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  فضايِ اندرون
  
 

شود،  منتشر مي )١٨٩٩ـ١٩٨٤هانري ميشو (از  ١٩٤٤در  فضايِ اندرونکه  وقتي
با اين حال،  شده نيستند. اندک شناخته اي عّدهمگر برايِ هنوز تبار  شاعر َو نقّاشِ بلژيکي

و  کميشو هفت کتاب در انتشاراِت گاليمار منتشر کرده است، و شمارِ بيشتري دفتَر
ش  َ تشويق، ١٩٤٣، از همان ها هايِ ديگر. برخي از پشتيبان يوچک در انتشاراتک ِ ُجنگ
 يِ راِه رفتهاي از  يک نخستين گزيدهگونه که عادِت اوست،  تنهايي، همان که بهکنند  مي

منتشر  هانري ميشو را کشف کنيم ١٩٤١آندره ژيد در  از .فراهم آَوَرد شاعريِ خود
که   ، و چنانشاعري برجسته، اّما تودار«به  نسبتماً رستحسينِ خود را  که شود  مي

گونه،  . همينکند بيان ميدر آن  »دارِ کمال تا شهرت است، بسيار بيشتر دوست هشايست
يِ  فرشته«آثارِ  به پيشوازِ ١٩٤٢ َو ١٩٤١هايِ  موريس بالنشو با دو ُجستارِ مهمِ سال

در اوِت  يِ شعرها انتشارِ گزيدهکه در زماِن ويژه  با شوقيو آن هم  رود مي» شگفتي
  .دهد نشان ميباز آن را  ١٩٤٤
  
  

 يِ گزيده   مجموعه   
  

که شاعر  اي ريزانه برنامه سّدهايِمجموعه است با يکي از اين  آغازگرِيادداشتي 
گرفته برضر از آنها يِ کتابِ حا هايِ گزيده هايي که متن کتاب«يِ آن است:  خوکرده

در حقيقت، تنها کتابي که  ١»يِ مؤلّف بازچاپ نخواهند شد. خواسته شده است، بنا به

 ٢

هرگز دو باره چاپ نخواهد شد، نخستين کتابِ چاپ شده در انتشاراِت گاليمار، 
يِ کاملِ  دهد و نسخه ) است، که ميشو ِشش شعرِ آن را نجات مي١٩٢٧( بودم کي آن

ار اند: آنها در مّدِت چند د کند. اين ِشش شعر معني آن را در زماِن زندگانيِ خود رد مي
يِ  مبارزه(«شوند  هايِ هنرِ شاعريِ گسيختگي و پرخاشگري تبديل مي کالسيک بهسال 
، که »ضد«دارند در شهرِت شاعرِ  بسيارکه تأثير ») بينان دوراِن ِاشراق«، »بزرگ

زبردستيِ با » لبماچد  مي« يا» آشوالَشد مي«زبان را ، و »متنفّر [است] از بوآلو«
که  هفت مجموعه اعالم شده است در حالييِ عنوان  در صفحه که عجيب آن .تادانهاس

او ) که ١٩٣٠( هايِ من ِملکاست:  گرفتهاز ُنه محموعه انجام  آگاهانهگزينشي عمالً 
»ِ دلقک«) که ١٩٣٩( ها نقّاشيکشد، و  بيست و هفت شعرِ نمونه از آنها بيرون مي

هايِ  يِ انتشاراتي شده به وسيله ، همه چاپهمنتشر شده بودبسيار مشهور در آن 
 اي در آسيا وحشي، کتابيک تنها  گذشته از اين، مانو.ـ   کوچک، فورکاد َو ِلوي

اي است که آن را  افتادگي يِ کج دهنده شود که نشان ميکُل کنار گذاشته  به، )١٩٣٩(
  .دهد پيوند مي ش َ نگارنده به

  
سفر به گارابانيِ ، جنبد شب مي، کي به نامِ پلومي، ِاکوآدورمانده ( ِشش کتابِ باقي

 شوند که ميبازبيني  کارآيي بنا بر اصلِ) در سرزمينِ جادوَو  دروِن دور، بزرگ
شاِه «، »بَِبريَدم«، »هايِ من ِملک«، »يِ بزرگ مبارزه(« دگزين برمي را گوياترين شعرها

بينِ  آشکارتقسيمي  شاعرانه هايِ از شکل متنوعانگيزانه  اي شگفت و در مجموعه ،»)من
، کرگونهِذ خواه دل به: از يک سو، شعرهايِ تهاجميِ کند  ايجاد مي دو گرايشِ بنيادين

شاعرانه  قابلِ توّجِه هايِ شوند؛ از سويِ ديگر، تأّمل مي رها از زبان و وزن پديدار
گ در آنها درنآهنگ  که ضرب ،»)يَدمبَِبر«، »دلقک«، »آهستيده«، »ها کوه يخ(«
 با فضايِ«همچو يک    شده آواهايِ گُميِ  پيموده تا حّدي و فالکتشاعريِ کند،  مي

آيند  هايي که بر  ها، / در سينه م، در بوسه بَِبريَدم بدوِن شکستَن«گستراند:  مي را ٢»ارواح
هايِ  يِ آنها، / در داالن ها و خنده هايِ کِف دست و نفس ِکشند، / در فرش



 ٣

ها و انواع  ، شخصّيتدامنهبين اين دو  .»)بَِبريَدم» («ها و مفصلهايِ دراز  استخوان
 يِها ها، و اين حيوان بارابو َو پوماپي، هيويزينيکي ها، ها، َهک (آقايِ پلوم، ِامانگلون

را  فضايِ  اندرون اندازها و ديارها و چشم، )اي که َبهرگند و َتهَمک اند خيالي
  .نوردند درمي

  
اي از  نمونه که رو به اين دارديِ آثارِ ميشو،  مجموعه، در دنباله ايِ اّما ُبعِد گزيده

، که »سوراخيده زاد«، در چاپِ دوم، شاعري که ١٩٦٦. در شود  انهمسيرِ شاعر
 فضايِ اندرونفضايِ تازه به هفت زيْر کند، وقفه بازنويسي و بازچيني مي آثارش را بي

 ها زندگي در ِشکنج)؛ ١٩٤٥چاپِ (کتابِ َجنگ،  ها ها، عزيمه آزمون افزايد: مي
بر تخت » مسلسلِ سيلي«در آن ، که »اميالِ ارضاشده«ها و  يِ واکنش (مجموعه

يِ  مجموعه ؛)کنند روايي مي ، فرامان١٩٤٩يِ نامحسوس، چاپِ »ها ِميُدزِم«نشيند و  مي
 يِ کننده يِ تعيين يِ بيانّيه )، که دربرگيرنده١٩٥٠( گذرهاها و جستارها،  انديشه

هايِ  ) بر ليتوگرافي١٩٥٠( خوانِشيِ  نهايت تجربهست؛ »يِ نقّاشي انديشان به پديده«
، و »ها حرکت«همراه با  که شعرِ انتقاديِ( ها رو به چِفت؛ سرانجام کي زائو ووـ

و نخستين  )کشد اي را از آن بيرون مي گويه با طبعِ گزين»ِ هايِ دانش ُبرش«دلچسْب 
). بخشِ ١٩٥٦( فلوکيِ م معجزهيِ مخّدرها،  مربوط به تجربههايِ بزرِگ  متن از متن
  َبرد. ) اين مسير را به پايان مي١٩٥٩( ها شکستگي آرامش در درهممهّمي از 

  
 

 شاعريِ گسيختگي  
  

اين  بازشناسيِاي در  سهمِ عمده هايِ ميشو است: ينِ کتابتر  شناخته فضايِ اندرون
(بالنشو، دولوز،  شود ميسنجيده  انديشهأثيرِ آن بر ت ه تازهامروزدارد که  استثناييآثارِ 
يِر دو  ، پييو ها لوکِلزي متفاوت، نويسنده هايي حوزه در شعرِ معاصر. بر و ،ويژه) به

 ٤

هايِ رقص از وامِ  ها و طّراح دان اَِلشينسکي، موسيقي ديارگ يا ژاک دوَپن، نقّاْشماْن
 تا کوشند ، و منتقداِن بسياري ميدان تحسين کرده ياد کرده آن را به اين آثار خود

که هنوز جايِ پيمايشِ بسيار دارد: بگذارند  نامدني چنگ بر اين فضايِ به هاييمرزنما
ترين  ست که کامل شک آثاري بي )راستي ناگزير ايم او را چنين بناميم بهآثارِ اين شاعر («

يلِ آن با احساس، تما تبانيِــــ دهد  نشان ميشعرِ سّنتي  خاّصي از گسست را با تعريِف
نوشت ُرنه بِرُتله بر  مي، »هايِ ممکن يِ جهت در همه ش آن به آهنگ ــــ و انفجاَر

  .١٩٦٦برگرداِن جلِد فضايِ اندرون، در 
  

يِر ويالر پي  
  
  



 ٥

  
  
  

  )١٨٩٩ـ١٩٨٤هانري ميشو (
  
 

  درآمد
  
که   ،را   هماننِد آنها ماجراجوييِ معنويهانري ميشو ها،  رئاليستروزگارِ سور هم

ه وجو کرد در شعر و هنر جست، ست يِ عرفاني با تجربه قياسها قابلِ  از برخي جنبه
ش،  َ ، به خاطرِ ذهنِ نقّادش َ اِن درونيبه خاطرِ جوِّ مضطربِ جه ،روشني بهاو اّما  .است

ش از هرگونه حرکِت ُپرجنجال و هرگونه تعّهِد  َ ش، خودداري َ انديشانه کنجکاويِ روشن
دهد  را به دست مي  ِ ذهني ي از بيشترين آزادي ا او نمونه .از آنها متمايز است ،دتيعقي

 به دنپناه بررد کردِن واقعّيت برايِ  منِد وسوسهکه در تواِن يک انسان است. در ابتدا 
 ممکنِ ترين کاوشِ کامل ،هايي از نوعِ تقريباً پزشکي با انجامِ تجربه عاقبت، دازيپر خيال

  در پيش گرفت. هنيِ انسان راقلمرويِ ذ
  

 و باشد، بياِن شورش و روايِت رؤياها، چههايِ اضطرابِ ا احساس مقصود چه بياِن
، ميشو آن را در سبکي شناختي هايِ روان تجربه هايِ خيالي، يا گزارشِ داستان تصّورِ
 ساتياحسا و بريده، قرار، بريده بيو تقليدناپذير، خشک، عصبي،  جاآَوردني بهدرنگ  بي

 ها تمّد ش َ تازگي او که کند. مي گزارشزمان هيجان و طنز را  ، که همدهد انجام مي
ترين نويسندگاِن فرانسوي به  شد، امروزه به عنواِن يکي از بزرگَش تمام  حّتي به ضرر

گذاراِن  اي بود، يکي از پايه چنين نقّاشِ برجسته شود. او هم رسمّيت شناخته مي
هايِ هولناِک آغاز تا  تحّولِ آثارِ بصريِ او، از چهره .است نسهدر فرا» پاشي رنگ«

 ٦

که مطلقاً به آثارِ ادبيِ او وابسته  ، بدوِن آن»ِمسکاليني«هايِ  ها و طرح ها، تا لکّه نشانه
  کننده به سرمستيِ کشف. رود: از اضطرابِ فلج باشد، در همان جهت پيش مي

  
  

 ماجراجويي از شورش تا  
  

ر و نقّاش، بلژيِک زادگاهيِ خود را تا بيست و پنج سالگي شاعهانري ميشو، 
در  ١٨٩٩ميِ  ٢٤او در  يِ فرانسه نشد مگر در پنجاه و پنج سالگي. ترک نکرد و تبعه

، اده شد. کودک و نوجواِن رنجوربورژوآيِ اَرِدني و َولون ز يِ  َنمور در يک خانواده
» در حاشيه«، »کند با زندگي ميقهر «رؤيايي، سرِکش ضدِّ محيِط خانوادگيِ خود، 

کند. در بيست سالگي،  ها را کشف مي د به خواندن. عارفَرَب هست، پناه مي
يِ تحصيالِت پزشکي  زند، از ادامه اجتماعي را پس مي َشويِ يکيکه هرگونه  درحالي

پس از يک سال شود.  پوشد، و همچو ملواني ساده سوارِ کشتي مي چشم مي
آيد که برايِ هميشه  گردد. به نظر مي يي، به بروکِسل بازميهايِ دريا ماجراجويي

  است.» هدررفته«
  

هايِ  کند. با ُجستارها و متن را بر او آشکار مي ش َ سالِت نويسنگير لُترِآُمنخواندِن 
در آنها يِ او  دهنده ِک تکانْبو َس آور  قدرِت تخّيلِ خندهآغازد که  يِ به نثر مي شاعرانه
آيد، با ژان ُپالن که نخستين  به پاريس که مي د.نکن را نمايان مي يَدشازگيِ شدتدرجا 
شود. نخستين کتابِ  کند، دوست مي ش مي َ ست که به نبوغِ او پِي برده تحسين کسي
 ِاکوآدورشود. سفري به آمريکايِ جنوبي  )، تقريباً ديده نمي١٩٢٧( بودم کي آناو، 

بعد، از سفري بزرگ به هند َو چين  کند؛ چند سال ) را به او الهام مي١٩٢٩(
در اين  ).١٩٣٢( اي در آسيا وحشيآَوَرد،  يِ خاطراِت ديگري به ارمغان مي روزنامه

يکي به نامِ ) و ١٩٢٩هايِ من ( ميان، نخستين شاهکارهايِ خود را نوشته است: ِملک



 ٧

دها، که اضطرابِ دا ها و روي پااُفتاده، قربانيِ جاودانيِ انسان پيشِ، نامِ شخصّيتي ْپلوم
  کند. زيستن را مجّسم مي

  
گيرد. توصيِف  عمق ميهايِ پيش از جنِگ جهانيِ دوم،  در سالالهامِ ميشو، 

کند.  را ثبت مي )١٩٣٨( دروِن دورتصويرهايِ آغازد و  هايِ تخّيليِ خود را مي سرزمين
ايِ خود ه گواشها و  آبرنگ نقّاشي کرده زمان، بيش از بيش خود را وقِف طرح و هم
گذارد. چاپِ  قدر عجيب اند که شعرهايِ او، به نمايش مي که برايِ عموم همان ،را

آغازگاِه شهرت  ،١٩٤١، در هانري ميشو را کشف کنيمژيد،  آندره کنفرانسي از
آنگاه که  يعني ،شود که برايِ هميشه تثبيت مي است ١٩٥٥شود. اّما پس از  مي

با  گيرد. ويژه ِمسکالين را بر رويِ خود در پيش مي به هازا تأثيرهايِ توّهم يِ تجربه
به آزاديِ عملِ خود،   بسته سرِکش، دل خود همچو شاعري همه، وفادار به رسالِت اين

 ١٩٦٥آيد، در  که از شهرت مي  مقّيِد گريختن از هرگونه ازخودبيگانگي، حّتي آن
  کند. يِ بزرِگ ملّيِ ادبّيات را رد مي جايزه

  
  

 نفضايِ اندرو  
  

هايِ  اندازها، چيزها، واقعّيت ست: چشم چه بيروني عالقه است به آن بي ميشو
ست، در وااو غرقيده در دروِن نگاِه  هايِ اجتماعي، دگرگونيِ تاريخي. اقتصادي، رابطه

و هايِ زودگذر،  رؤياها، تصويرها، احساس ،ها که انديشه ياين قلمروِ نامحدود و تاريک
اي هرگز تا به اين حد متوّجِه  . احتماالً هيچ نويسندهشوند در آن زاده مي ها هيجان
 ميشو با يِ هنرِ ُپل کله، کسي که هايِ دروني نبوده است. او درباره ترين حرکت ظريف

را » با خوِد جاِن يک نوغان«بودن  احساسِاو  گويد که او قرابِت انکارناپذير دارد، مي
  کند. به ما منتقل مي

 ٨

  
و روايت را رد  نگاري  منظرهتخّيل است، اّما شکلي از تخّيل که تواناييِ برترِ او 

نامد.  يِ خود مي»ها ِملک«ست که او آن را  کند. اين قلمرويِ تخّيل، همان چيزي مي
ست، چون  روايي متناسبِ جهان نيز بسته ودر ذهنّيِت او تمامي  زمان به قلمرويي که هم

سازد، هرگز يک مااجرا و گيرودار  شو برميچه مي است. آن» ها امکان مليون«به غنايِ 
ويژه طرزهايِ بودن  ، بلکه موجودها و به)لومْپ، حّتي در نيست گو داستاناو نيست (

و  گون نخها (موجودهايِ  سازد. در سرزمينِ جادو يا در سرزمينِ ِميُدزِم است که او برمي
و  ،رنج کشيدن داشتن، ، دوستطرزهايِ نوينِ زيستن برداريِ  به فهرستاو ناپايدار)، 
  پردازد. مردن مي

  
است که تصويرهايِ  آنچون  يِ پريشاني و اضطراب است، تخّيل سرچشمه
هيوالها را ترّشح کرده چيزها و موجودها را مستعدِّ نيروي انگيزد،  آزاردهنده را برمي

تهديدي ِ فرد، که  همسان شکننده اند،  و ذهن  برايِ َتنکند، و از جهان  جويي مي ستيزه
  سازد. مداوم مي

  
نيروهايِ «يِ  بخشِ بزرگي از آثارِ ميشو وحشِت به تصّرف در آمدن به وسيله

که يک نيرويِ ويرانيِ من  ،اّما تخّيل کند. را بيان مي» يِ جهاِن متخاصم دربرگيرنده
ست. بخشِ مهمِ ديگري از آثارِ ميشو  ابزارِ دفاعي و نيرويِ بازسازي زمان است، هم

ابيده يا بيدار) اجازه دهد که به رؤياپرداز (خو را نشان مي» مداخله«گوناگوِن  ايِه شيوه
 ترين که جهان را در جهِت نهاني د، يا اينخود را از واقعّيِت متخاصم بگير انتقامِ دهند مي

تر ابزارِ  انداز، شعر و نقّاشي کم ند. در اين چشمتصحيح و تکميل کهايِ خود  خواسته
  ها يا شرزدايي اند. عزيمه بياني و بيشتر

  
  



 ٩

 وجويِ مطلق جست  
 

توانم استراحت کنم، زندگيِ  نمي«نوشت:  ميشو درجا در نخستين کتابِ خود مي
دارد، چون  ميم  َ  احتياط نيست که بيدار نگه آيا احتماالًست [...].  خوابي من يک بي

که است  ' ههم'در بدوِن تمايز وجوکُنان،  وجوکُنان و جست وجوکُنان، جست جست
وجو  دانم چه جست کنم چون نمي مي وجو جست اقبالِ پيدا کردِن آن چيزي را دارم که

وقفه از چنگ  ست که بي يافتن به چيزي اقدامِ او پس مبتني بر کوششِ دست »کنم. مي
که شاهِد از بين رفتنِ  رود و برايِ او ميّسر نيست که از آن چشم بپوشد بدوِن اين در مي

خواسته که عوعو «گيِ خود باشد. اين شور و شوقِ همواره ناکام، اين معنايِ زند
» تواند بنِد خود را بُِبَرد بادبادکي که نمي«هايِ اين  ، حرکت»کند در تاريکي مي

يِ تحليليِ و فرهنِگ  کنند که انديشه موقعّيِت معنويِ انساِن معاصر را تعريف مي
فّعالّيِت  .دهند به او نميرا » دن در هستيمشارکت کر« امکاِنيِ او ديگر  زدوده تقّدس

اقدامِ «، يک هايِ ديگَرش يِ فّعالّيت همه نادبي و هنريِ ميشو، وانگهي همچو
  ست.»رستگاري

  
راِه حلِّ عرفاِن مسيحي او را به خود جلب کرده بود. بعدها، ، در جواني

در اختيارِ  يمؤثّرتر ايِ هايِ مراقبه ها و فن هايِ هند َو چين را کشف کرد که نمونه انديشه
يِ زندگي را  . اّما سرانجام در شعر و هنر است که راِه آشتي با شيوهندگذاشت او مي
زندگيِ  رو بهها نيست، بلکه بيدار شدن  پاسخ ها يا حل يابد. مقصود يافتنِ راِه مي

ناپذيرِ آن  و تازگيِ پايان رازِ آن که ،به معنايِ راستينِ جهان فتنيا دست ،  ست واقعي
و  ستها عصرِ طالييِ پرسش«  کودکي کودکي را بازيافت: يِ روحّيهبايد  است.
دهد  يِ ُپل کله است که ميشو توضيح مي باز هم در باره ».ميرد ها اين که انسان مي پاسخ

که سازد  ميپذير  امکان را هايي هايي هنر و شعر گذر کردن از ديوارِ نشانه به چه شرط

 ١٠ 

ست آگاهيِ زيستن در جهاِن معّماها را داشته  کافي: «استواقعّيت  يِ ما از جداکننده
  »شود. ميداده پاسخ  به آنتر  مناسبنيز هست که  هامّعما به که ،باشيم

  
  

 کرانگي يِ بي تجربه  
  

گيري  اي براي گريز و گوشه همچو وسيلهبود که  در صدد برآمدههم  تر پيشميشو 
بعدها، ديگر متّوسل شود.  ويژه ِاِتر) ، به مخّدر (بهتن در طرِف ديگرزيس از جهان و

مقصود برايِ او نه در رفتن ديگر  آن است، بلکه تجربه است. پِيِگريز نيست که او در 
هايي   مخّدر، که توّهم هايِ آن است. يِ امکان از موقعّيِت انساني، بلکه واکاويِ همه

هايِ ماجراجوييِ  دهد، يکي از راه خبري را مي عالَمِ بي و امکاِن رسيدن به کند ايجاد مي
عملي کردِن  بر است،» پيمودِن خود«و مبتني بر  ،ست که شاعر در پيش گرفته ذهني

  .خودهايِ  توانايي تماميِبرداري از  با بهره يِ وجوَدش يِ همه»فزايندهاشغالِ «
  

اختصاص خواهد ي گير جهاِن چشم ، بخشي از آثارِ ميشو به کاُوش١٩٥٥ِاز 
ويژه ِمسکالين بر او  که مصرِف مخدرهايي مثلِ ترياک، حشيش، ِال. ِاس. ِد. َو بهداشت 
کند، اّما  نهايت را تجربه مي دهد که معتاْد بي جهاني که نشان ميخواهد کرد.  آشکار

پاياني وجود دارد، که يکي بديِ مطلق است و  که دو طبقه يا دو طرز از بي چنين اين هم
کنند:  هايِ اثرهايي که تأثيرهايِ مخّدر را توصيف مي يگري نيکيِ مطلق. عنواند

آرامش در ، )١٩٥٧( ُپرآشوبکرانگيِ  بي)، ١٩٥٦( فلوکيِ م معجزه
) ماهّيِت بنياديِ توّهم به ١٩٦١( ها شناخت از راِه ورطه)، ١٩٥٩( ها شکستگي درهم
ست. معتاد،  ند که از خودبيگانگيکن يِ حشيش يا مستيِ ِمسکاليني را گزارش مي وسيله

هايِ خود رخت بربسته است، از خود طرد شده است، گرفتارِ  همچو ديوانه، از موقعّيت
» کرده ِ خود گم آشيان«يِ تنها تنِ خود،  ست. با مشاهده»گرانگي مکانيسمِ بي«يک 



 ١١

مان ز يِ ديوانگيِ ِمسکاليني هم يابد. تجربه را نمي» کاخِ وجوِد خود«ديگر است. 
است،  کران پذيرِ بي آسيب همه انسان نِ انسان است و با ايندشم کرانگي بيآموزد که  مي

که از آن » آَوَرد چيزي را به ياَدش مياين «است، چراکه » پوک«در آن که انسان 
، »يک واحه«نسانيِ عاّدي و زندگيِ ا ست کرانگي در تصّرِف بيمندي  کرانآيد.  مي
  ست.»يگکران بي زدگيِ يک فتق يا بيرون«

  
يِ ناگوارِ آن را  تجربهکرانگي هست که ميشو گاهي  همه شکلِ ديگري از بي با اين
و آشفتگي  از يِ نه ديگرگکران است: يک بي به دست آورده نشده بيني پيشاي  به شيوه
ندگي، يگانگيِ بازيافته. خلسه است، شبيِه مالِ برشو، بلکه از کمال، از  آشوب
کند،  احساس مي» بازنهاده در جرياِن عمومي«خود را از طريقِ آن ها، که او  عارف

دهد  اي که سرانجام به او امکان مي ، خلسه»َروا جهانيِ  واردشده در خانه و کاشانه«
» راِن انساِن به گمان نيامدهکراني که کراِن واقعيِ انسان، ک بي«به يک دست بيابد 

  .است
  
  

 طنز و شعر  
  

ناشي از تلفيقِ دو عنصرِ  هايِ او چنين در نقّاشي و هم ثارِ ادبيدر آ تازگيِ هنرِ ميشو
اي و خطّي نيست  ، تقريباً جملهاسرِ آثاَرشسرو طنز. در  احساسظاهر متناقض است،  به

شور و شوق، هر  را بيان نکند. رنج، وحشت، يا برعکْس احساسکه شديدترين 
ُبر، و تکرارها بيان  َنفَس هايِ آهنگ احساس با تصويرهايِ درخشان، فريادها، ضرب

، آن را عموماًشود، و ميشو،  ندرت به صورِت خام پديدار مي اّما احساس به شود. مي
و هست، نيازِ بررسي  لوحي او دسِت رد زدن به ساده در آثارِ گيرد. جّدي نميتمامي  به

تي دشوار، از در موقعّي مانده هايِ او.  کنند بينِ او و احساس که فاصله ايجاد مي دريافت

 ١٢ 

 کند. استفاده مي اي برايِ فاصله گرفتن و محافظت کردِن خود وسيله نطنز همچو
مقصود خنديدن و خنداندن نيست، بلکه خنثي کردِن تأثّر است، خواه با چيزي جزئي يا 

يِ طنزِ  ترين نمونه ترين و ويژه شناخته سرديِ آشکار. خونوغريب، خواه با  اي عجيب حقّه
آيد  ش پيش مي انگيز براَي هايِ شگفت گونه بدبياري ْپلوم است که همه ميشو شخصّيِت

که او جرئت کند برايِ  آن انگيزِ او بدهد، و بي که هرگز تغييري در تسليمِ غم آن بي
  منحرف کردِن تقدير دخالتي کند.

  
زندگيِ «در رؤياهايِ  يا تخّيلي، باشد چههايِ سفرهايِ واقعي  چه در داستان

لحنِ کند،  را اختراع مي» بار ِخشابِ انسان«يا » مسلسلِ سيلي«که در آن ، »مجّسم
ها، تقريباً هميشه صالبت  ترين موضوع متنّوع يِها گويه ها و گزين ورزي در انديشهميشو 

  دهد. قيدي پيوند مي بيش را به نَِتو را به تفّنن، 
  

يا يک  بدوِن هدفعملي  نه در هر حال، نوشتن (يا نقّاشي کردن) هرگز برايِ او
او باز  »نوشتن، نوشتن: کُشتن، خالصه.«بلکه نوعي آزموِن زاهدانه است:  ،تفريح
برايِ پرسش کردن، برايِ وارسي کردن، برايِ نزديک شدن به «آفريند  گويد که مي مي

انداز، او مظهرِ نيرومندترين تمايلِ هنرِ معاصر است و به  از اين چشم ».يِ وجود مسئله
گرفته از شرق در  عنصرهايِ وام ادغامِبا  او پيوندد. يِ آتش مي عراِن ربايندهسّنِت شا

يکي از ، ستها] [غربيما  مالِتر از  گسترده که فرهنِگ غرب، و سنجشي نوين از انسان
تواند يک فرهنِگ نوين  چه را که مي آنحس کردند ست که به بهترين وجه  کساني
  .باشد

 
 
 
  
  



 ١٣

 فرزانگي و تأّمل  
  

چه  يِ آن همه رسد. فرامي در کهنساليکوِه فرجاميني  گرانمل کردِن اثر، برايِ کا
اي که يکي رو به فرزانگي دارد و ديگري   تر آمده بود، در بابِ هر يک از دو جنبه پيش

  شوند. گرفته مي رو به تأّمل، ازسرگرفته و سبقت
  

هايي که از يک  گويه شد، اينجا و آنجا، در آثارِ سنِّ پختگي، گزين درجا ديده مي
اي از تعاليم است که شاعر به خود  ) مجموعه١٩٨١( هايِ کُنج تيرک معلّمِ اخالق بود.

. رود فراتر مياي  اي که آنها باردارِ آن اند، از هر فرزانگي کند؛ و فرزانگي خطاب مي
پيش بيايد، هرگز نگذار ـــ  چه برايِ توهر« است.» ُمرشد«يک کند که  رد ميميشو 

بسيار مانده  بس استاد اي، حّتي استاِد بداَنديشي.که ني ـــ گمان کُ بزرگ سبخطايِ 
خام خواهد هنوز يِ  يک ميوه چيز. مرْگ است که انجام دهي، بيش از اندازه، تقريباً همه

  »چيد.
  

هايِ اخالقِ  تواند چيزِ ديگري مگر آزادي بياموزاَند؟ بنيان ميچگونه شاعرِ سرِکش 
اّما اين احتماالً به متوقّف  عمل است: خود بودن، از آِن خود بودن.او اصالت و آزاديِ 

به جهان و  رو چنين حرکتي برايِ گشايش اگرکه اين فرزانگي هم انجامد ميکردِن من 
ها را حفظ  توان چيزي از فراوانيِ عظيمِ امکان چگونه مي جهش به سويِ ناشناخته نبود.

کني که مهم ن گمان، اگر غليظ نشده باشي اگر«کرد، مگر با حفِظ آمادگيِ کامل؟ 
پخش  خود به خود ،بالقّوه کرانيِ يب، اينجابزرِگ همواره  سبوقت شايد  شده اي...، آن

  .»خواهد شد
  

را توصيف » داِد تأّمل ُرخ«)، ميشو ١٩٧٥( ُربايد چه خود را مي رو به آندر 
چه  ها و آن شتآنگاه که دگرگ« مگر در سکوت. تواند پديد آيد که نميکرد  مي
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يِ ارتباط...  ات، وسوسه ، ارتباط کند، پس زده شد: اطّالعات ها را تغذيه مي دگرگشت
دار  معني »زِندگي را. ـ  بات را باز خواهيم يافت، تابندگيِ آن را، زندگيِ ديگر، ِضدث

 روزهايِ سکوتيِ شعري باشد با عنواِن  هايِ او ادامه است که يکي از آخرين متن
ديگر  ).١٩٨١، ها کرده، تخطّي هايِ گُم وجوشده، راه هايِ جست در راهرده (ِگردآو

 ييِ عارفاِن غرب َجشند، با شورِ بازيافته آوازد، مي کند بلکه آن را مي تأّمل را توصيف نمي
  .يو شرق

  
گاهي در ناسازگاري با آن، هانري ميشويِ نقّاش نيز در شعر،  موازي با

هايِ نويني به کار برده است برايِ  فنتجربه کرده است. خوردگيِ خود، تحقّق را  سال
» معماريِ ناپايداري«ها در فضا، که ژان گُرنيه آن را  ها و نشانه ها و لَک پرتابِ خط

  ناميده است.
  

  روبِر برِشون
  
  



 ١٥

  
  
  

  نقّاش
  
 

ها  چه ميشو ضدِّ واژه آن »ِدننمودار کر«ها،  سخت دشوار است، به کمِک واژه٣
در  خواسته استدقيقاً  او که اي  مايه يِ او از طريقِ زبان اهدهمش ازگو کردِنب يا ،آفريد

چنين  مسيرِاين در چند سطر  هم نيست که امکاِن آن و تصوير از آن بگريزد.
: شودم يرست هايِ گوناگون تکنيک آن همه اليِ از البه که از آن اوست، يدرپيچ پيچ

يِ  توان در باره دسِت باال ميکريليک. ، آبرنگ، طرح، مرکّب، اَجوهرروغن،  رنِگ
را که او   اي يِ تجّسمي در نزِد ميشو از خود پرسش کرده مسيرهايِ اصلي ماهّيِت تجربه
  .، نشان داددر پيش گرفت

  
 از نقّاشي و حّتي از خوِد عملِ نقّاشي کردن« ١٩٢٥که تا  کند مان مي آگاِهميشو 
ط يک جور بازسازي و تکرارِ واقعّيت که هنوز در اين کار فق چون ».نفرت داشت

تواند  ميچنين  هنوز کشف نکرده بود که نقّاشي هم ؛»بار واقعّيِت نکبت«ديد،  مي
 ش َ توّسل به نقّاشي، نزِد او، ناشي از بدبينيِ غريزي ناديدني باشد.برداري از  صورت

هايِ  يِ اقدام آن نسبت به همه تقّدمِچه  نسبت به ماشينِ عظيمِ زبان است، يعني به آن
گرايش خود شک تصويرها  بي رحمانه قيدآور است. ها بي آفرينشي برايِ انساِن واژه

 اي گونهبه آن اندازه به  سامانه، اّما اين بسازند ها نشانه يِ سامانه برايِ خوددارند که 
يِ  به آن اندازه در يک شبکه را مراتب نيست؛ ما و دارايِ سلسله شده تدوينمطلق 
چه  آن بهپس پيوستن  کند. ها و کارکردها و ساختارها زنداني نمي يِ عادت فشرده

 ١٦ 

تر،  تر، حقيقي تر، ِشکنجيده ارج گران«چه  با آن رابطه شدن وارِد ،ست ابتدايي و بنيادي
  آيد. تر به نظر مي يِ تصويري آسان است، از طريقِ تجربه» از آِن خودبيشتر 
  

کند، اگر  عوض مي» ايستگاِه جداسازي«يشو اگر، با گذار از شعر به نقّاشي، م
يِ او  گرانه شهايِ ژرِف اقدامِ آفرين ، متحّرک»نگرد اي ديگر مي از پنجره«به جهان 

زمان ـــ هجوم يا عزيمه و  توانند متناوباً ـــ يا هم د. نقّاشي و طرح ميمانن يکسان باقي مي
؛ آنها هم از همان رد »دِن خودپيمو«شرزدايي باشند، رويکرِد کورمالِ وجود و اقدامِ 

  گيرند. شکل سرچشمه مي کردِن هرگونه تقليد، از همان هدِف شکل دادن به بي
  

خيلي بايست  ميگيرد،  وجويِ تصويري در پيش مي هايي که  جست يکي از راه
يوالهايي ه را به سرزمينِ هيوالها هدايت کند. سفر به گارابانيِ بزرگيِ  طبيعي نويسنده

شود: همه ناتمام،  پديدار نمي شان  هايي از چهره تکّه فقطيا مگر چهره که اغلب 
هايِ همواره در  غايب هايِ مبهمِ ناخودآگاه، حاضرـ واکنشپريده، در دامِ  متزلزل، رنگ

آلود به  طرفيِ غيظ با بيمن اند که نقّاش ـ  وجويِ يک لنگرگاه، بازتابِ يک من يا نه جست
  ».هايِ دروني شبح«هايِ جهاِن متخاصم يا  ـــ چهره دده شست نشان مي ضربِآنها 

  
هايِ ميشو در جهِت نقّاشيِ خطّاطي بود: دستي ماجراجو  يکي از نخستين کوشش

ندرت بريده، يک خطِّ ساختگيِ  کشيد، با خطّي ممتد يا به ناپذيرانه طرح مي خستگي
به شکلِ اندکي  ناشناخته. ميشو خسته شد. اّما خيلي بعد، بايستي پژوهشِ خود را

راِه بينِ  موجودهايِ ريزي، در نيمه مرکّبِ چين،از وقت  آن گرفت. متفاوت از سر مي
به شکلِ يک الفبايِ  ها در طولِ صفحهيکي يکي مانند،  انسان و ريشه، که از هم جدا مي

گُْشن يا  روند، آماده برايِ رقصِ کمي بعد، دو به دو پيش مي شوند. پديدار مي ظلمات
هايِ سفيد را  کنان صفحه سپس تکثير خواهند شد، اشاعه پيدا خواهند کرد، سياه. دوئل

هايِ فشرده، اّما همواره متحّرک، همواره در  شمارِ خود، چسبان در گروه از ازدحامِ بي



 ١٧

يِ  از مبارزه ها. آهنگ هايِ از عصبانّيت، با تقطيعِ ضرب يِ حرکت حالِ فروپاشي، پيموده
  هايِ مبارزه.  فوج، مشاهده پديد آمده اند، فوج» کثيفِسيلِ سياه  «نقّاش ضدِّ 

  
سازد، از  مي اين تجربه اي که»يِ بصري جانانهنمايشِ «، از يِ ِمسکالين از تجربه

، گرافيسمي نهد بنا مياين تجربه که  يخواه بخشش و بدوِن فرجامبدوِن  کاملِِاشغالِ 
دهد: کاهش  ها نگاشت از زلزله يَرج توانست خود را به فقط ميکه گيرد  نشأت مي

است  ـــ ميشوجز  به ديگرآنگاه  ،کند ي که ثبت ميداد ناپذير با عظمِت روي قياسطرح، 
» يِ گرافيک از لرزشي که شاهِد آن بوده ام يک جور ترجمه«گويد ـــ  به ما مي که

به طورِ ـــ گاهي  داردحکايت  آورده تابفضايِ ُپرجمعّيِت او از وسعِت هجومِ  ؛نيست
مکان کردن، ماّده  مکان را بي« عدمِ امکاِنبا  خود را طرحِ ِمسکاليني مدام وحشتناک.

 نشدني از تمام اي  اشاعه .بيند رويارو مي »بدوِن حّدومرز يِماّده کردن، فضا را بي
پايان را بنا  رواييِ تکراري بي ها، فرمان راه ها، و راه ها، شرابه شکستگي ،آميختگي درهم
چه که  مايه را برايِ گذاشتنِ نامي بر آن زبان تالشِهد، با به چاِلش کشيدِن هرگونه ن مي

تر، رد ـــ تنها رّد و نه  ، بلکه فقط جريان و گذر، يا، دقيقاستء  وجود و شي هرگز نه
  بيشتر ـــ از يک جريان و يک گذر.

  
  يِر روَبن پي

  
  

 ١٨ 

  
هايِ مترجم : يادداشت  

نيافتني  اند که من، به سبب دست ذکر کردهيِ خود منابعي ها  در پاياِن نوشته يِر روَبن يپويالر َو يِر  پي[
م.م.] يِ من است. عکسِ ميشو در ابتدايِ کتاب، افزوده بودِن آنها در زباِن فارسي، ترجمه نکرده ام.  

                                                 
ديِد  بگذارند، بدوِن صالح فضايِ اندرونپِ نخسِت ـ اين عبارتي که هانري ميشو داد در ابتدايِ چا  ١

يِ آثارِ  هايِ بعديِ کتاب تکرار نشد، و همه مديراِن انتشاراِت گاليمار انجام گرفت و هرگز در چاپ
چون ميشو بنا بر قرارداِد خود با  .يا جداگانه بازچاپ شدند يِ آثار مجموعهميشو هم سرانجام در 

دهد که  که مانعِ تجديِد چاپِ آثار خود شود. اّما اين نکته نشان مي ي نداشتگاليمار چنين حقّ انتشاراِت
  . م.م.ه استشد اثَرش شمرده مي و بهترين ترين ميشو تا آن زمان مهم خوِد برايِ فضايِ اندرون

 ها رو به چِفتدر يک ُجنگ در  نخست از ميشو که پس از چاپِ متنيعنواِن » ارواح بافضايِ «ـ   ٢
  . م.م.٥١٥، ص.٢، ج. يِ آثار مجموعه. نگ: اپ شدچ) ١٩٥٤(
، پيوسِت دفترِ چهاردهمِ »ها گرِ حرکت هايِ نمايان نشانه« ويژه به هايِ ميشو نگاه کنيد به نقّاشيـ   ٣

  . م.م.يِ من به ترجمه فضايِ اندرون
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