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 ،)١٩٥٢(ـ Jean‐Michel Maulpoixميِشل ُملپوآ ـ  ژان
 سرشناسِ هايِ از ميشوشناس ،منتقد ،نويسنده ،شاعر

، استاِد ادبّياِت مدرن در دانشگاِه سورُبنِ نوين فرانسوي
 هايي بر شعرِ  مدرن و معاصر يِ پژوهش نويسنده او است.
چند  بوده »ُجنِگ جديد«ادبيِ  يِ نامه فصلمديرِ  و است

» کانوِن ملّيِ کتاب«َو » يِ نويسندگان خانه«سالي رييسِ 
 Paul واِلري ُپل بر ُجستارهايي نيز ُملپوآدر پاريس بود. 

Valéry )ريلکهراينر ماريا ، )١٨٧١ـ١٩٤٥ Rainer 

Maria Rilke )رِدا  ژاک ، و)١٨٧٥ـ١٩٢٦Jacques 

Réda او،  هايِ است. يکي از کتاب نوشته) ١٩٢٩(ـ
 Ne ديگر نگرديد پيِ قلبِ من cherchez  plus mon 

cœur  عنواني که از شعري از بودلر وام گرفته شده)
 يِ ماکس ژاکوب يِ جايزه برنده ١٩٨٧در سالِ  است)

Max‐Jacob .بر آثارِ ميشو ِ مفّصلي نيز کتابُملپوآ  شد 
 Henri گذر پنهان مسافرِ ميشو،هانري  دارد با عنواِن

Michaux,  passager  clandestin,  Editions 
Champ  Vallon,  ميشو، ماجراجويِ هانري « .١٩٨٤

و اينجا خوانده  او ترجمه کرده ام ، که از»اندرون
از او با نامِ  ست ، فصلِ دوم از چهار فصلِ کتابيشود مي

ديگَرش که سه فصلِ   Par quatre cheminsاز چهار راه
)، ُرنه ١٨٩٩ـ١٩٨٨( Francis Ponge به فرانسيس پونژ

 René شار Char )ُجن پِرسـ  )، و َسن١٩٠٧ـ١٩٨٨ 
Saint‐John Perse )اختصاص دارد.١٨٨٧ـ١٩٧٥ (  



  
   .)و، (ر١٩٢٧ الفبا، امضاشده برايِ ژان ُپالن در هانري ميشو،

  
  
  

  

  
  .)ُپشت(، ١٩٢٧ ژان ُپالن در امضاشده برايِهانري ميشو، الفبا،  

  
 که روشن شود زبان يِ فارسي اي برايِ خواننده نکته تا به اين کتاب من استيِ  ها افزودهاين دو تصوير [

اشاره  به آن ،اين کتاب در چند جايِ ديگرِ و نيز ،»اي ديگر مايه وجويِ زبان در جست«در بخشِ  ُملپوآ
پيوسِت دفترِ  ،»ها گرِ حرکت هايِ نمايان نشانه«هايِ ميشو با عنواِن  به نقّاشي نگاه کنيد چنين هم .کند مي

  . م.م.]پردازد مي گذرا آنها نيز به ُملپوآ که يِ من، به ترجمه فضايِ اندرون چهاردهمِ



 ١

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، نقّاشي کردن. م درنورديدنَنويسم برايِ  مي«
اين است در . م درنورديدنَبرايِ ، نوشتن: سرودن

 .»ماجرايِ زنده بودن
 گذرهاهانري ميشو، 

  
  

 ٢

  



 ٣

  
  
  
  

  ...هانري ميشو خواندن
  
  
  

با  خنده بزن. بسته  اي نخ همچو بسته تسليم نشو«
  .»هات با خنده بزنفريادهات؛ فرياد 

  کُنجهايِ   تيرکهانري ميشو، 
  
  

مراقبِ جوانه «ضِ زبان. نب ،هانري ميشو خواندن، تندتر رفتن است. تند کردِن گام
گرِ  کاوش». دور زدننوشتن بيشتر برايِ «ــ  او دهد ــ اخطار مي» زدن باش

به پشتيباني که خواننده ناگزير  يده استاي ضدِّ زمان آغاز مبارزه ،هايِ دروني دست دور
تحّجر،  ضدِّبا سر  يِ خوِد او نيز هست: مبارزه يِ مبارزه. ستدر کنارِ او از آن

قالبي. مبارزه از  هايِ پاْکفکرها،  هايِ ذهني، بازدارنده مصنوعيعضوِ، يناپذير بازگشت
پرست: رنگ و ذاِت محيط را گرفتن. پايان  استتارِ آفتاب .زوداَنجام سرعت و مسخِ راِه

يِ  يک سکّه«ختنِ شدن برايِ فريفتنِ دشمن. به جريان اندا  زمينه دادن به طعمه بودن،
باداَفسا، هياهوُزدا،  غم هيئِتبه باز شود  گُم شده است: پيداش مي نما روان، راه». آب
کند:  تأکيد اَدا مي کند، به لوم يا ُپالگُراس. ميشو يا مسلسل است يا کيسه؛ تکرار ميْپ
هايِ  ها و حّتي ملّيت ها و موقعّيت با پذيرفتنِ بسي مرتبه». مان تنها نيستيم در پوسِت«

، مند زيستکند.  مي بدلها  را به جمعّيت» فضايِ اندرون«پردازي،  خيالي از راِه خيال

 ٤

نوازد. همچو   مي تام تام» ضدِّ شوپن«دان،  کند. همچو موسيقي ن توليد ميَتن يا پادَت
مرغِ  از تخمِآَوَرد  بيرون ميگذارد تويِ يک سيب، يا مگسي  مي درستهجادوگر، خود را 

نويس يا  نامه کََند. نمايش سازد يا برمي ها برمي يِ انساني، چهره عسلي. شاعرِ چهره
هايِ آنها گويي طرزهايِ  بيند که قهرمان کي تدارک ميهايِ کوچ گردان، نمايش صحنه

يِ خودآموزهايِ عجيب، سررشته دارد از  سّريِ درونّيِت ناديدني اند. خواننده
شناسي. ميشو خود  هايِ پيراَروان ها و رساله کالبدشناسي، علومِ طبيعي، سيرِت قّديس

بازي:  دارد به شعبده بندد، شباهت چنان که او به کاَرش مي چندَرگه است. مسْخ آن
ِکشد به سويِ سطح، تعيينِ هوّيِت از خود را بر رويِ  که هوّيت را برمي ست مسخي

پرسِت رنگين است که  ُبردِشناسِ مخوفي که اين آفتاب دهد. راه خوِد پوست انجام مي
هايِ  گيرد ياکه خوِد رنگ داند ديگر که آيا اوست که رنِگ محيط را مي کَس نمي
 دهد! به محيط انتقال مياندرون را 

آن  برترِگر و گواِه  کردني. مشاهده گشته به سرزميني کشف بدل پس اين هم انساِن
کاري دردناک ثبت  دادشمارِ آن را با پشت ؛ ساعت به ساعت روينويسنده خواهد بود

قدر از آن ما اند که از آِن او. هدف  هايِ او، همان )ويژگي( خواهد کرد. ِملک
گونه که در  يِ تجربي، همان آنهاست، سنجيدِن آنها، آزمودِن آنها، به شيوهبازشناختنِ 

يِ مقاومت يا نرمش، حّساسّيت به   آزمايشگاه. هر منطقه، هر داراييِ شخصي مسئله
ده دست اگرکه  / هشت پا داريم اگرکه بايد دويد«سرما، به گرما، يا به تهاجم است: 

که شناسايي و بازبيني شدند، مناسب آن است  ها (ويژگي) ِملکاين ». بايد مقابله کرد
که آنها را بپذيريم، حفاظت کنيم، بباالنيم، دفاع کنيم از آنها عليِه تصّرف، مقابله کنيم 

کنند: آنها  در پيراموِن ِملک کارِ تيرِ راهنما را مي» کُنجهايِ  تيرک«ضدِّ کودتا. 
يِ واگذاريِ جا به دگربودگيِ يِ ديگري مگر برا کنند در برابرِ حمله محافظت نمي

  دروني:
  

  نياموز. داري با خويشتنمگر «



 ٥

لوح،  چه ساده ، آنزدايي  بس نيست برايِ آموزه يک عمريِ  همه
 که به پيامدها آن ـ معصوم! ـــ بيــجا بگيرد در سَرت  ُبردار، گذاشتي فرمان

  »١بينديشي.
  
  

  خواب کار در تخِت ورزش
  
، چنين بود در گذشته »شود در ساماريِتن پيدا مي  زاد از شيرِ مرغ تا جاِن آدمي«

، اين هم مالِ يکي »رسد هر َدم از اين باغ َبري مي«شعارِ يک فروشگاِه بزرِگ پاريس؛ 
کم نداشت!)، اين دو کليشه  ومليِ ْپ ديگر... ِگردآمده با يک ريزه طنز (و نويسنده

د. در واقع، بيش از هر اثري، نرا بسازد شعارِ آثارِ شعريِ هانري ميشو نتوان احتماالً مي
ش، چه به لحاِظ  َ نمايي و حقيقت ش، زنده َ جايي کند به خاطرِ نابه گير مي شعرِ ميشو غافل

ها...،  ها، ايوينيزيکي ها، ِامانگلون ها، ِميُدزِم شکل چه به لحاِظ روايت: اُربوها، گارنيوات
کنند در  کننده ازدحام مي کننده و آدابِ گيج هايِ تداعي انبوهي از موجوداِت تخّيلي با نام

ها و  ها، قّصه ها، سفرنامه هايي از همه نوع: شعرهايِ به نظم يا به نثر، داستانک متن
شناسي يا جانورشناسي،  هايِ گياه اي، يادداشت پرده هايِ تک ها، نمايش حکايت
يِ گوناگوني و  هچنين آثارِ ميشو سراسر زيرِ نشان ها، ُجستارها... اين گويه گزين

يِ آن است.  ها مشّخصه ها و حرکت تبي از تجلّي گيرد: مي جايست که  چندگانگي
توان حدس زد، همچو نوع و شکل در اينجا غالب نخواهد بود، بلکه بيشتر  شعر، مي

نامد،  مي» کرِد تصويرزا کار«آَوَرد که شاعر آن را  خود را به خدمِت آن چيزي در مي
يِ  هايِ از همه پردازي ها، خيال انساني در توليِد تصويرها، چهره يعني رفتارِ شگفِت

هايِ او را در آغازِ  درِد دل که ميشو» خواب ِ ختتورزشکارِ در «يِ اين  ا، به شيوهه گونه 
  :کند به ما عرضه مي جنبد شب مي
  

 ٦

خواب. خوب  کارِ در تخِت ورزشکار ام،  من در اصل يک ورزش«
  » (...)اين من ام که در کار ام. ها بسته نبسته چشمتان بشود،  حالي

شود از مردم و  َم باز انباشته مي با رسيدِن شب، اتاقِ ساکت
  .»ها همهمه

  
اً که ذهن يِ سينما بسته، يا خيره به سطحِ سفيِد سقف همچو پردهها  چشم

ارِ در ک ورزش«که اي  نشدني درست د، اين رؤياپردازِکن تصويرهايي رويِ آن منعکس مي
ببيند و کننده  هايي نگران کند که پديدار شدِن جلوه بس نمي ،است» خواب تخِت
، پاهايِ آيد جمعّيت در مي اشغالِبه باره  ش يک َ د: اتاقتر بباف هايِ همواره عجيب داستان
شود بر چکاِد گنجه،  شوند بر ديوارها، َمرْدماري پهن مي هايي پديدار مي حشره
د که وزغي عظيم بر آن راَن دستيِ سنگيني به پيش مي چرخ واْبخ که اين بي آن حال

آلود و خطِّ  ها، اگرنه تجلّيِ يک زندگيِ درونيِ تب ... چه اند اين قّصهنشسته است
؟ هزارتويي چنين را نامد ش مي»َفضايِ اندرون«چه ميشو  ها در آن يرهايِ وحشتِس

در اينجا بحث بر سرِ بيش از  که چونش کند،  ت بسنده نيست تا گزارَشمفهومِ درونّي
... ٢ها نگاريِ باورنکردني و صحنِ معجزه ست، يعني مخلوِط نامربوطي از نقشهاين ا
شعرها   يِ که عنواِن يکي از نخستين مجموعه] ويژگي،  ِملک[ propriétéيِ  واژه
شود  يِ ِملک و ويژگي از آن دريافت نهاست اگرکه معنايِ دوگا تر  ، مناسب٣شود  مي

هايِ فضا،  ). آنگاه است که مفهومگويند سخن ميجسم  که در فيزيک از خاصّيِت (چنان
 بوِد گزينِ مفهومِ آشنايِ درون آيند در اينجا جاي پذيري و مادّيت مي انداز، شکل چشم

و گيتي   درونيک ِضيَعت، يک ماّده است. بينِ  يِ اندرون نيز به اندازهشوند.  ذهني مي
ها گاهي  برخورد. دهد آمدوشدهايِ بسيار رخ مي، و ها بستان بده ،ها رويارويي
اغلب  »ِمن«تنها بينِ اندرون و بيرون، بلکه در خوِد دروِن يک  بار اند، نه خشونت

واگذارده به وقفه  بيفاعلِ شناسا  هايِ محيطکه در  گونه  همان شده به ميداِن کارزار بدل
 . عنو  هايِ داخليِ از همه هجومِ جمعّيت



 ٧

. َم درنورديدنن، نوشتن: برايِ سرود، نقّاشي کردن. َم درنورديدننويسم برايِ  مي«
. يکي از گذرهادر  کند هانري ميشو ، اعالم مي»اين است ماجرايِ زنده بودندر 
گويد، پس يعني از خوِد  که با ما از وجود سخن مي ترين خطوِط آثارِ اوست اين رجستهب

 گير چشميا  دادهايِ کوچک ثباِت ظاهريِ آن روياندازي که  گونه که از چشم ما، همان
  کند. را پنهان مي

  
  

  رغمِ خود شاعر به
  

بديهي نيست. نوشتار برايِ او هزينه دارد. عملي مظنون نوشتن  ،برايِ هانري ميشو
کند.  مقاومت مي ها در برابرِ آن مّدتآيد، اّما  است. اين کار خيلي زود به سراغِ او مي

، در بابِ نوجوانيِ خود »هستيچند از پنجاه و ُنه سال  هايي گزارش«چنين، در  اين
  نويسد: مي

  
  ، بروکِسل.١٩١٨تا  ١٩١٤«

  .اشغالِ آلمانپنج سال در 
چه او  يِ آن اي برايِ او. همه نخستين نگارش به زباِن فرانسه. ضربه

اي حّتي برايِ معلّم که او را به سويِ ادبّيات  يابد! ضربه مي ش َ در تخّيل
تواند از  کند از اغوايِ نوشتن که مي دهد. اّما خوَدش را رها مي سوق مي

ُخردسالي گمان کرد که  اصل دوَرش کند. کدام اصل؟ رازي که او از
  »در جرياِن آن نيستند. آشکاراهايِ او  در جايي هست و دوروَبري

  
گريِ اين راز را  با ايجاِد يک فرهنِگ ادبيِ بسيار ويژه است که ميشو اقدامِ روشن

دنبال خواهد کرد که به خيالِ او رياسِت هستيِ انسان را به عهده دارد: خواندِن 

 ٨

با  ٤ها يا 'بلژيِک جوان' ها، غيرِ عاّدي وغريب عجيب«نوجواني، هايِ قّديسان در  سيرت
  ».تر بودِن آن است زباِن عجيب که او تازه خواهاِن عجيب

او را تکان خواهد  ٥اثرِ لُترِآُمن َملُدُرر سرودهايِکه خواندِن  ستا ١٩٢٢در  تنها
ديدارِ . خواهد انگيختبر را در او » يِ نوشتن ها از يادرفته نيازِ مّدت« زودي بهداد، و 
در بابِ  شّدت ضدِّ سّنت و معّرِف شاعري در مبارزه با خدا الزم بود تا او را اثري به

طبعاً مضطربي که اوست، مطمئن به »ِ اعتصابي. «مجاب کند قدرِت شعر و استقاللِ آن
ارکت مش« کند به مي  عزمسرانجام  نيز چه اصل است، او بهره اند از آن ها بي که واژه اين

نوشتار خواهد بود. از  هايِ . برايِ آغازيدن، خط»ها در جهان از راِه خطکردن 
به علِّت «، »هميشه دوِدل«و » همواره مرّدد«، کند  ، ميشو شروع به نوشتن مي١٩٢٢

تر در وجود، به علِّت عدمِ امکاِن  ، به علِّت عدمِ امکاِن دخالِت مستقيم»عدمِ امکاِن بهتر
تر. نوشته  ردن در اندرون با ابزارهايي کمتر مقّيدکننده، کاراتر و سبکتواناييِ حرکت ک

، اين ناسازه را کُنجهايِ   تيرکگذارد. در  جا مي يِ او زيادي رد به چسبد؛ برايِ ذائقه مي
  رود: نشانه مي

  
دورتر خواهي نويسي)،  که ميهرچه بيشتر برسي بنويسي (اگر«

يِ بنيادينِ برجا  تهنيرومند و اصيل، خواسيِ ناب،  از تحقّقِ خواستهبود 
  .نگذاشتنِ رد

ش را دارد؟ با نويسنده بودن، درست  َ اي ارزش چه خشنودي
  »٦!ش را  َ کوشانه درست خالف دهي، سخت ش را انجام مي َ خالف

  
  
  
  
  



 ٩

  ضدِّ انواع
  

ويژه تواناييِ کُنِش و بسيجي که در زبان در اختيار دارد، ميشو  يِ به در انديشه
انواعِ ادبي  «کند که  تصريح مي بودم يک آنکشد و از همان  انواعِ ادبي را به چاِلش مي

شان کرده بوده  کنند، اگر هم که شما خود در آغازِ کار ولِ تان نمي دشمناني اند که ولِ
  اي که در نخستين اقدام از سّنت فاصله کند به اين طريق که هر نويسنده مياعالم ». ايد
کند،  ها را همچو هدِف خود مشّخص نمي گيرد و نابود کردِن ميراث نمي

ناپذير با هرگونه  ناپذيرانه در روالِ هميشگيِ ادبّيات ساقط خواهد شد. سازش اجتناب
جا  کند، در مياِن انواع جابه ها را رد مي بندي ها و طبقه بندي، آثارِ ميشو ضابطه دسته
يابيم،  گويه مي زند. در آثارِ او گزين شود، و معيارهايِ معمولِ آنها را بر هم مي مي

داستان، شعرهايِ به نظم و به نثر، خاطراِت روزانه و سفر، گزارش، ُجستار، 
پرده،  يشِ تکشناسي، حکايت و قّصه، ُرماَنک، نما هايِ جانورشناسي يا گياه يادداشت

ِ اينها به  ي طوري، و همه گوهايِ افالتون و هايِ گوناگون، گفت گفتار، رساله آلبوم، پيش
شود: هر متن  آور يا بيهوده مي اي که خوِد مفهومِ نوعِ ادبي ناگهان سرگيجه چنان شيوه
يک  هيچکه هرگز با  آن شود، بي جا مي هايِ گوناگوِن آنها جابه  هايي مياِن شکل  بر حاشيه

  از آنها واقعاً منطبق شود.
  

بگيرم. با  چنين تازگي گم شوم و ايناي دارم که  نيازِ دوره«
نيستم تا  واژگان داند که در پِيِ شمارِ زيادي از همه خدا مي اين

  »٧خالِف اين است. پاکشوم.  شان ماِلِک
  
زاها اختصاص  ميِ تّوه هايِ ميشو، به استثنايِ آنهايي که او آنها را به مطالعه متن

مندانه  روشگيرند که  را به خود مي هايي که گاهي ريخِت سندها و رسالهدهد،  مي
هايِ  جايي ها، و جابه به فشارها، فورّيت ، وشده اند، در مجموع کوتاه اند ُبرده پيش
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گونه که در نقّاشي،  چه در اينجا اهمّيت دارد، همان دهند. آن تصادفيِ نوشتن پاسخ مي
و تکان  کردن گير برايِ غافل شان ها، گردشِ آنها و قابلّيِت يهر چيز ارتعاشِ انرژپيش از 

ت  نتواند دنبالَ ت َ بسنده در خود دور بِرو تاکه َسبک«دادِن هرچه ثابت و پابرجاست. 
. تغييرهايِ رونِد دستوري در وسِط کُنجهايِ  تيرکيِ  کند نگارنده ، سفارش مي»کند

هايِ  ]، و فندرالّص يعل الَعُجزِ ردُّبازبردِن انجام به آغاز [ ها، گويي جمله، کوتاه
شورآَور  اندازه  هنگانند نثرِ ميشو را که همانآ شمارِ ديگر مي آميزِ بي خور يا بانگ چکّش
دهد به گفتار که مستقر شود، که مکّارانه احيا  شعرِ او. اين نثر فرصت نمي که است

ش  َ کند موضوعي را که تخّيلْ خطوِط آن را به هم زده است. بيشتر چوب اليِ چرخ
اي ديگر دوباره  را به گونه کند که زباِن خود ه ناگزيَرش ميگذارد، از آن پيشي گرفت مي

  بيان کند.
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 يِ بودن مسئله
  
  

گريزان بود، دوست نداشت از او عکس بگيرند و گرايش به  ها فضولميشو از 
او خوش داشت در سراسرِ  اي که طوري توداري داشت. محضِ احترام برايِ اين شبح

ترين  کميِ او چيزي نگويد.  نامه شود که از زندگي وسوسه ميآدم ش باقي بماند،  َ زندگي
کند يا اَزش  مي  نقشِ بر آبآن را ها باشد،  کتاب از داستاِنبيرون چيزي که 

 خود، بر درنگيدنبرايِ  کَُند به عقبن بازگشت به ناگزيرکه  يچيز ترين کم ،غُلنبد ورمي
که بخواهد به خطِّ زندگيِ واقعي بازگرداَند اويي را که سودايي مگر رها کردِن  يا اين

يِ کوتاه که ميشو  خود از آن در سر نداشت. پس البد بايد بسنده کرد به نوعي چکيده
، »هستيچند از پنجاه و ُنه سال  هايي گزارش«سپرد:  ٨به روبِر برِشون ١٩٥٨خود در 

رگ، وب شاخ ، سخت بيشخص، زدوده به سوم  نوشته ،يِ سرِ همها فهرستي از يادداشت
  :شخصيدر فضايِ » کُنجهايِ  تيرک«نما يا  هايي از تيرهايِ راه کاشتنِ نوعفقط 

  
  ، َنمور.١٨٩٩ميِ  ٢٤

  .يِ بورژوآ خانوادهتولّد در يک 
  پدر اَرِدني.

  مادر والوني.
  تبار.  يکي از جدها، که او نديد، آلماني

  تر از او. سه سال بزرگيک برادر، 
  ونسبِ دورِ اسپانيايي. اصل
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  ، بروکِسل.١٩٠٦تا  ١٩٠٠
  تفاوتي. بي
  تفاوتي. بي

  مقاومت.
  
  عالقه. بي
  

  . ها و تنّوع ها، سرگرمي کند با زندگي، با بازي قهر مي
  زند. هم مي ش را به َ خوردن حال
  ها. بوها، تماس
  سازد. ش خون نمي َ مغزِ استخوان

  »يِ اکسيژن نيست. َش شيفته خون
(...)  

  
هايِ  با سرِ خط آمدنچنين  اين ،  در طولِ ِشش صفحه، »چند هايي گزارش«اين 

هايِ بلند  با گام را زندگيِ هانري ميشو نخست ازپنجاه و ُنه سالِ  کنند و ميعمل سريع 
اي را از اين يا آن شعرِ آزاِد شاعر  نامه هايِ اندکي اين متنِ خودزندگي تفاوت .پيمايند مي

کند، روان  ست که ميشو عمل مي»ها آهنگ راِه ضرب«کنند: با دنبال کردِن  متمايز مي
سبِک انساِن در «ايِ بياِن بر ٩هايِ سنج ضربه کوبيدِنشکسته، با  هايِ ها و خط با زدوده
  .که از آِن اوست »زحمت
 

هايِ  هست که از همان نخستين سال  جهاِن واقعي»ِ اعتصابي«در آغاز پس اين 
ثبات و تداومِ «َو » ها و تنّوع ها، سرگرمي کند با زندگي، با بازي قهر مي«ش  َ زندگي
اشتهايي،  خوني و دچارِ بي کمابيش مبتال به کم». پرورانَد دگرگوني را در سر مي بدوِن 

شود.  ها مي هايِ مورچه يِ مبارزه کند و شيفته چال مي چهر باغهايِ خود را د خوراکي
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چه  اعتنا به آن ، کم»عالقه بي«، »گيرد ش مي چه در ميانَ شرمسار از آن«، »نازک دل«
بدوِن شتاب برايِ جا کردِن خود در دنيايِ آنها،  ، وکند هايِ او را بسيج مي نوع هم

در » : اي غايب تّپه بنانهاده بر«، يا »دهش شده زاييده سوراخ«گويد  ميشو از خود مي
پديد که اثَرش  ست بود و ناتواني در کم ومياِن 'من' يک ُتهي هست، و در نقصان 

  ».يِ بودن مسئله«بر خوِد  آيد، مي
زدگيِ  در شروع شکلِ دل ش َ بودن، در واقع، بديهي نيست برايِ اويي که زندگي

هايِ ممکن،  يِ راه وجو کرد، به همه گيرد و پس بايد برايِ او جست عميق به خود مي
موقعّيِت حقيرِ انساني را بايد سراسر پيمود، بدوِن «دهد.  چه را که بودن معنا مي آن

  .مفلوکيِ  معجزه، خواهد نوشت او در »پايان، بدوِن خجالت 
  
  

  لوميکي به نامِ ْپ
  

هايِ  گيدهد، به عنواِن نمونه با ويژ ش مي َ گونه که هانري ميشو نشان انسان، آن
هم و ثبات، مب بي ست ، موجودي»ْپلوميکي به نامِ «، وپايِ خود دست ضدِّ قهرماِن بي

، وانهاده به ها گاه بهره از تکيه َبرد، بي بوِد هوّيت رنج مي بود يا بيش ناچيز، که از کم
يکهو در جهان که او جايِ امني در آن ندارد، جايي که او بايد  شده تصادف، پرتاب
عليِه نيروهايِ مخالف  زمان هم که او بايد هم وقفه در آن باز بياموزد، جايي زيستن را بي

هايِ خويش محافظت کند، و هم در برابرِ اغوايِ  از خود دفاع کرده خود را از اهريمن
  مدامِ وادادن و خوابيدنْ مقاومت:

  
زده  خواب، ْپلوم شگفت ِ ها را درازکُنان به بيرون از تخت دست «

ها  عجب ــ فکر کرد او ــ البد مورچه«شد از برنخوردن به ديوار. 
 »١٠و باز رفت به خواب.» خوردنَدش...
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نظر برايِ تحّملِ  بهْپلوم  ،برايِ مبارزه شده چندان ساخته نه ،يِ مزمندچارِ گرفتار

داداْش چارليِ  همان، »چارلي«يا  ١١کانديد هماننِدزجرهايِ شگفت سرشته شده است، 
يِ يک باتوم و کالِه  که کالِه گرمکي به سر دارد و هميشه سايه» جاِن مدرن«، نماخود

، نمايانگرِ آن است ْپلومکه شخصّيِت    »در مخمصه«کند. اين 'منِ'  مي ش َ پاسباني تعقيب
بدرفتاريِ  گرفتارِ پاشد و فرومي ها، که در خود ها و مسخ سرگيجه گونه خوشِ همه دست

تا  ها وجوش جنبکند به تشديد کردِن  بنا مي، است هايِ درونيِ خود آمدوشدهايِ شبح
بسيجي شديد ـــ در واقع  يِ شده ندانوقفه ـــ دوچ بلکه خود را برهاَند. تحّرکي بي

نقصِ  و او ناخرسنديِ ،او پذيريِ آسيب برايِيافته است ميشو ه ست ک  درمانيمؤثّرترين 
 ...بودِن او
چنين اين آدمِ  هم ست، َوردني و ناپايداريان سُبکيِ تاب بيانگرِ ش لوم، که ناَمْپ
که در طولِ چند صفحه نثر (سيزده فصلِ  ،هايِ قلمي پردازي يِ خيال ، زادهست اي  ساده

چنين او خود  . اينگيرد در پيش مي را گونه طرح سراسر ايِ ِ نشانه کوتاه) يک زندگي
  همچو چهرهزمان  هم است تا پيش آمده، که »يِ بودن مسئله«رّد است، ردِّ  نوعيک 

، هدنشان ددر حالِ فرار  خود را ، وشود پخش هايِ تخّيلي سازي همچو صحنه ومتبلور 
خوِد  دور از حقيقت است کهگونه   همان نايافتني...، ناپذير، دست بيني همواره پيش
  تله...ُپر از مخمصه و  بالَد، مضحک و نامعقول، در آن مي دنيايي که او

  
  

  جا شدن، رها شدن جابه
  

است: هرگز در آن جايي نيست که بايد » آسمان ريسمان« ْپلومبارِ  زندگيِ اندوه
جا از در  در همه چيز شکست مي خوَرد، همه«باشد، هرگز در جايِ خود در اين دنيا، 

». کند ُمدام سفر مي«مدام واداشته به جال کردن، ». ش بيرون، همه عليِه او اند اندازنَد مي
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ميشو گواِه آن است:  َسبِکاو. خوِد چنين يگانه رستگاريِ  اين است سرنوشِت او و هم
يا   توان از بدي رها و بر آن چيره شد. سرعت راِه چاره هاست که مي با افزايشِ حرکت

آهنگي بايد. چنين پاسخي منطبق  درماني در اين باب نيست، بلکه يک جور پاسخِ ضرب
بارِ خود  تيِ مرگجز لخ يِ فاعلِ شناسا که از هيچ چيز به وقفه است با به راه انداختنِ بي

چنين  که نگذارد در دامِ چسبِ انواعِ ادبي بيفتد، شاعر اين ناک نيست. مقّيد به اين بيم
پخشاَند. به سببِ عدمِ  هايي از همه نوع مي  سازي  خودش را در صحنه»ِ مشکالت«

يِ خود او باشند، هنرِ  امکاِن نوشتن در زباني برساخته که نحو و واژگاِن آن ويژه
گذارد، هنرِ زدودگي و پيوندشکني در دستورِ زبان، تا به احترام  را به اجرا مي دگيشتابن

که اقبالِ آن را داشته باشد  اين را. براي» يِ جهاِن متخاصم نيروهايِ دربرگيرنده«وادارد 
باشد،  ناک شتابُزدايي کند، نوشتار بايستي  بار آَوَرد و بدي بخش به که تأثيري رهايي

  »:بررفتنِ عمودي و انفجاري«مِ يک قادر به انجا
  

  دادني : َعزيمه. يکي از کارهايِ انجام«
يِ توان، همچو هجوم با قوچِ ِدژکوب،  ، واکنش با همه  َعزيمه

  ست. شعرِ راستينِ زنداني
توان  گاِه رنج و خاطرِ مفتون، يک چنان شوري مي در خوِد جاي

ِ  زني با چکّشُجفت  مندي، هم جا انداخت، يک خشونِت چنان شکوه
شود با يک گويِ اثيري  گزين مي شده جاي رفته حل ها، که شرِّ رفته واژه

  »١٢وهوايي محشر! و شيطاني ــــ حال
  

ها  جايي جابه، چهار ماه پس از مرِگ ميشو، اثري با عنواِن ١٩٨٥يِ  در فورّيه
يِ خطّيِ آن را  يِ انتشاراِت گاليمار با امضايِ او منتشر شد که نسخه به وسيله ها رهايي

ش نزديک  َ ش گواهي داده بود آيا که پايان َ اندکي پيش از فوت تمام کرده بود. دل
يِ آن شرح  بارانه با مرِگ نگارنده است؟ در هر حال عنواِن اين مجموعه، که مصيبت
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ان جلويِ خود را گرفت و از آن تو گيرد: نمي اي به خود مي نامه شده، ارزشي وصّيت 
جايي و  ، درست پيش از جابهدرنيافتيک تعريِف نهايي از کارِ نويسنده  اي گونه به

با نوشتار، رؤيا، يا با از هايِ مرگ، که ميشو بس نکرده بود  رهاييِ نهايي، همان
  . بيني کند  پيش ١٣خود انگيختهخودبيگانگيِ 

يِ کنارِ  هايِ آن. از دو واژه الخطّ و طنين اثر حّتي تا خوِد رسم ي نمادين برايِعنوان
ها  پيدايي ،ها ها عزيمه آزمونکه ميشو دوست دارد ( هم نهاده ساخته شده است، چنان

يِ دو واژه  ...). همين کنارِ هم نهادِن سادهطرزهايِ خوابيده طرزهايِ بيدار ،ها بازپيدايي
ه آَوَرد، فضايي دو قطبي ک کند. ِميداني از نيروها به بار مي ِکششي مياِن آنها ايجاد مي

اين عنوان به بازخواني پس کنند.  هايِ مخالف در آن با هم برخورد مي انرژي
کند و  يِ او را چکيده مي به بازپيماييِ مجموعِ خطِّ ِسيرهايِ ميشو. برنامه ،خواَند فرامي

  دهد. هايِ آن را به دست مي ها و شکل انگيزِ نوآوري کليِد گوناگونيِ شگفت
هايِ در فضايِ جغرافيايي يا در  ها و آمدن ن رفتنهايِ هانري ميشو اي جايي جابه

...) ١٤اي در آسيا وحشي، اکوآدوردهند، واقعي ( خيال است که سفرهايِ او تشکيل مي
،  آشوبُپر گيِکران بيهايِ مخّدر (  گري ...)، کاوشجنبد شب مي، ديگرجايا خيالي (

ها در  هايِ نشانه جهش)، ها داغانهايِ ديوانگي ( ...)، نگرشهايِ بزرِگ ذهن آزمون
به سويِ  ِ جايي يک جابه تر، ...). بنياديناز راِه خطوط، ها حرکتنوشتار و نقّاشي (

اّما هر ». دور هايِ درون«تر در وجود که يعني، در مسيرِ  تر است، دورافتاده محرمانه
وجويِ يک  روز کردِن معنايي مدفون، جست زمان به ست: هم چنين رهايي جايي هم جابه

ش گفت جادوييِ  توانَ که مي يِ  ، و آزاديِ يک قيد. اين است آن جنبه»رازِ بزرگ«
بنياد متحّرک و  رود؛ به اي که دخالت کردن در وجود را نشانه مي نوشتارِ ميشو: جنبه

  محّرک است.
زمان يک تقدير و يک روش اند، يک طرزي از تن  ها هم ها و رهايي جايي پس جابه
و پاسخي نافرمان به زجرِ » آيد از همه پديد مي«که » من«بنياديِ يک ثباتيِ  دادن به بي

قدر يادآورِ حرکِت وجود در فضاست که حرکِت فضا در  آن است. اين دو واژه همان
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دادهايِ ناگهانيِ دروِن خود است که فاعلِ شورشِ  قدر گواِه روي وجود. انسان همان
تواند به سويِ مرکز برود يا به  ر؛ ميآو حرکت باشد و بهت تواند بي َش مي خود. سفر

مندي را يا فضا را؛ همواره واقعّيتي فيزيکي و  تواند منبسط کند زمان سويِ دورها؛ مي
  شناختي دارد. ارزشي هستي

  
  

  رها شو!
  

  گسترش دادِن هنر؟«
از آِن توست. و  تر نه! بلکه با هنر بِرو در گذرِ تنگي که ويژگانه

  »رها شو.
  الّنهار نصفُپل ِسالن، 

  
تواند شکلي از آزادسازي  که آثارِ هانري ميشو گواِه آن است، شعر مي  گونه همان
ِ  ناک هايِ زبان برايِ ُزدودِن قيِد چسب يِ نيرو اي از به بازي واداشتنِ آزادانه باشد، شيوه

ود تواند تا به آنجا پيش برود که اين آزادي را حّتي عليِه هوّيِت خ آن از خود. شعر مي
که خود  ست  هايي بخشيدِن خود از شکل  برگرداَند، چراکه شعر سرانجام خواهاِن رهايي

در پيش بگيرد که راه به  دارد که مسيري رکسي را مجاز ميسازد. شعر اگر ه برمي
را  َش َبرد، برايِ اين است که سرانجام به او امکان بدهد تا هم خود سويِ درون مي

تر در  چنين، مقصوْد ورود کردِن عميقانه خود برهاند. اينبشناسد و هم خوَدش را از 
ست که از  اي مايه ها برايِ بهتر خالص شدن از آن است. شعر اين زبان يِ نشانه شبکه

اي  آيد. شعر چنين است، نزِد ميشو، از طريقِ شيوه دروِن خوِد زبان از زبان بيرون مي
گيرد، از طريقِ رد  را همچو شعر ميپذيريِ خود  که جلويِ بازشناختنِ خود يا هوّيت
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هايِ  ها، طغيان باوري، از طريقِ َسنکوپ کردِن انواعِ ادبي، رد کردِن امتيازها به زيبايي
  يِ آن. کننده آن و تکثيرهايِ نگران
جز اين کرده است که خود را همچو هنر از خوَدش آزاد کند  شعر آيا هرگز به

اي که از آن سرچشمه  مِ ابدي داشتن در خواستهيافتن به خود، و برايِ دوا برايِ دست
آزاد وري و ايدئولوژي  ها، که خود را از سخن گيرد؟ ديده ايم آن را، در طولِ قرن مي

ها، رها  کند خود را از تزيين ، خالصباشدگفتماِن اخالقي  که پايان دادن به اين باکند 
نثرِ شاعرانه يا شعرِ به نثر. حّتي  اب ،شدن از انواعِ ادبي يا وزن با شعرِ آزاد کند خود را

جاييِ آن  ، آيا باز برايِ اين نيست که با جابهست يکه شعر خواهاِن قيدوبنِد صور وقتي
کند، مناسب آن  گونه که اصطالحي از ُپل ِسالن آن را القا مي کند؟ همان ش َ ضعيف

ميشو نوشتاري،  ي در شعرِراست را بشنويم. و به يِ هنر َنفَسِ بريدهاست که در شعر 
تکليفي را  شناسْي هست. اين زيبايي» َنفَسِ بريده«و » َنفَسِ کوتاه«اي از  يشناس سبک

کند: بسيج کردِن نيروهايِ فاعلِ  که شعْر خوْد برايِ خود معّين کرده است، وارسي مي
او و »ِ تبخير کردن«هايِ او را گرفتن،  هايِ او يا انديشه شناخت  ناغافلشناسا، 

يِ آفرينش تا حدودي همان است که با بودلر  وقفه... اين تجربه او بي»ِ متمرکز کردن«
شروع کرده است به باز کردن راِه خود و بس نکرده است که ماجراجوييِ مدرِن شعرِ 

رساَند: او با  يِ خود مي آن را به منتها درجه ْپلوميِ  غربي را بنيادي کند، اّما نويسنده
شود  را قائل مي اي »رهاييِ رؤياييده«صراحت به عنواِن تکليف برايِ کارِ شاعرانه اين 

که رمبو حس کرده بود و اّما نتوانسته بود به آن تحقّق ببخشد مگر با ناپديد شدن در 
  وحوشِ حبشه. حول

هايي که ما  ندگيِ ارزشجز شايد برشو ست، به برَشوندگيچنين آثارِ ميشو بدوِن  اين
ِ مرجع، يا  ها اند. بايستي چند ويژگي ترين يِ تصادفي اينجا به آنها پرداخته ايم و از زمره

ِدلي، ِحّسانّيت، و آهستگي به آن افزوده  ، همچو فقر، راز، ناخوش»شرقي«چند فضيلِت 
شود  مي وقفه باز به کار گرفته که بيازند س ثباتي مي ها نوعي اخالقِ بي شود. اين فضيلت

همواره موقّت با سماجت دوباره به دست  اي ي. دانش و آزادشود گرفته مي و به پرسش
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قدر  هايِ نوشتار، و همان ها، حرکت ها، لکّه ها، خط شوند، ناپايدار همچو واژه آورده مي
رِ فردّيت اند، و با تپنده که خوِد زندگي. اين آزادي و اين شناخت مبتني بر َسُبکيِ با

راِه «وقفه  شوند که برايِ رهاييِ خود بي هايِ ذهنيِ اويي بيان مي سرعت و کُنديِ نبض
  گيرد. را در پيش مي» ها آهنگ ضرب

  

 ٢٠ 

  
  

 ِميداِن کارزار است'من' 
  
  
 ميشو است، يِ آفريده وارِ انگيز و دلقک يِ غم»ها خصّيتش«ِ  ترين   شناخته ْپلومگر ا
: ايم شگفت اي پخشيدِن رؤياپردازي شاهِدراستي  به در آثاَرشنيست.  او کهتنها اصالً 
يابد،  مي ها شده به گياه شوند. اندرونْ خود را بدل ها تکثير مي پردازي ها و صحنه آفريده

يشو يِ م هايِ ساخته که داستان  طوري ، بهدکن ميتجلّي ماندازها.  ها، به چشم به حيوان
راهي مستقيم « که کوشند مي جادوگري اند و همچو جادو عملّياِتمعموالً خويشاونِد 

  برقرار کنند.» از نفسانّيات به چيزها
 بود و وقفه بينِ کم بي ،دهد ش مي َ گونه که ميشو نشان موجوِد انساني آن ،چنين اين

بينِ « کند آشيان ميو خشونت.  ُسستيکه بينِ  گونه  در نوسان است همان بود بيش
گونه  ها و همه گونه دگرگشتي آلود، مساعِد همه ، در حالتي رؤيايي و تب»مرکز و غياب

سو  او از همه»ِ ١٥ييِ مرکز يِ شکننده محفظه«ها،  َتنِ ِميُدزِمـ   ها. هماننِد جان اضطراب
ها اند که مرکز  شود. پيرامون در معرضِ خطر است و اغلب به ِميداِن کارزار تبديل مي

ها اند،  شود، ِشنکنج ست که بر يگانه چيره مي بلعند، چندگانه ا کنند يا مي قلب ميرا من
کنند.  يِ واهيِ ذهني را داغان مي اندرون که يگانه هايِ شکستگي درهمها و  هزارداالن

است  وار شخصکثرتي از نيروهايِ تقريباً  من'«'گونه که برايِ نيچه،  برايِ ميشو همان
به خود  'من' صحنه قرار گرفته سيمايِ آن در پيش يِک و گاهي آن يک که گاهي اين

  ».١٦گيرد مي
  
  
  »از همه شود ساخته مي'من' ‘«
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ترين درسِ آثارِ  ، چنين است پس کميِ خود در خانه روا نيست فاعلِ شناسا فرمان

يک رييسِ خوبِ « هخواست ش مي گويد که دلَ ميشو. البّته، نويسنده محرمانه مي
هايِ خود را با حاکمّيت اداره کند و در آن  محسوب شود، ِملک» گاه آزمايش
هايِ کوچِک خود را در آرامش پيش ببرد؛ اّما نيروهايِ مهارنکردنيِ فراوان،  تجربه

اي از گنجه  شوند: مرده يِ بسيار يکهو سبز شده با هم درگير مي موجوداِت ناشناخته
ها از سقفت  هايِ زن شود، قطره يکهو از ديوار پديدار مي آيد، سري بيرون مي

زاده  از مادرهايِ بسيار«، »نيست تعادل' مگر يک وضعّيِت من... «'١٧افتند مي
  دهد ميشو. ، تشخيص مي»شايد برايِ تنها يک 'من' ساخته نشده ايم«و » ١٨شويم مي

اي  مورچه خود را در«کند:  ، 'من' شکل و موضع عوض مي١٩يِ تاهاوي به شيوه
». از ياد ُبرد. خود را در برگي از ياد ُبرد. خود را در تدفينِ کودکي از ياد ُبرد

راستي  بهفضا و  گيرد برايِ رؤيا ديدن مي  شکلِ حبابجور که ِميدوزِمِ ناز  همان
کند. هرگز  هايِ خود را از دست داده لفاِف خود را ترک مي . 'من' کناره٢٠ش نوشَد مي

ترين  نظر وابسته به کوچک حّساس، به هايِ بس ت و، همچو برخي از گياهمگر موقّتي نيس
گيرانه  ست تا نابوَدش کند يا چشم اند: يک جرياِن هوايِ ساده کافيوهوايي  تغييراِت آب

  سيمايِ آن را تغيير دهد:
  

شود. تصريفي در يک جمله، 'من'ي ديگر  'من' از همه ساخته مي
، آيا 'منِ' دوم آري من است اگر از آِنشود؟  که پديدار ميآيا است 

  ٢١؟ نه ست ا
  

ازدحام است، 'من' شمار است.  شده يا ايستگاِه تفکيک، 'من' تاالرِ ردِّ پاهايِ گم
گيرانه  اند، غافل» وجودي برايِ تصّرف کردن«جويايِ  که هايي   گونه آفريده همه

شده  از اين تصّرِف متحّملقدر  آيد که اين 'من' همان کنند و به نظر مي َش مي محاصره
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َتْن همه  کشد. هستي، فاعلِ شناسا، شناخت و من َبرد که از آن رنج مي لذّت مي
کاري و با  دهد، آنها را دست موضوعاتي اند که تخّيل به خواسِت خود به آنها شکل مي

شان کند يا تا شان مي آَوَرد، منبسط و متراکمِ شان مي کند: تخّيل ِکشِ آنها بدرفتاري مي
چنين از تنِ  دهد (اين شان را تغيير مي رواييِ شان، و فرمان ِ شان، طبيعت زند؛ شکلِ مي

ويژه غيرِ قابلِ  سازد، گاهي نوعي گياه...). تخّيل به انساني گاهي تنِ حيواني مي
کند. هر آن، از حد  ها را به لفاِف انساني تحميل مي ترين شکنجه تصّورترين و عجيب

  شود. خارج مي
وجوِد »ِ مايعي«شود: جوهرِ  طريقِ تن، جان است که هدف گرفته مي از
وار است که لفاِف گوشتي را  کرده در اندرون موضوعِ واقعيِ اين کاوشِ ديوانه خانه
گاهي با در پيش گرفتنِ  کاوشاين اندازد.  درد و تمايزِ بينِ اندرون و بيرون را برمي مي

هايِ  گاه درگيري آن خواري کشانده شود. دمکه به آ شود مي، اي  رفتارهايِ شکنجه
يِ  خواستهگر  گونه که اين هاريِ ويران درند، همان ديگر را ميدروني اند که يک

خورده به آن گواهي  که ُپالگُراسِ سال دهد، چنان مي  نشانيِ شناخت را  نوميدانه
ها  رنزاري که کارزاري بر آن بوده است، کارزاري ق شده ام همچو کشت«دهد:  مي

  »٢٢زارِ کارزارهايِ بسيار. پيش، کارزاري ديروز، يک کشت
  
  

  خشونت و بدي
  

در شعرها و نثرهايِ هانري ها  ها يا شادي ها، نگراني ها، خشم ها، عاطفه احساس
آميز  و چنان اغراق گيرند  يِ خصوصي باشند. شّدت مي دهدهند که از ر مي ميشو پايان
کنند به  ش مي َ گذارند و تبديل راستي بيرون از خود مي کنند که فاعلِ شناسا را به بروز مي
نقّاشي «بار که تماشايي. مقصود آنگاه  قدر خشونت هايي اغلب همان يِ صحنه عرصه
در غرابِت اوست. ميشو آگاهانه برخوردهايِ دروني را  »٢٣او انسان بيرون از کردِن
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هايِ  ، به نمايشسفر به گارابانيِ بزرگکند، مثالً در  رگ جلوه داده گاهي تبديل ميبز
  حد: بياي با خشونِت بدنيِ  وحشيانه
  

يِ عجيبي ُبرَدم به سويِ       شدم، همهمه وارِد اين دهکده که مي «
ِ آن، بر سکّويي، دو مرِد تقريباً لُخت،   ِميداني ُپر از مردم که در وسط

کردند تا  چوبيِ سنگين به پا، سخت کيپ، زد و خورد ميهايِ  کفش
  »٢٤به مرگ.

  
اندازي که نه  کند، در چشم گشايي و پراکندگي کار ميميشو در جهِت پيوند

نيروبخش است نه تسالّبخش، بلکه بيشتر تشديِد رنج است، فزونيِ منفي و ويراني و 
يِ فاعلِ  زمان با چهره شود هم مي  چارگيِ وجودي ويران که بي طوري  پراکندگي، به

گيرد. ميشو، به نوعي، کانوِن رنجِ نفساني را با تشديد  شناسا که آن را در پناِه خود مي
  کند برايِ زدودِن َشر. در مي کند؛ از کوره به کردِن بدي در آن چپاول مي
ظاهر  دهد، به شده قرار مي متحّمل در تقابلِ رنجِ معنويِ آن را پاسخِ ديگري که او

يِ  چه از زمره يِ آن همه ست بر به هم ريختنِ متفاوت اّما در حقيقت بسيار نزديک، مبتني
خند کشيدِن پدرها،  مراتب است، ابتدا با به ريش يا سلسه يِ فرزندي رابطهو تعلّق 
کردِن نحو که به  گزين جايها، سپس با نوشتن عليِه الگوها، و سرانجام  ها و شاه رييس

وفادارِ  سنجِ«ها، تکرارها،  درد: فهرست که زنجير مي کشد با پيوندُبريدگي زنجير مي
هايِ آهنگينِ زبان. جادوگريِ واقعيِ  يِ قابلّيت کننده ، تقطيع و تأکيِد برجسته»يک واژه

  گيرد. جايِ عملّياِت جادويي را مي ،درد راکند  منحل مينه، تکراري که وِردا
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 هايِ دور به سويِ سرزمين
  
  

' ُسکنا'بدوِن  بايستي يهام، م با شب ِ خودم يدنبرايِ هماهنگ« 
يک  تويِ، ندارم که يِ خودم چيزي سه چمداِن کهنه يا دو جزباشم: 

  .»يگذرکوچِک  يِ مسافرخانه
  

 ، اّما٢٥هانري ميشو مسافرِ جاهايي از جهان بود (ِاکوآدور، ترکّيه، آسيا...)زماني 
، واقعيبه معنايِ  دوشِ به خانهاين  ماَند ماجراجويِ اندرون باقي مي از هر چيزپيش 

، کمتر متمايل به جنبيدن بنابر جغرافيايِ زميني »٢٦يِ خود ناُبرده چسبيده به زمينِ ارث«
کردِن  موشکافيهايِ درونيِ خود. گرمِ خواندِن خود و  ها و بازِشکَنج تا بنابر ِشکَنج

تر  گسترده جايِ گذر کردن از سرزميني به سرزمينِ ديگر. اندرونْزودگذريِ خود، به 
  .تر شگفت هرچهدر درون اند دورهايِ نمايد؛  مي

جا  کند، جابه نوعِ مسيرهايِ او هرچه باشد، ميشو برايِ شناختنِ خود سفر مي
هايِ خود، برايِ مطالعه کردِن خود، تجربه کردن و  گاه شود برايِ تغيير دادِن تکيه مي

کند،  پردازد؛ بازگشت مي تر رفتن نمي . مسيرِ پيموده فقط به پيشوارسي کردن
به قلمِ او هايِ سينماييِ بسيار  از سرگيريکند.  کند، کالفه مي آيد، سماجت مي بازمي

هايِ خويشاوند و  هايِ مصّر، آفريده آمد، مضمون هايِ بس کنيم، رؤيابيني مشاهده مي
است، همچو کسي که به  خودچنين وارسيِ  خانواده. مقصود آنگاه هم هايِ هم موقعّيت

»ِ گردش«مالد، در شگفت از در اينجا بودن، همچو روسو که در  خود دست مي تنِ
. ٢٧پاش کرده بوده يِ دانمارکي کلّه که يک سِگ گُنده پسِ آن آيد از دوم به هوش مي

  شود. ست که بيدار مي انساني نويسد، شبيه به فاعلِ شناسايي که مي
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هايِ خود. رفتن است به  چشم ن برايِ بررسي کردن، رفتن است برايِ ديدن بهرفت
را که روي  چه يِ اندرون) تا انسان خود تجربه کند آن اندرون (به اين يا آن نقطه

دِن بري اندرتن و آنجا ،است در وجوِد خود» کُنجهايِ  تيرک«دهد. کاشتنِ  مي
  ».هايِ دانش ُبرِش«

  
  

  زماِن سفرها
  

به ترتيبِ زماني، نخستين سفرهايِ ميشو آنهايي اند که او ذهناً از طريقِ 
، چهدر باغ ها هايِ مورچه ش در بلژيک. مبارزه َ رؤياپردازي انجام داد، در مّدِت کودکي

هايي در يازده سالگي، و سپس زباِن التين،  هايِ فرهنگ، کشف لذِّت ُبرده از واژه
شوند که زندگيِ واقعي  مي اي خوني وخويِ ُعُنقِ اين کودِک مبتال به کم پذيرايِ خلق

َشوان به   ران به سويِ اندرون و کشيدهآَودرنگ، رو زند. بي ش را به هم مي َ حال
به جهاِن  ش َ که تعلّق پراکندهکند از نوعي رنجِ  فارغ مي را ميشو خودهاست که  نشانه

  کند: واقعي به او تحميل مي
  

و نه   ها، هايي که هنوز تعلّق ندارند به جمله کشِف فرهنگ، واژه«
توان خود به  ها و آن هم به شمارِ بسيار، که مي ها، واژه به نطّاق

 ٢٨»يِ خود. کارِشان ُبرد و به شيوه
  

با چشم پوشيدن از تحصيالِت  ١٩٢٠در رسد.  ر زماِن سفرهايِ واقعي فرا ميديرت
ملوان سوارِ يک کشتيِ  به عنواِن«ش آغاز کرده بود، ميشو  َ پزشکي که سالِ پيش
چنين، بينِ اروپا و آمريکا، شاهِد گشوده شدِن آن چيزي  اين». شود بادبانيِ پنج دکله مي

انگيز، نامنتظَر،  شگفت هايِ رفاقت«دريا و کشِف »ِ بزرگيِ  پنجره«شود که آن را  مي

 ٢٦ 

در تجربه کرده بود روزيِ فالْن نامد، کامالً برعکسِ انزوايي که در شبانه مي» نيروبخش
هايي  ، خلعِ سالحِ کشتي١٩٢١داد. اّما در  که تحصيالِت ابتدايي را در آنجا انجام مي
و آذوقه به کار گرفته شده بودند، ميشو  ها که در جنِگ جهانيِ اّول برايِ حملِ نظامي

وقت  يابد. آن را در آن بازمي» افراِد منفور«کند که او شهر و  اي مي يِ خشکي را روانه
نوشتن را  شوقِکه ميشو  ١٩٢٦تا  ١٩٢١، بينِ »شکست«هايِ  است، در اين سال

 ا و پارؤياهکند.  هايِ خود را در بلژيک منتشر مي کند. نخستين دفترک احساس مي
سازند،  ). اينها پستويِ نوشتاَرش را مي١٩٢٤( ها خاستگاه هايِ حکايت)، ١٩٢٣(

رؤيايِ او و نخستين سطرهايِ نشِت آثاَرش را »ِ ٢٩آشفتگيـ  ها حرکت«ارزشِ پويايِ 
  زنند. طرح مي

يِ انتشاراِت گاليمار  به وسيله ١٩٢٧کنيم، که در  را مستثنا بودم کي آناگر 
ش آن را دوباره چاپ نکرد، نخستين کتابِ مهمِّ  َ وقت نويسنده منتشر شد و ديگر هيچ

، نشرِ گاليمار در ِاکوآدوريِ خوِد ميشو يک سفرنامه است،  شده به وسيله گزيده
. او ٣٠َرش گانگوِتنا. ميشو يک سال مقيمِ ِاکوآدور بود، به دعوِت دوسِت شاع١٩٢٩

قدر جسمي که  کند، همان اين ماجراجوييِ جغرافيايي را همچو آزموني واقعي معّرفي مي
مردي که نه بلد است سفر کند، نه «نويسد:  گفتارِ ِاکوآدور مي . در پيشمعنوي

جاها،  به جايِ سياحِت غريب» است. نگاشتهخاطراِت روزانه بنويسد، اين سفرنامه را 
رو ايم که مستلزمِ خطري  در واقع با يک نوع به جهان آييِ دوم و با عزيمتي مطلق روبه

هايِ  صف«هاست. ميشو با رفتن به ِاکوآدور  يِ ارجاع جسمي و از دست دادِن همه
آرماني  وجويِ يک محيِط نظر در جست کند. به را رها مي  زندگيِ روزمّره»ِ پشت خميده

که  تقسيم استحّد و خطِّ  وراز  يک چنين است. ِاکوآدور هم نيافتيِ جهان و دست
، بحراِن هوّيت خودنمايي ِکشتي يِِتلوِتلوهاآن اند. بر دريا، به محضِ نخستين  درونيِ
شود. ديرتر، با رسيدن به کيتو،  رو مي روبه» ُبر خلوِت نفس«کند: ميشو با  مي

شود که آن را  گاه دچارِ آن چيزي مي بيند و آن يِ آند را مي دههايِ برکشي کوه رشته
  نامد: مي» بحراِن ُبعد«
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  ست. احساسِ اّولّيه وحشتناک و قرينِ نااُميدي«

  شود. افق ابتدا ناپديد مي
  ابرها همه باالتر از ما نيستند.

  نواخت، جايي که ما هستيم، ناپذير و يک پايان
  »گسترند. گسترند، که مي ميهايِ بلنِد آْند اند که  فالت

  
که، چند سال بعد،  هايِ چندان متفاوتي به کار نخواهد برد وقتي ميشو واژه

زاييِ  هايِ تّوهم را توصيف خواهد کرد که تجربه» هايِ بزرِگ ذهن آزمون«
که او آنها را در ِاکوآدور توصيف  گونه ه آنها راه خواهند ُبرد. اينيِ او ب خودخواسته

هايِ يک مغزِ  هايِ بلند ِاکوآدوري يادآورِ آفريده فشانيِ فالت اندازهايِ آتش کند، چشم مي
زميني برآمده از «شود، بر  کشيده مي» ترياِک ارتفاعِ عظيم«زده است. آنجا  تّوهم

شود و از  مي کند آدم آنجا، خسته شود. احساسِ خفگي مي گام برداشته مي» اندرون
  افتد آنجا. توان مي

کند. رو در روييِ  هايِ وجود را متبلور مي يِ مشکل چنين همه ِاکوآدور اين
کند. ناپايداريِ او را عريان  ناِک فاعلِ شناسا و مادّيِت محيِط زميني را ترسيم مي وحشت

کند.  س ميچيز احسا کند. مسافر، در برابرِ عمودّيِت کوهستان، خود را ناتوان و بي مي
توانند در برابرِ آزموني که به آنها تحميل  نظر نمي به او »ِاسکلِت مرغي«و  َنفَسِ تنگ

کند، خواست و  شود، مقاومت کنند. اّما اين مسافر نيروهايي در خود کشف مي مي
اي  آيد که واقعاً همچو نشانه کنند. حّتي رنجِ او به نظر مي گيَرش مي سماجتي که غافل

چه را که باالتر و  در حقيقت تمايل به آن» بحراِن اندازه«وِد اوست. روشن از وج
شوربختي بر «کشد:  آنگاه فرياد مي کند. مسافر نيرومندتر و زيباتر است، آشکار مي

 ٣١!»به کم کنند مي بسندهآنهايي که 
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بار مقصود  گيرد. اين ، سفْر ُبعدي تازه مي١٩٣٣ِ  ، چاپاي در آسيا وحشيدر 
 يِ  وجويِ يک برنامه نظر در جست ست که ميشو به منِد چند کشورِ آسيايي نظاميِ  مطالعه

معنوي به آنجاها رهسپار شده است. برايِ نخستين بار در هند مردمي کشف خواهد 
 ١٩٣٠آن سفر در ». دهند آيد به اصلِ مطلب پاسخ مي دربست، به نظر مي«کرد که 

هايِ ديگري کرده بود، به   ، مسافرت١٩٢٩٣٢بود. ميشو پس از مرِگ پدرمادَرش، در 
»ِ اخراج کردن«ترکيه ، ايتاليا، آفريقايِ شمالي. هدِف اينها، به اعتراِف خوِد او، 

چنين سفر کرد  که اين َش بود. اّما پس از آن دست هايِ از همه ش از او و وابستگي وطَن
بالِ ويژه در ِق ، بهانصاف باشد جو و بي اگر هم گاهي عيب». برايِ«کند  ، سفر مي»ضدِّ«

کند، انگار که  احساسِ کشفي ُپرشور را منتقل مي اي در آسيا وحشييِ ژاپن،  جامعه
ميشو به جايِ فضايي جغرافيايي در واقع برايِ خود مدخلي به سرزمينِ درونيِ نويني باز 

به  ش َ ش، عالقه َ ش، آرامشَ ستايد به خاطرِ مهارت ندو را ميچنين ه کرده بوده است. اين
پس از هندوها، از ». مداخله در خوديک جورهايي «ش برايِ  َ ، قابلّيت و پرستش لذّت

ها.  ها، مالزيايي ها، ژاپني ها، چيني ييالنکا يسرها،  کند: تّبتي مردماِن ديگر ديدار مي
گيرد: به نشان دادِن ويژگيِ هر يک هّمت  گر قرار مي گاِه مشاهده هربار، مسافر در جاي

کشد.  هايي از يک اخالق بيرون مي يِ خود تکّه گمارد. از ُجستارهايِ تفسيرگرانه مي
شود.  اي خاص است از راه رفتن، از ايستادن يا حرف زدن که سرانجام تحسين مي شيوه

کند که طرزِ وجوديِ آنها به نظَرش  در پاياِن سفَرش، ميشو در جاوه مردمي کشف مي
  آيد: کامل مي

  
در خود دارد، واال، پاک، انساني. (...)  معقولمالزيايي چيزي 

ها را  دقيق است و روشن، گاهي يادآورِ يک باسکي. متأّسفانه مالزيايي
هيچ چيزي در آنها نيست که دوست نداشته  نخواهم شناخت. چندان

 .٣٣باشم. هيچ شکلي. هيچ رنگي
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يِ  ويژه در آخرين مرحله و بهآيد که در مّدِت اين سياحِت آسيايي،  نظر مي پس به
که  ريزي کرده باشد حّتي طرح از شهودهايِ شخصي را وارسي و شماريآن، ميشو 

پيشِ رو گذاشتنِ چند ويژگيِ بنيادي  احتماالً در نيست دقيقاً، اّما کردني چندان تدوين
ّسانّيت، شود که گويي غرْب شمِّ آن را از دست داده است: عالقه به راز، ِح خالصه مي

پردازي، تواناييِ مداخله کردن در خود... يک  اعتنايي، رؤيا ِدلي، آهستگي، بي ناخوش
هايِ  و پارچه ،ش َ هاش، عطرّيات با ُمرشد ،آَوَرد مي ُجل نيست که او با خودشرقِ ُبن
 تر بين ، نگاهي روشناست رقِ وجودشزي همچو احساسِ خوِد ، بلکه چيش َ وبرق ُپرَزرق

از موقعّيِت انساني. برايِ از سر گرفتنِ يکي از اين دستورِ کارهاست که  تر ملکاشايد و 
گرفته » رفتنبه سراسرِ دنيا همين فردا گذرنامه برايِ «ميشو برايِ سفر در آسيا يک 

جا شود،  است. پس ديگر نيازي ندارد که به تنِ خود از کشوري به کشورِ ديگر جابه
اي در  وحشيش گرفتنِ تعليمِ بودا، که در دو سطرِ آخرِ از اين پس با مراقبه، با در پي

داريد.  نگه يِ خود خود را محکم در جزيره شده است، سفر خواهد کرد: بيان آسيا
 يابي کند. دهد که جهت رق، سرانجام، به او امکان ميش. چسبيده به تأّمل

  

 ٣٠ 

  
  

  آَوري و دگرديسي خيال
  
  

ها، خواهيم ديد، در مجموع کامالً طبيعي اند.  اين سرزمين« 
ها،  ، حشرهها جا يافت خواهند شد... طبيعي همچو گياه زودي همه به

، حضورِ ناشناخته آداب، رسم، طبيعي همچو گرسنگي، عادت، ِسن
  »٣٤شناخته. نزديک به بسيار

  
سفر کنم.  ديگر سفر نمي«نويسد:  مي ها زندگي در ِشنکَنجدر  ١٩٤٩ميشو در 

ون از ديگر در بير» . هرگز اين نيست.اصالً برايِ من جالب باشد؟ اين نيست بايد چرا
دقّت بررسي کند، بلکه در خود است. در  شگفتي را به رود خود نيست که شاعر مي

» هايِ  ِملک«اي وحشي پديدار خواهد شد، بلکه در  آسيا نيست که همچو بيننده
صوصيِ خود است. پس، چسبيده به تأّمل، برايِ مّدتي بسنده خواهد کرد به سفرهايِ خ

هايِ خيالي  جايي خيالي، که رؤياپردازي و نوشتار تواناييِ گسترشِ آن را دارند. اين جابه
، چاپِ ديگرجادهند که پشِت سرِ هم در  امکاِن آفرينشِ سه سرزمينِ آرماني را مي

هايِ  شود: گارابانيِ بزرگ، سرزمينِ جادو، ُپدِّما. اين سرزمين ، از آنها ديدار مي١٩٤٨
گويد که آفريدِن برخي از  سازند: او مي را مي» کشورهايِ مياني«واقعي برايِ ميشو  نه

دارد از  امان نگهکه خوَدش را در  آنها را در سفرهايِ واقعيِ خود شروع کرد برايِ اين
از آِن خود کند.   استعاره به که آن را ْرد، برايِ اينآَو که به او فشار مي واقعّيِت خارجي

در ترکّيه به وجود آمد و اين شخصّيِت در  ْپلومگذارد که  چنين، محرمانه در ميان مي اين
  ِ او از آن کشور ناپديد شده است. عذاب همان روزِ بازگشت



 ٣١

 اي خاص ديدار به شيوه ديگرجاشده در  معّرفي خياليِ هايِ هر يک از سرزمين
يِ  مردم به سه قبيله کند تقسيمِ مي جلبِ نظرچه  ، آن»گارابانيِ بزرگ«شود. در  مي

يِ  کننده نگيرِ بيا ها و رفتارهايِ چشم هايِ عجيب، آيين ُپرجمعّيت است که با رسم
هايِ برادرکُشي و تماشايي  ها در مبارزه شوند: َهک متمايز مي وخو هايِ ُخلق تفاوت

ها  اند، اورگوي» الْي و  ِگلهايِ  چشم«راهي با  هايِ سربه متخّصص اند، اُربوها فيلسوف
، گُرها »کنند بي انجامِ هيچ کاري غمِ چيزي ندارند، زندگي مي«کنند،  ُپرخوري مي

چيزهايِ  همچو بسياريشوند  تکثير ميچنين مردماِن تخّيلي  خرابِ مذهب اند. اين
هايِ اجتماعي و جغرافياييِ  هايي در داستان جايي هشناسيک و جاب عجيبِ مردم

ها، اين فهرسِت  ها، گَريناوه ها، ُرکُدي ها، ِاکُراوِت ها، اُمانوو اُُمبولهايِ رواني.  واقعّيت
  دهد. انگيزي ميدان مي کننده به آفرينشِ زبانيِ شگفت ديوانه

شوند.  مشاهده مي هايِ فوقِ طبيعي اند که در سرزمينِ جادو پيش از هر چيز پديده
خودي فوقِ  که خوِد طبيعت در آن خودبه ست ييا بيشتر، مقصود در اينجا سرزمين

  نمايد. مثالً: طبيعي مي
  

شود،  آيد که موجي ديده  اي بزرگ، کم پيش نمي رويِ جاده«
  موجي پاک تنها، موجي جدا از اقيانوس.

  آيد، بازي هم نيست. اصالً به کاري نمي
  »٣٥ست. خودجوشيِ جادويياي از  نمونه

  
کنند و  کنند. مقّيد مي ها خود را به چيزها تحميل مي در سرزمينِ جادو، روح

ها و نيروهايِ  کنند. در ُپدِّما، شاهِد نوعي تلفيقِ نوين بين رسم رفتارها را مشّخص مي
هايِ طبيعي  شوند: ُپدِّمايي بندي مي گروه يِ اصلي هايِ تخّيلي در دو دسته . قبيلهايم رواني

 باشان  اند. همه ها رواها و اينها برده فرمانهايِ در کوزه. آنها  َو ُپدِّمايي
د تا کارداني شمر را برتر مي» َوري حس« شوند: اين تمّدنْ شان مشّخص مي حّساسّيِت بس
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و گياهيِ ُپدِّماها  ويژه رجي از لرزها را ساخته است. زندگيِ ساکن را. تمّدني که به
که   هايي اي که شباهت دارد به مالِ گياه د. زندگيکن آنها را تسهيل مي  حّساسّيِت بس

  کند. هايِ خود نمودار مي آفريِد آنها را در طرح ميشو تصاويرِ خيال
  
  

 ها مسخ
  

ها  ينِ جهانب انهآزاد رواست که گذارهايِ فرمان  ها مسخ بر هر يک از اين سرزمين
يِ  از جهاِن انساني به جهاِن حيواني يا گياهي مقياس و شيوه دارد: گذر کردن ا ميرا رو

ست که ديدِن متفاوت را و پديدار  ْ ابزارِ نگرشيِ نيرومندي . مسخدهد ديدن را تغيير مي
شده با  کردِن ناشناخته را در رفتارهايِ معمولي به کمِک دگرسان کردِن جهاِن نگاه

دروغ  زمان بازجويانه و به کند. نگاِه هم پذير مي انگي امکانچشمِ معصومّيت يا ديو
ؤياپرداز است، حماقت و توّحش يا ضعِف انساني که ر ، وحشي يِ اين هميشه لوحانه ساده

پوشانند. با بزرگ  ها آنها را مي ها و عادت ها و فرهنگ کند که سّنت را آشکار مي
دارد.  ز، که ميشو ما را به ديدن واميآمي هاست، و در نوعي کوريِ اغراق کردِن ويژگي
هست، و يک ُبعِد  وارانه بافانه يا ُخل يِ خيال گونه زمان يک ُبعِد خواب ها هم در اين متن

ُمنِتسکيو  ايرانيِ هايِ نامهُولِتر، يا به  دلِ سادهتوان وسوسه شد و به  فلسفي که مي
پنهان را  هجوآميزِ يک حقيقِتگيرِ خارجي ُبروزِ  که نگاِه غافل شان کرد، بس ِ نزديک

، به جايِ سّنِت ادبيِ يابي تازهو  َمنظرگي خوشمشغولِ  کند. ميشو، دل ميّسر مي
و  اند يُولِتر يِها که حکايت گيرد اي جاي مي هايِ فلسفي ها، در تقاطعِ گزارش سفرنامه
رود به کتابِ مردگان يا ف ،آن جهانکه سفرهايِ در اي   هايِ معنوي يا عرفاني تجربه
  .دهند مي ش َ تشکيل ،ها دوزخ

هايِ ذهنيِ از  هايِ خالّق و اغلب عجيبِ تخّيلْ توّهمات و تعادل چنين کوشش اين
اندازهايِ  هايي که با باز کردِن چشم اندازند. کوشش همه گونه را از اعتبار مي



 ٣٣

 ها را ترين ها و خصوصي ترين پديدار شدِن سّري» هايِ دور درون«مناسبت بر  بي
جا  پذير، در همه نهايت انعطاف ُپرکار و بي سازند. تخّيلِ هانري ميشو، بس پذير مي امکان

  گير را دارد: وخويِ خرچنِگ گوشه کند؛ ُخلق خود را جا مي
  

  شود. رود، مستقر مي هرجا که مي«
، انگار که جايِ او از هميشه آنجا گيرد  کس شگفتي نمي و هيچ

  بود.
تصميم  اومانند که  زنند، منتظر مي يمانند، حرفي نم منتظر مي

  »٣٦بگيرد.
  

کند، هماننِد  برداري مي هايِ آنها صورت هايي که ميشو از رسم سرزمين
کنند، آن هم  از خيلي نزديک را ميّسر مي يِ هايِ قوي هستند که مشاهده ميکروسکوپ

دارِ خطوِط اين موجوداِت مضحِک  ترين جزئّيات را، با بدريخت کردِن خنده تا کم
يابيم  ها اند. اين ابزارها چنان نيرومند و خطرناک اند که زود در مي ناچيزي که انسان

که  آن اّما بييِ اينها درجا در ديگرجا ديده شده است، با چشمِ نامسلّح،  که همه
اي ناشناخته  آَوري ناچيزترين عنصرهايِ واقعّيت را از زاويه يِ آن شده باشيم. خيال متوّجه

شماري را بر کاغذ، همچو در  هايِ گذرايِ بي پردازِ ميشو هوّيت دهد. تبِ خيال ارائه مي
نظر  ند. بهک را تکثير مي اي هايِ عاريه چنين چهره کند. شاعر اين تاالرِ سينما، منعکس مي

کند و نوعي  هايِ آن ناممکن مي يِ نشانه زمان تمايزِ فرد را با آشفتنِ همه تبِ مسخِ او هم
  نهد. بنا مي» يِ فردّيت و تمايز زده وجويِ هيجان جست«

يِ خود به دست آورده است:  هايِ چندَرگه اين دانشِ مسخ را ميشو در خوانده
. در ٣٧شناسي هايِ راهنمايِ پيراَروان و کتاب ها نامه کالبدشناسي، علومِ طبيعي، دانش

دادهايِ  ترين روي آيد: او کم او مي دگرگَردانيِ، اين از تواناييِ ش َ خصوصِ قابلّيِت مسخ
يِ  گونه هايِ بدني، بر حسبِ ظاهر يا به زندگيِ درونيِ خود را به صورِت شکل

به عنواِن يک شاعرِ   زمان مچنين، ه کند. اين برداري مي درپِي، نسخه هايِ پِي موقعّيت
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چه  دار کردِن آن گري توانا در رمز گشودن و زبان بزرِگ شکل يا شکالنّيت، و تأويل
نويسي و کارگرداني و  نامه . استعدادهايِ نمايشکند جا باز ميماَند،  باقي مي  نشده بيان

يِ کوچک يا ها که نمايش دهد، با توّجه به اين سينماگري نيز سرانجام از خود نشان مي
  کنند. بيند که همين درونّيِت نامرئي را بازنمايي مي هايِ سريعي تدارک مي سازي صحنه

مسخ پس برآمدِن هوّيت به سويِ سطح است، حّتي تعيينِ هوّيِت خود بر سطحِ 
ِکشد و به آنها  برمي» هايِ انسان تکّه«ست که از اندرون  پوست. شاعر اين صّيادي
  دهد: يالي نسبت ميظاهري ماّدي و اغلب خ

ها؛ در عضوهايي  ها، در سينه شکم روند از همه سو در وِلِ من فرو ميهايِ   دست«
  ها!). شود راز است (راز برايِ برخي که گفته مي
دانم  خوبِ مسِت من. هميشه نمي هايِ ، دستهميشه گيرند  هايِ من بهره مي دست
گرم باشد،  را، اگرکه  گيرم همه مي عوضيهايِ ُشش،  اي جگر، َشرحه ، پارهچه چيزي

  »٣٨ر و از خون ُپر.َت
، کاود ميرا  هستياندروِن گر  با نوعي خشمِ نوميدانه و ويرانميشو بينيم که  مي
آنها را  وها  با جلوهکند  مي با خشونت رفتارلرمي بيابد. در آن وِ داشت اميد  کهانگار
 .ِغنابه  مدخلي ِاشراقي يابيِ دست آنها و رازِ گشودِنبرايِ  زمان  هم شکنجد، مي
بر راِه حقيقت، ». ازِ بزرگر«رود به  گشايد که مي راهي را مي» يِ بزرگ بارزهم«
  .»٣٩کند هايِ ُپرُجنبش را سرکوب مي  وجوِد دروني مدام کرمينه«

کند،  چيزي را درس بدهد، اّما مشاهده ميچيزي را ثابت کند،  خواهد  ميشو نمي
هامان را بهتر بگشاييم. اگر  آموزد که چشم کند، به ما مي کند، پرسش مي بيني مي باريک
آزمايد، برايِ اين  مخّدرها را مي که، ياُسرايد مينويسد يا  کند يا نقّاشي، اگر مي سفر مي

تر، اثرگذارتر. برايِ  نمايشي تر، کارتر کند، ديدني را نابه» يِ وجود مسئله«است که 
است که » مسئله«خوِد اين  که در تحليلِ نهايي ، چونکند آشيان ميهميشه در آن 

 باشد هرچهاست، حاال  برايِ شناختن مان ناتوانيِ در حّتي ويژگيِ حقيقيِ ماست.ِملک/
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 ،محّرِک يک بحران و سرگيجهدر  مگرديگري  جورِنه  و خوِد ما، پيش از هر چيزو 
 .ُبَرد ميوا را ٤٠»هايِ دانش ُبرِش«که او 

 ٣٦ 

  
 

  هايِ تن و ذهن آزمون
  
  

و شکست. يک  تاب نياَوردَم  وبال روزي زمين خوردم. دست«
مهّمي نيست. بارها پيش آمده است،  چندانوبالِ شکسته چيزِ  دست

را که تقدير با  وضعست. اين  کردني مطالعه همه ها. با اين برايِ خيلي
کردم. غوطه  ش  َ مشاهده من هايِ َبعدي برايِ من فرستاد، پيچيدگي

  »٤١برسم به ساحل. زودي. در پِي آن نبودم که خوردم توش
  

هايِ اجمالي  بررسي هايِ تْن وبالِ شکسته، و ناکامي درد، دست درد، ناُخن چشم
شوند  هايِ رواني مي شوند به مبانيِ شناخت. در آثارِ ميشو، حالت گشايند و بدل مي مي

گونه  يا بيماري، همانخستگي، خشم  راِه. رهنمود هست از  هايِ دريافت و انديشه شيوه
ها، زندگيِ  ها و برآمدگي وديرؤياپردازي يا عشق. رهنموِد ساخته از گُ که از راِه

  .گشايد مي به دانش يانگيز هايِ شگفت شناختي مدخل وانر
تکثير با ها،  زدِن نظم  برهمبا ، ها گاه جا کردِن مرزنماها و تکيه همواره به جابه

ستايش  بينِ شعرِ غنايي و طنز، با شِشِکدر در نوشتار،  ها ُدورَزنيها و  کردِن زدودگي
اي  شدگيِ َسبک و سربازخانه جااُفتادگي و جايِ خالي و ناسازگاري عليِه فسيل از

بال به هنرِ خالِف جهت   کند و با فراغِ ها، ميشو در فاصله حرکت مي کردِن نشانه
يِ بِد  نشانه«پردازد. هيچ چيزي به چشمِ او بدتر از سازگاري با يک َسبک نيست،  مي

از فّني به فنِّ » گيرانه غافل«رفتنِ  او هايِ ين، خواندِن کتابچن اين». يِ تغييرنيافته فاصله
شمار. وروِد بدوِن بليت است در تاالرِ  دادهايِ بي ديگر است و شرکت کردن در روي



 ٣٧

ست تا خود را يِ خياالت شدن که هرکَسي دعوت شده ا يک سينما و تماشاچيِ صحنه
  بازشناسد. در آن ببيند و

  
ها و  ، با برساختنِ نام»هايِ زمين سرزنش«از ِن خود ميشو برايِ رهايي بخشيد

ها  د. ضربهپرداز اختنِ هجاها هماننِد طبل، به ساختنِ هرچه ناشايست و باورنکردني مينو
، مغزِ »ها  سّيال در مياِن سّيال«شود  ، مي»کوبشِ بال«رود با  را دوچندان کرده فرز مي

تهيِ گرِ  يِ احاطه کند، نخِ ساده ي مييِ کودک که باز بيند، طوقه کودک که رؤيا مي
ساختار را که ». گرفته ناپذيرانه بازشکل شکلِ نه بسته / پايان«، »دسِت اقبال«وجود، 
هايِ   . به نبوِد نشانهمسيرِ خاصِ خود محورِکند با  گزين مي وپاگير است، جاي دست
ه هوّيِت از دست دهد. ب پاسخ مي» ها آهنگ راِه ضرب«ياب، با به در پيش گرفتنِ  ره

اي که فاصله  شده که اين پادزهرِ معجوني طوريدهد. به  پاسخ مي» ها تبِ چهره«رفته با 
نمايِ نزديکي، شکلِ نوعي ُحجب، گاهي  ناسازشود سبِک  است، سرانجام مي

يِ  ، جايِ خالي، همهفسخ، گيري  ُپرشور، اّما همواره فراگير. کناره انهانگيز شگفت
ها البد  را که بعضي چيزي  يابي به آن کنند دست مشروط مي غيبتطرزهايِ دوري و 

  ».موافقت« گيرد مي نامند و اينجا نام مي» ورحض«
  
  

  زاها ضدِّ توّهم
  

َبرند. بهتر است به  هاشان سر مي مان را با بهشت مخّدرها حوصله«
  »جاش کمي دانش به ما بدهند. ما که يک قرِن بهشتي نيستيم.

  .ها شناخت از راِه ورطه هانري ميشو،
  

 ٣٨ 

مند کردِن  با نظام ١٩٥٦چيزيِ بنيادي را از سالِ  هانري ميشو کاوشِ اين بي
موجبِ آن زاها  که با مصرِف تّوهم پِي گرفتهايِ از خودبيگانگيِ ذهنيِ خود  تجربه
که به مخّدرها اختصاص  آنها ادامه داد، چون آخرين کتابِ مهّمي . تا مّدتي هم بهشد

اي رونِد پژوهشِ  ها در برهه را دارد. اين تجربه ١٩٧٢، تاريخِ مفلوکيِ  عجزهمداد، 
) که در هايِ متغّير گوناگون، به اندازه مند به خود گرفتند (با مصرِف مخّدرهايِ نظام

) گزارش شده ١٩٦٦( هايِ بزرِگ ذهن آزموندر  َو) ١٩٦١( ها شناخت از راِه ورطه
  است.

در  او اي که با سه جملهروشني بيان شده است  بهاها ز يِ ميشو با توّهم رابطه
مان را با  مخّدرها حوصله: «است گذاشته ها شناخت از راِه ورطهيِ  سرلوحه
َبرند. بهتر است به جاش کمي دانش به ما بدهند. ما که يک قرِن  هاشان سر مي بهشت

برعکس، با يِ مخّدرها يک راِه گريز نيست. درست  پس تجربه» بهشتي نيستيم.
» موقعّيِت انسانيِ حقير»ِ «پايان و بدوِن خجالت سرتاسريِ بي پيمودِن«يِ خاطرِ  دغدغه

يِ خود است.  ربهگاِه تج يابد. توّهمِ ايجادشده هماننِد نوشتاْر جاي ت مياست که حقّانّي
مقصود ديدِن کار کردِن وجود است با پرتابِ نوري شديد در تاريکاهايِ آن و با تغيير 

  نويسد: مي ها شناخت از راِه ورطهچنين در  هايِ آن. اين گاه ادِن تکيهد
  

گاهي  دهد. تکيه هايِ شما را تغيير مي گاه هرگونه مخّدري تکيه«
هايِ شما بر جهان  گاهي که حس هايِ خود داشتيد، تکيه که بر حس
ها  گاه گاهي که بر احساسِ کلّيِ خود از بودن داشتيد. تکيه داشت، تکيه

گيرد که  يِ حّساسّيت صورت مي  دهند. يک توزيعِ مجّدِد گسترده مي وا
يِ  کند، يک توزيعِ مجّدِد مداوم و پيچيده چيز را عجيب مي همه

  »٤٢حّساسّيت.
  



 ٣٩

چنين  کننده هم که مشاهده اين ماجرا، البّته، بدوِن مخاطره نيست، چون
رساَند. در  هايِ ديوانگي مي کرانه رويِتا از قصد شونده است. ميشو خود را  مشاهده
چهارمين مصرِف کند که چگونه، هنگامِ  ، روايت ميمفلوکيِ  معجزهفصلِ پنجمين 

شده  بيني يِ پيش ِمسکالين، يک اشتباِه محاسبه او را به استفاده از ِشش برابرِ اندازه
يِ  فراگرفته تمامي نزديک شد، به» هايِ بزرِگ ذهن آزمون«کشاْند: آنگاه است که او به 

  هايِ اقيانوسِ ِمسکاليني: موج
  

ستاِد فرماندهيِ در تله افتاده سپاهياِن ؟ چه پيش آمده استچي؟ «
وخيز   يِ به افت پنبه تر از يک چوب ناکردني . دفاعبيند خود را ديگر نمي
َروان رو به ستوني از  اي پيش از پسربّچهپذيرتر  آسيبدر آبي متالطم، 

 »٤٣گذرند. ه ميها که بر جاد تانک
  

 يانگيز بسيار شگفت به تصويرهايِميشو کرده،  تأثيرهايِ تجربهبرايِ گزارشِ 
 يِ کرده تواِن آن را دارد که به وحشِت تحّمل فقط آفرينشِ استعارْيشود.  متوّسل مي

بندي يا  البّته نوعي شرط در نوشتار فعلّيت ببخشد.دوباره  سلبِ مالکّيت از خوْد
واقع محسوس نيست مگر  يِ حالتي که به گويي هست برايِ اّدعايِ نوشتن درباره تناقض

هايِ  مخّدر برايِ ميشو دشواري .و ذهني يِ حّسيها يِ توانايي طيِّ اختاللِ کاملِ همه
يک د را کنن گر و تجربه ِ فّني ايجاد کرد؛ مخّدر شاعرِ مشاهده شناسي و کارآيي زيبايي

خود را متنّوع کند: استفاده از شعرِ  ناگزير کرد که روندهايِ نوشتاريِ جورهايي
ويژه  هايِ پس از وقوعِ حادثه، مطالعاِت بسيار مستند، توّجه به ها، داستان درخشان، طرح

حرکتي که  ».ها   بازپديدآيي«و به » ها  پديداري«واقعّيت، به  هايِ بازگشت به به لحظه
ست که جاري  ييحرکِت تصويرها ،مهم است پيش از هرچيز به آن پاسخ داده شود

  .کنند تصاحب مي لولند، مهارنکردني، که سر را و کاغذ را شوند، که در هم مي مي

 ٤٠ 

 که از رسد ميهايي  ترين تعريف ميشو به يکي از خاص هايي، در پاياِن چنين تجربه
که واقعّيت را مگر با گويد او ـــ  ـــ مي» با ُترمزها موجودي: «انسان داده شده باشد

 ساختگيِ با هدايِتيِ او،  زاييِ ايجاد کرده هايِ تّوهم اين تجربه کند. آن تحّمل نمي تعديلِ
که او آنها را  انجاميدندبه آنهايي  به نزديک کردِن او هايِ ديوانگي، او تا رويِ کرانه

  :ها ازخودبيگانه، نامد مي» کَس درهايِ ديگر هيچبرا«
  

واقع  به ناپذير و گرچه هايِ پايان ساعتدر اين  ها چقدر بسا وقت«
فکر ها که  چقدر بسا وقت، گريزيشتناِک محوريِ وح کوتاِه تجربه

، برادرهايِ ديگر ِ آن به برادرهايِ خود، برادر بدوِن دانستن کرد
به درازا  ،شاميدتَر بيتر و  ، عميقاختاللِ آنها گونه مينهکه  کس، هيچ
 شان ههمپيوندند،  ها را به هم مي ها که قرن د روزها و ماهکش مي

روانيِ ناشناخته و  هايِ ها و َچک يِ تناقض خورده ضربه
توانند از آن  چيزي نمي که هيچ پوچ کرانگيِ بي يک هايِ شکستگي درهم

  »٤٤.نده دست آَورب
  
  

  يک کارکرِد ذهنيِ متفاوت
  
يِ ِمسکالين، ميشو  به وسيله» ٤٥کارکرِد ذهنيِ متفاوت« چنين با ورود به يک اين

هايِ  راه، ههايِ ُجست راهويژه در  نويسد، به مي ها ازخودبيگانهگرفته از  امچندين متنِ اله
يِ انتشاراِت گاليمار منتشر شد. بارِ ديگر، از  به وسيله ١٩٨١، که در ها تخطّي، شده گُم
َش دهد تا انساِن معمولي را بهتر بشناسد، و بر او  خواهد که ياري مي» ينامعمول«

يک تّوهمِ با ظاهرِ ساده پنهان که در پشِت يِ غنايِ نيروهايي را  آشکار کند همه
و جهاِن خواهد خود را نزديک کند،  مي است که انساني باشيدِنباز هم به رازِ  .شود مي



 ٤١

 خاللِدهد. بارِ ديگر، از  اش از آن به دست مياندازهايي دلخر ها چشم ازخودبيگانه
هايِ خود را از  گاه شود: ازخودبيگانه تکيه است که چيزي کشف مي فقدانآزموِن 

خود را سلبِ مالکّيت شده از خود هايِ او شکسته شده است،  تعادل دست داده است،
دشوار بود) ديگر  يِ آن برايِ ميشو يابد. تعلّق به جهان (خوِد اين احساسي که تجربه مي

  گيرد: انجام نمي
  

آيد،  مي ها سو  يِ از همهگيرد،  ميفرا او را عامِّ زجر يِ ايده«
 اي ديگر ايده .کند مي  يبانپشتي از آن چيز اي که همه چهارراِه واقعيـ  هايد

توان آن را هذياِن  آيد) که مي کند (يا پيش از آن مي مي  آن را همراهي
است، ديگران را نيز بيگانه  خود نسبت بهاي که او  بيگانه. ناميد يشّياد
  »٤٦.او نسبت به کند مي

  
ست (از ا َسکَنه بي هم زمان اندرون که ازخودبيگانه است، هم يِ شکسته ِکشتي ينا

هايِ  ها و نشانه يِ حضور هم ُپرَسکَنه (فراگرفته ) َوييِ عامِّ شّياد طريقِ ايده
خود را با  ش َ يِ وجود زورقِ شکنندهکه ترمزهاش بريده اند،  ). نهمهارناکردني

  ».درون هايِ بُتندا« يابد بر وار ُبرده مي ديوانه آهنگي ضرب
  

هايِ ديوانگي  به ماجراجويي تا به کرانهزاها ميشو را فقط  توّهم )(يا آزموِن يِ تجربه
که  بدوِن آن ادراک کند کهچيزي را  بکوشد تا که کرد ش چنين هدايَت ؛ همسوق نداد
ها،  ، ارتعاشها وزشها،  لرزش کشد: باشد، بيان را به چالش مي ناپذير وصف يِ از رده
 ها: سّيال

  
هايِ دکل،  سوِت خفيِف نسيم در طناب هماننِددور، «
يک لرزش، يک لرزشي که بدوِن تن باشد، ها،  توفان يِ دهنده آگهي

 ٤٢ 

لرزشِ در کارگاِه مغز، در بدوِن پوست، يک لرزشِ انتزاعي، يک 
خواهد ها لرزيد. به چه چيزي پس  توان به لرزش مين اي که در آن منطقه
 »٤٧لرزيد؟

  
در سرزمينِ يِ  راحتي با اين يا آن صفحه را به مفلوکيِ  معجزهيِ  اين گزيدهتوان  مي
تقرّيباً کرد،  توصيف ميدرجا اي از دريافِت کامالً مشابه را  مقايسه کرد که گونه جادو

اين  زاها را آغاز کرده باشد. يِ توّهم ها، خيلي پيش از آني که ميشو تجربه با همين واژه
شکسته که ، سرانجام، يکي اند، هرچقدر هم شتارِ اودهد که چقدر تخّيل و نو نشان مي

ها. چالشِ مدامي  و لرزش ها آهنگ ها و ضرب َنفَسدر برابرِ چندگانگيِ  باشند پذيرندهو 
ست  ، رويارويي کردن با آن چيزيواکنش نشان دهدکند به آن  که آثارِ ميشو بس نمي

  .دزدد خود را ميکه 
  
  



 ٤٣

  
  

  يِ ذهني برايِ مبارزه گيمادآ
  
  
هانري ميشو،  کُنجِهايِ  تيرکشود  ، چنين آغاز مييِ ذهني برايِ مبارزه اي يگآماد 

يِ انتشاراِت ِارن در  شده برايِ نخستين بار به وسيله هايِ چاپ يِ نازکي از تکّه مجموعه
شده، در چاپِ گاليمار. سه سطري که  افزده از سرگرفته وده سال بعد، باز  و ،١٩٧١

 کند: آگاه مي از آن خواننده را ،گشايد کتاب را مي
  

که  چنان ،شويآماده  بايد اي بدوِن تن است که برايِ مبارزه«
اي انتزاعي که به خالِف  حال، مبارزه هر در بتواني رويارويي کُني

  »شود. ميبا رؤياپردازي آموخته  ،آنهايِ ديگر
  

قدر که  خود، همان مبارزه ضدِّ رويارويي. ايِبر ُمحکم، پيشاني به مبارزه با سر.
گر،  است، حيله  گونه  برايِ ميشو، دشمن از همه خود از ديگري. برايِ محافظت کردِن

، آلوده گذارد مي  کند، مين احاطه مي سختي بازشناختني. به استتارشده، تردستانهلّي، کُ
ها  مجّهز به تيرک و در محاصره، شده و گذاري فضايي آن هم مينکه فقط  کند. چنان مي
هايِ اين  تکّه با قوچِ ِدژکوب، هجوم ،هايِ پياپي ضربتتواند با آن رويارويي کند.  مي

همچو وجِه سرعِت  را 'تو گفتن'، اند هايِ کُنج تيرککه  اي ميموزشِ رزآاردوگاِه 
به زبان گونه که دقيقاً در يک مبارزه آن را  ، همان کالمي نزديک د.نَبر به کار ميگفتار 

  .٤٨آَورند مي
پيش از . داردکم  چيز همه موجودي که است. ناموفّقموجودي  انسان برايِ ميشو

واقع ست، در  ، مطلق را. او که در رؤيايِ قهرماني و بزرگيمسلّماًهر چيزي هم، 

 ٤٤ 

انسان، که شود.  خود تعريف مي حدهايِکاستي و و کمندارد. با  اي ياََبرِانسان چيزِ هيچ
ها، به  يِ حيوان يِ ويژه غريزه قابلّيِت برخوردار از، نه است »پذيرفته به عنواِن گياه«نه 

، گويي، ناسازنماترشّدت  دهد، و از همه به ديگر پاسخ مي نقصيخود با  نقصِ وجوديِ
به پذير کند،  تحّملزندگي را بر خود  تا .او سازگاريِ تواناييِ: اين است ،از نگاِه ميشو

کند، خود را دلداري  از خود محافظت ميدهد،  خود را تطبيق ميها  يِ شيوه همه
گذارد که  ميکند،  کند، اشتباه مي دهد، خود را مهار مي دهد، به خود اطمينان مي مي

هايِ خود را تصحيح کند، خود  کوشد نقص هايِ ديگران در سَرش جا بگيرند، مي انديشه
فهمد، داوري  يستايد، م گرفته از ديگري، مي کند به کسبِ نيروهايِ وام را ناگزير مي

 تحقّقکند،  شود، تحصيل مي مالک ميکند،  کند، خود را تسليم مي کند، تحقير مي مي
ارج نهادن به خود با  يابي به بزرگي و تواِن چنين هرگونه اقبالِ دست اين د...بخش مي

  دهد. غرور را از دست مي اندکي
 را انساني نقصِضعف يا  ،هايِ کُنج تيرکهايِ  در نخستين صفحهچنين،  اين ،ميشو
محسوب  مندي يِ هوش ترين نشانه که معموالً به عنواِن روشنکند  بازبسته ميبه چيزي 

، ضدِّ نوعي تنبلي دهد هشدار مي ها روي دسِت کم ضدِّ زياده تواناييِ سازگاري. :شود مي
 پيشها  »تيرک«کند، انگار که کارکرِد اين  که هرگونه رونِد سازگاري را همراهي مي

ها، سپس توصيه کردِن  نشان دادِن ورودممنوع ،از هرچيز دعوت به هشياريِ بيشتر
همچو  سرانجام نقْص و زدايي، نوعي از ناسازگاريِ فّعال، بدگماني، خودداري، آموزه

به  برايِ خواهيم که بايد بر آن هشياري داشت اگرکه مياست ويژگيِ انسانيِ بنيادين 
سرعت  هايِ به زيرِبغل ِهال چوب .داريم  کمي اقبال نگه دانجام رساندِن چيزي در خو

، »ت را َ دار ناتوانينخورده بِ دست«قرض کرده: در خوِد معلولّيت قرار دارد گَنج. 
کند هشتمين ـــ يعني، به  بياموز که ابله بماني ـــ سفارش مي«گويد چهارمين تکّه.  مي

گاه، حّتي بدوِن  بدوِن تکيه رود، دست مي معنايِ واقعي، اويي که بدوِن چوب
را و گم کُن  تمي ـــ بِگَُسل پيوندهاُهگويد َد ـــ مي شو َسفَرکُنان دست تهي »شخصّيت.

هات،  کند: ُمصرترين انديشه چه تو را ساکن مي ويژه از آن هات را. بپرهيز به گاه تکيه



 ٤٥

ش کُن  توانَ بي، ش ن ضدِّ ساختاَرت، تا که بَِخمانَي. مبارزه کُهات ، شناخترفتارهات
  .»تواني اگرکه مي

  
، ريزد کند: نماها را فرو مي مي کاراخالق  معلّمِ يِ به شيوه راحتي بهميشو 

 ها ترين ويژگي برجسته کردهشاه را برهنه  و ،را تصويرهايِ ديدفريب و ظاهرهايِ فريبنده
باز يکي پس از ديگري از او  راش  َ يِ قدرِت واهي شده تر مشاهده کم هايِ ويژگي يا
 خواَرشاگرکه خودستايي کند «دور نيست: يِ کاريِ پاسکال  شيوه از ستاَند. ميشو مي

يک  هايِ کُنج تيرکيِ بخشِ نخسِت  همه .»ش کنم مدَح خواري ِکشد کهگرم، اکن 
ه برايِ خوارداشِت انسان، بلکه برايِ فراخواندِن کند، ن واقعي اجرا مي براندازيِ خانمان
 هاش. ها يا اشتباه ضعف پيش از موقعِ ش از ناپديد کردِن َ داشتن رجذربچيزي و  او به بي

ش با  َ او را در موقعّيِت خويشاوندي کوشد: برعکس، بخشِ دوم به برکشيدِن انسان مي
به استقاللِ او نيرو  کند، ازسنجي ميب را هايِ او )ويژگي( ِملکدهد،  کرانگي قرار مي بي

در حقيقت، هر دو اقدام در  کند. ها مبارزه مي ها و رابطه بخشيده برايِ تغييرپذيريِ فاصله
ش به او  َ وجود، اينجا کار کردن است تا ناپايدارياحيا کردِن چراکه  آميزند، هم مي

را هرچه  ش َ واقعي هايِ (ويژگي) ِملکفهمانده شود َو به او آموخته شود که محلِّ 
در  جازاِتم تيرِ زمان هم تر به کمبودهايِ خود مشّخص کند. به طوري که تيرْک نزديک
هايِ  هايِ سياِه تابلوهايِ ميشو، تکّه همچو گُرداِن نشانه .ستتيرِ راهنما َو وميمانظارِ ع

، نشانه راانسان گيرند  فراميکنند.  مو بر تنِ آدم راست مي تيرِک کُنجِگردآمده در 
به   کاشته و بازکاشته صفحه کنند. ش ميخ مي هايِ او، و او را به صليَب روند به تّوهم مي

 به هايِ سنگين در مورِد خطرهايِ اشتباه شان ذلّه کردِنگيران برايِ ازسر ، صفحه
هايِ  دوروَبري«يِ  دهنده تشکيل شان همه، بيمار هايي در مورِد دندان گونه که همان

  اند: »اخواستنين
  

 ٤٦ 

  هيچ. رِگرد آبه ِگرِد خود  دکنندهونيي نه ُخشها دوروَبري
نيازمنِد  کهاگريِ کامل،  هرگز حلقه. ست کردنيپرهيز. اي ارزنده
 آلوده خواب، تا بماني آَور دهشتيِ  ه. همان بِه که فراگرفتش ايبرانگيزِ

 .٤٩ُخشنودکنندهدر 
  

 اين همچودقيقاً ايستاده  يعني ،است راست شدن آدم مو به تنِزده بودن،  دهشت
کَندن جان «در خطرِ غرقيدن است يا شده برايِ ُسک زدن به اويي که  ساخته ،ها تيرک
، و محورِ خود، چيره نشدن بر ساختارِ خود محافظت نکردن از، به سببِ »بر دار

بر رويِ  تا است» ناآرام«ن، داشتنِ اندروِن تن راست شد نشاختنِ قلمرويِ خود. مو به
است که وجوِد ِميُدزِم را  تنيدهيِ  وچهار نيزه خوِد پوست. اين خود درجا هماننِد سي

  .از طريقِ خطوط ست قيآزمون اخال تحّملِ   از سرِ درماندگيد. نساز مي
برايِ  همواره هدف .باروشود به  يِ زيرزميني، انسان تبديل مي خروج از النه هنگامِ

. اين خطوط، سالح اند، تيرهايي با خطوطا کردِن خود او مبارزه کردن است و ره
هايِ متخاصم. خطوطي  درآورده از دوروَبري خواه ،انداخته به سويِ خوِد او خواه

قدر  خطوِط همان کنند. هايي که او را احاطه مي نردهها يا  واژگون کردِن تيرک مختصِّ
استحکام بخشيده » يِ دفاعيِ ما حلقه«زمان به  خطوطي که هم جو. بخش که ستيزه رهايي

کنند و  خطوطي که محاصره مي شوند. شکنند زنجيرهايي را که پابنِد ما مي در هم مي
بخشند و خطوطي که از  شکنند. خطوطي که استحکام مي خطوطي که محاصره را مي

نشيني  که عقب  ندهخطوِط انکارکن روند. در مي» انگيزِ جهان بنديِ نفرت طبقه«
خوانند. خطوطي برايِ خالص کردِن  نما که به عزيمت فرا مي آموزند، و خطوِط راه مي

  . خطوِط نه ادبي. خطوطي ابتدايي.معذّبخود. خطوِط انساِن 



 ٤٧

  
  

  اي ديگر مايه وجويِ زبان در جست
  
  

او خواهد بود، َسبِک او خواهد  خطِّريسمان  و  آسمان خطِّپس «
 »٥٠ست.   سازيهم نبوِدو   زدگي   َسبک نبوِدبود، که 

  
 رهاو از چسبِ ديگران و جدا کردِن ا قادر به  وجويِ زباني ميشو در جست

 ها را ها. برايِ اين، واژه يِ جريان ، پيمودهسّيال، پويازباني  .ستها از آموخته ش َ کردن
يِ در ها اي متشکّل از نشانه  ، يا الفبايِ نوينِ يگانهسازد مي هايِ نو واژه، کند دگرشکل مي

ست:  ا ٥١»خاستگاِه نقّاشي«هايِ او  عنواِن يکي از نخستين متن .زند طرح مي حرکت
را  واقع در يک غارِ پيش از تاريخ خواريِ يِ شکار و آدم آنجا داستاِن يک صحنهدر 

، »ها نوک« يِ انسانيِ نه هنوز ثابْت رويِ يک چهره بر که جايي ،کنيم کشف مي
» حيواِن بسيار چاقِ پنهان در صدفي کُلُفت«، و يک »ياب هايِ کم سرهايِ حيوان«
کند، آرزويِ يک وضعّيِت  چه او در آنجا بيان مي آن گيرند. آيند رويِ هم قرار مي مي

آواسازيِ با  وحدِت ظاهريِ فاعلِ شناسا َو با  دوگانه و گُسستي ،ها زيِ نشانه  صخره
بيان که در آن  يزها انديا لذِّت تصويرِ چعزيمه [شرُزدايي] ست. تواِن  اجتماعي زباِن
انسان نياکاِن که آيد  ياَدش نمي«هايِ ُرکِّ اويي که   و با شيوه مالدورورزباِن  به .دشو مي

کمي ديرتر، در  زند. ميشو، برايِ نخستين بار، از نقّاشي حرف مي است که »٥٢او باشد
 در بار ، اين»روايت«با عنواِن  نگارِ تخّيلي نيز  هايِ ايده حرف ازاي  ، صفحه١٩٢٧
آزاد از معنا و  ديگر را زباني مبانيِ ترسيميِيِ نقّاشي کردِن  يِ تجّسمي، دغدغه حوزه

هايِ  قدر که شخصّيت نگارهايِ عجيب، همان   ايدهاين  .دهد نشان مي پذيري خوانش
هايِ غريب که در نثرهايِ ميشو  هوّيت به کرده يِ مّتصف شده گذراي برساخته و نام

 ٤٨ 

هايي از خود را نمايش  يي اند که او از طريقِ آنها جبنه»ها نگاري قيافه«لولند،  مي
  .دهد مي

 و تنگاتنگ با هم مّتحّد هايِ آثارِ ميشو نخستين لحظههمان از پس نقّاشي و شعر 
از  عملِ واحديو ابزارهايِ  ها موضوعزمان  هم .اند »عدِد طاليي« با  در ضّدّيتي يگانه

در حقيقت،  کنند. به هم تکيه ميها  يِ نشانه محاکمه اندازيِبرايِ راه  اند و بدگماني
وارِد نوشتن  کنگاري ايدهاختراعِ يک  طريقِميشو شاعر نيست پيش از نقّاش بودن. او از 

يعني  کند، توليد ميدر او » ٥٤کارکرِد تصويرزا«اختراعي که همواره يک : ٥٣شود مي
 پيچد. پخشد و وامي هايِ اندرون را مي ها که چهره انعکاسِ مداومِ يک نمايشِ نشانه

يِ  درجا همچو تابلوهايي کَنده از نظمِ مقّيدکننده» ها هايِ خاستگاه حکايت«نخستين 
آثارِ ميشو امکاناِت  گيرد. در مي» ٥٥مبارزه ضدِّ فضا«ناگهان، يک  کند. تقليد جلوه مي

. خواه ادبي دگير مي َزبانييا پيرا َزبانيجايي را از جهاِن پيشا جابهـ  ضروري برايِ عملّيات
 .گيرد  انجام مي زدايي بازبستگيبه هدِف ها  باشد خواه تجّسمي، کارِ نشانه

 باشد از اين چسبي کردِن خودکه قادر به جدا   مايه به زبان ويِ کَنده شدننير دادِن
تشديد ها، با  آهنگ ؟ با برتر شمردِن ضربامکان داردکه کالمِ ديگران است، چگونه 

ذکري يا کوبد  ميهايِ سنج  عينِ ضربهاغلب ها را  ميشو واژههايِ بياني.  ارزش کردِن
  رد:َب به کار ميطوالني 
  

  در شب«
  در شب
  ُجفت با شب هم شده ام 

  حدود  با شبِ بي
  »٥٦با شب.

(...)  
  



 ٤٩

ند. به جايِ گفتنِ ساده، عملِ جادويي ا دنبالِ ،يکريزکوبيده،  ،مکّررها،  واژه
را منفجر » وجوِد دروني يِ خانه  باروت«ست که  کنند. گاهي، فريادي مداخله مي

، فريادي که يبه هرکَس خطاب شود، به داد برسيد سر داده مي فرياِدکند، گاهي  مي
ها و کشيدِن  آهنگ با کوبيدِن ضربخواه  ،شتارنو .٥٧کوشد سقف بشکافد از تنهايي مي

، سخت کند يا مطالعه و هماهنگو تفسير روايت  خواه، مستقيماً عمل کند فريادها
ها   شکسته َروان با ُخرده پيش شود. ماَند که در آنها زاده مي ميباقي هايي  نزديِک دشواري

که  گشايد را مي ييها مدخل کند و ميباز زور  بهرا  ييها، ميشو گذرها و زدودگي
مانند. با طفره رفتن از موضوع، يا با اندود کردِن آن،  معموالً به رويِ ادبّيات بسته مي

قدر گيرا که  آمده، همانبرهايِ چاپيِ صاف از درون  دهد، نمونه موادِّ خام تحويل مي
  آمده از اندرون از طريقِ ماجرايِ نقّاشي کردن. ها يا سرهايِ بيرون شبح

  
  

  زباني يِ  نشانه شده َو نقّاشي يِ  نشانه
  

دالّي جداشده از مدلولِ  آرزويِ،  يِ زباني الگويِ نشانهشده، اين  يِ نقّاشي نشانه
يِ  شده به نشانه موجوِد نقّاشي .سازد عملي ميهايِ نامحتمل را  يا دالّي با مدلول ،خود

 بهشود  خالصه مي بودني ست. جادويي نمودارِ ابتدايْيْ . جنسِ اين نقشگرايد رمزآلود مي
يِ خود را ترک  نيست، رده» َبَشرَمدار«نمايانه، ديگر  ناسازانسان،  .بودنعالمِت  يک
نامَدش، بلکه  مي» شاِه من«نيست که ميشو  مقّيدکننده. او ديگر اين قدرِت کند  مي

 برآمدههمه «ها  نهشود. نشا ها زاده مي چهره َتواُترِانسان برايِ هميشه از  هرکَس است.
از  انسان اّما ــ دباشکم  تواند  مي  تنه و نيم  وبال دست يا پا در آنها که ــ انسان ِسنخِاز 

شاعرانه،  يِ واقعيابه معن يِ خشنِ از ضربه »٥٨يدهکّخورده، ُپ ، پيچش َ ِ دروني پوياييطريقِ 
  خود را گرفته اند. ولِّدُمجايِ  ،کند که انسان توليد مي اي واره هايِ انسان اين نشانه

 ٥٠ 

 ارلي چاپلين، اين نامطمئن به خود وچ کوچِک يِ ، خويشاوندزادهْپلوم، مرِد نازنين
ها و خطوط  از لکّه انبوهيمستقر در انسانّيتي معمولي، جايِ خود را پس به  همه با اين
همين، هيچ رايِ ب ها. ها، رنج ها، جهش آهنگ هايِ انسان اند، ضرب دهد. اينها حالت مي

فهرسِت  مراتب نيست. يک سلسله برقراريِ بنياِد: زبان ديگر ماَند  چيزي ساکن نمي
ها. خطوطْ  هايِ هستي همه سبک ، اينها همه لکّه اين .شود ميسرگيجه  دچارِ شناخت

هايِ  در نشانه ٥٩هايِ بودن. فرانسيس بيکُن ها شيوه ، و لکّهاند ها مسيرها قصدها اند، خط
  ديد بسيار متفاوت با هنرِ انتزاعي: ميميشو چيزي 

  
به تعريفي  وَخم ُپرپيچهايِ  راهاز طريقِ  يابي کوششي برايِ دست«
برايِ  بيگانه بنياد بههايي  يِ نشانه يِ انساني، به وسيله از چهره نوين
بازگشت يِ انساني  همه کمتر به چهره با اين که، تصويريهايِ  نشانه
ختي از س آيد به به نظر مييِ يک انساني که، عموماً،  ـــ چهره دهد نمي

  .»٦٠رود پيش مي يا چيزي از اين نوع ها مياِن ورطه
  
هايِ  ، ميشو به موجودات و سبکها ها و نوع ها و رده طبقه هم زدنبه با  ،چنين اين
معنا و نامعنا، مرکز و غياب،  بينِ، يابد دست مي نوشتني و ديدني بينِ ميانياي  هستي
با نقّاشي و شعر در خوِد چارچوبِ ، نما شکلمخالِف هنرِ  زدايي. پردازي و چهره چهره
و  َتراگُذري رونِدعني، سرانجام، در نوعي کند. ي پذيريِ آنها آشتي مي شکل
همه دگرِشکالندن و  ، نوشتن،ُسرودن، نقّاشي کردن يافته. يِ تعميم پذيرانه شکل
  باقي نگذاشتنِ هيچ چيزي به حالِ خود است.وقفه است.  بي کالندِنبازِش
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  نقّاشي کردن ماجراجوييِ
  
  

 منحصراًديده در محيط و فرهنگي  آموزش ،بارآمده زاده،«
 »٦١دايم.ُزکَنم از خود بازبستگي بِ ، جان مي»زباني«

  
خواندِن  کهطور  همان. هاز نقّاشي متنفّر بود ١٩٢٥گويد که تا  هانري ميشو مي

را در او بيدار کرده  »نوشتن يِ  هها از ياد رفت مّدت نيازِ« ١٩٢٢در  مالدورورسرودهايِ 
در » شگفتيِ شديد« ت است، و سپس شيروکو، که آثاَرشِاْرْنْس َو هِل، با کشِف کْبود

ش ي که تا آن وقت به نظَرنفرِت خود را نسبت به هنر که گويد مي کند، او ايجاد مي
 .، خلعِ سالح کرده استکند بسنده مي» ٦٢بار واقعّيِت نکبت«به تکرارِ فقط  رسيده مي

آشتي کردِن پياپي با نوشتار و  ،چند سال اندِکيِ  به فاصله ،پس هانري ميشو
با کشِف آثارِ شود  تسهيل ميآغازد. در هر دو مورد، اين نزديکي  نقّاشي را مي

ويژه به  به .٦٣حدس بزندرا  ياديِ نوينو آز گوياييگذارند او امکاِن  مي شکن که سّنت
دارد. با  يِ کالمي را مجاز مي مايه زداييِ زبان امکاِن يک بازبستگينقّاشي آيد که  نظر مي

. اّما برايِ وارد شدن »به هم بکوبد قّيَرَش ادبّيات را درِ« خواهد نقّاشي، ميشو واقعاً مي
 حرکِتنمايِ  ، در واقع به الگويِ ناسازحرکت   . نقّاشي، هنرِ بياست به آن از راِه پنجره
چه ميشو در نقّاشي  نويسد، آن يِو ُبنفوآ مي وي گونه که ژُن همان شود. زباني تبديل مي

، به معنا. نقّاشي تثبيِتها، و نه  وجوشِ نشانه جنب ست.»٦٤سينما«پسندد،  بيشتر مي
يِ خود، خطوِط خود،  خواستهست کاسته به حرکِت خود،  نوشتارييِ زبان،  نقشه ماننِد

خود را به «تواند  آن، او حاال ديگر مي فيضِبه  خود. يِ ناپذيرِ از سر گرفته رّدهايِ تمامي
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ها را در حالِت زايش و  نشانه». هايِ ديگران ها، واژه ها بيان کند، واژه دور از واژه
  زايِ آنها باز بيابد. معصومّيت و شگفتي

  
  

  طوطخ ها َو ها، لکّه نشانه
  

ها  به واژه ،هماهنگيِ آنهاعدمِ نحو و  غيابِها، به دليلِ  و لکّه ها، خطوِط چهره خطّ
ها  چيزيِ آنها. واژه چنين به دليلِ حجمِ اندِک آنها و بي هم ؛شوند ترجيح داده مي

کنند. ميشو، در  چسبند، مزاحم اند، سنگيني مي دانند. مي گو اند چراکه زياده مي زياده
  مايه. کند از چسبِ زبان نقّاشي خود را َسُبک ميهايِ  حرکت

با واژگان، با  ازدواج نکرده استاست:  عزبيِ  نقّاش از ديِد او نوعي نويسنده
د و کارکردي دار و است يِ چيزهايي که مستقّر ها، با چيزها، با ماّده، با همه ايده
آوردن، پديدار کردن، سپس ناپديد «بر کاغذ يا بر بوم، حظِّ او در  قدرتي. اي و مرتبه
باز  به طوري که نقّاشيِ شعبده ».ها آهنگ راِه ضرب«است با در پيش گرفتنِ » کردن

عروضي برايِ شعر عمل کند. آخرين شعرهايِ ميشو گواِه  الگوييگرايش دارد همچو 
پيوندند  ميرا » آگاهيِ بودن و جرياِن زمان«آنها نيز يِ تابلوها،  آورده در حاشيه آن اند:
هايِ فاعلِ شناسا را  چهره رسانند. را به گوش مي» َسنجِ وفادارِ يک واژه«گُسلند.  و مي

و شبحيِ اندرون را به ادراک  مايعيربايند. وجوِد  مي زمان هم زنند و طرح مي
نزديک به آن چيزي را  هايي ها يا گيجي دادگي وِلدر دلِ فضاَزماِن خود،  آورند؛ درمي
  سازد. دارند که رؤياپردازي ممکن مي روا مي

ميراِث  دور زدِنيِ  کند، يک شيوه نقّاشي پس همچو الگويي پيشافَرهنگي کار مي
نقّاشي ميانجيِ فاعلِ شناسا و يک سّنت نيست، بلکه ميانجيِ فاعلِ شناسا و  .کالم

کند که  ميشو تکرار مي .خود دارد در اوست که  اي»٦٥هايِ انساني جوانه«چندگانگيِ 
کامل به »ِ ناآمادگي«گويد که در  او مي .ناداني اينجادارد اي  کننده چه نقشِ تعيين
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فقيرانه، همچو «کند که  گونه کارداني. تصريح مي نقّاشي رو آورده است، بدوِن هيچ
به طّراحي کرده است. از نظرِ فّني، » زند اويي که فقط با يک انگشت گيتار مي

د: يکي دو رنگ برايِ او بسنده اند. َبَر هايِ اندکي به کار مي خواسِت خود وسيله
مراقب خواهد بود که نقّاشي همواره  هايِ اندک. روشن سايههايِ بينابينِ اندک،  رنگ

و ناگهاني را که برايِ او » فراخودجوشي«حّتي  حفظ کند اين ويژگيِ خودجوش و
در  »کنم؛ پير ام با نوشتار. ي خودم را جوان احساس ميبا نقّاش«کند:  منَدش مي ارزش
اگر خام به کاَرش ببريم، اگر خام «زيادي غنا و تفاوِت معنايي و تجّمل هست: زبان 
نقّاشي کردِن خام،  ست؛ خام نوشتن يک دشواري». ٦٦رغمِ آن است ش بزنيم، به َ حرف

حالِت «ها  نوشتهگويد  ياو مست.  بدوِن تصحيح، بدوِن تعّمق و بدوِن اصالح رهايي
يافت بهتر ست،  چه ابتدايي و اساسي آندر نقّاشي، «، درحالي که »روستايي ندارند

  ».٦٧شود مي
قدم در  کرانگي، ثابت بيتسليمِ خطّي که » ها. است، اّما بدوِن واژه  ْ جمله خط«

و نه محتوايي؛  ،تقريباً خورده نيست، ديگر ضخامتي ندارد گرهبه کالم ناچيزي، ديگر 
بهتر از  که دارد را آن و امکاِن ،هانمودو ، مستقل، رها از معنا کند حرکت مي

 »درپيچ گر، پيچ پذير، دگرشکل اّما انعطاف بنديِ زندگي، خوِد جمله« يِ کالمي مايه زبان
 ،»٦٨گيرند طور که نبضِ خود را مي همان«کند  . ميشو نقّاشي ميدرا به تماشا بگذار

به  مشتاقِ گيرِ قلب فالِ يک ميشو اين صدا و اين ضرباني که نبض است، زنِگ به گوش
  .سازند او را ميکه  ست هايي آهنگ ديد گذاشتنِ ضرب

  
  
  يهايِ انسان تکّه
  

شناخِت خود آموختنِ ، تنهايي به چيز همه با آموختنِ ستا »آغازين«چه  بازيافتنِ آن
با فضاهايِ خاصِّ خوِد او و نوآموز را  يِ کالمي مايه بهتر از زبان قّاشين .نيز هست
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مند ام  اگر عالقه«نويسد:  ميشو در اين باره مي کند. آشنا مي ِ او هايِ باطني آهنگ ضرب
با آن  برقرار کردن  رابطهها، همواره برايِ  که بيشتر با خطوط پيش بروم تا با واژه

(...)  بيشتر از آِن من و است تر خورده تر، ِشکنج قيقي، حتر ارزندهست که در من  چيزي
وجويِ خود دقيقاً به کشِف  اّما اين جست »وجوست که راه افتاده ام. برايِ اين جست

اندازه و  همان .کند در خود حمل مي انسان َبرد که شماري راه مي هايِ بي گيدگربود
نيست. ناگهان، » در پوسِت خود تنها«کنند که انسان  بهتر از کالم، تابلوها تکرار مي

  تکّه«تلفيق يک  اين با دهد و ميجوش  »ُرخي اي به نيم چهره نيم«در آنها اي  چهره
که  »آگاهيِ بودن«يا اين » شبحِ درون«اين از طريقِ آن، که  کند بديع توليد مي »ِانسان

  شود. مي قابلِ رؤيت آنيک کند،  مي  امان تعقيب شناسيِ آن را بيهوده و بي قيافهيسنده نو
هايِ  جلوههايِ در حرکت، در نتيجه  ها و اندام نقّاشي و نوشتار، سرشار از چهره

شتابند؛  هايِ جنيني اند که مي هايي از شخصّيت کنند. اينها دار و دسته جمعّيتي توليد مي
ها، لشکري ابتدايي از  تنه   از انسان تنگاتنگرداني هاست، گُ ز نشانهاي ا برهمي درهم
فضايِ صفحه يا تابلو را به ميداِن کارزار تبديل که  تنيده هم بههايِ  هايِ هماننِد نيزه ِميُدزِم
هايي  نده، و َرج، وولَ ، ُبراده گلّه ،سيالببه شکلِ  انساِن يگانه چندگانه است، کنند. مي

است، رويِ کاغذ  شاي که او برايِ خود اين چندگانگي شود. پديدار ميها  از حالت
وقفه چيزهايي  بي و هستجنبش  و گونه که در متن تکان همان يابد. مي اي خروجي

ست، سرعت و  تصادفيخِط ِسيرِ نقّاشي حرکت است،  هم گونه گذرد، همان مي
شکوفاييِ شناسي و  هايِ طبيعت با برگه خود را چه در نوشتار آن يِ بزرگ است. مبارزه
هايِ سريع يا  حکايت يي بسته به نيازِها داستانک نيز با وکند،  بيان ميها  توضيح
 ،جدا کرد »دروني ِ هايِ آزمون نمونه«توان آنها را همچو تابلوهايي يا  هايي که مي طرح

  ا:ه نشانه يِ شلوغِ شود به نمايشِ سينماييانه در نقّاشي تبديل مي
  

شان  هايي که برايِ هايِ دروني، همان ها بودند، حرکت حرکت«
ها  ها و جهش ششِکها و  خواهاِن اندامشان  برايِنداريم بلکه  هايي اندام
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، هرگز فربه از کُلُفتيِ هرگز  زنده تارهايِ همچويِ اينها  ايم ، و همه
  »٦٩گوشت يا بسته به پوست.

  
. کند ميباز آن  خوِد دادهايِ خاصِّ روي از آگاهي بهرا نوشتار چنين  ايننقّاشي 

چنگ از گلو فرا خالّقّيت را «مگر  نباشد چيزي کهکند  نوشتار را ناگزير مينقّاشي 
و گروه حفظ  فرد رويِ کاغذ يا رويِ بوم بينِ فضا و برهميو  درهم  . همين»٧٠آوردن
دست دادِن تعادل و  ازدر هرچه کَُند، هرجا برود، همواره خود را  نسانااينجا  شود. مي

 شود، از وجوِد خود . از خود بيرون مي يابد، همه گويايِ يک کَسريِ هستي شکل مي
مطمئن هرگز  يِ جهشِ خود. اغلب کاسته به سايه و تکّه، گسسته و تکّه ازهم، گريزد مي
بهره از  کاسته، بيو پيراموِن خود، اّما هميشه درگير با خود. گاهي چنان  خود از

که ديگر چيزي بيش از  ها (تواِن عمل کردن يا حس کردن) ها، شاخک ها، جهش اندام
در که تويِ کوزه  يِها يا ُپدِّمايي اُربوها طرزِيک جور ِکرمينه يا توِتم باقي نماَند، به 

  .شوند ديده مي ٧١ ديگرجا
  
  
 » در نقّاشي به خود بنگريد «
  

 ،برايِ ديدن ،ماندن، برايِ تماشا کردن برايِ نيست چيزي! راه بيفتيد، راه بيفتيد
چه بسياري از  نظر آن ، پا را تند کرد... اين است بهگذشت! بايد شدنمتأثّر  برايِ

همه  اي اين گويند. آيا اصالً قابلِ تصّور است، نقّاشي ه ما ميب تابلوهايِ هانري ميشو
خوِد آن هم و نيست  ماندن جلويِ آنچيزي برايِ همه در شتاب، که  سريع، اين

 ؟زيمِت بعديِ خودهايِ ع گاه تکيه يافتنِبر بوم مستقر شود مگر برايِ  گذرا که پذيرد نمي
  يک عالمت... يِ به اشاعهتماشا کردن اختصاص دارند تا  بهاين تابلوها، در واقع، کمتر 
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! ديوارهايِ تان از تاريخِ پيشگويند باز ـــ و به  هاتان ـــ مي برگرديد به سرپناه
با هاتان مطالعه کنيد!  با سرانگشتهايِ اندرون را  برجستگي! لمس کنيد غارهاتان را

مالحظه پس ها را  هايِ انسان کنيد، اين شکل ميگر درنگ وگو کنيد! ا گفتهاتان  شبح
وجويِ  در جست را که  ههايِ چهر نينو اين جِ ،جا َبرند به سويِ هيچ که حمله ميکنيد 
َنرُبز/انساِن ـ   انسان«ها،  نيزهـ    ها، انسان نشانهـ   نسانا .اند هايِ خود قيافه

هايِ  و بدي و شعله ُتهي به لحاِظبلکه  انسان نه بنا بر تن«، »نيمه /خاردار/نصفهکاکُلي
هايِ از  هايِ خود، انسان گري هايِ بدنيِ خود و آشوب وضعّيتکاسته به  »٧٢دروني
وجويِ اسکلِت خود و  در جست تنِ خود را از دست داده اند، کهها و خطوط،  لکّه

  گويد که ايد. مي شما  ها به ، بهتر از واژه»در نقّاشي به خود بنگريد«صدايِ خود اند. 
توان خيانت نکرد؟ نه مگر که در خدمِت شما اند برايِ  ها، چگونه مي با واژه
دهد،  دارد، ورزِتان مي تاندر اختيارِي، زبان؟ نه، پدري بيشتر. تان؟ مادر اسقرارِ قدرِت

اي که به  حرمتي بيخوردگي و   هر پيچحاال ، دهد. هرگز واقعاً از آِن شما مي تان شکلِ
اگر خام به کاَرش ببريم، اگر «ست.  زبان، خود باز هنري پته کردِن . تتهروا داريدآن 

  نيست. معنا يِ جلوهچيزي هرگز مگر  بي ».رغمِ آن است ش بزنيم، به َ خام حرف
نيست يا افزودن  دوباره گفتنچيزي برايِ  تر است. هيچ نقّاشي کردن ماجراجويانه

رويم  نمي اي! هيچ جمله ماَند. پذير باقي مي امکان پچ پچسويِ  آن معصومّيتي در .در تابلو
خطرِ گم شده، کنيم. سراسيمه، رها را دنبال نميبه سويِ دانش، روالِ هميشگيِ خوب 

  گيريم. به عهده مي يِ خود»گذرا«با چسبيدن به شدن را 
  

ُمثبتانه همه  زده شد که برخي از تابلوهايِ هانري ميشو اين رو، چگونه شگف ازين
برعکسِ يک نقّاشِ  ؟ درستدهند انتقال مي، و ناموفّقي را  آزمايي َرهبودگي،  ناتمام حسِّ

ست که  ظواهر اغوايي ... زيباييِدرآَوردن يخوبکارِ يِ او برايِ  و دغدغه روزهايِ جمعه
برهنگي و شبِ دروني. نه  مگر ازش شد. اينجا، خبري از کارآموزي نيست،  نبايد تسلَم
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قاطعانه در اين سويِ هنر  گويد او. ، مي»چيزي بي کردن بهطّراحي «خبري از تالش. 
  يِ او. گَردانه خوابيِ او، سبِک کور و  بازماندن. اين است شيوه

  
چندان از روغن  و و تربانتين و ِاسانس حّساسّيت دارد ِ الکل ميشو به الکهانري 

دارايِ غلظتي خميري، با بويي سر درد آَور  .ناک است آيد. زيادي چسب ش نمي خوَش
هايِ  دهد، يا فشفشه هايِ مرکّب را به آن ترجيح مي او بال زدن منديِ سنگين... و زمان

، روغنمند به مقاومِت  همه، عالقه هايِ حالّلِ آن را. با اين خودجوشِ آبرنگ و هجوم بس
روغن . در بيفتدبا آن  تا کوشد ، مييِ جديد يِ اين واسطه»ها دشواري«وِ و کنجکا

 سنگينِ. بهتر از مرکّب به شبِ غليظ و کند را حفر مي تابلوست.  جّديِ تاريکي درماِن
هايِ متراکمِ سياهي، گويي چنين خواهند بود کُنامِ ذهني و  اليه گشايد. ميراه اندرون 
هايِ آن،  آتشفشان سوزانْ نهاده بر بوم. يِ مذاْب توده يک چيزي همچو اندازِ او. چشم
هاش. اينجا، روشنايي دشوار است،  هايِ آن و لکّه يِ آن، اليه»گذرها«هايِ آن،  مذاب

هايِ سخِت سياه. ماتيِ  هايِ اندک و عينک ويژه برايِ اويي که نياموخته است. رنگ به
. روغن نقّاشيِ پايه پشِت سَرش گذاشت آغازيني که بايد بدوِن چشم برداشتن از آن

  است.
  

توان به تماشا گذاشت؟  زدايي از خود را مي جز کوششِ چسب چه چيزِ ديگري به
ابتدا همچو مو  روغن بايد به هر قيمتي سّيال شود. بايد پس زد سياِه غليظ را آنجا که قلم

فضايِ «هايي پيوند زد به تنِ عليلِ شوربختي. هوايِ  رود. بايد بال يِ خيش پيش مي تيغه
هايِ او  . تابلو يا ورقِ کاغذ برايِ هانري ميشو ساعِت تفريحِ شبحرا تازه کرد» اندرون

  اند.
شود. يک  مستقر مي ط، تراکم و جهش، اين فضايِ ُپرآشوبدر تقاطعِ ماّده و خ

 فرياد کشيدِن«برايِ  آيد خطِّ سيرِ زندگيِ اّولّيه (چند خط، چند لکّه) ميجور 
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فرياد هذيان، هرچه را که د کشيدِن فرياوضعّيِت اضطراري،  فرياد کشيدِنشوربختي، 
  ».به بيرون د خود راَنرت کُخواهد َپ کشد در اين آن و مي فرياد مي کشيدِن هرچه

  
هايي در گريز.  آواهايي، خط ها اندک اند، تنها نام نحو در کار نيست، شکل

 . اينجا، معنابهتر از نوشتن ست وحشيانه اي مبارزه ست.درمانده ا  نقّاشي کردن خشمي
آلود، کاسته به  هايِ تب کند. اين هم معنايِ کاسته به چهره خود ترمز نمي ِ يِ توان با همه

، يک بخارِ ياديک طرحِ اّولّيه، يک  يِ ناپديد شدن. وضعّيِت پيدايش، يا درجا آماده
شود. از ياَدش  نمي احاطههرگز واقعاً  وجود: اين اندک، اين بسيار اندکي که ما ايم،

  برده بوديم؟
 
  

  ها ها و حرکت آهنگ ضرب
  

انبوهيِ ناگهانيِ  ها. سرعِت خطوط. جريان يافتنِ خط .اّول ها آهنگ ضرب
اي از تصاويرِ  ها. مجموعه َدمها و  خفقان هايِ وجود. هايِ وجود. خوشه چالهها.  ايست
شناسيِ  انساِن گرويده به جانوراِن کمياب، به گياه ها. ها، فرار شورِشها،  جهش
جانبه. انساِن  هايِ بدني. انساِن بيرون شده از انسان، رسماً و همه ها و وضعّيت حرکت

با نقّاشي، » شده چيده«، شده ريشه کنده ازامان در مهاجرت از خود. انساِن مبهوت،  بي
کنان و  پرسشهمچو راهزني که هم اينک دست به اقدامِ پليدي زده است. يا انساني که 

آهنگ،  . ضربش َ  َشَتک، َش آهنگ انسان، يا ضرب دود در پِيِ تنِ خود... ميفريادِکشان 
هايِ  ست که با حرکت ييها خورده و چهره هم هايِ به چيز غضروف چرا که در انسان همه

زنده.  ميرد. انديشد و که مي شمارِ غباري که مي هايِ بي جهش شود. روشن مي متقابل
  ».وضعّيِت تعادل«خود، اين »ِ من«وجويِ  ناپايدار. در جست
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از  همه يملکّه نيست کّهچنين. مگر لَ هايي هم به هم لکّه هايي برآمده از اندرون. حرکت
آميخته.  تار و پود درهمخورده،  ط، نچسب، خطخورده، ُمخطّ همه َتَرک درون؟
آويز  هايي برايِ حلق ها، طناب هايِ ما: خط هايِ ما، عشق هايِ ما، نگراني خواسته
بکاَرد.  يِ خود  مايل بود رويِ چهره ٧٣رِدنياَها که  زگيلهايي هماننِد  مان، نشان کردِن
 واضحادي شان. بدوِن زي بدوِن تباه کردِن شان ِنکرد ديداراست پ دشوار. چندان ديگر نه
شان. خام نقّاشي کردن: به وضوحِ مختصرِ حرکت  شان، بدوِن پراکندِن َسَيالِن کردِن

 بيشتريِ بزرگي که در آن  بسنده کردن، دنبال کردِن حرکِت مضروبِ بزرگ، جرگه
مو و نه يک قلم در  دزدد، با يک قلم خود را مي چه وانهاده به آن ،شکار ايم تا شکارچي

  دسِت راست.
  

يک  کوشد بَِدَرد، تنها آَوَرد که ميشو مي اي را به ياد نمي ها و تاريکي  َتهسياه تنها 
موست. سياه  نيست، بلکه خوِد موهايِ قلم نابوديِ نمودهامهيبِ خرابکاري و ابزارِ 

به تر  ش مستقيم َ خوِد حرکِت نقّاشي کردن را در برهنگيست که  چيزي آنرويِ تابلو 
ندمِ برکَنده، حّتي گ دستهو  رگبارسياه اند سماجت. است سياه  .دآَوَر  تصوير در مي

  دگي.خنده و فرياِد اين برکن
  

اين نقّاشي؟ در  انگيزِ بسنده از خود پرسش کرده ايم آيا در بابِ سکوِت شگفت
چگونه  کشد؟ که اين نقّاشي بر بوم مي اي شده و فروخورده چنين غوغايِ خفهبابِ 

ها و  يک ِخيلِ اتم اندرون را؟ هايِ کننده تصّور نکرد، با خيره شدن به هر تابلو، فغان
ش.  َ بصري»ِ شدايِِص«ش يا  َ ، لرزشش آهنَگ صدا کاسته به ضرب پيدايش. صدايي بي

که سر و  کشند دروني، مي زوزهکه  ،خورده شالّق ها، سکوت يِ کرده هايِ يراق اسب
  هايِ به هم فشرده. با دندان دهند دست تکان مي
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 پديدار که اجازه دادنکه بيايد،  اجازه دادنچنين  اّما هم عمل کردن. انهبار خشونت
انديشان به «و ميشو  آيد. پديدارانه است نقّاشي. که از همه سو پيش مي اينشود ب

 ِ خوري چکّش قابلّيِت ،ها پيدايشمبهوِت قابلّيِت آن در کند:  نقّاشي مي» يِ نقّاشي پديده
برايِ آزاد کردِن  را هايِ آن کند، که سلّول زدايي مي  ِاشغالاندرون را آن که 
نقّاشي کردن، خراب کردن و بازساختنِ  .کند حسابي باز مي َش پنهان هايِ دارودسته

 ش همچو بر بوم و نصب کردنَاست يِ خود است، کشيدِن پوسِت خود  يِ چهره وقفه بي
از  هايي با اين جنبهديدن است  رو در روخود را  .يش همچو طبل کوبيدنَ، يا اي آينه

  شوند پيشِ رو. خود که ناگهان افکنده مي
  

، نقّاشي مخواست ميچيزي که من، «آَوَرد:  يِ چِسِترتون را به ياد مي ميشو اين جمله
نقّاشي  گر ي ايماواشارهروح را همچو باغِ وحش او خوب، »گاو است. روحِ کردن
شرمي رونِد اندرون را به نمايش  کند. با بي مي» نگاري وخوها را چهره خلق. «کند مي
است. او لرزشِ عشق را نشان  مهيبهمين اين، خودش  گذارد. سينماگرِ روح است. مي
او  هايِ خشم را.  وتاب و پيچ ها لرزشهايِ نفرت،  هايِ شهوت، زيگزاگ  دهد، لرزه مي

ها را نقّاشي  ها و َدم ها، از نشست ها و جريان ها، از نبض از شکلاثرهايي از وجود، 
 يِ دهدَزرا همچو کليسايِ جامعي رفتاَم» آگاهيِ بودن و جرياِن زمان«. او کند مي

  زند. ها طرح مي کرگدن
  
گلو  ، ازچنين اين». َم مهم است آيد، اين است چيزي که براي مي فريادِکشان«

و  نهاني کند، از زوايايِ دستورهايِ اندرون تبعّيت ميفراچنگ آمده، نقّاشي از 
شکل و  افزايد، اّما به خدمِت بي نقّاشي نمودهايِ نويني به جهان نمي هايِ آن. شوربختي

زده از اين وظيفه، و انگاري حيران از  شک وحشت بي آيد. ناشناس و ناشناخته در مي
کشد که تنها يک شاعر  مي شنيدِن سرانجاْم صدايِ خود، نقّاشي بر بوم فريادي

  بيرون بکشد. توانسته آن را اَزش مي
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  ها شکارگاه
  

يِ  شده هايِ نقّاشي ها مقايسه شوند. نشانه توانند با شکارگاه مي ها و تابلوها کتاب
ها  نشانه بنِد  در موقعّيِت َجرگه خود را ميشو آفريد را دارند. شکارِ خيال ريخِتبسياري 
بندد به سويِ  جرگه مي«نويسد: او  مي ٧٤گونه که ژان ْستاروبينسکي همان د.هد  قرار مي

را ديده  مبهمشود؛  هايِ دور منحرف مي چه را که به منطقه مرکز ـــ کاغذ، بوم ـــ آن
گر را به مشاهده  آشوب خيالِاندازد،  کند، کسوِف نگاه را به تأخير مي بزرگ مي

بهره  کند (بدوِن بي ماّدي ميناماّده را گري)،  آشوباز  َش بهره کردن گذارد (بدوِن بي مي
 گريزد. چه را که به پيرامون مي گذارد آن يِ کانوني مي ش از ناماّدّيت): در نقطه کردنَ

  !»عجيب! بالندگيِ عجيبانگيختگيِ 
 َتنِش يِ مايه دو زبان، »يِ وجود نزديک شدن به مسئله«، برايِ ها حرکتدر ميشو 

ها، که در آن مدلول  : زباِن واژهکند مي َمفصلييکي پس از ديگري يا در کنارِ هم را 
با کارِ  اند. ناقَطعيهايِ  هايي با مدلول ها که دالّ شود بر دالّ، و زباِن طرح چيره مي
کند است که  مي شان به هم نزديِک متحّمل شدهمايه را  زبان آهنگ که اين دو ضرب
تکان  دست و رساي  هايِ خوشه واژه دارد: هاشان وامي خاصّيت آنها را به تبادلِميشو 
شده نوعي الفبايِ  خطي خطهايِ  نشانـ  که طرح اندازند، درحالي دهند و چنگ مي مي

هايِ مطلقي تمايل دارند که انگار معنايِ  نگاري سازند که به سويِ انديشه عجيب مي
  ن است.پنها هاهايِ زبان در آن اسرارآميزِ ايما و اشاره

که برايِ آيند  و به نظر مي مي اندازند راهيکديگر را متقابالً نقّاشي و شعر پس 
رودسِت هم  ،[شرُزدايي] تواناييِ بيشترِ عزيمه، سرعِت بيشتر، هيجاِن بيشتريابي به  دست

اي  چهرهو  پوييدن و پيمودِن فضايِ اندرونهدف همواره يک چيز است:  شوند. بلند مي
تنهايي قادر اند به  بههايِ زاد و َولد کننده که  به آن دادن، طرح زدِن انبوهي از چهره
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نقص را به  ، يکنوشتن ،سرودن کردن،پاسخ دهند. نقّاشي  اندازي ازريختاضطرابِ 
 يابيِ ناميّسرِ دستگزينِ  جاي را يک چندگانگيِ متحّرک، است َروي تبديلِ کردن زياده

به ضربِ مکّررِ سنج و بسترِ سکوت را ، و اّما اين نيز هستاست، کردن  يگانگي
گونه که ميشو  . همانگشودنباز  نيمدرهايِ ناديدني را آماده کردن و  ها عالمت

» ٧٥کردني را قابلِ تنفّس کردننا غيرِ قابلِ سکونت را مسکوني کردن، تنفّس« ،گويد مي
است نه مسقر شدن در  جماعت، نوشتن، نه جانبداري از سرودننقّاشي کردن،  است.

بيشتر عبور کردن است از يکي به ديگري، از يکي به ديگران، از اين  .گانهيلمرويِ ق
حمل همچو يک اصل در خود که  اي ما ايم به اين دگربودگييِ متحّرکي که  يگانه
گيري يا  هايِ اندازهواحد ،ها سازي بندي قسمتخراب کردِن  قدر همان مقصود کنيم. مي

بر ضدِّ آن » قطعه«شاعريِ  هنرِ واحدهايِ دانشِ ساختگي و ارزش دادن به يک
 کرانگي باشد. يِ بي تواند شکلِ فشرده داخل شدن در يک سيب که مي که ستواحدها

 اقبالِ يِ شاعرانه است که تجربه موضوع تحليل بردِنکردن و   که با چندگانه عجيب آن
شده به  بدل را. خود وارد شدن به  دهد، يا خيلي ساده را به او مي »اَزش رها شدن«

برايِ  يابد، وضعّيتي ناپايدار نشانه رويِ بوم يا کاغذ، به نوعي تعادلِ موقّت دست مي
 يک دهد که با اجازه مي و اعتبارکه موقّتاً به او  ثبتيِ  سازد، يک شيوه خود برمي

کنار ، کند زند و حقِّ زيستن را از او دريغ مي که او را پس مي ،متخاصم ندْراَ پيشجهاِن 
به لحاِظ به لحاِظ شعري و  شده چندگانه خورده و بس خط ،ميشويِ فاعلِ شناسا. بيايد

که شاعرِ د گذار ميرا  چيزي  آن بدعِت ها، به ابزارِ توليِد شبح گشته تصويري، بدل
  ».منِ بالقّوه«يعني ،  نامد مي »٧٧مفردشخصِ  چهارم«آن را  ٧٦آمريکايي ِفرلينِگّتي

 
  



 ٦٣

  ها يادداشت

دهد که در زباِن فارسي به آنها  هايِ فرانسوي بازگشت مي هايِ نويسنده تماماً به چاپ يادداشت
يِ من موجود  نيز آمده است و به ترجمه فضايِ اندرونرسي نيست، مگر تعدادي از آنها که در  دست

  هايِ خوِد من با [م.م.] مشّخص شده است: است. يادداشت

                                                 
  .٩، ص. هايِ کُنج تيرکـ  ١
شد  يِ پاريس گفته مي در قرِن هژدهم به چند محلّه La Cour des miraclesها  ـ [صحنِ معجزه ٢

شان  کدامِ که هيچ شدند چون شان ناپديد مي ، همهرسيد  وزها پاتوقِ گداهايِ عليل بود و شب که ميکه ر
وجويِ  هايي بودند که برايِ جست کردند. آنها معموالً روستايي راستي عليل نبودند و فقط وانمود مي به

  کردند. م.م.] آمدند و ناگزير با گدايي گذران مي کار به پاريس مي
 يِ انتشاراِت گاليمار منتشر شد. به وسيله ١٩٢٩، در هايِ من ِملکـ  ٣
يِ آخرِ قرِن نوزدهم  ست که در دو دهه نامِ ُجنِگ ادبي و هنريِ مدرنيسِت بلژيکي» بلژيِک جوان[«ـ  ٤

 شد. م.م.] يِ بلژيکي در بروکسل منتشر مي به سردبيريِ چند شاعر و نويسنده
) از اثرهايِ ادبيِ مهمِّ ١٨٦٩( Les Chants de Maldoror )لُدُررَم( مالدورور هايِ سرودـ [ ٥

معروف به کُنت دو  Isidore Lucien Ducasseايزيُدر لوسين دوکاس اثرِ  يِ فرانسه، قرِن نوزده
ست به نثر که خيلي زود  ست. کتابِ شعري ) ا١٨٤٦ـ١٨٧٠( Comte de Lautréamontلُترِآُمن 

وچهار سالگي ُمرد، فراموش شد.  از انتشارِ آن در بيست از ياد رفت و خوِد شاعر نيز، که سالي پس
يِ مديرِ آن ماکس واِلر  به وسيله ١٨٨٥هايي از آن در  است که قسمت» بلژيِک جوان«نخست در ُجنِگ 

ويژه فيليپ سوپو، آندره برتون، و لويي آراگون، چند سال  ، بهها شود، و سپس سوررئاليست بازچاپ مي
ظاهر نامنسجمِ  هايِ به شوند. بخش َبرند و سببِ شهرِت او مي و اثرِ او پِي مي ُمنلُترِآبعد به اهمّيِت 

کنند، بلکه فقط شخصّيِت اسرارآميز و شرِّ اثر، َملُدُرر،  اي روايت نمي يگانه»ِ داستان« هايِ َملُدُرر سرود
  پيوندد. م.م.] آنها را را به هم مي

  .٥٧، ص. هايِ کُنج  تيرکـ  ٦
  .٢٤، ص. ١٩٥٠گاليمار، ، گذرهاـ  ٧
) شاعر و ُجستارنويسِ فرانسوي که نخستين ١٩٢٠ـ٢٠١٢( Robert Bréchonـ [روبِر برِشون  ٨

، انتشاراِت هانري ميشو، شعر همچو سرنوشتو معّرفيِ آثارِ ميشو را نوشته است با عنواِن   نامه زندگي
 . م.م.]١٩٥٩گاليمار، 

ست که  نامِ سازي gongهايِ گُنگ.  ، ضربهcoups de gong، در اصل، هايِ سنج ضربهـ [ ٩
اي بر آن  است که با کوبه» سنج«هايِ  ترينِ آن به شکلِ يک سيني يا يکي از لنگه ترين و ساده رايج
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يِ  شود. من برايِ پرهيز از اشتباه گرفتنِ آن با واژه زنند. اين ساز بيشتر در معبدهايِ بودايي استفاده مي مي
ترجمه کرده ام، حّتي در شعري از ميشو با عنواِن » سنج«معنيِ الل و مبهم، آن را  فارسي به»ِ گُنگ«
  م.م.]». من گُنگ ام«، که در واقع بايد ترجمه کرد »من سنج ام«

  ».يک مرِد آرام«، يکي به نامِ ْپلومـ  ١٠
 ).١٦٩٤ـ١٧٧٨) اثرِ ولتر (١٧٥٩( کانديددل]، شخصّيِت رماِن  [ساده Candideـ [کانديد  ١١

  م.م.]
  .٧٧٣، ص. ١يِ آثار، ج.  ، مجموعهها ها، عزيمه آزمونگفتار بر  ـ پيش ١٢
  زاهاست. م.م.] يِ نويسنده به مصرِف تّوهم ـ [اشاره ١٣
  پسنديد. م.م.] برنگزيد و حّتي آن را نمي فضايِ اندرونبرايِ  اي در آسيا وحشيـ [ميشو هيچ متني از  ١٤
  ٢٠٨جا، ص. ، همان٢، ج. يِ آثار ها، مجموعه زندگي در ِشکَنج، »ها نگاريِ ِميُدزِم چهره«ـ  ١٥
مگر تّوهمي  'من'[نيچه در  ٥٣هايِ گزيده، ص.  ، متننيچه، زندگي و حقيقتـ به استناِد ژ. گارنيه،  ١٦

که  گر در خاستگاِه فعالّيِت رواني، چنان انديشه 'منِ'بيند. قرار دادِن فاعلِ شناسا يا  دستورِزباني نمي
ست. اين که چون انديشه هست، پس چيزي هست  يِ زباني کند، تنها يک سوِء استفاده مطرح مي دکارت
ٰ  'من'انديشد نيز مگر خبِط زباني نيست.  که مي را يگانه  'من'همواره چندگانه است. اخالق است که

  کند. م.م.] تعريف مي
  .جنبد شب ميـ نگاه کنيد به نخستين شعرِ  ١٧
  .٦٦٢جا، ص.  ، همان١، ج. يِ آثار مجموعهوم، بر ْپل» گفتار پس«ـ  ١٨
  .١٩٧ها، همان، ص.  ، زندگي در شکنج»تاهاوي«ـ  ١٩
  .٢٠٣، همان، ص. »ها نگاريِ ِميُدزِم چهره«ـ  ٢٠
  .٦٦٣بر ْپلوم، همان، ص. » گفتار پس«ـ  ٢١
  .٢٣٢جا، ص.  ، همان٢، ج. يِ آثار مجموعه، »خوردگيِ ُپالگُراس سال«ـ  ٢٢
  .٨٦٢، ص. ١جا، ج.   ، همانيِ آثار مجموعه، ها طرح ها و نقّاشيـ  ٢٣
  ».ها در ديارِ َهک«، »سفر به گارابانيِ بزرگ«، ديگرجاـ  ٢٤
 ٤اين سال (شنبه يِ  ژانويه ٢٥اي به تاريخِ   رود. در نامه نيز به هند مي ١٩٦٤ـ [هانري ميشو در سالِ  ٢٥

در سرِ راِه بازگشت به  که) XXIV، ص. ٣، ج. يِ آثار محموعه(نک. نويسد  مي )١٣٤٢بهمن 
 ١٣٤٢آويو خواهد داشت. در نتيجه ميشو در زمستاِن  فرانسه، برايِ استراحت، توقّفي هم در تهران و تل

وجويي اندک، اطّالعِ ديگري از سفرِ او به تهران ندارم.  رغمِ جست گويي چند روزي در تهران بود. به
  م.م.]
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  .١١٠، ص. ١٩٩٠مينويي، ، انتشاراِتمذاکراتـ ژيل دولوز،  ٢٦
  ، گردشِ دوم.گرِ تنها هايِ گردش رؤياپردازيژاک روسو، ـ  ـ نگاه کنيد، ژان ٢٧
يِ اين  [ترجمه» ١٩١٣تا  ١٩١١هايِ  هستي، سالپنجاه و ُنه سال  ازچند  هايي گزارش«ـ ميشو،  ٢٨

  متن را منتشر کرده ام. م.م.]
  .٢٥جا، ص.  ن، هما١، ج. يِ آثار مجموعه، »رؤياها و پا«ـ  ٢٩
) متولِّد کيتو، پايتخِت ِاکوآدور، که ١٩٠٤ـ١٩٤٤( Alfredo Gangotenaـ [اَلفرِدو گانگوِتنا  ٣٠

  مّدتي در فرانسه زندگي کرد و با ژان کوکتو، هانري ميشو، و ماکس ژاکوب دوست بود. م.م.]
  . م.م.]١٧٧، ص. ١، ج. يِ آثار مجموعه، در ِاکوآدورـ [ ٣١
مارس.  ٢٩مارس، و مادر در  ١٠. پدر در ١٩٢٩مردند، نه در  ١٩٣٠ميشو در ـ [پدر و مادرِ  ٣٢

  م.م.]
  .٣٩٩جا، ص.  ، هماناي در آسيا وحشيـ  ٣٣
  گفتار. ، پيشديگرجاـ  ٣٤
  .٦٧، ص. ٢جا، ج.  ، همانيِ آثار ديگرجا، مجموعهـ  ٣٥
  .٣٥، ص. جنبد شب ميـ  ٣٦
ها در نزِد  ها و دانش روشدر » انسانْ ُپشت«يِر مارَتن،  پيـ  يِ ژان ـ نگاه کنيد در اين باره به مطالعه ٣٧

  .٣٠، ص. ١٩٩٣، ال ليکُرن، پوآتيه، هانري ميشو
  .٤٢١، ص. ١ج.  جا، يِ آثار، همان جنبد، مجموعه شب ميـ  ٣٨
  .١٣٤، ص. ْپلوم ـ  ٣٩
منتشر شد. نگ.  ١٩٥٠هانري ميشو که نخستين بار در ست از  نامِ کتابي هايِ دانش ُبرشـ [ ٤٠

  م.م.] .٢٠٠١، جلِد دوم، گاليمار، يِ آثار مجموعه
  .٧، ص. ١٩٧٣، نشرِ فاتا مورگانا، وبالِ شکسته دستـ مطلعِ  ٤١
  .٩، ص. ١٩٦١، گاليمار، ها شناخت از راِه ورطهـ  ٤٢
  .١١٧ص.  ١٩٧٢، گاليمار، يِ مفلوک معجزهـ  ٤٣
  .١٧٩، ص.  ها راِه ورطهشناخت از ـ  ٤٤
، طرزهايِ خوابيده در جايي در آثارِ ميشو هست، ماننِد رؤياپردازي هايِ ديگري نيز از جابه ـ نوع ٤٥

کند که برايِ او در مياِن بيداري و  هايِ گذرايي را توصيف مي ) که در آن حالت١٩٦٩( بيدار طرزهايِ
انساِن «) که در آن کشِف خود ١٩٧٣( شکستهوبالِ  دستخواب جالب است، يا ماننِد بيماري در 

 کند. را گزارش مي» چپ
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  .١٨٦، ص.  ها شناخت از راِه ورطهـ  ٤٦
  . م.م.]٦٢٢، ج. دوم، ص. يِ آثار مجموعه. [٢٠، ص. يِ مفلوک معجزهـ  ٤٧
ام، ] اختصاص داده هايِ کُنج تيرکيِ نخستينِ اين کتاب [ اي که من به پنج تکّه ـ نگاه کنيد به مطالعه ٤٨
  .١٨٠تا  ١٧١، ص. ١٩٩٦، انتشاراِت مرکور دو فرانس، چيز رغمِ همه شعر بهدر 
  .٦١، ص. ١٩٨١، گاليمار، هايِ کُنج تيرکـ  ٤٩
  .١٢١، ص. ١٩٦١، جا همان، ها شناخت از راِه ورطهـ  ٥٠
يِ مورِد ديوانگ«اي با عنواِن  منتشر شده اند، در مجموعه يِ سبز صفحهدر  ١٩٢٢ـ اين دو متن در  ٥١
  ».مدّور
  .١٢٠، همان، ص. ١، ج. يِ آثار مجموعه، »مورِد ديوانگيِ مدّور«ـ  ٥٢
ـ [برايِ روشن بودِن همين نکته، که در يکي دو جايِ ديگرِ اين کتاب نيز به آن اشاره شده است،  ٥٣

  م.م.]را در ابتدايِ اين کتاب آورده ام.  ١٩٢٧يِ ميشو با امضايِ سالِ  تصويرِ دو صفحه الفبايِ ساخته
  .٨٠، ص. ١٩٧٢، ْسکيرا، ژنو، ها   ها، بازپديدآيي  پديداريـ  ٥٤
توان در  را ترجمه کرده ام که مي» مبارزه ضدِّ فضا«. [متنِ کاملِ ٦٧جا، ژنو، ص.  ، همانها   گذرـ  ٥٥

  خواند. م.م. ] فضايِ اندرونهايِ  پيوست
  . يکي به نامِ ْپلوم، »در شب«ـ  ٥٦
  . ُجنبد شب ميدر » فرياد کشيدن«ـ مثالً نگاه شود به شعرِ  ٥٧
  .٤٦، ص. جا همان، ها   ها، بازپديدآيي  پديداريـ  ٥٨
  ) نقّاشِ بزرِگ انگليسي. م.م.]١٩٠٩ـ١٩٩٢( Francis Baconـ [فرانسيس بِيکُن  ٥٩
 Le »َين دو َپغي لُ کُتيدي«در  Odile Van de Walleـ به نقل از اُديل وان دو وال  ٦٠

Quotidien de Paris ١٩٩٦تا  ١٩٧٤. [بينِ ١٩٧٨مارسِ  ٢٨يِ  يِ پاريس] شماره [روزانه 
 شد. م.م.] منتشر مي

  .١٢١، ص. ١٩٦١، جا همان، ها شناخت از راِه ورطهـ  ٦١
، پاريس، ميشو، در ُرنه برِشون، »و ُنه سال هستي  چند بر پنجاه هايي گزارش«ـ نگاه کنيد به  ٦٢

  يِ اين متن را منتشر کرده ام. م.م.] . [ترجمه١٩٥٩، »آل يِ ايده خانه کتاب«گاليمار، 
  .٦٩، ص. جا همان، ها گُذرـ نک.  ٦٣
، ١٩٧٦، يو ئي دو بولي آبه، هانري ميشويِ نقّاش. Geneviève Bonnefo يِو ُبنفوآ وي ژُنـ  ٦٤

  .٣٢ص. 
  .٢٣جا، ص.  ، همانگُذرهاـ  ٦٥
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  .١٥، ص. جا همان، ها   ها، بازپديدآيي  پديداريـ  ٦٦
  .١٤، ص. جا همانـ  ٦٧
  .١٩٧، ص. جا گُذرها، همانـ  ٦٨
  .٦٩ص. )، ١٩٧٨» (هانري ميشو در بوبورگ«شده در کاتالوِگ نمايشگاِه  ـ نقل ٦٩
  .٢٨ص. ، جا گُذرها، همانـ  ٧٠
منتشر  ١٩٤٨اي شاعرانه از سفري خيالي اثرِ هانري ميشو که نخستين بار در  ، مجموعهديگرجاـ [ ٧١
  م.م.] .شد
  .١٠ـ١١ص. ، شعر/گاليمار، ها ها، رو به چفت حرکتـ هانري ميشو،  ٧٢
يِ طبيعيِ مشترک بين بلژيک و فرانسه و لوکزامبورک و آلمان. ميشو و  ـ [اَرِدني، اهلِ اَرِدن، منطقه ٧٣

  پدرومادَرش اهلِ قسمِت بلژيکيِ آن بودند. م.م.]
بزرِگ سوييسي که چند متن نيز  نويسِ  ) تاريخ١٩٢٠(ـ Jean Starobinski بينسکيژان ْستاُرـ  ٧٤

 هايِ ميشو نوشته است. [م.م.] بر نقّاشي
  .٥٣٧، ص. جا همانيِر مارَتن،  پيـ  ـ به نقل از ژان ٧٥
) شاعر و مترجمِ آمريکايي، و از ١٩١٩(ـ Lawrence Ferlinghetti ِفرلينِگّتيـ [الرنس  ٧٦

  از جمله جک کرواک و آلن گينزبرگ. م.م.]» نسلِ بيت«ناشراِن نويسندگاِن 
  .٥٤٣، ص. جا همانـ  ٧٧
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