها مي
هايِ من از يک سو اين بود که ميشو را در انگليسيِ پيشِ پا افتاده خراب نکنم، و  هدف

  آيد. نظر مي به نادرستسادگي  اي در نياورم که به از سويِ ديگر او را در انگليسي
کند ــــ  اي که مدام از خستگي گله مي ، برايِ نويسندهنماتر از همه ــــ و ناساز مهم

رغمِ همه  ، بهها هست. پس بايد کند با قوت؛ در هر سطر شگفتي همه ميسبک او هم
يِ انگليسيِ د.  [ترجمه توجهي تام به زبان اين شاعر داشت. سه اصل رهنمود اين ترجمه ،چيز

 .بودند ]. م.م.هايِ ميشو ب. از متن

  .دهدتنهايي همچو شعري به زبان انگليسي ارائه  ـ شعر بايد بتواند خود را به ١
يِ کلمه) متنِ اصلي  (به معنيِ سادهيِ ـ شعر بايد تا حدّ ممکن نزديک به معنا ٢

  .باشد
تر به الگويِ آواييِ متنِ اصلي باشد. براي نثر، اين اصلِ  ـ شعر بايد هرچه نزديک ٣

 يِ انگليسيِ د. ب. [ترجمه تر از آنهايِ ديگر خواهد بود ــ اما من در اين کتاب اهميت اخير کم

بندي  گفتارهايِ ميشو را همچو نثر طبقه گفتارها و پس تنها پيش ]. م.م.هايِ ميشو از متن
هايِ ديگر بايد با همان تنشي خوانده شوند که به شعر داده  کنم، در نتيجه متن مي
در زبان  آواييسروکار داريم: هيچ  سنگ همشود. در هر صورت، با الگويِ آواييِ  مي

  زبان انگليسي نيست. آوايِد يک فرانسه دقيقاً همانن
هايِ  يِ انگليسيِ د. ب. از متن [ترجمه ست. هدف اساسيِ اين ترجمه سنگي بنيادي مفهومِ هم

چه متنِ اصلي  سنگ آن کند هم اي است که تأثيري ايجاد  توليد متنِ انگليسي ]. م.م.ميشو
ي در انگليسي داشته باشد؛ آفريند. اگر متني از ميشو افسون است، بايد تأثيري افسون مي

اگر احساسِ وحشي و طنزآميز در خود دارد، بايد به همين طرز در زبان ما احساس 
شوند. آنجاست که مترجم  ها اغلب با همديگر وارد ناسازگاري مي شود. البته اين اصل

يابد، دوباره و  درمياو هايِ دشواري بر عهده بگيرد، و آنجاست که  بايد گزينش
  ه، که ترجمه يک علم نيست.دوبار
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  : ها يادداشت
                                                 

معروف به در زبان فرانسه  Jheronimus van Aken) يي ژِرنيموسِ آکه( [ژِرنيموس فُن آکه - ١
م بش ژِرJérôme Bosch) ،١٥١٦  نقّاشِ هلندي که به جنبشِ اومانيسم و ١٤٥٠ـ حدود (
  م.م.] يِ اراسم و توماس مور نزديک بود.ها انديشه

نامِ  ) نقّاش و گراوورسازِ به١٧٤٦ـ١٨٢٨( Francisco de Goya گويا سکو دفرانسي[ - ٢
  م.م.] اسپانيايي.

يِ ايرلنديِ  ) نويسنده١٦٦٧ـ١٧٤٥( Jonathan Swift جاناتان سوئفت مقصود قاعدتاً بايد[ - ٣
  . م.م.]باشد سفرهايِ گاليوِر

يِ بزرگ قرن  ) نويسنده١٤٨٣يا  ١٤٩٤ـ١٥٥٣( François Rabelaisفرانسوآ رابله [ - ٤
  . م.م.]يِ همه مهمِّ اوست گانه هايِ پنج ترين رمان از معروف پانتاگروئلو  گارگانتوآشانزدهمِ فرانسه که 

است   اي يجمع ادبي و هنريِ دست هايِ ي از بازينامِ يک Le cadavre exquisيِ دلربا  جنازه[ ـ ٥
آندره  که يِ سوررئاليسم فرهنگ فشردهساختند. تعريف آن در  ١٩٢٥ها در حواليِ  که سوررئاليست
به توسط چند  کند تعريف مي طرحي يا  ساختنِ جمله را مبنايِ آن )١٩٣٨( منتشر کردند برتون و پل الوآر

ي يا همکاربتوانند از  ها کننده از شرکت کدام که هيچ بدون آنبار تا خورده  ينرويِ کاغذي چندنفر بر 
يا  بيست هنرمند سوررئاليست از بيشهايي از  هايِ پيشين آگاه باشند. در اين کتاب نوشته همکاري

 گرفته شده است  يِ آنها يادشده ِ از نخستين بازي در واقع» يِ دلربا جنازه« هست. سوررئاليسمطرفداران
جنازه ـــ دلربا ـــ خواهد نوشيد ــ « :پس از نظم دادن دستوري به آن)( بود  شده جمله اين َش که نتيجه
  ]م.م. ».تازهشراب ـــ 

به ، آن را آوردهيِ انگليسيِ  ديويد بال ترجمهکه » هايِ نسبي هايِ ... آرامشِ آه رنگ رستگاري[«ـ  ٦
 La couleur des saluts fabuleux obscurcit jusqu’au:  است اين فرانسوي

moindre râle : calme des soupirs relatifs  ِمتن ست »ها خسوف«که نخستين عبارت
 Philippe] و فيليپ سوپو ١٨٩٦ـ١٩٦٦[ André Bretonدر نخستين کتابِ آندره برتون 

Soupault ]يدان]، ١٨٩٧ـ١٩٩٠خودي  اي از نوشتارِ خودبه نمونه و )،١٩٢٠(چاپِ  هايِ مغناطيسي م
هايِ مهمِ سوررئاليسم شمرده  و متأثّر از فرويد نوشته شد و از کتاب ١٩١٩که در بهارِ  است يا اُتوماتيک

  م.م.] اين عبارت را از فرانسه ترجمه کرده ام. شود. مي
چند  انگليسي، استاد ادبيات فرانسه که، ١٩٤٣ـ٢٠٠٧[ Malcolm Bowieوي اـ ملکولْم ب ٧

اي بر آثارِ ادبيِ او  هانري ميشو، مطالعهدر ت. م.م.] نوشته اس نيز کتاب بر آثارِ مارسل پروست
ديويد بال به نقل از او چند کتابِ [...کند.  به اين نکته اشاره مي )١٩٣٧(آکسفورد: نشرِ کالرِدن، 
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يِ  خواننده رس نيستند. ذکر کرده است که يقيناً در زبان فارسي در دستيِ ميشو  در باره سودمند

  . د.ب.م.م.]  ).٢، پانويسِ XXIIاو مراجعه کند (ص.  خود کتابِتواند به  عالقمند مي
  م.م.]) شاعرِ آمريکاييِ مکتبِ نيويورک. ١٩٢٧(ـ John Ashberyري جان اَشب[ـ  ٨
در آمريکا که در  نسلِ بيت از شاعرهايِ) ١٩٢٦ـ١٩٩٧( Allen Ginsberg ـ [اَلَن گينزبرگ ٩

هايِ  ها و مذهب  گذاري شد و اغلب متأثّر از فلسفه ديگران پايهيِ پنجاه توسط او و جک کروآک و  دهه
. آفريدند هايِ غيرِ سنتي در آثارِ خود مي و شکل کردند هايِ اجتماعيِ سنتي را رد مي شرقي بودند و ارزش

  ]م.م.
کي از تبار، ي فرانسويِ سنِگالي سرايِ خواننده و شاعرِ ترانه )١٩٦٩(ـ  MC Solaar سي سالر ـ [ام ١٠

 در فرانسه رواج داد. م.م.] ٩٠يِ  در دههنخستين کساني که موسيقيِ رپ را 

، و در پاريس است اي انتشاراتي» نار«[ ١٩٦٦، Cahiers de L’Herneارن  هايِدر دفترـ  ١١
 به نامِ کند ر منتشر مييِ بزرگان ادب و هن نگاريِ ويژه تکمفصلِ هايِ  از کتاب بسيار معتبر اي مجموعه

 .، اغلب با سند و عکس و غيرهاست جنگي از جستارهايِ چندين نويسندههر يک  که »کايه دو لرن«
(و چاپِ دوم،  ١٩٦٦، صفحه ٥٢٦در  ستا »يِ هانري ميشو ويژه ارن دفترِ« يِ ديويد بال به اشاره

 Patrick گُري، پاتريک گرِ]م.م. .خاطره را!) ؛فرانک ٢٤٠دارم، به بهايِ  آن را ، که من١٩٨٣

Gregory يِ پاريس را زيرِ پا گذاشت تا که چگونه ميشو همه ]. م.م.٢٧٧ ، ص.جا همان[ گويد مي 
 رگرا به او برگرداند؛ اَلَن گينزب و آن هم پاره. م.م.] ،يِ راست [در واقع فقط لنگهکش  دست يک جفت

Allen Ginsberg بانهآمريکاييکند که او  اي را روايت مي پذيراييِ مؤد نسبت به چند شاعرِ جوان 
پاريس با  هايِ ) در خيابانGregory Corso که يکي از آنها (گرِگُري کُرسو حتي وقتي جا آورد به
. و . م.م.]٣٧، ص. جا همان[ شتوان در لنگرگاه نيويورک شنيد زد که مي شصدا» ري!هي، هن«

يِ يکي از شعرهايِ او  يِ خودم را در ترجمه نههايِ ناشيا ها پيش نخستين کوشش سالمن که  هنگامي
  د.ب. دهد. م مي که هنوز هم تکانَاي به من پاسخ داد  ش فرستادم، با چنان بخشندگي َ براي
است که ديويد بال حذف کرده است.  هايي عبارت يِ بعدي، ، و سه نقطهپرانتزها و   اين سه نقطه[ـ  ١٢
يِ سيزده  ، مجموعهپلومدر کتابِ  پلوم »ِگفتار پس«يِ من از  جمهنيد به ترنگاه ک هاتوانيد برايِ آن مي

جا  همين آن را بسيار مهم است، در نتيجه به نظرِ منعبارت حذفيِ دوم  گفتار. داستان و يک پس
  م.م.] »يک من نيست. ده من نيست. من نيست. من مگر يک وضعيت تعادل نيست.«آورم:  مي
هايِ مسيحي از آغاز يک استثنا بودند. بعدتر، و به مدتي  کرد: عارف ا رد مييِ غربي ر ـ ميشو فلسفه ١٣

 بيشتر، از عرفان و مذهبِ شرقي خواهد آموخت. د.ب.
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در نشرِ مرکور دو فرانس. ميشو مالِ چاپِ نخست است ــــ در اين مورد، » درآمد«ها در اين  ـ تاريخ ١٤

شده  ظرافت چاپ به يِ ک، نوعي کتابچهدفتر رتبه صوکرد  ميجداگانه چاپ  متني ها بيشترِ وقت
يِ  که آن کارها را در مجموعه پيش از آن ،)١٩٧٠از همان اوايلِ  مرگانا(معموالً در نشرِ فاتا 

  د.ب. تغييرناپذير با نشرِ گاليمار) با هم گرد آورد. تقريباًتري ( يافتني دست
يِ جنبش هم نوشت،  جالب نبود؛ بود، و در بارهـ مقصودم اين نيست که سوررئاليسم برايِ ميشو  ١٥

، سه سال پس از چاپِ نخستين . م.م.]٥٨ـ٦١، ص. ١، ج. م. آ.، »سوررئاليسم[« ١٩٢٥منقّدانه، در 
  چه او خود نوشت و نقّاشي کرد، معموالً کامالً متفاوت است. د.ب. هايِ خود. اما آن متن
يِ  شده يکي از نخستين کارهايِ چاپ. م.م.] ٢٦ـ٤٠. . ص١ج.  ،م. آ.[ ها هايِ خواستگاه حکايتـ  ١٦

که  ها ــ يي خواهد نوشت چنان ها ــ يا اسطوره زندگي حکايت ) است. او در سراسر١٩٢٣ِميشو (
  گواه آن اند. د.ب. خود. م.م.] اشاره به کتابِها [ گزينهيِ  مجموعهاين بسياري از کارهايِ او در 

. برخي از آنها در زندگي در ١٩٤٦شده در  هايِ چاپ و نقّاشي ـ عنوان يک جنگ کوچک شعر ١٧
  . م.م.]١٣٩٦، ص.١، ج. م. آ.[ ) نيز آورده شده است. د.ب.١٩٤٩ها ( شکنج

. ص، ٣، ج. م. آ.) [١٩٨٤، مرگانا، انتشارات فاتا  Par des traits( از طريقِ خطوطدر ـ  ١٨
 م. آ.صفحه در  ٥٢[ يِ ميشو: حدود صد صفحه دهش هايِ چاپ . م.م.] يکي از آخرين متن١٢٣٣ـ١٢٨٥

هايِ مرکبي  خط برداري شده است. م.م.] يِ چاپِ نخست در يک صفحه عکس چون هر دو صفحه
ها؟)، که در پِيِ آن جستاري  هايِ ناخوانا، و لک ها؟ خط فقط، خط هايِ آدمک نگاري؟ شکل (ايده

هايِ  ، ميشو امکانها حرکت، در ١٩٥١از همان سالِ ». شده هايِ تمام زبان« ضدّ آيد اي مي صفحه ده
هايِ همراه با شعر تجربه کرده بود.  و واژه» در حرکت«زنيِ با مرکّب را  خطوط مبهمانه الغاگرِ قلم

  رساند با فراخواني برايِ به پايان مي از طريقِ خطوطاکنون، 
که  ييها جملهاز ، ها مطولِ واژه از ذکرِ بخشنده يينشانه: سرانجام رها

بسا  چهها  جمله همچو، با ادامه دادن خود نيستندمتکي  ها بر جملهمگر 
  .کند آزاد مي مغز را از اشغالِ بيش از حدّ مکاني

يِ هنوز گُنگ آن امروزه  ابتدائي که وسوسه عمليات يک بازگشت به
بيند به خود مينويني  تکان.  

اي ديگر اجازه  هان را به گونههايي که باز بودن به رويِ ج نشانه
در انسان،  کارکردي متفاوتد، با آفريدن و گسترش دادن نده مي

  د.ب. . م.م.]١٢٨٤، ص. ٣، ج. م. آ.[ .او زدايي از ازخودبيگانگي
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١٩ - L’Espace du dedans ]فضايِ اندرون [)The Space Within ميشو است عنوان (

يِ انگليسيِ ريچارد المن برايِ نخستين  (گاليمار). ترجمه ١٩٤٤ هايِ او در سالِ يِ گزينه برايِ مجموعه
   منتشر شد. د.ب. ١٩٥٢، نيويورک، در New Directionsبار توسط نشرِ نيو دايرِکشنز 

است و سپس » کمر«که ابتدا به معنايِ  است را به کار برده reins يِ جمعِ واژه ميشو[ ـ ٢٠
که معنايِ  ،»ها کُليه«، kidneys گذاشته استيويد بال د دو کُليه. ، و مفرد آن هر يک از»ها کُليه«

، دارد» جنسي« معنايِ صريحِ ،در زبان فرانسه است.» خايه« چنين در انگليسيِ کهن هم ايِ دورِ آن ريشه
 »نيرويِ جنسي«کنايه  به» کمر«که در فارسي هم  چنان ،»تواناييِ جنسي و قدرت توليد مثلِ مردها«يعني 

يِ    ضربهيک ( Donner un coup de reins .»دوايِ قوت کمر«، »آبِ کمر«دهد:  معني مي
خود جايگاه مردانگي در واقع در متنِ ميشو،  است.» گاييدن«کنايه از  در زبان فرانسه دادن) کمر محکمِ

  م.م.] گيرد. مورد تجاوزِ حشره قرار مي
  ) نقّاشِ هلندي. م.م.]١٤٥٠ـ١٥١٦( Hieronymus Bosch[هيرونيموس بوش  - ٢١
(داس اونهايمليشه، اسمِ خنثٰي  Unheimliche das را برايِ آلمانيِ »انگيز بيمبيگانکاشنايِ «[ - ٢٢

يِ  برايِ اين واژه» نيکو«برابري  تا ،ها خيلي ،اندوقت بسيار صرف کرده البد . ساخته ام از صفت)
به دست نيامده است که در  يموفّقيت سي بسازند، و گويا متأسفانهيِ آلماني در فار شده يِ فرويدي روزمره

، نه آلمانيِ آن هست و نه برابرِ انگيسيِ آن ١٩٩٦داريوش آشوري، چاپِ  فرهنگ علومِ انسانيِ
uncanny کاشنايِ «يعني  ساخته ام، از پهلوي و فارسي، و ايني هم که منيا»انگيز بيمبيگان ، 

و بشود همان  را بسازند» نيکوترين« تنها برايِ رفعِ نيازِ فعلي است تا اهلِ فن، »شنابيگانکا«ترش  کوتاه
ست: پيشوند نفي و سلبِ  مرکّب از سه جزِء اصلي Unheimliche يِ واژه .به کار بردهم را در اينجا 

خود، که از  يِ (هايم) به معنيِ خانه، منزل، اندروني، خانه Heim(اون)، ، و سپس اسمِ مهمِّ  unــــ
 ،و نيز اين صفت ساخته شد،  و ديارِ زادگاهي به معنيِ ميهن و بوم Heimatاسمِ باز مهمِّ  ،آن

heimlich  ياheimelich ، ِو در پهلَوي »رازيک«يا » پنهان«ست و هم »آشنا«که هم به معني ،
يِ اينها را در  توان همه مي يِ تصريفي. آياeساز و قيدساز از اسم با  ــــ پسوند صفتlichسرانجام جزِء 

 L’inquiétanteش کرده اند  يِ فارسي، ساده يا مرکّب، گرد آورد؟ در زبان فرانسه ترجمه يک واژه

étrangeté »نگران ا ديگر گويا  ، که خيلي»کننده غرابتجا افتاده پاک ها به آن معترض اند و ام
: پيشوند يِ من هم وارد است ها به ترجمه چون همان ،تجالب اسبسيار اعتراضِ آنها  هايِ يلاما دل .است

 unــــ (اين) و inدر فرانسه ــــ ،يِ فارسي»نا«يِ پهلَوي و »اَ«برابرِ  ، يعني(اون) unنفي و سلبِ ــــ
يِ  (هايم) به معنيِ خانه، منزل، اندروني، خانه Heimويژه اسمِ  در آن به کار نرفته است، به ،... و (اَن)

در معنايِ اونهايمليشه در آن بيان نشده است، و سرانجام اين که ترجمه نيست و بلکه تفسير است. خود، 
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فني (روانکاوي)، البد به سببِ استفاده از سويِ کسي همچو فرويد، و تفسيرهايِ فراوان و گوناگوني که 

چه فرويد را به اين  يد. آننما ناپذير مي نوشته شده است، پيچيده و ترجمه آنيِ جهان بر  در چهارگوشه
است و » آشنا«هم به معنيِ  heimelichيا  heimlichاين است که صفت گويا واژه جلب کرده، 

کننده، غريب و  به معنيِ شگفت و نگران unheimlich، و صورت سلبيِ آن »پنهان«هم به معني 
در واقع ، ي شوم و اندوهبارآور که مو بر تن راست کند، و حت آور، ترساننده، دهشت بيمناک، وهم

 آشنا«متضاد« م است( نويسد فرويد خود چيزي در اين حدود مي». پنهان«ست نه متضادتا جايي که ياد( 
اي بيانگرِ دهشتي که  وجو کرده و نيافته است که واژه جست  هايِ چندين زبان که در بسياري از فرهنگ

يِ آن توسط اهلِ زبان و خواست  به سببِ پس زدن ايده او خواهان بيان آن است در آنها باشد، البد
  با آن. م.م.] شان رو نشدن روبه
اين نويس و منتقد هنريِ فرانسوي. م.م.]  ) رمان١٩٣٤(ـ[ Gilbert Lascaultژيلبِر السکو  - ٢٣
هيوالها و ، [، بازچاپ، کتابِ جيبي١٩٦٦دهد ( يِ ميشو ارائه مي ويژه دفترِ ارنبسيار جالب را در  نظرِ

که تقريباً ده جستارش را برداشته ، ١٩٦٦، بي تاريخ [با همان تاريخِ جيبيکتابِ  ،انگيز بيمبيگانکاشنايِ 
 .٢١٤ـ٢٢٦. ص، ١٩٨٣و  ١٩٦٦هايِ اصليِ يکم و دوم،  چاپ يِ کامل، نسخه؛ ٢٩٤ـ٣١٥. ص اند،

(تلفّظ:  cannyنفي و سلب) و پيشوند ، »اَن«تلفّظ: ( unمرکّب از  uncanny[ د.ب. )م.م.]
اي که شخص  ، عالقه)»توانستن« و »دانستن« هايِ معنيبه در انگليسيِ ميانه  canيِ  از ريشه ،»کَني«

و » محتاط«و » زيرک«، و به معنايِ رايجِ دهد از خود نشان مي و شناختنِ او در رابطه با ديگري
بيرون از «يا » از شناخت کسي فراتر«نايِ معزيربه  uncannyچنين  . اينرود به کار مي »عاقل«

او دريافت «برابرِ آلمانيِ  »آشنايِ غريب«يا » ناآشنايِ آشنا« برايِ بيان در انگليسي به عنوان
Unheimliche م.م.]رود به کار مي . 

ه ک است به نظرم حيف ».من«، و ضميرِ پهلَوي يِ نفي و سلب در زبان»اَ«، از پيشوند من [اَ - ٢٤
تر به  را هم چند سطري پايين و اَخودماني اَخانگي بريم. سود نمي اين پيشوند خوب و کوتاهچندان از 

  م.م.] گونه ساخته ام. همين
 کند. د.ب. ادعا مي» هايي چند از پنجاه و نه سال هستي گزارش«که او در  ، چنان١٩٥٦ـ و نه در  ٢٥

  يِ ميشو با واقعيت سازگار نيست. م.م.] يِ يادشده [اين تنها موردي نيست که در نوشته
) نويسنده و منتقد و ناشرِ فرانسوي ١٨٨٤ـ١٩٦٨( Jean Paulhanويژه ژان پالن  [مقصود بهـ  ٢٦

  . م.م.]منتشر کرده است ٢٠٠٩او را در  م. آ.که انتشارات گاليمار  است
بزرگ مغز و  استاد) ١٨٩٠ـ١٩٨٠( Théodore Alajouanineنين تئودور اَالَجوآ [مقصودـ  ٢٧

 Valeryتخصص داشت و پزشک معالجِ والري الربوفوقِ » پريشي زبان«که در  است فرانسوي اعصابِ
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Larbaud )پريش  فلج و زبان نيمه ١٩٣٥بود که در  نيز يِ فرانسوي ) شاعر و نويسنده١٨٨١ـ١٩٥٧

 هايِ مربوط چندين کتاب بر بيمارين اَالَجوآني دار گذراند. زبان بر صندليِ چرخ را بي شد و باقيِ عمرش
  م.م.]. XXXVI، ص. ٢، ج. م. آ.نگ. . نوشته است نيز با آفرينشِ هنري

  ) نويسنده و منتقد فرانسوي. م.م.]١٩٣٤(ـ Gilbert Lascault[ژيلبِر السکو  ـ ٢٨
، ٧٦٧، ص. ٢، ج. م. آ.، يِ مفلوک معجزه درگويد،  خود ميشو مي در واقع [اين چيزي است کهـ  ٢٩
نگاه کنيد به  توانيد . مي، آورده است٢٠٧ص.  ،آن را در کتابِ خود متنِ يِ ديويد بال هم ترجمه که

تيِ با اين حال، راح .يِ مفلوک معجزهيِ  آن در پيوست جداگانه کاملِ فرانسويِ يِ من از متنِ ترجمه
نگري ممکن است وسوسه  سويه يک داران دوست«: آورم مي نيزدر اينجا  اين پاراگراف را ،خواننده را

هايِ من را همچو آثاري از يک معتاد داوري کنند. متأسف ام. من از  يِ نوشته شوند که ازين پس مجموعه
ها پيش هرگز قهوه، هرگز  يِ محرک هرگز، و از سال نوعِ نوشندگان آب ام بيشتر. الکل هرگز. ماده
کنند، کم.  يِ چيزهايي که صرف مي از هميشه، و از همهسيگار، هرگز چاي. دير به دير شراب، و کم. 

 ]م.م. »خواهد بداند. ست، اگر کسي مي ويژه پرهيز. مخدرِ من خستگي صرف و پرهيز. به

 [... م.م.]بودلر. مشهورِ  هايِ ساختگيِ بهشتست با  يِ فرانسوي، اين تضاد آشکاري ـ برايِ خواننده ٣٠
  د.ب.

کنم؛ او از فرويد نقلِ قول  ) نقلِ قول مي١٩٣٩( طنزِ سياهيِ  نامه  گُزيدهرتون در گفتارِ آندره ب ـ از پيش ٣١
   يِ من. د.ب. ، ترجمه١٥، کتابِ جيبي، ١٩٦٦ژاک پوِر، ـ  نشرِ ژان(بازچاپ،  کند مي
هايِ طنز آشنا بشويم. طنز  گويد ـــ که با برخي از مشخصه ش رسيده است ـــ فرويد مي َ البد زمان«[ـ  ٣٢
چيزي چنين  گويي و کُمدي است، بلکه هم بخش دارد، که در اين مورد همانند بذله تنها چيزي رهايي نه

شوند. واال  يِ کسبِ لذّت از راه فعاليت ذهني يافت نمي هايي که در اين دو رده ، مشخصهواال و برين
که پيروزمندانه خود را نشان  شود ناپذيريِ من، ناشي مي ، از آسيب روشني از پيروزيِ خودشيفتگي به

ِش تحميل  ، بگذارد که رنج بهببيندهايِ بيروني لطمه  پذيرد بگذارد که از سويِ واقعيت دهد. من نمي مي
ِش دست بيازند؛ باالتر از اين،  هايِ جهان بيرون بتوانند به رساني پذيرد رضايت بدهد که آسيب شود، نمي
هايِ لذّت باشند. اين ويژگيِ اخير،  ش فرصت توانند حتي براي يها م رساني دهد که آن آسيب نشان مي
، ص. ١٩٦٦ژاک پوِر، ـ  ، نشرِ ژانطنزِ سياه يِ نامه  گُزيده(آندره برتون، » يِ بنياديِ طنز است. مشخصه

  ]. ترجمه از فرانسه، م.م.)١٥
٣٣  يويد بال ک به ترجمه يِ بزرگ مبارزهـ [دو سطرِ نخستآمده است، »ِ درآمد«ه در اين يِ انگليسيِ د

  آورده است. م.م.]:  خود همراه با متنِ فرانسويِ ميشو که او آن را در پانويسِ
He grabowerates him and grabacks him to the ground; 
He rads him and rabarts him to his drat . 
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Il l’emparouille et l’endosque contre terre, 
Il le rague et le roupète jusqu’à son drâle 

يِ  يِ چاپلين در شماره در باره ،ش َ ، در ابتدايِ کارِ ادبيهمکاريِ ميشو بود» داداش چارليِ ما«ـ  ٣٤
، م. آ.[» ها دشواري«. م.م.] ٤٣ـ٤٧، ص. ١، ج. م. آ.. [١٩٢٤در  ديسک سبزيِ جنگ بلژيکيِ  ويژه
 ١٩٣٨يِ سالِ  است در مجموعه ١٩٣٠هايِ  اي از متن هعنوان مجموعبه بعد. م.م.]  ٦٠٧، ص. ١ج. 

  د.ب.با عنوان پلوم. 
فاتا نشرِ (، Improvisations sur Henri Michaux ها بر هانري ميشو سازي بديه ـ ٣٥

هايِ  ترين ) از مهم١٩٢٦ـ٢٠١٦( Michel Butor[ميشل بوتور  . د.ب.٦٨ـ٦٩)، ١٩٨٥مرگانا، 
 نزديک داشت. م.م.] بسيار آشناييِ ساله پنجو  اني با هانري ميشويِ چهلرمان نويِ فرانسه، در نوجو

که او  گذارد در ميان ميما  روشني با بلندي به نامِ 'جادو' به، متنِ ١٩٣٨مالِ سالِ  درون دوردر «[ ـ ٣٦
بيرون گاري با طبيعت ان فنِّ يکسان ، يک(ميشو) قصد گفتنِ چه چيزي را از اين واژه دارد. نخستين بخش

ست. چگونه وارد شد به درون  ن بوداييهايِ ذ که يادآورِ برخي دستورِ عمل کند تصوير مي را برايِ ما
کند؟  مي اسحساچه را که او  چگونه فهميد شخصي را در برابرِ خود، آن بينيم؟ چه پيشِ چشم مي آن

تر است فهميدن  بسا آسان ؟ چهتنها يک انسان را، بلکه يک موجود زنده، يک حيوان را چگونه فهميد نه
سيب دادن از  آگاهيباشد. حتي يک گياه. با کوششِ   بسا راه فرعيِ خوبي يک سگ تا انساني ديگر. چه

  رفته به سويِ بشريت برويم که از آن آمده ايم. به خودمان، شايد موفّق بشويم رفته
گذارم رويِ  ب مييک سي :اي ام حاال در گذشته خيلي عصبي بودم. بر راه تازه«

  »گذارم تويِ اين سيب. چه آرامشي! ميزم. بعد خودم را مي
ها  ، مثالً، سالCézanneتغييرِ قرن. برايِ چه يک سزان  در زمان يِ يک دوره از نقّاشي کليدي برايِ همه

يِ خوراکي.  ها و ماده که اين ميوه ژرفايي از آرامش است، با هسته ها کرد؟ برايِ اين صرف نقّاشيِ سيب
يِ نوازش کردن سراسرِ  و اين واژه ها، کردن سيب نوازشفهميم که چرا اين همه دلپذير است  مي حاال

اي که  هايِ اسطوره مايه گشايد، با به خاطر آوردن يکي از درون به رويِ ما مي را اي از تحليل نگارخانه
هايِ  شنوديِ خود به آن دست يابد، اما طرحکه هرگز تا نهايت خ سزان کوشيد به آن بپردازد بدون اين

هايي  يِ آخر از طرح توان گفت که بخشِ مهمي از آثارِ دوره بسياري از آن در دست داريم ــــ و مي
 Jugement 'داوريِ پاريس'تشکيل شده است که برايِ اين کارِ هميشگي در نظر گرفته شده بود ــــ، 

de Pâris ]فراوان برخوردار است و به آن يِ يوناني از  در اسطوره تنيز گفته » سيبِ نفاق«اهمي
، که يک پيشگوييِ شوم سبب شده بود او را يِ تروآ [پاريس، شاهزاده اي شاهزادهـ  ، چوپان]شود. م.م. مي

هرا، آتنا، [ هاخدا سه زنيکي از که يک سيب به  م.م.] از همان نوزادي در کوه ايدا رها کنند.
گيزيند  را به زيباترينِ آنها بدهد. پاريس آفروديت را برمي» سيبِ نفاق«خواهند  ز او ميآفروديت، که ا
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ربايد و همين باعث جنگ تروآ  چنين پاريس هلنِ زيبا را مي دهد. اين مي اويِ زيباترين زن را به  چون وعده

هايِ شهرِ نيويورک  قبتروآ است. يکي از لهايِ جنگ  ، که يکي از ريشهکند هديه مي م.م.] شود. مي
رغمِ  توان تقرياً همه چيز يافت، و حتي، به است، يعني جايي که مي «the big apple»» گُندهسيبِ «

  ظواهر، اندکي آرامش.
کَندم؛ و خواهان  همه، بيست سال بود که جان مي آيد. با اين نظر ساده مي به«

کردم شايد،  ساسِ خواري ميبسا اح آغازيدن از اين راه، موفّق نشدم. چرا نه؟ چه
يِ  هايِ اليه ش هست. انديشه يِ آن و زندگيِ مات و کُندش. امکانَ  با توجه به اندازه

  »ندرت نيک اند. زيري به
  است.شمار  هايِ بي راه چاره آغازيدن از يکي شدن با لسکو است که خود به معنايِ ازخودگذشتگي

هايي از همه دست بوده  هم آزمودن گردم سرِ سيب. در اين مورد حاال برمي«
ست. رفتن آسان نيست و گزارشِ آن هم نه. اما  هايي؛ خودش ماجرايي است، تجربه

ش. تويِ سيب که  َ نج کشيدن است کلمهرتان.  ِ توانم بگويم به به يک کلمه، مي
  »رسيدم، يخ کردم.

ويِ يک سيب، در سيبي از درون يک رفتن ت ده، اما برايِ بهبودي يافتن، چه صفايي!اتوان افت سخت از
دهد، درخت  شده را به ما مي يِ درخت بهشت گم تن. از 'داوريِ پاريس' گفتم، اما سنت مسيحي ميوه

  يک زن است. کي آن دريافتنِ. کند مي نهاد مار پيش هايِ تلقين بااي که حوا  شناخت نيکي و بدي، ميوه
 برگرفته ها ايرانيک ).٦٨ـ٧٠ .ص ،١٩٨٥فاتا مرگانا، نشرِ ، ي ميشوها بر هانر سازي بديه (ميشل بوتور،

. صيِ من.  ترجمهودو حرف،  نشرِ سي، فضايِ اندرون در: ،درون دور »جادو«از: هانري ميشو، 
 م.م.] .١٨٧ـ١٨٨
يِ نيروهايِ  ها که بر استفاده از همه هايِ مقدسِ باطني گرفته از کتاب [يا تانترا، نوعي هندوييسمِ الهامـ  ٣٧

 کنند. م.م.] خداها مي مثبت دروني بنا نهاده شده و مؤمنان آن خود را وقف زن

چه خود را  رو به آن )،١٩٥٧ـ١٩٧٠يِ کارهايي از  ، دربرگيرنده١٩٧٣( هايِ زمان آنات، پيمايش - ٣٨
ها  جايي جابه)؛ و اثرِ پسامرگيِ ١٩٨١، (کرده هايِ گم هايِ جسته، راه راه)؛ ١٩٧٥( کند پنهان مي

  . د. ب.)١٩٨٥(ها  رهايي
يِ  به ديدهشناختي دارد،  هايِ زبان من، که برايِ من دليل هايِ مزاحمِ اشارهخواننده لطفاً به اين [ - ٣٩

  م.م.] .بنگرد اغماض
  م.م.] .ندرت به[ - ٤٠
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